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  : چكيده 
 در .تر اسموثوي ا دادرسان و اصحاب دعهاي دادرسي در چگونگي شناسايي عملكردماهيت نظام
فين و دعوا شي متعلق به طر دهد هر شخص متهم خود را تحت تعقيب قرار مي، از جمله، نظام اتهامي

 دخالتي آنكه قاضي در شود تلقي مي قضايي يك پيكار تن به تن  در اين نظام دادرسي همچون.است
هدف دادرسي تنها فصل خصومت است نه كشف . جز اينكه بگويد چه كسي برنده است ندارد

   اختيارات بودن نظام دادرسي مدني بدين معنا است كه قاضي در دادرسيتفتيشي  .حقيقت
  تالش درقاضيدر اين نظام . شود فعال گفته ميپويا يا  به او قاضي ،از اين روكه دارد اي گسترده
 كه از جمله دنداراين دو نظام معايبي به همراه . حقيقت را كشف و عدالت را اجرا كندتا است 

به دليل ،  و امروزي در تحوالت جديد.ها اشاره نمودتوان به اطالة دادرسي و افزايش هزينهمي
 هم به مقتضيات به سوي ادغام در يكديگر حركت كردند تااين دو نظام وز اشكاالت متعدد، بر

نظام جديد كه مبتني بر اين .  و هم به لوازم نظام تفتيشي شودهاداتهامي پاسخ ددادرسي نظام 
سازي پرونده ي آماده ، از دو مرحلهاست خصوصي بودن دعوي مدني ياعمومي هر دو مفهوم 

 .يابد كاهش ي آنها  و هزينه شدهتسريعها در رسيدگيتا محاكمه بهره مي برد ي  و مرحله
  .نظام دادرسي ايران نيز مصون از تغييرات و تحوالت نبوده است

  

  :واژگان كليدي   
 اصل تسلط -ابتكار خصوصي در طرح دعوا  اصل-  تفتيشي بودن دادرسي مدني- ظام اتهامين

 اختيارات -  و پويا دادرس فعال -ل منفع  دادرس خنثي و - طرفين دعوا بر جهات و موضوعات
  . كشف حقيقت-فصل خصومت -  ي  محاكمه سازي پرونده و مرحلهي آماده مرحله - قاضي

  :مقدمه

                                                           
∗
               com.hotmail@hassanmohseni :  mailE                                  66409595: فاكس 

  :از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي منتشر شده است
، 85، سال "ي عملكرد دموكراتيك در دادرسي و اصول مربوط به ويژگي هاي دادرسي مدنيكننده  اصول تضمين"

 .74شماره 



 

   1386 بهار ، 1رة شما، 37سال  ، فصلنامه حقوق                                                                82  

ي دعاوي و صاحبان  رويكرد اصول و قواعد دادرسي در برخورد با رسيدگي كننده

هاي دادرسي  نظام.  ه استها وابستهاي دادرسي و ارزيابي علمي آن دعاوي به نظام

هاي راجع به آئين دادرسي همان گفتگوهاي مرسومي هستند كه در كتاب تقريباًمدني 

 ,Stefani (et al)  به بعد و نيز 67، صص 1382خوندي،  به بعد و نيز آ19، صص 1380آشوري، (كيفري

2001, P.44 and after(،٢يشي نظام تفت،١شوند؛ نظام اتهامي  مورد بحث واقع مي
و نظام  

٣مختلط
هاي آئين دادرسي كيفري  طور كه گفته شد مرسوم است در كتب و رسالههمان .

ها گفتگو به   از اين نظام،به عنوان تاريخ تحوالت قواعد راجع به اين بخش از دادرسي

و نيز كشورهاي وابسته به  ٤ال حقوق كامنداراي وجود اين، كشورهاي با  .آيد ميان مي

 ، اخيرا، با توجه به افزايش اختيارات دادرس مدني در رسيدگي٥ژرمني، -نظام رومي 

ي اين ي فايدهدرباره. اند شده در حقوق دادرسي مدني ،اين زمينهاز بحث به ناگزير 

آشنايي با طرز كار هر « :توان خاطر نشان ساخت كه مياند گفته  كهنحوبدان مباحث 

كند، بلكه امكان   آگاه مي]... [دهاي دادرسييك از نظام ها نه فقط ما را از تحول نها

ها و نهادهاي ارزيابي علمي نظام دادرسي موجود و اجتناب از توسل به برخي روش

در عين حال، .  )19، ص 1380آشوري، ( » سازد زيانبار و غير منطقي گذشته را نيز فراهم مي

بر ادوار تاريخي هر ها فارغ از مباني سياسي حاكم   هر يك از اين نظامدپذيرش يا ر

سخن، فرهنگ سياسي تا حد بسيار زيادي بر فرهنگ قضايي  به ديگر .كشور نبوده است

رو، بررسي هر يك از اين  از اين،)Stürner, 2004, P.789( گذارد هر جامعه تأثير مي

بدين . سازد ها با شهروندان خود نيز آشنا مي ي برخورد حكومت ها ما را با شيوه نظام

 در نوشتار ، در نوشتار دوم به نظام تفتيشي مدني، در نوشتار يكم به نظام اتهاميترتيب،

                                                           
1. Système accusatoire.  
2. Système inquisitoire. 
3. Système mixte. 
4. Common Law.  
5. Roman – German.  
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 سرانجام در نوشتار چهارم تحوالت .خواهيم پرداخت تحوالت جديد و امروزي  بهسوم

  .دادرسي در ايران را مورد بررسي قرار خواهيم داد 

  

  نظام اتهامي) نوشتار يكم

كه هر شخص متهم خود را تحت  م است و ايني اتها ي اين نظام واژه  وجه تسميه

در اين جا [كننده هاي دادرسي از سوي تعقيب دهد و تنظيم مجادله تعقيب قرار مي

 ,Stefani (et al)( شود كه متهم است انجام مي] در اين جا خوانده[و خصم او ] خواهان

2001, P.45, No.54(. ١ طرفين استدعوا شي متعلق به « در اين نظام از اين تفكر كه «

 صرفا، به عنوان يك داور تلقي - دادرس- كنندهشود و رسيدگي سخت جانبداري مي

شود و مرافعه  اين انديشه كه دعواي مدني تنها با درخواست مدعي آغاز مي. گرددمي

در اين نوع دادرسي . از اين نظام است برگرفته ي صرفا خصوصي است واجد جنبه

كنند و  دادرسي را هدايت ميجريان ها   آن؛كنند  ايفا ميطرفين دعوا نقش بسيار مهمي

كه به تمامي  يا اينو نمايند،  وري ميآ گرد اداره وعناصر مختلف مربوط به ادله را

به تعبيري رسا، . ورزند  وري ادله مفيد است تمسك ميآگرداداره و طرقي كه در جهت 

تحميل است كه بر متداعين » ٢ييپيكار تن به تن قضا«نظام به مانند يك دادرسي در اين 

كند و در اين جنگ دخالتي  آنها نظاره ميگفتگوي تنها، به  در اين ميان شود و قاضي مي

 از .)Couchez, 1990, P.157, No. 227(كه بگويد چه كسي برنده است ندارد  جز اين

اضي ق. استدر برابر خواسته هاي طرفين رو، قاضي در دادرسي واجد نقش انفعالي اين

 براساس كه در كشف حقيقت نوعي يا مادي مشاركت داشته باشد، صرفاً بدون آن

صدر زاده افشار، ( كند گيري مي اند تصميم موضوعاتي كه طرفين به او عرضه كرده مطالب و

  .)4و  3، صص 1370

                                                           
1. Le litige est la chose des parties.  
2. Duel judiciaire. 
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رسد اولين  از لحاظ تاريخي، اين نوع از دادرسي بسيار قديمي است و به نظر مي

نظام اتهامي در يونان باستان و اوايل حكمراني رم معمول . باشدها ي ي دادرس نمونه

تا قرون اين اعمال  گرديد و جرابوده است و پس از هجوم بربرها به فرانسه در آنجا ا

عنوان يك  دادرسي اتهامي به.)Stefani (et al), 2001, P.45, No.54( وسطي ادامه يافت

ال، طرفين بازيگران  حاكم بوده است؛ در كامن زني ١سنتيال  سنت ديرپا در نظام كامن

ترين نقش را در صدور  اند و قاضي يك داور است و هيات منصفه اساسي اصلي دعوي

 در واقع، هيأت منصفه در اين نظام در صدد دموكراتيزه كردن دادرسي .دراي نهايي دار

  .)Carbonneau, 1988, P.549(.است

بر ذات نظام اتهامي  «: نويسندريف اين نظام ميدر تعو همكاران پروفسور ژولوويچ 

د، توسط وكالي طرفين وشمي كه دعوايي كه توسط قاضي استماع اين مبنا استوار بوده 

كند و اين  تر طرح مي هر وكيلي دعواي موكل خود را به صورت مطلوب. گرددمي ارائه 

 چه زماني شهادت گيرند كدام شاهد بايد فراخوانده شود و وكال هستند كه تصميم مي

 و بودهي دعوا نيز در اختيار وكال   ارائه،]... [سواالتي پرسيده شودچه ادا گردد و از آنها 

 .JOLOWICZ & M( »]... [شود بررسي شهادت توسط قاضي امري استثنايي تلقي مي

CAPETTI, PP. 240-339, cited by: Ibid. para. P. 549, note. 26(.  

  : هايي است ظام واجد چنين ويژگياز لحاظ حقوقي، اين ن

تواند در دادرسي حضور   است؛ بدين معنا كه هر كس مي٢ دادرسي اتهامي علني-1

 .  به ارزيابي آن بپردازدداشته باشد و محاكمه را مشاهده كند و شخصاً

 با ادعا و دفاع شفاهي است؛ بدين معنا كه دادرسي كامالً ٣ دادرسي اتهامي شفاهي-2

  . كند و نيازي به نوشتن نيست انده مسير خود را طي ميخواهان و خو

                                                           
مقصود از كامن الي سنتي، ويژگي هاي نظام كامن ال قبل از تحوالت اخير است كه مي توان به تغييرات .  1

به موجب اين تغييرات اختيارات قابل توجهي براي . قوانين آيين دادرسي مدني انگلستان و آمريكا اشاره نمود

  .  دادرس قائل شده اند و ما در قسمت تحوالت جديد و امروزي اين مقاله بدان اشاره خواهيم نمود
2. Public. 
3. Oral. 
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يا به گفتة برخي از استادان طرفين  تقابلمبتني بر منافع م دادرسي اتهامي -3

١تناظري
 و جريان ،شود  با تضمين سه شرط آغاز مياست؛ بدين معنا كه دادرسي اصوالً 

ي و طرح دعوا؛ رسد؛ تضمين آگاهي خصم از وجود دادرس يابد و به انجام مي مي

ي  طرفين دعوا و سرانجام تضمين تبادل ادلهآزاد تضمين مجادله يا گفتگوي 

  .)Tarzia, 1981, P. 729(.طرفين

ي اثبات دعوا در   است؛ بدين معنا كه ادله٢ي قانوني  دادرسي اتهامي داراي ادله-4

يا دفاعات اند براي اثبات ادعاهاي خود   و طرفين ملزمبوده محصور اين نظام كامالً

  . شوندث خويش تنها به آن ادله متشب

است؛ بدين معنا كه عالوه بر اينكه بايد  ٣ي تشريفاتي  دادرسي اتهامي داراي ادله-5

 الزم استي قانوني تمسك كرد بلكه  ي برشمرده شده ي اثبات به ادله در مرحله

وزن ادله و  به مي توان از جمله نمود كهي هر دليل رعايت  تشريفات اثبات را درباره

  .  اشاره كردها عدد آن

گردد كه دادرس اختياراتي جز   اين برآيند هويدا ميشدبدين ترتيب، از آنچه گفته 

 ندارد؛ – از سوي قانونگذار يا حكمران يا توسط طرفين -آنچه به او عطا گرديده است 

 ,Vincent and Guinchard 2003( .كنند به عبارتي، اين مردم هستند كه عدالت را اجرا مي

P. 484, No. 522(.  

تر است؛  هاي دموكراتيك موافقي دادرسي به حال نظام از منظر سياسي اين شيوه

هاي سياسي  ي شهروندان خود را در جريان فعاليت نظامهايي كه مشاركت گسترده

 ,Stefani (et al)( .نهند خواهند و به فرد و حقوقش در رابطه با دولت وقع زيادي مي مي

Loc.cit( .،هدف اين روش دادرسي حمايت از منافع خصوصي اشخاص است  در واقع

 به ،با اين حال. كند  فروگذار نمييو براي ايجاد مساوات كامل بين افراد از هيچ تالش

                                                           
1. Contradictoire.  
2. Les preuves ayant un caractère légal. 
3. Les preuves ayant un caractère formel. 
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رسد نتوان به طور مطلق نظر داد كه در تمام ادوار تاريخ، هر كجا دادرسي  نظر مي

 ,Stürner, 2004( شود؛ دموكراتيك محسوب مياتهامي است حكومت حاكم نيز حكومت 

P. 821(. و بهتر است گفته شود اين نوع از بوده آن خالف  چه، تورق تاريخ خودگوياي

اهداف برخي اين نظام بيشتر با  دادرسي بيشتر موافق منافع خصوصي افراد بوده است و

اي كه  ينهترتيب، كمتربدين. فصل اختالفات، منطبق استو، از جمله حلدادرسي

موافق با حدودي ات نوين حكمراني هايانديشهتوان پذيرفت چنين است كه امروزه  مي

،  اتهامي باشد لزوماً دادرسي،نظاماي معههر جادر  است، نه اينكه ذكورنظام اتهامي م

  .يك حكومت دموكراتيك استآن حكومت 

خود را با آن نش م ترين نظام موجود دادرسي است و بشر اگرچه نظام اتهامي قديمي

  :اند ايراداتي بر آن وارد شده است كه در خور توجهولي، دمساز نموده است 

 مهمترين ايراد اين نظام آن است كه قاضي در برابر اصحاب دعوا داوري منفعل -1

ي طرفين واگذر شده و آنها، به هر نحو كه  و خنثي است و حل فصل دعوا به عهده

بسا، موجب انحراف دادرسي ادرسي را هدايت نمايند و ايتوانند جريان د بخواهند، مي

  .  گردند-  كشف حقيقت-از مسير صحيح آن

 و به ١به ديگر سخن، وقتي دادرسي براي از بين بردن تعارض منافع اصحاب دعوا

 منافع هر ،)Mac Coun, 2005, P. 6( تعبير وسيعتر شهروندان جامعه طراحي شده است

كند دادرسي به مسيري كشانده شود كه  ي آنان ايجاب ميوكالو يك از اصحاب دعوا 

  . ست، خواه آن مسير به كشف حقيقت منتهي شود يا خير امطلوب آنها

ي جنگي ديده  عنوان صحنهولف دادرسي، اغلب، بههري در اين حالت، به تعبير لرد 

   .)Jolowicz, 1996, P. 198( اي بر آن حاكم نيست شود كه هيچ قاعده مي

وجود . ي دادرسي است يراد ديگري كه بر دادرسي اتهامي وارد است، اطاله ا-2

طرفين دعوا بر موضوعات و جهات دعوا و شائبة مطلق و بيتشريفات بسيار و تسلط 

                                                           
1 . Conflict of interests.  
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 به هر مسيري كه صاحبان هشود پروند  مطلق يا بالنسبه مطلق قاضي، موجب ميانفعال

به درازا كشد؛ گاه خواهان  يان دعاوي جرسانند سوق پيدا كند و بدين خواه دعاوي مي

قاضي در اين ميان كشاند و گاه خوانده، و  قاضي را به سمت ترتيب تحقيقي خاصي مي

ي اصحاب  عمليات مزورانه.  آنها نيست مكرري  هارا نيز گزيري از پذيرش خواسته

ي  گردد حوصله دعوا در توسل به طرق اثبات و بگومگوهاي بي شمار آنان موجب مي

ها درگيري به طريقي قضيه  اصحاب دعوا به سر آيد و النهايه پس از مدتحتا ادگاه و د

 «گيرد و به عبارت بهتر،  حل و فصل شود و بدين ترتيب، ناكارآمدي نظام رنگ به خود 

  .)Woolf, 1997, P. 715( ١ مطرح شود»اطاله به عنوان دشمن عدالت

است كه نظام چنين  ايراد دوم است ي  سومين ايراد كه در واقع به نوعي نتيجه-3

شود، عامل  ي دادرسي را موجب مي خود كه اطالهيا تناظري ي تقابلي  اتهامي با خصيصه

هاي طرح  نظر از هزينه اگر صرف. دادرسيجريان هاي  ديگري است براي افزايش هزينه

 هاي ناشي از تمسك به هر ترتيب تحقيقي از سوي هر يك از طرفين، دعوا و هزينه

هاي ناشي از اتالف وقت و حضور در محكمه و اياب و ذهاب را مورد توجه  هزينه

كند براي نيل به اهداف و رسيدن  قرار دهيم نفع هر يك از طرفين از سويي ايجاب مي

ها اتالف   تا سرانجام پس از مدتشودبه منافع خود به هرگونه ترتيب و روشي استناد 

  .  و يا اين كه بي ثمر رها شودفصل گرددوادرسي حلديا ، ، نهايتاً وقت و صرف هزينه

  گيرد كه هدف و ويژگي  ايراد ديگري كه به اين نظام وارد است از آن نشات مي-4

، 1380 ،آشوري( طور كه يكي از متخصصان دادرسي عادالنه گفته اند دادرسي اتهامي همان

اما، آيا دادرسي . وا است رعايت و احترام برابري كامل ميان اصحاب دع، )22 و 21صص 

امروز . يابد يا خير محل تأمل جدي است ، به اين هدف دست مي، واقعاً محضاتهامي

برابر داشتن مدعي و «برابري اصحاب دعوا مفهومي دگرگون دارد؛ برابري تنها به معناي 

مدعي عليه، خواه هر دو مسلمان باشند خواه هر دو كافر، در نظر كردن و گوش بر 

                                                           
1. Rastin v. British Steel Plc. (1994) 1 WLR 732 at 739 F. 
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ايشان انداختن و جواب كالم ايشان گفتن و در جاي دادن و تعظيم كردن و سخنان 

 اگر چه اين مصاديق نيست بلكه،  )353شيخ بهايي، بي تا، ص ( »...عدل نمودن و حكم كردن

، مفهوم برابري سه حوزه را برابري نيز از لحاظ علمي و عملي قابل توجه است

  : ١ني طرفين دعوا گفت كه به آن مي توان برابري آييگيرد دربرمي

بدين معنا كه نتايج دقيق و قابل پذيرش با انجام جدال : ٢ها  برابري در سالح-1

رو، اين   از .)Rubenstein, 2001, P. 4(آيد  واقعي بين خصمين، با سالح برابر بدست مي

برابري متداعيين از لحاظ تجهيزات كافي «: گويم اگر پرسيده شود برابري در چه مي

مفهوم برابري در   اگر چه،)Ibid, P. 13(»  ايجاد نتايج صحيح قضايي و مطلوببراي

ها در چارچوب نظام سياسي و اقتصادي مستتر است و قوي و ضعيف، متعلقان سالح

يابي   و فقير و غني از حيث دست،ي ناتوان و محروم ي باالي اجتماعي و طبقه به طبقه

 قرار ندارند ولي، دادرس بايد اختياراتي هاي كارا در دادرسي در يك سطح به سالح

داشته باشد تا بتواند اين برابري را تضمين كند و شرايط نابرابر را به طرقي همچون 

به تنگدست الرأسي به نفع طرف ضعيف و  گرفتن وكيل معاضدتي، انجام تحقيقات علي

 بتواند او بايد.  از بين ببرد،طرفي به مفهوم كلي ي دولت، ضمن رعايت بي هزينه

ها و به طور كلي، هر آنچه كه موجب مزيت و برتري يكي بر ديگري  نابرابري در سالح

                                                           
مقرر دربارة بخشي از مفهوم برابري آييني طرفين دعوا اصول فراملي آيين دادرسي مدني در اصل سوم خود .  1

 وارف و فرصت متعبرابر يين، برخورد نسبت به متداعدادگاه بايد ) 3-1«: طرفين دعواآييني  يبرابر. 3: مي دارد

 برخورداري از رفتار برابر شامل اجتناب هحق طرفين دعوا ب) 3-2 . نمايدضمينطرح ادعا يا دفاع را تمعقول 

دادگاه بايد . گردد ي طرفين دعوا ماقامت  تابعيت يا محل ي بر مبنا، به ويژه،گونه تبعيض نامشروع دادگاه از هر

نبايد هيچ گونه وثيقه يا ) 3-3 .مورد توجه قرار دهدرا  ي شركت در دادرسي بيگانه برا اتباعيمشكالت احتمال

تاميني بابت هزينة دادرسي به يك شخص، صرفا به دليل تابعيت خارجي يا نبود اقامتگاه او در كشور مقر دادگاه، 

 ممكن است در ماهيت تحميل شده و يا در فرض درخواست اقدامات موقتي به احتمال اين كه درخواست كننده

طرفي ن نبايد بر امكادادگاه تا حد صالحيت محلي قوانين ) 3-4. محكوم شود، پرداخت چنين چيزي الزامي گردد

 . » مقرر نمايد به دادگاهي جهت دسترسيمتعارفمعقول و  غير هايهزينه كه در كشور مقر دادگاه اقامتگاه ندارد، 

  .    به بعد26، صص 1385 -1384غمامي و محسني، : ك.در اين باره ر
2. Equipage  equality = l’égalité des armes. 
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در برابر طرفين رو، در نظامي كه قاضي از اين ).Ibid, PP. 19-25( شود را نابود سازد مي

اداره و  منفعل و خنثي است، و دادرسي از سوي طرفين دعوا منفعل محض يا نسبتاً

  ها وجود دارد؟  توان تصور كرد كه همواره برابري سالح ا ميشود، آي هدايت مي

بدين معنا كه قواعد دادرسي به :   يا برابري در برابر قانون١ برابري قواعد دادرسي-2

پس . ها اعمال شوند مستقل از آنبايد ها، بلكه  طور برابر، نه تنها از لحاظ انواع پرونده

ي  برابري قواعد مورد استفاده«: گوئيم  چيز مي چهاز اين منظر اگر پرسيده شود برابري در

اگر چه شايد بتوان اين . )Ibid, P. 28( »طرفين، براي ايجاد حل و فصل موثر و عادالنه

عليه، خواه هر دو مسلمان برابر داشتن مدعي و مدعي «- نوع برابري را از مفهوم فوق

ر آن نظامي كه  برائت مستلزم  د،به دست آورد ولي  - »]... [باشند، خواه هر دو كافر

عليه است، اين ترجيح موجب نابرابري ميان خوانده و اداي سوگند از سوي مدعي

اجبار كردن افراد به ] .... [« :گويددر اين باره ميبرخي فالسفه . 2گردد خواهان مي

ص ، 1380 ايمانوئل كانت،  (.»سوگند ياد كردن، بر خالف آزادي غير قابل سلب انسان است

161 (.  

هاي يكسان، بايد   به پرونده٣ سومين مفهوم برابري، برابري در نتايج است؛-3

. ها به اشتباه منتهي شده است ، يك چيز در رسيدگييكسان رسيدگي شود وگرنه حتماً

برابري نتايج دعاوي در ايجاد يك نظام «: گوييم پس اگر پرسيده شود برابري در چه مي

 اگر چه ممكن است نظام اتهامي بتواند .)Ibid, P. 36(  »ويقابل پذيرش حل و فصل دعا

به اين نوع برابري دست يابد ولي، برابري در نتايج ضرورتا به معناي برابري در سالح 

دو حاصل  تواند بدون آن ي طرفين نيست بلكه بر عكس، مي و قواعد مورد استفاده

همانا احتمال اينكه اين نتايج گردد كه در اين صورت فاقد اعتبار واقعي است؛ چرا كه 

گردد تا محاكم از  اين برابري موجب مي. از روي اتفاق برابر باشند بسيار زياد است

                                                           
1. Rules equality 

2
 .1379 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 197ماده ي .  

3. Equality of litigative outcomes. 
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صدور احكام متعارض منع گردند و قواعدي همچون اعتبار امر قضاوت شده در نهايت 

اهميت در جهت جلوگيري از تشتت آرا به ياري عدالت در دادرسي مورد تمسك واقع 

  .شوند

آيد و  ترتيب، يا بايد در نظام اتهامي فرض كرد كه عدالت همواره بدست ميبدين

يا بايد به اين و   شود ضرورتا موافق حقيقت است، اي كه از دادرسي حاصل مي نتيجه

واقعيت چنگ زد كه در واقع از اين جهت كه اختالف حل و فصل گرديده و نزاع به 

  بدست آمده است؛ درست همچون نظر- قت عدالت و حقي-پايان رسيده است مطلوب

 وقتي كه تصميم موافق داليل ]... [«: گويد  قاضي انگليسي كه مي١ويلبرفورس لرد

 .Jolowicz, 1996, P(. »اي انجام شده است موجود و قانون باشد، دادگري به نحو عادالنه

199(.  

  :آيد يكه از نظام دادرسي اتهامي بدست مهستند نتايجي  موارد زيرباري، 

 از آن مدعي است كه به آن اصل ابتكار خصوصي  ابتكار طرح دعوا، مطلقاً-1

   ٢گويند؛ مي

دارند كه به كامل  اين طرفين دعوا هستند كه بر موضوع دعوا و جهات آن تسلط -2

ي اين اصل و قلمرو درباره(ايم گفته دعوا ٣آن اصل تسلط طرفين دعوا بر موضوعات و جهات

  .)77 تا 53، صص 1384 ؛محسني و پورطهماسبي فرد: ك. آن در دادرسي مدني رو چگونگي اجراي

   شود؛ ها انجام مي  هدايت دعوا از سوي طرفين و وكالي آن-3

در چارچوب داليل ارائه شده راي صرفا او .  دادرس خنثي و منفعل است-4

  دهد؛  مي

تيب تحقيقي الراسي ندارد و تمسك به هرگونه دليل و تر  قاضي اختيار علي-5

  آن ها قدرت ادارة داليل را دارند؛ ، در اختيار طرفين است؛ صرفاً

                                                           
1. Lord Wilberforce. 
2 . Le Principe d’initiative privée. 
3. Le Principe dispositif. 
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    هدف دادرسي تنها فصل خصومت است نه كشف حقيقت؛-6

شود و قاضي   از سوي طرفين تضمين مي١ رعايت اصول حقوق دفاعي و تقابل-7

   دارد؛  دادن و احيانا حق تذكربودهتنها ناظر 

غمامي : ك .دربارة معاني اين واژگان در حقوق دادرسي ر(  ي استشفاهو  علني  ها رسيدگي-8

  .) به بعد265، صص 1385و محسني، 

  

  نظام تفتيشي مدني ) نوشتار دوم

تفتيشي بودن دادرسي مدني به معناي مرسوم آن در كتب حقوقي دادرسي كيفري 

اي،  رفهمندي از قضات ح به معناي بهرهفي الجمله،  ،جا تفتيشي بودن  در آن.نيست

ترافعي بودن آن روحدت قاضي و دادستان، كتبي بودن و غيرعلني بودن رسيدگي و غي

مدني مفهوم دادرسي . ) 72 و 71، صص 1382 و نيز آخوندي، 30 و 29، صص 1380آشوري، ( است

  .  استكيفريتفتيشي، تا حدود زيادي متفاوت از مفهوم مذكور در دادرسي 

   بدين معنا است كه قاضي نقش فعالي در تفتيشي بودن نظام دادرسي مدني

 Cornu and ( شود گفته مي» ٢قاضي فعال «كه از اين رو به اوهاي مدني دارد دادرسي

Foyer, 1996, P. 435, No. 96(.اي   او در امر تحقيق و اثبات ادعا داراي اختيارات گسترده

اين برداشت از . رد قرار دايي و  و هدايت دعوا بر عهده،)Couchez, Loc.cit( است

 با اين ديدگاه در ارتباط است كه قضاوت يك خدمت عمومي نيز دادرسي مدني، عميقاً

جا ادامه يافت كه در  رار بر عمومي شدن مفهوم دعواي مدني تا به آناص .است

هاي اداري  كشورهاي سوسياليست دعاوي راجع به انتقال اموال و مالكيت در دادگاه

. )Stürner, 2004, P.801( نفع بود وعي دولت در اين دعاوي ذيشد و به ن رسيدگي مي

روي كند دادرس از موضع انفعالي خارج شود و به يك قاضي دنباله دادگري ايجاب مي

ي عدالت  ي چشم بسته ديگر دادرس فرشته. حقيقت و مجري واقعي عدالت مبدل گردد

                                                           
1 . Le principe de droit de la défense et le principe de la contradiction. 
2. Le juge actif. 
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  هاشده و طرق اثبات آننيست بلكه، او با چشماني باز به طرفين و موضوعات مطرح 

 او با اين كار .دقيقت را كشف، و عدالت را اجرا كننگرد و درصدد است ح مي

ي ترتيبات تحقيقي را  تواند هزينه برد؛ به فقيري كه نمي ها را نيز از بين مينابرابري

موثر و يا گزينش تحقيقات كم هزينه به ترتيبات تحقيقي بپردازد، با تمسك علي الراسي 

 .مك مي كندكتر 

 كه در قرن بيستم روي داداز لحاظ تاريخي، فعال شدن قاضي مدني در پي جنبشي 

، »١قاضي پي گير دادرسي« 1935در فرانسه نخستين بار در سال . آغاز گرديده است

ويژه، با اين ايده كه ه  ب.گير پرونده از آغاز بود  او پي؛ي دادرسي مدني شد وارد عرصه

توانست ابتدا قرار تحقيق به   به عنوان مثال، او مي.كاهداز تأخير غيرضروري ب

وده و طرفين را درخواست طرف صادر كند، يا اينكه همانند يك مشاور حقوقي عمل نم

، 1944 او قادر بود براي وكال اخطاريه ارسال كند و حتي پس از سال .داللت نمايد

 نيز به جاي او 1965ل در سا. اختيار يافت براي اخذ توضيح طرفين را فرا بخواند

»  ٣ساز پرونده  قاضي آماده « وارد عرصه شد كه بعدها به» ٢قاضي تمهيدات پرونده«

 اين .)Vincent and Guinchard, 2003, P.507, No. 538: ك.در اين زمينه ر(تغيير نام داد 

بر آن  ناشي از سياست قضايي هر كشور و فرهنگ سياسي حاكم ، به حد اعلي،تحوالت

  .استه بود

ي چگونگي اعتماد به دادرس است كه  اين سياست قضايي هر كشور و درجه«باري، 

امروز  و )23، ش 45، ص 1380كاتوزيان، ( »كند تعديل و هماهنگي نظم و عدالت را، تعيين مي

الرأسي به دادرس، ي اعتماد به حدي رسيده كه دادن اختيارات علي اين سياست و درجه

كه  عدالت ندارد كه خود عين داد و كشف حقيقت است، و بيم آننه تنها منافاتي با 

راست است . تواند مانع اين اعتماد گردد طرفي خارج شود نيز نميدادرس از موضع بي

                                                           
1. Le juge chargé de suivre la procédure.   
2.Le juge des mises en état.    
3. Le juge de la mise en état.    
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 است تا تعارض  تر مناسب١اين نظام برخالف نظام اتهامي براي تعارض حقايقكه 

  .)Carbonneau, 1988, P. 549( منافع

تواند مواعد را تعيين كند و به ترتيبات  ضي اين نظام مياز ديدگاه حقوقي، قا

 در واقع، قاضي مأمور مراقبت از جريان صحيح دادرسي است. نمايدتحقيقي استناد 

)Julin and Fericero, 2001, P. 104, No. 223(.  

،  وليمقتضيات نظام دادرسي اتهامي پايبند استبعضي از  اگر چه قاضي اين نظام به

قاضي اين نظام از لحاظ . ا آن عمل كندب كامال متفاوت ،ارد مي توانددر برخي مو

رعايت اصل ابتكار خصوصي به مانند نظام اتهامي مقيد است و اصوال، طرح دعوا بر 

از سوي ديگر، دادرس فعال، فعاليت خود را به . ي طرفين دادرسي قرار دارد عهده

 از اين رو، .يقت امر استدارد و در پي كشف حق اجراي حق و عدالت معطوف مي

 آنمقصود از كه » ٢اعتقاد دروني« اي معتقدند قاضي اين نظام به طور منطقي با نظام عده

 هدايت دعوا و كشف جهت او يراهبر در وجدان قاضينداي حكم دل يا شنيدن 

 كند درستي حقوق دفاعي را رعايت نميه ارتباط دارد و در نتيجه ب. استحقيقت 

)Vincent and Guinchard, 2003, P. 484, No. 522(. وي داراي اختيارات علي الرأسي 

اصول  هنوز هم مقيد به وي. ازدبپر ي حقيقت به جستجوش مي سازداست كه قادر

اي براي  تواند جستجوي حقيقت را وسيله تقابل و حق دفاع و بي طرفي است و نمي

قاضي در « است به قاضي اين نظام رو، بهتراز اين.  تلقي كندمباني بنيادينتجاوز به اين 

 عبارتي كه ( يم تا ماهيت كار او بهتر و بيشتر روشن شودي بگو »٣كنندهخدمت يا كمك

يار شخص    او دست.)Tarzia, 1981, P. 797: بنگريد. جوزپه تارزيا در اين راستا به كار مي برد

ديگر، از سوي . اي ندارد تر است و از خدمتگزاري به عدالت واهمه ضعيف

                                                           
1 - Conflict of Truths. 
2. L’intime conviction.  
3. Le juge assistance.      



 

   1386 بهار ، 1رة شما، 37سال  ، فصلنامه حقوق                                                                94  

تواند غير علني باشد اگر چه همواره كتبي  ي تحقيقات مي هاي او در مرحله رسيدگي

  .است

ين دادرسي كيفري، بيانگر يبه معناي حقوق آحتي از لحاظ سياسي، نظام تفتيشي 

هاي تماميت خواه  ميزان قدرت قواي حاكمه در برابر شهروندان است و عموما حكومت

 ،در دادرسي مدنيكه   بايد تاكيد كردبا اين حال،. ي آورندروي مو مستبد به اين نظام 

كشف حقيقت و اجراي است؛ يعني  رسيدگي قضايي غايتتفتيشي بودن ناشي از 

 بدين معنا كه سهم قاضي در اجراي عدالت كمتر از سهم طرفين دعوا نيست و ؛عدالت

  .تر استكه در مواردي بيشبل بوده قدرت او نه تنها كمتر از آنان ن،به تبع

قاضي ، تصويري از تفتيشي  مدنيچه گفته آمد برآيند نظام دادرسي  با توجه به آن

 ايراداتي بر اين نظام وارد است كه مي توان به ، با وجود اين.كننده است پويا يا كمك

  : ها را خالصه نمود شرح زير آن

 درست است كه جستجوي حقيقت و اجراي عدالت هدف نهايي دادرسي است، -1

شود و مدت رسيدگي را به درازا  ي دادرسي مي  موجب اطاله،ولي اين امر خود

قتي قاضي بخواهد به هر قيمتي حقيقت را بيابيد و به اجرا  وكشاند؛ به عبارت ديگر، مي

درآورد ناگزير است تقريبا، به تمامي طرق اثبات و كشف حقيقت تمسك ورزد، كه اين 

  ؛مي باشدادرسي نفسه مستلزم افزايش مدت د  امر في

شود  هاي هنگفتي مي ي دادرسي و جستجوي حقيقت موجب بروز هزينه  اطاله-2

اگرچه ممكن  بدين ترتيب،. يا متداعيينو ها را تحمل كند  كه يا جامعه ناگزير است آن

 عدالت شكلي در آن ،است راي صادره از لحاظ عدالت ماهوي صحيح باشد ولي

  ١ يا عدالت آيينيشكلدر عدالت رعايت  .)Bayles, 1987, P. 29( ده استش نتيارع

 زمان معقول«انجام دادرسي در مي توان به از جمله كه  است لحاظ ويژگي هايي مستلزم

  .)283، ص 1385غمامي و محسني، ( اشاره كرد ي ممكن و با كمترين هزينه» ٢و متعارف

                                                           
1 . Procedural Justice. 
2. Délai raisonnable.  
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  :  آيد دست ميه  از نظام تفتيشي دادرسي مدني نتايج زير بشدچه گفته  بنابر آن

  اصل ابتكار خصوصي؛   اصوال ابتكار طرح دعوا خصوصي است؛-1

 اگر چه طرفين بر موضوع دعوا و جهات آن تسلط دارند ولي، براي قاضي -2

، تمسك به ترتيبات تحقيقي علي و پرسش از طرفيناختياراتي همچون اخذ توضيح 

  شناخته شده است؛ ... الراسي و

ها تا حدودي به قاضي واگذار شده   طرفين و وكالي آن هدايت دعوا از سوي-3

  است؛ 

    دادرس فعال است و پويا؛-4

نه دليل و ترتيب تحقيقي الرأسي دارد و از تمسك به هرگو  قاضي اختيارات علي-5

  ؛ مي باشدو اصل بر تحقيق كامل بوده بيمناك ن

  است؛ نيزعالوه بر فصل خصومت، كشف حقيقت دادرسي  هدف -6

مافع تقابل اصل درس با نظارتي كه بر دعوا دارد ضامن رعايت حق دفاع و  دا-7

   است؛طرفين 

 همواره كتبي ، غيرعلني باشد وليممكني تحقيقات   رسيدگي او در مرحله-8

  .است

  

  تحوالت جديد و امروزي ) نوشتار سوم

كه در دادرسي اتهامي قاضي خنثي و دست و پا بسته بود و در دادرسي يم گفت

ديديم كه پيروان دادرسي اخير . يشي مدني قاضي فعال و به تعبيري كمك كنندهتفت

 با حركت به سمت  نفوذ عمومي تلقي كردن دادرسي قرار داشتند ولي، نهايتاًزيراگرچه 

 و نمودهي خصوصي و عمومي تلقي  را واجد هر دو جنبه دادرسي مدني تفتيشي، آن

توانستند بپذيرند كه  ها نمينآ. نيز پايبند شدندبدين وسيله، به مقتضيات دادرسي اتهامي 

دادرسي و دعواي طرفين كامال، به دست دادرس بيافتد و او بر اسب سركش قدرت 

  . لجامي گسيخته بتازد  و باهسوار شد
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ي دستان اصحاب   دادرسي ملعبه يتوانستند بپذيرند كه شيوه از سوي ديگر نيز، نمي

 تنها، دادرسي خنثي تلقي گردد كه كاري جز اعالم ها باشد و قاضي دعوا و وكالي آن

شد عدالت را مفروض بدارد و  يك نظام مجبور مي. كه چه كسي برنده است ندارد اين

 ، به هر گونه تحقيقي تمسك ورزددادگري براي رسيدن به چاره اي جز اين كهديگري 

از . بودها  زينهي دادرسي و افزايش ه طالهتفريط اآن نداشت و نتيجه ي اين افراط و 

 كه هم در اندازند نو طرحيدو نظام را در يكديگر درآميزند و  اينرو، ناگزير شدند، آن

به مقتضيات نظام اتهامي پاسخ دهد و هم به لوازم نظام تفتيشي؛ اين نظام جديد كه 

، ٤اصلي ي مرحله  و٣ يا پيش محاكمه٢ يا تنظيم پرونده١ي مقدماتي داراي دو مرحله

ها وارد ميدان  است به منظور تسريع در رسيدگي و كاهش هزينه ٦ا محاكمه ي٥استماع

  . شد

 از سال گرديددر پي تحوالتي كه در فرانسه نسبت به نقش و قدرت قاضي ايجاد 

ي اول كه   مرحلهشد؛ يعنيتاكيد هاي مدني اي كردن رسيدگي   بر دو مرحله1935

 ٨ و قرارهاي عدم استماع٧يرادات به امرتبط وي ماه غير مختص تمام طواري دادرسي

اين نظام در . اختصاص يافته استدعوا  ويي دوم، كه به بررسي ماه ، و مرحلهاست

 Vincent and ( نيز تكرار شد1998 دسامبر 28 مصوب 98/ 1231ي  ي شماره مصوبه

Guinchard, 2003, P. 510, No. 539-542(. در كشور 1965 از فرمان اصالحات سال 

نفع  تربيت شوند،پرونده سازي  ميده شد كه اگر قضات خاصي براي آمادهفرانسه فه

 1971 سپتامبر 9ي  گرايي به موجب مصوبه اين تخصص. شدخواهد حاصل زيادي 

 چرا كه تجربه ثابت .ين دادرسي مدني اين كشور از سر گرفته شديتوسط قانون جديد آ

                                                           
1. Preparatory. 
2. Case Management.  
3. Pre - trial 
4. Main Proceedings. 
5. Audience.  
6. Trial.  
7. Les exceptions.   
8. Fin de non - recevoir.  
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داد كه قاضي  ، تجربه نشان مياز سوي ديگر. كرده بود آن راهكار بسيار ارزشمند است

  مطروحه ي خود را جز، با حداقلي از اشخاص و عناصر و جهات مادي تواند وظيفه نمي

هايي كه تحت  تعداد پروندههم بايد لحاظ مي شد كه  انجام دهد و اين نكته ،نزد او

ب، بدين ترتي.  مانع كارايي وي گردندكه چندان زياد باشدنبايد كنترل او قرار دارند 

 ١ساز پرونده توسط رئيس دادگاه شهرستان قاضي آمده
نسبت به هر موضوع خاص  

  .)Ibid. p. 707, No. 860(  گرديد تعيين

اعمال او با تحقيق آغاز . ساز پرونده بسيار حائز اهميت است اختيارات قاضي آماده

 دادن ساز اختيار سازش  قاضي آماده.گردد منتهي ميدادرسي شود تا به قرار ختم  مي

، او ايرادات دادرسي و دعاوي مي نمايد كنترل مؤثر  رادارد، جريان صحيح دادرسي

كه   براي اين.)Ibid. pp. 707-716, No. 862-867( دهد مورد بررسي قرار مينيز طاري را 

 را فارغ از ويار اين كشور زدرستي اداره نمايد، قانونگه او بتواند جريان دادرسي را ب

ي  ماده( اند اده است و تصميات او اصوال، فاقد اعتبار امر قضاوت شدهتشريفات قرار د

ي  با اين احوال، او هنوز مقيد به رابطه).  قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه775

 ,Julin and Fericero(  متعلق به طرفين است دعوا هنوز شي؛ يعني  طرفين است٢دعوايي

2001, P. 148, No. 303(.  

 تحوالت ناشي از تخصص گرايي و جلوگيري از اتالف وقت و هزينه و عموما، اين

  . مي باشددر واقع انجام دادرسي در زمان معقول 

ي عمومي  در فنالند نيز، دادرسي مدني داراي دو مرحله است كه به درستي دو جنبه

  .)Ervo, 1995, PP. 59-60(: دهد و خصوصي دادرسي مدني را نشان مي

د توسط قاضي ن در اين مرحله ابالغ دادخواست مدلل و مست:ي مقدماتي مرحله

هاي  اين مرحله، با بررسي نوشته. دهد شود و خوانده پاسخ خود را مي مربوط انجام مي

                                                           
1. Le président du tribunal de grande instance.  
2 . Rapport litigieuse. 
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 يا تصميم ارجاع ١راي اختصاريصدور شود و با حل و فصل دعوا يا  طرفين آغاز مي

تواند  له قاضي حتي مي در اين مرح.يابد پرونده به مرحله استماع اصلي خاتمه مي

  . سازش ارشاد كندانجام طرفين را به 

در اين مرحله به تعويق انداختن دعوا تنها در موارد استثنايي ممكن :   مرحله اصلي

 روز به تعويق افتد استماع 45در اين موارد، اگر استماع اصلي براي بيش از . است

يك روز رسيدگي كرد بايد در هايي كه نتوان در  به پرونده. اصلي جديدي الزم است

  .Ibid).(روز كاري آينده رسيدگي شود

ي دادرسي مدني  بنابراين، قاضي فنالندي اگر چه نقش يك سازشگر را در صحنه

و طرح پرسش كند ولي، فعال نيز هست و در احضار طرفين و خواستن توضيح  ايفا مي

  . آزاد است...  اسناد ومطالبه ي و 

 الي سنتي، اگر چه پيش از اين گفته اند حقوق ساختة عصر كامندر انگلستان 

، و جنبة  )316، ش 351، ص 1378رنه داويد، (متخصصان آيين دادرسي و اهل عمل است 

 در درجة اول جريان رسيدگيعملي دادرسي و مداخلة اصحاب دعوا و وكالي ايشان 

 در نظام ٢ولفهري در پي اصالحات اخيري كه توسط لرد اهميت قرار دارد ولي، 

خالف سابق   الزم االجرا گريد، بر1999 در سال  وقضايي مدني اين كشور انجام شد

رساندند،  ها به نتيجه مي كه قاضي تنها يك داور بود و پرونده را طرفين و وكالي آن

 انگليسي ها به اين نتيجه هرا كچ. ه اندپيدا كرد ٣ها نقش فعالي در تنظيم پروندهدادرسان 

و  المثل كارايي نداردزمان بارها و بارها ثابت كرده است كه اين ضربور د رسيدند كه

 ,O'Hare( ٤»پرونده بايد در دستان طرفين باشد«:  كند ميتر كار را سنگين و پرهزينه 

2003, P. 7, No. 1.012(.  طراح دادرسي مدني نوين ولفهري لرد در اين باره ،

بين طرفين ها قبل از محاكمه   از پروندهدر حالي كه بسياري« : گويد ميانگلستان، 

                                                           
1. Summary Judgment.  
2 . Lord Harry Woolf. 
3. Case Management.  
4 . To be "in the hands of parties". 
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مصالحه مي شوند، چرا قواعد دادرسي بايد طوري تنظيم شوند كه به تمام افراد اجازه 

 بهتر است يك مرحله به عنوان پيش ،پس. ي محاكمه برسند  مستقيما به مرحله تابدهند

 محاكمه آماده ها، اگر به صلح ختم نشدند، براي بيني شود تا پرونده  پيش١از محاكمه

كه قاضي انگليسي  ، عالوه بر اينسان بدين .)Elliot and Quinn, 2000, P. 346( »نددگر

  ي كند با انجام تحقيقات و تبادل لوايح و اسناد، پرونده را براي مرحله امروزي تالش مي

 در واقع، هدف از .شود  سازشگر خوبي نيز شناخته مي آماده كند، اواستماع و محاكمه

 لرد ولف، اين بود ٢زودن اين مرحله به دادرسي مدني اين كشور، مطابق گزارش نهايياف

كه مسئوليت نهايي كنترل دعوا بايد از طرفين به دادگاه منتقل شود كه در حال حاضر 

 .Rose (et al), 2005, P( دوشمي غايت اصلي آيين دادرسي مدني جديد انگلستان تلقي 

448, No. 1.42(  .  

ي زماني  ي تنظيم پرونده و هدايت آن به طور كارا را در محدوده يز، مرحلهچينيان ن

. )Spigeiman, 2003, P. 66( اند بيني كرده مناسب، براي پرهيز از تأخير غيرضروري، پيش

 باشد منفعل، قاضي بايد  اين كشور٣ كد اخالقيات قضايي11ي  هر چند به موجب ماده

كنندگان در دعوا به طور برابر در انجام  فين و شركت با تمام طر، آن10ي و مطابق ماده

  .وظايف خود،  برخورد كند

  پيش از اين.بيني شده است همچنين در ايتاليا، دو مرحله براي دادرسي مدني پيش

 بود كه موجب طرح دعاوي مواجه در سطح بسيار بااليي دادرسي ياطالهكشور با 

هاي   كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي6ده  ما1متعدد عليه دولت ايتاليا مطابق بند 

                                                           
1. Pre - trial.  

ر كرد كه يكي از معروف ترين لرد ولف براي اصالح تشكيالت قضايي مدني اين كشور چندين گزارش منتش.  2

 منتشر گرديد و تاثير به سزايي در 1996، است كه در سال Final Reportو مفصل ترين آن ها گزارش نهايي 

  .  داشتنشان دادن ايرادات وارد بر نظام دادرسي مدني انگلستان 
3. Code of Judicial Ethics (18 octobre. 2001).  
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ين دادرسي مدني جديد اين كشور در يكه سرانجام قانون آ تا اين 2گرديد ، مي١بنيادين

  :اي است دادرسي اين كشور اكنون دو مرحله.  به اجرا درآمد1995 آوريل 30

ها و  آني مقدماتي، براي تبادل لوايح و اسناد و مدارك و پاسخ دادن به   مرحله

  .)Varano, 1997, PP. 637-658( ي محاكمه  و مرحله]... [دفاعيات و دعاوي متقابل و

 ,Burbank and Silbeman(: ي آمريكا نيز متبع است همين رويه در اياالت متحده

1997, PP. 678 and after(.  

 پيش از،  پرونده ها در نظام فدرال نود و پنج درصدجايي كه در اين كشور، از آن

ي دعاوي  ي پيش محاكمه  بيشتر هزينه و وقت در مرحلهدشون محاكمه حل و فصل مي

ي كتبي و همچنين شهادت شهود،  ي پيش محاكمه شامل ادله مرحله .گردد صرف مي

اين مرحله از . گردد  مي٤ تحقيق و انواع گوناگون درخواست٣،فراگيرادعاهاي موسوم به 

رد اختالف بين طرفين كه شامل دست يابي به دعوا براي شناسايي و تقريب مباحث مو

ي كه در اختيار ابزارهاي ديگر.  مي شود، مقرر شده است نيزاطالعات نزد شخص ثالث

نسبت به دعواي مطروحه  ٥هاي رددرخواست: ند از ا عبارتمتصديان اين مرحله است

                                                           
1. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedom.   

2
هر كس در تصميم گيري دربارة اختالفات مربوط به . 1: حق نسبت به برخورداري از دادرسي عادالنه: 6مادة «.

حقوق و تعهدات مدني يا راجع به صحت انتساب هر گونه اتهام كيفري به وي، حق دارد به مسئلة او عادالنه، 

لني و در مدتي معقول و متعارف، در دادگاهي مستقل و بي طرف كه به موجب قانون تشكيل شده است، ع

راي بايد به طور علني صادر شود، با وجود اين، در يك جامعة دموكراتيك در جهت اجراي . رسيدگي شود

صوصي طرفين دعوا مصالح اخالق، نظم عمومي يا امنيت ملي، هنگامي كه منافع صغار يا حمايت از زندگي خ

ايجاب مي كند، يا هنگامي كه بنا بر اوضاع و احوال خاص، به ميزان دقيقا غير قابل اجتناب از منظر دادگاه، علني 

بودن ماهيتا به منافع عدالت لطمه وارد مي كند، ممكن است دسترسي به جلسة استماع و رسيدگي براي اصحاب 

غمامي : ترجمه برگرفته از.»خشي از جريان دادرسي، ممنوع اعالم شود يا عموم مردم، نسبت به تمام يا بمطبوعات

  . 24، ص 1385 -1384و محسني، 
3 . Encompass pleadings. 
4 . Motion practice. 
5 . Motions to dismiss. 
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ي بين براي تعيين جهات حكمي اختالف، هنگامي كه اختالف واقعي ا ١و آرا اختصاري

 قواعد آيين دادرسي 16ي  ماده. محاكمه را ايجاب كندانجام  تاطرفين وجود ندارد 

در هر دعوا محكمه «: گويدالف خود چنين مي باره، در بند  در اين٢فدرال اين كشور،

مي تواند به تشخيص خود وكالي طرفين يا طرفيني را كه مورد نمايندگي واقع نشده 

ه منظور نيل هاي پيش از محاكمه، ب در كنفرانس يا كنفرانساند به نزد خود براي شركت

  :اهداف زير، فرا بخواندبه 

  تسريع در پيشبرد دعوا؛ )1

  دچاردليل آماده نبودنه ي نظارت، به نحوي كه پرونده ب شناسايي ادله و ادامه )2

 اطاله نشود؛

 اي هزينه بر؛ عدول از اقدامات پيش محاكمه )3

 ماده سازي پرونده؛ وترميم كيفيت محاكمه از طريق آ )4

 .»تسهيل در حل و فصل پرونده )5

دليل ه كشورها بين دو نوع دادرسي مذكور، باغلب بينيم  بنابر آنچه گفته آمد، مي

ي ي دادرسي و هزينه ، از جمله اطاله و نارسايي آنهابروز اشكاالت متعدد در هر يك

ماتي و محاكمه را ي، تحقيقات مقد اند و بدين منظور، دو مرحله زياد، جمع نموده

اين اقدام نه تنها مقتضيات اساسي نظام اتهامي از جمله رعايت حق . اند بيني كرده پيش

 و شفاهي بودن و اصل ابتكار خصوصي  و علنيمنافع طرفين دفاع و بي طرفي و تقابل 

ز ا. پردازد كند بلكه، به آن با جديت بيشتري در جهت پيشبرد عدالت مي را نفي نمي

ي   به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و كشف نمودن حقيقت، مرحله،ديگرسوي 

كند كه مقتضيات دادرسي تفتيشي مدني را رعايت  بيني مي تحقيقات مقدماتي را پيش

باقي مانده طرف   هنوز بي،فعال است وليپويا و قاضي اگرچه در اين نظام . نمايد مي

 .دوشمي اده ساز پرونده انجام چرا كه تحقيقات به درستي از سوي قضات آم. است

                                                           
1 . Summary Judgments. 
2 . Federal Rules of Civil Procedure (FRCP). 
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تواند  دهنده نمي   چرا كه نه تنها قاضي حكم،هنوز دعوا شي متعلق به طرفين است

. ساز پرونده نيز مقيد به آن است ي دعوايي طرفين را تغيير دهد بلكه، قاضي آماده رابطه

هاي ناقص  ي دهنده با پروندهااز سوي ديگر اين كار از درگيري شديد قضات ر

ي  هاي رسيده به مرحله توانند با فراغت بال به پروندهكند و آنها مي جلوگيري مي

وانگهي، .  محاكم ي بپردازند كه اين مهم خود عاملي است براي كاهش مشغله،محاكمه

قاضي اين نظام و طرح جديد، اختيار سازش دادن طرفين را نيز داراست كه خود عامل 

تفتيشي مدني و نظام پس، . ور ديگري در جهت كاهش اتالف وقت محاكم استدرخ

 كه در كنندطراحي مينو اي شيوهآميزند و  نظام اتهامي به شكلي عادالنه در هم مي

  . خدمت عدالت و حقيقت است

داد؟  ١توان لقب نظام مختلط كه آيا به اين ادغام ميپرسش كنوني اين است اما 

 در اثر بي نظير خود ، سرج گنشار شاگردشان از جمله ژان ونسان واي از حقوقدان عده

با توجه به تحوالت اخير نظام دادرسي مدني فرانسه به اين نظام يك نظام مختلط 

  .)Vincent and Guinchard, Loc.cit( گويند مي

 Julin and( كنند ولي با مفهومي جديد ، اتهامي تلقي ميرا اساساً اي ديگر آن عده

Fericero, 2001, P. 102, No. 215( . برخي ديگر معتقدند اگرچه تقسيمات جديدي در

 موجب افزايش اختيارات و اين تقسيماتنقش متقابل قاضي و طرفين ايجاد شده 

اي براي سقوط به مفهوم تفتيشي  را وسيله نبايد آن  در هر حال،قاضي گرديده است ولي

 Couchez (et( نتي و كالسيك خود را دارندتلقي كرد، چرا كه هنوز طرفين اختيارات س

al), 1998, P. 115, No. 72(.هاي مدني اتهامي و تفتيشي و مختلط   باري، مفهوم دادرسي

 هر يك مفهومي خاص بلكهدقيقا معادل مفاهيم رايج در حقوق دادرسي كيفري نيست 

 آنچه در دادرسي نظر از آن عناوين، صرف. باشند  قابل تصور مي طور جداگانهدارند و به

ي خصوصي و عمومي دعاوي است، خواه نام  مدني حائز اهميت است توجه به جنبه

                                                           
1. Système mixte.   
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 دادرسي مدني اكنون واجد اين دو .نظام مختلط بر آن نهند خواه هر عنوان ديگر

خصيصه است، از اين رو، توجه به نقش متقابل طرفين و قاضي در دادرسي امروزي 

يي  هاهه، دادرسي مدني عالوه بر اينكه موجد هزينچ. مدني بسيار حائز اهميت است

هايي را به  ها و بودجه شود بلكه، دولت نيز موظف است هزينه براي اصحاب دعوا مي

 به نظر نگارنده ،با وجود اين. خواهد بود بسيار هنگفت  مسلماًآن اختصاص دهد كه

دادرسي همانند «،  واجد جنبه عمومي نيست؛ به عبارتي، كامالً،دادرسي تفتيشي مدني

ي حقوق عمومي و خصوصي قرار گرفته است؛ از نظر  نهادي است كه بر چهارراه جاده

اي براي شناسايي حقوق خصوصي آنهاست، ولي از ديدگاه  طرفين، دادرسي وسيله

 ,Couture, 1950( » به شمار مي آيدشكلي براي تحقق و اجراي عدالتبه عنوان دولت، 

P. 276(.  طور واقعي  الزم است در دادرسي حقيقت مد نظر باشد تا به،سوي ديگراز

براي اين . پايان جلوگيري شودحل و فصل صورت پذيرد و از طرح دعاوي مكرر و بي

براي رسيدگي نزد وي  آماده هاكار، دعوا بايد به درستي نزد قاضي طرح گردد و پرونده

پر از نواقص شكلي و ماهوي و اي كه  باره، پرونده ه يك به عبارت بهتر ب.ارسال شود

 و دادرس و دادگاهاصولي است، در اختيار محكمه قرار نگيرد و موجبات اتالف وقت 

كه ما  پس، اين. ي جامعه و اصحاب دعوا نگردد ها هزينهمدن بارآ بهاصحاب دعوا و

ناگزيريم هر دو مفهوم دادرسي اتهامي و دادرسي تفتيشي مدني را در طرح جديد 

  .ناپذير است ني مورد استفاده قرار دهيم به نظر نگارنده، ضرورتي اجتناب دادرسي مد

  

  تحوالت دادرسي در ايران : نوشتار چهارم 

امروزين، اينك نوبت بررسي جديد و پس از تبيين نظام هاي دادرسي و تحوالت 

رغم تصويب قوانين موقتي اصول علي در كشور ما، .نظام حقوقي ايران مي باشد

ها براي طرح و مهمترين تالش، 1329ي القعده ذي19 حقوقي مصوب محاكمات

از سوي مرحوم متين دفتري مدرن ين دادرسي مدني ياي از قواعد آ تدوين مجموعه

ك به پيشگفتار ايشان .ر( . هجري خورشيدي به بار نشست15/6/1318 در تاريخ وانجام شد 
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 در اين قانون چنين آمده ) 8 و 7 الف، صص 1378 دادرسي مدني و بازرگاني، جلد اول،در كتاب آيين

تواند به دعوايي رسيدگي كند، مگر اينكه شخص يا اشخاص  هيچ دادگاهي نمي«: است

 2ماده . (»ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند

  »٢وصياصل ابتكار خص«اين ماده كه از . ١)1318قانون آئين دادرسي مدني مصوب 

هايي است كه تعلق خاطر نشانه گويد، يكي از مذكور در نظام دادرسي اتهامي سخن مي

از . را مدلل مي سازدنويسندگان اين قانون به نظام اتهامي و مفهوم خصوصي دعوا 

هيچ دادگاهي نبايد براي «: دارد  قانون مذكور نيز چنين مقرر مي358ي   ماده،سوي ديگر

لي كه اصحاب دعوا تقديم يا اظهار يداله يل كند بلكه فقط باصحاب دعوي تحصيل دل

تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري در خالل دادرسي الزم . كند اند رسيدگي مي كرده

ي مربوط به  ي پرونده بداند از معاينه محل و تحقيق از گواه و مسجلين اسناد و مالحظه

رسيدگي به «:  اين قانون359ي  مادهو . ٣»ها، تحصيل دليل نيست دادرسي و امثال اين

داليل درصورتي كه صحت آن بين طرفين مورد اختالف باشد به درخواست يكي از 

، بر خطوط اصلي نظام اتهامي گام نهاده و به »آيد طرفين يا به نظر دادگاه به عمل مي

  اين قانون نيز136ي  ماده. اشارت دارد» ٤تسلط طرفين بر جهات و موضوع دعوا«اصل 

 بدان نحو 358ي  ماده. كند ي دادرسي و رسيدگي تاكيد مي  جلسه٥بر اصل علني بودن

دادرس مجاز «: ي منع تحصيل دليل سخن مي گويد بدين معنا كه  از قاعدهكه بيان شد

                                                           
محاكم عدليه فقط وقتي شروع به رسيدگي «: مقرر داشته بود قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي 2 مادة.  1

  .     »مي نمايد كه صاحبان دعوي اين تقاضا را به طوري كه قانون معين مي كند كرده باشند دعاوي حقوقي 
2. Le principe d’initiative privée.   

محكمة صلح خودش در صدد تحصيل داليل بر نمي آيد مدرك «: قوقي قوانين اصول محاكمات ح57مادة .  3

: 3/4/1309 قانون تسريع محاكمات مصوب 63و مادة . »حكم او فقط داليلي است كه طرفين اقامه مي كنند

 هيچ –مدعي بايد ادعاي خود را اثبات نمايد و مدعي عليه كه اعتراض مي كند بايد اعتراض خود را مدلل دارد «

  .»ي در صدد تحصيل دليل نبايد برآيد مدرك حكم فقط داليل اصحاب دعوا خواهد بودمحكمه ا
4. Le principe dispositif et le Maîtrise litigieuse (Party Initiative and Scope of the 
Proceeding).    
5.Publicité.  
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 تحقيقات دادرسي تحصيل كرده، ترتيب اثر بدهد يا اين نيست به اطالعاتي كه خارج از

-تخلف از اين قاعده منافي با بي] ... [ دليل كندكه خود براي اصحاب دعوا تحصيل

ي امنيت قضايي است، اقتضا  طرفي دادرس كه بزرگترين وثيقهبي .طرفي دادگاه است

كند كه دادرس تا ختم دادرسي فقط گوش باشد و عملي كه داللت بر تمايل او به مي

ي ترازوي  كفهيكي از اصحاب دعوا داشته باشد، از او سر نزند و در هيچ يك از دو 

   .)349ب، ص 1378متين دفتري، ( »عدالت، خود او چيزي نگذارد كه موجب سنگيني آن بشود

ي مرسوم گفته اند در امور مدني دادرس مامور  بنابراين ديدگاه كه به آن نظريه

در پي اجراي عدالت است ولي، با چراغي كه طرفين بر سر راهش  .كشف واقع نيست

 ها و داليلحال پايبند خواسته هر ل بر او ممنوع است و درتحصيل دلي. اندنهاده

   .) 22، ش 43، ص 1380كاتوزيان، ( اصحاب دعوا است

 كه بر خالف قانون اصول محاكمات حقوقي و هر چند از قسمت دوم اين ماده

-  به نظر نگارنده، ميتسريع محاكمات حاوي عبارت اخري و قيدي مهم است،قانون 

:  تحقيقاتي انجام دهدستهمي تواننيز درس به موجب اين ماده توان دريافت كه دا

  ي قانون مزبور نيز به آن معترف و نويسنده» ]... [تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري«

ي منع تحصيل دليل را نبايد طوري تعبير كرد كه مانع تحقيقات و  قاعده«: استبوده 

: دارند، و خود ايشان بيان مي»اشدرسيدگي دادگاه و به عبارت ديگر، كشف حقيقت ب

، دادرس بايد به داليلي رسيدگي كند كه يكي از اصحاب دعوا به آن استناد البته اصوالً«

شود كه اظهارات و نمايد، و بسا اتفاق مي افتد كه در خالل دادرسي، اموري طرح مي

ت كند و دادرس ناچار اسمستندات طرفين براي كشف صحت و سقم آن كفايت نمي

ي  طرفي دادرس و قاعدهگونه تدابير منافاتي با بي ، اين]... [در اطراف آن تحقيقات بكند

، با وجود اين، از آن ماده كه ) 340 و 349ب، ص 1378متين دفتري، (» منع تحصيل دليل ندارد

استنباط شده است و » ي مرسوم نظريه« همان كنده مياشار  به منع تحصيل دليلصريحاً

طوري كه خواهد آمد به نظر نگارنده، به دليل مشخص نشدن مرز يي هماني قضا رويه

طرفي و تحصيل دليل، بر همان منع تحصيل دليل اصرار كرده و دادرس را دقيق بي
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ي  مواد ديگري كه درباره وانگهي،. هاي طرفين دانسته است  مغلوب خواسته،مطابق اصل

 كه كمتر به دادرس  اندوي انشا گرديده به نح،اند ادله در اين قانون مقرر شدهادارة 

-الراسي سوق ميكنند و او را به سمت تحقيقات عليي مختار بودن را القا مي روحيه

 دادرسان همواره از بيم فروغلتيدن در  تااين طرز تلقي موجب شده است. دهند

به  تخلف انتظامي، و احياناًمنع تحصيل دليل ي قاعدهجانبداري و دچار شدن به نقض 

ي نفوذ  سمت تحقيقات علي الراسي گرايش جدي نداشته باشند تا به نظر نگارنده شائبه

ي طراحان  اي آزادي خواهانههرغم ديدگاه علي،استبداد در تشكيالت قضايي آن زمان

دهد تمايل اين قانون به سمت   از جمله قرائن ديگري كه نشان مي.آن تقويت نشود

هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه «:  آن است299ي  نظامي اتهامي است به ماده

در آن سند، به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق 

: شود  بررسي مي مواد ديگري نيز وجود دارد كه ذيالً.»دارد ابراز سند ديگر را بخواهد

  رخواست اصحاب دعوا به د ]... [«:  در مورد اسنادي كه نزد  ثالث است304ي  ماده

ي  مورد استناد به پرونده در 307 و 306، مواد »]... [ي مربوطه نوشته اي به ادارهنامه

هر يك از طرفين دعوا كه «: ي گواهي  آن قانون در باره407ي  ماده جزايي و مدني، و

 در خصوص تحقيق 426ي  ، و سرانجام ماده»]... [متمسك به گواهي گواه شده اند

  .    »]... [هرگاه يك طرف يا طرفين به اطالع اهل محل متمسك شوند«: محلي

 مختلفي با حركت در چارچوب دادرسي اتهامي نقش يديوان عالي كشور نيز در آرا

صدور «:  نمود  توجه كه از جمله مي توان به آرا زيرنظارتي خود را اعمال نموده است

، نقل از 14/10/1319-3328ي مارهراي ش( »حكم بر زائد مورد مطالبه موجب نقض است

در جايي كه اطالعات مجاورين و اهالي محل مورد استناد  «؛)116، ص 1382بروجردي عبده، 

 » است]... [يكي از اصحاب دعوي واقع شده باشد، رسيدگي نكردن به آن مخالف قانون

ثر ندادن به ترتيب ا «؛)63، ص 1382 بروجردي عبده، ، نقل از23/1/1316-126 شماره ي راي(

درخواست رجوع به كارشناس و بازجويي از مطلعين، بدون ذكر دليل موجهي، موجب 

 ؛)116، ص 1382، نقل از بروجردي عبده، 5/8/1318 -1811 راي شماره ي ( »نقص و نقض حكم است
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عدم توجه به درخواست تعيين كارشناس براي مراجعه به دفتر و رسيدگي به حساب «

؛ )64، ص 1382، نقل از بروجردي عبده، 14/10/1319-3325راي شماره ي ( »موجب نقض حكم است

ي محل و تحقيق از اهل محل بر خالف مواد  ترتيب اثر ندادن به درخواست معاينه«

، 3/9/1319-3779ي هرراي شما( » آئين دادرسي مدني و موجب نقض حكم است436 و 426

م برخالف مستند دعوي موجب نقض صدور حك«. )107، ص 1382نقل از بروجردي عبده، 

 اگر پژوهش «؛)111، ص 1382، نقل از بروجردي عبده، 15/3/1321-13589-586 راي شماره ي ( »است

خواه در دادخواست پژوهشي خود براي اثبات بي اساس بودن نظر كارشناس تقاضاي 

 » نپذيردتواند بدون ذكر دليل قانوني تقاضاي مزبور را تحقيق محلي نمايد دادگاه نمي

اگر «؛ )101، شعبه ي سوم ديوان عالي كشور، نقل از متين، بي تا، ص 31/6/1321-1894حكم شماره ي (

ي خسارت  ي دعوي فقط اعتراض به ثبت و صدور حكم فاصله حقي و مطالبه خواسته

باشد و در موعد قانوني هم به خواسته چيزي اضافه نشود، با اين حال، صدور حكم بر 

ي ششم ديوان عالي كشور، نقل شعبه ،19/9/1325-1150ي حكم شماره( »الف قانون استرفع يد بر خ

، جائز  و قانوناًحكم كردن به زائد بر ميزان خواسته، اصوالً«؛ ) 334از متين، بي تا، ص 

، شعبه ي سوم ديوان عالي كشور، نقل از متين، بي تا، ص 31/1/1316-210حكم شماره ي ( »نخواهد بود

اگر مستند خواهان براي اثبات دعوي معاينه و تحقيق از اهل محل باشد، ترتيب «. ) 329

 قانون آيين دادرسي مدني 436 و 426اثر ندادن به درخواست مذكور بر خالف مواد 

، شعبه ي چهارم ديوان عالي كشور، 30/9/1329-3230ي حكم شماره(» بود و موجب نقض حكم است

   .)102نقل از متين، بي تا، ص 

ين دادرسي يگونه در قانون آ اين از سوي ديگر هدف حل و فصل كردن دعوا نيز

هاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين دادگاه«:  آمده است1318مدني مصوب 

 : و ديوان نيز در تأييد آن گفته است١»]... [رسيدگي كرده، حكم داده يا فصل نمايند

                                                           
كه به دعاوي موافق قوانين رسيدگي محاكم عدليه مكلفند «:  قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي 3مادة .  1

  .»]... [كرده و به موجب آن حكم داده يا فصل نمايند
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 قانون 3ي  فصل نكند، حكم صادره بر خالف مادهاگر دادگاه دعوي مطروحه را قطع و «

، شعبه ي دوم ديوان 5/2/1329-255ي حكم شماره( »آئين دادرسي مدني بوده و نقض خواهد شد

 نيز ١ بودن دادرسيتقابليدر عين حال اين قانون به . ) 168عالي كشور، نقل از متين، بي تا، ص 

واست و ضمانت اجراي آن و مواد  به بعد در خصوص شرايط دادخ70 مواد ؛نظر دارد

ي  ي ابالغ و ادله  به بعد و مواد راجع به ادله و استناد به ترتيبات تحقيقي درباره144

آرا مختلفي .  گفتگو و ادله، آگاهي–كند  مورد استناد سه ركن اصل تقابل را رعايت مي

وان  بودن دادرسي صادر شده است كه يكي از آرا اصولي ديتقابلينيز در خصوص 

مقصود از ابالغ دادخواست و منضمات آن و حكم « :گويد كشور در اين باره چنين مي

طور تفصيل مطلع ي دعوي و داليل آن به آن است كه خوانده و محكوم عليه از اقامه

ي دعوي متمكن گرديده  شده و از جهات و علل محكوميت خود آگاه گردد تا از مدافعه

تسليم نباشد بتواند اظهارات و ايرادات خود را تهيه كه به حكم دادگاه  و در صورتي

نموده و از مقامات باالتر فسخ و ابطال حكم را درخواست كند و اين مقصود بدون 

هاي پيوست آن يا رونوشت حكم و باقي ماندن آنها نزد تسليم دادخواست و برگ

ي سوم و ، شعبه27/4/1319-1021احكام شماره ي ( »پذيرد خوانده و محكوم عليه صورت نمي

 شعبه ي هشتم ديوان 22/4/1327-619 شعبه ي چهارم و 2/8/1327-1154 شعبه ي هشتم و 408-31/1/1326

   .) 4عالي كشور، نقل از متين، بي تا، ص 
 ادامه 1356نقش بالنسبه منفعل قاضي در رسيدگي دعواي مدني همچنان تا سال 

 1356نين دادگستري مصوب خرداد ماه اي از قوا  قانون اصالح پاره؛ در اين ساليافت

در رسيدگي به كليه «:  اين قانون چنين مقرر شده است8ي  در ماده. تصويب گرديد

ي داليل براي اصحاب دعوي همان است كه در  دعاوي حقوقي ارزش و موعد اقامه

تواند هرگونه تحقيق و اقدامي  بيني شده ولي، دادگاه مي ين دادرسي مدني پيشيقانون آ

در مواردي كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي .  براي كشف واقع به عمل آوردرا

                                                           
1 . Le procès contradictoire. 
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تواند با استدالل از ترتيب اثر دادن  ثر در اثبات ادعا نيست، دادگاه ميويكي از طرفين م

اين ماده به نحوي انشا شده است كه به نظر نگارنده، چيزي بيش از .  »آن خودداري كند

هرگونه تحقيق يا ] ...[«: االشعار، از آن استنباط شدني استن فوق قانو358ي  ماده

فعال پويا و ، قاضي را يك خدمتگزار »]... [اقدامي را كه براي كشف واقع به عمل آيد

هاي  دست و پا بسته اسير خواسته: در خدمت عدالت است و ثانياً: دهد كه اوالً جلوه مي

تحول شگرف در نقش متقابل نوعي تحقق  در واقع، اين ماده بيانگر. طرفين نيست

قاضي و اصحاب دعوا است كه هدفش چيزي جز كشف حقيقت و اجراي عدالت 

، مطابق قانون آئين كه رسيدگي به دعواي مدني، اصوالً اين ماده با بيان اين. ستبوده ان

 درصدد است مقتضيات دادرسي اتهامي را با دادرسي تفتيشي  مي باشددادرسي مدني

دنبال آن پس از انقالب، اين حركت در ه ب.  جمع نمايد و گامي نو به جلو برداردمدني 

: كند  نمود پيدا مي1358هاي عمومي مصوب شهريور   قانون تشكيل دادگاه28ي  ماده

عالوه بر ) اعم از دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح( ي امور حقوقي دادگاه در كليه«

دعوي، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف رسيدگي به داليل مورد استناد طرفين 

هاي   قانون تشكيل دادگاه199ي  سرانجام ماده. » حقيقت الزم باشد، انجام خواهد داد

-  به دنبال همان راه، چنين مقرر مي21/1/1379عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 

مورد استناد طرفين ي امور حقوقي، دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل  در كليه« :رددا

. »ددعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت الزم باشد، انجام خواهد دا

 گويندي مرسوم مي گر نظريه اي است كه استاد دكتر كاتوزيان بدان تعديل اين همان ماده

   .)23، ش 45 و 44، صص 1380كاتوزيان، (

وقي ما در امور مدني به بدين ترتيب، اگرچه مفهوم قاضي فعال در نظام حق

هاي مربوط، مورد اشاره قرار نگرفته است، ولي، به نظر نگارنده  صراحت در نوشته

مفهوم در اي از اين درجهدهد كه اين   نشانتواند تاحدودي مياي كه انجام شد،  بررسي

اي  گونه تالشي براي دو مرحلهبا اين حال، تاكنون هيچ. نظام حقوقي ما وجود دارد

سازي پرونده و  ي تحقيقات مقدماتي يا آماده  مرحله-ن رسيدگي در امور مدني كرد
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 انجام نشده است اگر چه در امور كيفري نهاد قاضي تحقيق در -ي محاكمه  مرحله

اي  ، وعده)10ي  ماده(بيني گرديد،  هاي عمومي و انقالب پيشقانون تشكيل دادگاه

 هم در امور كيفري و هم در امور مدني 10ي  قاضي تحقيق مقرر ماده «اشتندد داعتقا

وسيله ، و بدين)277، ص 1376كشاورز، ( »ها از سوي قاضي باشد اليه تحقيقتواند مرجوع مي

هايي برداشته شود، ولي، با توجه  سازي پرونده براي محاكمه گامدر امر آمادهممكن بود 

سيس مجدد نهاد دادسرا در ا كامل اين نهاد از تشكيالت قضايي ايران و تبه حذف نسبتاً

و در نتيجه طوالني و پرهزينه و اي  يك مرحلهرسيدگي مدني ، هنوز28/7/1381تاريخ 

رغم ضعيف بودن استدالل قائل عليوانگهي، بايد توجه داشت كه  .فرسا استطاقت

سازي  الواقع، كمتر با هدف آماده ضي تحقيق در مفهوم آن قانون فيقا ،نظر فوق

از قباهت  ها براي آن بوده تاقانونگذار بوده است و بيشتر تالشموضوع حكم ها  پرونده

از . گردددر آن زمان كاسته صاحب شدن دعاوي كيفري و بيحذف تشكيالت دادسرا 

ست نيز هاي فعال  اگر چه بتوان گفت قاضي امروزي حقوق ايران تا اندازهسوي ديگر، 

ي عدالت تالش كند ولي، به دليل نبود تواند تا حدودي در كشف حقيقت و اجرا و مي

موافق با  توان آرا ، نمي١عدالت آيينيهاي معيارتشكيالت دادرسي عادالنه و منطبق با 

اي را از آن انتظار داشت و بايد چشم به اصالحات عديده اصول رسيدگي عادالنه

ال كرده ي قضايي از اين پويايي و فعال بودن قاضي استقب با وجود اين، رويه. ٢دوخت

                                                           
1 . Procedural Justice. 

 دادرسي است كه به چگونگي طراحي دادرسي عادالنه از منظر قواعد شكلي ي فلسفه بحثي در عدالت آييني-

  .   به بعد40ب، صص 1384 محسني، :ك.در اين باره ر. مي پردازد
 كه مسئله ي دو مرحله اي كردن رسيدگي ها را با يكي از قضات فخيم دادگاه تجديد نظر 1384در اواخر سال . 2

   افتادن  جريان و به كردم دريافتم كه اين راهكار براي جلوگيري از طرحاستان تهران مطرح مي

هاي ناقص نزد قضات اين دادگاه، به پيشنهاد جمعي از قضات و وندهي پرهوده و ارائه يهاي بتجديدنظرخواهي

بيني شده و نتايج خوبي نيز به همراه ي قضاييه در دادگاه تجديدنظر استان تهران پيشبه دستور رياست محترم قوه

ي حه الي21 تا 15ي ماوي از اصالح مواد ي قضاييه در نشريهبعدها پي بردم رييس محترم قوه. داشته است

 در  واحد بررسيواحدي به نام تشكيالت قضايي ديوان عالي كشور و دادگستري خبر دادند كه به موجب آن
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آيند،  آرايي كه ذيال مي. است و درصدد است همچون اهرمي نظارتي از آن استفاده كند

 بودن و پرهيز از  ديدگاه ديوان عالي كشور است كه انس ذهني قضات ما با خنثي

 قانون 28ي  با توجه به اختيارات حاصله براي دادگاه از ماده« :فعاليت را، نپذيرفته است

كه دادگاه براساس همين اختيارات  و اين] 1358مصوب [ عمومي هايتشكيل دادگاه

 كه چون ]... [اند ها اشعار داشته  خواهان،]... [،]كرده است[ قرار تحقيق محلي را صادر

اند و اكنون  اند، فلذا، در دادخواست تقديمي به شهادت شهود استناد نكرده دانسته نمي

د تا از آنان استماع گواهي شود، به اين حاضرند شهود خود را به دادگاه معرفي كنن

جهت اقتضا دارد كه دادگاه اقدامات الزم را حسب اختيارات حاصله از مقررات قانوني 

االشعار ادامه داده و پس از استماع شهادت شهود استشهاديه كه پيوست پرونده فوق

شود، است و انجام هرگونه رسيدگي ديگري كه از نظر دادگاه ضروري تشخيص داده 

، ص 1381، نقل از بازگير، 28/9/1370-230راي شماره ي ( »اتخاذ تصميم شايسته به عمل آورد

ي  در زمينه] اگرچه[«: الزم است كه  در رايي ديگر، ديوان چنين مقرر كرده است.)168

 قانون اصالح 8ي  ماده با استفاده از]  دادگاهولي[، دليل جعليت مطلبي عنوان نكرده

وانين دادگستري، در جهت كشف حقيقت و احراز صحت و سقم ادعاي اي از قپاره

ي رسيدگي فوق التوصيف نسبت به دعوت طرفين براي اخذ  خوانده، با تجديد جلسه

ي اصول مستندات از  ي داليل دعواي جعل و نيز ارائه ي ارائه توضيح از خوانده در زمينه

ي آن  وي جعل، در صورت ارائهي خواهان اقدام و پس از رسيدگي به داليل دع ناحيه

                                                                                                                                        
هاي مربوط به رسيدگي نخستين به  آن تمامي دادخواست15ي به موجب ماده. محاكم قضايي تشكيل خواهد شد

ده دار تمامي وظايف و اختيارات يكي از شعب بررسي ارجاع و رييس شعبه كه از تاريخ اجراي اين قانون عه

مقرر براي تكميل دادخواست و رفع نقص مرحله ي رسيدگي نخستين مي باشد، در اين رابطه و نيز استعالم از 

هاي استنادي، اقدامات الزم را معمول داشته و پس از احراز كامل بودن ي پروندهادارات، سازمان ها و مطالبه

به ( .ت، پرونده را همراه گزارش تكميلي نزد مقام ارجاع كننده ارسال مي دارددادخواست و وصول پاسخ استعالما

ي  شماره- سال چهارم-1427 محرم 15 – 1385 بهمن 25ي قضاييه، ماوي، سه شنبه ي داخلي قوهنقل از نشريه

ضايي تبديل  قه ياين مصوبه بنابر آن چه كه در اين نشريه نوشته شده است در آينده به اليح). ، ص نخست514

 . و در مجلس تصويب خواهد شد
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مبادرت به صدور  توجه به نتايج حاصله از رسيدگي هاي مزبور، ، با)يعني اصل سند(

، ص 1381 ديوان عالي كشور، نقل بازگير، 22، شعبه ي 31/6/1363-427راي شماره ي ( »]... [راي نمايد

95 (.  

 »كنندهخدمت يا كمك در«دادرس بايد دلسوزانه كه دهد درستي نشان مياين راي به

طوري كه دادگاه عالي  باري، همان. به اجراي عدالت باشد و حقيقت را جستجو نمايد

هاي عمومي و ي تشكيل دادگاه  اليحه28ي  ي ماده انتظامي قضات در رايي درباره

به منظور كشف ] بايد[، تحقيقات دادگاه صرفاً] ... [«: الذكر گفته استانقالب فوق

، شعبه ي اول دادگاه عالي انتظامي قضات، نقل از 28/9/1369-243راي شماره ي ( .»]...[ واقعيت باشد

  . )202، ص1378كريم زاده، 

  

  برآيند ها

 و هجويي به شكل هم سرايت پيدا كرد همانطوري كه گفته آمد عدالت از ماهيت

با  و سرانجام ههاي دادرسي مدني از اتهامي به سوي تفتيشي مدني حركت نمودنظام

كند كه اين مقاله چنين پيشنهاد مي. ه استآميختن آن دو در يكديگر طرحي نو درانداخت

ي محاكمه انجام شود تا  رحلهي تحقيقات مقدماتي و م دادرسي مدني در دو مرحله

ي دادرسي و  اطالهوهاي ناآماده جلوگيري شود سيله از به جريان افتادن پروندهوبدين

با اين كار .  به افزايش اصحاب دعاوي و جامعه كاسته گرددهاي رودر نتيجه، هزينه

اي در خور،  تر كردن نقش قضات متخصص به نتيجهتوان جريان دارسي را با فعالمي

 با لحاظ رعايت اصول بنيادين با اين حال، ابن پيشنهاد صرفاً. شايسته و دقيق رساند

رس امور حقوقي فعال است دادرسي ارائه شده است و اگر چه نتيجه ي آن تربيت داد

 بايد در چارچوب اين اصول و در جهت اجراي صحيح عدالت و پوياييولي، اين 

چنين دادرسي در خدمت عدالت و طرفين دعوا بوده و . كار گرفته شودحقيقت به

  . كننده به آنان استكمك
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