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 مقدمه

حلل دببلابم موعلو     هل ماطالعات ا ،اثبات دعوا است که به موجب آن ۀتحقیق محلی یکی از ادل

 052تلا   020مقربات مربوط به این دلیل دب قانون آیین دادبسی مدنی دب مواد  .شود دعوا کسب می

تحقیق محلی با گواهی دب این مطلب مشترک است که دب هلر دو  ایلن دلیلل،     .اعالم شده است

، 3119اجر ، مهل )شلود   دعلوا اطالعلاتی دابنلد، اسلتما  ملی      موعلو  بابم اظهابات کسانی که دب

 (.300ص

شباهت تحقیق محلی و گواهی به حد  است کله دب بریلی آبا  دیلوان علالی کشلوب دب زمینلۀ       

تحقیق محلی به مواد مربوط به شهادت دب قانون مدنی استناد شلده اسلت و گلویی بلرا  تحقیلق      

باعلت،  ؛ ز391و  393تلا، ص  متلین، بلی  . ک.ب) اند  محلی، ماهیتی مستقل از گواهی دب نظر نگرفته

و « شلهادت مطلیلین  »دب بریی دیگلر از آبا نیل    (. 190، ص3109؛ عرب، 770و  777، ص3111

اند که همگی از قرابت  و احضاب مطلیین محلی به دادگاه به عنوان شاهد، مطرح شده« شهود محلی»

، 3111زباعلت،   ؛393تلا، ص  متین، بی. ک.ب)و ن دیکی این دو دلیل دب بویۀ قضایی حکایت دابد 

 (.001، ص3109؛ عرب، 771و  759، 722ص

ها تأکید شده اسلت   با وجود این، دب آبا  دیگر به صراحت بر دوگانگی این دو دلیل و استقالل آن

 (.711، ص3111؛ زباعت، 032ص، 3117 میاونت آموزش قوم قضاییه،. ک.ب)

ها با نشلان   ای  آنتفاوت و تمدب قانون آیین دادبسی مدنی، این دو دلیل، دب دو مبحث جداگانه که 

ال به طوب جد  مطرح است کله آیلا تحقیلق محللی دلیللی      ؤبنابراین، این س .اند دهد، بیان شده می

آن از گلواهی   ممستقل و متفاوت از گواهی است و دب صوبت تملای ، عاملل یلا عواملل جداکننلد     

 کدامند؟ 

لی و گواهی و اثبلات  شده برا  بیان تفاوت تحقیق مح این تحقیق به دنبال بربسی عوامل مطرح

این مطلب است که بسیاب  از این موابد به عنوان مییابها  تفکیلک تحقیلق محللی از گلواهی و     

بلکله آنهله    یید نیستند،أاثبات ماهیت مستقل برا  تحقیق محلی نسبت به گواهی، قابل پذیرش و ت

یقلین مسلتند بله     و ،دب تمای  تحقیق محلی از گواهی نقش دابد، ل وم مستندبودن گواهی بله علل   
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و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موعو  دعوا از طرف دیگر و بریلی تشلریفات    ،حس از طرفی

 .ادا  گواهی از قبیل قصد مشابکت دب اثبات حقیقت است

ا  از این عوامل مطرح شده، دب بیان تفاوت تحقیق محلی و گلواهی، مربلوط بله شلرای       دسته

ربلوط بله محلل اسلتما  اظهلابات، تیلداد اظهابکننلدگان و        هایی دیگر، م دستهشاهد و شهادت و 

 .تشریفات این دو دلیل است

بهراملی،  )شایان ذکر است دب این نوشته، بریالف آنهه یکی از نویسندگان بیلان کلرده اسلت    

دب « گلواه »و « شلاهد »، «گلواهی »، «شهادت»ها   و هماهنگ با نحوم استیمال واژه( 322، ص3110

، 3170جیفلر  لنگلرود ،   )ه به بیان بوشن جمیی از استادان و نویسندگان متون حقوقی و با توج

، 3112؛ انصللاب  و طللاهر ، 019، ص3112؛ شللمس، 310تللا، ص ؛ امللامی، بللی107و  323ص

« شلاهد »میلادل  « گلواه »و واژم « شهادت»میادل « گواهی»، واژم (325، ص3112؛ دیانی، 3301ص

 .اند کاب گرفته شده شنایته شده و به

 شرایط شهادت و شاهد در تمایز تحقیق محلی از گواهی نقش 

دب مواد قانونی مربوط به گواهی، برا  شاهد و ادا  شهادت، شلرای  متیلدد  مقلرب شلده اسلت      

هلا دب تحقیلق    این شرای  و ل وم یا علدم لل وم آن   به .(.ک.د.آ.ق 355و . م.ق3135و  3131مواد )

به عنوان مییاب تملای  تحقیلق    -دشواهد بیان ی به شرحی که –محلی، دب سخن بریی حقوقدانان 

 .ز گواهی، توجه شده استمحلی ا

 نقش شرایط مربوط به موضوع و ادای شهادت

، شلرای   شده استتوجه  به آن ترین مطلبی که دب تمای  تحقیق محلی از گواهی توان گفت مه  می

و بیان تفاوت تحقیق محلی  به این ترتیب که جمیی از حقوقدانان دب. مربوط به ادا  شهادت است

ناشلی   ،اند که بریالف گواه که اطالعات او دب موبد موعو  دعوا گواهی بر این مطلب تأکید کرده

از دبک موعو  به طوب مستقی  و با حواس است، اطالعات اهل محلل دب تحقیلق محللی ممکلن     

باشلد   هلا  و اسلتنباط هلا   حواس نباشد، بلکه ناشی از شلنیده  است مستند به دبک مستقی  موعو  با
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، 3115؛ صلدبزاده افشلاب،   032، ص3109؛ شلمس،  157، ص3112؛ شمس، 021تا، ص امامی، بی)

؛ 300، ص3119؛ مهللاجر ، 302، ص3117؛ بللاقر  و دیگللران، 591ص ،3175؛ مللدنی، 352ص

 (.002، ص3110بهرامی، 

ادت اسلت،  بر این که شرای  شهادت، عامل تفکیک تحقیق محلی از شه تأکیدبریی نی  عمن 

محللی با بلرا  مللال ذکلر      ل وم اتحاد مفاد  شهادت شهود و لزم نبودن چنین شرطی دب تحقیق

 (.032، ص3117حمیتی واقف، )اند  کرده

آنهه به عنوان ل وم مبتنی بودن اطالعات گواه بر دبک مستقی  موعو  دعوا بلا حلواس   بابم دب

، بلکه آنهه شلرط اسلت و دب   است ب نشده، باید گفت؛ چنین شرطی دب قوانین مقراست گفته شده

. قطل  و یقلین بلودن شلهادت اسلت     با توجه بله  .( م.ق3135 مماد) است قانون به آن تصریح شده

اگرچه حصول قط  و یقین مالزمه با دبک مستقی  موعو  با حواس دابد و دبک مستقی  موعلو   

نحصلر بله ملوابد دبک    شود، املا حصلول قطل  و یقلین، م     ا حواس، موجب قط  و یقین گواه میب

 . مستقی  موعو  با حواس نیست

تندبودن علل  شلاهد بله حلواس، اسلتنباط      دب فقه، اگرچه از اطالق سخن بریی فقها ل وم مسل 

؛ 323، ص3239؛ الحللی،  010تلا، ص  ، بلی (عالمله )؛ الحلی 319صتا،  بیالطوسی، . ک.ب) شود می

؛ الیلاملی،  52، ص3121الیلاملی،   ؛ المکلی 010تلا، ص  ، بی(محقق)؛ الحلی 315، ص3235ی، الحل

 ؛222-227، ص3292الطباطبلایی،  )انلد   و بریی بلر چنلین ل وملی تصلریح کلرده     ( 010تا، ص بی

ا ، منحصر بلودن   ، با وجود این، عده(009، ص3290، ؛ الحسینی الشیراز 227، ص3295النراقی، 

ن کله از حلواس حاصلل    مستند عل  شاهد به حواس ظاهر  با بد کرده و عل  شاهد با، اع  از ای

، 3299النجفلی،  )انلد   ت بر اساس آن با جای  اعالم کردهشده یا از غیرحواس، کافی دانسته و شهاد

 (.029و  37، ص3295؛ الموسو  الگلپایگانی، 313و  301ص

تر آن است که گفته شود دب شهادت، اظهابات گلواه بایلد از بو  قطل  و یقلین      بنابراین، دقیق

ها  او که به آن قطل    اظهابات شخص، بر شنیدهدب تحقیق محلی، ممکن است  باشد، دب حالی که

 .باشد مبتنی و یقین ندابد،
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تفاوتی نیست کله  نیست،  شدنیممکن است گفته شود چنین تفاوتی، گرچه وجود دابد و انکاب

ا زیلر . ها شود ناسایی دو ماهیت جداگانه برا  آنسبب تمای  تحقیق محلی و گواهی دب ماهیت و ش

از طرفی، دب تحقیق محلی، اظهاب از بو  یقین شرط نیست، اما مردود ه  نیست، یینی دب تحقیلق  

محلی ه  این امکان وجود دابد و بلکه بهتر است اظهابات و اطالعات اهل محل مبتنی بر قطل  و  

از طلرف دیگلر، شلرای     . به مراتب بیشتر اسلت  ،یقین باشد و ابزش تحقیق محلی دب این صوبت

تلا   ،ماهیلت نیسلتند   مکننلد  ت از جمله از بو  قط  ویقین بودن ادا  گواهی، از عناصر تییینشهاد

، دب قلوانین،  محللی و گلواهی شلوند، بله عبلابتی      برا  تحقیق مستقلها   مییاب تشخیص ماهیت

ها  جم  شلرای    ها  جم  شرای ، بلکه برا  حالت فق  برا  حالت هادت و گواهی، نهعناوین ش

، اسلت  عناوین شلهادت و گلواهی، مطلرح شلده     باآنهه دب قوانین  .دان ب گرفته شدهکا و عدم آن به

موعو  دعوا، به نف  یکی بابم اظهابات و ابائه اطالعات اشخاصی غیر از اصحاب دعوا و قاعی دب

 .از طرفین و به عرب دیگر  است، اع  از این که واجد تمام شرای  مقرب دب قانون باشد یا نه

کننده است، به این مینلی   گواهی، اثرگذاب و تییین  اعتباب بیشرای ، دب اعتباب یا  دنبودن یا نبو

 که دب شر  بلرا  آن مقلرب شلده    با دابدکه دب صوبت جم  شرای ، چنین شهادتی همان اعتباب  

   صادب کند، توجله أکننده که قاعی مکلف است بر اساس آن ب به عنوان دلیل اثباتبه آن و  است

 نظربا وجود این، از  .با ندابداعتباب یادشده   وبت جم  نبودن شرای ، این گواهیما دب صا .شود می

 .است شدنی قضایی بربسی محقوقی، اعتباب آن حداقل به عنوان اماب

است که به صلراحت، دو حاللت از   . ک.د.آ.ق355 مترین مستند قانونی دب این زمینه، ماد بوشن

 .گواهی غیرواجد شرای  با مقرب و بیان کرده استیینی گواهی واجد شرای  و  ،گواهی

شرای  فرعی دب تییین و تشخیص ماهیت شهادت و لل وم توجله   تأثیر   بییکی از حقوقدانان 

 (.39، ص3115کاتوزیان، )است کرده  بر آن تأکید وتأیید  با به ابکان اصلی دب این زمینه

نیسلت و دب عملل    شدنیمحلی انکاب بنابراین، اگرچه عدم ل وم شرای  ادا  شهادت دب تحقیق

گفتله شلد،    مطللب بلا توجله بله آنهله      ایندب تحقیق محلی، چنین شرایطی وجود ندابد،  نی  غالباً

ها  جداگانله بلرا  تحقیلق محللی و گلواهی       لی که سبب تشخیص ماهیتتواند به عنوان عام نمی

 .شود، پذیرفته شود
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 انیب نیا به ،است شدنی لیتحل  گرید بوش به شاهد عل  نقش مسئلۀ شد، گفتهآنهه با وجود 

 شلرط  کیل  عنلوان  بله  نه شاهد عل  ل وم به شود،یم مشخص ،یفقه متون دب دقت و مطالیه با که

 فقهلا،  یبریل . شده است توجه دابد، نقش شهادت تحقق دب که یاساس یعامل عنوان به بلکه ساده،

 ،3235 ،یالحلل ) انلد کلرده  یمیرف شاهد، وصف جادیا و شهادت تحقق ۀعابط با عل  صراحت، به

 ؛050ص ،3235 ، النصلاب  ؛222ص ،3292 ،ییالطباطبلا  ؛010ص تا،یب ،(محقق) یالحل ؛315ص

 و انلد دهکر توجه شهادت فیتیر دب عامل نیا به ،یبری و( 029ص ،3295 ،یگانیالگلپا  الموسو

آوبده دابد، نقش شهادت  ییتم و شنایت دب که فیتیر ودیق از با یبر بودن عل   بو از و یقطی

 ؛7ص ،3290 ، رازیالشلل ینیالحسلل ؛305 و 7ص ،3299 ،یالنجفلل ؛299ص تللا،یبلل ،یالیللامل) انللد

 (.27ص ،3292 ، الحصر

 بلکله  است، آوبده شهادت فیتیر دب با «عل   بو از یبر» دیق تنها نه  ،ین حقوقدانان از یکی

 ، لنگلرود   جیفلر ) است کرده ییرفم شهادت مدهند لیتشک عناصر از با مطلب نیا صراحت، به

 و قطل   ،یملدن  قلانون  اسلت  کرده اعالم ، گرید حقوقدان ن،یا وجود با(. 702 و 709ص ،3113

 مفهلوم  تحقق دب نه دابد، نقش شهادت اعتباب دب که است شنایته شهادت  یشرا از با شاهد نیقی

 اسلت  یشلهادت  یولل  ت،اس شهادت  ین دیترد و شک  بو از ایباب عرف، دب دبحالی که شهادت،

 (.32-37ص ،3115 ان،یکاتوز) داندآن با میتبر نمی قانون که

بسد حلق بلا    ، به نظر می(عرف)دب بین مردم « یگواه»و » شهادت»ها   با دقت دب کاببرد واژه

دانند و نه یک شرط ساده بلرا  اعتبلاب    می شهادت مکسانی است که عل  و قط  با از عناصر سازند

توانلد دب   شلود و ملی   شرای  دیگر شهادت و شاهد متمای  میاس، نقش این عامل از بر این اس. آن

  و یقین نباشد، ثر باشد، به این نحو که هر ایباب  که از بو  قطؤتمای  گواهی از تحقیق محلی م

 شود، دب صوبتی که اگر چنین ایباب ، توس  اهل محل و دب محل موعلو   شهادت محسوب نمی

 . شود محلی محسوب میدعوا باشد، تحقیق 

مطرح تندبودن عل  شاهد به حواس ظاهر  سل وم م بابمهایی که دب مل دب دیدگاهأعالوه، با ت به

این مطلب نی  نه به عنوان شرطی  به توان ادعا کرد، ، موابد  از آن نقل شد، میتر و پیشاست شده 
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عاملل اصللی و عنصلر  کله دب     دب اعتباب شهادت نقش داشته باشد، بلکه به عنوان  ساده که صرفاً

اشلابه  نقش این عامل دب تحقق شلهادت  بریی فقها به . شده استتحقق شهادت نقش دابد، توجه 

، بریلی دب تیریلف   دلیلل  ایلن بله  (. 227، ص3295؛ النراقی، 227، ص3292الطباطبایی، ) اند کرده

و مسلتندبودن  ملوبد شلهادت    ۀشهادت به این مطلب توجه کرده و بر عنصر حضوب شاهد دب واقی

؛ 7، ص3290؛ الحسلینی الشلیراز ،   297، ص3295النراقلی،  )انلد   کرده تأکیدیبر شاهد به حواس 

 (.353، ص3115؛ صدبزاده افشاب، 107، ص3170؛ جیفر  لنگرود ، 22، ص3292الحصر ، 

لب اسلت و بلر ایلن    ید این مطؤها  شهادت و گواهی دب عرف، م بسد، کاببرد واژه به نظر می

ماهیلت   مکننلد  توان مستندبودن عل  و یقین شاهد به حواس ظاهر  با از عناصلر تییلین   اساس، می

ثر یواهد بود، بله ایلن   ؤ، دب تشخیص و تمای  شهادت از تحقیق محلی، مبنابراین. شهادت دانست

تواند گواهی تلقی شود، ولی دب صوبتی کله   عی که مستند به حواس نباشد، نمینحو که اظهاب اطال

 .شود   دعوا باشد، تحقیق محلی محسوب می  از جانب مطلیین و دب محل موعوچنین اظهاب

 نقش شرایط شاهد

شلرای   ( 355 مملاد )و دب قلانون آیلین دادبسلی کیفلر      ( 3131 مملاد )برا  شاهد دب قانون مدنی 

دب هلا دب کسلانی کله     عدم ل وم آنل وم وجود این شرای  دب شاهد و  به .متیدد  مقرب شده است

توجله  تحقیق محلی از شلهادت،   شود، به عنوان مییاب  دب تمای  حلی از آن ها تحقیق میتحقیق م

 (.005، ص3110؛ بهرامی، 302، ص3117ان، همکابباقر  و ) شود می

تلا   021)تحقیلق محللی    بلابم توان به مواد قانون آیین دادبسی مدنی دب دب تأیید این مطلب می

با « مطلل  » مشلود، واژ  دب تحقیق محلی از او تحقیق ملی  کهاستناد کرد که دب آن، برا  کسی ( 052

این موعلو ،  . یودداب  کرده است« گواه»یا « شاهد»ها   کاب گرفتن واژه کاب گرفته است و از به به

شود، متمای  از شلاهد   که دب تحقیق محلی از او تحقیق میآن باشد که شخصی  مدهند تواند نشان می

هلا    وعدم ل وم شرای  شاهد دب مطل ، دب بریلی نوشلته  « شاهد»از « مطل »تمای  به  .و گواه است

 (.307، ص3117؛ حمیتی واقف، 023، ص3171زباعت و مهاجر ، ) شده است تأکیدحقوقی 

تلا   320مواد )کیفر  مطل  دب قانون آیین دادبسی  مواژکابگیر   بوش به فق با وجود این، نه 
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بله ملوابد  کله شلرای  شلاهد، جمل  نیسلت و         ا  است که ایتصاص این عنلوان  به گونه( 320

 مکند، دب قانون آیین دادبسی ملدنی، بیلان ملاد    ص آن به تحقیق محلی با تأیید نمیهمهنین، ایتصا

به نحو  است که این مطلب با به ذهن بریی القا کرده که مطل  نی  باید همان شرای  شلاهد   050

 (.091و  300، ص3119مهاجر ، )و گواه با داشته باشد 

نیست، زیرا امکان جلرح مطلل  کله دب ایلن     تأییدشدنی . م.د.آ.ق 050 مالبته این برداشت از ماد

، مالزمه با ل وم شرای  شاهد دب مطل  ندابد، بلکله ایلن حکل  بله منظلوب آن      است ماده مقرب شده

بلودن یلا    بابمدلیل جرح، قاعی با دب بسیدگی و تحقیق دب ۀاست که اصحاب دعوا با جرح و ابائ

و این بسیدگی و تحقیق نه به منظوب تحقلق یلا علدم تحقلق      ،شرای  و می ان آن یاب  دهندنبودن 

–شرای ، بلکه به منظوب تشخیص می ان اعتباب تحقیلق محللی    بودن یا نبودنتحقیق محلی، حسب 

 .است -ه تشخیص قاعی واگذاب شده استب. م.د.آ.ق 055 مکه به موجب ماد

شرای  مربوط به ادا  شلهادت دب تحقیلق محللی لزم نیسلت،      طوب که ، همانشایان ذکر است

این به این مینی نیسلت کله شلرای  شلاهد دب     . شرای  شاهد نی  دب تحقیق محلی عروبت ندابند

تحقیق محلی نباید وجود داشته باشند، بلکه به این مینی است که برا  تحقق تحقیلق محللی، لزم   

شوند، واجلد تملام شلرای  شلاهد دب شلهادت       می ودنیست کسانی که حاعر به اظهاب اطالعات ی

بنلابراین، دب تحقیلق   . باشند و دب صوبت جم  نبودن آن شرای  نی ، تحقیق محللی، محقلق اسلت   

این شرای  دب تحقلق  بودن یا نبودن .محلی، ممکن است شرای  شاهد وجود داشته یا نداشته باشند

نداشلته  اثر  بر بود و نبلود ایلن شلرای ،    تحقیق محلی دیالت ندابد، ولی اینگونه نیست که هیچ 

اگرچله   به عبابت دیگلر، . دابد، بلکه اثر مه  دب تشخیص اعتباب و دبجه ابزش تحقیق محلی باشد

ابزش تحقیق محلی با وجود شرای  شاهد  ۀشرای ، محقق است، ولی دبجبد نبود تحقیق محلی با 

تیلداد شلرای     ،همهنلین . جمل  نباشلند  به مراتب بیشتر از حالتی است که این شلرای ،   ،دب مطل 

 .گذاب  تحقیق محلی، اثرگذاب است موجود و شرای  مفقود نی  دب ابزش

شرای  شاهد دب مطل  محللی، لزم و علروب  و   بابم بودن یا نبودن بنابراین، بربسی دادگاه دب

 .کنند ، دادگاه با دب این بربسی کمک میثر است و اصحاب دعوا نی  با جرح مطل ؤم
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تلوان   بابم شلرای  ادا  شلهادت گذشلت، ملی    توجه به آنهه گفته شد و با همان بیانی که دب با

تواند عامل تمای  این دو دلیل  محلی دب زمینۀ شرای  شاهد نی  نمیگفت، تفاوت شهادت و تحقیق 

زیرا از طرفی دب تحقیق محلی نی ، اگرچه شرای  شاهد عروب  نیست، وللی وجلود   . شنایته شود

گذاب   کننده دب ابزش تییین یثر است و نقشؤ  نه تنها مردود نیست، بلکه بسیاب مفید و ماین شرای

 مکننلد  از طرف دیگر، دب شهادت و گواهی نیل ، وجلود شلرای  شلاهد، تییلین     . تحقیق محلی دابد

دلیل شهادت و گواهی نیستند، بلکه شهادت و گلواهی بلر ملوابد فقلدان      موجود آوبند ماهیت و به

  اعتبلاب  بلی دب اعتباب یلا   فق این شرای ، بودن یا نبودن و  ،کند د و گواه نی ، صدق می  شاهشرای

ایلن مطللب دب سلخن یکلی از      .شرعی و قانونی دیاللت دابد  مکنند این دلیل به عنوان دلیل اثبات

 (.193، ص3113جیفر  لنگرود ، )حقوقدانان به صراحت بیان شده است 

 ان در تمایز تحقیق محلی از گواهینقش تعداد، جنسیت، تشریفات و مک

گواهان )، تیداد اظهابکنندگان شود میاز جمله عواملی که دب تمای  تحقیق محلی از گواهی بربسی 

 .و تحقیق است شنودها، تشریفات ادا  گواهی و اظهاب اطالعات و مکان  و جنسیت آن( و مطلیان

 نقش تعداد و جنسیت گواهان و اظهارکنندگان اطالعات

به پیرو  از فقه اسالمی، بله تناسلب موعلو  دعلوا،     ( 019مادم )قانون آیین دادبسی مدنی دب 

دببابم تیداد و جنسیت گواهان، مقرباتی وع  شده است و شهادت دب صلوبتی بله عنلوان دلیلل     

شود و قاعی مکلف به صدوب بأ  بر اساس آن است که این  اثبات کنندم دعوا بر قاعی تحمیل می

دب حالی که دب مقلربات مربلوط بله تحقیلق محللی، بعایلت تیلداد و        . شده باشدمقربات بعایت 

بنلابراین، دب  . دب گواهی مقرب شده، ال امی نشده اسلت .م.د.آ.ق 019جنسیت، به شرحی که دب مادم 

کنند، از نظلر   تحقیق محلی، ممکن است کسانی که اطالعات یود با دببابم موعو  دعوا، اعالم می

 .طبق بر مادم یادشده نباشندتیداد و جنسیت، من

به این دلیل، به دو عامل تیداد و جنسیت، دب بریی مناب  آیین دادبسی مدنی، دب تمای  تحقیلق  

 (.002، ص3110؛ بهرامی، 302، ص3117باقر  و همکابان، )محلی از گواهی توجه شده است 
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للی از گلواهی   آنهه پیش از این دب تحلیل نقش شرای  شاهد و شلهادت دب تملای  تحقیلق مح   

. م.د.آ.ق 019زیرا تیدد و جنسیت شهود به شرحی که دب مادم . گفته شد، دب اینجا نی  صادق است

انلد و قانونگلذاب دب قلانون آیلین      اند که دب قانون مدنی موبد توجه قراب نگرفته آمده است، شرایطی

نون بلا احکلام   ها توجه کرده است و دب جهت هماهنگ شدن قا به آن 3170دادبسی مدنی مصوب 

توان گفت اگرچه تفاوت تحقیلق محللی و گلواهی دب     بنابراین، می. ها با مقرب کرده است شر ، آن

توانلد   زمینۀ تیداد و جنسیت، به شرحی که گفته شد، انکابشدنی نیسلت، املا چنلین مطلبلی نملی     

از طرفلی،   زیلرا . مییابتمای  و شناسایی ماهیتی جداگانه برا  تحقیق محلی نسبت به گواهی باشلد 

دب تحقیلق محللی لزم الرعایله نیسلت، وللی      . م.د.آ.ق 019اگرچه تیداد و جنسیت مقرب دب ملادم  

ممنو  و مردود ه  نیست، یینی دب تحقیق محلی نیل  تیلداد و جنسلیت بله شلرح ملادم یادشلده        

ملذکوب  تواند باشد، بلکه دب تحقیق محلی، غالباً تیداد بسیاب بیشتر از حد نصاب مقلرب دب ملادم    می

 .است و جنسیت مقرب دب آن ماده نی  غالباً تأمین است

حلداقل دب حقلوق و از نگلاه قلوانین، دب      019از طرف دیگر، تیداد و جنسیت مقلرب دب ملادم   

به این بیان که وجود شرای  شلاهد  . ماهیت و تحقق گواهی نقش ندابند، بلکه دب اعتباب آن مؤثرند

ب میتبر شنایته شلدن گلواهی و لل وم صلدوب بأ  بلر      و شهادت و بعایت تیداد و جنسیت، سب

شلود، گلواهی از چنلین     شود و فقدان این شرای ، سلبب ملی   اساس آن، و تحمیل آن بر قاعی می

نظلر از   یکی از حقوقدانان اطالق شهادت بر گلواهی یلک نفلر و صلرف    . اعتباب  بریوبداب نباشد

 (.710، ص3113جیفر  لنگرود ، )جنسیت آن با تأیید کرده است 

دلیلل، بله عنلوان گلواهی یلا تحقیلق        با وجود این، دب عمل، تیداد دب شناسایی موابد استناد به

طلوب مشلخص،    به عبلابتی، دب ملوابد  کله تیلداد میلدود  از افلراد بله       . محلی، نقش ویژه دابد

ن اطالعات قابل توجه نسبت به موعو  دعوا دابند، طرف استنادکننده به این اطالعات، با میرفی آ

شود و به این ترتیب، به این دلیل بلا عنلوان    ها می افراد، با عنوان گواه، یواستاب استما  شهادت آن

انلد، بله    اما وقتی کسانی که دببابم موعو  دعوا اطالعاتی دابند، تیداد زیاد . کند گواهی استناد می

با دشواب  و عسرت  ها دب دادگاه، ها دب دادیواست و ه  حاعر کردن آن نحو  که ه  ذکر نام آن
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همراه است و این افراد دب محل مربوط به موعو  دعوا هستند، طرف استنادکننده به این اطالعات، 

یواهد  کند و با دبیواست تحقیق محلی، از دادگاه می با عنوان تحقیق محلی به این دلیل استناد می

 .فت کندها با دبیا با حضوب دب محل و استما  اظهابات افراد، اطالعات آن

 نقش تشریفات و محل

کله   مقرب کلرده اسلت  . م.د.آ.ق 050 ماز نظر چگونگی ایذ اظهابات مطلیین دب تحقیق محلی، ماد

بنابراین، دبیافت اطالعات مطلیین به همان شلیوم اسلتما    . مقربات مربوط به گواهی بعایت شود

 .ی، وجود ندابدگواهی و تحقیق محل گیرد و از این جهت، تفاوتی بین گواهی انجام می

تلوان تفلاوت قابلل     از جهت نقش و ایتیاب قاعی دب استناد و بربسی ایلن دو دلیلل نیل  نملی    

کله  ( ماننلد میاینله و کابشناسلی   )توجهی قائل شد، چون بریالف بیان قانونگذاب دب بریلی ادلله   

دلیلل با  قانونگذاب دب آن ادله، به صراحت به قاعی ایتیاب داده بأساً و بلدون دبیواسلت طلرفین،    

، دب تحقیق محلی و گواهی چنین ایتیاب  برا  قاعی به .(م.د.آ.ق057و  021مواد )کند  بربسی می

صراحت بیان نشده است و وجود چنین ایتیاب  برا  قاعی دب این دو دلیل، محل بحث و تأملل  

 .است

تیلاب قاعلی   توان به بریی آبا  قضایی و نظرات مشوبتی استناد کرد که بر ای دباین زمینه، می

، با وجود ایلن،  (772، ص3111زباعت، . ک.ب)دب استناد ابتدایی به تحقیق محلی تأکید شده است 

همهنلین،  (. 771، ص3111زباعلت،  )با وجود چنین ایتیاب  برا  قاعی، مخالفلت شلده اسلت    

 دادن تحقیق محلی یا ایتیاب قاعی دب پذیرش یلا بد آن آبا   دببابم ل وم پذیرش دبیواست انجام

، 3111؛ زباعلت،  393-395تا، ص متین، بی. ک.ب)متیابعی از دیوان عالی کشوب صادب شده است 

 (.771-772ص

از نظر زمان استناد به این دو دلیل ه  وعییت متفاوتی مقرب نشده است و به هلر یلک از ایلن    

دادیواست ها پس از  توان استناد کرد و امکان دبیواست و استناد به آن دو دلیل دب دادیواست می

 .و دب مقاط  و مراحل دادبسی، محل تأمل و بربسی است

. م.د.آ.ق 53ملادم   2اما از جهت چگونگی استناد اصحاب دعوا به این دو دلیل، دب حالی که بند 
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آن قانون، استناد  020ل وم ذکر اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان با مقرب کرده است، مادم 

بنلابراین، دب  . کلی و بدون ذکر اسلامی مطلیلین با اجلازه داده اسلت     طوب به اطالعات اهل محل به

طوب کللی و   تواند مانند گواهی، اسامی مطلیین با ذکر کند یا به دلیل می تحقیق محلی، استنادکننده به

طوب کلی، و بدون ذکلر   بدون ذکر اسامی به این دلیل استناد کند و غالباً دبیواست تحقیق محلی به

 .اسامی است

تواند عاملی مهل  و   ا وجود این، بوشن است چنین تفاوتی دب شیوم استناد به این دو دلیل نمیب

. ها بله حسلاب آیلد    ها  جداگانه برا  آن مؤثر دب تمای  این دو دلیل و مییاب  دب شناسایی ماهیت

بسی و زیرا عالوه بر این که تشریفات دب آیین دادبسی مدنی، دستوباتی برا  بهتر برگ اب شدن داد

ندابند، دب تحقیق محلی نی  ممکن است مانند گواهی، نام ومشخصات مطلیین قید  یغالباً آثاب مهم

شلود،   شود و دب گواهی نی  عدم قید نام و مشخصات گواهان، سبب انتفا  عنوان گواه از دلیل نمی

  .است. م.د.آ.ق 52بلکه عمانت اجرا  آن، ایطاب بف  نقص به شرح مندبج دب مادم 

ب زمینۀ چگونگی ادا  گواهی، یکی از حقوقدانان، بر ل وم قصد شرکت دب احقاق حق تأکیلد  د

جیفلر   )کرده و با آوبدن این قید دب تیریف شهادت، آن با از عناصر این دلیل میرفی کرده است 

کابگیر  الفاظ  دب فقه اهل سنت نی ، بر ل وم ادا  شهادت با به(. 701و  703، ص3113لنگرود ، 

الحصلر ،  . ک.ب)تأکید شده است و به این مطلب دب تیریف شلهادت توجله شلده اسلت      یاص

 (.22 -21، ص3292

کابگیر  الفاظ یاص با دب شلهادت بپلذیری ،    دب صوبتی که قصد شرکت دب احقاق حق و به

زیلرا دب تحقیلق محللی،    . توانند دب تمای  شهادت از تحقیق محلی، نقش داشته باشند این عوامل می

نظر از قصلد مشلابکت    عناصر  مطرح نیستند و اظهابات و ابائۀ اطالعات اهل محل، صرفچنین 

 .شود کابگیر  الفاظ یاص، تحقیق محلی محسوب می دب احقاق حق و به

بسد دب مفهوم عرفی گواهی، قصد مشابکت دب احقاق حق مطرح است؛ به عبلابتی،   به نظر می

داننلد، کله شلخص یلا      ، بلکه ملوابد  با شلهادت ملی   شناسند مردم هر بیان واقییتی با گواهی نمی

 .کنند اند، به منظوب اثبات آن، اعالم می اشخاصی، واقییتی با که حس کرده
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دادن این تحقیق دب محلل دعلوا    دادن تحقیق محلی، اگرچه دب قانون به انجام دب بابم محل انجام

کله  . م.د.آ.ق 051و  020ژه ملواد  وی تصریح نشده است، ولی از مجمو  مواد مربوط به این دلیل، به

دادن  اند، به یلوبی، لل وم انجلام    از حضوب مطلیین و کسب اطالعات از آنان دب محل صحبت کرده

بود اهلالی آن   یینی محلی که موعو  دعوا دب آنجا اتفاق افتاده و انتظاب ملی –تحقیق دب محل دعوا 

این دلیل نیل  هملین اسلت و شلاید      مقتضا . شود فهمیده می -محل، اطالعات مفید  داشته باشند

 .دلیل عدم تصریح قانونگذاب، وعوح و بداهت چنین مطلبی است

تأییلد و تأکیلد    دادن تحقیق محلی دب محل موعو  دعوا دب آبا  دیوان عالی کشوب ل وم انجام

اهمیت محل موعو  دعوا دب تحقیلق محللی سلبب شلده     (. 395تا، ص متین، بی. ک.ب)شده است 

دادن تحقیق محلی توسل  قاعلی    ریالف گواهی، دب تحقیق محلی دب موابد  بر انجام قانونگذاب ب

 059ملادم  )دادن آن توس  قاعی دیگلر یلا دادگلاه دیگلر تأکیلد کنلد        صادبکنندم بأ  و من  انجام

زباعلت،  . ک.ب)تأیید شلده اسلت    این موعو  دب نظر مشوبتی ادابم حقوقی دادگستر .(. م.د.آ.ق

 (.172و  172، ص3111

شود، وللی از ملواد    دببابم محل استما  گواهی گواهان نی  اگرچه صراحتی دب قانون یافت نمی

به بوشنی میلوم است که استما  . م.د.آ.ق 022و  022، 021، 020ویژه مواد  مربوط به این دلیل، به

تلنایی، اجلازه  آن قانون، به طوب اس 022با وجود این، مادم . گیرد گواهی گواهان، دب دادگاه انجام می

و ( هملان قلانون   022بلا بعایلت ملادم    )داده است دب موابد میذوببودن گواه از حضوب دب دادگاه 

  .موابد  که دادگاه مقتضی بداند، گواهی گواه دب یابج از دادگاه استما  شود

تحقیق محلی،  باشود، از جهت محل استما  و ایذ اطالعات، گواهی  طوب که مالحظه می همان

به این تفلاوت توجله   محققان . و این دو دلیل از این جهت، تفاوت عمده دابند دابندجد   تفاوت

تحقیلق محللی بله محلل      دادن مقیدبودن انجلام (. 305، ص3117، همکابانباقر  و . ک.ب) اند کرده

دب گواهی وجود ندابد، بلکه دب گواهی، وعییت بله عکلس اسلت؛    فق  دعوا، مطلبی است که نه 

 .دگیرو ج  دب موابد استلنایی، استما  گواهی باید دب دادگاه انجام  ،اصل و قاعده یینی به عنوان

آید که گویا عامل اصلی تمای  تحقیق محلی از  از بریی آبا  دیوان عالی کشوب نی  چنین بر می

اند، اسلتناد بله    گواهی، محل است، زیرا دب این آبا دببابم مطلیینی که دب تحقیق محلی حاعر نشده

Sat-31
Highlight

Sat-31
Sticky Note
حذف فاصله اضافی
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. ک.ب)ها دب دادگاه با عنوان گواهی مطلرح شلده اسلت     ابات و دبیواست استما  اظهابات آناظه

 (.001، ص3109؛ عرب، 759، ص3111زباعت، 

ترین ویژگی این دلیل است و ذکلر   دادن تحقیق محلی دب محل دعوا، مه  بسد، انجام به نظر می

م اهمیت عنصلر محلل دب ایلن دلیلل     دهند دب عنوان این دلیل، مؤید این مطلب و نشان« محل»واژم 

شود که وابستگی آن به محل دعوا، عاملل اصللی    با دقت دب دلیل تحقیق محلی، مشخص می. است

ا  که هر گونه تحقیقی کله دب یلابج از محلل دعلوا انجلام گیلرد،        دب تشخیص آن است، به گونه

 .تواند مشمول عنوان این دلیل شود نمی

طوب که گفته شد، اگرچله اصلل ایلن     ین نقشی ندابد و همانبا وجود این، محل دب گواهی، چن

است که استما  گواهی دب دادگاه باشد، ولی دب موابد ، استما  گلواهی دب یلابج از دادگلاه نیل      

 .گیرد انجام می

با توجه به آنهه گفته شد و با دب نظرگرفتن نقش متفاوت محلل دب تحقیلق محللی و گلواهی،     

کله   طوب  کننده دب شناسایی موابد تحقیق محلی است، به صر  تییینتوان گفت، عامل محل، عن می

 .هر تحقیق و هر دلیلی از جمله گواهی که دب غیرمحل دعوا انجام گیرد، تحقیق محلی نیست

 نتیجه

توان نتیجه گرفت گواهی و تحقیق محلی، دو دلیل از ادلۀ اثبلات   آنهه دب این تحقیق گذشت میاز 

دابند که سبب  ییها تفاوت یود دهندملیتشک عناصر دب ،ها شباهتریی بدعوا هستند که بریالف 

هلا،   شباهت آن دو، دب این است که دب هلر دو  آن . شود عنوان دو دلیل متمای  می ها به شناسایی آن

اشخاصی که از اصحاب دعوا نیسلتند، دببلابم موعلو  دعلوا، اطالعلاتی دب ایتیلاب دادگلاه قلراب         

عات دب صوبتی که مبتنی بر عل  ناشی از دبک حسی موعلو  یلا هملراه بلا     اما این اطال. دهند می

تواند گواهی محسوب شود، چون مبتنی بلودن یبلر بلر     قصد شرکت دب اثبات واقییت نباشد، نمی

انلد کله    دهندم گلواهی  عل  ناشی از دبک حسی و قصد شرکت دب اثبات واقییت، از عناصر تشکیل

دادن تحقیق دب محل موعو  دعوا، عنصر  از طرف دیگر، انجام. شود ، گواهی محقق نمیها بدون آن

توانلد تحقیلق محللی     دهندم تحقیق محلی است و هلر تحقیقلی دب غیلر از آن محلل، نملی      تشکیل



   622                                                                                                                 تحلیل رابطة تحقیق محلی و گواهی 

 

 

بر این اساس، ایباب از بو  قطل  ناشلی از حلس و بلا قصلد مشلابکت دب اثبلات        . محسوب شود

تحقیلق محللی نیسلت و ابائلۀ اطالعلاتی دب       واقییت، گواهی است و اگر دب غیر محل دعوا باشد،

محل دعوا، که از بو  عل  ناشی از حس نیسلت، تحقیلق محللی اسلت و گلواهی بلر آن صلدق        

 .کند نمی

آنهه محل بحث است، ایباب دب محل دعوا، از بو  عل  ناشی از دبک حسی موعو  دعلوا و  

ی مشلمول هلر دو عنلوان    بسلد، چنلین حلالت    به نظر ملی . با قصد مشابکت دب اثبات واقییت است

بله عبلابت دیگلر، عناصلر     . کننلد  گواهی و تحقیق محلی است و این دو عنوان بلر آن صلدق ملی   

ا  است که از نظر شمول بر مصادیق، عالوه بر شمول انحصاب   دهندم این دو دلیل به گونه تشکیل

توجه به این که با . هر یک از آن دو بر مصادیقی یاص، دب موابد ، قلمرو مصداقی مشترک دابند

ذاب  آن نلدابد، دب    شود و قاعی نقشلی دب ابزش  بودن شرای ، بر قاعی تحمیل می گواهی با جم 

بودن شرای  شاهد و شهادت، بله چنلین    موابد شمول هر دو عنوان گواهی و تحقیق محلی، با جم 

نلوان تحقیلق   تلوان بلا ع   شود و نمی و بر قاعی تحمیل می دلیلی با عنوان گواهی، توجه شده است

بله  . برا  قاعی، نقشلی دب تشلخیص ابزش آن قایلل شلد    . م.د.آ.ق 055محلی و با استناد به مادم 

اما دب صوبت جم  نبودن شرای  گواهی، به . عبابت دیگر، این ماده، منصرف از چنین حالتی است

 . ا ابزیابی کردتوان با عنوان تحقیق محلی توجه کرد و با استناد به مادم یادشده آن ب این دلیل می
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