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 مقدمه

زندگگی اتممداعی ب در ا دمی همدیص   ی د         یپویاگانی یکی از نمودهای تجارت و بازر ةعرص

و ب  طدور کیدی    شودکیگ أهمواره تتجارت  ةحوزدر معامالت در  « رعم» ضرورت بر موتب شگه

تدوان  نمدی  ،حول محور ایص ضرورت  امان یابگی ب  هر صورتقواعگ حقوقی حاکم بر ایص معامالت 

مگنی اعمال  اموروپاگیر ت ریفات عموماً د م فارغ از ،بازرگانی یقراردادها از ک  بسیاری کرد کاران

یا در بسمر تجدارت الکمرونید     نوشم   نگ یابگون تنظیم  ،با در نظر گرفمص اولویم تسریع در زمانو 

وارد مبمندی بدر   در بسدیاری مد   نیز موتود میان بازاریان و تجار اص های عرفو حمی د شومی بسم 

ریز و درشم در های حسابو ا مالفات مالی ممعگد دمراو ،زبانی ا می همچنیصتعهگات شفاهی و 

 داص  هدای  ا مالفات تجار از عدرف  ةفی یتوان در نمی  م ک ا ایزمانی مخمیف ب  گون های بازه

ک  قواعگی مبمندی   دبوشرایط همیص ثیر أتارغ بودی تحم فمعامالت تجاری  ةویژمیان ای ان و شرایط 

ی تفاوت داشدم بر روابط مگنی اشخاص بسیار ک  بعضاً با قواعگ حاکم  شگتجاری ایجاد های بر عرف

کد  در حقدو     دکدر اثبات معامالت تجاری اشداره   ةحوزتوان ب  اصل آزادی ادل  در می قواعگایص  از

 حقو  تجارت و روابط تجارت ا میزمینة شگه در شنا م  یفرانس  اصی

هدر دلیدل ارزم م دخ  و     ،مدگنی  دادر دی نظدام االدب در    منزلدة بد    ،قدانونی  ةادلد ر نظام د

اصدل آزادی  چنگان باز نیسمی مخمیف  ةادلد م قاضی مگنی در ا مناد ب  ا ا اً و  داردای شگهتعییص

بیکد    کندگ، مدی  قدانونی  دار    یتنهدا شدمار ادلد  را از اح دا    ند   تغییدر ایدص وضدعیم    تهدم ادل  

در تعهدگات  بنا بر اصل مذکور،  یکنگنمی تحمیلها بر توان اثباتی آن نیز را شگهتعریفی هامحگودیم

اهمیم ایص اصل از آن تهدم ا دم کد  تجدار و      ای انجام پذیردیتوانگ با هر و یی تجاری، اثبات می

ود را بینی و تگارک دلیل، تمرکز  د پیش ةداگافارغ از  ،تواننگمی  ودمعامالت و  کسب  در مراودات

توانندگ  می تجاری و اطمینان داشم  باشنگ ک  در صورت بروز ا مالفات کننگ ود معطوف  تجارتبر 

در روند  بدازار    موضدو  یدص  ا برندگی بای ب  منظور اثبات ادعای  دود ندزد قاضدی بهدره     از هر و یی 

  واهگ داشمی ناپذیرانکار اثر مسمقیم وتجاری های  ازی دادر یو نیز چاب وکار کسب

 با وتود اقمباس مقررات حقو  تجارت از حقدو  فرانسد ،   ،در نظام حقوقی ایران ،با ایص حال

از ی   دو  در وضعیم فعیی حقو  ایران،  نظام حاکم بر ادل  تابع قواعگ عام دادر ی مگنی ا می
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مدگنی بد  لحدار ارزم اثبداتی تدا      های در دادر ی ،همچون شهادت و امارات و ا ناد ،قانونی ةادل

دالیدل   ة دای عیم ممعارف قاضی در  ةکننگانگ و از  وی دیگر نقش تعییصد زیادی برابری یافم حگو

ضدرورت   ایدص دو مقولد    یو امارات قضدایی قابدل توتد  ا دم    ص یقراو  شودمیو مسمنگات ارائ  

 مواتد  تردیدگ   بدا  شدود، را مدی توت  بگان گون  ک  در حقو  فرانس  آن ،شنا ایی اصل آزادی ادل 

، تایگداه  در نظام حقوقی فرانسد   مفهوم آزادی ادل  تبییصضمص  ، عی شگ پژوهش در ایص یگکنمی

آثاری ک  ایص اصل در فرایندگ ر دیگگی    ،ی همچنیصدشوت ریح  قواعگ حقو  مگنی در ارتباط باآن 

ضدرورت شنا دایی چندیص اصدیی در نظدام       ب  اوی تجاری ب  دنبال  واهگ داشم برر ی وب  دع

 یپردا م  شود عیم دادرس ةمقول آن با ارتباط حقوقی ایران و

 1مفهوم دعاوی بازرگانی

گوند   دفمدری در تعریدف ایدص   در قوانیص ایران تعریفی از دعاوی بازرگانی ارائ  ن گه ا دمی ممدیص  

 «دعاوی ا م ک  از معامالت تجاری ناشدی شدگه باشدگ    ةکییدعاوی بازرگانی » :ا م دعاوی گفم 

توت  ا می من أ هر  ا م ار، از لحار تامعیم قابلرام ب  ،ایص تعریف ی(307 :1381دفمری ممیص)

توانگ  ار  از اشکال مخمیف معامالت تجاری یا اعمال تجاری و تعهگات نو  دعوای تجاری نمی

اعم از شخ دی   ،توانگ هر نو  تفسیر از حقو  تجارتایص مفاهیم می ی بنابرایص،ها باشگناشی از آن

کد   ندگ  باورنیدز بدر ایدص     ،2ژو د  مانندگ   ،فرانسدوی  پژوه گرانگیردی بر ی  بر را در ،و موضوعی

 بدگیص (ی Ripert et Roblot 1991: 93, n. 125) «شخ دی »ا م ند   « عینی»صالحیم دادگاه تجاری 

و در د دمرس   شدود مدی های تجاری از انح ار صنفی  اص  دار   صالحیم دادگاه ةحوزاعمبار 

 گیردیعموم قرار می

، ب  ایص وتود ر گ مفهوم دعوای بازرگانی نیز ماننگ قرارداد بازرگانی مطی  نیسمی بایب  نظر م

معیار وصف  وانگه از لحار تاتر بودن یدا نبدودن بدرای     ،منظور تیوگیری از ت مم در ایص زمین 

تداتر نیسدمنگ،    هدر دو طدرف دعدوا   در مواردی ک   ،تجاری بودن دعوا تعییص وصف تجاری یا ایر

 Ripert et Roblot) ا دم  نام گرفمد  « تقسیم صالحیم» وضعیم  قرار گرفم  ا می ایص مورد توت

                                                                                                                                                       
1. Les litigescommerciaux 

2. Jousse 
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1991: 94, n. 126 مگنی  ة وانگعیی  توانگ میدر دادگاه مگنی  فقط تاترترتیب ک   واهان  بگیص(ی

 ،تداتر  ة وانگک   واهان مگنی در انمخاب دادگاه مگنی یا تجاری در برابر درحالی ؛دعوا کنگ ةاقام

ا میار دارد )صالحیم دادگاه تدابع وصدف عمدل     ب  شرطی ک  دعوا مربوط ب  امور تجارتی باشگ،

تواندگ در  ایص معیار نمی لیکص(ی De Juglart et Ippolito 1988: 288, n. 86) (نسبم ب   وانگه ا م

 ذاتداً یدا ناشدی از تبعیدم موضدوعی،      ،و موضو  دعوا نیسمنگدو طرف تاتر ی  از هیچموردی ک  

بدا ا دمفاده از    گ،باید ر دگ  گون  موارد ب  نظر میتجاری ا م راهگ ا باشگی در ایص ة  ی دارای 

و آن را مالک ت خی   کرد، وصف من أ دعوا را نسبم ب   وانگه تعییص «نسبیم موضوعی»معیار 

یا  باشگیابگ ک  موضو  قرارداد یکی از اعمال تجاری ذاتی قرار دادی ایص وضعیم زمانی م گا  می

 1یباشگموضوعی واتگ وصف تجاری بودن  ب  تهم تبعیم

 2آزادی ادلهمفهوم 

 ،دلیدل  منزلدة بد    ،ابزارهدای اثبداتی   همة شودمیصحبم از آزادی ادل   زمانی ک  در دعاوی تجاری

شفاهی یدا  اعم از  ،هر دلیییفارغ از موضو  دعوا بگیص معنا ک  کننگی پیگا می نامحگود ارزم اثباتی

بدگون   گند گ مورد ا مناد قدرار گیر نتوانمی طور مسمقل در اثبات روابط و معامالت تجاری ب  ،کمبی

حقدو   در یا با محگودیمی مواتد  باشدگی   باشگ ی  بر دیگری رتحان داشم  اینک  توان اثباتی هیچ

 قدانون تجدارت   109 ةمداد تجاری را بر تفسیری مو ع از  ةزمینآزادی ادل  در  قضایی ةرویفرانس ، 

                                                                                                                                                       
 ، دود  ةایدر ف ل برداشم مح ول ک اورزی آن رو ما، با  رم ،ک  م غول  گمم در ی  رو ما بوده ،ی  معیم مثالًی 1

کنگ یا برای یکی از آشنایان تداتر  دود و بد     می ،ب  ق گ فروم در شهر ،مح ول از ک اورزان ة ریگ عمگ اقگام ب 

میان معیم و ک اورز بسم  شگه  قراردادی ک در کنگی در مثال اول، حساب وی اقگام ب   ریگ مح ول از ک اورزان می

یافم  از  وی معیم م گا  عمل تجاری )بندگ  بلیکص موضو  ارتکا یشونگی  از طرفیص تاتر محسوب نمیا م هیچ

تدوان آن را  مدی  ،توان م گا  عمل مخمیط دانسدم هرچنگ ایص قرارداد را نمی ،قانون تجارت( ا می بنابرایص 2 ةماد 1

کداری بدا آمدر  دود     العملقرارداد ح  ةمعیم ب  وا ط ،در مثال دوم ،نسبم ب   ریگار )معیم( تجاری دانسمی همچنیص

ایدص،   وتدود  ک  اشمغال بد  تجدارت ندگاردی بدا    درحالی ؛قانون تجارت( شگه ا م 2 ةماد 3تجاری )بنگ  مرتکب عمل

در وصدف تجداری   « نسدبیم موضدوعی  »تدوان  میرا ص وضعیم توان نسبم ب  وی نیز تجاری دانسمی ایقرارداد را می

 دیدعاوی تجاری بهره بر در ت خی « نسبیم شخ ی»معیاری در کنار  منزلةد و از آن ب  کرقرارداد تعبیر 
2. La liberté de preuve 
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 ،80-525 ةشدمار  م دوبة پد  از ت دویب     1 دا می ک  ناظر ب  بیع تجاری بود، مبمنی می ،8071

بگیص توضدیح کد     ؛گش، وصف تاتر بودن نیز ب  معیار عمل تجاری اضاف  19802 ةژوئی 12 ةمور 

قواعگ اثبات تعهگ تجاری تابع ماهیم تعهگ موضدو  اثبدات و وصدف تداتر بدودن  واندگه بدودی        

توانسم از قواعگ اثبات مگنی در برابر طرف مگنی )ایرتاتر( بهدره  می فقطن تاتر بنابرایص،  واها

از اصدل آزادی ادلد  در حقدو  تجدارت      سمتوانمیک  طرف ایر تاتر در برابر تاتر درحالی ؛برد

نظدر از تداتر   قطدع  ،تجاری بودن عمل ةوا طبگیص ترتیب تریان اصل آزادی ادل  ب    3ا مفاده کنگی

 قضایی ا می ةروییافم ک  محما  ب  ت ریح قانون یا ی یا مثنا ةتنب ،بودن طرفیص

  4مقررات ا یر تکدرار شدگه ا دمی    ،110L-3 ةماددر  ،تگیگ قانون تجارت فرانس  ةاصالحیدر 

موتدب  مضافاً اینک  ب  ؛تجار از اصل آزادی ادل  بهره برد برابرتوان در می فقطا یر  ةمادبر ا اس 

ایدص دو شدرط بایدگ     ی پ تجاری باشگ نیازهای  و باهم گباینیز  ادعوو  قضایی موض ةرویتفسیر 

 (یPiedelièvre 2008: 67, n. 62) مان موتود باشنگأتو

 نسبت به قواعد مدنی آزادی ادله جایگاه اصل

موتدب آن   شدود کد  بد    معموالً در برابر  یسممی قرار داده مدی  در حقو  فرانس  اصل آزادی ادل 

با  نگ کمبدی قابدل اثبدات     فقط ،م خ ی فراتر رود میزانچنانچ  از  ،وی مگنیارزم موضو  دعا

 اب   1341 ةمادا اس  بر مثالً،ی شودنمی و دالیل شفاهی و امارات در ایص   وص پذیرفم  باشگ

 منزلدة  دنگ کمبدی بد      فقط ،شگمیبی مر   5یورو 1500قانون مگنی آن ک ور، اگر ارزم قرارداد از 

                                                                                                                                                       
1. Civ., 17 mai 1892, D.P. 1892, 1, p. 603 (De Juglart et Ippolito, 1988, p. 208). 

مگدر اینکد     ؛بد  اثبدات بر دگ    یای یبا هر و د  توانگیدر مورد تجار، اعمال تجاری م»: کردیمقرر م ایص قانون 109ة مادی 2

 «یباشگ کردهن مقرر قانو را الف آن 
3. Cass. Civ. 12 avr. 1976, D. inf. Rap. 1976, 195 obs. Jauffret; Cass. Civ. 27 avr. 1977, D. 1977.413, 

note. Ch.Gaury (De Juglart et Ippolito, 1988, p. 289, n. 86-1). 
4. Art. L110-3: “A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par 

tousmoyens à moinsqu'iln'ensoitautrementdisposépar la loi.” 

 قانون مگنی آن ک ور دانسم  ا می 1341رویة قضایی فرانس  ایص ماده را ا مثنایی بر مادة 

Com., 26 mai 2004, pourvoi n 02-16.48 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_e

tude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html 

یورو  800معادل  2002janvier  1فران  و ب  موتب فرمان  5000معادل 1980juillet  15ایص ارزم ب  موتب فرمان ی 5

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
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در اصالحات تگیدگ    1یشگمیبر الف آن  نگ پذیرفم  ن دلیل شفاهی و شهادتو  بوددلیل پذیرفم  

دعداوی بدا   کییدة    2016،2اصالحی آن قانون م وب  ال  1348مادة ا اس  قانون مگنی فرانس ، بر

هرچندگ در   ،ایدص مداده  باشدگی  کرده مگر اینک  قانون  الف آن را مقرر  ،نگاای قابل اثباتهر و یی 

مقدررات ا دمثنایی آن در مدواد بعدگی بد        ،شکنگمی قانونی را در همادلة دیوارهای نظام نگاه اول 

عمدالً تغییدر چندگانی    آزادی ادلد    در زمینةر گ در موضع قانون مگنی نمی نحوی ا م ک  ب  نظر

ایص اصل در   وص اعمال حقوقی تعگیل شگه آن قانون  1349مادة در  ک چنان ؛باشگگه شایجاد 

موتب فرمان فقط   شگه بمبالغ باالتر از میزان تعییص با یو قراردادها اعمال حقوقیب آن موت  ب و

بدا در نظدر گدرفمص     موضعایص  قابل اثبات  واهنگ بودی ،یعنی  نگ عادی یا ر می ،با دلیل مکموب

 داب    1348مدادة  موتدب    ب ،وقایع حقوقی از گذشم  و قبل از اصالحات مذکور نیز ایص نکم  ک 

حقو   ةدر زمین یشودمی تقویم انگبودهمسمثنا از شمول محگودیم ارزم ادل   ،ون مگنی فرانس قان

تگیگ قانون  ةاصالحیتجارت فرانس  نیز، با توت  ب  اینک  قانون تجارت آن ک ور مقررات  الف 

قدانون تجدارت فرانسد  نیدز      110L-3 ةگوند  کد  گفمد  شدگ مداد     مقرر نگاشم  ا م و همان مگنی

                                                                                                                                                       
قانون مگنی  داب    1341یورو  تعییص گردیگ ک  بر ا اس مادة  1500معادل   2004août  20 و نهایماً ب  موتب فرمان

 و شهادت بر الف آن پذیرفم  نیسم شودیمنس  در دعاوی باالتر از ایص ارزم فقط دلیل کمبی پذیرفم  فرا

ر و دوضدع نمدوده   ( La prevue écrite) ادلد  نوشدم    ةقاعدگ فرانس  بارها ا مثنائات دیگری بر  یهادادگاهحال،  ایص بای 1

هدزار  یورو )پنج 1500سوی در دعوایی ک  موضو  آن کممر از ندادگاه فرا مثالًی انگدادهدعاوی مگنی مورد پذیرم قرار 

هدای بدانکی   کدارت  ةزمیند را در ( Signature magnétique) «امضای مغناطیسی»فران ( ارزم داشم  ا م ا مناد ب  

 .Com. 12 oct. 1982, Bull Civ. IV, n. 372, RTD Com. 1984, p. 324, obsیرأی همچندیص  پذیرفمد  ا دم  

Hemard et bouloc 1348 ةمداد  2)بندگ   1980 مدی  12قدانون   و امکان ا القی تگارک دلیل کمبی   وص عگم در 

 Dekeuwer-Défossez) کپی را معمبر دانسم  ا م ةو ییقانون مگنی فرانس ( نیز در   وص دعاوی مگنی اثبات ب  

ای تکمییی دعاوی مگنی را قاعگه محگود بودن اعمبار شهادت در ةقاعگقضایی ایص ک ور  ةرویهمچنیص (ی 117 :1990

 ی(52: 1387)کاتوزیان کننگ بر الف آن تراضی  تواننگبرشمرده ک  طرفیص می
 قدانون   دوم  کمداب  و  ، الزم االترا شگه2016فوریة  10، مور ة 2016د 131ب  موتب م وبة شمارة  اصالحات، ایصی 2

  دی تغییدرات ا ا  د را د دمخوم ات، اثبات تعهگاتعهگتد تحم    بخش منابع تعهگات، رژیم حقوقی فرانس  مگنی

 ا می کرده
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آزادی ادل  در حقو  تجارت  ، و با اصالحات قانون مگنی آن ک ور ا ممقرراتی هم ةیرنگدربرگ

 یی  اصل مورد پذیرم ا ممنزلة کماکان ب  با شرایطی ک  در بنگ قبل گفم  شگ فرانس  

ک  آیا نظدام   ا ممطرح  موضو قابییم اثباتی دالیل، ایص  گذشم  از موضو  ،در بحث آزادی ادل 

حداکم  گون  کد  در دادر دی کیفدری    آن، 2تای  ود را ب  نظام تفمی ی مگنی بر دادر ی حاکم  1اتهامی

یدا    3دشدو مدی منع تح یل دلیل در دعاوی مگنی نیز دگرگدون   ةقاعگب  تعبیر دیگر آیا  ؟دهگمیا م، 

طرفی و انفعال قاضی مگنی یا منع تح دیل  چون اصل تناظر یا اصل بی ،اصول بنیادیص دادر ی مگنی

شود؟ دلیل د م اصحاب دعوا باز گذاشم  می ةارائدر  فقطهمچنان ب  قوت  ود باقی ا م و  ،دلیل

شمار و توان اثباتی دالیدل  ب  در چارچوبی م خ   فقطدر ایص   وص بایگ گفم اصل آزادی ادل  

بخ ی از نظام حداکم بدر دادر دی مدگنی موضدو        منزلةاثبات ب   ةادلدیگر،  عبارت ب  کنگیتوت  می

ی تفداوت  دشونمیایص اصل ممعرض  ایر توانب نظام دادر ی مگنی  و گیردصل آزادی ادل  قرار میا

تدا روشدص   اصل آزادی ادل  در دعاوی تجاری با آنچ  در آییص دادر ی کیفدری مطدرح ا دم همدیص    

آزادی ادل  در اثبات دعداوی، نقدش فعدال قاضدی در     رام ب  ،در  یسمم دادر ی کیفریزیرا  یشودمی

ک  در ر دیگگی  درحالی ؛های ایص  یسمم پذیرفم  شگه ا میکی از ویژگی منزلة یل دالیل نیز ب  تح

 ةطرفاند بدی در عیص وفاداری ب  اصول بنیادیص دادر ی مگنی و حفد  نقدش    ،ب  دعاوی تجاری قاضی

بد  معندای    نبایگ آزادی ادلد  را  ،شگه از  وی طرفیص نیز آزاد ا می بنابرایصارائ  ةادل ود، در پذیرم 

 4یدکرطرفی تفسیر تجویز ا مجواب در دعاوی تجاری و  رو  قاضی از موضع بی

 آثار اعمال اصل در دعاوی تجاری

 (ادله محدودیت نوع و بار اثباتی)عدم آزادی استناد به ادله

 هایورای محگودیم ،گوناگون ةادلامکان ا مناد ب   ،ک  از عنوان آن پیگا مچنان ،اصل آزادی ادل 

در حقدو    مدثالً،  آورد؛ و ایص بارزتریص اثر آن ا دمی میرا فراهم  ،مگنی حاکم بر اثبات در دعاوی
                                                                                                                                                       
1. systèmesaccusatoire 

2. système inquisitoire 

 یب  بعگ 123: 1383شم   ←برای دیگن وتوه تمایز ایص دو نظام  ی3

گاه  )دان حقو  و عیوم  یا ی ةدان کگ ةمجی (ی1385) پورا ماد و کریمی ←در   وص ا مجواب در دعاوی مگنی ی 4

 ی348 د297، ص  74م  ،تهران(
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 دنگ کمبدی یدا     افزونی گیرد، الزم نیسم بد  یورو 1500از ، حمی اگر ارزم قرارداد فرانس تجارت 

و  مدورد اعممداد   رونوشمو   1حمی فک  ،امارات ،گواهیدفاتر تاتر، مکاتبات،  شودیاثبات ر می 

 ریددگ، ر ددیگهای تحویددل،   هددای ددفارمصددادره، هددای وضددعیم، فاکمورهددا، صددورت2موثدد 

در اثبدات روابدط و   طور مسمقل  نیز ب ها یا ایمیل ،ها، نام 3هاتیسات مجامع عمومی شرکمصورت

در قالدب   ،گرایدی اثبداتی  گون  کد  شدکل  همان  4یگنگ مورد ا مناد قرار گیرنتوانمی معامالت تجاری

داندگ، آزادی اثبداتی نیدز در  دوی      اص قابل اثبات می ةادلبا  فقطآن، عمییات حقوقی را  افراطی

در  دانگیای ممکص میشود، اثبات عمل حقوقی را با هر و یی ک  همان آزادی ادل   وانگه می ،دیگر

کد   د کدر اشداره   ک  بی مر ممکی بر پی رفم فناوری ا م، ،اثبات نویصهای شیوهب  بایگ ایص زمین ، 

 ایدص  الکمرونیکی در ةادل یا م گسمرمای رو طور فزاینگه  ب  نمی اثبات دعوا ةادلدر کنار امروزه 

قدانون   14مدادة  مطداب    ،در حقو  ایران توتهی را ب   ود ا م اص دهگی بیص توانسم  نقش قابل

یجداد و  ی کد  بد  طرید  مطمد ص ا    یهدا پیدام دادهکییدة   ،17/10/1382م دوب   ،تجارت الکمرونیکی

حیث محمویات و امضای منگر  در آن، تعهگات طرفیص یدا طرفدی کد  تعهدگ     از  ،انگنگهگاری شگه

و  دایر آثدار در    ،شونگ، اترای مفاد آنمقام قانونی آنان محسوب میاشخاصی ک  قائمکییة  کرده و

ایدص قدانون    12مدادة   ،همچنیص .هسمنگو حقوقی قضایی ا ناد معمبر و قابل ا مناد در مراتع  حکم

هدیچ محکمد  یدا     در وباشنگ پیام ممکص ا م ب  صورت دادهدعوا اثبات ادلة ا ناد و  کنگمی مقرر

پیام را صرفاً بد  دلیدل شدکل و    موتود ارزم اثباتی دادهادلة ا اس قواعگ  توان بردولمی نمیادارة 

ادلدة  گدذار ایدران   نونشدود کد  در نظدر قدا    مدی  روشنی ا منباطاز ایص مقررات ب  .قالب آن رد کرد

در صورتی ک  با شرایط مقدرر   دو ایره ،شامل حروف، اعگاد، ارقام، کگها دالکمرونیکی ب  هر شکل

و اعمبار آن  نگ را دارنگ و بر روابط حقدوقی   انگشگه باشنگ، در حکم  نگ مکموبتأمیص در قانون 

 ی(27: 1393 ن اط)صادقی انگحاکم ،اعم از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی ،افراد

قانون مگنی آن ک ور را  1316مادة ک   ،2000مارس  13 موتب فرمان  بنیز گذار فرانس  قانون
                                                                                                                                                       
1. Com. 3 déc. 1997, JCP, éd. e, 1998, 178, note Th. Bonneau – (Legeais, 2009, p. 444, n. 868). 

2. Civ. 1re 25 juin 1996, Banque 1997. 90 – (Legeais, 2009, p. 444, n. 868). 

3. Procès-verbaux d’assembléegénérale de société 

4. Com., 26 mai 2004, pourvoi n 02-16.48 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_e

tude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
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را  الکمرونیکدی ة ادل 2016 ال  قانون مگنی اصالحی 1366مادة  موتب  و  پ  بکرد، می اصالح

 ی درگشهموار  وردر آن ک  و یی  مسیر قانونی برای گسمرم تجارت الکمرونی  و بگیص کردتأییگ 

اعمبار  نگ کااذی )نوشم ( داده شگ، اعمبار امضدای   عالوه بر اینک  ب  ا ناد الکمرونیکی ،قوانیص ایص

از ، م دخ  تحدم شدرایط    ،هدای تگیدگ  بگیص ترتیب تکنی  شگیو تأییگ  فم پذیر زالکمرونیکی نی

در  ،و انمسداب آن  هگاریاطمینان از صحم ایجاد و نگثبات و آن و  ةتمی  احراز هویم ایجادکننگ

 دود بدر ایدص نقدش صدح        یآرادر نیدز  دیوان ک ور فرانس  ی دالیل قابل ا مناد قرار گرفمنگ ةزمر

ادلدة  ر دگ  مدی  بد  نظدر  با ایدص توضدیح   (ی Piedelièvre 2008: 68. n. 63 et p. 2, n. 1) گذاشم  ا م

مدورد توتد     در حقو  فرانسد   م گاقی در تقویم اصل آزادی ادل مثابة توانگ ب  نمی نیکیورالکم

هدای  گوند  دالیدل آن را از قیدگ محدگودیم    قائل شگن اعمبار  نگ نوشم  برای ایص ی زیراگنقرار گیر

حمدی بدا    ،هر دعدوایی  رهانگی بنابرایص،میشفاهی در حقو  مگنی ا م، ادلة ک  ناظر ب   ،اثباتی ادل 

 شودیکی اثبات الکمرونیادلة  اتوانگ فارغ از ارزم آن بمی ،مگنیصبغة 

 لزوم رعایت تشریفاتعدم

حقو  تجارت، اصدل آزادی ادلد  اثدر دیگدری      ةحوزدر  ،کارگیری ادل  در اثبات عالوه بر آزادی ب

لزوم ت ریفات در اعمال تجاری و تنظیم ا ناد و قراردادهای تجداری  عگم ب آن از توان ک  می دارد

 شدود نمدی اعمال  در   وص مگیون تاتر  1ون مگنیقان 1326 ةماددر حقو  فرانس   مثالًیاد کردی 

در ا دناد و   ،االترا دم کد  در   دوص ا دناد مدگنی الزم     ،2قانون مگنی فرانس  1328 ةمادو نیز 

 (یn. 109: 1990Défossez -Dekeuwer ,121)  3شودقراردادهای تجاری اعمال نمی

                                                                                                                                                       
ا یوت   یةعهگ ب  تأدعمل حقوقی ک  ب  موتب آن فقط یکی از طرفیص  ود را در برابر دیگری مم»: کنگیایص ماده مقرر می 1

قدگار آن بد    متسدجیل و نیدز مبیدغ یدا      ،تعهگ ا م ةک  ممضمص امضای نویسنگ ،بایگ در  نگی کنگیال مثیی متسییم م

 ییی« حروف و ارقام ب   ط وی ذکر شود

ها یا از تداریخ فدوت شدخ  یدا     تاریخ ا ناد عادی صرفاً از تاریخ ثبم آن»: کنگیقانون مگنی فرانس  مقرر م 1328 ةمادی 2

از قبیدل   ،ر دمی  ناندزد مدأمور   شدگه میهدا در ا دناد تنظد   ک  مفداد آن  انگ یا از تاریخیا امضا کردهها راشخاصی ک  آن

 «یمهروموم یا تحریر ترک ، تسجیل شگه ا م معمبر  واهگ بود ةتیسصورت

 مگنی فرانس  در   وص ضمانم تجاری: قانون 1326اعمال مادة رأی در   وص عگمی 3
Com., 12 mai 1998, pourvoi n 95-15.355, Bull. 1998, IV, n 150 
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 دالیل دیگرو امکان اثبات خالف مفاد سند با  دالیل سایربر  سندرجحان عدم

Dekeuwer-)  1گاردهای اثبات رتحدان ند  از آثار اصل آزادی ادل  آن ا م ک   نگ کمبی بر دیگر شیوه

Défossez 1990: 109, n. 121 گفم  شگه ارزم اثباتی  نگ کمبی در امدور تجداری قطعدی نیسدم و     (ی

قابدل اثبدات    ،2راتتمید  شدهادت یدا امدا     از ،ممقابالً اثبات ادعای مخالف منگرتات  نگ با هر و یی 

بد  لحدار    ، نگ کمبی در   وص دعاوی تجاری(ی  n.208 :1988De Juglart et Ippolito , 62)  3ا م

ندگ و  اای، بد  محمدوای قراردادهدا آگداه    افدراد حرفد    در مقام ،تجار ی چونای نگاردکارایی ویژه ،اثباتی

بسا بد   بر  ایر دالیل نگارد و چ ها حاکمیم دارد و دلیل کمبی ارتحیمی های قوی بر روابط آنعرف

 نگاشم  باشنگیاقبال  بگانچنگان تجار کا مص از  رعم تریان مبادالت و معامالت  ةوا ط

 آزادی ادله در حقوق ایران

مکمدوب و   ةادلد نظدام مبمندی بدر     ،1361در  دال   ،پیش از اصالحات قانون مگنی ،در حقو  ایران

 اب  قانون مگنی )قبدل از   1306 ةمادمگنی حاکم بودی محگودیم اعمبار دالیل شفاهی در دادر ی 

ی  از عقود و تز در مواردی ک  قانون ا مثنا کرده ا م هیچ»: کردمقرر می( 1361اصالحات  ال 

                                                                                                                                                       
 :قانون مگنی فرانس  1328اعمال مادة و رأی در   وص عگم

Com., 17 mars 1992, pourvoi n 90-10.694, Bull. 1992, IV, n 121 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_457

8/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html 

1. Comp. Com. 3 mai. 1984, Bull. Civ. IV, n. 145. 

 (Le commencement de preuve par écrit) بگیص ترتیب در حقو  فرانس  در مواردی ک   نگ نوشم  نقدش شدرو  اثبدات   

 مو در قامدم ید  دلیدل کامدل قابدل ا دمناد ا د        دهدگ یمد « دلیدل »دارد ایص نقش در دعاوی تجاری تدای  دود را بد     

(Piedelièvre 2008: 67, n. 62ی ت)    وضیح آنک  در حقو  ایص ک ور در مواردی ک   نگ کمبدی واتدگ شدرایط مقدرر در 

و بدا دالیدل    گیدرد ب  عنوان شرو  اثبات مورد توتد  قدرار    توانگیم اثباتی(قانون تهم ی  امر حقوقی نیسم )فرمالیسم 

 دیشوکامل  ،همچون شهادت ،دیگر
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/le-commencement-de-preuve-par-ecrit-une-preuve-

qui-peut-etre-parfaite/h/fa7fad927d02485d6cb6bbaf58c18acf.html 
 ←در   وص قابییم اثبات  الف مفاد  نگ کمبی با شهادت یا امارات ی 2

Com., 21 novembre 1995, pourvoi n 9320.893 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4

578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html 
3. Com. 3 mai 1984, Bull. Civ. IV, n.145- (Piedelièvre, 2008, p. 67. n. 62) 
Cass. Req., 25 nov. 1903, D.P. 1904, 1, p. 332- (Legeais, 2009, p. 444, n. 868) 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/le-commencement-de-preuve-par-ecrit-une-preuve-qui-peut-etre-parfaite/h/fa7fad927d02485d6cb6bbaf58c18acf.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/le-commencement-de-preuve-par-ecrit-une-preuve-qui-peut-etre-parfaite/h/fa7fad927d02485d6cb6bbaf58c18acf.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/droit_actes_26223.html
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تدوان فقدط بد     نمدی  ،ک  موضو  آن عیناً یا قیمماً بیش از پان گ ریال باشدگ  ،ایقاعات و تعهگات را

: کردمینیز مقرر  آن قانون  اب  1310 ةماد ،همچنیصییی«ی  کرد شهادت شفاهی یا کمبی اثبات ةو یی

 ةو ییتوان آن را فقط ب  نمی ،عقگ یا ایقا  و یا تعهگی بیش از پان گ ریال باشگ ادعواگر موضو  »

نظدر  فی  ود را ب  پان گ ریال تقییل داده یا از مازاد آن صدر ااگرچ  مگعی دعو یشهود اثبات کرد

بد  محدگودیم تدوان اثبداتی      زمیند  نیدز در همدیص   قانون مگنی  1311و  1308و  1307مواد «ی کنگ

 ةمداد و  «امارات»در   وص آن قانون  1324 ةمادعالوه ی ب کردمیمگنی اشاره شهادت در دعاوی 

آن در   وص شهادت بدود و تدوان اثبداتی     یادشگهنیز ناظر ب  مواد  « وگنگ»در   وص  1325

ک  با شهادت شهود قابییم اثبات داشم و طبعاً ایص دالیل نیز با  کردمی یرا محگود ب  موارد دالیل

قدانون مدگنی م دوب     8/10/1361مدور    ةاصالحیرو بودی پ  از  محگودیم اثباتی شهادت روب

فقهدای شدورای نگهبدان و قدانون      8/8/1367مجی  شورای ا المی و همچنیص اظهدارنظر مدور    

مجی  شدورای ا دالمی راتدع بد  حدذف مدواد        4/8/1370اصالح موادی از قانون مگنی م وب 

تغییری در ارتباط با ارزم شهادت شدهود در نظدام حقدوقی     1311و ، 1306، 1307، 1308، 1310

روندگ  ایص شایگ بموان برداشم  شگی دعاوی مگنی رابط  با و محگودیم اثباتی آن در  شگایران ایجاد 

در نظدام   ،فارغ از مگنی یا تجاری بودن دعدوا  ،ای عامگهقاع منزلةب   را ب  معنای تریان آزادی ادل 

ویدژه امدارات   بد   ،اثبداتی امدارات  های ظرفیمایص نظر در کنار در نظر گرفمی دادر ی مگنی ایران 

توانگ دادر ی مگنی در حقو  ایران را از می در دعاوی مگنی عیم دادرس نیز و ،قضاییشخ ی و 

گون  ک  در حقو  فرانس  در دعاوی تجداری  آن، «آزادی ادل »ای مسمقل تحم عنوان قاعگه ی  أت

 مسمغنی  ازدیشود، می ب  عنوان ا مثنا از آن یاد

گذار ایران در مسیر اقمباس از حقو  فرانسد  و نو دازی   بنا بر نظر بر ی حقوقگانان، گاه قانون

شفاهی و محدگودیم   ةادلب  اعممادی افراطی بی مثالًنظام قانونی ایران مسیر افراط را پیموده ا می 

 یدیدگگاه  1370و  1361ک  قبدل از اصدالح آن قدانون در  دال      ،اثبات با شهادت در قانون مگنی

تاریخی ایص ک ور داشم و ایص افدراط تدا    ةتجربزعم ای ان ری   در شگه در قانون بود، ب پذیرفم 

در حقدو  فرانسد  بدر اصدل      شدگه بیندی پیشهای پیش رفم  بود ک  حمی مانع از اعمال تعگیل آنجا

 اصدل آزادی ادلد  در دعداوی تجداری     ی(54: 1387کاتوزیان ) محگودیم ارزم دالیل شفاهی بود
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هرچنگ بد    ،از ایص تعگیالت در حقو  فرانس  ا م ک  در حقو  ایران راه نیافمی با ایص حال یکی

دعاوی تجاری برر ی  گون  ک  درشنا ایی اصل آزادی ادل  آنهای ر گ مبانی و ضرورتنمی نظر

تنهدا در  باشگ، عمالً نظام دادر ی را ن  یادشگهگذار وقم ایران در اصالحات نظر قانون مگ شودمی

 موضدو  البمد  ایدص    مندگ  دا م  ا دمی   دعاوی تجاری بیک  در عموم دعاوی مگنی از آثار آن بهره

کد   چندان  ؛ارد  داص ندگارد  مسیر محگودیم اثباتی ادل  در مدو  رمنافاتی با وضع قواعگ ا مثنایی د

قانون دریدایی ایدران در   دوص معدامالت راتدع بد         24 ةمادماننگ در مواردی  ایرانگذار نونقا

قانون تجارت ایران در   وص  103 ةمادآن قانون در   وص رهص ک می یا  42 ةمادها و ک می

 دانسدم  ا دمی  ال رک  در شرکم با مس ولیم محگود تنظدیم  دنگ ر دمی را ضدروری     انمقال  هم

شدکل مطید  آن    ب با آزادی ادل   و شگهبرر ی « فرمالیسم اثباتی»موارد االباً تحم عنوان  گون ایص

کد  بدا توتد  بد       ،حقو  تجدارت  ةحوزویژه در ب نهاد، تمع میان ایص دو  گیردیمی در تقابل قرار

ثبوت و اثبات عمییات  گرایی بوده و گرایش ب  آزادی شکل در ود همواره گریزان از شکل ةپی ین

 یشودمیبرر ی  ادام موضوعی قابل توت  ا م ک  در  حقوقی داشم ،

 تقابل امنیت و سرعت ،تقابل فرمالیسم و آزادی ادله

گرایی حقو  تجارت نمایجی در پی دارد ک  گداه بدا هدم در تدزاحم قدرار      ویژگی کارآمگی و عمل

ت دریح کدردی    میند  زدر همیص  گبایرا  گراییشکلو آزادی ادل  در تقابل فرمالیسم  ةقاعگگیرنگی می

آور در اعمال حقوقی و های معیص انح اری و الزاماشمراط شکل»گرایی ب  مفهوم فرمالیسم یا شکل

 «گیدرد ایقاعات و ا ناد ا م ک  در مقابل اصالم رضا یا اصل آزادی شدکل اظهدار اراده قدرار مدی    

 ی(17 :1388قا می )

گیرد ک  می یا اثبات تعهگات را در بر ،ام آن وضع ت ریفات ایجاد،  قوطفرمالیسم در معنای ع

یدا آزادی   )رضدایی بدودن عقدود(   در برابر اصالم رضدا  و دارد ثبوتی تنبة در شکل اول و دوم آن 

بایدگ   ،توضدیح با ایص اثباتی داردی تنبة و در مقابل در شکل  وم آن گیرد شکل اظهار اراده قرار می

ای ا م ک  فقدگان آن شدرایط   گیران اعمال تجاری مسمیزم شرایط شکیی  خمتحق  بر ی گفم 

قدانون   مثالً در   وص ا ناد تجداری   1)فرمالیسم ثبوتی(ی اعمبار عمل مزبور  واهگ شگباعث عگم
                                                                                                                                                       
1. Les formalités ad validitatem 
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نظر منجر  توانگ ب   یب عنوان  نگ موردشرایطی را برای  نگ برشمرده ا م ک  فقگان هر ی  می

بدر   مدثالً، قانون تجارت فرانسد (ی یدا     511Lد 1 ةمادقانون تجارت ایران و  226و  223ة مادشود )

، عالمم تجداری یدا   1386م وب  ،های صنعمی و عالئم تجاریا اس قانون ثبم ا مراعات، طرح

 ای در مرتع قانونی ب  ثبم بر گیبا ت ریفات ویژه گبایا مرا  

ا ناد  ةینزمفی و اثر مثبمی بگیص ترتیب در تجارت واتگ دو اثر ا م: اثر من ةحوزفرمالیسم در 

  تجاری  نگی ک  فاقگ ت ریفات و شرایط شکیی باشگ فاقگ اعمبدار ا دم و در مقابدل  دنگی کد     

ایدرادی   بگون اینکد  کسدی بمواندگ بد      ؛ت ریفات قانونی را رعایم کرده باشگ من أ اثر  واهگ بود

در ایص ا ناد، تعهگات (ی Dekeuwer-Défossez 1990: 108, n. 120) ماهوی در مقابل آن ا مناد کنگ

شونگ و رعایم ایص ت دریفات ظداهر   گذار ایجاد مینظر قانون رعایم شرایط شکیی مورد ةنمیجدر 

 دم از  دوی   چکی ک  واتگ عناصدر شدکیی کامدل ا    مثالً ازدی اعمماد و حمایم می  نگ را قابل

توان گفدم  گیون نباشگی با ایص توضیح میچ  واقعاً م صادرکننگةهرچنگ  شود؛پردا م  گبایبان  

 و فدرض آگداهی ثالدث پد  از ثبدم و اعدالن بدا        ،، اعمبار ظهدور هاامضااصولی همچون ا مقالل 

 فرمالیسم ارتباط تنگاتنگ دارنگی

گیدردی در  با اصل آزادی ادل  در حقو  تجارت در تقابل قرار مدی   1فرمالیسم در مفهوم اثباتی آن

کندگ  ایص رویارویی اصالم ب  آزادی ادل  داده شگه و مواردی ک  رعایم ت ریفات ضرورت پیگا می

                                                                                                                                                       
1. Formalismeprobatoire 

نو   اصی از دلیل با بار اثباتی م خ  )مثالً  نگ نوشدم (   فقط قانونی ةک  در نظام ادل شودیفرمالیسم اثباتی آنجا ظاهر م

قدانون ثبدم ایدران در     48و  22 ةکد  مفداد مداد   چندان  ی(240 :1388)قا می شود یبرای عمییات حقوقی معیص مقرر م

 ةقانون امور حسبی ایران در   دوص اشدکال وصدیم و مداد     282تا  276 ة  وص ارزم اثباتی  نگ ر می و ماد

در   دوص معدامالت    1310قانون ثبم عالئم و ا مراعدات م دوب    40و  12 ةاب  قانون مگنی ایران و ماد  1306

در   دوص  دقف    1980 ةییژو 15 ةقانون مگنی فرانس  ناظر ب  فرمان مور  1341 ةا مرا  و نیز ماد ةراتع ب  ورق

ر   وص شکل تنظدیم قدرارداد بیمد  چندیص     فرانس  د ةقانون بیم 112د 3 ةارزم قابل اثبات با دلیل شفاهی و نیز ماد

آن  42 ةو مداد  هدا یقانون دریایی ایران در   وص معامالت راتع ب  ک م 24 ةکارکردی داردی حمی مواردی ماننگ ماد

قانون تجدارت ایدران در   دوص انمقدال      103 ةقانون در   وص تنظیم  نگ ر می در   وص رهص ک می یا ماد

یم محگود و مواردی از ایص د م، با اینک  فرمالیسم ب  نوعی ناظر ب  صحم و تحق  ال رک  در شرکم با مس ول هم

اثبات  میرمسمقیشگه ب  طور اموارد نیز فرمالیسم وضع گون صیگزاف  نیسم اگر بگوییم در ا ،ثبوتی عمییات مزبور ا م
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بگیص ترتیب آزادی شکل و دلیدل  (ی  n12: 1989Jauffret, par: Mestre , .4)  1یابگا مثنایی می ةتنب

لیکص اطال  آن در مواردی مدورد تدرح و تعدگیل     یمانگاعگه و اصل باقی میی  ق مثابةکماکان ب  

ر گ فرمالیسم ندویص در حقدو  تجدارت امدروز در تقابدل      قرار گرفم  ا می در حقیقم ب  نظر می

دیگرندگ و  دیگدر و البمد  مکمدل ید     قگ با آزادی ادل  نیسم و ایص دو در تعامل پیو م  با ی تمام

گرایدی  ن از آزادی مطی  ادل  در ایدص حدوزه  دخص گفدم، اعمقداد بد  شدکل       تواگون  ک  نمیهمان

 حگاکثری در آن نیز منطقی نخواهگ بودی

حقوقگانان فرانسوی نقش اعمماد ممقابل و حسص نیم را در روح حقو  تجارت بسیار پررندگ  

 De) هدگ دال عا  قرار مدی ک  ایص   ی   فرمالیسم را تا حگ زیادی تحم طوریکننگ؛ تر یم می

Juglart et Ippolito 1988: 38, n. 20-2 اقم ادی و تجاری و پیدگایش   ةتو عبا توت  ب   ،همچنیص(ی

هدایی انکارناپدذیر   ضرورت«  هولم»و «  رعم»معامالت و عمییات تجاری گوناگون و پرشمار، 

شدونگی ایدص   تجارت امروزنگ و موتدب تریدان مطیدوب کاالهدا و گدردم ثدروت مدی        ةعرصدر 

 ود در بسیاری  ةگذشم ةگیران خمها توامع را بر آن داشم  ا م ک  در الزامات شکیی ضرورت

ضدرورت   ای کارآمدگ از آن را بد  کدار گیرندگی    یا گون  بگذارنگو آن را کنار  کننگموارد تجگیگنظر 

                                                                                                                                                       
ایص شکل از فرمالیسدم )اثبداتی( بد      ةق اب عمییات نیز محگود شگه ا می گون صیاثباتی ا ةگیرد و و یییم بر را هم در

ک  در آن برای نخسمیص بار اصل تقدگم دلیدل نوشدم  بدر      گرددیرم( بOrdonnance de Moulins 1566) فرمان مولص

 ی(276 :1388)قا می  شگدلیل شفاهی در اثبات مفاد اعمال حقوقی با ارزم بیش از ی  مبیغ م خ  مقرر 

د قراردادها و ایجاد حمی در زمینة انعقا «یردیگیم صورتی ای یو  هر با اثبات  مثناییا موارد در تز تجارت حقو  در»ی 1

جداری  ی تقراردادهدا تعهگات نیز قراردادهای تجاری اصوالً ت ریفاتی نیسمنگ و ب  وا طة ضرورت  رعم و  دهولم  

یص موارد ک  در هم کردایگ توت  ب(ی Legeais 2009: 444, n. 868ب  طری  شفاهی با تیفص نیز منعقگ شونگ ) گنتوانیم

 ییندی آن فاصدی   و عقالنیم از مفهوم  نمی و آ ییگراگرایش ب   مم عمل اا مثنایی نیز فرمالیسم در حقو  تجارت ب

وأمدان  ت صیک  گراف نیسم اگر بگوییم فرمالیسم در حقو  تجارت در حقیقدم در تهدم تدأم    یاگون  ب  ؛گرفم  ا م

وپداگیر  د دم  یهدا شکل منزلةاز آن ب   توانیگرفم  ا م و دیگر نم در معامالت شکل رعم و امنیم  یهاضرورت

و البمد   « اقم دادی »و « هوشمنگ»فرمالیسم تگیگ در حقو  تجارت را فرمالیسمی  توانیحقوقی یاد کردی در حقیقم م

ک  فرمالیسدم تگیدگ    شودیه موضوح دیگوپاگیر  نمی و آیینی دانسمی در ایص تعبیر ب از پ  فرمالیسم د م اشگهیاح

رچنگ ایدص  ه ؛در کنار آن تو ع  و گسمرم یابگ توانگی و با آزادی ادل  دارد و محقو  تجارت کارکردی هم ةدر حوز

 یکننگیطری  م ةممفاوت ارائ یادو روم ب  گون 
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کنگ ک  امور ب  صورت شفاهی یا با ر یگ  داده و بد     رعم در عمییات تجارتی اایب ایجاب می

 ،هدا چ  در فراینگ ایجداد  تعهدگات چد  در اثبدات آن     ،ت ریفات صورت گیردی آزادی شکل دور از

مدثثر در   یترتیب نق د  ایص و ب  داردها را ب  دنبال  رعم و انعطاف فراینگها و طبعاً کاهش هزین 

 یکنگمیتریان مبادالت اقم ادی و تجاری و گردم ثروت ایفا 

 علم دادرسآزادی ادله و 

ها حول ایص موضو  ا م کد   ایص بحث همةدر فق  امامی  بحث بسیار ا می  یم دادرسعدر حجیم 

حاصل شود و کگام قاضی ح  ا دمناد بد  آن    گبایچ  نو  عیمی حجیم دارد و ایص عیم از چ  طری  

حال، نظر م هور بر حجیم ایدص دلیدل در    ایص را دارد و ایص عیم چ  زمانی بایگ حاصل شگه باشگی با

 بداور آیگ ک  بد   میاز عبارات بر ى فقیهان چنیص بر  1ی(3:   1416قمی ایر دالیل ا م )مثمصبرابر  

ولى بر ى دیگر از فقها تواز حکم قاضى طب  عیدم   یعیم شخ ى او م عیم دادرسای ان مراد از 

 رو، حکم کردنازیص یانگ، ن  عیم شخ ى وى ب  واقع  ود را حمل بر عیم حاصل از ادلة اثبات کرده

 ی(205 :1387انگ )تمعى از مثلفان طب  عیم شخ ى را براى قاضى تایز نگانسم 

در برابدر  حقوقگانان، در نظام دادر ی مگنی، عیم عادی و ممعارف قاضدی )  باورب   با ایص حال،

فید  در عدالم   ادل  و مگارک اثباتی ناظر ب  تحق  موضوعات ممنداز   ةپایک  ا ا اً بر  ،عیم شخ ی(

زمانی ک  مسدمنگ بد     عیم دادرس ی(126: 1384، دارای حجیم ا م )شم  شودمی ار  حاصل 

تواندگ بدگان   ادل  و مگارک ممعارف باشگ در حقیقم عیمی نوعی ا م ک  هر قاضدی ممعدارف مدی   

هندی  د م یابگ و بر ا اس آن ب  صگور رأی بپردازدی اما عیم حسی و شخ ی محگود ب  قیمرو ذ

تواندگ فراتدر از ید     برای دیگران نمدی  ،توت  ا م وی قابل شخ  قاضی ا م ک  هرچنگ برای

 نگ هدر شدخ  ممعدارفی را قدانع    بموا گبایک  دلیل ا ا اً درحالی ؛اطال  یا گواهی قابل ا مناد باشگ

وط مضدب  ةادلد زمانی قابل ا دمناد ا دم کد  مح دول      فقطقانونی  ةادل ازدی چنیص عیمی در نظام 

نی بدر  محگود ب  مواردی ا م ک  مبم عیم دادرس ،نظام حجیمدر ایص  ،قانونی باشگ و در حقیقم

 قانونی باشگی ةادل

                                                                                                                                                       
 ی119د 93: 1384 مو ویان ←های مخمیف فقهی برای دیگن دیگگاهی 1
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توانگ مورد و نقش آن در اثبات می« عیم دادرس» موضو در دعاوی تجاری و نظام آزادی ادل ، 

 عیم دادرسگون  دعاوی اصل کیی لزوم اتکای توت  قرار گیردی اما ایص بگان معنا نیسم ک  در ایص

بیک  بد    ؛ممعارف زیر پا گذاشم  شود و عیم شخ ی قاضی مالک عمل قرار گیردص یراقبر دالیل و 

 ازدی بد  تعبیدر   معنای آن ا م ک  قاضی را از تکییف ب  ابمنای عیم  ود بر دالیل محگود رها می

لدیکص چندیص عیمدی از طدر       ییابگعیم ممعارف قاضی حجیم می فقطدیگر در دعاوی تجاری نیز 

مانندگ   ، ایل مخمیف قابل ح ول ا دمی در نظدام محدگودیم ارزم اثبداتی ادلد      گوناگون و با و

گذاری ایص ادل  نیز ب  شگه نگارد و ارزمتعییصازپیش ةادلگواهی، قاضی راهی تز حرکم در مسیر 

گدذار بداز   هرچنگ ممکص ا م در تح یل ایص ادلد  د دم وی از  دوی قدانون     ؛د م وی نیسم

تح یل  موضو اما در نظام آزادی ادل  فارغ از  یآییص دادر ی مگنی( قانون 199 ةمادگذاشم  شود )

ک  تابع اصول دادر ی مگنی ا م، قاضی در ا مناد ب  دالیل آزاد ا دم یدا در مدواردی کد       ،دلیل

اصوالً در ی  دعوای مگنی تحق  اثبات با دلییی ماننگ شهادت نداممکص ا دم در دعدوای تجداری     

 یردچنیص محگودیمی وتود نگا

 نتیجه

تجارت و ب  تبع آن حقو  تجدارت اهمیدم    ةعرصتردیگی نیسم ک  دو اصل  رعم و امنیم در 

 شدونگ بسزایی دارنگ و همیص کارکرد  بب شگه ا م قواعگ عام حقو  مگنی در مواردی دگرگون 

آن  ازگاری یابنگی بدگیص ترتیدب زمدانی کد  تعهدگات       ةویژو با شرایط دنیای تجارت و مقمضیات 

کننگ ک  ب  لحار کارکرد با قواعگ حقدو  مدگنی   ای تبعیم مییابنگ از قواعگ ویژهی میوصف تجار

توان ب  اصل آزادی ادل  در دعاوی تجاری اشاره کرد کد  در بر دی   می از ایص قواعگ تفاوت دارنگی

با توت  ب  محگودیم ارزم اثباتی بر ی دالیل در دعاوی مگنی با  ،ماننگ فرانس  ،حقوقیهای نظام

 ود ا م اص داده   در ح  تجارت تایگاه مهمی را بها باز گذاشمص شمار ادل  و ارزم اثباتی آن

شدگه ندگارد و   تعیدیص ازپدیش  ةادلد در دعاوی مدگنی، قاضدی راهدی تدز حرکدم در مسدیر       ا می 

دهدگ از ا میدار وی  دار  ا دمی در     می گذاری ایص ادل  نیز تز در مواردی ک  قانون اتازهارزم

ی قاضی از تح یل دلیل منع شگه ا م و اصل تناظر از اصول مسیم حاکم بر ر دیگگی  چنیص نظام



 479  و فرانسه از منظر حقوق ایران بازرگانی اصل آزادی ادله در دعاوی جایگاه

و قاضدی   ا دم  عدام دادر دی مدگنی    ی در نظام آزادی ادل  ایص اصول بنیادیص تابع قواعگا م وی

 لیکص در ا مناد ب  دالیل ا ا اً آزاد ا می یمجوزی در ترک آن نگارد

ت ریفاتی نیسدمنگ   اصوالًتعهگات نیز قراردادهای تجاری  انعقاد قراردادها و ایجاد ةزمینحمی در 

شدفاهی از طرید     صورتگ ب  نتوانضرورت  رعم و  هولم قراردادهای تجاری می ةوا طو ب  

اگر  نگ کمبی وتود بگیص ترتیب گی نتیفص و فک  یا اینمرنم در بسمر تجارت الکمرونی  منعقگ شو

ی بدگیص ترتیدب، فرمالیسدم در    ری و رتحان نخواهدگ داشدم  های اثبات برتبر دیگر شیوه ،داشم  باشگ

گیدردی در ایدص رویدارویی    مفهوم اثباتی آن با اصل آزادی ادل  در حقو  تجارت در تقابل قرار مدی 

 ةتنبد کنگ ضرورت پیگا می هادر آن اصالم ب  آزادی ادل  داده شگه و مواردی ک  رعایم ت ریفات

 یماندگ ی  قاعگه و اصل باقی می منزلةشکل و دلیل کماکان ب   یابگی بگیص ترتیب آزادیا مثنایی می

 لیکص اطال  آن در مواردی مورد ترح و تعگیل قرار گرفم  ا می

تجداری وتدود   مدگنی و  در حقو  ایران ت ریحی بر شنا ایی ایص اصل در فرایندگ محاکمدات   

رای آن مفهدوم مسدمقیی   ی تردیگی نیسم ک  دعاوی بازرگانی در حقو  ایران حمی اگر بموان بنگارد

تابع نظامی مسمقل از دادر ی مدگنی   ،اثباتی و قواعگ دادر ی مگنیادلة را در نظر گرفم، ب  لحار 

، ضدرورت  1361در  دال   ،مگنی قانونگرفم  در مقررات نیسمنگی شایگ تا قبل از اصالحات صورت

لدیکص   ر دیگ، مدی  ظدر شنا ایی اصل آزادی ادل  در دعاوی تجاری و بازرگدانی قابدل توتید  بد  ن    

اثبداتی  هدای  اثباتی در قانون مگنی و برداشم  شگن محگودیم ةادلگرفم  در نظام اصالحات صورت

ویدژه امدارات شخ دی و    بد   ،اثباتی اماراتهای در کنار ظرفیمدر نظام دعاوی مگنی،  شفاهی ةادل

ب   ،چنیص اصییو شنا ایی  ی  أتضرورت  عیم دادرس در دعاوی مگنیتوت  ب  نقش  و ،قضایی

را بد  ندوعی    گون  ک  در حقو  فرانس  مورد نظدر ا دم،  آن ،حقو  تجارت ةحوزدر  طور مسمقل

 یمرتفع  ا م  ا م
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