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:چكيده
شود؛ دانشي امروزه، به آيين دادرسي نيز هم چون حقوق ماهوي به مثابه يك دانش نگريسته مي

و قو كه هم چون ديگر شاخه  اصـل. كنـد اعـدي بـر آن حكومـت مـي هاي علم حقوق، اصول

 يكي از همين اصول كلـي"اختيار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعي در دادرسي مدني"
بر اساس اين اصل، آن چه در يك دادرسي مدني نقـش نخـست را ايفـا. حقوق دادرسي است

ار بخـشد، تواند دادرسي را شكل دهـد، اسـتمر اي كه مي كند اراده اصحاب دعواست؛ اراده مي

و يا حتي بدون رسيدن به نتيجه  اين. اي بدان پايان بخشد جهت آن را بنا به ميل خود تغيير دهد

و طرفين دادرسي هستند كه ابزار الزم در امور قلمرو موضوعي را در اختيار دادرس مي  گذارند

د هايي مي دادگاه را ناگزير از اتخاذ تصميم براساس داده  ر اختيارش قرار سازند كه به ميل خود،

و نحـوه. اندداده تالش نويسندگان آن بوده است كه با مطالعه اين مقالـه، خواننـده بـا حـدود

و ارزيابي امـور  و دادرس، در حيطه اثبات و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا اجراي اين اصل

. موضوعي، ضمن يك مطالعه تطبيقي آشنا گردد

: كليديواژگان
. دادرسي مدني- امور حكمي- امور موضوعي-اصل اختيار اصحاب دعوا

  :comMajid.ghamami@gmailEmail. 66409595: فاكس مسئول مقاله∗
ن شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر .گاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله
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 مقدمه
كه حضور آنها جهت اجراي عدالت آييني  در يك دادرسي مدني، اصول متعدد حاكم است

)Procedural Justice (و فقدان گريكهرضروري است نظام دادرسي نقص از آن اصول، نشان

 Les principes directeures( دادرسيرد كه به اصول راهبردر حقوق فرانسه، اين اصول. است

de l’instance (به چهار دسته تقسيم مي : شوندمشهور هستند،

Le(اصل اتهامي بودن دادرسي)1 principle accusatoire ou d’initiative(؛

Le(اصل اختيار طرفين نسبت به قلمرو موضوعي دعوا)2 principe dispositif(؛

 Y(Le principe contradictoire )) تناظر(اصل تقابل)3
و تعهد به رعايت عدالت)4 ؛اصل غيرقابل تغيير بودن دعوا

(L’immutbilite et l’indisponibilite du litige et l’obligation de reserve) )و پور طهماسبي محسني

.)1ص، 1384فرد، 

گ فته، موضوع مقاله حاضر مطالعه اصل اختيار ضمن تاكيد بر اهميت هر يك از اصول پيش

و اصحاب دادرسي در  اصحاب دعوا بر قلمرو موضوعي آن با تكيه بر نقش متقابل دادرس

و ارزيابي امور موضوعي است كه در كشور ما مطالعه علمي آيين دادرسي مدني. اثبات از آنجا

و ديري نيست كه به اصول فرااز سابقه ه عنوان موضوعبملي دادرسي اي اندك برخوردار است

و مفيد شود، بررسي تطبيقي اين امر اجتنابمطالعه فلسفه حقوق توجه نشان داده مي ناپذير

به ايجاد امروزه تالش عالوه برآن،.نمايدمي و محققان حقوق تطبيقي، منجر هاي حقوق دانان

به علم اي رشته "هاي رسيدگينحقوق بنيادين آيي"جديد در علم حقوق شده كه از آن
)Droit Processuel(از. شودياد مي موضوع اين گرايش جديد حقوقي، هرنوع آيين رسيدگي اعم

آناز مدني، كيفري، اداري، انتظامي كه با استفاده از نتايج و بنيادي است منظر تطبيقي، اصولي

درتوان كاستيمي راهر هاي موجود  ,Guinchard( برطرف نمودقسم آيين رسيدگي خاص

2007, p.1-39, n.1-10.(
و با مدد گرفتن در نتيجه در اين مجال بر آنيم تا با نگاهي نو به قواعد آيين دادرسي مدني

و جايگاه اصل اختيار اصحاب دعوا در و از بررسي تطبيقي موضوع، نقش ارتباط با اثبات

. ارزيابي امور موضوعي را بازشناسيم

و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعي خواهيم ابتدا در به نقش متقابل دادرس گفتار اول،

و" البينه علي المدعي"، اصل مشهور)الف(در بند نخست. پرداخت  از نظر خواهد گذشت

كه بر اين اصل در جهت افزايش اختيارات دادگاه صورت گرفته)ب(در بند دوم ، از تعديالتي

.بحث خواهد شد

د و اصحاب دادرسي در خصوص ارزيابي امور موضوعي در گفتار وم، نقش متقابل دادرس

مي ارائه شده در دو و آزادي دادرس در ارزيابي. شودبند مطالعه نخست، اصل استقالل عمل
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و سپس، از محدوديت دادرس در مواجهه با موضوعات ارائه شده مورد توجه قرار گرفته

ر هاي بندي يافتهدر پايان نيز تالش شده با جمع.فتداليل تشريفاتي سخن به ميان خواهد

و ارزيابي امور جديد، جهت گيري كلي اصل اختيار اصحاب دعوا نسبت به تكليف اثبات

. موضوعي تبيين گردد

و دادرس در اثبات امور: گفتار نخست  موضوعي نقش متقابل اصحاب دعوا
ب در موضوعي ارائه شده بحثه اثبات اموراين بند ابتدا از اصل تكليف مدعي نسبت

مي. خواهد شد و حدود اختيارات وي در روند اثبات به بررسي نقش دادرس .پردازيمسپس،

بر عهده مدعي است: اصل: الف  تكليف اثبات
هريك از طرفين ملزم هستند جهات موضوعي مستند ادعاهاي خويش را نزد دادگاه به

. اثبات برسانند

بر اين تكليف در يكي از آثار اصل تسلط طرفين به. قلمرو موضوعي دعواست واقع

و در نتيجه مكلفند همين موجب اين اصل طرفين بر جهات موضوعي دعوا تسلط داشته

به اثبات برسانند كه طرفين بتوانند اين تكليف را به نحو احسن انجام دهند.جهات را براي آن

و موضوعات متقاعد كن به وقايع  مقصود از موضوعات متقاعد كننده.نده تمسك كنندالزم است
(Les faits concluants) آن دسته از موضوعاتي است كه اعمال يك قاعده حقوقي را توجيه

به موجب. قانون آيين دادرسي مدني ايران قابل استنتاج است51 ماده4 اين امر از بند. نمايد

كه  و تعهداتي را مياين ماده خواهان بايد جهات در داندبه موجب آن خود را مستحق

به دادخواست خود مورد و تعهدات بايد با توجه و طبيعي است كه اين جهات استناد قرار دهد

.قواعد حقوقي قابل اعمال داللت براستحقاق وي داشته باشند

و دوم اصل در  از اصول آيين دادرسي فراملي تهيه شده توسط موسسه حقوق21بند اول

در2004و موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي رم در سال امريكا اين باره چنين مقرر،

: گشته است

كه مستند ادعاي آنان" و جهات موضوعي را به اصل هر يك از طرفين بايد وقايع  بنا

.است، نزد دادگاه اثبات نمايند

و)2-21 مي وقايع نموضوعات در صورتي اثبات شده محسوب به كه دادگاه حو شوند

و متعارف نسبت به درستي آنها قانع شده باشد و محسني،("... معقول .)143ص،1386غمامي

و به آن پرداخته شده است، در حقوق ايران اغلب با عنوان قاعده فقهي چه در اين بند آن

مي"البينه علي المدعي"حقوقي   قانون مدني ايران در تبيين اين قاعده 1257ماده. شود مطرح
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ميچني در": داردن مقرر و مدعي عليه هرگاه  هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند

به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است كه محتاج ".مقام دفاع مدعي امري شود
در9ماده مي قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه يك": كنداين باره حكم  برعهده هر

كه مطابق ".قانون وقايع الزم را براي توفيق ادعاي خود اثبات كننداز طرفين است
كه رعايت آن در راستاي ديوان كشور فرانسه هم آن را يكي از اصول كلي حقوقي دانسته

به دادرسي عادالنه ضروري است  .)Cass.1er civ. , 17 oct. 2000: JCP 2000, IV , 2792(نيل

بهدرحقوق انگليس عده  Legal) اين تكليف مدعي، بار قانوني اثباتاي از حقوق دانان

burden of proof ) به اثبات اند كه به موجب آن هريك از طرفين نفيا يا اثباتاًنام نهاده  مكلف

و محسني، (.William rose & alii, p.528 , n 47.34 وقايع مورد دعوا هستند ، 1386به نقل از غمامي

)144ص

اختيار اصحاب دعوا در اين مورد،. به محضر دادگاه ارائه كردتوان اما هر دليلي را نمي

به قيودي است سه. محدود دليلي كه قابليت پذيرش در دادگاه را داشته باشد بايد واجد اين

: شرط باشد

به داليلي بر همين اساس است كه دادرس نمي. دليل بايد قانونا قابل پذيرش باشد)1 تواند

ر فيهم چون هيپنوتيزم يا و به محكوميت خوانده صادر وياهاي خود استناد جسته المثل حكم

.كند

 حقوق ايراندرمثالً. از سوي ديگر، دليل بايد قوه اثبات موضوع را داشته باشد)2

كه دليلي قانوناًنمي به استناد شهادت  پذيرفته شده است، برخالف مفاد اسناد رسمي توان

 مثبتو عادتاً عالوه بر اين، دليل بايد عقالً.) قانون مدني1309دهما(دكرموضوعي را ثابت

به": اشته استد قانون مدني در تاييد اين نظر مقرر 1269ماده. واقعه مورد ادعا باشد  اقرار

و كه عقال ". ممكن نباشد يا برحسب قانون صحيح نيست اثري نداردعادتاً امري
كه مياجمعي از فقيهان كوشيده و ساير داليل تفاوت نهنداند در.ن اقرار از جمله شهيد ثاني

مي مسالك به ادعا آن": گويددرباره اقرار خوانده به مفاد و به اقرار خويش است  او پاي بند

اي كه مدعي براي اثبات شود، خواه حاكم بر اساس آن راي دهد يا ندهد، ولي نفوذ بينهالزام مي

دمي به صدور حكم مي."ادرس استآورد متوقف : افزايدشهيد در توجيه اين تفاوت

كه" كه امري است نامعلوم، برخالف اقرار و رد آن است  بينه منوط به اجتهاد حاكم در قبول

ص("چنين نيست جهم-356شهيد ثاني، چاپ سنگي، ،10چنين جهت مطالعه بيشتر رك عاملي، مفتاح الكرامه،

مياي نتيجه.)70-71صص و به مهم كه از اين امر گرفته شود لزوم صدور حكم به سود مدعي

و باالتر از آن، از توجيه شهيد چنين.امكان الزام او پيش از صدور حكم است زيان اقرار كننده

ميبر مي كه او اقرار را چيزي فراتر از يك دليل اين گفته از جهات گوناگون قابل. شماردآيد
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اي: نقد است به صدور از جمله و فصل خصومت نيز منوط و اجراي مفاد آن كه نفوذ اقرار ن

و قلمرو آثار آن بايد اجتهاد كند و دادرس درباره اعتبار اقرار در. حكم است فرض وانگهي،

مي اقرار خوانده نيز در كه آن را درخواست كندصورتي به سود خواهان حكم و از اين شود

ن و بينه سوي ديگر، هرگاه شهادت نيز با تمام شرايط خود نزداز. يستجهت تفاوتي ميان اقرار

و با اقرار تفاوتي ندارد ص( حاكم ادا شود، تخلف از مفاد آن روا نيست با.) به بعد159نجفي،

به مراتب قوي تر از ساير داليل است  به واقع كاتوزيان،(وجود اين بايد پذيرفت كه داللت اقرار

ش21-22، صص 1382 ،8(.

دو)3 برخي از نويسندگان در تعريف. ويژگي، دليل بايد مرتبط نيز باشد عالوه بر اين

و بر اساس": انددليل مرتبط چنين بيان داشته  دليلي است كه با موضوع دعوا تطابق دارد

و از عدمش احتمال نبود آن جريان عادي امور از وجودش احتمال موجوديت واقعه مورد نزاع

ميبراي دادگاه ثاب و محسني،("1شودت .)25، 1386غمامي

موثر بودن" قانون آيين دادرسي مدني،200برخي از اساتيد اين ويژگي را با الهام از ماده

صص1382كاتوزيان،( اند ناميده"دليل ش40-38، ،19(.

مي.د.آ.ق197ماده به اثبات را چنين توصيف اصل برائت": كندم اصل تكليف مدعي

دراست، بنا اين غير براين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند،

".صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد
و چه به صورت ضمنيد به صورت صريح ر قوانين كشورهاي ديگر نيز اين اصل، چه

اثبات كانادا تكليف اثبات قانون ادله5به عنوان مثال، ماده. مورد شناسايي قرار گرفته است

مي14فقدان صالحيت شاهدان باالي  كه آنها را مورد جرح سال را برعهده طرفي قرار دهد

.قرار داده است

و نقش دادرس در اثبات امور موضوعي:ب  حدود اختيارات
ش دردبايد اعتراف كرد كه اصل مطلق اختيار اصحاب دعوا، چنان كه در فوق بيان با، عمل

شايد بتوان حوزه اثبات را شاهد بيشترين.ه استشدالت گسترده در حوزه اثبات مواجه تحو

و ادله اثبات، با استنتاج. ميزان تغييرات به نفع اقتدار دادرس دانست پيوند ناگسستني اثبات

و  به نقطه تالقي اختيارات اصحاب دعوا به ناگزير آن را و اصدار راي، دادرس از پرونده

د مياقتدارات و توانمي.سازدادرس بدل با ذكر چند مثال از نقش متقابل اصحاب دعوا

مي. كرددادرس، اين امر را بهتر تبيين  تواند بهترين مثال براي نشان دادن اين گواهي شهود

.تقابل اختيارات باشد

م.د.آ.ق200اين زمينه رك مادهدر.1
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و دادرس در استماع گواهان)1  اختيارات متقابل اصحاب دعوا
و ولز به طور به سواالت غير هدايت گر وكيل درحقوق انگليس  سنتي، گواهان در پاسخ

 خود را بيان) Evidence in chief(طرفي كه آنها را احضار كرده، محتواي اصلي شهادت

 چنين شاهدي سپس توسط وكيل طرف ديگر دادرسي ممكن است مورد سوال متقابل. دارندمي
(Cross examination)كه چنين وكيل مي قرار گيرد تواند جهت اثبات مواضع موكل خودي

به طور غيرمستقيم در(Leading questions)گر سواالتي هدايت و شاهد را مسير را از وي بپرسد

در.جهت تامين منافع موكل خويش قرار دهد پاسخ دهي در كه محضر دادگاه كارشناساني

ميگواهي مي قردهند نيز ار گيرند اما طرفين، ارزياب توانند توسط اصحاب دعوا مورد سوال

مي.توانند مورد سوال قرار دهندمنصوب از طرف دادگاه را نمي تواند از شهود سواالتي دادرس

ميدربپرسد كه معموالً .كندجهت روشن تر كردن پاسخ هايشان به وكالي طرفين طرح

به شها در به اجازه دادگاه براي استناد درحقوق انگليس، اصحاب دعوا نيازي  دت شهود

به گواهي گواهان استناد. مقام اثبات ادعاها يا دفاع از خود ندارند  البته به هرحال طرفي كه

و آن را به محضر"بيانيه شاهد"كند بايد يك مي به امضاي گواه مورد نظر خود را تنظيم  ممضا

 شاهد خود را براي تواند بدون اجازه دادگاهصورت وي نميغير ايندر.دادگاه تقديم كند

.بخواند دادرسي فرا

و حقوق در كه مراسم استماع گواهي گواهان را اداره كرده فرانسه، اين دادگاه است

 مورد اصحاب دعوا حق قطع كالم شهود يا مستقيماً.سازدسواالت خود را متوجه شاهد مي

و فلسفه اين منع نيز اجتناب از اثر و سوال قرار دادن ايشان را ندارند گذاري طرفين بر گواهان

كه كامالً در درتغاير با مفهوم سوالجهت دادن به مفاد شهادتشان است؛ امري  هاي هدايت گر

ال است كه اگر.نظام حقوقي كامن و اصحاب دعوا سوالي داشته باشند ضرورت ايجاب كند

. دادرس مهم تشخيص دهد، خود وي سواالت را از گواه خواهد پرسيد

اند مستقيما توسط وكالي پانيا، سواالتي كه مورد پذيرش دادگاه قرار گرفتهاسحقوق در

كه گواه را احضار كرده آغاز مي و اين فرايند توسط طرفي سپس وكالي. شودطرفين، طرح

ازجهت روشن ساير اصحاب دعوا هر سوالي را كه در  شاهد تر شدن موضوع موثر بدانند

ني. پرسندمي ميخود دادرس  هايش يا كسبتر شدن پاسختواند شاهد را براي روشنز
مي. اطالعات تكميلي مورد سوال قرار دهد به تقاضاي يكي از تواند راساًدادگاه هم چنين  يا

كه اظهاراتشان به طور جدي با يكديگر يكي از اصحاب دعوا طرفين شهودي را يا با اظهارات

 (: European judicial network in civil and commercial matters at منافات دارد، مواجهه دهد

http://ec.europa.eu/civiljustice .( 
مي در پرسد استماع شهادت شهود در حقوق آلمان، دادرس ابتدا سواالت خود را از شاهد

به اصحاب دعوا مي رسد تا سواالت خود را مطرحو پس از انجام تحقيقات ضروري، نوبت
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ميايدر.نمايند كه تشخيص چهن مرحله نيز اين دادرس است و چه سواالتي مجاز است دهد

و در نتيجه شايستگي طرح را ندارد . (Beier ,1997 , p.85)سواالتي غير مرتبط با دعوا بوده

و تكليف اصحاب دعوا در به گواهي شهود حق حقوق ايران نيز، گرچه بنابر اصل، استناد

مي شود، دادرس در برخ و در روند اثبات دعوا بر اساس گواهي، از محسوب ورد با اين دليل

در. اي اختيارات برخوردار گشته استپاره كه و پرسش از آنان نقشي است  سوگند دادن شهود

يك از اصحاب دعوا نبايدم هيچ.د.آ.ق238به موجب ماده. ايران، دادرس بر عهده دارد

كهمي گواهياظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي  تواند توسط دادگاه سواالتي را

. باشد، از گواه به عمل آوردمربوط به دعوا مي

و در عين حال، انتخاب زمان احضار شهود معرفي شده توسط احد طرفين با دادگاه است

درمي"دادرس  يكي از اصحاب دعوا، هم چنين به درخواست كه مقتضي بداند تواند صورتي

 اما حدود مداخله دادرس در استماع شهادت.)م.د.آ.ق242ماده("نمايدگواهان را احضار 

به ذهن گواهان، از حدي فراتر نمي يكي از اصحاب دعوا را كه شائبه جانب داري او از رود

آنم دادگاه نمي.د.آ.ق239براساس ماده. متبادر كند به اداء گواهي ترغيب يا از تواند گواه را

يت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط مورد گواهي منع يا او را در كيف

و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گويي مقنن ايراني، با وضع اين ماده،. گذاردرا طرح نموده

به ادله، از  درصدد تذكر اين نكته به دادرسان بوده كه اصل، اختيار اصحاب دعوا در استناد

و  و ادعاهاي خود، حدود گواهي جمله گواهي است كه با تعيين حدود خواسته ايشان هستند

.كنندشهود را تعيين مي

به فقه اماميه نيز مي آشكارا توان نقش فعال دادرس را در استماع گواهيبا نگاهي

به بازي گر اصلي اثبات بدل نمي كند بلكه باز هم بازشناخت، اما اين حضور پررنگ، دادرس را

و تعيين حدود خواسته خود، دامنه گواهي اين اصحاب  كه با معرفي گواهان دادرسي هستند

: كنندگواهان را پيشاپيش ترسيم مي

و تحرير دعوا عليه ديگري نمايد دادرس بايد از كه مدعي به دادگاه حاضر شود هنگامي

از. مدعي عليه درخواست جواب نمايد بديهي است درخواست جواب از مدعي عليه چون

و حكم بين متخاصمين هم از وظايف دادرس است، درخواست جواب مق دمات حكم است

و بر وي واجب مي درخواست جواب از مدعي عليه را درمقابل .... باشدنيز وظيفه دادرس

كه براي فصل خصومت منصوب شده  دعواي مدني، بايد وظيفه دادرس دانست زيرا كسي

به عالوه شا مياست بايد مطالبه جواب نمايد كه. باشدهد حال هم مويد اين مطلب چه كسي

ميبا خصمش به دادگاه حاضر مي و اظهار و دعوايش را نزد دادرس عرضه دارد مسلم شود

و چون  به دادگاه اظهار دعوا نبوده بلكه براي دادرسي بوده است است كه مقصودش از حضور
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وظيفه دادرس خواهد بود، دادرسي وظيفه دادرس است، درخواست جواب از مدعي عليه نيز

به لحاظ واجب  و مقدمات آن هم كه از جمله پرسش از مدعي عليه است زيرا دادرسي واجب

صص1380عالمه سنگلجي،(بودن مقدمه واجب خواهد بود  .)101تا99،

به دليل همواره نيازمند سوالي كه در اين مقال بايد پاسخ گفت اين است كه آيا استناد

يكي از  درمي طرفين دعواست يا دادرس نيزدرخواست به دليلي مواردي معين راساً تواند

 استناد جويد؟

در در و ولز، دادرسي مدني ممكن است داليل از سه طريق افشاي اسناد حقوق انگليس

و نيز شهادت كارشناسان به دست آيد بهدر. مرتبط توسط طرفين، اداي شهادت گواهان پاسخ

ميسوال فوق، درهرموردقوا :شودعد متفاوتي اجرا

و دادرس در افشاي اسناد)2  نقش اصحاب دعوا
كه وجود اسناد تحت كنترل يا تصرف خود را تا حدي كه طرفين دادرسي مدني مكلفند

به آنها دستور مي كه آن دادگاه به ساير اصحاب دعوا نيز اجازه دهند و بايد دهد، افشا كنند

 Order of standard(" دستور افشاي استاندارد" دادگاه معموالً.نداسناد را مورد بازرسي قرار ده

disclosure(مي صادر مي دارد تا حد معقولي به جستجوي كند كه اين دستور، طرفين را مجاز

كند، بدون آن كه اسنادي بپردازند كه از موضعشان حمايت يا جايگاه طرفشان را تضعيف مي

.دگاه باشدنيازي به درخواست ديگري از دا

كه دراختيار شخص ثالثي غير از به اسنادي اصحاب دعوا ممكن است براي دسترسي

و يا براي اخذ مجوز براي  خودشان است، يا جهت دستيابي به اسناد قبل از طرح دعوا،

و اسناد طرف مقابل، از دادگاه تقاضاي صدور دستور افشاي دسترسي گسترده تر به اطالعات

. بنمايند)Order of specific disclosure(خاص

به نحوي تكليف افشاي اسناد را مقرر 210فراز دوم ماده  قانون آيين دادرسي مدني ايران

و يا ارائه دفاتر خود هيچ بازرگاني نمي....": داشته است به عذر نداشتن دفتر از ابراز تواند

كه دفتر او تلف شده يا دسترس كه ثابت نمايد به آن نداردامتناع كند مگر اين هرگاه.ي

و تلف يا عدم دسترسي به  به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد كه بازرگاني

".تواند آن را ازقراين مثبته اظهار طرف قرار دهدآن را هم نتواند ثبات كند، دادگاه مي
كه ادعاي جعليت سند مورد استن220چنين ماده هم اد او شده، همين قانون، كسي را

و10مكلف دانسته تا ظرف   روز از تاريخ ابالغ اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد

به دفتر خودداري نمايد، سند از عداد داليل چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسليم آن

. شودخود خارج مي
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را در به درخواست طرف آن  ارائه نكند، ممكن نتيجه اگر تاجري دفتر منظم ترتيب ندهد يا

و اين نوعي است در برابر هر و از حق خود محروم گردد و پوچي بي پناه بماند دفاع واهي

اي كه فرض كنيم تاجري بابت معامله: است210سوء استفاده از حكم قانوني مندرج در ماده 

و مطالبه مي كه دليلي كند؛ خوابا تاجر ديگري كرده است ده ميليون ريال از او طلبكار است نده

به دفاتر او استناد مي ميكند، در حاليبر پرداخت ندارد ميكه كه رقيبش دفتر داند يا حدس زند

دردر. منظم قابل ارائه ندارد مي چنين فرضي، خواهان نه قادر است: گيردوضع نامناسبي قرار

و نه عذري از وي پذيرفته مي  302، ماده 1379پيش از اصالح سال.شوددفتري ارائه كند

"ادله مثبته اظهار طرف" عدم ارائه دفاتر تجاري را از 1318قانون آيين دادرسي مدني سال
و دادگاهقرار مي ميداد كردند كه بايد آن را دليل پرداخت ها نيز از اين عبارت چنين استفاده

و اختياري در ارزيابي اين دليل ندارند درتنها معدودي از دادگاه". تلقي كنند  برابر اين ها

به واقعيت خارجي و از اختيار خود در ارزيابي اين دليل بهره بردند تا به پا خاستند بي عدالتي

و چهره عدالت را ازاين آاليشدر برابر فرض كاتوزيان،("ها پاك سازندهاي اعتباري توجه كرده

ش 338، 1382 ،219.(

كه در ح گردد، اين است كه داللت امتناع تاجر از اين خصوص ممكن است مطر سوالي

ارائه دفاتر تجاري خود، بر صدق ادعاي طرف دعوا را بايد از جمله امارات قضايي قلمداد

كه اگر اين نمود يا اماره اي قانوني دانست؟ پاسخ به اين پرسش ازآن جهت حائز اهميت است

 بايد ارائه نكردن دفتر تجاري از سوي اي قانوني بينگاريم، دادرس علي االصولامتناع را اماره

بي حقي استناد كننده و خالف اين امر، يعني و محكوميت وي نمايد تاجر را حمل بر تقصير

اي مقابل، چنان چه اين عدم ارائه دفاتر را امارهدر. به دفتر امري است كه بايد اثبات گردد

ط و دادگاه، نقش قضايي بدانيم، بار اثبات تقصير تاجر هم چنان بر عهده رف دعوا خواهد بود

و محق بودن طرف دعوا ايفا خواهد كرد، درحالي كه در صورت فعال تري در احراز اين تقصير

به حكم ماده  و جز در 210قانوني دانستن اماره تقصير تاجر، دادرس علي االصول ماخوذ  بوده

كه خالف آن اثبات گردد بايد حق را به جانب استناد كنن  به نظر.ده به دفتر بداندشرايطي

به قانوني بودن اماره تقصير 210رسد با توجه به ظاهر ماده مي  قانون آيين دادرسي مدني، قول

. تر باشدامتناع كننده از ارائه سند مناسب

اي كه علي االصول قابل پذيرش است، به ميزان زيادي دست دادرس براي نظارت بر ادله

و امور موضوعين.باز است كه توسط طرفين ابراز قش دادرس اساسا ارزيابي ادله اي است

و شامل يك عملكرد تحصيل دليل مستقل نيست از اين روي، برخي از نويسندگان. گشته است

و تحقيق دادرس را موكول بندي داليل اثبات، اصل را بر اخباري بودن دليل نهادهدر تقسيم اند
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1اند حاب دعوا دانستهبه ابراز دليل توسط اص
ها درحقوق انگليس نيز مدت.)35-37، 1386كريمي،(

كه دادرس جز با توافق طرفين نمي تواند در حيطه دعاوي مدني به احضار چنين مرسوم بوده

شهود جهت استماع گواهي دست بزند، اما اين مسئله روشن نيست كه آيا در حال حاضر با 

كه اخيرا در به تغييراتي به همين منوال توجه اصول اداره كننده دادرسي مدني رخ نموده ،وضع

. است يا خير

 اختيارات متقابل دادرسو اصحاب دعوا در اداره سوگند)3
و دادگاه هيچسوگند قاطع دعوا به درخواست يكي از دو طرف دعوا انجام مي گاه شود

به عهده نمي به اتيان آن را قرار اتيان سوگند.)170نجفي،(گيرد ابتكار دعوت به سوگند يا الزام

به درخواست يكي از اصحاب دعوا صادر مي و جمع نيز و نشان موجه بودن درخواست شود

.آمدن شرايط آن است

درخواست سوگند ممكن است":1321 آيين نامه ترتيب اتيان سوگند مصوب4طبق بند

 شده به امضاي درخواست كتبي باشد يا شفاهي، درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته

ميكننده مي و اين درخواست را تا آخر محاكمه درخواست اتيان سوگند لذا،."توان كردرسد

دريموعد و پيش از اعالم پايان دادرسي وهر خاص ندارد زمان ممكن است انجام شود

ط. ويژه ندارديتشريفات به رف دعوا البته از نظر رعايت اصول دادرسي درخواست سوگند بايد

كه بدين منظور  و دادگاه پس از شنيدن دفاع احتمالي خوانده، يا گذشتن موعدي ابالغ شود

اين قراردر). آيين نامه8ماده( شود، به صدور قرار اتيان سو گند يا رد آن اقدام كندداده مي

كه بايد سوگند ياد كند تعيين شود بايد موضوع سوگند  قانون آيين270ماده(و شخصي

). ادرسي مدنيد

مي": آيين نامه آمده است6ماده در كه از او سوگند خواسته شده تواند اعتراض كند كسي

و دادگاه، اگر  و نحو اينها به ادعا نبوده يا قابل قبول نيست كه سوگند مورد درخواست مربوط

مي تواند اجازه سوگند ندهد ."اعتراض را وارد ديد،

و ادله اخباري را شامل ادله.1 و اخباري تقسيم نموده  انـد كـه مـشتمل بـر اخبـار مـدعي اي دانسته ايشان داليل را به احرازي

و يا شخص ثالث)اقرار(، مدعي عليه)سوگند( و احوال خارجي كه بـراي باشد، در حالي كه به نظر مولف، اوض) شهادت(، اع

بندي، ايشان اعتقاد دارند كه مـاده با اين تقسيم. شوندگيرد، ادله احرازي قلمداد مي اثبات امري در دادگاه مورد استفاده قرار مي 

و انجام هرگونه تحقيقي براي كشف حقيقت مي 199  دهد ناظر بـه قانون آيين دادرسي مدني كه به دادرس اجازه هرگونه اقدام

و عبارت و احوال خارجي چنين حقي قرينه"كشف حقيقت"ادله احرازي است اي است بر اين امر كه به منظور احراز اوضاع

و به همين علت، چنين نتيجه گرفته. به دادرس اعطا شده است  اند كه ادله اخباري تخصصا از شمول مـاده فـوق خـارج اسـت

و ارزيـابياي. نقش دادرس در اين ادله همچنان منفعل است  ن در حالي است كه بر اساس ماده فوق نقش دادرس در تحـصيل

. باشدادله احرازي فعال مي
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كه در واقعدرباره ضمانت اجراي قاعده بي و اصل اختيار اصحاب دعوا  طرفي دادگاه

مي3ترين مقدمه اجراي اين قاعده است، ماده مهم درمواردي": كند آيين نامه موصوف اعالم

به درخواست اصحاب دعوا سوگند ياد مي شود، دادگاه نمي تواند بدون درخواست سوگندكه

و بعد از و اگر سوگند داد اثري نداشته ميدهد ."شود آن اگر درخواست شد، سوگند تجديد
:بي اعتباري سوگند درخواست نشده بر پايه هردو مبناي پيشنهاد شده ذيل قابل توجيه است

كه بايد تراضي به مـصالحه يـا)1 اگر سوگند ريشه قراردادي داشته باشد، طبيعي است

.پيشنهاد آغاز شود نه تكليف دادگاه

كه سوگنددر)2 و حق گذاري توجيه شـود، بـاز هـم صورتي هم  بر پايه نظم دادرسي

كه درخواسـت سـوگند شـود دغدغه تجاوز به حق در صورتي به ميان مي كاتوزيـان،( آيد

صص1385 ش 192-191، ،374(.

و ارجاع به كارشناس)4 و دادرس در استناد  نقش متقابل اصحاب دعوا
به كارشناسي استناد كنددگاه نميهيچ يك از اصحاب دعوا جز با اخذ اجازه از دا . تواند

كه دليل كارشناسي در كه اموري را مي اين دادرس است . نمايدآنها قابل پذيرش است، معين

به اصحاب دعوا تحميل نمي به ابتكار خود، دليل كارشناسي را كند اما ممكن دادرس انگليسي

نصوب كند تا درارتباط با مورد،م (Assessor)"ارزياب"است خود، كارشناسي را تحت عنوان 

. به دادگاه در اتخاذ تصميم مناسب كمك كند

به كارشناسي كه در حقوق ايران طرح شده، اجبار يا اختيار دادگاه در ارجاع امر سوالي

به كارشناس دو امر مورد توجه قرار.است  در تشخيص اختياري يا اجباري بودن ارجاع امر

تش: گيردمي و دوم، درجه تكليف دادگاه نخست، و تخصصي موضوع؛ خيص وجود جنبه فني

و تخصصي به كارشناسي .در ارجاع امور فني

كه با لحاظ محـدوده كه ارزيابي مسائل موضوعي با دادگاه است، همين مرجع است از آنجا

و اقـدام الزم  دانش قضايي دادرس نوعي، داشتن يا نداشتن جنبه تخصصي آن را تشخيص داده

مي  هر آورد،را به عمل يك از اصحاب دعوا دادگاه را ماخوذ نمايد، همان بي آن كه درخواست

به كارشناس نمي  كه سكوت آنها مانع ارجاع امر عين حال در اين خصوص بايـددر.شودگونه

كه تكليف اثبات امـور موضـوعي علـي:به دو نكته توجه نمود  مـدعي االصـول بـا نخست اين

و تخصصي موضوع، در مرجع عالي است؛ دوم اين  كه تشخيص دادگاه در خصوص جنبه فني

مي  و بازبيني به ديگر سخن اگر مرجع عالي موضوع را از ويژگي فنـي بـودن. باشدقابل مميزي

دهكرتهي بداند، اگر مرجع تجديدنظر باشد با چشم پوشي از نظر كارشناس راي مقتضي صادر

ميو اگر ديوان عالي باشد راي مستند به همين جهت نقض بالعكس. نمايد به نظر كارشناس را
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و مـي بايـست بـه كارشناسـي ارجـاع كه جنبه تخصصي داشته به امري  اگر دادگاه تالي نسبت

شده، خود اظهارنظر كرده باشد، مرجع عالي حسب اين كه دادگاه تجديدنظر يا ديوان عـالي مي

به كارش به ترتيب اقدام به ارجاع .دكرناس يا نقض راي خواهد باشد،

در در و تخصصي به كارشناس بايد گفت اگر چـه مورد درجه الزام دادگاه ارجاع امور فني

به نظر دادگـاه واگـذار شـده اسـت، امـا اگـر  تشخيص وجود يا فقدان جنبه تخصصي موضوع

مي، ارجاع به كارشناس منطقاً كرددادگاه آن را احراز  ار.شود الزم زيـابي دانـش از آنجـا كـه در

مي  و تخصـصي دادرس دادگـاهي قضايي دادرس، بررسي نوعي نه شخصي، دانش فني و باشد

مي  تواند تعيين كننده باشد، زيـرا دادرس هاي غيرحقوقي نمي كند، در زمنيهكه به دعوا رسيدگي

و نه در مقام متخـصص رشـته   نمايـد هـاي ديگـر اقـدام بـه صـدور راي مـي در مقام قضاوت
ش 319-320، صص 1384شمس،( ،523-522(.

و اثبات امور موضوعي تحول نقش)5  دادرس در ارائه
در فرانسه در يكي از طرفين، دست به تحقيق به درخواست  ممكن است دادرس بنا

درخصوص مورد بزند ولي خود نيز مي به دست بگيرد تواند راسا ابتكار عمل را و اين زمينه

به تحقيق نمايد و اقدام به داليلي استناد .گاه، خود راسا

كند، طرفين در اسپانيا بر اساس اصل اختيار اصحاب دعوا كه دادرسي مدني را اداره مي

به دادگاه پيشنهاد دهنددعوا بايد ادله كه قصد دارند درجريان رسيدگي ارائه كنند، . اي را

كه دليلممكن است دادرس برااما در اين كشور  خاصيساس راي خود تشخيص دهد

كه قانون مقرر داشته پذيرفته شود براين اساس درطول يك جلسه استماع.تنها در موارد خاص

كه دليل ارائه شده توسط طرفين  مقدماتي در يك دادرسي عادي، اگر دادرس تشخيص دهد

ب و فصل امور موضوعي مورد اختالف كفايت نمي كند، مي تواند ه اصحاب دعوا جهت حل

به علت عدم كفايت ادله استنادي ممكن است براي دادگاه محرز كه كدامين موضوع اعالم كند

ميهم. نگردد ميچنين دادگاه كه كدامين دليل را به طرفين راهنمايي كند توانند مورد تواند

در. استناد قرار دهند اس شايد بتوان اين اختيار را مشابه مفهوم تلقين دليل دكرالمي قلمداد فقه

به طرف ديگر باشد، ممنوع كه مستلزم اضرار كه از سوي بيشتر فقيهان، به ويژه در مواردي

. شمرده شده است

به اهليت اشخاص، نسب،در دادرسي و صغار هاي ناظر مي در اسپانياازدواج تواند، دادگاه

مياي كه مورد استناد يا تقاضاي طرفين يا دادستانصرف نظر از ادله هر قرار را گيرد،  دليلي

و استناد قرار دهد براي رسيدگي ضروري تشخيص مي .)امورحسبي(دهد مورد لحاظ
(European judicial network in civil and commercial matters at: http://ec.europa. 

eu/civiljustice .)



و ارزيابي امور موضوعي در دادرسي مدني و اصحاب دعوا در اثبات  269 نقش متقابل دادرس

به عنوان يكي از ابتكارات نظام و كارهاي گذاريهاي قانونافشاي دليل، يكي از ساز  نوين،

علي االصول. شودتعديل اصل اختيار اصحاب دعوا در حوزه اثبات وداليل اثبات محسوب مي

و امور موضوعي در اختيار دارند، آزاد انگاشت چه از داليل به آن . بايد اصحاب دعوا را نسبت

و ارائه داليل موجبنابر اصل نبايد هيچ و در اختيار، به دادگاه گونه الزامي مبني بر تسليم ود

و صاحب اختيار دانست و بايد طرفين را درارائه يا كتمان داليل آزاد اما بنا. وجود داشته باشد

بر مصلحت عدالت خواهي، كشف حقيقت از طريق الزام طرف ممتنع به ارائه دليل مورد استناد 

كه به عنوان يك هاي حقوقي مورد پذيرش واقع شده،طرف مقابل، در بسياري از نظام  تا حدي

.شوداصل فراملي دادرسي مدني از آن نام برده مي

اصول آيين دادرسي مدني فراملي تهيه شده توسط موسسه حقوق امريكااز21 اصل3 بند

مي به قاعده2004سازي حقوق خصوصي رم در سالو موسسه يكنواخت به اي اشاره كه كند

به مشار درموجب آن اصحاب دعوا مكلف : تحمل بار اثبات از روي حسن نيت هستند كت

هنگامي كه دليل مورد استناد طرف در اختيار طرف مقابل است، بايد دارنده دليل به ارائه"

و نمي به آن است، از ارائه آن ملزم شود تواند به اين بهانه كه آوردن دليل تكليف استناد كننده

به دادگاه خودداري كند ."دليل
مي16ل بند دوم اص  درصورتي كه يك طرف در زمان": دارد از همين اصول هم اشعار

و غيرمشمول قواعد محرمانه را مناسب درخواست كند، دادگاه دستور ارائه تمامي داليل مرتبط

به نحو كه تحت تصرف يا حفاظت طرف ديگر قراركه و معقول مشخص شده است متعارف

و يا در صورتي كه ضروردارند، مي و موجه به نظر برسد دستور ارائه داليل موجود نزد دهد ي

يا. كندشخص ثالث را صادر مي به اين جهت كه براي طرف ديگر و افشاي داليل نبايد ارائه

و افشا كند ناخوشايند است، كنار گذارده شود كه بايد آن را ارائه ".طرفي
به ادله بر. است امروزه، يكي از حقوق بنيادين دادرسي حق دستيابي از اين رو، طرح دعوا

به  كه در اختيار طرف ديگر يا شخص ثالث است بر مبناي درخواست الزام او اساس دليلي

و تحت. افشاي دليل امكان پذير است بر پايه اصول فراملي دادرسي مدني، تحقيق محدود

د به همكاري با و اشخاص ثالث نيز ملزم .ادگاه هستندكنترل دادگاه در اين زمينه مجاز بوده

آ209،210،224مواد مي.د. قانون توان تا حدودي تاثير پذيرفته از اين نظريهم ايران را

مي210و209ماده. پنداشت به دادگاه اجازه كه قانون آيين دادرسي مدني كه بازرگاني را دهد

ق رينه صحت از ابراز دفاتر تجاري خود بدون هيچ دليل موجهي استنكاف نموده، به استنباط

. ادعاي طرف مقابل محكوم كند

 همين قانون نيز عدم حضور تنظيم كننده سند براي استكتاب را قرينه صحت سند 224ماده

آ142 تا 132در فرانسه، مواد. ده استكرتلقي م جديد فرانسه حتي امكان اخذ.د. قانون



 1388 تابستان،2شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 270

ب و(يني نموده است جريمه را بابت تاخيردر ارائه سند مورد استناد، از مستنكف پيش غمامي

).1386،128 محسني،

در نظام حقوقي ژاپن، براساس اصالحات اخير گستره اسنادي كه موضوع دستور افشاي

مي. تر شده استگيرند، وسيعدادگاه قرار مي تواند از طرف ديگر تقاضا يكي از طرفين دادرسي

ا به منظور اثبات ادعاي خود كه اطالعات مورد نياز را اين تغييرات بدين هدف.فشا كندكند

كه اعتبار توصيف خواسته يا دعوا را تضمين كند  (Kondo,1997, p.98). صورت گرفته

به دليل، شناسايي مي :دكرتوان دو مورد را به عنوان استثنائات وارد بر اصل حق دستيابي

و از روي سوء نيت) الف تشخيص دهد هرگاه دادگاه چنين: تقاضاي افشاي دليل غيرموجه

و از روي سوء  يكي از طرفين، فاقد توجيه الزم كه درخواست افشاي دليل مطروحه توسط

به آن ترتيب اثر داده نمي و محسني،( شودنيت است، .)130، 1386غمامي

از اصول آيين دادرسي18صدر اصل: استثناي محرمانه بودن داليل مورد درخواست)ب

م و موسسه يكنواخت سازي حقوق مدني فراملي تهيه شده توسط وسسه حقوق امريكا

مي2004خصوصي رم در سال  : كند دراين مورد چنين حكم

بردر)1-18" كه زمينه افشاي داليل يا اطالعات ديگر، بايد همواره تكليف محرمانه بودن

و شخص ثالث تحميل مي و نيز مصونيتطرفين مند هستند، هايي كه ايشان از آن بهرهشود

"...الوه بر ساير قواعد حمايتي مشابه رعايت گرددع
و داليل مربوط كه پاره هاي حقوقي به اين واقعيت توجه دارند همه نظامتقريباً اي اطالعات

و دارنده اين اطالعات بايد از افشاي اجباري آن مصون بماند .به طرفين دعوا محرمانه بوده

به اسرار حرفه اي يا زندگي خصوصي خود از مصونيت براي مثال اشخاص نسبت

مي. برخوردارند كنند اگر چه ممكن است مانعي بر چنين قواعدي از حريم خصوصي حمايت

به حقيقت باشد . سر راه نيل

قانون آيين دادرسي 212و تا حدودي 211رعايت اين استثنا درحقوق ايران، در مواد

 اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز": مقرر داشته است211ماده. مدني، متجلي است

تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخالف نظم يا عفت عمومي يا مصالح

عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد، رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از 

و كه الزم چه را  راجع به مورد اختالف است خارج نويسجانب او در حضور طرفين آن

مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي .....": چنين حكم كرده است نيز212 ماده".نمايدمي

به  كه دراين صورت بايد مراتب با توضيح الزم و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كشور

چه دادگاه موافقت نمود. دادگاه اعالم شود شدچنان ".....جواز عدم ابراز سند صادرخواهد
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درهمه اين اختيارات را مي به هدف كشف حقيقت توان جهت حمايت از دادگاه براي نيل

چه در آيين دادرسي مدني در نظام.دكرقلمداد  هاي پيشرفته حقوقي از آن سخن به ميان آن

نه تحصيل دليل آيد،مي ك. كشف دليل است شف دليل در اياالت متحده به عنوان مثال، قواعد

ميامكان گسترده به دادرس و اطالعات احتمالي و محسني،(دهد تري براي تحصيل دليل غمامي

1386 ،21(.

و ايرلند نيز مشاهده مي شود، اما در ژاپن دست دادرس جهت تحقيق چنين وضعيتي در ولز

و سوگند.و كشف حقيقت گشاده نيست مند از جايگاهي قدرتدر نتيجه، نهاد حقوقي شهادت

را در كه اين امر، انتقادات حقوق دانان اين كشور نظام ادله اثبات در اين كشور برخوردار گشته

به گونه اند؛ داده اي كه ضرورت بازنگري در اين نظام حقوقي را مورد تاكيد قراربرانگيخته،

و تدابيري هم براي حل اين معضل انديشيده  شده است ضرورتي كه شناسايي شده
.(Kondo,1997, p.97) 

به ويژه داليل بيان و كه به عنوان ابتكارات دادگاه در حوزه امور موضوعي همه مواردي

به  و تبادل لوايح اصحاب دعوا كه زمينه آنها در مذاكرات به نوعي كشف داليلي است گشت،

دا. خوردچشم مي ازبه ديگر سخن، عناصر موضوعي كافي براي كشف دليل از سوي درس

 از اصول فراملي دادرسي22بند دوم از بخش دوم اصل. طرف اصحاب دعوا ارائه گشته است

به دادرس اجازه مي كه هيچ كدام از اصحاب دعوا قبالًمدني كه دستور ارائه دليلي را بدهد  دهد

اي.د.آ.ق257و 249، 248مواد.به آن استناد نكرده اند به دادرس رانيم نيز موافق همين اصل،

و اجازه داده تا راساً به معاينه محل، تحقيق محلي و بدون درخواست قبلي احد طرفين،

.كارشناسي حكم كند

كه ممكن مطرح شود در خصوص حدود اجراي ماده اين.م ايران است.د.آ.ق199سوالي

: ماده مقرر داشته است

استناد طرفين هرگونه تحقيق يا در كليه امور حقوقي دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد«

كه براي كشف حقيقت الزم باشد، انجام خواهد داد .»اقدامي

اين ماده را با توجه به اصل اختيار اصحاب دعوا نبايد ابتكار عملي در جهت افزايش اختيارات

مي تواند به داليلي. دادرس نسبت به قانون آيين دادرسي مدني سابق دانست دادرس تنها

ج و زمينه استناد بدان را فراهم نموده باشنداستناد درحقيقت، اين ماده. ويد كه طرفين مقدمات

كه.د.آ.ق358پا از حدود حكم ماده  به اين بود و هم چنان بايد قائل م سابق فراتر نمي گذارد

با دكر اصل اختيار اصحاب دعوا در صدر خود، پاره اي از ادله را از شمول اين حكم كلي

و مسجلين اسناد،. نمودمستثنا مي اين ادله عبارت بودند از معاينه محلي، تحقيق از گواهان

و امثال آنها به دادرسي . مالحظه پرونده مربوط
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به افزايش چه در ظاهر ، گر مي توان اين قول را تقويت نمود كه قانون گذار فعلي حتي

 با محافظه كاري برخورد اختيارات دادرس جهت كشف حقيقت تمايل نشان داده، اما در عمل

و حتي بيش از پيش دست دادگاه را در ابتكار عمل براي نيل به حقيقت بسته است به. نموده

يكي از استثنائات اصل 1318عنوان مثال تحقيق از گواهان كه در قانون مصوب به عنوان

آ239اختيار اصحاب دعوا از آن نام برده شده بود، بر اساس ماده ف.د. قانون درم علي داخل

كه در ماده. حكم اصل است در358حق تحقيق از تنظيم كنندگان اسناد  سابق از آن ياد شده،

به اسناد، بايد توسط224ماده كه استناد  فعلي مجددا طرح گشته ولي الزم به يادآوري است

به بررسي يكي از اصحاب دعوا صورت گرفته باشد تا دادرس بتواند جهت كشف حقيقت

يكي از اختيارات. آن بپردازداصالت به دادرسي هم كه قبال در ضمن، مالحظه پرونده مربوط

به موجب مواد  مي داد، م فعلي منوط.د.آ.ق215و214دادگاه براي كشف حقيقت را تشكيل

يكي از طرفين است و199در نتيجه بحث، بيشتر درخصوص حدود اجراي ماده.به درخواست

. در اثبات امور موضوعي سخن خواهد رفتثغور ابتكار عمل دادرس

 اختيار دادرس در ارزيابي امور موضوعي: گفتار دوم

و امور موضوعي مستند اصحاب دعوا جهت اصل، آزادي عمل دادگاه در ارزيابي ادله

و دادرس در اي از ادله با تضمينات قانوني مواجه شدهاما در برابر، پاره. اصدار راي است اند

به ترتيب مورد اين دو امر، ذيالً.د با آنها، از ابتكار عمل پيش گفته برخوردار نيستبرخور

.گيردمطالعه قرار مي

در ارزيابي امور موضوعي: اصل: الف  آزادي دادرس

و مالزم با صالحيت دادرسي، آزادي دادرس در ارزيابي داليل است نتيجه. اصل طبيعي

ميتف مهم اصل آزادي ارزيابي دليل، در به استقرار شودسير قوانين اثبات آشكار كه بايد متمايل

مي:آن باشد يابه عنوان مثال اگر ترديد شود كه آيا نظر كارشناسي بر دادگاه تحميل شود،

كه قانع نشود آن را مردود دادرس مي و درصورتي تواند نظر فني را با ساير قرائن بسنجد

ر هم چنين) قانون آيين دادرسي مدني263ماده( اي دادشمارد، بايد به سود آزادي ارزيابي

به ملكيت  و قرينه ناشي از امتناع از ارائه) به بعد قانون مدني109مواد(است قرائن مربوط

). قانون آيين دادرسي مدني210ماده(دفاتر تجاري

به معني معافيت دادرس از توجيه نظر كه آزادي ارزيابي دليل و بيان اما بايد توجه داشت

و هيچ و عادالنه انديشه خود نيست : گاه نبايد او را از قاعده حقوقي رها شمردپايه هاي منطقي

كه دادگاه نظر كارشناس را نمي و يا شهادتي را كه او به عنوان مثال در موردي پذيرد بايد قرائن
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و هدايت كرده است كه خودداري بازرگان. بيان كند،را قانع ي را از ارائه هم چنين در فرضي

دفاتر خود قرينه بر درستي ادعاي طرف او نمي بيند، بايد دليل انصراف از اين قرينه را متذكر

ص 1382كاتوزيان،( شود ش58، ،33(.

را7بر مبناي بند دوم از ماده ، دادرس ابتكار عمل  قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه

م . طرح شده توسط اصحاب دعوا، در دست دارددر شناسايي وارزيابي امور موضوعي

اعمال قانون نبايد وظيفه خطيرش را در بررسي امور موضوعيدر نقش عمده دادرس

و ارزيابي اين امور،. تحت الشعاع قرار دهد و بررسي امور موضوعي مبناي قضاوت است

.)(Cornu et Foyer,1996 ,p.450 ,n.99دهدبخشي مهم از اقتدار دادرس را تشكيل مي

.)(Le Fait est la base du jugementامور موضوعي مبناي يك دادرسي است

ازا كه بتواند موجد آثار حقوقي مورد نظر شود، بايد وجدان ما اين موضوعات، براي آن

و به مهر تأييد وي ممهور شودقضايي  و ارزيابي صحت اين امور،. دادرس عبور كند بررسي

ميداخل در اختيارات داد كه همانرس محسوب و اوست طور كه در حيطه امور حكمي شود

زند، در اعتبار بخشي به اين موضوعات، نيز، در حدود قوانين، داراي اقتدار حرف آخر را مي

كه. است  Administration de la)»اداره اثبات موضوعات« وظيفهدر بررسي اين امور است
preuve des faits (في كه متوجه دادرس است آيد؛ تكلي، الزم مي(Couchez,1990 ,p.161 ,n.235).

توان در يافت كه در حقوق ايران، از مطالعه بعضي از مواد قانون آيين دادرسي مدني، مي

به رسميت  و ارزيابي امور موضوعي نظام حقوقي ايران براي دادرس، اين نقش را در شناسايي

مي قانون، در مورد ارزيا255ماده. شناخته است : داردبي دادرس از امارات قضايي، مقرر

مي« و معاينه محل از امارات قضايي محسوب گردد، كه ممكن اطالعات حاصل از تحقيق

.»است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد

مي» ممكن است«از عبارت توان اين مفهوم را استنباط كرد كه امارات مندرج در ماده،

كه ممكن است، با شناسايي قضاي و اوست مي گيرند ي، در حقوق ما، اعتبار خود را از دادرس

و  و يا آنها را با داليلي معقول و معاينه محلي ترتيب اثر دهد، به داليلي چون تحقيق آنها،

به يك دليل ارائه. منطقي، مردود بداند كه عدم توجه دادرس  البته نبايد از نظر دور داشت

و نميشده و مدلل باشد و بوي سليقهر تواند صرفاً، بايد موجه به خود بگيردنگ 265ماده. اي

مي79قانون آيين دادرسي مدني مصوب : دارد نيز اشعار

و معلوم مورد كارشناسي، مطابقت« و احوال محقق كه نظر كارشناس با اوضاع در صورتي

 اين ماده نيز، اقتدار دادرس را در شناسايي.»دادنداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد 

كه از تخصصي و بر نقش پررنگ اعتبار نظر كارشناسي، ترين امور دادرسي است، نشان داده

.كندوي در ارزيابي ادله ابرازي، تأكيد مي
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و ارزيابي امور موضوعي را تحت دو عنوان، مورد يكي از حقوقدانان فرانسوي، شناسايي

به دليل تطبيق آن با حقوق ايران، در مقاله حاضر، مورد استفاده قرار بررسي قرا ر داده است، كه

: گيردمي

 خواستن توضيحات از اصحاب دعوا)1

مي تواند در هر زماني كه مصلحت بداند، طرفين دعوا را جهت اخذ دادرس فرانسوي،

ف به نظرش، جهت پيشبرد دعوا ضروري است، به دادگاه  8،765مواد. رابخواندتوضيحاتي كه

به اين اختيار اشاره دارد862و 844، . قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه،
Cornu et Foyer,1996 ,p.450 ,n.99)(

، ماده مي94در قانون آيين دادرسي مدني ايران از«: دارد، حكمي مشابه را بيان هر يك

به داداصحاب دعوا مي گاه معرفي نمايند، ولي در مواردي كه دادرس توانند به جاي خود وكيل

حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را الزم بداند، اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي 

به حضور خواهند بود. شود .»در اين صورت، شخصاً مكلف

 اقدام دادرس به تحقيقات الزم)2

به انجام اقد و در هر شرايطي، قدرت امر امات تحقيقاتي الزم را، مشروط دادرس همواره

و موجه بودن آنها، دارد و. بر قانوني كه ادله ارائه شده، واضح به اين است البته اين امر منوط

به بررسي و نياز كه. هاي بيشتر جهت كشف حقيقت باشدروشن نباشد بايد در نظر داشت

و كنترل مي و اقتدار دادرس در اين حيطه، توسط قانون محدود تواند، بدون در وي نميشود

در حقوق فرانسه، در غياب. نظر گرفتن مجوزهاي قانوني، اقدام به كشف حقيقت كند

درخواست اقدامات تحقيقي از سوي طرفين، دادگاه با استفاده از حاكميت خود، مفيد بودن 

 شخصيبه عنوان مثال، دادرس فرانسوي، در ارزيابي. كندانجام اين اقدام تحقيقي را بررسي مي

ماده(خود از امور موضوعي ارائه شده توسط اصحاب دعوا، داراي اختيارات وسيعي است

مي)رانسهف.م.د.آ179 و نيز كه به نظر وي جهت روشن، تواند استماع سخنان هر شخصي را

 (Ibid))قانون آيين دادرسي مدني فرانسه218ماده( شدن واقعيت كارساز باشد، خواستار شود

چه بي ان گشت، نبايد خواننده را با اين تصور مواجه سازد، كه در حقوق فرانسه،دادرس آن

به كسب داليلي مي چنين. اندداند كه، طرفين دعوا، آن را مستند خود قرار ندادهخود را مجاز

و با روح قانون آيين دادرسي  استنتاجي، قطعاً، در تضاد با اصل اختيار اصحاب دعوا است

آنمدني فرانسه، عل مي-ي الخصوص مواد ابتدايي به اصول راهبردي دادرسي -پردازدكه

. هماهنگي ندارد
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 قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه، اجازه چنـين برداشـتي را از مـواد7صراحت ماده

چه طرفين، بـه عنـوان مـواد. دهدپيش گفته نمي ، دادرس را از هر گونه تجاوز از آن اين ماده

Le(داردبرحـذر مـي اندگذارده در اختيارشاوليه دادرسي، juge ne peut fonder sa decision sur 

faits qui ne sont pas dans le debat(.

و ساير مقررات قـانون فرانـسوي كـه دادرس را مجـاز بـه انجـام براي جمع ميان اين ماده

مي  ، تنهـا در محـدوده داده تحقيقات الزم و جهـت هـاي طـ داند، بايد گفت دادگاه رفين دعـوا

و سقم اين ادله، مي  و ارزيابي صحت تواند بـه اقـدامات تحقيقـي روشن ساختن مستندات آنها

و مجوزي براي كسب دليل جديدي كه مورد نظر هيچ كدام از اصحاب دعوا نبـوده  دست يازد

. است، ندارد

يكي از راهكارهاي مشروع جهت آگا هي دادگاه استعالم از ثالث مطلع، امروزه به عنوان

به حقيقت مورد تاكيد قرار دارد  اصول فراملي دادرسي مدني اشعار داشته13ماده. نسبت

:است

مي" اي درباره نظريهتواند پس از مشورت با طرفين دعوا، از اشخاص ثالث كتباً دادگاه

و احوال عمومي آن استعالم كند به اوضاع .مسائل مهم حقوقي دعوا يا اطالعات مربوط

ميهمچ  قبل از اين كه دادگاه. اي را درخواست كند چنين نظريهتواند راساًنين دادگاه

هاي اي را از اين دست مورد لحاظ قرار دهد، طرفين بايد از امكان ارسال كتبي ديدگاهنظريه

".خود پيرامون محتواي اين نظريه برخوردار شوند
ميهمان كه شود، ثالث مطلع از منظطور كه مشاهده ر اصول فراملي، فراتر از شخصي است

و محسني،( از موضوعاتي خبر دارد كه جهت رسيدگي مفيد است صرفاً .)113، 1386غمامي

و در عموم اين عنوان، حتي خبرگان ميبرمي نويسندگان حقوق را نيز و به گيرد تواند

و رويه قضايي منجر شود و همسويي بيشتر دكترين . نزديكي

به اجمال در حال، حدود اخ و امور موضوعي ارائه شده را تيارات دادگاه درارزيابي ادله

و اسپانيا مطالعه مي :كنيمانگليس، ولز

و ولز، دادگاه صالحيت در ويحقوق انگليس  گسترده در تشخيص درجه اعتبار ادله

د. موضوعات مورد استناد اصحاب دعوا دارد رنظام معيار استاندارد اثبات دليل در امور مدني

و موضوعي (Balance of probabilities)"تعادل احتماالت"حقوقي انگليس،   است، يعني دليل

كه احتمال صحتش بيشتر از احتمال كذبش باشددادگاه را قانع مي . سازد

 ثابت شد، فرض كند كه امرتواند همين كه موضوعي پذيرفته يا كامالًدر اسپانيا، دادگاه مي

و دقيقي ميان دو موضوع صحيح است،موضوعي ديگري نيز مشروط بر اين كه ارتباط مستقيم

كه وي را از موضوع اثبات شده به موضوع دوم.برقرار باشد دادگاه بايد در راي خود، دليلي را
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 matters (European judicial network in civil and commercial( رهنمون گشته انعكاس دهد

at: http://ec.europa.eu/civiljustice(

در ارزيابي داليل تشريفاتي:ب  محدوديت دادرس
،حقوق ايران، برخي از داليل ارائه شده در صورت واجد بودن شرايط مقرر در قانون در

و ارزيابي آنها را از لحاظ ماهوي نداردبه دادرس تحميل مي و وي قدرت شناسايي ،اقرار. شود

سه دليل هستند و گواهي كه در صورت دارا بودن شرايط شكلي مندرج در قانون، سوگند

اين، غيرقابل ارزيابي بودن داليل دادرسي،. كننددادرس را مجبور به پذيرش مفاد خود مي

كه علي الخصوص پس از  و اقرار، برگرفته از نظر غالب فقيهان اماميه است، درگواهي، سوگند

.ر گرفته استانقالب اسالمي در اصالحات قانوني، مدنظر قرا

و در مبحث هفتم از قانون آيين در خصوص سوگند، قانون گذار، در باب سوم فصل دهم

اما در دادرسي مدني فعلي، هيچ تصريحي در خصوص قابل ارزيابي بودن دليل سوگند ندارد 

مي1331ماده  :گويد قانون مدني به صراحت از قاطع بودن سوگند سخن

گ« و هيچ ونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته قسم قاطع دعوي است

.»نخواهد شد

مي.د.آ.ق202ماده. در مورد اقرار، مقنن، با صراحت بيشتر، حكم كرده است : داردم بيان

كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي« هر گاه كسي اقرار به امري نمايد

.»ثبوت آن الزم نيست

درمفاد اين ماده و بدعتي تازه برشمرده365قانون پيشين نيز در ماده،  متجلي بود

به اصل اصل مصرح در اين. شودنمي ، شهرت يافته، بدين معناست»قاطع بودن اقرار«ماده، كه

نظر از باور دروني خود، محتواي اخباري را كه ارزش اقراركه دادرس مكلف است، صرف

ك ص 1382شمس،(ند دارد، واقع تلقي ش 130، ،236(.

ريشه. در حقوق ايران، مورد اختالف نويسندگان واقع شده است» قاطع بودن اقرار«مفهوم

 1276ماده. قانون مدني دانست1277و 1276توان، جمع ميان دو ماده اين اختالف نظر را مي

.»ار اثري نخواهد داشتاگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقر«:دارداين قانون بين مي

مي1277ماده انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا«:دارد همين قانون اشعار

كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي و هم چنين است در صورتي كند شود

ب گويد اقرار به گرفتن وجه كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اين كه

كه وصول نشده، ليكن دعاوي مذكور مادامي كه اثبات نشده مضر  در مقابل سند يا حواله بوده

گروهي از حقوقدانان، ضمن پذيرش قاطع بودن اقرار، احكام مندرج در مواد».به اقرار نيست

كه اند؛ دانسته قانون مدني را، ناشي از احتمال عدم انطباق اقرار با واقع1277و 1276 احكامي
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و بي كه واقع را اثبات كند اعتباري اعالم پيشين خود را نشان به مقر اين فرصت را داده است

مي. دهد و نمياما، او در اين مسير، بار اثبات را به دوش به صرف انكار يا اعالم كشد تواند

و اشتباه از اين الزام بگريزد  را از نظر اصولي، 1276 ماده اين گروه از نويسندگان،. پشيماني

قرار، احرازابدين معني كه مقصود از اثبات كذب اند،معطوف به ماده بعدي خود دانسته

و اشتباه آميز بودن يا عدم انطباق آن با قصد اخبار درستي ادعايي مي باشد كه مقر درباره فساد

كه اقرار از درون. كرده است و به بيان ديگر، مقر بايد ثابت كند و شرايط درستي فاسد است

و از اين راه به صدق اقرار حمله كند، وگرنه نمي توان گفت كه اقرار نفوذ اقرار صحيح را ندارد

و عدم. نافذ با واقع منطبق نيست ايشان معتقدند كه مقصود از اثبات كذب اقرار، احراز فساد

ش266-264، صص 1382كاتوزيان،(نفوذ اقرار است نه اثبات عدم انطباق آن با واقع  ،160-161(.

و حكم ماده عده اي ديگر از مؤلفين، دادرس را در اثبات كذب اقرار، آزاد مي  1276دانند

مي1277قانون مدني را مستقل از ماده آن. كنند مطالعه اين عده، كذب اقرار را با فاسد بودن

قبه علت نبودن شرايط اساسي، متفاوت مي و معتقدند كه گذار، معموالً، حكم واحدي انوندانند

نه تنها مالزمه. داردرا در دو ماده جداگانه اعالم نمي اي با از ديد اين گروه اثبات كذب اقرار

به اقراري كه كذب بودن آن  اثبات فاسد آن ندارد، بلكه كامالً با آن متفاوت است؛ دادگاه نبايد

م و اين كذب بودن كهمي فاد اقرار،را احراز نموده ترتيب اثر دهد، تواند ناشي از اين باشد

و يا قانوناً محال باشد ، عادتاً ص 1384شمس،(. تحقق موضوع، عقالً ش 310، ،510(

چه. گنجدهاي اين دو دسته از حقوقدانان، در اين مجال نميدقت بيشتر در استدالل اما آن

كه دانسته  شود، در صورت قول به نظر از طرح اين بحث، مورد نظر نگارنده بوده، اين است

كه اثبات كذب مفاد اقرار را رأساً، از اختيارات دادرس نمي داند، اقرار از زمره داليلي نخست

و ارزيابي از سوي دادرس نداردمحسوب مي به ديگر سخن، ارزيابي. شود كه قابليت شناسايي

و او ناچار است، اقرار حائز شرايط نفوذ را  ولي احراز جمع. بپذيرداقرار با دادرس نيست

بي اعتباري آن را  به كذب اقرار برسد، و اگر در اين راه و شرايط اقرار با اوست شدن اركان

و. دارداعالم مي به گوينده آن با وجود اين، در مورد اقرار خارج از دادگاه، چون انتساب اقرار

كه مستند دعوا قرار گرفته مسلم نيست، ارزيابي دا دگاه در اعتبار ادله اين اصالت اخباري

و سرنوشت دعوا دارد  و اصالت، سهم مؤثري در حكم ص 1382كاتوزيان،(انتساب ش 268، ،163(.

و به در حقوق فرانسه نيز، اقراري قاطع تلقي مي كه در محضر دادگاه محقق شده باشد شود

 باشد، مانند ساير اقاريري كه در نزد مرجع قضايي صالح، انجام نگرفته. اصطالح، قضايي باشد

ص 1384شمس،(ادله، پس از بررسي دادرس، ممكن است كسب اعتبار كند ش 300، ،496(.

و به گواهي، از ديگر داليلي است كه در حقوق ايران، دست نيافتني محسوب مي شود،

كه نزد حاكم شرع دارد، با بررسي ماهوي دادرس مواجه نمي  241ماده. شودلحاظ قداستي
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در79ين دادرسي مدني مصوب قانون آي  متضمن حكمي است كه در ظاهر با آن چه ادعا شده،

مي. تعارض است و تأثير گواهي با دادگاه است«: دارداين ماده بيان .»تشخيص ارزش

به شهادت، مي تواند خواننده را ظاهر ماده مذكور، بدون توجه به روح ساير مقررات ناظر

ح كه قوق ايران، شهادت را هم چون ساير داليل دادرسي، امري قابل از اين باور خشنود سازد

و از اين جهت در ماده  و ارزيابي قضايي دانسته اما.به اطالق سخن رانده است241بررسي

كه مقصود مقنن از و گواهي، نشان گر اين امر است  ساير مواد قانون، در مورد شرايط گواه

و تأثيرگواهي« و ضوابط شكلي،»تشخيص ارزش تنها، بررسي وجود شرايط قانوني گواهان

و جنسيت شهود-گواهي با- مانند تعداد و تطبيق آن نه ارزيابي ماهيت مورد گواهي  است،

. واقع

به موضوع بنگريم، بايد پذيرفت كه حتي در دعاوي اگر بخواهيم از نقطه نظرغالب فقهي

 اگر گواه يا گواهان معرفي شده، تمامي شرايط قانون آيين دادرسي مدني،230مصرح در ماده 

و شرايط به ترتيب مندرج در قانون باشد، و جنسيت آنها و تعداد مقرر قانوني را داشته باشند،

و دادرس مكلف است براساس  مي شود به دادگاه تحميل گواهي نيز حاصل باشد، گواهي

به اصدار رأي نمايد ، اقدام گ. شهادت كه ، شرايط تنها در صورتي وه يا گواهان يا برخي از آنها

، عادل نبوده يا طهارت مولد نداشته  به عنوان مثال و قانوني الزم را جهت گواهي فاقد باشند

و تعداد، شرايط گواهي را نداشته باشند،  و يا از نظر جنسيت و«باشند، تشخيص ارزش

1» تأثيرگواهي با دادگاه است
ص( ش 234همان، ،372(.

توان منكر اين امر شد كه با توجه به تنزل جايگاه اخالق در جامعه كنوني، نميينم اما

در. توان شان مقدس پيشين را براي نهاد شهادت متصور بود امروزه اجراي اصل صحت

و بايد دادرس را در ارزيابي خصوص گواهي در محضر دادگاه، چندان عقاليي نمي نمايد

و سقم گواهي ارائه شده  -نظر از شرايط شكلي الزم براي استماع شهادتفصر–صحت

و ماده. مختار دانست  قانون آيين دادرسي مدني را متوجه241اگر نظر اخير را برگزينيم

به عنوان دليلي تشريفاتي در بررسي اعتبار ماهوي شهادت گردانيم، ديگر نمي توان از گواهي

مي.حقوق ايران نام برد ازدر تاييد اين نظر  فقيه ارجمند اماميه، شهيد ثاني نقل قول نمود توان

آن": نويسدكه در كتاب شريف مسالك چنين مي  اقرار، صرف نظر از اين كه حاكم در مورد

درحكمي بدهد يا دادرسي به حكم نينجامد، مقر را ملتزم به گفتار خود مي  سازد ولي نفوذ بينه

حاثبات حق با اقامه آن محقق نمي و نيازمند  شهيد معتقد است كه نفوذ". كم دادگاه استشود

مي.د.آ.ق 241 براي ديدن نظر مخالف كه ماده.1 داند رك دكتر ناصر كاتوزيان، اثباتم را ناظر به ارزيابي ماهوي مفاد شهادت

ج  ش82-83، صص 2،1385و دليل اثبات، يد غمامي، تقريرات درس آيين دادرسي مدني كارشناسي ارشـد،و دكتر مج 298،

.85-86نيمسال اول تحصيلي 
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و قطع به خودي خود و قبول آن است درحالي كه اقرار نظر از بينه منوط به اجتهاد حاكم در رد

به. آور استصدور حكم الزام هم چنين شهيد بر اين باور است كه حكم دادرس كه مستند

و دروا و اعالمي نيست كه تمام شهادت گشته است جنبه تاسيسي دارد قع حكم دادگاه است

1كننده سبب در اثبات حق است
.)160-161نجفي،(

كه داليل تشريفاتي، منحصر به نظام حقوقي مذهبي ايران نيست در. بايد توجه داشت

و ولز،  يا اقارير خارج از محكمه اعتباري كمتر از سوگند در محضر Hearsay غالباًانگليس

به ويژه اگرحضور دردادگاه دارد، در. جلسه دادرسي ممكن باشد شخص اقراركننده هم چنين

اين دو كشور، اسناد تنظيمي نزد مقامات صالحه اقتصادي يا عمومي يا اشكال مختلف اسناد 

ميرسمي مانند مقررات، آراي دادگاه و معاهدات صحيح فرض .شوندها، فرامين

تنها در صورت) انند سردفترم(فرانسه، اسناد تنظيم شده نزد مقامات صالح قانوني در

قراردادهاي خصوصي ميان افراد درصورت عدم معارضه معتبر. ادعاي جعل قابل رد هستند

و جهت طرح ادعاي وجود يك قرارداد با ارزشي باالتر از دانسته مي  يورو، سند800شود

در. مكتوب ضروري است  صالحديد دادرس است ارزيابي ساير ادله از جمله گواهي،
(European judicial network in civil and commercial matters at : http://ec.europa. eu/  

civiljustice). 

 نتيجه
،ده است در دادرسي مدنيكردادرسي مدني، جهت گيري نظام اتهامي را هم چنان حفظ

اساثبات. كنداصحاب دعوا نقش اصلي را ايفا مي و تكليفي كه امور موضوعي دعوا، حق ت

مي در. داندقانون، متوجه اصحاب دادرسي و با دادرس در حدود آن چه از او خواسته شده

به اثبات رسيدهونظر گرفتن داليلي كه در دست دارد ميتوسط اصحاب دادرسي . كند حكم

و تجاوز از مستندات طرفين ندارد، بلكه خروج وي از حدود دادگاه حق تحصيل داليل جديد

ميتعيين شده تو و محكوميت انتظامي او تلقي گردد تواندسط متداعيين، . از جهات نقض رأي

و دادرس، چون نظارهامور موضوعي، عرصه تك تازي گري بي طرف، هاي اصحاب دعواست

. كندو اثباتراند كه داليلي مستدل ترارائهدر اين ميان حكم به تفوق طرفي مي

آ به به رعايت عدالت نسبت دادگاه،. ندارد،ن چه از آن بي خبر استدادرس تكليفي

درحقيقت رسمي را شناسايي مي و با مي كند . نمايدنظر گرفتن آن، مبادرت به اصدار راي

به محضر به تالش طرفين رسيدگي براي اثبات امور موضوعي ارائه شده حقيقت رسمي مقيد

.دادگاه است

 اسـت نظـر" حجت شـرعي" البته صاحب جواهر پس از نقل قول از شهيد ثاني، با استناد به اين كه بينه نيز هم چون اقرار.1

.دهدوي را مورد انتقاد قرار مي
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كه رويالبته ه حاكم در حقوق معاصر، دادرسي مدني از آن چه گفته شد، نبايد نتيجه گرفت

و از دور، نبرد را و دادرس در اين صحنه كارزار، گوشه عزلت گزيده را يكسره، اتهامي ساخته

مي . كندنظاره

كه توزيـع قـديمي نقـش  هـاي محـول شـده بـه تحوالت قضايي اين نتيجه را در پي داشته

دا»بانيان دعوا« و ، خوانـده ، تـا، يعني خواهـان  درس، در جهـت افـزايش اختيارهـاي دادگـاه

به نظامي تفتيشي مبدل گـردد اندازه بي آنكه نظام دادرسي مدني ص 1382شـمس،(اي تغيير يابد، ،

ش 128 ،228.(

Le("دادرس تحقيق"شايد بتوان نقطه عطف اين تحوالت را ايجاد نهاد juge de la mise en 

etat(كه مسئول" با اختيارات بيشتري جانشين1965 اكتبر13با وضع مصوبه درفرانسه دانست

رسالت اساسي دادرس تحقيق تسريع در آماده سازي پرونده جهت.شد"تعقيب دادرسي

به بعد، هدايت دادرسي. صدور حكم بوده است و حق اثبات از اين دوره و از جمله تكليف

اخهمموضوعي امور با. تيار اصحاب دعوا قرار نگرفته استچون گذشته، به صورت مطلق در

به سوي تفتيشي شدن پيش مي رود كه دادرسي مدني چه. اين همه نبايد چنين استنباط كرد آن

و تا  در باره تحوالت آيين دادرسي مدني در حوزه مداخله اصحاب دعوا در امور موضوعي

ميحدودي امور حكمي  بر، همچنان وصف اصل بودن اختيار اصحاشودمطرح  اثباتب دعوا

ب و حاكميت دادرس مي رسد.ر امور حكمي را زايل نكرده استقلمرو موضوعي به نظر البته

به دادرس، از منظر قانوني با مشكالتي  و اقتدارات بيشتر در حقوق ايران، اعطاي صالحيت ها

پي افزايش نقش دادرس در حوزه اثبات بوده،.د.آ.ق199ماده. مواجه باشد درم گرچه در  اما

و مالحظه پرونده مربوط به عمل حتي از حدود اقتدار دادرس در مورد تحقيق از گواهان

با. قانون جديد كاسته است239و214،215دادرسي، با در نظر گرفتن مواد  مشخص نيست

مي توان حدود افزايش اختيارات دادرس موضوع ماده   را اجرا نمود 199كدامين حكم قانوني

درو اين ابها م قانوني، ما را برآن داشته تاافزايش نقش دادرس در نظام دادرسي مدني

و همچنان از حكم مطلق اصل اختيار كشورهاي ديگر را در حقوق ايران ناديده بينگاريم

و  اصحاب دعوا در كشورمان، جز در مورد داليلي كه طرفين زمينه ساز طرح آن گشته اند

مورد آنها را بدون در نظرگرفتن درخواست اصحاب دعوا دادرس قانوناً حق تصميم گيري در 

به. دارد سخن بگوييم و تحقيق محلي را با توجه ، كارشناسي، معاينه محل به اين امر با توجه

ق و نيز تجويز صريح در.د.آ.وصف اماره قضايي بودنشان مي توان حدود اختيار دادرس م

 درصدد79ست است كه قانون گذار سالدر. زمينه اثبات در حقوق فعلي ايران تلقي كرد

به دليل مهيا نكردن احكام روشن قانوني جهت افزايش نقش دادرس در حوزه اثبات بوده، اما

بر199اجراي دقيق حكم ماده  و تدبير ايجاب مي كند از دادن تيغ بهٌ، احتياط ان كسب دليل



و ارزيابي امور موضوعي در دادرسي مدني و اصحاب دعوا در اثبات  281 نقش متقابل دادرس

به قانون محدودكننده اي نمي داند اجت كه خود را مقيد و منتظر بمانيم تا با دادرسي ناب كنيم

اصالح مقررات فعلي، موضع نظام حقوقي ما در قبال افزايش نقش دادرس در دادرسي مدني 

. روشن شود

اي اسـت كـه نبايد از نظر دور داشت كه در دادرسي مدني، موضوع دعوا منـافع خـصوصي

اكرات قـضايي ملحـوظ اي بايد در سطح مذ چنين حق مالكانه. هاي دعوا مالك آن هستند طرف

همان اندازه كه دادن اختيارات بيشتر به دادرس براي غلبه بر سـماجت شـاكي كـه. داشته شود 

و  ميبايراد گيري كند، ضرورت دارد، مراقبت از ايـن كـه دادرس مـدني بـه تـامين هانه جويي

تر( كننده صرف واقعيت بر خالف اراده اصحاب دعوا بدل نشود، حـائز اهميـت اسـت  جمـه پـرو،

.)605-606، صص 1384ابراهيمي، 

و مأخذمنابع
 فارسي-الف

و غالمحسين كوشـكي، تـك جلـدي، نهادهاي قضايي فرانسه،)1384(پرو، روژه،.1 و عباس تدين ، ترجمه شهرام ابراهيمي

.چاپ اول، انتشارات سلسبيل

سآيين دادرسي در اسالم،)1380(سنگلجي، عالمه محمد،.2 .وم، قزوين، نشرطه، تك جلدي، چاپ

. جلدي، جلد دوم، چاپ چهارم، نشر ميزان3، دوره آيين دادرسي مدني،)1382(شمس، عبداهللا،.3

.چاپ اول، انتشارات دراك جلدي، جلد سوم،3، دوره آيين دادرسي مدني،)1384(شمس، عبداهللا،.4

و محسني، حسن،.5 .، تك جلدي، چاپ اول، نشر ميزانملياصول آيين دادرسي مدني فرا،)1386(غمامي، مجيد

. كارشناسي ارشد دانشگاه تهرانتقريرات درس آيين دادرسي مدني،)86-85نيمسال اول تحصيلي(غمامي، مجيد،.6

و دليل اثبات،)1382( كاتوزيان، ناصر،.7 .جلدي، جلد اول، چاپ دوم، نشر ميزان2، دوره اثبات

.جلدي، جلد دوم، چاپ سوم، نشر ميزان2، دورهو دليل اثباتاثبات،)1385(كاتوزيان، ناصر،.8

.، تك جلدي، چاپ اول، نشر ميزانادله اثبات دعوا،)1386(كريمي، عباس،.9

و محسني، حسن،. 10 بر" مقاله،)1384(پور طهماسبي فرد، محمد و اصل تسلط طرفين دعوا مجله،"موضوعات دعوا جهات

.191پياپي، شماره كانون وكالي مركز

 فقهي.1. الف
دو،مسالك االفهام الي تنقيح شرائع االسالم،)شهيد ثاني(زين الدين بن علي عاملي.1 .جلدي چاپ سنگي

. قمري1427سوم،، موسسه نشر اسالمي، قم، چاپ مفتاح الكرامه في شرح قواعد العالمهسيد محمد جوادعاملي،.2

ج43، دوره في شرح شرائع االسالمجواهر الكالم محمد حسن نجفي،.3 . قمري1419، چاپ هفتم، بيروت،40 جلدي،

و مقررات قوانين.2. الف
.1379قانون آيين دادرسي مدني ايران مصوب.1
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.1318قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب.2

.1319قانون امور حسبي مصوب.3

.1321آيين نامه ترتيب اتيان سوگند مصوب.4
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