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 چكيده
مي استاعالم شده.م.د.آ.ق 253ةدر ماد ا طرفين شخاصي را براي كسب اطالع در توانند

و به آنچه آن مي محل، معرفي از. كنند تراضي نمايند ها اظهار نظر تراضي موضوع اين ماده

و بررسي دارد تا مشخص شود تحقيق  و اثر، نياز به مطالعه موضوع، شكل، ماهيت، اعتبار

و تفاوتمحلي موضوع اين ماده با تحقيق محلي كه همراه چنين توافقي نيست، چه تشا هايي به

 يادشده، اعالم آمادگي قبليةثابت نماييم تراضي موضوع مادتا در اين بررسي برآنيم. دارد

ت مي. شده است معرفيمطلعان اظهاراتييدأطرفين نسبت به تواند به صورت اين آمادگي قبلي
مو كتبي يا شفاهي اعالم شود وضوع اين بدون آنكه ماهيتي غير از تحقيق محلي براي تحقيق

يا در ارزيابي تحقيق سازد اقرار بعدي اصحاب دعوا را فراهمةتواند زمين ماده ايجاد نمايد، مي

.باشدمؤثر قاضي از سوي قضايي امارة عنوان محلي به

 واژگان كليدي
.ن، مطلعاتحقيق محلي، تراضي، گواهي قضايي،امارة
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 مقدمه.1
ش.م.د.آ.ق253ةدر ماد مي«: استدهمقرر از طرفين دعوا توانند اشخاصي را براي كسب اطالع

به گواهي آنان تراضي نمايند و كه. آنان در محل معرفي متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را

مي اصحاب دعوا انتخاب كرده و به امضاي طرفين .م.د.آ.ق253ةحكم ماد.»رساند اند نوشته

ايندركه آمده بود432ةدر ماد)ش1318مصوب(ق در قانون آيين دادرسي مدني سابكنوني

ن،ا، اين نوع از تحقيق محلي از اختيار قاضي در تشخيص اعتبار اطالعات مطلعي قانونةماد

.استثنا شده بود

و آثار تراضي ، اعتبار در وضع كنوني قانون آيين دادرسي مدني، موضوع، شكل، ماهيت

ب253ةموضوع ماد به و نقش اين اين قانون، نياز و مطالعه دارد تا مشخص شود جايگاه ررسي

كه با چنين تراضي نوع از تحقيق محلي در دادرسي، در مقايسه با تحقيق محلي اي همراه اي

و آيا تفاوتي در اين زمينه  ن اين دو نوع تحقيق محلي وجود دارد؟ميانيست، چيست؟

و كاربرد آن، تا جايي كه نگ ارنده مالحظه كرده، توجه جدي اين موضوع با وجود اهميت

به خود جلب نكردهنويسندگان حقوقي  و گذرا مطلبيةو جز چند اشاراست را دربارة مختصر

به بررسي اين موضوع پرداخته، ايناز. شود در منابع يافت نميآن  رو در اين نوشته برآنيم تا

م آمادگي طرفين دعوا، براي از نظر ماهيت، اعال.م.د.آ.ق253ةمادتراضي موضوع ثابت نماييم

مين معرفياييد اظهارات مطلعأت كه اقرار طرفيةزمينتواند شده در خصوص موضوع دعواست

به ضرر اوسترا  با،كه اين اطالعات و اوييدأت فراهم نمايد به تحقق اقرار با تمام،بعدي

و آثار آن تمنجر احكام و در صورت عدم دأشود ر ارزيابي اطالعات ييد بعدي، چنين پذيرشي

بهامطلع . داردي قضايي، نقش موثرةعنوان امارن

مي بخشمطالب تحقيق در دو در ارائه و ماهيت نخست بخششود؛ ، موضوع، شكل

در،.م.د.آ.ق253ةتراضي موضوع ماد و آثار تحقيق محلي همراه با تراضي بخشو دوم، اعتبار

مي يادشده .شود بررسي

ما.2 و .م.د.آ.ق253ةهيت تراضي موضوع مادموضوع، شكل
آن.م.د.آ.ق253ةماداز مطالب قابل بررسي در خصوص تراضي مندرج در و شكل ، موضوع

و تعيين ماهيت اين تراضي، در تشخيص است كه با تشخيص ماهيت اين تراضي مالزمه دارد

دا يادشدهاعتبار تحقيق محلي همراه با تراضي  .ردو تعيين آثار آن نقش اصلي
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 موضوع.2.1
كه.م.د.آ.ق253ةاز مطالب مهم مربوط به ماد تعيين موضوع تراضي مندرج در اين ماده است

و آثار اين تراضي دارداي نقش عمده مطرح پرسشدر اين خصوص اين. در تعيين ماهيت

كه آيا تراضي موضوع اين ماده، منحصر به انتخاب اشخاص  ا براياست ست يا اداي گواهي

ميآنرا بر آن، آنچه افزون مي،كنند ها در اداي گواهي اعالم  گيرد؟ دربر

كه«: آمده بود434ة اينكه در مادةدر قانون آيين دادرسي سابق به قرين مگر در مواردي

به تصديق آن و رفع اختالف را فقط ها واگذار طرفين تراضي در انتخاب اشخاص نموده

مي»اند كرده كه موضوع تراضي در مادش، فهميده بر انتخاب اشخاص، افزون آن قانون، 432ةد

مي تصديق آن )1379مصوب(اين عبارت در قانون آيين دادرسي كنوني. گرفت ها را نيز دربر

به وجود آورده و حذف اين عبارت، اين ترديد را ةمادكه تراضي موضوع است حذف شده

گو253 مي اهان انتخاب اين قانون، شامل تراضي بر آنچه اين، باوجود. كنند نيز بشود شده اظهار

كه نمي گونه عبارت اين ماده به و معرفي اشخاص توان آن را صرفاً اي است به انتخاب  ناظر

ميامطلع اظهاراتبلكه دانست، .گيردن را نيز دربر

ميبه. در اين ماده است» گواهي«ةديگر در خصوص آوردن كلمةنكت اي نظر ن ماده رسد در

بهگواهي ن در تحقيقات محلي، حتياكار رفته كه شامل اظهار اطالعات مطلعبه معنايي گسترده

و يقين است قعيموادر و شنيده، بلكه بر مبناي گفتهنباشدكه بر اساس قطع ها از ديگران ها

به قصد مشاركت؛باشد و يقين  توضيح اينكه گواهي در معناي خاص، خبر دادن از روي قطع

كه در تحقيق محلي،نااظهارات مطلعگواهي به اين معنا شامل. در اثبات واقعيت است  زماني

و يقين نيست، نمياين ةمادمشمول تواندمي اما چنين اظهاراتي.شود اظهارات از روي قطع

مي؛باشد.م.د.آ.ق253 بابه اين معنا كه اصحاب دعوا توانند در تحقيق محلي اشخاصي را

آنتراضي،  و معرفي نمايند كه اظهارات آن انتخاب ها از روي ها استماع شود، اگرچه اظهارات

و عنوان گواهي به معناي خاص بر آن صدق نكند و يقين نباشد . قطع

توان است بر اينكه نميييديأت در بخش مربوط به تحقيق محلي،»گواهي«ةكار بردن واژ به

و گواهي را دو دليل كامالً  جدا دانست، بلكه هاي كامالً متفاوت با ماهيتتحقيق محلي

با اين ويژگي؛ آن استةن در تحقيق محلي، نوعي از گواهي در معناي گستردااظهارات مطلع

نه در دادگاه ميانجام بلكه در محل،كه و توانمي. شود تحقيق ارائه از اين هم فراتر رفت

شويم كه واجد شرايطروبهرو با اشخاصيكه در اجراي قرار تحقيق محليهنگامي،اعالم كرد

و اظهارات آن ب قانوني شاهد باشند و يقين آن شرايط اداي گواهي نيز وده،ها از روي قطع ها در

و صرف خارج از دادگاه بودن، جمع باشد، عنوان گواهي در معناي خاص آن هم صادق است

.شود مانع از اطالق عنوان گواهي در معناي خاص بر آن نمي
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 شكل.2.2
به متصدي.م.د.آ.ق253ةتراضي موضوع ماد و با اعالم شفاهي به صورت شفاهي ممكن است

و با ارائ به صورت كتبي با. حاوي تراضي به متصدي تحقيقات باشدة نوشتةتحقيقات يا

به موجب ذيل ماد وجود درةاين، حال مكلف است با تنظيمهر يادشده، متصدي تحقيقات

كه اصحاب دعوا انتخاب كرده«جلسهرتصو به امضاي صورت اشخاصي را و اند نوشته

.برساند» طرفين

و هنگام مراجع اين تراضي مي بهةتواند در زمان اجراي تحقيق محلي  متصدي تحقيقات

تپرسش.ن محلي باشدااستماع اظهارات مطلع برايمحل آيملأ قابل كه چنينا اين است

مي تراضي و در زمان صدور چنين قراري يا زمان قبل از تواند اي  اجراي قرار تحقيق محلي

بهمحقق شودپيش از آن مي؟ و نظر رسد با توجه به آثار مثبتي كه اين تراضي در رسيدگي

و اينكه منعي در اين خصوص وجود ندارد در.پذير است چنين امري امكان،كشف واقع دارد

 دادگاه نوشتهةجلس در صورت،اند دعوا انتخاب كرده اشخاصي كه اصحاب اسامي،اين صورت

.رسد شده، به امضاي طرفين مي

. است.م.د.آ.ق253ةمادمطلب ديگر، اختيار وكالي اصحاب دعوا در خصوص موضوع

مي به در احتمالن ميابايد بارهرسد در اين نظر و ماهيت تراضي خصوصهاي مختلف موضوع

قايادشدهةمادموضوع  شد تفاوت كه تراضي موضوع اين ماده اينبه؛ئل ترتيب كه در صورتي

نه آنچه آن و و معرفي اشخاص مي را صرفا ناظر بر انتخاب  بدانيم، حكم اين،كنند ها اظهار

مي ماده شامل وكالي طرفين دعوا نيز مي و وكال نيز بر انتخاب كسب اطالع،برايتوانند شود

بههاآن كرده،اشخاصي تراضي چنين اختياري، فرع بر اختيار. طور مشترك معرفي نمايند را

به دادگاه است و مطلع كه وكالي همانيعني؛وكالي اصحاب دعوا در معرفي شاهد طور

بهكه اصحاب دعوا اختيار دارند  يك گواهان يا مطلعان موكل خود را  برايجانبه به دادگاه طور

 در اين معرفي با طرف مقابل يا وكيل او توانندمياستماع گواهي يا كسب اطالع معرفي كنند،

و معرفي نيز به صورت مشترك انتخاب و اشخاصي را را. كنندتراضي نمايند اما اگر تراضي

به  خصوص اگر ماهيت قرارداد داوري يا سازشبه،شده نيز بدانيمن معرفيامطلع اظهاراتناظر

به اختيار ويژه از موكل دارندبراي آن قائل شويم، وكالي طرفين دعوا براي چنين   توافقي نياز

 .).م.د.آ.ق35ةماد5و2بندهاي(

 ماهيت.2.3
و معرفي اشخاص را صرفاً.م.د.آ.ق253ةدرصورتي كه تراضي موضوع ماد  ناظر بر انتخاب

 اشخاصيةجانب براي كسب اطالع بدانيم، تراضي در اين صورت عبارت است از معرفي دو
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ميو همان، اطالعبراي كسب را طور كه هر يك از طرفين تواند در تحقيق محلي اشخاصي

يك به مي طور توانند اشخاصي را به صورت جانبه براي كسب اطالع معرفي كند، اين افراد

توان ماهيت عقدي قائل شد، بلكهو براي چنين معرفي مشتركي نمي نمايندمشترك، معرفي 

و شيوهيكي از اقداماتتواندمياين  به اصحاب دعوا در جريان دادرسي اي خاص در استناد

به آن  و رسيدگي به. باشددليل يكبه عبارت ديگر، كسب اطالع، براي افرادةجانب جاي معرفي

و دو به صورت توافقي مي اين امر به صورت مشترك جانبه صورت و اشخاصي  از سويگيرد

و چنين معرفي طرفين دعوا معرفي مي يكا شوند جانبهي در دادرسي آثاري فراتر از معرفي

كه در ادامه توضيح داده خواهد شد و. دارد اين اقدام شبيه توافق طرفين در انتخاب كارشناس

كه نمي معرفي كارشناس مرضي به دادگاه است .توان براي آن، ماهيت عقدي شناخت الطرفين

ميص معرفي را شامل آنچه اشخايادشدهةاما اگر تراضي موضوع ماد كنند نيز شده اظهار

كه همان. بدانيم، ماهيت تراضي در اين حالت، محل بررسي است طور يك احتمال اين است

ص1385صدرزاده افشار،(كه گفته شد  كه؛چنين توافقي را قرارداد داوري بدانيم)156، به اين بيان

آن طرفين با چنين توافقي پذيرفته و داور از سويها اند اختالف و حل  يا داوران رسيدگي

و معرفي مي و درواقع، اشخاصي كه انتخاب . داوران اصحاب دعوا هستند،شوند فصل شود

سازگار نيست، چون.م.د.آ.ق253ةماداين مطلب پذيرفتني نيست، زيرا چنين مطلبي با

و به به تحقيق محلي است و معرفي اين ماده در مبحث مربوط روشني در آن از انتخاب

به ميان آمده كه اگر منظور داوري بود است؛اشخاص براي كسب اطالع سخن  الزاماً،درحالي

و معرفي اشخاص و معرفي اشخاص براي كسب اطالع، انتخاب  برايدر آن به جاي انتخاب

به جاي كلم و و صدور راي درمي» داوري«ةواژ،»گواهي«ةرسيدگي و بهتر بود اين ماده آمد

ميمبحث داوري آور مي.شد ده توان آن را به نحوي تحليل در وضع كنوني اين ماده، چگونه

كه قابل انطباق با داوري باشد؟ در داوري، اخ و صدور راي،برايالفتكرد به رسيدگي

به داوريو شود شخص يا اشخاص ارجاع مي  شده،رسيدگي دادگاه متوقف،با ارجاع پرونده

كه؛كند نمياي در رسيدگي داور دادگاه مداخله و معرفي يادشدهةماددرحالي ، انتخاب

آن براياشخاص را به داليل مقرر كرده كسب اطالع از و در جريان رسيدگي ها در دادگاه

به موجب همچنين، اطالعاتي كه از افراد معرفي. است مياين شده  به عنوان،شود ماده دريافت

قر طرفدليل موضوع دعوا و ارزيابي دادگاه ميتوجه آن ار و در صورتي كه دادگاه، گيرد

و قناعت وجدان برسد، بر اساس آن راي  به علم و اطالعات را مطابق با واقع تشخيص دهد

و اطالعات صادر مي از يادشدهكند به عنوان تنها دليل يا بخشي اثبات دعوا مبناي رايةادلرا

به قرار مي و اين مطلب  سازگار يادشدهةضي موضوع مادوجه با داوري شناختن ترا هيچ دهد

.نيست
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 را نوعي سازش در دعوا تلقي يادشدهةاحتمال ديگر اين است كه تراضي موضوع ماد

كه حاوي تعيين تكليف نهايي ادعاهاي طرفين؛نماييم با اين ويژگي كه به جاي توافق طرفين

مي برايباشد، طرفين بر روش خاصي  كه كنند، خاتمه دادن به اختالف، تراضي به اين صورت

و بر آنچه آن مي اشخاصي را انتخاب . نمايندبه عنوان راه حل اختالف توافق،كنند ها اظهار

كه بر اين تحليل وارد به مي ايرادي در نظر كه در سازش، اصحاب دعوا رسد اين است

به خصوص حل اختالف، چنان توافق مي و صدور رايةادامكنند كه ديگر نيازي رسيدگي

كه در تراضي موضوع؛ماند ادگاه باقي نميد  راه حل اختالف فراهم،.م.د.آ.ق253ةماددرحالي

به نمي و نياز برةادامشود و صدور راي دادگاه ت طرف نمي رسيدگي ييدأشود، چون طرفين بر

مي،شده اظهار خواهند كرد آنچه اشخاص معرفي كه اين اعالم آمادگي و فرض اين است كنند

آن دارندميدر خصوص موضوع دعوا بيان را اطالعات خود اشخاص  ها منحصرو اظهارات

به دعوا  و راه پايان دادن است به تشريح موضوع دعوا، اما در خصوص چگونگي حل اختالف

كه اشخاص اينبا. كنند مطلبي اظهار نمي وصف، الزم است دادگاه بر اساس موضوع، به نحوي

رس اظهار كرده يادشده و اعالم نمايد،يدگي را ادامه دادهاند، . حكم آن را مشخص

 تراضي434ةماد در گذار قانون)1318 مصوب(در قانون آيين دادرسي مدني سابق

و براي دادگاه نقشي در ارزيابي432ةمادموضوع  آن قانون را قاطع دعوا اعالم كرده بود

و معرفي مي گذار بيان قانوناين. قائل نشده بود،شدند اطالعات اشخاصي كه با تراضي انتخاب

با،نزديك كرده بودبه سازش در قاطع دعوا شناختن تراضي يادشده، اين تراضي را بسيار   ولي

به،)1379مصوب(حذف چنين مطلبي در قانون آيين دادرسي مدني كنوني طور اين ترديد

كه آيا چنين اثري براي تراضي موضوع ماد توان قائل شد؟مي.م.د.آ.ق253ةجدي وجود دارد

كه پاسخ مثبت باشد مي توان اين تراضي را نوعي سازش تلقي كرد كه با وجود درصورتي

و چگونگي تصميم دادگاه با حالت معمولي سازش  اشتراك در ماهيت، از نظر محتوا، شكل

بسيار در وضع كنوني قانون آيين دادرسي مدني پرسشاما پاسخ مثبت به اين. هايي دارد تفاوت

كه،باشدميدشوار است، زيرا آنچه در خصوص اعتبار نتايج تحقيق محلي قاعده   حكمي است

به موجب آن، ارزيابي نتايج تحقيق محلي در اختيار قاضي استو آن قانون آمده255ةماددر

ن در تحقيق محلي در حالتي خاص، يك حكم استثنايياو قاطع دعوا شناختن اظهارات مطلع

.كه نياز به تصريح در قانون دارد باشدمي يادشدهعامةقاعدنسبت به

بر اشتراك در معرفي اشخاص افزون يادشدهةتوان گفت تراضي موضوع ماد درنهايت مي

ت براي ييد واقعيت موضوعأدريافت اظهارات ايشان، به معناي اعالم آمادگي طرفين دعوا براي

به شرح ميشده است اشخاص معرفي اظهاراتدعوا كنندو هردو طرف با اين تراضي اعالم

كه اشخاص واقعيت موضوع دعوا را آن مي يادشدهگونه ت بيان چنين اعالم. نمايندميييدأكنند،
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ميميطرفين دعوا را فراهم از سويناييد بعدي اظهارات مطلعأتةمشتركي زمين كه تواند نمايد

توان گفت با اين تراضي، طرفين در خصوصمي ترتيب اينهب. به اقرار ايشان منتهي شود

نه راه حل آن و مي،واقعيت موضوع دعوا به موضع مشتركي اتخاذ كه قلمرو آن محدود كنند

 اتخاذ تصميم دادگاه،واقعيت موضوع پرونده است، ولي راه حل آن همچنان بالتكليف مانده

. طلبد در قالب صدور راي را مي

و آثار تحقيق محل.3 .م.د.آ.ق253ةي همراه با تراضي موضوع ماداعتبار
و شكل تراضي موضوع به و تعيين ماهيت آن، الزم.م.د.آ.ق253ةماددنبال بررسي موضوع

و آن آثار تحقيق محلي همراه با چنين تراضي است اعتبار كه با ماهيت مالزمه اي بررسي شود

.دارد

 اعتبار.3.1
ن محلي به دادگاها تشخيص اعتبار اطالعات مطلع،)1318مصوب(سابق.م.د.آ.ق434ةدر ماد

مو؛واگذار شده بود كه طرفين، بر انتخاب اشخاصقعا مگر در را، نمودهتراضيي  رفع اختالف

طبق را دانان نيز از اين ماده لزوم صدور حكم دادگاه حقوق. ها واگذار كرده بودندبه تصديق آن

كهةگفت مي اشخاصي بي(استنباط كرده بودند،شد بر گواهي آنان تراضي ص امامي، ؛ مدني، 244 تا،

ص1375 ،509(.

قانون آيين دادرسي مدني كنوني اطالعات حاصل از تحقيق محلي از امارات255ةدر ماد

 گفتني. در آن باشدثرؤمقضايي اعالم شده كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي يا 

كه در اجراي تحقيق محلي، با اداي است كه حكم اين ماده را بايد منصرف از حالتي شناخت

و شهادت، مواجه شويمو شهادت   در اين صورت با راكهچ؛با وجود تمام شرايط شاهد

وروبهروشهادتي و صدور حكم بر اساس آن الزم است كه سبب اثبات دعواست خواهيم بود

به علم يا اطمينا 434ةجايگزين ماد.م.د.آ.ق255ةماد.ن قاضي نيستاعتبار آن مشروط

. ولي استثناي مربوط به تحقيق محلي با تراضي طرفين در آن نيامده است،سابق شده.م.د.آ.ق

در يادشدهگذار سبب شده است كه حكم استثنايي اين تغيير بيان قانون فاقد مستند قانوني

با.ي نياز به تصريح قانوني دارنددرحالي كه احكام استثناي؛قانون كنوني باشد  نبودبنابراين

با صراحت قانوني كه حكم استثنايي يادشده را مقرر كرده باشد، مي توان گفت تحقيق محلي

به تحقيق محلي،تراضي طرفين از نظر اعتبار، حكم خاص ندارد  بلكه تابع حكم كلي مربوط

و.م.د.آ.ق355ةمادل حكم پس تحقيق محلي در هر حال از نظر اعتبار، مشمو. است است

.نيستفرقي،نهيااينكه بر گواهي اشخاص خاصي تراضي شده باشدن ميا
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كه اگر از جهت حكم اعتبار، شودميكه مطرح پرسشي بان ميااين است تحقيق محلي

و غير آن  و نقشي دارد؟ در پاسخ بايد گفت فرقي تراضي طرفين چه فايده نيست، پس تراضي

دراگرچه از و تحقيق محلي حال از جهت اعتبار،هر جهت حكم اعتبار، تفاوتي وجود ندارد

به.م.د.آ.ق355ةمادمشمول حكم  است، اما به موجب همين ماده، هر تحقيق محلي با توجه

نحوي كه اگربه؛تواند نقش متفاوتي در اثبات موضوع دعوا داشته باشد شرايط خاص آن مي

ر ميعلم يا اطمينان قاضي پي داشته باشد، موجب اثبات موضوع دعوا و حكم دادگاها در شود

ديگر،ةادل دارد، ولي اگر سبب علم يا اطمينان قاضي نشود، با وجود دنبال به بر اساس آن را 

بهبهتواند در جهت اثبات موضوع دعواميصرفاً تواند سبب تنهايي نمي آن ادله كمك نمايد، اما

ش مي.وداثبات موضوع دعوا در تقويت ثريؤمتواند نقش با اين توضيحات، تراضي طرفين

كه تراضي طرفين بر استماع اظهارات اشخاص؛اعتبار تحقيق محلي داشته باشد به اين صورت

مي معرفي به شده، سبب و احتمال صدق چنينةگفتشود قاضي اين افراد توجه بيشتر نمايد

و مطابقت اظهارات آن وا افرادي ميها با چه قع از نگاه قاضي بيشتر و ةبسا قاضي از گفت شود

.تر به علم يا اطمينان برسد ها راحت آن

ت و در شدأدر اين خصوص به سخن يكي از نويسندگان حقوقيمي،ييد آنچه گفته توان

و غيرن مياگذار تفاوتي قانون،استناد كرد كه اعالم كرده است تحقيق محلي با تراضي طرفين

به عنوان نيست آن قائل قضايي،ةامار، ولي اطالعات حاصل از تحقيق محلي با تراضي طرفين

ص1380مهاجري،(تري دارد محكمةپشتوان ،201(.

بر معرفي، افزون.م.د.آ.ق253ةماد گفته شد، تراضي موضوعتر طور كه پيش وانگهي، همان

مياظهارات ايشانن،امشترك مطلع و حاو را نيز دربر ي اعالم آمادگي طرفين دعوا براي گيرد

به شرحأت بر اين اساس، با كسب. شده استن معرفيا مطلع اظهاراتييد واقعيت موضوع دعوا

به ضرر اوست، بر اساس اعالم آمادگيااطالع از مطلع كه اطالعات كه طرفي ن، درصورتي

ت اشخاص معرفيةقبلي، گفت ميأشده را ط،توان گفت ييد نمايد، و اين اقرار آن رف محقق شده

به اقرار،  و با رعايت مقررات مربوط مي طرفدليل تحت اين عنوان اما. گيرد توجه دادگاه قرار

ت توان شده خودداري نمايد، در اين صورت نمي اشخاص معرفيةگفتييدأاگر آن طرف، از

درأت و آثار آن شناخت، بلكه و تابع احكام و اعالم آمادگي قبلي را اقرار و ييد اين صورت

كه طرف  تاهاي مطلع تنها گفتهنه يادشدههمچنين درصورتي  باوجودكند، بلكه ييد نميأن را

مي اعالم آمادگي قبلي، آن گفته بهاكند، اطالعات مطلع ها را تكذيب قضايي،ةامارعنوان ن،

مي طرف به توجه قرار و اعالم آمادگي قبلي طرفين، كه با مخالفت هنگامخصوص گيرد ي

مي بعدي مواجه نشده، در ارزيابي چنين اماره و اي لحاظ .استثرؤمشود
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در،توان گفت با توجه به آنچه گفته شد، مي وضعيت قانون آيين دادرسي مدني كنوني

و  هماهنگي با فقه، بهتر از قانون آيين دادرسي مدني سابق براي خصوص موضوع بحث

در.م.د.آ.ق434ةاست، زيرا آنچه در ماد)1318مصوب( و تحقيق محلي را سابق آمده بود

به تصديق آن و واگذاري رفع اختالف ها، از اختيار صورت تراضي طرفين در انتخاب اشخاص

به چنين تحقيق محلي و اي اعتبار مطلق قاضي در تشخيص اعتبار تحقيق محلي، خارج كرده

و اطالعات مطلع  سازگار است،ن بيان شدهابخشيده بود، با آنچه در فقه در خصوص گواهي

ت؛نبود كه نويسنده مالحظه كرده، بحث درأ چون در فقه، تا جايي ثير تراضي طرفين

و اظهارات مطلع  در خصوص گواهي، فقهان مطرح نشده است، بلكهااعتباربخشي به گواهي

و در صورت جمع به صدور راي بر اساس آن در صورت جمع بودن شرايط، قاضي را ملزم

ش بينبودن بي.ك.ر( است اند اعتبار شناخته رايط، آن را ص الطوسي، بي)العالمه(؛ الحلي 104تا، ص، ؛ 205 تا،

ص1415الحلي، بي)المحقق(؛ الحلي76، ص، ص1368؛ المكي العاملي، 280 تا، ،51(.

كه سبب به عنوان عاملي بر شدهبنابراين در فقه، تراضي به صدور راي قاضي مكلف

و مطلعان شود، اساس اظها در برخي. استنشدهو تاييد توجه قرار نگرفته طرفرات گواهان

بر است،از منابع اعالم شده به عدالت شاهد، سبب جواز صدور حكم  اعتراف مشهودعليه

ص1378الطباطبايي اليزدي،(شود، بلكه قاضي بايد عدالت شاهد را احراز نمايد اساس آن نمي ،76(.

در وجود با برخي ديگر از منابع، از بعضي از فقها نقل شده كه در چنين صورتي شهادت اين،

و بر اساس آن حكم صادر مي .)646ص،1405النراقي،(شود پذيرفته است

و اظهاراتا تحقيق محلي با تراضي طرفين بر مطلعِوانگهي، پذيرش قاطع دعوا بودن ن

و لزوم صدور راي بر اساس آن، با آنچه در فقه آن  صدور حكم بر جايز نبودن در خصوص ها

به كذب بودن آن آمدهصورتاساس شهادت در بي)العالمه(الحلي.ك.ر( است علم قاضي تا،،

ص1404؛ الطباطبايي، 205ص ص1400؛ النجفي، 390، ص1401؛ الرشتي،90، ص1378؛ الطباطبايي اليزدي، 105، ،33(،

.مغايرت دارد

ميبه،با توجه به آنچه گفته شد به شكلي.م.د.آ.ق434ةمادرسد اصالح حكم نظر سابق

درةو نيامدن قسمت ذيل ماد،كنوني آمده.م.د.آ.ق253ةمادكه در   يادشده در قانون فعلي،

.جهت ايجاد هماهنگي با فقه بوده است

 آثار.3.2
سا.م.د.آ.ق253ةاگر براي تراضي موضوع ماد زش قائل شويم، الزم ماهيت قرارداد داوري يا

و آثار داوري يا سازش مترتب شود، ولي هما پين است احكام كه  گفته شد، شناساييترشطور

و آثار آن دو نهاد ماهيت قرارداد داوري يا سازش براي تراضي ياد و حاكم شناختن احكام شده
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نهيادشدهةمادبر تحقيق محلي موضوع و ايراد مواجه است، تنها، بلكه از بيان با اشكال

مي قانون كه تحقيق محلي موضوع اين ماده را همچنان گذار در اين ماده چنين فهميده شود

به عنوان يكي از  ميةادلنوعي از تحقيق محلي و آثار آن و تابع احكام و اگر اثبات دعوا داند

و آثار سازش يا داوري داشت به حاكم بودن احكام به،نظر .كردميصراحت اعالم الزم بود

و سازش، تحقيق محلي موضوع ماد،اساس اين بر ، يادشدهة با نفي ماهيت قرارداد داوري

و نتايج تحقيق محلي و آثار تحقيق محلي در قانون آيين دادرسي مدني است مشمول احكام

اثبات موضوع دعواةادلموضوع اين ماده، همانند نتايج تحقيق محلي معمولي، به عنوان يكي از 

ميت طرف و ارزيابي دادگاه قرار و در صورت حصول علم يا اطمينان قاضي وجه در(گيرد با

و اعالم آمادگي ايشانانظر گرفتن توافق طرفين دعوا در معرفي مطلع ييد اظهاراتأت براين

مي)شدهن معرفيامطلع از، راي دادگاه بر اساس آن صادر و چنين رايي قابليت نظرشود

به شكايات از آرا استاعتراض، تابع قواعد از. مربوط البته درصورتي كه طرفين دعوا پس

تيادشده شده بر اساس اعالم آمادگي قبلي اظهاراتن معرفيااظهارات مطلع بهأرا و ييد نمايند

و در ايندكنميها راي صادر اين ترتيب اقرار ايشان محقق شود، دادگاه به استناد اقرار آن

و فرجام نخواهد.م.د.آ.ق369و331به استناد مواد صورت راي صادر شده قابل تجديدنظر

. بود

به.م.د.آ.ق253ةماد تراضي موضوع،يكي از نويسندگان،اين وجود با طور مطلق، قاطع را

و فرجام اعالم كرده،دعوا ، 1387حميتي واقف،( استو راي مبتني بر آن را غيرقابل تجديدنظر

به تحقيق محلي اطالق اين.)218ص و فرجام نشناختن راي مستند و قابل تجديدنظر سخن

و غيرقابل قبول است، زيرا اگر نظر قانون،.م.د.آ.ق253ةموضوع ماد گذار بر اين قابل انتقاد

كه تراضي بر گفت درن معرفيا مطلعةبود و فرجامهر شده، شود، حال مانع درخواست تجديدنظر

مي.م.د.آ.ق369و331تراضي بر نظر كارشناس، در مواد را نيز مانند مصداقاين  و اضافه كرد

در در اين مواد، نمايانگر آن است كه قانونآننياوردن  گذار نخواسته است تراضي طرفين

و فرجام شود صورتتحقيق محلي در هر . مانع تجديدنظر

 نتيجه.4
شامل انتخاب.م.د.آ.ق253ةمادتوان چنين نتيجه گرفت كه تراضي موضوع از اين نوشته مي

و اطالعاتي كه اظهار مي مي اشخاص مطلع و اين توافق از جهت ماهيت، كنند بر افزونشود

تامعرفي مشترك مطلع ييد آنچهأن براي استماع اظهارات ايشان، اعالم آمادگي طرفين است بر

مين انتخابامطلع به صورت شده اظهار ومي يا شفاهي اعالمكتبيكنند كه توان براي نميشود
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و براي تراضي موضوع اين مادهآن  ماهيت قرارداد داوري يا سازش،ماهيت عقدي قائل شد

. توان شناخت نمي

ميةزمين چنين توافقي اين است كه تأثير در ترتيببه اين؛كند اقرار در دعوا را فراهم كه

كه به ضرر اوست به آمادگين، طرفي كه اين اظهاراتاصورتي كه پس از اظهارات مطلع اي

تقبالً و آن اظهارات را ، اقرار آن طرف محقق كارييد نمايد، با اينأ اعالم كرده پايبند باشد

به نفع طرف مقابل ميراي شده، دادگاه ت. كند صادر ييدي صورت نگيرد،أاما اگر چنين

ا.م.د.آ.ق255ةمادشده بر اساسن انتخابااطالعات مطلع  ضوعمو قضايي،ةماربه عنوان

و تراضي قبلي طرفينا، توافق در انتخاب مطلعصورتگيرد كه در اين ارزيابي قاضي قرار مي ن

وابر پذيرش اظهارات آن مطلع .داردثرؤمن، نقش مهم

و مĤخذمنابع
 فارسي-الف

.يحان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات ابور6ج.حقوق مدني.)تابي(امامي، سيد حسن.1

.چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان. اثبات دعويةادل.)1387(حميتي واقف، احمدعلي.2

بي. اثبات دعوي در حقوق ايرانةادل.)1385(صدرزاده افشار، سيد محسن.3 .جا، مركز نشر دانشگاهي چاپ چهارم،

.چاپ چهارم، تهران، گنج دانش،2ج.آيين دادرسي مدني.)1375(الدين مدني، سيد جالل.4

.، چاپ اول، تهران، كتابخانه گنج دانش2ج.شرح قانون آيين دادرسي مدني.)1380( مهاجري، علي.5

 عربي-ب
(المحقق الحلي(الحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن.1 و الحرام شرايع.)1415) ،4ج.االسالم في مسائل الحالل

بيالط . المعارف االسالميهمؤسسة جا، بعه االولي،

(المحقق الحلي(الحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن.2 چا، مصر،بي.المختصر النافع في فقه االماميه.)تابي)

.دارالكتاب العربي

(العالمه الحلي(الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهر.3 ، چاپ سنگي، قم،)دو جلد در يك مجلد(2ج.قواعد االحكام.)تابي)

.منشورات الرضي

بي1ج.كتاب القضاء.)1401(اهللا الرشتي، ميرزا حبيب.4 .چا، قم، مطبعه الخيام،

.)ع(البيتآلمؤسسة، چاپ سنگي، قم،2ج.رياض المسائل في بيان االحكام بالدالئل.)1404(الطباطبايي، السيد علي.5

بي3ج.العروه الوثقي.)1378(الطباطبايي اليزدي، السيد محمد كاظم.6 . چا، طهران، مطبعه الحيدري،

(الشيخ الطوسي(الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي.7 بي8ج.المبسوط في فقه االماميه.)تابي) بي، جا، المكتبه چا،

.عفريهالمرتضويه الحياء اآلثار الج

(الشهيد االول(الدين الدين محمد بن جمال المكي العاملي، شمس.8 چاپ دوم، قم،.اللمعه الدمشقيه في فقه االماميه.)1368)

.دارالفكر

، الطبعه السادسه، تهران، دارالكتب41ج.جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم.)1400(النجفي، الشيخ محمد حسن.9

.االسالميه
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بي2ج.مستند الشيعه في احكام الشريعه.)1405(النراقي، المولي احمد.10 چا، قم، منشورات مكتبه آيه اهللا العظمي المرعشي،

.النجفي


