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اين در . هنگام طرح دعوا، مكلف است سبب ادعاي خود را بيان كند در حقوق ايران، خواهان به   
 حتي ، غالب در فقه اماميه، اصل بر لزوم استماع دعاوي استحالي است كه مطابق نظر

جز از اين منظر، .  مدعي، سبب ادعاي خود را در مقام دادخواهي ذكر نكرده باشدكه درصورتي
و  كند مي اين دادگاه است كه در آغاز محاكمه، سبب دعوا را كشف اصوالً، در شرايط خاص

 از اي پارهپذيرش قانوني اين ديدگاه فقهي كه در . دهد ميبر همان اساس، رسيدگي را انجام 
 تضمين طبعاً شده است، ضمن رعايت اصل چهارم قانون اساسي و تأييدآراي از محاكم نيز 
 موجب انتقال موضوع تعيين سبب دعوا و ضمانت اجراي آن در تواند مياستماع عام دعاوي، 

 دادخواست، به احكام راجع به قانون آيين دادرسي مدني از مقررات راجع به شرايط شكلي
.  از مدير دفتر دادگاه، به دادرس شودگيرنده تصميم تغيير مقام ايرادات و موانع رسيدگي و تبعاً

 در قوانين تعريف نشده و حقوقدانان نيز صراحت به سبب دعوا، هرچنددر حقوق فرانسه، 
ن دادرسي مدني، ذكر ي آي، اما حسب قانوناند كردهآن ارائه   مختلفي در مورد مفهومهاينظر
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مقدمه. 1  
 يها برگدادخواست بايد به زبان فارسي در روي «:   قانون آيين دادرسي مدني51 مادةمطابق  

تعهدات و جهاتي كه به موجب  .4......:ر باشدچاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زي
 حسب .»... مقصود واضح و روشن باشدكه يطور به ،داند ميآن خواهان خود را مستحق مطالبه 

كن براي به ي لشود ميدر موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته «:  قانون53 مادة
 مادة 6 و 5، 4، 3، 2 بندهاي كه وقتي .2......:جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود

 قبل، مدير مادة در ادشدهيدر موارد «: افزايد مي نيز 54 مادة .» اين قانون رعايت نشده باشد51
 كتبي به خواهان اطالع داده و از تاريخ طور بهدفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را 

چنانچه در مهلت مقرر اقدام .  نقايص را رفع نمايد تادهد ميابالغ به مدت ده روز به او مهلت 
. »....شود مي رد كند ميبه رفع نقص ننمايد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر صادر 

 الزامي قانوني و البته برخوردار از عنوان به، تعيين سبب دعوا مذكور از منظر قانون سان بدين
 در فقه اماميه، دهد ميالي منابع فقهي نشان بررسي اجم. ضمانت اجرا، متوجه خواهان است

 ،در واقع اصل بر استماع دعاوي است. بيني نشده است پيش براي مدعي اصوًالچنين تكليفي 
در قانون آيين دادرسي .  از اينكه مدعي، سبب ادعاي خود را ذكر كرده يا نكرده باشدنظر صرف

 تعريفي قانوني از آن طبعاًكار نرفته و  به »سبب دعوا«بر اينكه عبارت  عالوهمدني فرانسه نيز، 
 نقشي براي مدير دفتر دادگاه در اساساً قانون آيين دادرسي مدني ايران، برخالفوجود ندارد، 

با توجه به مراتب فوق، .  قرار رد دادخواست مقرر نشده استنهايتاًاصدار اخطار رفع نقص و 
 جايگاه دادگاه در احراز اين ويژه بهدعوا و  نقش خواهان در تعيين سبب ةمسئلتحقيق حاضر به 

تحليلي و تطبيقي موضوع در فقه، حقوق ايران و حقوق ة مطالعسبب اختصاص يافته و ضمن 
  .واقع شده استفرانسه، موضع قانون آيين دادرسي مدني ايران از جهتي مورد نقد 

  
 مفهوم دعوا .2

ن، يمعـ (آمـده اسـت     » ي نـزاع و دادخـواه     ، ادعـا  ، ادعا كردن  ،خواستن«به معناي   در لغت   » دعوا «
عبارت است از اينكه شخصي حق خود       « : اند  گفتهدر فقه، در تعريف دعوا از جمله        ). 1360:1539

ن يـ ، ا ي در اصـطالح حقـوق     .)61: ق1418حسيني عاملي،   (» را در حضور حاكم، از ديگري مطالبه كند       
  :اند بردهكار  به مرتبط يز وليلفظ را در دو مفهوم متما

 است كه يحق«ن منظر، دعوا، ياز ا. ي از مقام عموميحق رجوع به دادگاه و دادخواه) الف
 وسيله به بخواهد كه ي مراجعه كرده و از مقام رسم، به دادگاهتواند مي شخص ،به موجب آن

در واقع، چنانچه . )8: 1387 ،انياتوزك(» ت كندي حمايگري از حقوق آنها در برابر د، قانونياجرا
مورد انكار ا ي ودع شيي تض، آنهاي به ادعا، شده استينيب شيپ نيق اشخاص كه در قوانحقو
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 كه با مراجعه به آيد مي به وجود ي قانوني توان و حق، صاحب آن حقوقي برا،رديقرار گ
گذاردهو ترتب آثار ب به قضاوت آن راا انكار يع يين تضي وجود آن حق و همچن،مراجع صالح

 ،يمومت و اشخاص حقوقي ولو تحت قيقين هر شخص حقي بنابرا.ندمربوط را درخواست ك
  .)296 -  297 :1384شمس، ( دشو صاحب دعوا تواند يم

كرده  يي شناساآن را صراحت به ،34ل  در اصي قانون اساس،ن حقيت ايبا توجه به اهم
 به ،ي دادخواهمنظور به تواند مي حق مسلم هر فرد است و هر كس ،يدادخواه «:است
 از ياري و بسيگر از اصول قانون اساسي دين در برخي همچن.»...رجوع كند  صالحهاي گاهداد

ن معنا استعمال شده ي به هم،»دعوا «ة واژ،ي مدنين دادرسيي قانون آويژه بهگر ين دياحكام قوان
 يي به دعواتواند مي نيچ دادگاهيه «:دارد ميرالذكر مقرر ي قانون اخ2 مادة از جمله ؛است
 ، آناني قانونةنديا نماي مقام قائما يل يا وكينفع  يا اشخاص ذينكه شخص ي كند مگر ايدگيرس
  .» به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشنديدگيرس

. خواهد مي حق مورد ادعا را از دادگاه ي، اجراي كه به موجب آن، مدعيعمل حقوق) ب
ا دعوا به موجب يت داشته باشد يد اهلي باي مدع،شود مي گفته كه هنگامي ، مثالرايب

.  داردين عمل حقوقي اشاره به هم،دشوم يد به دادگاه صالح تقدي كه باشود ميدادخواست اقامه 
 ، از دو طرفيكيد و يش آي اخالف پ،ي حقي اجراين كه نسبت به وجود و چگونگيپس، هم

ا لوازم حق يد  مفاي را به اجرايگريا الزام دي كند و شناخت حق ي دادخواه،نزد دادرس
ا ي را صاحب حق بشناسد ي مدع،يدگي پس از رس،اه دادگاه خوشود ميبخواهد، دعوا محقق 

 ي زمان،ن مفهومي دعوا، در ا،بيترت نيبد .)7: 1387ان، يكاتوز( او را مردود و باطل بداند يادعا
ارنده، آن را  آمده و دوجود به اقدام، ي حق قانونيعني نخست ي كه دعوا، به معناشود ميجاد يا

دعوا  ة واژ.)297 :1384شمس، ( قرار داده باشد ي مرجع قضاوتيدگياعمال كرده و در معرض رس
: ن معناستي به هم167 از جمله بخش نخست اصل يگر از اصول قانون اساسي ديدر برخ

ن در شمار ي همچن.»...ابدين مدونه بي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانيقاض«
 ي برا. استعمال شده است،ن مفهوميبه هم» دعوا« لفظ ،ي مدنين دادرسيي از مواد قانون آياديز

 است كه در ي مجموعه اصول و مقررات،ي مدنين دادرسييآ «:دارد ميقانون مقرر  1 مادة ،مثال
 ،، انقالبي عمومهاي دادگاه در ي و بازرگاني مدني دعاوةي و كلي به امور حسبيدگيمقام رس

ت آن ي كه به موجب قانون موظف به رعاير مراجعي كشور و سايوان عالي د،دنظريتجد
» اصحاب دعوا«ب ين قانون كه در آنها تركي احكام اة هم،ي كلطور به . »رود ميكار  به باشند مي
با توجه به آنچه گفته شد، . ن مفهوم دعواستي همر ناظر ب،به كار رفته است» ن دعوايطرف«ا ي

  .شود مي در معناي نخست استعمال اغلبنوشتار،  دعوا در اين ةواژ
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 مفهوم سبب دعوا .3

فاضـل  (دانـسته  » مـدعي بـه   « در فقه اماميه، سبب دعوا را همان سبب استحقاق مدعي نسبت به           
 كه سبب استحقاق، از جمله ممكن است عقدي از عقود همچون            اند  افزودهو  ) 230: ق1420لنكراني،  

در عين حال، در مورد برخي دعاوي كيفري        . ن باشد ي نيز عين يا د    نكاح يا بيع بوده و مدعي به      
 عمـل ارتكـابي را مـشخص        تيـ فيو ك  كه مدعي بايد خصوصيات      اند  گفتههمچون دعواي قتل    

 مرتكب قتل شـده يـا بـا         ييتنها  بهاز جمله اينكه قتل، عمدي بوده است يا خطا، آيا جاني             ،دكن
   .)260 :1388شيخ طوسي، (مشاركت ديگري 

دادخواسـت بايـد بـه زبـان فارسـي در روي            « : ن دادرسي مـدني   ي قانون آي  51 مادةسب  ح
تعهدات و جهاتي كـه      .4.........: چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد         يها  برگه

 مقـصود واضـح و روشـن        كـه  يطـور   بـه  داند  ميبه موجب آن خواهان، خود را مستحق مطالبه         
 حقوقي خـود  ةمقصود اين است كه خواهان رابط« : اند گفتهانوني  قة در تشريح اين مقرر .»باشد

را با خوانده كه موجب اختالف گرديده است، با عبارات موجز و دقيق شرح داده و در ضـمن،                   
 حق او ممكن است تعهدات باشد يعنـي اقـسام عقـود و              منشأ.  حق خود را توضيح بدهد     منشأ

يـا   جهات ديگر از جملـه اسـباب تملـك ماننـد ارث           ا  ي... . نكاح و  ، رهن ،معامالت مانند اجاره  
سبب قرابت يـا يـك جهـت قـانوني           بهالزامات بدون قرارداد مانند ضمان قهري يا الزام به نفقه           
 در  .)322: 1381متـين دفتـري،     ( » ...شـود   ميمانند الزام به تقسيم مال مشترك كه موجب دعوي افراز           

 است كه مبنـا و      يا  واقعهسبب دعوا، عمل يا     «كه  تبيين مفهوم حقوقي سبب دعوا نيز گفته شده         
سبب دعوا، عاملي است « يا اينكه    )290 :1373كاتوزيان،  (» دهد يماساس حق مورد مطالبه را تشكيل       

 را  يا  خانـه  مالكيـت    ي مدعي، دعوا  چنانكهكه حق مورد تقاضاي مدعي دعوا از آن ناشي شده           
در ايـن صـورت بيـع را سـبب دعـوا      .  بدانـد  و مالكيت خود را ناشي از عقد بيع    كند  ميمطرح  
در  »سـبب دعـوا   « با وجود عـدم اسـتعمال لفـظ          سان  نيبد .)353: 1377جعفري لنگرودي،   (» ... گويند

 از فقه، جهت استحقاق     متأثرقانون آيين دادرسي مدني، منظور از جهت دعوا يا به تعبير قانوني             
  .دني است قانون، همان سبب دعواي م51 مادة 4مطالبه در بند 

 
  كشف سبب دعوا در فقه .4

 چنانكـه   ،انـد   دانستهدر فقه اهل سنت، تعيين سبب دعوا را در برخي موارد از سوي مدعي الزم                
 دعوا عين باشد يا ديـن، تفـاوت گذاشـته       ة، بين موردي كه خواست    االحكام ة مجل 1627 مادةدر  
ذكر سبب دعوا نيست امـا  شرح كه در فرضي كه خواسته عين است، لزومي به   بدين  است، شده

. )651 :1395هرمزي،  (در فرضي كه خواسته دين است، مدعي بايد سبب استحقاق خود را ذكر كند               
 را كـه    آنچـه قاضي بايد از مدعي بپرسد      «: ديگو يمكي از فقهاي مالكي در اين مورد        يهمچنين  
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مان و امثـال    مدعي آن هستي از كجا مال تو شد؟ پس اگر خواهان گفت از بيع يا سلف يـا ضـ                   
 ننمـود و در     يا  مكاشفهاما اگر قاضي در اين خصوص       . آن، بيش از آن بر قاضي تكليفي نيست       

 زيـرا معلـوم     كنـد   مـي  كه آزمون و خطـا       ماند يم حق خواهان تحقيق نكرد، به كسي        منشأمورد  
  . )650 :1395هرمزي،  به نقل از ،121، ص8التاج و االكليل، جزء (» نيست كه ادعا موجه است يا خير

 اصـطالح  از آن بـا      عمومـاً  اماميه در مورد تعيين سبب استحقاق مـدعي كـه            ياما ميان فقها  
 معتقدنـد در هـيچ      يا  عـده .  دو نظـر عمـده وجـود دارد        ،انـد   كـرده ياد  »  سبب استحقاق  كشف«

 مگـر در  ،، مدعي، مكلف به ذكر سبب يا اسباب ادعـاي خـود در برابـر قاضـي نيـست                يدعواي
 بلكـه احـراز     ،ابل گروه ديگر معتقدند مالك استماع دعوا، نه ذكـر سـبب آن            در مق . دعواي قتل 

ة طرفداران قول اول، دعاوي را از جهت مطروح، به سـه دسـت            . ترتب حكم شرعي بر دعواست    
در توجيه عدم لزوم ذكر سبب      . نكاح و قتل  امالك مطلقه،    دعاوي مربوط به     :نندك مي تقسيم   زير

 نكـاح اعـم از      ةگرفته از اعيان يا ديون همچنين دربار       تأوي نش دعوا در امالك مطلقه يعني دعا     
ا و احقـاق حـق     و دعـ  ة هـدف، تـسهيل اقامـ      انـد   گفتها آثار آن،    يدعواي راجع به نفس زوجيت      

 اول، اسباب دعواي مالكيت، متعدد و       ة براي مثال در دعاوي راجع به دست       چراكه ،خواهان است 
 استماع ادعايش از سوي حاكم،      منظور  بهن است كه     براي خواها  ينيند و اين تكليف سنگ    ا  موسع

 قتـل  يدر مقابل، پيروان ايـن نظريـه در خـصوص دعـوا    . دكن ذكر قاًيدقاسباب دعواي خود را  
 قتل ممكن است عمدي باشد يا خطا        چراكه ،ندا  معتقدند از آنجا كه اسباب آن، مختلف و متنوع        

حيث كه در قتل عمد، حكم به قـصاص          از اين    ،استو احكام آن متناسب با هر سبب متفاوت         
 سبب، حين طرح دعوا از كه درصورتي، حكم به ديه و از طرف ديگر،     يي و در قتل خطا    شود  مي

سوي مدعي به قاضي ارائه نشود، امكان عدم تدارك آن در آينده محتمـل اسـت و ايـن يعنـي                     
ر دعـاوي، در     سـاي  بـرخالف رو    ازايناحتمال تعطيل شدن محاكمه و هدر رفتن خون مسلمان،          

 اين گروه از فقهـا      1.دانند يمدعواي قتل، مدعي را در هر حال مكلف به ذكر سبب ادعاي خود              
، مبـسوط   فقهي همچونهاي با كه در برخي كتدانند يممستند اصلي نظر خود را اجماع منقول 

، گروهـي   البته در ميان طرفداران اين نظـر 2.اد شده استي از آن مفتاح الكرامهو  مسالك االفهام
                                                            

 سمعناها و لم يكلفه .....كشف فاالمالك المطلقه مثل ان يدعي الدين و العين مثل الدابه والدار فاما ما ال يفتقر الي ال..... «.1
 و اما ما البد فيه من الكشف و ....الحاكم ان يكشف عن اسباب الملك، الن جهات الملك و اسبابه تكثر و تتسع من االرث و

 و ....صف لنا القتل عمدا او خطا فاذا قال عمدا قال صف العمد فيقول ،هو اذا ادعي القتل، فقال قتل هذا و يكلفه عن الكشف
 و قال قوم ال يفتقر الي الكشف سواء ادعي الزوجيه، فقالت هذه زوجتي او ادعي العقد فقال ....اما ما اختلف فيه فهو النكاح

  .)260 :1387طوسي، شيخ (» ... .هو االقوي عندناتزوجت بها واذا قال هذا اجزء و ان لم يكشف عن هذا القول و 
و اما ... . يريد انه ال يفتقر في سماع الدعوي الي الكشف عن الخصوصيات في نكاح و ال في غيرالعقود و غيرها اال القتل....« .2

االمالك المطلقه عينا كانت اودينا  فال يحب الكشف عنها اجماعاً معموالً و منقوالً في المبسوط وغيره في المسالك و 
 و اما النكاح، فلذلك الحاجه فيه الي الكشف مطلقاً سواء ادعي الزوجيه اوالنكاح و ما وجدت فيه مخالفاً بل .....المفاتيح

اما القتل نسبه الي المشهور و حينئذ فالبد من الوصف بالعمد او ... االجماع عليه منقول في المسالك و الكفايه و  المفاتيح
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همچون صاحب عروه، با استداللي خالف نظر شيخ طوسي در مبسوط معتقدند در دعواي قتل               
 در اين حالت نيز ممكن اسـت خـون مـسلم            چراكه ،نيز مدعي تكليفي به ذكر اسباب آن ندارد       

 در برابر مدعي جهت تعيين دقيق سبب ادعا و احقـاق حـق وجـود                تواند  مي موانعي كه    سبب  به
  1. پايمال شود ،داشته باشد

 دعـوا   ة اماميه از جمله صاحب جواهر معتقدند اقام       يدر مقابل، برخي ديگر از بزرگان فقها      
 از اين منظـر  2. كه واجد اثر شرعي باشدابدي يماز سوي مدعي، فقط در صورتي قابليت استماع    

 بـه لحـاظ     شـود   مـي  قول مشهور در فقه است، اگر ادعايي كه توسـط مـدعي مطـرح                ظاهراًكه  
 نداشته نباشد، اعم از اينكه سبب آن نيز ذكر شده يا نشده باشد، اسـتماع          ي اثر گونه  چيهرعي،  ش

ايـران، در بحـث      در قانون آيين دادرسي مدني كنـوني         بار اولينبراي  اين نكته   .  است ثمر يبآن  
 يدات آنجا كه مقنن در مقام معرفي دو ايراد از ايرا          ؛ مورد توجه قرار گرفته است     ينوع  به ايرادات

 بـر فـرض ثبـوت، اثـر قـانوني           دعـوا  «:دارد  مي اعالم   ،شود  ميمنجر  كه به صدور قرار رد دعوا       
» مورد دعوا، مـشروع نباشـد     «و  ) 84 مادة 7بند  (» نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض          

امـا بـه     كنـد،  اگر براي مثال مدعي، دعواي اثبات وقفيت را مطـرح            سان  بدين .)84 مادة 8بند  (
حاظ عدم تحقق قبض، عقد وقف محقق نشده باشد، از حيث شرعي و قانوني، اثري بر دعـوا                  ل

مترتب نيست يا در فرضي كه موضـوع دعـوا، اسـترداد اعيـان نجـس باشـد، بـه لحـاظ عـدم                        
در واقـع طرفـداران    .  قابليت استماع نـدارد     نيست و  يآثار شرع دعوا واجد   مشروعيت موضوع،   

 و عدم دانند يمرعي براي ادعاي مدعي را مبناي پذيرش دعواي او اين نظر، احراز وجود آثار ش     
ـ تأكايـن گـروه   . آورنـد  ينمشمار  بهذكر سبب دعوا از سوي مدعي را مانع استماع دعواي او       دي

 ثابـت   ،انـد   داده از سويي اجماعي كه شيخ طوسي و پيروانش مستند ادعاي خـود قـرار                كنند يم
. ام قضا و پذيرش دعاوي مردم از سـوي حـاكم اسـت            از سوي ديگر، اصل بر انج     . نشده است 

پذيرش معيار ترتب اثر شرعي بـراي اسـتماع دعـوا،        با وجود البته در اين گروه نيز برخي فقها،        

                                                                                                                                            
عاملي، .....(باشره او التسبب للخالف في اسبابه و عظم خطره و عدم استدراك فائتهلماو مع غيره باخالفه و بانه قتله وحده 

 .)96: تا  موسوي، بي خميني؛200: ق1412قمي، : ك. نيز ر.65: ق1419
نعم .... والظاهر عدم الخالف في ذلك بيننا....  اليشترط في سماع الدعوي ذكر سبب استحقاق المدعي به وكشف الحال.1 

و عن المبسوط دعوي الجماع عليه، و علل ذلك بان امره شديد و فائته اليستدرك ......هم ذلك كما في دعوي القتلضاشترط بع
و ان كان يمكن ان بقال مقتضي النصوص الداله .... و با لخالف في اسبابه و االقوي عدم االشتراط و كفايه االجمال في السماع

 .)100: ق1420لنكراني،: ك. نيز ر.39: تا ، بيطبايي يزديطبا» .... علي انه ال يطلل دم امري مسلم
 فانه مع فرض عدم ترتب حكم علي الكلي في غيره لم تسمع الدعوي به ،و بالجمله ال فرق بين القتل و غيره في ذلك.... .«. 2

 فرق بين القتل و غيره في و علي الجمله  ال... .« ) 382: ق1404نجفي، ( » ...ايضاء واال سمعت ان لم يتبت االجماع المزبور
 فانه مع فرض عدم ترتب حكم علي الكلي في غيره لم تسمع الدعوي به ايضاء اال سمعت ان لم يثبت االجماع علي ،ذلك

» ....في مقامات مع عدم ذكر المدعي السبب) ع(خالف لشمول ادله وجوب القضا له و لما جاء في بعض االخبار من حكم االمام
 ).89: ق1413، يگلپايگان(
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معتقدند اين ضابطه در دعواي قتل، مقبول نيست و در اين مورد، همچنان بر تكليف مـدعي در        
   .)55 :ق1418تبريزي، (بيان سبب يا اسباب ادعا اصرار دارند 

  
ا كشف سبب دعوا در حقوق موضوعه ايرانيتعيين  .5  

، منطبق با نـص      كه با اندكي تفاوت    راني كنوني ا  ي مدن ين دادرس يي قانون آ  51 مادة 4حسب بند   
 شمسي است، از جمله الزامات خواهان       1318 قانون آيين دادرسي مدني مصوب       72 مادة 4بند  

 كه بـه موجـب آن خواهـان خـود را            يتعهدات و جهات  «د  يم دادخواست آن است كه با     يدر تنظ 
عـدم  . در دادخواست ذكر كند   »  مقصود واضح و روشن باشد     كه يطور  به داند  ميمستحق مطالبه   

 قـانون آيـين دادرسـي       54 مـادة  و   53 مـادة  2رعايت اين تكليف توسط خواهان، به استناد بند         
  .ستا، موجب صدور قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه يمدن

 قـانون آن اسـت كـه        51 مـادة  4نظر رسد كه منظور مقنن از حكم بند          به امر   يد در باد  يشا
 مثـال   ي بـرا  ،، واضح و روشن باشـد     يم و اصطالحات حقوق   يد از نظر مفاه   يمقصود خواهان، با  

ا يـ ع  يت قرارداد را ب   ي واضح و روشن، ماه    طور  به بايد   ،داند  مي خود را قرارداد     ياگر سبب دعوا  
 طـور  بهبايد  ،استده كرن ي معي مدنتيمسئولا اگر سبب دعوا را يو د كنا صلح اعالم  ي اجاره و 

اين تـصور را بايـد از       . دكنن  ي مع  است ا غصب يب  ي تسب ، اتالف مثالًت عمل را كه     يواضح، ماه 
ن سـبب  يـي ف خواهان بـه ذكـر و تع  ي، تكلي مدنين دادرسيي از منظر قانون آچراكه ،ذهن زدود 

ست يآن ن » فيتوص « اصطالحاًف او به تبيين ماهيت حقوقي سبب و         ي تكل ي معنا  به لزوماًدعوا،  
ا يـ ح ي خواهان چه در دادخواست، لواي برا ين الزام ي از مقررات قانون، چن    كدام  چيه در   اساساًو  

 تأييـد ن نكتـه مـورد      يا.  مقرر نشده و در عين حال انجام آن منع نيز نشده است            ي دادرس ةجلس
 ةك خواست يشان با تفك  ي ا چنانكه ،ز واقع شده است   ي ن ي مدن ين دادرس ييآ نظران  صاحب از   يكي

در عقـود    «:دارد  مـي ن اشـعار    يسبب چن  توصيف ، در خصوص  يع حقوق ي به اعمال و وقا    يمدع
جـاب و قبـول،     يك سو، حسب مورد، اراده، قـصد انـشاء، ا         ي از   ير اعمال حقوق  ين مانند سا  يمع

ن ين دسته از عقود، توافـق اراده طـرف        يگر در ا  ي د ي از سو  ن دارند و  يادي نقش بن  ...توافق اراده و  
 ي از سـو   شـده   ارائـه  يپس چنانچه در امور موضـوع     . د مشخص باشد  ين، با ي عقد مع  يدر انشا 

 ي در اجـرا   توانـد   مـي ف نشده باشد، دادگاه     يتوص) عيب( يي روشن، عقد ادعا   يا  گونه  بهخواهان،  
 مـوردنظر ف  يباشـد، توصـ    يح، چنانچه شدن  يض، با گرفتن تو   ي مدن ين دادرس يي قانون آ  95 مادة

ن اعمـال   ي اما در هم   ،دكن يريگ  ميتصم و   يدگيه، متناظرا رس  ي پا بر آن خواهان را احراز نموده و      
ف را يباشـد و دادگـاه توصـ   ده كـر ف يك از اصحاب دعوا اقدام بـه توصـ  ي چنانچه هر  ،يحقوق

ف شـده باشـد     يع توصـ  يـ ب، عقـد    شده  ارائه ي نمونه امور موضوع   يبرا(ص دهد   ينادرست تشخ 
 ة رابطـ  ي عقـد مبنـا    توانـد   مـي ن) د آن را عقد صلح بدانـد      ي اعالم نما  آنكه يب دادگاه،   كه يدرحال
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ف ين توصـ  ي خود آن را ادعا ننمـوده و بنـابرا         يكه مدع د  كنف  ي توص ينحو بهن را   ي طرف يحقوق
ف ي، چون توص  ندا  شدهم  ي تنظ ي قانون مدن  10 مادةز  ي كه به تجو   يياما در قراردادها  . استده  نكر

 كـه   يبـ يترت به ندارد، موضوع    كننده  نييتعامد  ي، پ يو به هر رو   ه  گرفتنق كلمه انجام    ي دق يبه معنا 
در مـورد ايقاعـات معـين نيـز         ) 16 :1384شـمس،   ( شـود   مي مطرح ن  ،ن گفته شد  يدر مورد عقود مع   

ن اعالم فـسخ  خواها ةخواست چه اينكه اگر   ، حاكم است  ، عقود معين گفته شد    ة كه دربار  يا  نكته
ار يـ  خيدگياما دادگاه پس از رسـ  كند، ثمن ذكر ريتأخار يع باشد و سبب استحقاق فسخ را خ  يب

 است با اعالم فـسخ بـه جهـت          توانسته يماما متوجه شود كه خواهان       دندان ثمن را ثابت     ريتأخ
افه ن جهت و سبب را بـه دعـوا اضـ          ي ا تواند  مي ن ،ب، فسخ قرارداد را تقاضا كند     يار ع يوجود خ 

 جايگزين سـبب اعالمـي خواهـان قـرار          ،داند  مي را صحيح    آنچه يا اينكه    )651: 1395،  يهرمز(كند  
جاب و قبول و توافـق      ي كه قصد انشا، ا    فاياستب و   ي تسب ، مانند اتالف  يع حقوق ياما در وقا  . دهد

، يمـدع  نمونه، چنانچـه     يبرا. دكننبند  ي دادگاه را پا   تواند  مي يف مدع ي ندارند، توص  ياراده نقش 
ب ي موجـب ورود خـسارت را تـسب        ة، واقعـ  ي خسارت با ارائه و اثبات امور موضوع       ةبه خواست 

اثبـات  ( ارائـه و اثبـات شـده    ي اما دادگاه آن را با توجه به امـور موضـوع         ،ف نموده باشد  يتوص
ط، يت شـرا  يـ ف و بـا رعا    ين توصـ  ي همـ  ي بر مبنا  تواند  ميص دهد،   ياتالف تشخ ) رينشدن تقص 

  .)17: 1392شمس، ( دكن يريگ ميتصمو  هددظرا ادامه  را متنايدگيرس
  

   قضاييةا كشف سبب دعوا در روييتعيين  .6
 همداستان با ها دادگاه چنين استنباط كرد بعضي توان يماز برخي آراي صادره از محاكم، 

 مطروح در فقه اماميه معتقدند كه خواهان، حين تنظيم دادخواست و طرح دعوا، جز هاينظر
  . يستنن و ذكر سبب يا اسباب دعواي خود يي ملزم به تعاصوالًط خاص، در شراي
در .... «:  مشهد آمده است   ي دادگاه عموم  35 ة شعب 7/6/89 -00661 ة شمار ةدر دادنام  )الف

 بـه   يي دعـوا  ي حـاو  يت شـركت مـشاور صـنعت      ي به طرف  ....خصوص دادخواست شركت نفت   
نكـه  ي نظـر بـه ا     ،...ال و يـ  ر 000/375/110ت خوانده به پرداخت مبلـغ       ي صدور محكوم  ةخواست

 از  ي اسـتحقاق مـدع    ي، در طرح دعوا، كشف از سبب دعـوا و مبنـا           يهرچند مطابق قواعد فقه   
افـت  ي نشان دهـد اسـتحقاق در     ين كه مدع  ي موارد ضرورت ندارد و هم     يسوي او، جز در برخ    

 ي به اسباب مختلف   لي كه دعوا قابل تحل    ياما در مورد  ... . است ي كاف يدگي رس يوجه را دارد برا   
ن خواسـته خـود بـر       يي بايد به ذكر سبب و تع      ي دارد، مدع  ينيباشد كه هر كدام اثر و غرض مع       

  .»....دين اقدام نماياساس سبب مع
 مشهد، مقـرر    ي دادگاه عموم  35 ة صادره از شعب   27/6/89 - 000739 ة شمار ةدر دادنام  )ب

. 1ان  يـ ت آقا يـ  بـه طرف   ....محـسن  ي توسط آقا  يميدر خصوص دادخواست تقد   ....« :شده است 



  
 125                                نقش دادگاه در كشف سبب دعوا در فقه، حقوق ايران و فرانسه                

ن سـبب   يي تع هرچندنكه  ي نظر به ا   ،...ار تبعض صفقه  يعلت خ  بهبه خواسته فسخ معامله      ...عباس
 و بـا    شود  مي استماع دعوا محسوب ن    ة الزم اصوالًل تعدد اسباب،    يدل به،  يدعوا و استحقاق مدع   

نكـه  يال كرد مشروط بـر ا      قدر مشترك و جامع آنها را اعم       توان يمفرض عدم ذكر اسباب دعوا      
ن ي مع ي بر سبب  ي است كه مدع   ي تا زمان  يكرد فقه ين رو ي بر آنها مترتب نشود، اما ا      يآثار متفاوت 

 را ذكر نمـود و بـر آن   ين سببيد و اگر چن  ي ادعا مشخص ننما   ي مبنا عنوان  بهه نكند و آن را      يتك
 خدابخـشي، (» ...سـل شـد    متو يگـر ي به سبب د   توان ينمر دعوا اقدام نمود     ياساس به طرح و تحر    

1393 :176(.   
  

  تعيين سبب دعوا در حقوق فرانسه .7
 ذكر نشده و مفهوم آن »سبب دعوا« ة واژ، فرانسه1در قانون آيين دادرسي مدني قديم و جديد

اعتبار امر « قانون مدني فرانسه كه شرايط تحقق 1355 مادة اما ،نيز تبيين نشده است
 به وحدت صراحتاً بهبر وحدت اطراف و موضوع دعوا،  عالوه، كند ميرا تبيين  »شده قضاوت

 منتها با وجود موضع قوانين قديم و جديد آيين دادرسي مدني 2.كند مي نيز اشاره »سبب دعوا«
 البته در اين زمينه، ،اند داشته مفهوم سبب دعوا ةفرانسه، حقوقدانان فرانسوي سعي در ارائ

 ة نظر، سبب دعوا، قاعدنيتر يميقد براساس. شده استتبيين از سويي آنها ي مختلف هاينظر
 ,Henri Solus et Roger Perrot, 1997, Droit Judiciare Prive(حقوقي مورد استناد خواهان است

Siry, Tome II, p 66- Jean Savatier, note JCP.1953.11.7601, cite par: Jean Vincent et Serge 
Guinchard, 2001, p440)(.  

 قانون مدني فرانسه اسـتناد      1240 مادة خسارت، به    ةمثال اگر خواهان در دعواي مطالب     براي  
 حقـوقي منـدرج در      ة، در واقـع قاعـد     »سبب دعوا «شده و    مطالبه، خسارت   »موضوع دعوا «كند،  

 فعل انسان كه به ديگري زياني وارد كند، كـسي را            هرگونه«: دارد  ميهمان ماده است كه اشعار      
نظر گروهي ديگـر،     از   3.»دينما يمتقصير او محقق شده است به جبران آن ملزم          كه زيان در اثر     

 دادرس است و اسـتناد خواهـان بـه          ةعبارتي امور حكمي، بر عهد     بهتشخيص قواعد حقوقي و     
از اين منظر، سـبب دعـوا، امـور موضـوعي           . كند  ميآنها، در هر حال دادگاه را محدود و مقيد ن         

 Gerard Cornu, cite par: op.cit: 441- Henri(  از سـوي خواهـان بـه دادگـاه اسـت     شـده  ارائـه 

Motulsky, 1973: 101 et sui(.  
                                                            

 اصالحات با 1976 مصوب فرانسه، ديجدي دادرس نييآ قانون و 1806 مصوب فرانسه، ميقد مدني دادرسي آيين قانون. 1
 .است بعدي

2. Art.1355: “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du 
jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la 
même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en 
la même qualité.” 
3. Art. 1240: ”Tout fait quelconque de l’homme qui a cause un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrive a le reparer”. 
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 از امـور موضـوعي اسـت كـه          يا  مجموعه كه سبب دعوا،     اند  آن گروهي ديگر بر     نهايتدر  
ل از اين منظر، بين امور موضوعي و امور حكمي، هميـشه تـداخ            . اند  شدهمطابق قانون توصيف    

 مشمول قاعده يا قواعد حقوقي واقع نـشوند، فقـط           كه  وقتي زيرا امور موضوعي، تا      ،وجود دارد 
امور حكمي نيز تا با امور موضـوعي و         .  اثر و حق شوند    منشأ توانند ينمند و   اواقعيات خارجي 

 كلـي رفتارنـد و      ة حقـوقي و يـك قاعـد       ة، فقـط يـك قاعـد      ييتنهـا   به ،واقعيات تركيب نشوند  
 ,Op.cit, p 442- Henri, Leon Mazeaud et Andre Tunc ( اثري عملي بر جاي گذارنـد  توانند ينم

1957: 2098(.  
 تمايل مقنن   توان يم رسد يمنظر   به     با دقت در قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه،          

 نعنـوا   بـه  ظـاهراً  را در برخي مواد دريافت كه        1به كاربرد صريح يا تلويحي عبارت مبناي دعوا       
 قانون كه در فصل اصول      6 مادةحسب   ويژه  به ، براي سبب دعوا استعمال شده است      يجايگزين

طرفين، در راستاي ادعاهاي خود، ارائه موضوعات متناسب بـا  «: دارد ميراهبردي دادرسي مقرر    
 واقع شـده    يدنظرخواهيتجد قانون كه در فصل      565 مادةالبته از    2.» دارند بر عهده مباني آنها را    

 با مقاصـد مطـروح نـزد        كه يوقتادعاها، تا   «: ت نيز شايد بتوان تسامحا چنين برداشتي داشت       اس
 3.»دادرس نخستين مالزمه دارند جديد نيستند حتي اگـر مبنـاي حقـوقي آنهـا متفـاوت باشـد                   

 قانونگذار فرانـسوي بـه نظريـه دوم نزديـك شـده      عمالً باال، ةگان سه هاي از ميان نظرسان  بدين
  .است

نكات و الزاماتي كه بايد در سـند آغـازگر دادرسـي            ذكر است كه در حقوق فرانسه،        شايان
ايـن سـند، بـه      .  قانون آيين دادرسي مدني ذكر شده اسـت        56 مادةرعايت شود، در    ) احضاريه(

 مـأمور ، توسـط  كننـد  يم او و با توجه به اسناد و جهاتي كه طرح           ةدرخواست خواهان يا نمايند   
 ايـن مـاده، سـند مـذكور بايـد           2بنـد    براسـاس . شود  مي به خوانده ابالغ     ابالغ و اجرا، تنظيم و    

متضمن موضوع دعوا و جهات موضوعي و حكمي آن باشد و ضـمانت اجـراي عـدم رعايـت                   
ـ  مـراد از جهـت   4. استموردنظر مرقوم، ابطال سند    مادةحكم قانون نيز حسب صدر       ا عنـصر  ي

جهـت  . اسـت ده  كـر  يد را بر آنها مبتن     خو ي است كه خواهان دعوا    يع و امور  ي، وقا 5يموضوع
ن كـه   ي معـ  ي حقـوق  ةك قاعـد  ي و حكم مستخرج از      ي حقوق يز عبارت است از مبنا    ي ن 6يحقوق

                                                            
1. Fondement de L'action 
2. Art. 6 « : A l'appui de leurs pretentions, les parties ont la charge d'alleguer les faites propres 
a les fonder." 
3. Art. 565:« Les pretentions ne sont pas nouvelles des lors qu'elles tendent aux meme fins 
que celles soumises au premier juge, meme si leur fondement juridique est different." 
4. Art 56:« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les 
actes d'huissier de justice: . ....... 2- L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et 
en droit… ...»  
5. moyen de fait 
6. moyen de droit 
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 :Vocabulaire Juridique, 1996 ( شـود  مـي ه قـانوني  يـ ن و توجيي خواهان براساس آن، تبيدعوا

525(.  
 مـذكور، در    مـادة  در    مراد از جهـات موضـوعي      رسد يمنظر   به گفته  شيپبا توجه به مطالب     

بـر   عـالوه ، در حقوق فرانسه، خواهان      سان  بدين. واقع همان سبب دعوا به معناي مدنظر ماست       
 ذكر كند، ملزم است جهات حكمي       حاًيصرو اسباب دعوا را     ) خواسته(اينكه بايد موضوع دعوا     

ذكر ايـن نكتـه    1. ذكر كندحاًيصر حقوقي و مقررات قانوني مورد استناد خود را نيز ةيعني قاعد 
: دارد  مي قانون آيين دادرسي مدني فرانسه كه اشعار         12 مادةنيز خالي از فايده نيست كه حسب        

د در مورد موضوعات و     ياو با . دهد  مي قابل اعمال فيصله     يدادرس دعوا را مطابق قواعد حقوق     «
 باشـد كـه    يعنـوان   بـه د  ينكه مق يعمل آورد بدون ا    بهق خود را    يف دق ياعمال موضوع دعوا، توص   

 در واقـع توصـيف امـور موضـوعي و سـبب، از سـوي                2.»... انـد   كردهشنهاد  ي آن پ  ين برا يطرف
عبارت  به. اند نشده از انجام اين عمل منع نيز صراحت به آنها اگرچه ،اصحاب دعوا الزامي نيست

البته جز در شرايط خاص مقرر در بخش دوم       (، حتي در فرض توصيف از سوي طرفين         تر  قيدق
 دادگـاه، توصـيف خـود را از امـور موضـوعي             اصـوالً ،  ) مرقوم كه از بحث ما خارج است       ةماد
، اقـدام بـه صـدور حكـم در ماهيـت            االجـرا   الزمعمل آورده و طبق قواعد حقوقي مربوط و          به
  .ندك يم

  
 نقد و بررسي .8

 تعيـين سـبب دعـوا از سـوي مـدعي            ة قاعـد  عنـوان   بهگفته شد كه حسب يكي از اقوال فقهي،         
بنـابر نظـر ديگـر، همـين كـه در مقـام             . شـود   ميورت ندارد و به تعبيري تكليف او تلقي ن        ضر

 رسـيدگي دادگـاه فـراهم    ةمحاكمه، ترتب آثار شرعي بر ادعا محرز شناخته شود، در واقع مقدم   
عبارت ديگر، جامع مشترك هر      به.  تعيين سبب از سوي مدعي نيز الزم باشد        آنكه يب ،شده است 

با .  الزامي به تعيين سبب يا اسباب دعوا از جانب مدعي وجود ندارد            اصوالًكه  دو نظر آن است     
 تـوان  يمـ  شـده اسـت،   تأييد از آراي محاكم نيز اي پاره كه در گونه آنو  مذكورتوجه به جهات   

 خـود   يگفت هنگام تنظيم دادخواست، خواهان ملزم به ذكر و تعيـين سـبب يـا اسـباب ادعـا                  
 بـه معنـاي ناديـده گـرفتن آن          عمالً كه پذيرش اين موضع فقهي،       منتها اشكال آنجاست  . نيست

 عنوان  بهرا  ) سبب دعوا (قسمت از مقررات آيين دادرسي مدني است كه ذكر جهات و تعهدات             

                                                            
 ف،يتكل نيا ،يمدني دادرس نييآ قانون 296 مادة 4 بند و 3 مادة ،ياساس قانون 167 اصل به توجه با ران،يا حقوق در .1

ي نص چيه البته. كند ينمي قانون مقررات به استناد به زممل را دعوا اصحاب ،يقانون نص چيه و است ننده  دادگاه متوجه مشخصاً
 .كند تيتبع آنها نظر از لزوماً ،يقانون مقررات به نيطرف استناد صورت در كه كند ينم مكلف زين را دادگاه

2. Art.12-  “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont 
applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans 
s'arrêter à la dénominationque les parties en auraient propose……”. 
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يكي از تكاليف خواهان، مقرر كرده است و البته براي آن، ضمانت اجراي اصـدار اخطـار رفـع                   
مقامي غير قضايي يعني مدير دفتر دادگاه را نيز          قرار رد دادخواست از سوي       نهايتدر  نقص و   

  . استده كر ينيب شيپ
 ةكليـ «: دارد  مـي قانون اساسـي كـه مقـرر         4 با توجه به عموم و اطالق اصل         رسد يمنظر   به

ي، مالي اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظـامي، سياسـي و غيـر اينهـا        يقوانين و مقررات مدني، جزا    
د اين اصل بر اطـالق و عمـوم همـه اصـول قـانون اسـاس و            بايد براساس موازين اسالمي باش    

 ن دادرسي مـدني و تبعـاً      ي قانون آي  51 مادة 4، حذف بند    »...ن و مقررات ديگر حاكم است     يقوان
جهات و  ( موضوع احراز سبب يا اسباب دعوا        توان يمضمانت اجراي آن، قابل تقويت است و        

 افـزود و تعيـين      84 مـادة  مستقل به بندهاي      بندي عنوان  بهرا  ) تعهدات مبناي استحقاق خواهان   
در عمل، قاضـي در     .  اول دادرسي به قاضي دادگاه موكول كرد       ةتكليف اين موضوع را در جلس     
 به موضوع سـبب     انون آيين دادرسي مدني، قادر است      ق 95 مادةمقام آغاز محاكمه و در اجراي       

 اشكالي در دعوا از حيـث  رگونهه نبود در صورت احراز سبب و    طبعاًادعاي خواهان بپردازد و     
 قـرار رد دعـوا صـادر        ، در غيـر ايـن صـورت       خواهد بود و  سبب آن، قادر به رسيدگي ماهوي       

 ينـوع   به قانون آيين دادرسي مدني نيز       84 مادة 8 و   7اين نكته با توجه به بندهاي       . خواهد كرد 
ين دادرسي مـدني   قانون آي84 مادة 7چه از سويي در خصوص بند       . استليل و توجيه    حقابل ت 

، » بدون قـبض ةدعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد مثل وقف و هب    «: دارد  ميكه اشعار   
در ايـن   .  در فقـه منطبـق دانـست       مـوردنظر  مقنن را با اثـر شـرعي         موردنظر اثر قانوني    توان يم

 بـراي    معتقد به لزوم ورود ماهوي دادگاه به موضوع باشـيم، ايـن نقـش را               آنكهصورت، بدون   
 كه در دعواي اثبات وقفيت يا اثبات هبه، در مقام احـراز وجـود سـبب         مينك يمقاضي شناسايي   
 كند كه آيا قبض صورت پذيرفته است يا خيـر؟ اگـر اظهـارات خواهـان                 سؤالدعوا، از مدعي    

، دعـوا در ايـن      دكنـ  تأييـد  ترتب آثار شرعي و قانوني را بر دعـوا           اجماالًمبني بر تحقق قبض،     
البته ممكن است قاضـي پـس از ورود در    . شود  مي واجد اثر و قابليت رسيدگي شناخته        مرحله،

ماهيت و انجام تحقيقات و بررسي ادله، به اين نتيجه برسد كـه قـبض، در معنـاي حقـوقي آن                     
 يحقـ  يذ مبني بر    يرأدر اين صورت، حسب مورد، اقدام به اصدار         . محقق شده يا نشده است    

كه قبض  د  كناما در فرضي كه خواهان در بدو رسيدگي، اظهار          . دكر  خواهان خواهد  يحق يبيا  
حاصل نشده است يا اينكه خوانده در مقام ايراد، به تحقق سبب دعوا اشكال كند، دادگاه، البتـه                  

 در تـوان  يمگفته شد   را كه   آنچه  . با لحاظ ساير شرايط، قادر به صدور قرار رد دعوا خواهد بود           
 در مقـام بررسـي اجمـالي        ي اگـر قاضـ    چراكـه  ،ون نيـز اسـتنباط كـرد       قـان  84 مادة 8قالب بند   

 خواهان مشروع نيـست يـا       يدادخواست و احراز سبب دعوا، به اين نتيجه برسد كه سبب ادعا           
، دسـاز اينكه خوانده در مقام طرح ايراد، نامشروع بودن ادعاي خواهان را بـراي دادگـاه مـدلل                  
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بايد افزود قرار دادن موضوع سبب دعـوا در         . د بود مورد از موجبات صدور قرار رد دعوا خواه       
بر اينكه رافع تعارض     عالوه شرايط شكلي دادخواست،     يجا  بهمبحث ايرادات و موانع رسيدگي      

 اصل استماع عـام دعـاوي      ةكنند  نيتضممقررات قانون آيين دادرسي مدني با مباني فقه اماميه و           
 در مورد موضوعي را كه بـه شـرح   يريگ ميتصمترتيب كه  بدين ،است، اثر مهم ديگري نيز دارد  

 قـانون   54 و   53مواد  ( قضايي است نه اداري، از مدير دفتر دادگاه          ة واجد صبغ  اصوالً،  گفته  شيپ
  .دكن يمصالح محول  انتزاع كرده و به مقام ذي) آيين دادرسي مدني
 براساس نظر   چراكه ، حق دفاع خوانده منافات دارد     نيتأمن نظر با    يراد شود ا  يممكن است ا  

ح دادگاه از خواهان، از سـبب دعـوا،         ي و اخذ توض   ي اول دادرس  ة، خوانده تا قبل از جلس     مذكور
 موارد مـشكل    ي در بعض  كم  دستبنابراين ممكن است تدارك دفاع از سوي او،         . ماند يم خبر يب

ـ نوعاًن سبب دعوا، ييد گفت از سويي تعيدر پاسخ با. شود ي و دعـاو  ي مبـان ا مستلزم آشنايي ب
، يي به دسـتگاه قـضا     كننده  مراجعه اشخاص   ةپس طبيعي است كه هم    . موضوعات حقوقي است  

 51 مـادة در شرايط حاضر نيـز كـه        رو    ازاين.  صحيح نباشند  طور  بهن مهم   ي قادر به انجام ا    لزوماً
 ةقانون آيين دادرسي مدني مراعاست، ممكن اسـت در مـواردي، خوانـدگان دعـاوي تـا جلـس            

 يبراي مثال ممكن اسـت خواهـان، دعـوا        . انوني و صحيح دعوا آگاه نشوند     دادرسي از سبب ق   
اما پس از    كند، با خوانده قلمداد     يجاري است ة خود را وجود رابط    يه را مطرح و سبب ادعا     يتخل
 ةچ نوع رابط  ي ه اساساًد كه   يعمل آ  به، كاشف   ي توسط قاض  يل دادگاه و اخذ توضيحات و     يتشك
 مطـروح، در واقـع غـصب مـال          ي بلكه سبب دعـوا    ،د ندارد ن اصحاب دعوا وجو   ي ب يجارياست

ـ  در چنـين مـواردي، ا      طبعـاً . متعلق به خواهان از سوي خوانده بوده اسـت          ين اسـتنتاج قاضـ    ي
 ةتمهيـد ادامـ   نظـر ف سبب دعـوا را هـم از       ي از توضيحات خواهان است كه تكل      كننده يدگيرس
 در  ،از سوي ديگر  . دكن يم ث تدارك دفاع مناسب توسط خوانده مشخص      ي و هم از ح    يدگيرس

 به تعيين سـبب دعـوا نـه توصـيف آن            صرفاًران، مقنن، خواهان را     يقانون آيين دادرسي مدني ا    
 يهنگام تنظـيم دادخواسـت، جهـت يـا جهـات موضـوع       بهحال اگر خواهان، . ملزم كرده است  

ف متفاوت از ف كند، ممكن است با انجام توصيي توصاشتباه بهاستحقاق خود را تعيين اما آن را      
ايـن در  .  مواجـه شـود  كننـده  يدگيرسـ سوي دادگاه، خواهان با رد دعواي خود از سوي مرجع        

 ةجلـس  توصيف سبب دعـوا كـه در         عمالًحالي است كه مطابق نظر پيشنهادي، پس از تعيين و           
، ضمن اجتناب شود ميدادرسي و در صورت لزوم، متعاقب اخذ توضيح قاضي از خواهان واقع            

. دكنات خود را به شكل مطلوب و دقيق مطرح ي آگاهانه دفاعتواند ميوي، خوانده نيز    از رد دعا  
 سبب دعوا در دادگاه، براي خوانـده امكـان دفـاع مقتـضي              احرازالبته در فرضي هم كه پس از        

 دادگاه درخواست خوانده را     كه  درصورتي طبعاًكه  د  كن استمهال   تواند  ميوجود نداشته باشد، او     
  .شرايط متعارف تشخيص دهد، با آن موافقت خواهد كردبا توجه به 
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 و  ين نقش قاضـ   يي تع يا اسباب دعوا برا   ين سبب   ييتع.. .«: همچنين ممكن است ايراد شود    
ا يـ ر داده ييا اسباب دعوا را تغي سبب تواند  مي ن يرا قاض يت دارد ز  ي اهم ياطراف دعوا در دادرس   

بايد توجه داشت كه در قالب نظـر مطـروح، دادرس           در پاسخ    .)651: 1395،  يهرمز( »ديفزايببر آن   
 حداكثر سبب يـا اسـباب دعـواي          بلكه ، در مقام تغيير سبب دعوا يا افزودن بر آن نيست          اصوالً

 اول دادرسـي، كـشف و احـراز         ةمدعي را براساس مفاد دادخواست و توضـيحات او در جلـس           
 شـكلي يـا مـاهوي       ةم از جنبـ    براساس آن و حسب مورد، اقدام به اتخاذ تـصمي          طبعاً و   كند يم

  .خواهد كرد
، در راستاي مقررات قانون آيين دادرسي مدني و نظر پيشنهادي           مذكور با عنايت به جهات     

ن كرده باشـد، از آنجـا   يي را در دادخواست تع  يني گفت در موردي كه خواهان، سبب مع       توان يم
في است، دادگاه حتي اگر كشف قضايي آن منتلزوم  طبعاًكه سبب دعوا، معلوم و محرز است و       

ـ ر  يي در موضوع دعوا نداند، مجاز به تغ       مؤثر را   اعالميسبب   گـر  ي د ي آن بـا سـبب     ينيگزيا جـا  ي
 اعـم از    ، خواهان، سبب ادعاي خود را در دادخواست ذكر نكرده باشـد           كه يدرصورتاما  . ستين

همچـون   ( متعدد قابل تصور باشـد     ياينكه در خصوص موضوع دعواي او، سببي واحد يا اسباب         
توجـه بـه    بـا    تواند  مي، قاضي   ) مبتني بر خيارات مختلف باشد     تواند  ميدعواي فسخ قرارداد كه     

 اخذ توضيح از خواهان، سبب دعوا را تعيين كند و بر همان             محتواي پرونده و در صورت لزوم     
  .دكنو حسب مورد، اتخاذ تصميم  هددمبنا، رسيدگي را ادامه 

  
  نتيجه .9

 قانون آيين دادرسي مـدني، يكـي از شـرايط شـكلي دادخواسـت، ذكـر                 51 مادة 4بند   براساس
 كـه  يطور  به ،داند  ميتعهدات و جهاتي است كه به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه              «

، 54 مـادة  و 53 مـادة  2 و براي عدم رعايت آن شرط، طبق بنـد           »مقصود، واضح و روشن باشد    
و صدور قرار رد دادخواسـت از سـوي مـدير دفتـر             ترتيب ضمانت اجراي اخطار رفع نقص        به

اين در حالي است كه در فقه اماميه، ذكر سـبب دعـوا كـه آن را سـبب              . دادگاه مقرر شده است   
، از سوي مدعي، جز در شرايط خـاص، الزم          اند  كردهمعنا   »مدعي به «استحقاق مدعي نسبت به     

.  قاضي محكمـه اسـت     ة بر عهد  اصوالً،  »كشف سبب « بلكه انجام اين مهم، تحت عنوان        ،نيست
در واقـع از منظـر فقهـي، در         .  شده است  تأييدديدگاهي كه از جانب برخي محاكم حقوقي نيز         

صورت كشف سبب و با فرض احراز ترتب اثر شرعي بر دعوا، بايد رسـيدگي قـضايي انجـام                   
  .  اينكه اصل نيز بر استماع دعاوي استويژه به ،دگير

 امـا   ،كـار نرفتـه     قديم و جديد فرانسه، عبارت سبب دعـوا بـه         در قانون آيين دادرسي مدني      
 قانون، سـند    56 مادةحسب  . اند  كرده مختلفي ارائه    هايحقوقدانان در اين مورد اين مفهوم، نظر      
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بر موضوع دعـوا، بايـد متـضمن مـواردي از جملـه جهـات                عالوه،  )احضاريه(آغازگر دادرسي   
 منظـور از جهـات      رسـد  يمـ نظـر    بـه ،  هگرفت نجامابا بررسي   . موضوعي و حكمي دعوا نيز باشد     

 مرقوم، ضمانت اجراي عدم ذكـر منـدرجات         مادةالبته حسب   . موضوعي، همان سبب دعواست   
 حقـوق ايـران،   بـرخالف  ابطال آن اسـت و  ،ضروري از جمله جهات موضوعي در سند مذكور    
  . نشده استينيب شيپاختياري براي مقام اداري يعني مدير دفتر دادگاه، 

 حذف موضوع سـبب دعـوا از مقـررات راجـع بـه شـرايط                رسد يمنظر   بهدر حقوق ايران     
شكلي دادخواست و ارجاع آن به ضوابط راجع به ايـرادات و موانـع رسـيدگي، قابـل تقويـت                    

 و  قـانون اساسـي و تـضمين بهتـر اسـتماع عـام دعـاوي               4 ضمن رعايـت اصـل       چراكه ،است
 مـستلزم   اصـوالً  در مورد موضوعي كه      يريگ  ميتصم،  م اجتناب از رد آنها در محاك      المقدور يحت

  .شود ميصالح واگذار  يبررسي قضايي است نه اداري، به مقام ذ
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