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 چکیده 

طرفین   مشخص شده و  گذارقانونشرایطی است که از سوی    رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و  فرایند
می نزاع حقوقی این قواعد را ئ به اختالف حقوقی و در نتیجه قلع دا  دادرسی باید جهت پایان دادن

ی تفسیر نحوبه شوند و لذا باید احقاق حق محسوب می ۀرعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیل
ستا و از آثار  شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این را

و ترمیم  طریق  از  دعاوی  مجدد  طرح  از  جلوگیری  تحلیل،  این  دعوای   پذیرش  نواقص  اصالح 
طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به    ۀجویی در وقت و هزینباشد. امری که موجب صرفهشده میطرح 

ای  دهپذیرش قاع  این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و   سیستم دادرسی خواهد شد. بر 
آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل    بر اساسعمومی مورد اشاره قرار گرفته است که  

دهند. با این   ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرارقابلرا بر  
و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این    هحال محدود

 . مقاله مورد اشاره قرار گرفته است
 اصل ترمیم دادرسی، توانایی دادگاه، نقص اساسی، نقص غیراساسی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
و خصومت  فصل  دعاوی،  استماع  تردید،  دا  بدون  قلع  نتیجه  از  ئدر  یکی  حقوقی  دعوای  می 

واقع، کابران دادگستری، با این هدف    شود. درترین اهداف در تشکیل نهاد دادگاه محسوب میبنیادی
( و از این جهت تحلیل قصد و ارادۀ ضمنی 185:  1399  حبیبی درگاه، )  کنندبه دادگاه مراجعه می 

دادگاه در ماهیت اختالف حقوقی  آنان بر این است که دعوا در یک زمان معقول و متعارف با ورود  
شده بازیگران دادرسی تشکیل   عنوانبه پایان یابد. بنابراین تمام تالش دادگاه و اصحاب دعوای حقوقی  

اعمال صورت   ۀ دربار تفسیر شود و  این اساس  بر  باید  از زمان طرح دعوای  اختالف حقوقی  گرفته 
 این مبنا تحلیل شود.  حقوقی تا پایان دادرسی بر

آن دعوا از   بر اساس کند و  مقدماتی که به استماع حداکثری دعاوی کمک می  ترینمهمز  یکی ا
گیرد، عبور از ایرادات ماهیتی مورد بازبینی و تحلیل قرار می  ۀبررسی شکلی عبور و در مرحل  ۀمرحل

است که ممکن است در جریان دادرسی به معنای عام و دعوای طرح شده به معنای اخص    و نقایصی
باشد، مانند اینکه   مطرح شود. به عبارت دیگر، این نواقص گاه ممکن است مربوط به روند دادرسی

  بر اساسگیرد و دادگاه  این موضوع مورد غفلت دفتر دادگاه قرار می  خواستۀ مالی مقوم نشده است و 
شود و یا حتی در کند وپس از این مرحله متوجه این نقص میروند ختم دادرسی را اعالم می  همین
شود ه نمی ئشود و یا سند مثبت سمت در دادخواست بدوی ارا این نقص هویدا می   تجدیدنظر  ۀمرحل

 شود. این نقص آشکار می تجدیدنظر ۀو در مرحل
ح شده است. به عبارت دیگر، دادرسی فاقد گاه این نواقص مربوط به دعوای طر از سویی دیگر، 

 عنوانبهقواعد اختصاصی مربوط به هر دعوا ناقص است.    جهتبهایراد است اما دعوای طرح شده  
  شۀنق یۀمثال، یکی از مقدمات مربوط به دعوای اعتراض به ملی اعالم کردن زمین مورد اختالف، ته

اصطالح  در  که  است  زمین  حدود  به  مربوط  آن  جغرافیایی  میU.T.M)   به  گفته  این (  در  شود. 
باشد ولی از منظر حقوق دعاوی، دعوای طرح شده دارای نقص دادرسی دارای نقصان نمی  ، خصوص 

یا در مثال دیگر، در دعوای اعالم بطالن سند و یا قرارداد، باید  109  :1393خدابخشی،  )  است  )
ت اگر یکی از طرفین سند یا قرارداد طرف  طرفین سند یا قرارداد طرف دعوا قرار بگیرند و از این جه

در عناصرشناسی   مسائل باشد. این  دعوا قرار نگیرد، اگرچه دادرسی کامل است ولی دعوا ناقص می
 (.112: 1398میرنژاد بروجنی،  ؛5: 1393خدابخشی، ) گیرد هر دعوا مورد توجه قرار می 

واقع   از ترمیم نواقص حمایت کرد. در نیز حقوق دعاوی باید    بنابراین در حقوق دادرسی مدنی و 
ترمیم نواقص به دادگاه امکان خواهد داد که قواعد دادرسی در راستای احقاق حق و ورود دادگاه  ۀ اجاز 

و  تفسیر شود  اختالف حقوقی  ماهیت  از یک   در  دعاوی که  از طرح مجدد  نتیجه  آرا در   ءسو صدور 
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 گردد.می   دعوای حقوقی را در پی دارد، جلوگیری اصحاب    ۀ هزین   متهافت و از سویی دیگر اتالف وقت و 
دعوا اصل ترمیم دادرسی   بر این بنیاد و در جهت دادن فرصت و امکان ترمیم نواقص دادرسی و 

اصحاب دعوای   عنوان یک قاعده و ضابطه باید از سوی دادگاه و که به   شود. برطبق این اصل، پیشنهاد می 
ترمیم نواقص موجود در دادرسی داده شود و بدین وسیله   ۀ اجاز بایست  حقوقی مورد توجه قرار گیرد، می 

به   از تکرار عمل خودداری شود. در  باید  این است که دعاوی  بر  اصل  صورت حداکثری واقع چون 
در قالب همکاری   ترین ابزاری است که بر اساس آن و استماع شود، اصل ترمیم دادرسی یکی از مهم 

 (.126:  1389توان به این هدف نزدیک شد )محسنی، ب دعوا( می اصحا  بازیگران دادرسی )دادگاه و
و  در دادرسی  روند  می  عنوانبه دعوا    واقع،  که  است  اجزایی  دارای  مجموعه،  در یک  بایست 

 عنوانبهکامل تحقق یابد تا امکان رسیدن به جزء بعدی وجود داشته باشد.  صورت  به   موقعیت خود و
بعد   ۀدعوا امکان حرکت دادرسی و دعوا به مرحل  ۀمثال، وجود نقص ابتدایی در دادخواست یا خواند

یکی از اصول راهبردی این امکان را خواهد داد که    عنوانبهکند. لذا اصل ترمیم دادرسی  را منتفی می
قط وحرکت  دادرسی  و   ار  نماند  عقیم  اصطالح  در  و  یابد  ادامه  مقصد  به  و    جای بهدعوا  بطالن 

 (.358 :1397، و همکاران مولودی) دعوا از تکمیل آن حمایت کرد  اعتباری دادرسی وبی
قرار نگرفته است. با این حال،   گذارقانوندر حقوق دادرسی مدنی ایران، این اصل مورد تصریح 

فقهی بوده و حتی از برخی از مواد قانون    ۀامکان عبور از ایرادات دارای پشتوان  وبحث ترمیم دادرسی  
نیز تازگی  قابلغیرمستقیم  صورت  به   آیین دادرسی مدنی  به  نیز  درک است. دکترین حقوق دادرسی 

اند و از این جهت مطالعات تطبیقی نیز  مفاهیم مرتبط با اصل ترمیم دادرسی را مورد اشاره قرار داده
زاده ؛ شکوهی793  :1394؛ محسنی،  101  :1394خدابخشی،  )   مقاالت صورت گرفته است   در

اجمالی بحث نقایص در  صورت  به  ( و360:  1397،  و همکاران  ؛ مولودی145:  1397وعربیان،  
دادرسی و امکان تصحیح آن مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، پذیرش و پیشنهاد اصل ترمیم 

ترمیم و ضوابط   ۀطریق در جهت محدود  ئۀمبنای آن و ارا   یک قاعده و تبیین مفاهیم و  نعنوابه دادرسی  
 گیرد. هایی خواهد بود که در این مقاله مورد بررسی قرار میمربوط به آن از نوآوری 

است؛ یکسان  مفهومی  بعد  از  با تصحیح  ترمیم  رویکرد  دیگر،  بیان  دو، هدف،    به  در هر  چه 
گفتمان ترمیم، دادرسی شبیه ساختمانی است که باید    خواهد بود. با این حال، دراستمرار دادرسی  

 نواقص و ایرادات آن مرمت شود. بر این بنیاد، باید دیدگاهی ارائه کرد که این ساختمان سرپا بماند. 
وابطی که در مقاله پیشنهاد شده است، دست دادگاه در به کاربردن این  ضافزون بر آن، با توجه به  

توضیحا بود.  بازتر خواهد  ترمیم  اینکه    صل  به موضوع  در   جایبهسعی شده است  ذکر مصادیق، 
وبه شیوه  با  ای  سطحی کالن  دادگاه  موجب خواهد شد  رویکردی که  نگاه شود.  فراگیر  و  روشمند 
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به  ها  ش رون  ای  ازاستفاده   منجر  انتخاب کند که  را  راه حلی  و  آن جلوگیری  انسداد  از  دعوا  در هر 
 تمرار دادرسی شود. اس

شده است، اما این   وگوگفتتصحیح نواقص پیش از این    ۀمبانی و فلسفدرخصوص    اگرچهپس،  
 . سازی آن در حقوق دادرسی مدنی ایران نوشته شده استاین راه سخت و با هدف بومی  ۀمقاله ادام

 . مفهوم ترمیم در اصل ترمیم دادرسی ۱
را درست کردن، معنی  ای  نوشتههای  کردن و غلط  ترمیم در لغت به معنای درست کردن، صحیح

نیز از   گیرد (. معنای حقوقی که در این مقاله مورد بررسی قرار می1090:  1371  معین، )  شده است 
معنای لغوی چندان دور نیست. به عبارت دیگر، منظور از ترمیم، برطرف کردن نقایص موجود در  

 اقدامات و اعمالی است که در دادرسی موجود است.
سازد که اقدامات  دعوای طرح شده این امکان را فراهم می  این بنیاد، ترمیم اعمال در دادرسی و  بر

خ ترمیم دارای همۀ آثار مترتب بر عمل صحیح را به دست بیاورند.  بدون اینکه تکرار شوند از تاری 
کهنامهمثال، شهادت  عنوانبه هزین درخصوص    ای  پرداخت  از  می   ۀاعسار  تقدیم  با  دادرسی  شود، 

کامل را دارد و نیازی به طرح دعوای    صحیح و   ۀ نامدادرسی همان آثار شهادت  ۀ تکمیل شرایط در جلس
 دادرسی نیست. ۀ زینمجدد اعسار از پرداخت ه

شود، اعمال دادرسی صحبت می  با این حال، پرسش اساسی این است که وقتی از ترمیم نواقص و
کدام نواقص مدنظر است؟ علت طرح این پرسش از این جهت دارای اهمیت است که نواقص موجود  

 گیرد. در دادرسی از دو منظر متفاوت مورد بررسی قرار می
: در این حالت، دعوا از لحاظ استماع اولیه و اینکه امکان ورود در نواقص ماهوی در دعوا  .1

نقص در    جهتبهماهیت دعوا وجود داشته باشد، مورد پذیرش قرار گرفته است ولی از لحاظ ماهوی  
از این جهت دادگاه    امکان پیروزی اصحاب دعوا در ماهیت موضوع اختالف وجود ندارد و...  دالیل و

دهد. به عبارت دیگر، دعوا در این حالت  یت، دعوا را با صدور حکم پایان مینقصان در ماه  جهتبه
دادگاه در فرض نقصان، دعوا را از لحاظ ماهوی با    شود و نمی  روروبهبا قرار عدم استماع یا رد دعوا  

 رساند.حقی یا بطالن به پایان میحکم به بی
ص شکلی یاد کرد. در این نواقص، دادگاه  نواقص ماهوی، باید از نواققابلنواقص شکلی: در م.  2 

در استماع اولیه و پذیرش دعوا به این معنا که امکان ورود در ماهیت دعوای طرح شده را داشته باشد،  
معمواًل دعوا با صدور    شویم واست. بنابراین در این حالت با انسداد دعوا مواجه می   روروبهبا مشکل  

 شوند. دعوا مواجه می قرارهایی مانند عدم استماع یا رد 
طرفین  )  کنندگان قراردادمثال، دعوای اعالم بطالن یا فسخ قرارداد بدون اینکه همۀ تنظیم  عنوانبه
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قرار امکان ورود دادگاه در ماهیت دعوا  گیرند، مطرح می  قرارداد( طرف دعوا  این حالت  در  شود. 
ندارد و نتیجه دعوا    وجود  دارد و در جهت اصل    جهتبهدر  نقصی که در بخش خواندگان وجود 

 شود. می روروبهحقوق دفاعی طرفین قرارداد با قرار عدم استماع 
گفته باید اعالم داریم که منظور از ترمیم نواقص در اصل ترمیم بنابراین و در پاسخ به پرسش پیش

که از انسداد دعوا جلوگیری    دادرسی، نواقص شکلی است. توضیح اینکه با اصالح این نواقص است
آید. به عبارت دیگر، ترمیم در این مفهوم  در نتیجه امکان استمرار دعوای فعلی به وجود می  شود ومی 

رسیدگی ماهوی ۀ  آماد  اجازه خواهد داد که دادگاه دعوای طرح شده را مورد پذیرش ابتدایی قرار دهد و
 باشد. و پایان دادن به نزاع حقوقی در قالب صدور حکم 

 . مبانی اصل ترمیم دادرسی ۲
اجرای اصل ترمیم دادرسی در رسیدگی دادگاه به دعاوی در معنی  خصوص    در  پرسش مهمی که

  شود، این است که اساسًا علت کشف ودر حقوق دادرسی مدنی به معنی عام، مطرح می  اخص و
مصلحت، اجرای این پیشنهاد برای اجرای این اصل چیست؟ به عبارت دیگر، کدام منطق و    ئۀارا 

 کند؟اصل در عدالت آیینی را توجیه می 
گفته باید اعالم داشت که از منظر فلسفی، نگاه به قوانین آیینی و پیشهای  در پاسخ به پرسش

 گیرددادرسی از دو منظر مورد توجه قرار می 
فی .  1 دادرسی  قواعد  تحلیل،  این  در  دادرسی:  قوانین  داشتن  موضوعیت  منظر  دارای نفسه  از 

یا    اهمیت است و دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا باید همچون یک مجری که بدون اختیار است و
تحریر   نقش  فقط  که  مانند سردفتری  دیگر،  تعبیر  میآنچه  در  اعالم  قواعد طرفین سند  باید  کنند، 

شرایط ویژه هیچ تفاوتی وجود ندارد. به عبارت دیگر،    دادرسی را رعایت کند و بین دعاوی مختلف و
شود از دادگاه درخواست می   شود وهایی با مواد قانونی در اختیار دادگاه قرار داده می یک سری قالب

 قرار دهد.  ها  قلع نزاع حقوقی را در این قالب   در نتیجه فصل خصومت و  مدیریت دادرسی و  که اداره و
اعده در دکترین حقوقی نیز نتایج مشابهی را به همراه دارد. بنابراین نگاه پیروی از این ق  تحلیل و 

مواعد   ۀ این است که هم   گیرد و اعتقاد راسخ بر تحلیل قوانین آیینی مورد توجه قرار می   تعبدی در تفسیر و 
ق ضوابط در رسیدگی به دعاوی مدنظر قرار گیرد و اساسًا شرط ورود دادگاه در ماهیت موضوع و احقا   و 

 کاست قواعد آیینی باید اطمینان حاصل کند.و کم حق این است که ابتدا دادگاه از صحت و اجرای بی 
قالب بر محتوا مقدم است.    دادرسی، شکل و  بندی، در مکتب موضوعیت قواعد  در مقام جمع

  توان نمی گیرند و  قواعد احقاق حق قرار می ل  قابدر م  مستقل وصورت  به   این اساس قواعد دادرسی  بر
 شوند. اجرای حق دانست. بنابراین حق به معنای واقعی محسوب می ۀرا وسیلها آن 
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این مکتب، قواعد دادرسی راهی در جهت تحقق  از منظر طریقیت داشتن قواعد دادرسی: در .2
دعوا و رسیدگی به آن امری    ۀاقام  اگرچهشوند. در واقع  نظم در روند رسیدگی دادگاه محسوب می 

ورود دادگاه    ۀشود، ولی این موضوع نباید مانع از احقاق حق و در نتیجتخصصی محسوب میدقیق و  
 .(101 :1394خدابخشی، ) در ماهیت شود

سنگ قواعد ماهوی تحلیل کرد. در واقع، هدف از وضع  این بنیاد، قواعد دادرسی را نباید هم  بر
باشد. در این  ان به دادگستری میمراجعهای  قوانین دادرسی تسهیل رسیدگی به دعاوی و درخواست

در جهت احقاق حق  ای  باشند و فقط وسیلهنفسه واجد خصوصیت نمی تحلیل قوانین دادرسی فی 
ی تحلیل کرد که مانع از استماع دعوا و در نتیجه  نحوبهشوند. بنابراین نباید این قواعد را  محسوب می

 اصحاب دعوا شوند.  احقاق حق
دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی، برخالف مکتب موضوعیت قوانین    گفته، بر طبق تحلیل پیش 

کنار رسیدگی به دعاوی، مباحثی    دهد و درخاص هر دعوا را مورد توجه قرار می های  دادرسی، ویژگی
. به عبارت  دهدشود را مدنظر قرار میدعوا و نیز اوقاتی که از اصحاب دعوا صرف میهای  چون هزینه

این امکان برای او وجود   کند واز پیش تعیین شده حرکت نمی   عمومی وچهارچوب  دیگر، دادرس در  
ترمیم نواقص داده شود و در نتیجه حرکت دعوا به    ۀ دارد که با انعطاف در تفسیر قواعد دادرسی اجاز

 می و احقاق حق تسهیل شود. ئسمت قلع دا
سی، ماهیت بر قالب مقدم است و قواعد دادرسی، حق به  از منظر طریقیت داشتن قواعد دادر 

شود. بنابراین نگاه تعبدی و مقدس به اجرای قواعد دادرسی در  معنای واقعی خودش محسوب نمی
 این مکتب جایگاهی ندارد. 

گرا در قوانین دادرسی، به نظر  گرا و طریقیتپس از تحلیل مبانی مکاتب موضوع  این بنیاد و   بر
گرایی در حقوق دادرسی سیر و اعمال اصل ترمیم دادرسی با مبانی مکتب طریقیترسد که تفمی 

طبق اصل ترمیم دادرسی باید این امکان به اصحاب دعوا   مدنی نزدیک تر باشد. به عبارت دیگر، بر
تصحیح کنند. امری که    گرفته در روند دادرسی را تکمیل وصورت های کاستی داده شود که نقایص و

تمام دعوا ادامه یابد و دادرسی بدون اینکه نیاز به طرح مجدد داشته باشد،  شد راه نیمه  باعث خواهد
البته، پذیرش اصل    به سر منزل خود که فصل خصومت و ورود دادگاه در ماهیت است، حرکت کند.

گرا بودن قواعد دادرسی با رعایت شرایط خاص خود خواهد ترمیم دادرسی در قالب مکتب طریقیت
 گیرد. در بخش شرایط اجرای اصل ترمیم دادرسی مورد بررسی قرار می بود که

 اجرای اصل ترمیم دادرسی  ۀ. محدود ۳
پس از شناخت مقدماتی نسبت به مبانی اعمال و اجرای اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی 



 ۳۱۳ ۳۱۳ میرنژاد فرحزادی و  /یمدن  یدادرس حقوق در یدادرس میترم اصل

ی مدنی، پرسش اساسی این است که محدوده یا مواردی که در آن امکان اجرای اصل ترمیم دادرس
وجود دارد چیست؟ به عبارت دیگر، در فرضی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بخواهد این اصل 

  را اجرا کند، محدودۀ اعمال این اصل در چه حوزه هایی خواهد بود.

که امکان ترمیم قواعد دادرسی در آن وجود دارد،   هاییحوزه درخصوص    ضابطهۀ  در واقع ارائ
  کند. بنابراین، تعیین این ضوابط توسط دادگاه را در رسیدگی به دعاوی تسهیل می  اجرای این ضوابط

ترمیم   ۀ مستقیم با حقوق اصحاب دعوا ارتباط دارد و صرفًا بر بنیان مباحث نظری در حوزصورت  به
نمی  داده  قرار  توضیح  دادرسی  نظام  شود.  تحلیل  بر  تمرکز  بیشتر  دادرسی  حقوق  دکترین  در  اینکه 

تفکیک بین نواقص شکلی و ماهوی در اعمال آیین دادرسی    تکمیل نواقص در حقوق دادرسی مدنی و
تبیین   و  استاجرا ضمانتمدنی  بوده  آن  به  مربوط  محسنی،)  های  نمونه:  ؛ 139:  1393 برای 

(. بنابراین در این بخش سعی شده است  329 :1397، و همکاران؛ مولودی 793 :1394، محسنی
قانون آیین دادرسی مدنی، ضوابطی پیشنهاد شود که امکان اجرای آن در های  با استنباط از ظرفیت

 حقوق دادرسی مدنی ایران وجود دارد. 
 اسناد و مدارک دادرسی  ۀترمیم در ارائ ۀاجاز  .۳-۱ 

 گیرد. نای عام از دو جهت مورد توجه قرار می دلیل و مدراک در مع ۀبر طبق قواعد دادرسی، ارائ
قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دادرسی باید اسناد و مدارکی که داللت   51مادۀ  6وفق بند  .1

 دارد در رسیدگی به دعوا ارائه دهندها آن بر حقانیت
رسیدگی به ماهیت دعوا    ۀمدارکی به دادگاه ارائه شود، تا امکان ادام  بر طبق قانون، باید اسناد و  .2

نامۀ وکالی  دلیل مربوط به نقش تمبر مالیاتی که بر روی وکالت  ۀمثال، ارائ  عنوانبهوجود داشته باشد.  
سند مثبت سمت در طرح دعوی از سوی اشخاص حقوقی، از    ۀدادگستری باید صورت بگیرد. یا ارائ 

 . این موارد است
این بنیاد، اجرای اصل ترمیم دادرسی در این خصوص مالزمه با این تحلیل خواهد داشت که  بر

مدارک، نباید موجب عدم استماع دعوا یا به عبارت   اسناد و ئۀاواًل، اصل بر این است که نقص در ارا 
رد دعوا دانست،   توان قراری نقص تمبر مالیاتی را نمیاجرا ضمانتدیگر انسداد دعوا شود. برای مثال،  

 استمرار دادرسی داده شودۀ  اصل ترمیم دادرسی باید با صدور اخطار رفع نقص اجاز  بر اساسبلکه  
قوه  92  :1394خدابخشی،  ) پژوهشگاه  دادگاه  قضائیه؛  قضایی  آرای  تهران،    تجدیدنظر،  استان 

دم استماع دعوا و البته این قاعده باید در فرضی اعمال شود که اختالف و تردید در ع  .(31  :1396
 اخطار رفع نقص باشد. 

که حتی در فرض صدور اخطار رفع  ثانیًا، اجرای اصل ترمیم دادرسی این ظرفیت را خواهد داشت 



 ۱۴۰۰پاییز   / یکصد و پانزدهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

 

۳۱۴ 

نقص و پایان مهلت رفع نقص و صدور قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه یا دادگاه، اگر نقص مورد 
ه شود، باید از استمرار دادرسی حمایت ئ ظر به دادگاه ارا نظر دادرسی رفع شود و مثاًل سند یا مدرک مورد ن 

اخطار رفع نقص صورت گرفته توسط دفتر دادگاه، دلیل سمت مدیرعامل   ۀ واسطکرد. بنابراین اگر به 
دفتر دادگاه نسبت   روزه ارائه نشود و   10رسمی در مهلت    ۀ شرکت مانند آخرین تغییرات شرکت در روزنام 

اعتراض به این قرار، دلیل سمت به دادگاه   ۀ روز   10به صدور قرار رد دادخواست اقدام کند، اگر در مهلت  
واقع این پذیرش هیچ ضرری برای اصحاب دعوا نخواهد  ه شود، باید از استمرار دعوا دفاع کرد. در ائ ار 

 کند.موضوع را تأیید می قانون آیین دادرسی مدنی نیز این    350  ۀ داشت و مالک ماد 
توان یک گام دیگر نیز به جلو حرکت کرد و اعتقاد داشت که در فرض عدم توجه ثالثًا، حتی می

اسناد و    ئۀایراد اصحاب دعوا به عدم ارا   دفتر دادگاه به نواقص در دادرسی و تشکیل جلسه استماع و
مربوط به سمت مدیریت شرکت و یا  اسناد    ئۀمانند عدم ارا )  شودمدارکی که موجب انسداد دعوا می 

وکالت در طرح دعوا( و دفاع ماهوی در موضوع دعوا، امکان استمرار دادرسی وجود دارد. در واقع  
توجه باشد و با توجه به اینکه عماًل  در این فرض، دادگاه بدون اینکه بخواهد به اقدامات گذشته بی

ورود در ماهیت و قلع نزاع حقوقی است،  دفاع در موضوع دعوا صورت گرفته است و پرونده معد  
سند و مدرک مورد درخواست را ایجاد    ۀامکان ارائ  مثاًل یک هفته()  تواند با دادن مهلت قضاییمی 

قانون آیین دادرسی مدنی که در آن از عبارت »توانایی دادگاه« استفاده    103  و  66کند. مالک مواد  
عبارت دیگر، صدور اخطار رفع نقص منوط بر این است  کند. به  میتأیید    شده است، این استدالل را

 که دادگاه نتواند به دعوا رسیدگی کند.
شده توسط دادگاه، باید از ورود دادگاه الزم به ذکر است که در صورت عدم توجه به مهلت ارائه

دعوا و   ۀدر ماهیت دعوا و قلع نزاع حقوقی دفاع کرد. این رویکرد در راستای توجه به دفاعیات خواند
ۀ خواهان از دادرسی است. توضیح اینکه اگر خواهان شکست خود در دعوا  سوءاستفادجلوگیری از  

کند. بنابراین ترمیم در این را با توجه به دفاعیات خوانده محتمل بداند، از رفع نقص خودداری می 
 (.58: 1390شمس، ) یابدفرض، بدون صدور اخطار رفع نقص تحقق می

 طرفین دعوا  ۀترمیم و تکمیل اسناد و ادل ۀاجاز  .۳-۲
گقته شد که وفق قانون، خواهان باید رونوشت اسناد، مدارک و ادلۀ مربوط به اثبات ادعای خود  

قانون آیین دادرسی مدنی(. یکی از مبانی این الزام  51مادۀ  6بند ) را در دادخواست ذکر و معین کند
 دعوا وجود داشته باشد.  ۀاسناد برای خواند دله واین است که امکان دفاع یا جرح و تعدیل ا

ناقص تقدیم  صورت  به  که پیوست دادخواستای  با این حال، در برخی از موارد، اسناد و ادله
ه کامل نبوده ئشود ولی این ارا ه میئادله ارا   شود. در واقع برخالف حالت اول در این فرض اسناد و می 
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سفته(    چک و)  وجه که مستند به اسناد تجاری  ۀدر دعوای مطالبمثال،    عنوانبهدارای نقص است.    و
ای  نامهکند. یا در فرضی دیگر، شهادتناقص، پیوست دادخواست می صورت  به  است خواهان سند را 

های مالی،  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  9  ۀقانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماد  506  ۀ که وفق ماد
صورت  به  باشد،   معاشرت با مدعی اعسار و...  ۀگفته مانند نحومواد پیشباید با اسامی شهود و شرایط  

 شود. ناقص تقدیم می
بر طبق  نخست،    شود:گروه تقسیم می  ادله به دو  در واقع، برطبق این تحلیل، نقص در اسناد و

  برخالف حالت اول، نقص در ظاهر اسناد و  و دوم   ادله است  باال نقص در شکل اسناد وهای  مثال
ماهیتی ناقص است. مانند حضور نیافتن یکی از شهود صورت به ادله ادله وجود ندارد، بلکه اسناد و

 در دعاوی حقوقی. 
گفته این ظرفیت را خواهد داشت که اگر در روی، اجرای اصل ترمیم دادرسی در موارد پیش  به هر 

مدارک، این نقص برطرف شده باشد، دادگاه باید از انسداد دعوا و در   و   زمان رسیدگی دادگاه به ادله 
 نتیجه عدم استماع آن خودداری کند. تحلیلی که موجب ورود دادگاه در ماهیت دعوی خواهد شد.

 ترمیم دادرسی با اضافه نمودن اشخاص به دادرسی  ۀاجاز  .۳-۳
از   تعیین خو  ترینمهمیکی  انده و به عبارت دیگر مشخص  مباحث در حقوق دادرسی مدنی، 

؛ 218  : 1394خدابخشی،  )  کردن اشخاصی است که باید در دعوای حقوقی حضور داشته باشند
و بر علیه اشخاصی طرح شود که در تعارض    ینحوبهواقع، دعوا باید    (. در 175:  1393کریمی،  

به  مربوط  دارد  درخواست  دادگاه  از  خواهان  آنچه  دیگر  طرف  از  و  باشند  خواهان  حق  با  مستقیم 
مثال، در دعوای الزام به تنظیم    عنوانبهتوسط آنان قابلیت اجرایی را داشته باشد.    خواندگان باشد و

شود متوجه او می رأی    دادگاه و اینکه اثررأی    کردناجرایی    جهتبهسند رسمی  ۀ  سند رسمی، دارند
 باید طرف دعوا قرار گیرد. 

گاهی اوقات دعوای حقوقی از جهت تعیین خواندگان و یا اشخاصی که باید در دعوا   با این حال، 
 توجه خواهد بود.قابلباشد. این نقص از دو جهت قرار گیرند، ناقص می

دادن اشخاص الزم در دادرسی   ان در طرف دعوا قراراز جهت ماهوی: در این فرض، خواه.  1
و نداشته  را  الزم  تا    دقت  بگیرند  قرار  دعوا  طرف  باید  که  اشخاصی  یا  اساسشخص  دعوا    بر  آن 

در نتیجه امکان حرکت به سمت ماهیت داشته باشد را طرف دعوا قرار نداده است.    استماع وقابل
کنندگان سند و قرارداد طرح شود.  اید به طرفیت همۀ تنظیممثاًل، دعوای اعالم بطالن قرارداد یا سند ب

 در این فرض، در صورتی که دعوا بدون در نظر گرفتن این قواعد باشد، دعوا ناقص خواهد بود.
دادن اشخاصی که در دادرسی باید   از جهت شکلی: در این فرض، دعوا از جهت طرف قرار.  2
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اما   است.  کامل  باشند  داشته  اول، نقصحضور  است.  صورت  به  برخالف حالت   عنوانبهشکلی 
خوانده تعیین کرده است، اما در   عنوانبهمثال، خواهان، در دعوای ابطال قراداد، طرفین قرارداد را  

فردی و)  مشخصات  نام  اینکه    مانند  مانند  است.  اشتباه شده  درگیر  خانوادگی(  احمد،    جایبهنام 
یرمحمدی، محمدی قید شود. در این فروض کد ملی ذکر شده در  م جایبهاحمدرضا نوشته شود یا 

داشته باشد، تطبیق دارد و فقط از لحاظ   دعوا با مشخصات شخصی که باید واقعًا در دعوی حضور
 عبارتی نقص وجود دارد(. 

نواقص پیش با  در برخورد  ترمیم دادرسی  با رویکردهای متفاوت  اجرای اصل    امکان قابلگفته 
است. توضیح اینکه در برخورد با نواقص شکلی باید با کمترین هزینه و تفسیر، راه ترمیم دادرسی 

و تردید در عدم استماع فوری و اصالح از   قضایی در این مورد رویه واحدی ندارد  ۀفراهم شود. روی 
این حال با . (745: 1396، قضائیهپژوهشگاه قوه ) طریق الیحه و یا حتی جلب دادرسی وجود دارد 

قبل ای  کند که اصحاب دعوا بتوانند با ارسال الیحهخصوص ایجاب می  ترمیم دادرسی در این  ۀ اجاز
رسیدگی این نقص را برطرف کنند. این تحلیل در رسیدگی پس از    ۀاستماع یا حتی در جلس  ۀاز جلس
 اعمال است. قابلنیز   تجدیدنظرو در مرحلۀ رأی  صدور
ودرخصوص    اما نظر  ترمیم    تکمیل  به  کرد.  استفاده  دیگر  رویکردی  از  باید  ماهوی،  نواقص 

  پذیر باشد. دررسد که در این موارد امکان ترمیم دادرسی بر اساس قواعد نهاد جلب ثالث امکانمی 
کند.  امکان دخالت اشخاصی که در دعوا باید حضور داشته باشند را فراهم می واقع، جلب ثالث 

شود و یکی از ورثه طرف دعوا مطرح می  مستأجر  ۀه که علیه ورث مستأجرعین    ۀبنابراین در دعوای تخلی
ثالث می قرار نمی با طرح دعوای جلب  به دادرسی جلب کرد و بدین گیرد،  را  توان شخص غایب 

  میرنژاد بروجنی،  و  فرحزادی؛  32  :1398میرنژاد بروجنی،  )  جهت از عدم استماع دعوا جلوگیری کرد
1399 :181). 

متعارف و با  صورت به خواهان است که ۀلیت تعیین خوانده در مرحلۀ اول بر عهدئوواقع مسدر  
  گیرد اما تکلیف غیرمنطقیارزیابی از شرایط موضوع دعوا در زمان تقدیم دادخواست صورت می

  ها، دادخواستی مستقل تقدیم شود،یا هویت آنها  ماالیطاق( به اینکه با هر تغییر در تعداد خوانده )
دارد بلکه نظم  دهد و او را از ورود در ماهیت دعوا باز میخواهان را در حالت انفعال قرار می  تنهانه

شود. به عبارت دیگر بار تعیین خوانده به زمان تقدیم خورد و دعوا تثبیت نمی دادرسی نیز به هم می
ر خوانده باید در قالب تغیی  شود ودادخواست، با آگاهی متعارف از خوانده یا خواندگان مربوط می 

 تفسیر شود.  مقامی تحلیل ویا قواعد قائم دعوای جلب ثالث و

دانان مبنی بر اینکه چون در این موارد، شخصی که به دادرسی بنابراین استدالل برخی از دادرسی
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باشد و در هیچ جای قانون  اتکا نمی  قابلشود،  شود، ثالث به معنای واقعی محسوب نمیدعوت می
حداقلی که در قانون مورد  های  ی بین ثالث واقعی یا غیرواقعی وجود ندارد. بنابراین باید از ظرفیتفرق 

ی حداکثری داشت و از این رهگذر امکان استماع حداکثری دعاوی  برداربهره اشاره قرار گرفته است،  
 فراهم شود. 

 امکان تغییر در دعوا  ترمیم دادرسی با ۀاجاز  .۳-۴
بدون شک، اصل تغییرناپذیری یا تثبیت دعوا یکی از اصول راهبردی حاکم بر دعاوی محسوب  

شود. بر طبق این اصل، اگرچه طرفین دعوا بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی  می 
که خواهان دادخواست را تنظیم کرد، باید این موضوع را در نظر داشته باشد که تمامی آنچه را که  

(. هدف و فلسفۀ اجرای این  473  :1397محمودی،    السان و)  خواهد در دادخواست قید کندمی 
اصل این است که حق دفاعی خوانده مورد احترام قرار گیرد و از این جهت خوانده با توجه به اصل  

قضایی سابق    ۀدر حقوق دادرسی، فرصت و امکان دفاع را داشته باشد. این قاعده در روی  نیتحسن
عالی کشور نیز رعایت گردیده است و برخی از دکترین حقوق دادرسی از مفهوم تثبیت دعوا   دیوان

 (. 12: 1386محسنی و غمامی، ) انداستفاده کرده
رغم اینکه این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است، اما مواردی را  در نظام دادرسی ایران نیز علی

رمیم دعوا از طریق تغییر در دعوا در آن داده شده ت  ۀ توان یافت که به اصحاب دعوای مدنی اجازمی 
دعوا با حصول    قانون آیین دادرسی مدنی، امکان تغییر در  98  ۀاین موارد اجرای ماد  ۀجمل  ازاست.  

قانون آیین دادرسی مدنی نیز از  362 ۀشرایطی مورد اشاره قرار گرفته است. عالوه بر آن مقررات ماد
قانون آیین دادرسی   362نیز    و  98با توجه به قواعد مندرج در مواد    این موارد است. به عبارت دیگر

در نتیجه    توان دریافت که با توجه به اصل ترمیم دادرسی، امکان پذیرش تغییرات در دعوا ومدنی می 
: 1396  هرمزی،   ؛473:  1397،  السان و محمودی)  ورود دادگاه در ماهیت دعوا وجود خواهد داشت

 (.287 :1381 ؛ مولودی، 26
رسد که در اجرای اصل ترمیم دادرسی باید یک گام به جلو حرکت کنیم.  بر این بنیاد، به نظر می

تعدیل در دعوا را مورد پذیرش قرار    در مواردی انعطاف و   گذارقانونواقع با پذیرش این قاعده که    در
می  ئدر نتیجه قلع دا  دعاوی و ه کنیم تا فضا برای استماع حداکثری ئداده است، باید تحلیلی جدید ارا 

 نزاع حقوقی فراهم شود. 
اینکه   باید »توانایی دادگاه« دانست. توضیح  را  تغییر در دعوا  برای  این تحلیل معیار اصلی  در 
از اعمال   به دعوا پس  توانایی رسیدگی دادگاه  باید  را  ترمیم دادرسی  مالک اصلی در اجرای اصل 

از اهمیتی که  أ  یل شروطی چون وحدت منش تغییرات در دعوا دانست. در این تحل یا ارتباط کامل 
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دهند، برخوردار نیست. به عبارت دیگر با توجه به وحدت مالک  دانان مورد توجه قرار می دادرسی 
توان استنباط کرد که اگر دادگاه بتواند با می   103  و  66مواد    همواد قانون آیین دادرسی مدنی از جمل

فته در دعوا توانایی بر رسیدگی را داشته باشد، پذیرش تغییر حتی اگر  توجه به تغییرات صورت گر
 پذیر است. قانون آیین دادرسی مدنی وجود نداشته باشد، امکان 98 ۀشرایط مقرر در ماد

دانان قرار گرفته  برخی از دادرسی تأیید    این تحلیل البته نه با این دیدگاه بلکه از نظر نتیجه مورد 
اعالم شده در دادخواست و    ۀ به اعالم شده است که در فرض تعارض خواستاست. در تحلیلی مشا

کند معلوم  را  خواهان  منظور  نقص،  رفع  اخطار  صدور  با  باید  دادگاه  دادخواست،  شرح    قسمت 
 (. 48: 1390 شمس، )

بندی باید اعالم داشت که اجرای اصل ترمیم دادرسی در این تحلیل این  در مقام جمع بنابراین و
را  اولین جلس  ظرفیت  توجه کند و  ۀخواهد داشت که دادگاه در  تغییرات  به  مالک اصلی،   دادرسی 

  توانایی رسیدگی به دعوا پس از تغییرات باشد. لذا در فرضی که خواهان ابتدا دعوای خلع ید را بر
دعوا    گفتهبا وحدت مالک از مواد قانونی پیش   توان با اجرای این اصل وعلیه خوانده طرح کند، می

را  تغییر دهد. همین وضع  به رفع تصرف  ید خواهیم   ۀتغییر دعوای خلع ید و تخلیدرخصوص    را 
منش101:  1393خدابخشی،  )  داشت وحدت  اگرچه  موارد  این  در  بین    و   أ(.  کامل  ارتباط  یا 

مثاًل زمین ) مباحثی چون وحدت موضوع نزاعبه بعدی وجود ندارد ولی با توجه  قبلی وهای خواسته
های  در نتیجه تحمیل هزینه  توان رسیدگی را ادامه داد. تحلیلی که از تکرار دعاوی ود اختالف( میمور

 کند.مربوط به آن جلوگیری می
 ترمیم دادرسی با امکان اصالح عبارات خواستۀ دعوی ۀاجاز  .۳-۵

دادخواست   بر در  دارد  درخواست  دادگاه  از  که  را  آنچه  است  مکلف  خواهان  قانون،  طبق 
اعالم کند. با این حال در برخی از موارد عبارات و اصطالحاتی که در دادخواست قید    صراحتبه

طرح    جایبهمثال، خواهان    عنوانبهباشد.  قبول نمیقابلقضایی    ۀشود، از منظر عرف عمومی رویمی 
و تأیید    خواستۀ اعالم  قرارداد  از خواسته  فسخ  قرارداد  بر فهای  یا اعالم بطالن  یا  صدور حکم  سخ 

توان اصالحی که اصل ترمیم دادرسی می   بر اساس  کند. در این حاالت وبطالن قرارداد استفاده می
گیرد را مورد پذیرش قرار داد. یا در مثال شایع دیگر، دادرسی توسط خواهان صورت می ۀ  در جلس
از ابطال قرارداد یا انفساخ آن یاد کرده است که در   اعالم بطالن قراداد  ۀطرح خواست  جایبهخواهان  

در واقع   تکمیل و  دادرسی، نظر به اصل ترمیم دادرسی باید این اصالح و  ۀصورت اصالح در جلس
نتیجه   در  و  گیرد  قرار  پذیرش  مورد  با    جایبه تصحیح  دعوا  طرح  به  ارشاد  و  دعوی  استماع  عدم 

 شود.می دعوا فراهم میئقلع دا سازیاصطالح درست، با استماع دعوا زمینه
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 . شرایط اجرای اصل ترمیم دادرسی ۴
 اگرچه اصل ترمیم دادرسی باید در حقوق دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گیرد، اما این اصل و

برخورد   دانان تعارض با اصول بنیادین دادرسی و تحلیل آن بدون ضابطه نخواهد بود. بعضی از دادرسی 
ترمیم دادرسی دانسته حدودیت با نظم عمومی را ازم  و   ( 329:  1397و همکاران،    اند )مولودی های 

به  نیز  نقص ماهوی و برخی دیگر  تفکیک  فرانسه  از مقررات دادرسی حقوق  را مطرح   تبعیت  شکلی 
 (.139:  1393 دانند )محسنی، های ترمیم دادرسی می اند و وجود نقص ماهوی را از محدودیت کرده 

شرایط اجرای اصل ترمیم دادرسی مورد اشاره قرار  خصوص    در  این مقالهبا این حال آنچه در  
امی  اینکه  گیرد، عبارت است  گیرد ز  دعوا صورت  رعایت حقوق طرف  با  دادرسی  دادگاه و    ترمیم 

 امکان رسیدگی به دعوا را پس از ترمیم داشته باشد. 

 ترمیم دادرسی با رعایت حقوق طرف دعوا . ۴-۱
اکم بر حقوق دادرسی مدنی، حاکم بودن اصحاب دعوای حقوقی بر یکی از اصول راهبردی ح

طبق این اصل که در قوانین    بر  .(129:  1389  محسنی، ؛  258:  1390  شمس، )  باشددادرسی می 
دادرسی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، دادرسی برای پایان دادن اختالف حقوقی طرفین ایجاد  

 حقوق اصحاب دعوا باشد.  ۀو در این خصوص اجرای ترمیم دادرسی باید با مالحظ شودمی 
در راستای اصل حاکمیت اصحاب دعوا باید اعالم شود که هرگاه ترمیم دادرسی   این بنیاد و  بر

یک از طرفین دادرسی تعارض    هایی که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت، با حقوق هر در محدوده
باشد،   نباید موجب  اعمال نمیداشته  ترمیم دادرسی  پذیرش و اعمال اصل  به عبارت دیگر،  شود. 

 ترجیح یکی از طرفین دادرسی بر طرف دیگر شود.  برتری و
جمع مصلحت مربوط به ترمیم دادرسی که هدف آن عبور    بنابراین در جهت تعادل در تحلیل و

نیز حقوق طرف    اهیت دعوا خواهد بود ودر نتیجه ورود دادگاه در م  نواقص دادرسی و  از ایرادات و
دادرسی و در راستای رعایت اصولی چون تقابلی بودن   فرایند تشکیل  های  یکی از پایه  عنوانبهدعوا  

 امکان دفاع در برابر دعوای ترمیم شده، داده شود.  توان گفت که باید فرصت ودادرسی می 
ۀ  نخست دادرسی اجاز  ۀعبور از جلس   رغمبهاین بنیاد، بعد از آنکه دادرسی ترمیم شد و مثاًل    بر

تکمیل دالیل و یا مستندات به خواهان یا خوانده داده شد، در مقابل، این فرصت و امکان به طرف  
داده شود که در برابر دالیل جدید، امکان تقابلی بودن دادرسی رعایت شود. یا در مثال دیگر   قابلم

کند؛  درسی« از حضور افراد ثالث در دادرسی حمایت میوقتی که دادگاه با توجه به »اصل ترمیم دا
تجزیه بودن قابله را مطرح و در آن با توجه به غیرمستأجرعین  ۀمانند موردی که خواهان دعوای تخلی

حاصل از »اصل   ۀ دهد و با اجازین را طرف دعوا قرار نمیمستأجرمنافع، یکی از متصرفین یا ورثه یا 
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بایست این حق به  ، می1عوای جلب ثالث، این نقص جبران شده است ترمیم دادرسی« و با طرح د 
 داده شود که ایرادات و دفاعیات خود در برابر »ثالث« را نیز طرح کند.   قابلطرف م

اصل  درخصوص    هایی کهاجرای محدوده  با این حال ذکر این نکته ضروری است که رعایت و
ترمیم دادرسی در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت، لزومًا به معنای مخالفت یا متعارض با حقوق  

امکان دفاع به طرف    در این موارد، دادگاه بدون اینکه بخواهد فرصت و   باشد و اصحاب دعوا نمی
ای ات دادرسی وسیلهه کند در راستای تحلیل مبتنی بر توانایی رسیدگی به دعوا و اینکه مقررئارا   قابلم

مثال،    عنوانبه شوند امکان اجرای مقررات تعدیل را خواهد داشت.  جهت احقاق حق محسوب می 
ترمیم دادرسی از طریق اصالح عبارت خواسته نیازی به رعایت حقوق طرف دعوا نداشته و در نتیجه  

 امکان دفاع در برابر اعمال اصالحات در خواسته نیست.  فرصت و ۀارائ
   توسط دادگاهامکان رسیدگی به دعوا پس از ترمیم  .۴-۲ 

اجرای اصل ترمیم دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد، بحث توانایی خصوص    در  شرط دیگری که 
آن است در نظام    ۀشایست  باید و  که  چنانآندادگاه در احراز و امکان ترمیم دعوا است. این مفهوم  

 در این خصوص ناچیز است. ها و بنابراین تحلیل گسترش نیافته است دعاوی بسط و دادرسی و
بر این اساس دادگاه باید ترمیم دادرسی را در قالب مفهوم توانایی تحلیل کند. این مفهوم در مواد  

قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. در تحلیل منطقی از   103  و   64  ۀ قانونی مانند ماد 
دادرسی است. به   ۀ قواعد آمر   »توانایی دادگاه« امری فراتر از رعایت اصول و این عبارت باید گفت که  

با این حال امکان   دادرسی در موضوعی رعایت نشود و   ۀ قواعد آمر   عبارت دیگر ممکن است که اصول و
 از این جهت خللی در رسیدگی دادگاه به دعوا وجود نداشته باشد.  ترمیم در دعوا وجود داشته باشد و

ید با قواعد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسی    ۀمثال، تغییر دعوا از خلع ید به تخلی  نعنوابه
  أقانون آیین دادرسی مدنی وجود شرایط وحدت منش 98 ۀمدنی تعارض دارد. توضیح اینکه وفق ماد

ارتباط کامل در این خصوص ضروری است ولی چون دادگاه امکان رسیدگی به تغییر دعوای خلع  و
از طرف دیگر موجودیت    گردد وه تخلیه را دارد و از این جهت حقوق دفاعی خوانده نیز رعایت می ید ب

شود، امکان ترمیم در دادرسی وجود خواهد داشت. یا در مثال دیگر  دعوا و روند رسیدگی منتفی نمی 
ن دادرسی  قانون آیی  54  ۀروز مقرر در ماد  10مقررات مربوط به اجازه رفع نقص در مهلتی عالوه بر  

قانون آیین   64 ۀرغم عبور از اصول دادرسی و قواعد قانونی، در مادبهمدنی نیز از این موارد است که 
 داده شده است.  قرارها آن دادرسی مدنی امکان رسیدگی مقدم بر
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  عنوانبهرسد که با مالحظه و وحدت مالک برخی از قوانین دادرسی بتوان این تحلیل را  به نظر می
از این جهت زمینه را برای    عمومی در حقوق دادرسی مدنی ایران مورد پذیرش قرار داد وای  قاعده

قانون آیین دادرسی مدنی در    371  ۀ ماد  3اجرای اصل ترمیم دادرسی فراهم کرد. برای نمونه در بند  
عد عدم رعایت اصول دادرسی وقوا»  خوانیم که:در دیوان عالی کشور میرأی    باب یکی از موارد نقض 

«.  ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیاندازد آمره وحقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه
این مقرره صرف عدم رعایت اصول و  بر یا بطالن تصمیم    طبق  آمره دادرسی موجب نقض  قواعد 

در راستای رسیدگی به دعوا حتی از این اصول عبور   توانداز این جهت دادگاه می  دادگاه نخواهد شد و
 دادرسی است. ۀقواعد آمر کند. بنابراین مفهوم »توانایی دادگاه« امری فراتر از رعایت اصول و

 منقح کردن مفهوم »توانایی دادگاه« باید اعالم کرد که:  منظوربهبر این بنیاد و 
دادرسی گفته شده است، ذاتًا قابلیت ترمیم که توسط برخی از دکترین حقوق    ن گونهادعوا هم.  1

با وحدت مالک تحلیلی که در    (. به عبارت دیگر و329:  1397و همکاران،    مولودی)  را داشته باشد
شود عمل قابلیت تنفیذ را داشته باشد و عمل باطل مانند این است که  می  حقوق ماهوی مطرح ۀ  حوز

ق است که  نشده  ایجاد  اعتباری  در عالم  دعوای اساسًا  اینکه  مانند  داشت.  نخواهد  را  ترمیم  ابلیت 
تمکین بر علیه متوفی طرح شود و یا دعوای اعالم انحالل یا ورشکستگی شرکتی طرح شود   طالق و

علیه شرکتی مطرح شود   وجه بر ۀشرکت تجاری ثبت نشده است و یا دعوای مطالب عنوانبهکه اساسًا 
  جایبهحقوقی وجود ندارد. یا طرح دعوا بر علیه مدیر شرکت  تصفیه در عالم    که با توجه به انحالل و

که در ملک مورد ادعای خواهان تصرف ندارد و متصرف  ای  علیه خوانده   شرکت و یا دعوای خلع ید بر 
  مرده تولد یافته است و صورت  به   شخص دیگری است، از این قبیل موارد است و دعوا از همان ابتدا 

و احیا  امکان  جهت  این  ندارد ت  از  وجود  آن  هستی)  رمیم  از  نایافته  شود ذات  که  تواند  کی  بخش 
بخش(. در این موارد دادگاه توانایی رسیدگی ماهوی به دعوا را به این جهت که عمل قضایی  هستی

 تکوین نیافته است، ندارد.  وجود و
دادگاه«  .  2 »توانایی  مفهوم  با  ارتباط  در  که  دیگری  ارتباط  قابلمعنای  به  ناظر  است،  تحلیل 

رسیدگی با مبانی نظم عمومی در دادرسی است. در واقع، برخالف حالت اول، علت عدم پذیرش  
ترمیم دادرسی مخالفت با هدف از استقرار نهاد دادگستری است. توضیح اینکه دادرسی برای پایان  

ب دادادن  قلع  نتیجه  در  ترمیم دادرسی در ئه اختالفات و  یافته است و در صورتی که  آن تحقق  می 
مثال، در صورتی که خواهان بخواهد از طریق    عنوانبهاجرا است.  قابلتعارض با این هدف باشد غیر

تغییر  تغییر در دعوا، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به دعوای تنفیذ قرارداد یا اعالم صحت آن  
دهد، اگرچه برخالف حالت اول از لحاظ ذاتی امکان ترمیم دعوا وجود دارد ولی از این منظر که  
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ترمیم در این حالت با اصل ترافعی بودن دعوا و اینکه دعوا باید حاوی نظم نوینی در روابط   ۀتنیج
 باشد. نمی پذیرش قابلآوری برای طرفین داشته باشد، طرفین باشد وبه عبارت دیگر اثر الزام 

 اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی فرانسه . ۵
تفسیر و   عنوان منبعی هم در تدوین قوانین و هم درکه همواره به   نظام حقوقی فرانسه و دکترین آن

ترمیم دادرسی را پذیرفته   ۀ تألیف مورد توجه دکترین حقوق دادرسی مدنی ایران بوده است، اصل پیشرفت 
 مند در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه تجلی یافته است.ن ای روشمند و قانووه است. این رویکرد به شی 

اگر سبب بطالن در لحظه  »  دارد:قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می  121  ۀبرای نمونه، ماد
از قانون پیش گفته با   114  ۀ« یا در مادشودبطالن اعمال نمی  اعالم نظر دادرس از بین رفته باشد...

را نمیآور میصراحتی شگفت آین دادرسی  باطل    دلیلبهتوان  خوانیم که: هیچ عمل  نقص شکلی 
نشده است، مگر در فرض عدم رعایت    بینیپیش در قانون    اعالم کرد مادام که این بطالن صراحتاً 

 (. 110: 1395 محسنی، ) تشریفات اساسی و نظم عمومی...«
یا سند تجاری    وجه مربوط به سند عادی مانند رسید پرداخت و  ۀد، در دعوای مطالببر این بنیا

آن فرانرسیده است ولی در زمان تشکیل   ۀمانند چک که در زمان تقدیم دادخواست هنوز زمان مطالب
رسیده باشد، بر اساس    بعد باشد زمان استحقاق خواهان فرا ها  دادرسی که ممکن است ماهۀ  جلس

در زمان تقدیم دادخواست تشریفات طرح دعوا رعایت  اینکه    دعوا به  ۀکان ایراد خوانداین مواد ام
نشده است، پذیرفتنی نیست. چه هم در زمان اعالم نظر دادرس ایراد رفع شده است و اکنون با سندی  
مواجه هستیم که خواهان در آن نفع قطعی دارد و هم تشریفات اساسی و یا نظم عمومی دادرسی زیر 

از این بابت زیانی به او وارد    گذاشته نشده است؛ خوانده حق دفاع ماهوی و بیان سایر ادله را دارد وپا  
   یابد. رنشده است؛ پس رسیدگی باید استمرا 

ترمیم نواقص   صورت مطلق از تصحیح و قانون آیین دادرسی مدنی به   115  ۀ افزون بر آن، در ماد
اساسًا اصل را بر پذیرفتن ترمیم دانسته است. در این حکم آمده   کند و دادرسی در هر شرایطی دفاع می 

بر این بنیاد، در دعوای   . «شود... جهت بطالن با تصحیح بعدی عمل آیین دادرسی منتفی می »   است که: 
عین مستأجره که سند اجاره ارائه نشده است و یا اینکه گواهی حصر وراثت در پیوست دادخواست ۀ  تخلی 

اینکه یکی از مستأجرین طرف دعوا قرار نگرفته باشد، موجبی برای صدور قرار عدم نیامده است و یا  
نت  در  و  دعوا  نمی ی استماع  پیش  دعوا  انسداد  با جه  نواقص  این  ترمیم  در صورت  دیگر،  بیان  به  آورد. 

 توان به استمرار دادرسی کمک کرد.های قانونی همچون جلب ثالث و... می ظرفیت 
توجه به  قابلررسی نظام ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی فرانسه  در ب  آنچه   به هر روی،

  قابل رسد این است که تنها قید عدم استفاده از رویکرد ترمیم این است که با حقوق طرف منظر می
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قانون آیین دادرسی    114  ۀدر ماد  اینکه اگرچه  دادرسی مخالف و به عبارتی به زیان او باشد. توضیح
 قابلمدنی فرانسه از رعایت تشریفات اساسی و نظم عمومی سخن به میان آمده است، اما این دو در م

گفته پیشۀ در انتهای ماد رو این از بازند.اجرای اصل ترمیم دادرسی تاب مقاومت ندارند و رنگ می 
شود  در میان باشد بطالن اعالم نمی  حتی اگر تشریفات اساسی یا نظم عمومی  ...»  آمده است که: 

 «. مگر اینکه مدعی ورود زیان را ثابت کند
دکترین حقوقی جهت تألیف و    زمانهماین دیدگاه باید در حقوق دادرسی ایران نیز مورد توجه  

 نظر و دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی و تالش در جهت استمرار دادرسی مورد توجه قرار گیرد. ۀارائ
 تیجه ن

اشاره    مورد  آیینی  عدالت  در  که  مقرراتی  و  بیان    گذارقانون قواعد  معنای  به  است،  گرفته  قرار 
اداره کنند. بنابراین در مقام    طرفین دادرسی بتوانند دعوا را   ها، دادگاه وآن  بر اساس مسیری است که  

  تنها نهلیلی که  سنگ قواعد مربوط به احقاق حق تفسیر شوند. تحتفسیر نباید این قواعد هم  تحلیل و
 شود.کند، بلکه مانعی نیز در مسیر آن محسوب میدر احقاق حق کمکی نمی

اصالح نواقصی که در روند دادرسی    این بنیاد، باید راهکاری اتخاذ شود که امکان ترمیم و  بر
دعوا و ورود در ماهیت دعوا    ۀ شود وجود داشته باشد؛ امری که موجب حرکت دعوا از پوستایجاد می

خواهد    مؤثرمی به اختالف حقوقی و فصل خصومت بسیار  ئشود. این تحلیل در پایان دادن دای م
شود که دادگاه و طرفین یک قاعدۀ کلی موجب می   عنوانبهبود. در این راستا اصل ترمیم دادرسی  

ی  ترمیم عدول کنند و دعوا به سمت استماع ماهوقابل دادرسی در قالب همکاری از ایرادات و نواقص  
 حرکت کند. 

رویکردهای سیستم دادرسی پیشرفته جهت رفع   ترینمهمبنابراین اصل ترمیم دادرسی یکی از  
یک قاعده نیازی به    عنوانبهنواقص موجود در دادرسی و دعوای طرح شده است. البته پذیرش ترمیم  

اره قرار گیرد. البته  ترمیم است باید مورد اشقابلجزئی ندارد و مواردی که غیرصورت  به  ذکر در قوانین
 شرایط اجرای آن صورت بگیرد.  ۀترمیم دادرسی باید با مالحظ

اجرای ترمیم دادرسی در محدودۀ توانایی دادگاه از شروط   و  قابلعدم تعارض با حقوق طرف م
باشد. به عبارت دیگر، اجرای ترمیم دادرسی باید با رعایت حقوق  اجرای اصل ترمیم دادرسی می 

واقع هم باید از ترمیم دادرسی دفاع کرد و هم رعایت فرصت و امکان    دعوا باشد. دردر  ل  قابطرف م
 دفاع در برابر دعوای ترمیم شده.  

توانایی دادگاه باشد. مفهوم توانایی   از طرف دیگر، رعایت اصل ترمیم دادرسی باید در محدودۀ
استنباط است. بر اساس این قابل قانون آیین دادرسی مدنی    103  و  66دادگاه از مواد قانونی مانند  
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توضیح اینکه در برخی   دادگاه باید امکان رسیدگی به دعوا را پس از اعمال ترمیم داشته باشد.  ، مفهوم 
جود ندارد، مانند طرح دعوا به طرفیت شرکتی که منحل شده از موارد اساسًا امکان ترمیم در دعوا و

و  ۀتصفی  است و پایان رسیده است  به  دارد   آن  ترمیم وجود  امکان  ذاتًا  اینکه  با  موارد  از  برخی  در 
 .تعارض با قواعد نظم عمومی امکان ترمیم وجود ندارد  جهتبه
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 انتشار 
 .58 ۀ ، شماردانشکده حقوق وعلوم سیاسی تهران ۀمجل(، »دعوای اضافی«، 1381مولودی، محمد ) ▪
▪ ( سیدرسول  بروجنی،  عین مجموعه  ،(1398میرنژاد  تخلیه  دعوای  دعاوی،  شناسی  عناصر  حقوق  های 

 ، جلد چهارم، چاپ اول، تهران: انتشارات دادگران امید.جهت انتقال به غیرمستأجره به
استماع بودن دعاوی در فقه اسالمی و حقوق  »اصل قابل ،  (1399میرنژاد بروجنی )  اکبر و رسول لی ع  فرحزادی، ▪
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۳۲۶ 

 .89 ۀشمار ،های حقوقی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریمجله دیدگاه ایران« 
 ، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیرکبیر فرهنگ فارسی )متوسط(  ،( 1371معین، محمد ) ▪
  ۀ فصلنام»تغییر نحوه دعوی در دادرسی مدنی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه«،    ،(1395له )هرمزی، خیرال ▪

 .4 ۀ ، شمار46ۀ ، دورمطالعات حقوق خصوصی

 


