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 پيدايشو چالش قاعده منع تحصيل دليل

∗مجيد پوراستاد

و حقوق تطبيقي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي  استاديار آيين دادرسي مدني

 واحد تهران مركز
)24/4/1388: تاريخ تصويب- 7/2/1388: تاريخ دريافت(

:چكيده
و قواعد حقوق دادرسي مدني به اندازه اصل بي طرفي دادرس، قاعده شايد هيچ يك از اصول

و قاعده منع تلقين دليل دچار كشاكش نبوده اند اين پژوهش با رويكردي. منع تحصيل دليل

درآانتقادي بر  وارتباطن است كه رهيافت موجود و اين اصل  قواعد را به چالش كشيده

و. جديد ارائه دهديرهيافت و موجود، تحصيل دليل چهره زشت بر اساس ديدگاه سنتي

و رابطه بين قاعده  ناپسندي دارد، مبناي قاعده منع تحصيل دليل اصل بي طرفي دادرس است

و قاعده منع تلقين دليل چندان روشن نيست در. منع تحصيل دليل اين مقاله اما ديدگاه جديد
واي قصد دارد چهره  بي.پسنديده از تحصيل دليل ارائه كند مثبت  بر اساس اين ديدگاه، اصل

و اصل حاكميت اصحاب دعواي مدني مبناي قاعده طرفي مبناي قاعده منع تلقين دليل است

گاه به نظر نويسنده با ظهور قوانين جديد كه پيام آور انديشه فعال گرايي داد. منع تحصيل دليل

و اصحاب دعوا  و اصل تعاون بين دادرس بودند، قاعده منع تحصيل دليل از بين رفت

. جايگزين آن شد

: كليديگانواژ
.تحصيل دليل، تلقين دليل، بي طرفي دادرس، بي اثري دادرس، ابراز اجباري دليل، اصل تعاون

                                        Email:m.pourostad@iauctb.ac.ir 88541677: فاكس∗

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد 
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 مقدمه
موضوعي به اندازه قاعده منع ساله حقوق دادرسي مدني ايران هيچ در طول حيات يكصد

و دادگاه و دردسرساز نبوده استآهاي مدني مشكل تحصيل دليل براي دكترين دكترين. فرين

كه مفهوم آن را  بي طرفي دادگاه اعالم كرده است بدون آن سنتي يك صدا مبناي آن را اصل

كه چگونه دادرا بازشناسد، مصاديق آن  و در تحليل نهايي بگويد رس مدني با عرضه كند

بي طرفي خارج مي با تأثير از همين انديشه، دادگاه هاي مدني از ترس. شودتحصيل دليل از

به آنجا كه  و بيم محكوميت انتظامي دچار انفعال شده اند تا بي طرفي از گاهي خروج از

و  .به فصل خصومت بسنده كرده اندفقط رسالت اصلي خود يعني كشف حقيقت دور شده

به ويژه مادهالت اخير قانونپس از تحو آ199گذاري ، هنوز اين چالش ادامه دارد.م.د. قانون

و يا حتي منسوخ شده است .كه آيا قاعده ياد شده به قوت خود باقي است يا تعديل

 تطبيقي بسترهاي پيدايش اين مفهوم در حقوق-اين تحقيق با استفاده از شيوه تاريخي

و چالش دريهاايران كه  طول حيات يكصد ساله قانونگذاري ايران با آن مواجه بوده استي را

كه در ادبيات حقوقي ما بررسي مي كه برخالف آنچه و در صدد اثبات اين موضوع است كند

بي طرفي دادگاه مبناي قاعده منع  ، اصل و در رفتار عملي دادگاه ها ساري بوده است جاري

و اصلتحصيل دليل نيست؛ قاعده منع تحصيل دليل  ديگر جانشين آن شدهي منسوخ شده است

و هر بخش داراي سه بند است. است . اين مقاله داراي سه بخش

من. بخش نخست  تحصيل دليلعماهيت قاعده
 مفهوم قاعده منع تحصيل دليل. بند اول

و عرب بلكهژهاو. زمينه پيدايش قاعده. الف نه تنها در ادبيات حقوقي غرب  تحصيل دليل

 قانون اصول محاكمات57اين اصطالح نخستين بار در ماده. در فقه اسالمي سابقه نداردحتي

و سپس 1290حقوقي مصوب 13و3مصوب» قانون تسريع محاكمات«63در ماده شمسي

از. پيش بيني شد1 شمسي1309تير ماه  با اين وجود، در ادبيات حقوقي كه بالفاصله پس

م تأليف دكتر محمد مصدق» دستور در محاكم حقوقي«شده، نظير ور نوشتهزبتصويب قوانين

و همچنين كتاب 1294به سال  محمد تأليف ميرزا» اصول محاكمات حقوقي« شمسي

به سال   شمسي، نه تنها ماده فوق الذكر مورد تفسير قرار نگرفته است، 1311بروجردي عبده

كهميبه نظر. اي نيز به اين قاعده نشده استبلكه حتي اشاره از» قاعده منع تحصيل دليل«رسد

و مدعيمدعي«.1 مي بايد ادعاي خود را ثابت نمايد هيچ محكمه. كند بايد اعتراض خود را مدلل داردعليه كه اعتراض

.»مدرك حكم فقط داليل اصحاب دعوي خواهد بود. درصدد تحصيل دليل نبايد برآيد
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به.به اين نام شهرت يافته است1318 قانون آيين دادرسي مدني مصوب358زمان ماده شايد

كه ظهور اين اصطالح نتيجهبخالصه طور   از يك سو، در حقوق:تركيب استيك توان گفت

 وجود)dispositif(»ياصل حاكميت اصحاب دعواي مدن«دادرسي مدني اروپا اصلي با عنوان

به طور ايجابي اصل ارايه دليل«دارد كه در حقوق اثبات اصل ديگري از آن مشتق شده كه

بي اثري دادگاه«و به طور سلبي» توسط اصحاب دعوا از. خوانده شده است)neutralité(» اصل

طالحياص- كه منبع الهام بخش حقوق ايران نيز بوده است-سوي ديگر، در فقه اسالمي

به نظر نگارنده، اصطالح تحصيل دليل در حقوق عرفي ايران.»تلقين دليل«با عنوان وجود دارد 

و قاعده) اروپايي(نتيجه تركيب قاعده منع تلقين دليل از پايين) فقهي(بي اثري دادگاه از باال

و بسترهاي اين تركيب كه نتيجه تعارض نيروهاي اجنماعي است به شرح.است زير داليل

كه با هر گونه برنامه؛انديشه سنتي،نخست: هستند و سنتي جامعه  نيروهاي محافظه كار

كه اين برنامهاصالحات مخالفت مي مي كردند ها ورزيدند، مخالفتشان را از اين جهت توجيه

به انقياد بيشتر سياست و تمدن غربي است، فقط ما را به انديشه هاي استعماري چون متكي

غ كه؛انديشه سياسي،دوم؛ربي در خواهد آوردكشورهاي در ميان صاحبان انديشه سياسي

و اقداماتشان تأثير بسزايي در تحوالت اجتماعي از جمله انقالب مشروطيت  ./ش1285(افكار

از.)م1906 و مهم خود دربارهوي. ميرزا ملكم خان نام برد داشت مي توان  نظريات جديد

به روش رفرم در ايران ميبرنامه: كرد ارائه اين صورت را كه از اروپا به هيچ وجه در اي آيد

و براي اين كار همكاري ايران پذيرفته نمي كه ثابت شود ريشه آن از اسالم است شود مگر اين

پس از پيروزي انقالب،انديشه حقوقي،سوم.)376،ص1383نيازمند،(علماي ديني الزم است

كه صاحب منصبان وقت از نظامكي از نخستي دادگستريمشروطيت  هاي حقوقي ين اموري بود

به ويژه فرانسه، پيروي كردند ن. خارجي، ، مجلس پس از مشروطهخستينبراي مثال، در

به زبان كه و عربي مسلط بودند، در كميسيون وزارت دادگستري به اشخاصي هاي فرانسه

ص1368تركمان،(كردند اقدام ترجمه قوانين خارجي  ازه.)18، مچنين، حدود شصت جلد كتاب

ج1377ناظم االسالم،(اروپا سفارش داده بودند تا پس از ترجمه، قوانين را از روي آنها بنويسند ،4،

و تدوين قوانين حقوقي از جمله قانون)81ص به اين منظور، در مجلس كميسيوني مأمور تنظيم ؛

و در سال حسن خان مشيرالدوله رزامي.م1910/ قمري1328اصول محاكمات حقوقي شد

و رئيس دولت اجازه گرفت كه تا شش ماه در منزل) پيرنيا( به عنوان وزير عدليه از مجلس

و قانون اصول محاكمات حقوقي را تدوين كند و اداره امور.بنشيند به خانه رفت  مشيرالدوله

به مجدالسلطان معاون وزارت عدليه سپرد مشيرالدوله متوجه.)505،ص1379باستاني پاريزي،(عدليه را

كه براي اصالح اصول دادرسي در ايران احتياج به مشاوران خارجي هم دارد  بنابراين،.شد

دادستانوي.مستشار فرانسوي در وزارت عدليه استخدام شود» آدلف پرني«دستور داد كه
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و نماينده انديشه آن رفتهولي اين نيت فرنگ«. هاي قضايي ليبرال فرانسه بودوقت پاريس هاي

و مانع رسوخ روز با مخالفت پيشوايان مذهبي روبرو مي كه از نفوذ خود استفاده كرده شود

 است در شده مقنن مجبور،روي همين اصل. گردندقوانين اروپايي در مملكت مسلمانان مي

ن مق متنخستينتهيه و ررات هاي قانوني مأخوذ از قوانين خارجي با احتياط فراوان قدم برداشته

به صورت قواعد شرعي جلوه گر سازد 1.)35صقري،بي تا،ص(» اروپايي را

شكلاز نظر ليبرال.تحليل قاعده.ب به هر بهيها اجبار و براي رسيدن كه باشد، نارواست

 هاي مناسب، از جمله همكاري اختياري اشخاص استفاده كردك هدف مشخص بايد از شيوهي

پ.)35،ص1380فريدمن،( درمĤبانه دولت از بسياري جهات براي فرد ليبرال قابل توجيه فعاليت

اين اصل. است» تصميم گيري به جاي ديگران«نيست؛ زيرا اين امر متضمن قبول انديشه 

در.)48همان،ص(مشخصه مخالفان انديشه ليبرالي است  تحصيل دليل نيز حاوي همين انديشه

دال: حقوق اثبات است كه اصحاب دعوا به جاي خود يل اجازه دهيم و دادرس را ارائه دهند

و»حق«ابراز دليل براي امور ماهوي كه طرفين مدعي آن بودند،. آنان تصميم نگيرد آنان بود

از اين انديشه به طور ايجابي، به اصل ارائه. دادرس مكلف بود فقط به اين داليل رسيدگي كند

بي اثري  و به طور سلبي، اصل  1387،پوراستاد(دادرس تعبير شد دليل توسط اصحاب دعوا

كه پيش از اين به آن اشاره شد، مفهوم سلبي را قانون.)105ص به داليلي گذار ايران در آن عصر

به گونه اي آراسته است كه گويي همان مقررات شرعي تلقين برگزيده است اما صورت آن را

و ريشة قاعده منع تحصيل دليل بنابراين، بايد منشا. دليل در فقه اسالمي را اتخاذ كرده است ء

و فردگرايان جستجو را در انديشه به.دكرليبرالها بي طرفي دادرس هر چند كه معرفي اصل

م بنابراين،.ه استر حجابي براي ديدن اين روح ليبراليستي آن بودزبوعنوان مبناي قاعده

و ارزش ته شده مكتب فلسفي هاي پذيرفهرگونه تحليل اين قاعده نيز بايد در پرتو اصول

كه.)21،ص1،ج1378متين دفتري،( فردگرايان صورت گيرد در نظام دادرسي ايران، مستند قانوني

م.د.آ358 اول ماده اند، بخش حقوقدانان از آن قاعده منع تحصيل دليل را استخراج كرده

ي اصحاب هيچ دادگاهي نبايد برا«: ماده حاوي اثر سلبي استاين گزاره اول؛است) سابق(

به معناي انفعال دادگاه در اداره دليل.»...دعوي تحصيل دليل كند منع دادگاه از تحصيل دليل

مي. بود كه ابتكار دادگاه در اداره دليل سلب گردد مگر آنكه اقدام اين انفعال بدان معناست

 
مي.1 تحت عنوان) 1289 ثور29(1328ل جمادي االو9مثالً ماده اول قانون«: كندصاحب عقيده باال، در تمثيل آن تصريح

و نكول بروات تجاري« مي» قبول و شخص برات كننده در چون باب برات، باب حواله است(«: شودبا اين كلمات شروع

شدمقابل ذمه مشغول خود حواله مي ، از تشبيه برات)كند، هرگاه پس از برات كردن انكار مديونيت كند از او پذيرفته نخواهد

و چنين جلوه گر سازد به حواله كامالً منظور مقنن آشكار است كه خواسته است ظاهراً از حدود مقررات شرعي خارج نشود

).36صقري، بي تا،ص(» كه هدف قانون جديد، همان اجراي مقررات شرعي است
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به تجويز قان و يا و درخواست اصحاب دعوي ون دادگاه جهت رسيدگي به دليل، حسب اراده

مي. باشد براي]خودش[هيچ دادگاهي نبايد«:شددر واقع گزاره اول ماده بايد اين گونه انشاء

م.».اصحاب دعوي تحصيل دليل كند به قرينه) رأساً(=» خودش«ر قيد زبوبنابراين، در متن

م.معنوي حذف شده است نه تنها از گزاره دوم ماده ميزبو اين مفهوم ه شود بلكه سابقر استفاده

كه ماده تاريخي قاعده منع تحصيل دليل نيز آن را تأييد مي  قانون اصول57كند؛ چنان

مي1290محاكمات حقوقي مصوب  در صدد خودشمحكمه صلح«: داشت شمسي مقرر

در متن مذكور داللت بر اين دارد كه دادگاه» خودش«تصريح قيد.»...تحصيل دليل بر نمي آيد

ت به نظر خود، حق و ميرأساً يكي از طرفين حصيل دليل نداشته اما توانسته است با درخواست

 ممنوع بود كه دادرس آن را بدونيبنابراين، تحصيل دليل. دعوا در صدد تحصيل آن برآيد

ايجابي) سابق.(م.د.آ358گزاره دوم ماده برعكس،. داددرخواست اصحاب دعوا انجام مي

ا]دادگاه[ بلكه…«: است اند، رسيدگي صحاب دعوي تقديم يا اظهار كردهبه داليلي كه

كه جهت تصحيح حكم اول) بلكه(واژه.».كند مي در صدر اين گزاره، پيوند تصحيح است

گذار خواسته است بر مفاد گزاره دوم بيش از گزاره اول در نتيجه، قانون. استفاده شده است

آنبه عبارت ديگر، اين بدان معنا است كه مفهوم.تاكيد كند ايجابي قاعده بيش از مفهوم سلبي

و داللت بيشتر بر اراده اش داشتمورد تاكيد قانون مفهوم سلبي اين، با وجود.ه استگذار بود

آن) منع تحصيل دليل( به داليل طرفين(بيش از مفهوم ايجابي شهرت پيدا كرده) محدوديت

سر» تلقين دليل«ح فقهيبه نظر نگارنده علت ان را بايد در سايه سنگين اصطال. است  بر

به دو دسته. گذاري آن عصر جستجو كردقانون همچنين، بر اساس اين گزاره، دادگاه حقوقي

كه اصحاب دعوا تقديم كرده: كنددليل رسيدگي مي كه آنان اظهار كردهداليلي و داليلي . انداند

كه ارائه دليل مياصحاب دعواست»حق«در پرتو اين انديشه را در تقديم» اراده«توان رد پاي،

هاي مختلف مانند تقديم، اعالم، اظهار، درخواست، تقاضا يا اظهار دليل ديد؛ اين اراده در قالب

مي...و استناد .شوددليل ابراز

دليل. تر از وقايع حقوقي قابل اثبات هستند عمال حقوقي آساناَ. زمينه اعمال قاعده.پ

ك و ايقاعات هر دو طرف معموالً از قبل داليل خود را آمادهاين سهولت آن است ه در عقود

مي. كنندمي براي نمونه،. كردبنابراين، منع دادرس مدني از تحصيل دليل كمتر ايجاد مشكل

كه هر  كه در روز معين قراردادي را منعقد كنند؛ طبيعي است فرض كنيم دو طرف قرار است

كه زير اين دو طرف عالوه بر و قلم از گواهان خود بخواهند  تمهيد لوازم ابتدايي مانند كاغذ

و هيچ. قرارداد را تسجيل كنند در حال اگر بر سر اجراي مفاد قرارداد اختالف پيدا كنند كدام

و بدون  مي توانست به نظر خود به گواهي مسجلين استناد نكند، آيا دادرس دادرسي

ر استماع گواهي مسجلين ذيل سند را صادر كند؟ خير، زيرا درخواست يكي از طرفين قرا
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بي طرفي خارج مي به اصطالح از كه وي دارد  اما، از سوي.شودممكن بود چنين توجيه شود

و دم برنياوردو ديگر او دل نگران كشف حقيقت بود اما در وقايع. ناگزير بود آن را فروخورد

ترحقوقي از جمله دعاوي مسوليت مدني دادر گونه دعاوي زيرا در اين. بود نيزس شوريده دل

گونه دعاوي به به عالوه اغلب اثبات اين. اغلب امكان تمهيد دليل براي خواهان وجود ندارد

ويي ممنوعيت دادرس از تحصيل دليل در عدم شكوفا،در اين حالت. سادگي ممكن نيست

براي مثال، تصور كنيم. بر علت بودگسترش اين گونه دعاوي در نظام عدالت مدني ايران مزيد

ميياتومبيلي با سرعت بسيار زياد با اتومبيل و بي درنگ محل حادثه را ترك ديگر برخورد كند

ميمي و دارنده اتومبيل خسارت ديده فقط موفق . شود شماره اتومبيل را يادداشت كندكند

به كشف حقيدادرس ممنوع از تحصيل دليل چگونه مي قت نائل شود جز اين توانست كه

و يا شايد اقرار و امارات به پرسش بگيرد تا حداقل از طريق قرائن را،خوانده دعوا را  زيانديده

.)95ص1385پوراستاد،( دستياري كند

 منع تحصيل دليل قاعدهيمبنا. بند دوم

به اتّفاق.رهيافت سنتي. الف دا« در ادبيات حقوقي ما، حقوقدانان بي طرفي » دگاهاصل

)l’impartialité(به طور ضمني را با صراحت مبناي قاعده منع تحصيل مي و برخي نيز دانند

به امروز ديگران را نيز با خود همراه. اندچنين مبنايي را شناسايي كرده كه تا اين انديشمندان

و تمثيل روشن ذكر نكردهكرده قاند، هيچ دليل محكم بي طرفي مبناي كه چرا اصل اعده منع اند

مي. تحصيل دليل است رسد كه ايشان متأثر از مفهوم منع حاكم از تلقين دليل در فقه به نظر

كه. اسالمي هستند و برابري نه تنها اصلي در حالي و رعايت مساوات بي طرفي دادرس  لزوم

و قطع نظر از احكام شرعي بر آن حكم مي در، كند است بديهي كه عقل بشري به طور مستقل

مييوق اسالمي كمتر كتابحق به را و بخشي را اختصاص نداده» قضاء«توان يافت كه بحث

و برابري حاكم در برابر طرفين دعوي، سخن نگفته باشند؛  و از لزوم رعايت تساوي باشد

كه جملگي كتب فقهي از  به عنوان سرآغاز وظايف»التسويه بين الخصمين«شاهد مثال آن

ميبا. اندحاكم نام برده و بررسي در كتب فقهي، اين موضوع آشكار كه در تبيين تحقيق شود

و مساوات(= وظايف حاكم، پس از تكليف ايجابي  يك)لزوم رعايت برابري ، بالفاصله از

در«در لغت به معناي» تلقين«. صحبت شده است)ع تلقين براي حاكممن(= تكليف سلبي

ش و به گفتن كالمي كردندهان نهادن، ياد دادن، فرا زبان دادن ،2536معين،(است» خصي را وادار

از«: اند در تعريف آن برخي استادان حقوق گفته.)1ج يكي اگر تلقين قاضي در زمينه ارشاد

و يا دفاع باشد، اين عمل او را تلقين حجت  به دليل جعفري(» تلقين دليل نامند= اصحاب دعوا

ج1378لنگرودي، ص2، در.)1414، باتّفاقِ مسلمين، قاضي«: جاي ديگر تصريح شده استهمچنين،
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به حجت كه از دليل متناسب حال خود غفلت دارد، از تلقين دليل ممنوع است يعني ذينفع را

به گونه كه به صورت ناقص خويش راهنمايي كند يا اي تلقين كند كه او بتواند از حجت خود

ج1381،جعفري لنگرودي(» طرح كرده است، رفع نقص نمايد ص1، در تعليل حرمت تلقين دليل.)490،

و. كند گفته شده است كه تلقين باب منازعه جديد را باز مي كه قاضي براي قطع در حالي

و اين عمل قاضي با فلسفه نصب او منافات دارد بنابراين، اصل. فصل دعوا نصب شده است

كه خود يكي از عناصر اصل حق دفاع )Guinchard, 1999, no.2371( استبي طرفي دادگاه

.قاعده منع تحصيل دليلمبناي دهد نه مبناي قاعده منع تلقين دليل را تشكيل مي

در بايدرا دليل تحصيلازآن منعو دادگاه گرايي انفعال واقعي مبناي.نو رهيافت.ب

 توجهنبدو كاوش اين.دكر جستجو كرده، فراهمراآن تولّد بستركه هايي زمينهوها سرچشمه

 اصل. ماند خواهد ثمربي دادگاهيي گرا انفعال انديشه رشد فلسفيو تاريخي هاي زمينه به

ي برانيزراي مدنيدعوا اصحاب حاكميت اصل بود، فردگرايان آوردرهكه اراده حاكميت

به فردگرايان هاي انديشه نفوذ يادگار اصل، اين. است آورده ارمغانبهي مدني دادرس حقوق

 زندگي شؤون ترينمهماز يكيبر اراده حاكميت اصل تسلّطو مدني دادرسي حقوقوقلمر

 عنوانباگريدياصل اثبات حقوقدر شده، ياد اصلاز. است بشر مدني دادخواهي يعني انسان

 اصحاب اراده حاكميت اصل اصلي عناصر بنابراين،. گردديم استخراج دادرس»ياثريب اصل«

 امور سنتي طوربه.دشو تعبير اراده، حاكميت اصل هنجارهاي پرتودر بايد مدني دعواي

 قلمرو دعوا،)يماهو(= موضوعي امورو است دادگاه خاص قلمرو،)قانوني(=حكمي

 طريقبهكه دعوا اصحاب.ست آنانحق امور اين اثبات جهت دليل اقامهونيطرف انحصاري

 طريقدوبهراآن مثبتة داليلو موضوعي اموربر خود حاكميت هستند، نيز دليل صاحبان اولي

 داشته دسترسيآنبهياو موجود آنها نزدكه باشد عناصرياز دليل اگر: كنندميگر جلوه

 اينهم باز صورتدوهردر.كنندمي اظهارراآن صورت اين غيردرو تقديمراآن باشند،

دريول. كندمي ايفاءرا محوري نقشادعو رونداز قسمت ايندركه است دعوا اصحاب اراده

كه داليليبه فقط بلكه…«: دعواست اصحاب ارادهبه مأخوذكه است دادگاه اين نهايت

 بايدآنازكه است چيزي همان اين.»كندمي رسيدگي اند، كرده اظهاريا تقديم دعوا اصحاب

 شهرت يافته impartialité)(» طرفيبي«بهكه آنچهنهدكر تعبير دادگاه)neutralité(» اثريبي«به

كه روي ديگر آن را اصليبي اثري دادرس. است سكه است ارائه دليل توسط«ك روي

 نتايجاز يكي خود قاضي اثريبي قاعده گفت بايدجهينتدر. دهديمليتشك» اصحاب دعوا

حق اصلرعناصازييككه دادرسي طرفيب اصلبادينباو دعواست اصحاب حاكميت اصل

ي روان باردرليدلليتحص منع قاعدهدر مبنايي جابجانيا اثرنيترمهم. شود مشتبه است، دفاع

ي آزاد اصلي معرفكهي حالدر دارد مثبتي روان بار،يطرفيب اصل اسالم حقوقدر. است آن
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 خواستو اراده تابع حاكمكهيامحكمه تصوررايز داشت؛ي منف بار دعوا اصحاب اراده

.بود مشكل باشد،نيطرف

 تعريف تحصيل دليل. بند سوم

در. الف را تعريف كرده» تحصيل دليل«كي از تحقيقات خود،يتنها يكي از اساتيد حقوق

كه ارائه آن از وظائف مدعي باشد، اگر او آن را به دادگاه اظهار-دليل تراشي»:است  هر دليل

و قاضي ارتجاالً به نفع مدعي، دليل كه از وظانكند ف مدعي است مستند رسيدگي به نفعيي را

ج1378جعفري لنگرودي،(»...مدعي قرار دهد، عمل قاضي را در اين وضع تحصيل دليل گويند ،2،

به شرح ذيل تبيين.)1153ص مدعي. نخست:ده استكر اين تعريف، عناصر تحصيل دليل را

كه ارائه آن از تكاليف اوست، ا دليلي را آن) رأساً(= قاضي ارتجاالً. دوم ظهار نكند؛به دادگاه

به نفع مدعي مستند رسيدگي قرار دهد از. را مستند رسيدگي قرار دهد؛ سوم، دادرس دليل را

حسن اين تعريف نبايد به آساني گذشت، زيرا اين انديشمند حقوق، اولين حقوقداني است كه

و با استفاده از واژ كه رسا نيست-» ارتجاالً«هتحصيل دليل را تعريف كرده است بر- هر چند

مي اينبا وجود. ده استكرابتكار عمل دادگاه تاكيد با، به نظر كه تعريف ياد شده رسد

كه با توجه به نخست: ايرادات زير مواجه است ، اصحاب دعوا را تجزيه كرده است، در حالي

، دومعنوان كل در نظر گرفت؛ فلسفه آن بايد گفت كه در اين مفهوم اصحاب دعوا را بايد به

به ارائه دليل از سوي مدعي به عنوان يكي از صاحبان دعوا، نگرش تكليف گرا اين تعريف

و فلسفه آن مغاير است. دارد و سير تكامل زيرا طرفين، صاحبان دعواي. اين موضوع با مبدأ

و ارائه  به تبع آن، صاحبان دليل و ، سوم حق آنان؛لدلي) تقديم يا اظهار(= مدني هستند

م ميزبوصاحب عقيده به نفع مدعي رسيدگي كه دليل مستند رسيدگي شود، دربارهر با ذكر اين

مي. دادرس مدني پيش داوري كرده است كند، زيرا معلوم نيست دليلي را كه دادرس تحصيل

به نفع چه كسي  به كشف حقيقت باشدنتيجه آن و ممكن است اين نحوه رسيدگي منتهي

نه قاعده منع تحصيل دليل.شود . چهارم، ايشان تحصيل دليل را تعريف كرده است

مي.ب به نظر تحصيل«رسد بايد براي با توجه به اختالف نظر در نتيجه تحصيل دليل،

تحصيل« تعريف،نخست»دو تعريف جداگانه ارائه كرد» قاعده منع تحصيل دليل«و» دليل

و يا به درخواست يكي از طرفين،) رأساً(= به نظر خود اگر دادرس مدني يا كيفري،«:»دليل

به منظور كشف حقيقت، به ماهيت خاص آن،  رسيدگي قرار دهد، موردهر دليلي را با توجه

به درخواست(= در هر دو صورت عناصر اين.»عمل دادگاه را تحصيل دليل گويند) رأساً يا

؛و كيفري ممكن است هر دو انجام دهند تحصيل دليل را دادرس مدني.1:تعريف عبارتند از

به درخواست.2 به نظر خود دليلي را تحصيل كند يا تحصيل دليل اعم است از اين كه دادرس
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به نظر خود. اصحاب دعوا و دادرس و مدرك معيني نزد طرف مقابل باشد براي مثال، اگر سند

 سند را صادر كند، در هر دو صورت دليلو يا به درخواست يكي از طرفين دستور ابراز آن

تحصيل دليل بر حسب ماهيت خاص هر دليل متفاوت.3؛را تحصيل كرده است) سند(=

به تقاضاي: است در گواهي، دادرس ممكن است رأساً قرار استماع گواهي را صادر كند يا بنا

ا ست رأساً دستور ابراز اصحاب دعوا؛ در سند، اگر سندي نزد طرف مقابل باشد، دادرس ممكن

و قرائن،. سند عادي را صادر كند يا بنا به درخواست طرف ديگر در اقرار، اماره قضايي

يكي از طرفين دادرس ممكن است رأساً پرسش به تقاضاي به پرسش بگيرد يا بنا خوانده را

به دادگاه احضار كند؛  قت هدف از تحصيل دليل، كشف حقي.4طرف ديگر را براي استجواب

از. است به نفع يكي كه هدف از تحصيل دليل استفاده از آن اما برخي بر اين اعتقاد هستند

مي. طرفين است .دانندبه همين دليل مبناي آن را اصل بي طرفي دادرس

 اي كه به موجب آن ارائه دليلقاعده«:»قاعده منع تحصيل دليل«تعريف، دوم

آنتقديم يا اظها(= حق اصحاب دعواي مدني است؛ در نتيجه، دادرس مدني ممنوع است)ر

به ماهيت خاص آن مستند رسيدگي قرار) رأساً(=كه به نظر خود  هر نوع دليلي را با توجه

از.»دهد  ارائه دليل از حقوق اصحاب دعواي مدني است؛.1: عناصر اين تعريف عبارتند

مي.2 به دو صورتتواصحاب دعوا  اعمال كنند؛) تقديم يا اظهار دليل(انند حق خود را

از(دادگاه به درخواست.3 مي) يكي تواند دليلي را مستند رسيدگي قرار دهد اما اصحاب دعوا

» منع تحصيل دليل«تواند دليلي را مستند رسيدگي قرار دهد؛ مفهوم نمي) رأساً(=به نظر خود 

در: تحصيل دليل بر حسب ماهيت خاص هر دليل متفاوت است.4 است؛همين مورد اخير

به پرسش بگيرد، بر حسب نتايج، دليل اقرار يا اقرار، اگر دادرس به نظر خود طرف ديگر را

به نظر خود دستور ابراز سندي را كه نزد  اماره را تحصيل كرده است؛ در سند، اگر دادرس

به نظر طرف مقابل است صادر كند، دليل سند  را تحصيل كرده است؛ در گواهي، اگر دادرس

 دليلي كه دربارهتحقيقات.5 خود گواهان را احضار كند، دليل گواهي را تحصيل كرده است؛

و براي تحقيقات نيازي به اصحاب دعوا تقديم يا اظهار كرده اند، نيز تحصيل دليل نيست

ست ابراز سندي را كه نزد طرف مقابل براي مثال، اگر يكي از طرفين درخوا.درخواست نيست

و رسيدگي در دادگاه  و دادگاه دستور ابراز آن را صادر كند اما پس از ابراز است مطرح كند

به اصالت سند رسيدگي  كه رأساً و ترديد قرار بگيرد دادگاه حق دارد ) تحقيق(= مورد انكار

و اينبا وجود. كند  كارشناسي چندان آسان، تحليل اين موضوع در خصوص معاينه محل

و كارشناسي تحقيقات مستقل هستند. نيست كه معاينه محل . دليل آن اين است
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 قلمرو قاعده منع تحصيل دليل. بخش دوم
 مفاهيم متمايز از قاعده منع تحصيل دليل. بند اول

قامهاو حقوق اسالمي،از دير باز بنا به يك قاعده سنتي در روم باستان.اقامه دليل. الف

به عهده  كه اينبا وجود. بود» مدعي«دليل و» اقامه دليل«، بايد گفت كه در قواعد رومي

تفاوت دارد؛ اولي از روابط ميان دو طرف دعوا» تحصيل دليل«اسالمي پيش بيني شده است با

گويد، در حالي كه دومي از روابط اصحاب دعوا با دادگاه مدني؛ اولي از با يكديگر سخن مي

ميتكل  دومي از حقوق اصحاب دعوا در ارائه وليگويد، يف دو طرف دعوا در برابر يكديگر

 دليل در برابر دادگاه

تشابه. ممكن نيست» تلقين دليل«شناخت تحصيل دليل بدون شناسايي. تلقين دليل.ب

كه گاهي  و ظاهر واژگان موجب شده است به ويژه از حيث آهنگ ظاهري اين دو اصطالح

ب كه تمييز شان از يكديگر چندان آسان نباشدآنچنان آنچه بر اين.ا يكديگر مشتبه گردند

و پيچيده در اشكال و دومي ريشه كه اولي ريشه در حقوق الئيك دارد گي مي افزايد، آن است

در آثار) 136ص،1387جعفري لنگرودي،(كي از استادان حقوق از رهگذر رشد جرأتي. فقه اسالمي

ك و حدود آن را تعيين كنندخود تالش كه پيوند ميان اين دو اصطالح يكي.رده اند  ايشان در

از را كامل» تلقين دليل«از آثار خود، واژه اسالمي ج1359جعفري لنگرودي،(» تحصيل دليل«تر ،1،

ص اند تلقي كرده» تحصيل دليل«را صحيح تر از اصطالح» تلقين دليل«و در اثري ديگر،)7مقدمه،

ججع( هم«: ولي در جاي ديگر از همين اثر بر اين باور هستند.)424ص2فري لنگرودي، تلقين دليل

ص(»تحصيل دليل محسوب است را اخص» تلقين دليل«ترين تأليف خود،و در تازه) 168پيشين،

كي از استادان آيينيهمچنين،.)130ص،2ج1378جعفري لنگرودي،(از تحصيل دليل بر شمرده اند 

به رسي مدني، بدون تمهيد استدالل، نتيجه گيري كردهداد اند چون تلقين دليل ممنوع است پس

ج1384شمس،(طريق اولي تحصيل دليل نيز تابع همين حكم است  ش3، مي.)195، رسد ولي به نظر

به گونه از.اي ديگر استحقيقت يكي و بدون درخواست به نظر خود  براي نمونه، دادرس

ميطرفين قرار است ؛ پس از حضور)تحصيل دليل(كند ماع گواهي مسجلين ذيل سند را صادر

مي به روشني گواهي كه گواه دارد و در حالي دهد كه تسليم چند فقره گواه در برابر دادگاه

به وي القاء مي و بدل شود؟!پس: كندچك بانكي را ديده است، دادرس ! نديدي پولي رد

ميدر تحصيل دليل،). تلقين دليل( رود اما در تلقين دليل دادرس دادرس خود به سراغ دليل

مييكي از طرفين را به سراغ تحصيل دليل مي به دليل راهنمايي و او را در استناد . كندفرستد

بي طرفي دادرس است اما مبناي تحصيل دليل، اصل حاكميت اصحاب، مبناي تلقين دليل اصل

دمهم. مدني دعواي داند، ممكن است ليل قاضي نتيجه اقدام خود را نميتر از همه، درتحصيل

كهبه حال يكي از طرفين مثبت يا منفي باشد؛ اما در تلقين دليل قاضي نتيجه عملش را مي داند
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به نفع يا ضرر يكي از طرفين باشد و تلقين دليل اينبا وجود. ممكن است ، تحصيل دليل

ميممكن بود در يك جا با يكديگر تالقي پيدا كنند و؛ گاهي اوقات تلقين دليل تواند بستر

به تحصيل دليل دست زند توان تصور هميشه نمي.دستاويزي براي قاضي باشد تا از آن طريق

كه قاضي با سونيت است گاهي اوقات دادرس براي كشف حقيقت چاره اي جز اين كار كرد

مي: ندارد دبنابراين دادرس كه ر مظان اتهام تخلف انتظامي دانست كه با تحصيل دليل خود را

ميقرار مي تقاضاي ابراز سند نزد طرف مقابل را داري؟!پس«: كرددهد، با ظرافت تلقين دليل

سپس عين درخواست را كه به ظاهر از ناحيه او صورت گرفته است، در صورت مجلس»!ها 

احاي نميدادرس ممنوع از تحصيل دليل گاهي چاره. نويسدمي كه براي قاق حق تلقين ديد

دا: دليل كند به تحقيق محلي از اما از يك سو هيچشتدادرس براي كشف حقيقت نياز يك

به نظرو از سوي ديگر، دادگاه نميبودندطرفين درخواستي از وي نكرده  و توانست كه رأساً

و در نتيجه خروج از  خود قرار تحقيق محلي را صادر كند چون در معرض اتهام تحصيل دليل

ميب از. گرفتي طرفي قرار ميآبنابراين، خود را ناگزير كه از طريق تلقين دليل نخستن ديد

به كشف حقيقت نائل شود و سپس به. به تحصيل دليل براي نمونه، دادرس در اين وضعيت

را) نشده(و همزمان اين درخواست! پس درخواست تحقيقات محلي داري؟: گفتخواهان مي

ميدر صورت جلسه منعك . كردس

 امور خارج از شمول قاعده منع تحصيل دليل. بند دوم

هر. هدف از رسيدگي به دليل كشف حقيقت است.تحقيقات دادگاه. الف به رسيدگي

و ممكن است با تحقيق كامل شوددليلي با اقدام شروع مي » اقدامات«در كنار» تحقيقات«. شود

ايدو عمليات مي هستند كه دادگاه را از حالت و. كنند نفعال خارج تحقيق عبارت است از تحليل

شيوه تحليل بايد متناسب با دليلي باشد كه موضوع تحقيق قرار. كشف روابط اجزاي يك دليل

به يك دليل استدربارهتحقيق. گيردمي به358بخش دوم ماده. يك دليل از لوازم رسيدگي

تحقيقاتي«: منع تحصيل دليل خارج بودندپرداخت كه از شمول اطالق قاعده بيان مواردي مي

اما بايد.» تحصيل دليل نيست…كه دادگاه براي كشف امري در خالل دادرسي الزم بداند

كه تحقيقات مجاز براي دادگاه، تحقيقات  و استنادي اصحاب دربارهتوجه نمود  داليل ابرازي

كه اگر اصحاب دعوا دليلي را ابراز نك به اين معنا  نند يا استناد نكنند، دادگاهدعوا بود؛

بنابراين، آنچه استثناء شده بود،. است» اقدام«اين همان مفهوم. تواند پيرامون آن تحقيق كندنمي

و اين نظريه با توجه به لزوم تفسير مضيقِ امر استثنا» تحقيقات« نه اقدامات ، قابلييبود

از.تحقيق با تقاضاي اصحاب دعوا.1:پذيرش است كه دادگاه پس منظور تحقيقاتي است

توانست در اين تحقيقات نتيجه، دادگاه نميدر.دادتقاضاي يكي از اصحاب دعوا انجام مي
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و به تشخيص خود اقدام به تحقيق كند از. راساً يكي كه دادرس بدون درخواست در صورتي

مي توانست از مصادطرفين اقدام به اين تحقيقات مي يق تحصيل دليل محسوب كرد، عمل وي

و: برخي از اين تحقيقات عبارت بودند. شود ه مسجلّين سند، مالحظه پروند تحقيق از شهود

و تحقيق محلي به دادرسي حكم. تحقيق به حكم قانون.2؛مربوط منظور از تحقيقات به

كه قانون به قانون، تحقيقاتي است و گذار براي دادرس تجويز كرده است تا وي بتواند راساً

به آنها كند از، تجويز قانون اينبا وجود. تشخيص خود نسبت گذار مانع از درخواست يكي

يكي از طرفين وجود داشت به ديگر سخن، تجويز قانون. طرفين نيز نبود گذار در كنار تقاضاي

ازشماري از اين تحقيقات.نه در برابر آن و رسيدگي به اعتبار: عبارتند معاينه محل، كارشناسي

 اينبا وجود. چنين تحقيقاتي از سوي دادگاه، از شمول تحصيل دليل خارج بود.و اصالت سند

به كارشناس جهتيديوان عالي كشور در رأي  قابل انتقاد، عمل ابتكاري دادگاه در ارجاع امر

دياحراز جعليت ص 1381طباطبايي،(ليل تلقي كرده استا اصالت سند را تحصيل .)127 تا 122،

مي. استنادات دادگاه.ب استناد به مواد.1: كنددادگاه به دو دسته امور حكمي استناد

و مقرّرات، تحصيل دلي عده. قانون به مواد قوانين ل اي از حقوقدانان اعتقاد دارند، استناد

ج1375جعفري لنگرودي،(شود محسوب نمي ص2، به استناد ماده.)167، م.د.آ751بنابراين، اگر دادگاه

را) سابق( و آن راساً ايراد مرور زمان خوانده را نسبت به خواهان محجور مسموع ندانست

زيرا موضوع دليل امور. مردود شمرد، براي خواهان محجور، دليلي تحصيل نكرده است

 قانون كه امور حكمي محسوب استناد به مواد،موضوعي است نه امور حكمي بنابراين

به اصول عمليه.2؛شود شوند، تحصيل دليل محسوب نميمي دريكي از اساتي. استناد د حقوق

ادله اثبات«زير عنوان طرح پيشنهادي خويش جهت اصالح قانون مدني، كتاب سيزدهم،

، 1379عفري لنگرودي،ج(: اين نظريه خود را در قالب قاعده قانوني مطرح كرده است» دعوي

كه به نحوي.)1060ص كه اصل علميه همانند امارات قانوني درعين حال علت اين امر آن است

 نيز محسوباند، از امور حكمي گذار بيان شده، چون توسط قانونهستنددليل موضوعي 

.شوندمي

 مراجع خارج از شمول قاعده منع تحصيل دليل. بند سوم

به ماده.بخشاهدادگ. الف (م.د.آ342با توجه مخصص قاعده منع تحصيل دليل) سابق.

آ350ماده نبود، بلكه در كنار آن قرار داشت؛ پس رعايت اصول  (م.د. كه در فصل نهم ) سابق.

مي» هاي بخش قواعد اختصاصي دادگاه« با عنوان1318مصوب : كرد قرار داشت، تصريح

مي« هر دادرس دادگاه بخش كه براي روشن شدن قضيه الزم تواند گونه تحقيق يا توضيحي

معده؛»بداند از طرفين بخواهد درورزباي بر اين از حقوقدانان باورند كه ماده كلي دادرسي
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هاي بخش ضروري بوده مگر آنكه قانون با صراحت اختياري را براي دادگاه بخش دادگاه

و يكي از آن موارد  و توضيحي از طرفينهرگونه تحق«تجويز كرده باشد بنابراين،. باشدمي» يق

و مادهكر يك قاعده كلي را بيان 358ماده  و اخذ توضيح از 350ده است  فقط در مورد تحقيق

اي بود كه دادگاه طرفين براي دادگاه بخش آزادي بيشتر قايل بود؛ حدود اين اختيار تا اندازه

و كشف حقيقت بخش مي و بازجويي از توانست براي روشن شدن قضيه در مقام اخذ توضيح

و تا ميزاني كه الزم باشد پرسش عبادي، همان،(ها را دنبال كند تا حقايق بدست آيد طرفين برآمده

.)87,88ص

هم زمان با حكومت قاعده منع تحصيل دليل، امور. امور حسبيرسيدگي به دادگاه.ب

سا. حسبي از شمول آن خارج بودند از ديدگاه.به تصويب رسيد1319ل قانون امور حسبي در

مي14حقوق اثبات، ماده  در امور حسبي، دادرس بايد هر گونه بازجويي«: دارد اين قانون مقرر

به عمل آورد، هر چند  كه براي اثبات قضيه الزم است  از دادرس نسبت به درخواستيو اقدامي

و در تمام مواقع رسيدگي مي ميتواند داليآن اقدام نشده باشد كه مورد استناد واقع شود لي

اصل حاكميت اصحاب دعواي«به عبارت ديگر، امور حسبي يكي از استثناهاي.»قبول نمايد

به اين كه صورت دادگاه براي» مدني به اين امور، منتظر درخواست اشخاص است  رسيدگي

به نمي و ممكن است آن) راساً(= خود نظر نشيند به نظر.)112،ص1387پوراستاد،(ندكمبادرتبه

كه حل امور حسبي داراي وجهة عمومي مي علت آن را بايد در اين امر جستجو كرد رسد

و با مصالح اجتماعي پيوند خورده است .خاص بوده

. مشمول قاعده منع تحصيل دليل بودند1353دعاوي خانوادگي تا سال. خانواده دادگاه.پ

به اين به داليلي رسيدگيدر نتيجه نقش دادگاه در رسيدگي و فقط  گونه دعاوي انفعالي بود

ميكرمي كه توسط زوجين تقديم يا اظهار از.شدد كه بسياري نتيجه ادامه چنين روندي آن بود

و جهل خود اصحاب دعوا كه كمترين اطالّعي از حقوق خود نداشتند، قرباني اين بي اطالّعي

و در نهايت اكثر اين دعامي ميشدند به اتخاذ تصميم با.شد وي بدون كشف حقيقت منتهي

و حكومت قاعده منع تحصيل مشاهده معايب انفعال دادگاه در رسيدگي به دعاوي خانوادگي

از تصويب مجلس» قانون حمايت خانواده« با عنواني قانون1353دليل توسط دادگاه در سال 

به دعاوي  كه تغييراتي اساسي در نحوه رسيدگي ميگذشت كرد؛ از جمله آنكه خانوادگي ايجاد

م3ماده  و اقدام الزم براي كشف حقيقت باز گذاشتر زبو قانون . دست دادرس را در تحقيق

م به دعاوي خانوادور، دادگاهزببنابراين با تجويز قانون گي از شمول عموم هاي رسيدگي كننده

و) سابق.(م.د.آ358 صدر ماده و دادگاه از اختيارات و تحقيق براي خارج سيعي اعم از اقدام

. كشف حقيقت برخوردار شد



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره،لنامه حقوقفص 112

 سرنوشت قاعده منع تحصيل دليل. مبحث سوم
 گرايش قوانين به فعال گرايي دادرس. بند اول

قاعده منع تحصيل دليل. 1356اي از قوانين دادگستري مصوب قانون اصالح پاره. الف

ن كه ش. 1290اصول محاكمات حقوقي مصوب قانون57 بار در ماده خستينتوسط دادگاه

و برحسب ماده)م.911(  1318 قانون آيين دادرس مدني مصوب358پيش بيني شده بود

مي سال در دادگاه66تعديل شد، قريب به با.شد هاي رسيدگي كننده به امور حقوقي اعمال

قاين وجود و تجربه نشان داد كه قاعده منع تحصيل دليل مانع ابتكار اضي در كشف حقيقت

و دادرسان را نيز از بيم تعقيب انتظامي به  و اجراي عدالت مدني است در نهايت احقاق حق

و انفعال مي و در نتيجه اشخاص متمكن از امتيازات آن بيشتر برخوردار احتياط كشاند

آ. شدند مي ماده در نتيجه، زمينه افكار عمومي براي ترك قاعده منع تحصيل دليل تا حدودي

به1356اي از قوانين دادگستري مصوب قانون اصالح پاره8 ماده،بنابراين. شد به شرح ذيل

و موعد اقامة دليل براي«: تصويب مجلسين رسيد به كليه دعاوي حقوقي، ارزش در رسيدگي

كه در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده ولي دادگاه   تواند مياصحاب دعوي همان است

و يا اقدامي را براي كشف واقع بعمل آوردهرگونه كه بر دادگاه معلوم. تحقيق در مواردي

تواند با استدالل باشد كه استناد يا تقاضاي يكي از طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست، دادگاه مي

مي اينبا وجود.»از ترتيب اثر دادن آن خودداري كند به نظر زمان هاي آن رسد كه انس دادگاه،

و رغبتبا  دادگاهها در استفاده از اين اختيارات بوده قاعده سنتي منع تحصيل دليل، مانع ميل

هاي ديوان عالي كشور خود ناگزير از مداخله شده، درصدد نقض احكام دادگاه،است؛ بنابراين

به اعمال اختيارات خود  به اين وسيله دادگاهها را ملزم و .انددهكرتالي بر آمده است

بررسي اجمالي مصوبات پس از انقالب. 1358هاي عمومي ون تشكيل دادگاهقان.ب

مي1357اسالمي سال  كه اليحه قانوني تشكيل دادگاه نشان ن1358هاي عمومي دهد  خستين از

كه نظام قضايي گذشته را دستخوش تغيير در.دكرمقرراتي بود از حيث امكان دادگاهها

و اقداماتي  و يا فراتر از آن داليل، ماده داليلدربارهتحقيقات  اليحه قانوني28 اصحاب دعوي

مي» مقررات مختلفه« فوق الذكر در ذيل فصل سوم با عنوان در كليه امور«: داشت مقرر

به داليل مورد استناد  حقوقي، دادگاه اعم از دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح عالوه بر رسيدگي

ك .»ه براي كشف حقيقت الزم باشد، انجام خواهد دادطرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي

به نظر. شود كه مفيد اختيار هستند، مشاهده نمي»تواند مي«در متن موصوف، افعالي نظير

 قانون8هاي بدوي در زمان حكومت ماده رسد با وجود نظارت ديوان عالي كشور بر دادگاه مي

براي خود»مي تواند«بدوي با استناد به واژه هاي اصالح پاره اي از قوانين دادگستري، دادگاه

و كمتر از اين اختيارات قانوني خود استفاده مي كه همين امر نوعي اختيار قائل بودند كردند
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هاي عمومي اليحه قانوني دادگاه28اما در ماده. مداخله ديوان عالي كشور را بدنبال داشت

كه مفيد اختيار هستن به كار بردن افعالي اي تنظيم شده است د، سياق عبارات آن به گونهبدون

شايد دليل آن همين زير بار نرفتن دادگاههاي تالي در برابر نظارت. كندكه افاده تكليف مي

و استقراء در آراء. ديوان عالي به استناد اختياري بودن آن بوده است با اين وجود، كاوش

ع كه به مداخله در امر پراكنده ديوانعالي كشور حكايت از آن دارد ليرغم عالقه ديوان عالي

. نظارت از اين حيث، اما در تعبير آن دچار اختالف نظر بودند

قانون مورد بحث در زمينه نقش. 1379قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب.پ

به قاضي مدنييهاي عمومي، نقش اليحه قانوني تشكيل دادگاه28دادگاه، همانند ماده   فعال را

ميكرداعطا درو به تقريب و سياق نگارش، توان گفت عبارت ماده فوق الذكر با همان سبك

شد1379م مصوب.د.آ199ماده  كه ويژ. پيش بيني گي ماده قانوني ياد شده در اين است

اين امكان دادگاه در حوزه نظارت: برخالف مقررات گذشته، داراي ضمانت اجرا شده است

ميديوانعالي كشور قر آن ار و ضمانت اجراي است» نقض به لحاظ نقص تحقيقات«گيرد

با تصويب قوانين ياد شده، اعتبار قاعده منع تحصيل دليل در معرض).م.د.آ371 ماده5بند(

م. ترديد قرار گرفت كه با ظهور قوانين جديد ور،زببرخي اساتيد حقوق مدني اعتقاد دارند

و تعديل شده است اصل بي طرفي دادرس مطلق باقي نمان كه.)329،ص1385كاتوزيان،(ده در حالي

بي طرفي اصلي است مطلق كهو آنچپذير نيست كه هيچگاه تعديلو خدشه ناپذيراصل دره

م بي اثري دادرسزبقوانين . ور زوده شده، عبارت است از اصل

 اعتبار فعلي قاعده منع تحصيل دليل. بند دوم
به بقاء قاعده منع تحصيل دليل دارندقدانان همچنانبرخي حقو. بقاء قاعده. الف به. اعتقاد

مي آميزندنظر مي كه مفهوم تلقين دليل را با تحصيل دليل در هم . رسد اين دسته كساني هستند

و نويسندگان حقوقي بر اين باورند كه حذف مفاد ماده اينبا وجود به358، يكي قضات

ب كه دادگاه بتواند زيرا نخست، دادرس. راي اصحاب دعوا تحصيل دليل كندمعناي آن نيست

و مبناي تصريح قاعده منع  بي طرفي مخالف با عدالت است و خروج از بي طرف باشد بايد

بي طرفي دادرس بود در نتيجه حذف مفاد ماده358تحصيل دليل در ماده  358 سابق اصل

به تحصيل و در هر حال دادرس مجاز  ماده دليل نيست؛ دوم، اساساًتأثيري در موضوع ندارد

و تضادي ندارد زيرا متن ماده 358 با صدر ماده 199  در حقيقت199 قانون سابق مخالفت

و اگر بنا بود با قسمت دوم در تعارض باشند از ابتدا358قسمت دوم ماده  قانون سابق است

و همانتصويب نمي براي كشف واقع هرگونه تحقيق را 358گونه كه قسمت دوم ماده شد

و تعارضي وجود نداردكر نيز همان حكم را بيان 199تجويز كرده بود، ماده   ده است
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ج 1382مهاجري،( ص3، اين دسته حقوقدانان تالش كرده اند كه هر دو قاعده را با يكديگر.)85،

و احرازي، بر اينبرخهمچنين. جمع كنند ي از استادان حقوق ضمن تقسيم داليل به اخباري

احرازي، مجاز استندباور اخباري، ممنوع اما در داليل  كه تحصيل دليل در داليل

احرازي مشكل.)37،ص1386كريمي،( و اخباري به اخبار است، تقسيم آن ولي دليل كه ماهيت آن

مي رسد .به نظر

م. تعديل قاعده.ب كه ماده ور نسخ نشده بلكهزببرخي از اساتيد حقوق معتقد هستند

ج-582،ص13كاتوزيان،(تعديل شده است  به تعديل قاعده منع تحصيل.)120ص،3،13 شمس، معتقدين

مي.انددليل، داليل خود را تبيين نكرده كهبه نظر رسد بيشتر تحت تأثير نظريه سنتي هستند

از. داندمبناي قاعده منع تحصيل دليل را اصل بي طرفي دادگاه مي يكي بر همين اساس،

مصاحب كه با ظهور قوانين جديد اصل بي طرفي نيز مطلق زبوان نظريه ر بر اين باور است

و تعديل شده است كه.)329،ص1385كاتوزيان،(نمانده  قاعده منع تحصيل رسدميبه نظر در حالي

شد358دليل با بخش دوم ماده بر. تعديل ون اصل بي طرفي قابلآافزون . تعديل نيستتقييد

.اي نيز طرفدار نسخ قاعده منع تحصيل دليل هستند عده، اينبا وجود

ويي. نسخ قاعده.پ 56در سالكي از قضات پيشين ديوان عالي كشور اظهار داشته كه

دولت آبادي،( قاعده منع تحصيل دليل را به وزير وقت دادگستري داده استشنهاد نسخيپ

يل نگريسته شود، ما شاهد يك سير به نظر نگارنده اگر سابقه قاعده منع تحص.)158،ص1364

و فرود اين قاعده هستيم و سخت: تدريجي در فراز در مرحله اول، ما به يك قاعده سفت

و آنها را فقط محدود به داليل برخورد مي كنيم كه دادگاهها را از هرگونه تحصيل دليل منع

مر.)ش1290 اصول محاكمات حقوقي مصوب57.م(ندكاصحاب دعوي مي حله دوم،؛ در

م(شاهد تعديل قاعده منع تحصيل دليل هستيم ؛ در سومين)1318م مصوب.د.آ358.بخش دوم

و نابودي مي اي از قوانين اصالح پاره.ق8.م(گرددو آخرين مرحله، اين قاعده دچار زوال

 سخن آخر اينكه از نسخ قاعده منع تحصيل دليل نبايد نگران شد، زيرا نسخ قاعده).دادگستري

بي اثري) impartialité(منع تحصيل دليل، افول اصل بي طرفي دادگاه نيست بلكه افول اصل

)neutralité (بي طرفي دادگاه اصلي است و فرود فردگرايان افراطي است؛ ،بديهيدادگاه

و زوال ناپذير و فطرت بشري داردكهمستحكم آن اينبا وجود. ريشه در سرشت  كه اني،

.اند كه چه چيزي جايگزين آن شده استعده دارند، نگفتهاعتقاد به نسخ قا

 گرايش به اصل تعاون. بند سوم

به ابراز دليل هيچكس را نمي«.»منع الزام به ابراز دليل عليه خود«قاعده. الف توان ملزم

مNemo tenetur(.(» عليه خودش كرد كه اساس يك قاعده اين يك ثل حقوقي روم باستان است
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به عهده مدعي است«اصل ياد شده خود از قاعده. بنيان نهاده بودحقوقي را » بار ادعا

 l’action ad(» ابراز مدركيدعوا« ديگر با عنوانياگرچه در برابر آن مفهوم. گيردسرچشمه مي

exhibendum (كه بر اساس آن كي از طرفين دعوا كه شيئ يا مدركي نزدينيز وجود داشت

به دستور دادگا به ابراز دليل را نيز.)Kohl,1971,p.16(ه بايد آن را ابراز كند اوست،  منع الزام

به صراحت چنين انديشهمي . اي انعكاس نيافته استتوان استنباط كرد هر چند در متون فقهي

اما انديشه دعوا براي نمايش در فقه اسالمي مفقود است مگر آن در پرتو اصل تعاون بتوان آن

 بستر،به نيازهاي اجتماعيدر پاسخگويي هاي سنتي به هر حال، ناتواني انديشه.دكررا استنباط 

كه؛را براي ظهور اصل تعاون فراهم كرد وي اصلي ك سير تكامل تدريجي را طي كرده است

. ابتدا از همكاري ميان طرفين دعوا شروع شد

.ا شروع شده استابتدا از ميان خود اصحاب دعوتعاون. تعاون ميان اصحاب دعوا.ب

La(» ابراز اجباري مدارك«مولود آن، انديشه production forcée des piéces (اين. بوده است

م مي شود اين استيپرسشحال. نفوذ كرده است.م.د.آ 210و209ادوانديشه در  كه مطرح

كيكه آيا موارد باال مشروط به آن است كه يكي از اصحاب دعوا درخواست ياا استناد ند

مي) بدون درخواست(= دادرس رأساً  به طرف ديگر دستور ابراز آن را صادر كندهم در؟تواند

بر: اين خصوص، دو ديدگاه در حقوق تطبيقي وجود دارد كه يكي ديدگاه فرانسوي است

مواد( تواند دستور ابراز اسناد يا دفاتر بازرگاني را صادر كنداساس آن دادرس به نظر خود نمي

آن)م جديد فرانسه.د.آ139و 138 نه،و ديگري ديدگاه بلژيكي است كه بر اساس  دادرس

تواند دستور ابراز آن را صادر كند تنها حسب درخواست يك از طرفين بلكه خود رأساً نيز مي

در حقوق ايران، در زمان حكومت قاعده منع تحصيل دليل،). قانون قضايي بلژيك877ماده(

به  مياگر دادگاه مينظر خود دستور ابراز سندي را صادر شد كه وي كرد، چنين وانمود

و در نتيجه از بي طرفي خارج شده است) سند(= تحصيل دليل  در. كرده است حال حاضر اما

به ماده  به انجام هر گونه اقدام الزم براي كشف.م.د.آ199با توجه كه دادرس را مكلف

و حقيقت مي آن با در نظر گرفتنكند درو با) objectif(دستيابي به حقيقت عينييعني فلسفه

در.م.د.آ371 ماده5 در بند ماده ياد شدهضمانت اجراينظرگرفتن و همچنين رويه قضايي

بنابراين،. حال ظهور بايد بر اين باور بود كه نظام حقوقي ما به ديدگاه بلژيكي نزديك تر است

ميدادرس عالوه بر درخواست يكي از  تواند رأساً دستور ابراز سند را صادر طرفين خود نيز

به اينبا وجود. كند ، چون تعاون اصحاب دعوا با يكديگر نيز براي كشف حقيقت عيني ناكافي

با قانون، بنابراين؛رسيدنظر مي و همكاري ميان اصحاب دعوا گذار چاره كار را در لزوم تعاون

.دادگاه ديد
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و دادرستعاون ميان اصحاب.پ سپس تعاون اصحاب دعواي مدني با دارس. دعوا

مي199ماده. مطرح شده است ممكن است اين پرسش مطرح. كند از همين موضوع بحث

و اقدام الزم براي كشف حقيقت استثنايي بر  شود كه آيا امكان دادگاه براي هر گونه تحقيق

د ر استثناء با آمدن مستثني، دايره اصل ارائه دليل توسط اصحاب دعواست؟ در پاسخ بايد گفت

و كاسته. شودمستثني منه محدود مي به عبارت دقيق تر، فردي از افراد دايره مستثني منه اخراج

و تحقيقات الزم، حق اصحاب دعوا قانون.مي شود گذار در تجويز امكان دادرس براي اقدامات

و يا حتي محدود نكرده است ا. در ارائه دليل را نفي و تحقيق دادرس را به بلكه مكان اقدام

و امور موضوعي افزوده موازات  به منظور اثبات رويدادها حق اصحاب دعوا در ارائه دليل

مي. است و از اين حيث با هيچ محدوديتيبه مانند گذشته، طرفين داليل خود را ارائه دهند

و تحقيقمواجه نيستند ولي هم زمان دادرس نيز مي به ثبوت تواند با اقدامات ات خود در نيل

مي. كمك كند كهآنچه كه به طور سنتي گفته تجزيه شده» بار اثبات، تابع بار ادعاست«: شد

و دادرس در اين مسير باري بر دوش نمي . كشداست؛ بار ادعا همچنان بر دوش طرفين است

و هم دادرس كه علي. بر عكس، بار اثبات هم بر دوش طرفين است ه يكديگر طرفين با داليلي

به ابراز مي و براي نيل كه انجام مي دهد، در امر اثبات و دادرس با اقدامات يا تحقيقاتي كنند

مي كنند و. حقيقت با يكديگر همكاري زيرا كشف حقيقت مقدمه اجراي عدالت مدني است

كه همگان بايد در اين مسير با يكديگر همكاري كنند . اجراي عدالت خدمتي است عمومي

جهنتي
حقوقدانان. است) epistemology( مشكل معرفت شناسي،مشكل تحصيل دليل در ايران.1

و مصداق اين قاعده بپردازند  يكيپيش از آن كه به مفهوم و كسره به سراغ مبناي آن رفته

بي طرفي اعالم كرده و جهتبه همين. اندصدا مبناي آن را اصل ، تحصيل دليل امري ناپسند

مي» تلقين دليل«در اين تحليل بيشتر سايه اصطالح.ه استشدقبيح معرفي زيرا.كندسنگيني

 برايياستفاده از واژه تحصيل دليل كه قرابت ظاهري با تلقين دليل در فقه اسالمي دارد، تالش

بي اثري دادرس و تقليل مفهوم اصل و اسالم بوده است)neutralité(تطبيق  برعكس،.با شرع

ح و تحصيل اين پژوهش اصل اكميت اصحاب دعواي مدني را مبناي قاعده منع تحصيل دليل

ميدليل را امري پسنديده ميكند معرفي به كشف حقيقت  همچنين، از نظر اين.شود كه منتهي

و تحقيق پژوهش، قاعده منع تحصيل دليل با فعال سازي دادگاه يعني تجويز هر گونه اقدام

و جاي  راالزم براي كشف حقيقت، نسخ .به اصل تعاون داده است خود

مي.2 به دو طريق صورت از(يكي بنا به تقاضاي: گيردتحصيل دليل اصحاب دعوا)يكي

به نظر خود دادگاه آنچه ممنوع بود، همين مورد اخير بود كه به قاعده منع تحصيل.و ديگري
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خود در تحصيل دليل آن بود كه دادگاه با اقدام ابتكاري هم علت ممنوعيت. دليل معروف شد

مي) تقديم يا اظهار(= حق اصحاب دعوا در ارائه  هاي يكي از جلوهاين امر. كرددليل را نقض

و آزادي م.د.آ358متن ماده. بودو بر خالف اصول ليبراليسم هاي فردي ناديده گرفتن حقوق

به ابتكار خود، حق تحصيلنيز سابق و  دليل نداشت اما داللت بر اين داشت كه دادگاه رأساً

يكي از اصحاب دعوا در صدد تحصيل آن برآيدمي از نظر اگرچه.3. توانست با درخواست

و پاسخگوي ضرورت هاي  جامعه شناسي حقوقي، قاعده حقوقي معلول فشارهاي اجتماعي

از اين منظر، قاعده منع تحصيل دليل محصول شرايط. اي از زمان استجامعه در برهه

و مقت آن. ها بودهضي نيازهاي آن موقع نبود بلكه معلول يك سري مصلحت انديشاجتماعي در

و تعداد وكال معدود بود قاعده منع تحصيل دليل چگونه كه ميزان آگاهي مردم كم  موقع

و مشكالت اجتماعي باشدمي و اصل تعاون. توانست پاسخ گوي شرايط انديشه فعال گرايي

 مبناي)impartialité(اصل بي طرفي دادرس.4.ي آن موقع بودبيشتر متناسب شرايط اجتماع

نه قاعده منع تحصيل دليل كه اصل يادشده، مبناي. قاعده منع تلقين دليل است اين انديشه

اي: نتيجه يك فرآيند فكري بودقاعده منع تحصيل دليل است، كه هر گونه آورده انديشه سنتي

 ميرزاملكمي چوننست؛ انديشه سياسي روشنفكرانرا از غرب موجب زوال دين مردم ميدا

كه ريشه آن انديشهكه براي پذيرش يك مبني بر اين خان  غربي در ايران بايد ثابت شود

 انديشه حقوقي پس از انقالب مشروطه كه تحت تأثير دو انديشه پيشين است؛ياسالم

بقانون .ه صورت قواعد شرعي جلوه دهدگذار مجبور شده بود قوانين مأخوذ از اروپا را

و آن ترجمه غلط واژه بي طرفي است)neutralité(احتمال ديگري نيز وجود دارد هر.5. به

يهايدادرسسربر هنوزآنهيسا اما ندارد وجودگريدليدلليتحص منع قاعدهما زعمبه چند

ازييك سمتبهليدلليتحصبا كنديم احساس هنوزي مدن دادرسو كنديمينيسنگي مدن

 برداشت وامداررا خود هنوزاو. است شده خارجي طرفيبازجهينتدرو استدهيغلتنيطرف

 افول بلكه ست،ين دادگاهي طرفيب اصل افولليدلليتحص منع قاعده نسخ. دانديمآنازي سنت

دنيديبراي حجابليدلنيتلق منع قاعدهباآن صوري شباهتكه استي افراطانيفردگرا

 نيز مفهوم جابجايي نوعي بيانگردو اين بين صوري شباهت است؛ شدهآني واقعتيماه

 رسدمي نظربه.6.شرعي كامال مفهوميكبه غربي كامال مفهوميك كردن مبدل يعني باشد؛مي

 حقوقي مفاهيم برخي شناختو نهيم كناربهرا پيشين جزميات حتيو فرضيات بايد گاهي كه

 تكاپويدر دكارت نظراز. كنيم شروع دكارتي شيوهاز تبعيتبانوازرا دليل تحصيل جمله از

 بگيريم ناديدهرا قبلي هايفرضيه تمامو كنيمشك چيز همهدركه است ضروري علمي، شيوه

.است بوده گمراهي قصدبه شايدمانيپيش هايدانسته برخيكه كنيم شروع فرض اينباو
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