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و فراملي  مباني ارزيابي ادله در آيين دادرسي مدني ايران

∗عليرضا آذربايجاني

 استاديار گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق پرديس قم دانشگاه تهران
)20/5/1387: تاريخ تصويب- 13/3/1387:تاريخ دريافت(

: چكيده
و در بخش قوا تحول نظام عد اثبات دعوا بـا هـدف رسـيدن بـه هاي حقوقي در جوامع پيشرفته

و تحقق عدالت به سمت توسعه  و نـه قضاوت واقعي ي اختيارات قضات بـراي كـشف واقـع
و مهم ترين ابزار براي وصول به اين هدف امكان ارزيـابي صرفاً فصل خصومت صورت گرفته

ا. باشد ادله اثبات دعوا توسط دادرسان مي  و ارزيابي دليل بـه معنـي قـضاوت در مـورد رزش

و بـه تبـع مجموعـه  ي شايستگي هريك از ادله است كه اين مفهوم نيز در ارتباط با هر دعـوا

و احوال حاكم بر پرونده متفاوت خواهد بود و اوضاع و،بـه عبـارت ديگـر.شرايط  جايگـاه

و تئوريك مورد بررسـي قـرار نتيجه ي حاصله از ارزيابي دليل در مواقعي كه به صورت مطلق

ن مي و تحليل مي گيرد در سبت به زماني كه مرتبط با موضوع خاص تجزيه و گردد يكسان نبوده

و كشف حقيقت بر موضـوعيتش غلبـه مـي  . يابـد اكثر موارد طريقيت آن براي رسيدن به واقع

و در مرحله امكان ارزيابي دليل در رسيدگي به دعاوي در مفهوم غالب توسط دادرسان محاكم
و بـا مقـررات آيـين بعدي توسط اعضاي شوراي  و داوران نيز قابل بحـث بـوده حل اختالف

المللـيو انستيتوي بين (ALI)دادرسي فراملي كه حاصل كار مشترك انستيتوي حقوق آمريكا 

و يكسان . است مقايسه خواهد شد(UNIDROIT)سازي حقوق خصوصي هماهنگي

: واژگان كليدي
. دادرسي فراملي- فصل خصومت-واقعي قضاوت- اختيار دادرس-ارزيابي دليل
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 مقدمه
هاي مختلف اثبـات قـضايي دعـوي را گذاران همزمان با پيشرفت نظام حقوقي، روش قانون

و يا بدون رعايت مباني منطقي تنظيم شـده بـود، ضـابطه  منـد كه بدواً بر مبناي ساليق مختلف

.كردند

و خـصوصاً در مـس ائل مـدني، اصـوالً خاتمـه هدف سنتي اوليه در تعيين ضوابط مربوطـه

كه اين مبنا يكي از پايه  و فصل خصومت بود هاي مهم نظام اثبات رسيدگي به دعاوي مطروحه

مي  و انسجام اجتماعي تلقي گرديد، كمااينكه آثار نسبي ايـن تفكـر قضايي، در جهت حفظ نظم

و نظام دادرسي ما حاكم مي .باشد همچنان نيز بر حقوق

و توسع به مفهـومه افكار عدالت با تحول حقوق و خواهانه، مفهوم اثبات قضايي نيز متحول

و رسيدگي واقعي بود نزديك فلسفي آن كه متضمن صفت قانع شد كنندگي .تر

كه در ابتدا نـسبت بـه آن شـك در اثر اين تحول، قاضي با هدف مطمئن شدن از مسئله اي

به دادرسي پردا  و احقاق حق و با هدف قضاوت واقعي و نهايتاً چنـان چـه علـي دارد رغـم خته

و بـه تماماستفاده از  به واقع پيـدا نكنـد  اختيارات تفويضي به وي، هيچ امكاني براي دسترسي

.كرد حل، فصل خصومت خواهدعنوان آخرين راه

كه در نظام پيشرفته اثبات قضايي با هـدف فـصل خـصومت بـه موضـوع بنابراين دادرسي

و با انگيزه قض  ميرسيدگي نكرده و اوت واقعي اقدام نمايد، هر چند بـراي حـل مـشكل ادراك

به همان ادلـه نتيجه فـصل(شـود كـه در رسـيدگي بـا هـدف اوليـه اي مـي گيري نهايي متوسل

مي) خصومت و ارزيابي از دليل صورت به سنجش گيرد، اما در موقعيت اخير، اختيار او نسبت

و بسيار متفاوت خواهد .بود توسعه يافته

ا كه ناشي از توسعه اختيارات دادرس در كشف واقع مي وجه باشـد، صلي توفير ايجاد شده

و بنابراين به جـز مـوارد  و كامل از ادله متجلي گشته و امكان ارزيابي صحيح در مفهوم قابليت

و احـوال  و اوضاع و با توجه به مجموعه شرايط به هر موضوع استثنايي، هريك از ادله، نسبت

و موضوعيت خـود را بـا طريقيـت آن در راسـتاي تحقـق اثبـات ممكن است جايگا  ه مفروض

.واقعي تغيير دهد

به اين مسئله توجه مي كه در مقام مقايسه اثبات قضايي با اثبات علمي در اين استدالل شود

مي  كه حقيقتي مبهم در اثبات اخير مورد جستجو قرار و با فرض عدمو تاريخي در جايي گيرد

كه بـه دنبـال كـشف حقيقـت آن امكان اثبات،  و يا تاريخي مبهم به ناگزير از كنار مسئله علمي

و گذشـتن از كنـار موضـوع وجـود  هستيم خواهيم گذشت، اما در اثبات قضايي امكان توقـف

به هر حال فصل خصومت نمايد كه و دادرس مكلف است .نداشته
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از وضـع مقـررات در هاي گذشته مرتبط با اين بحث ايـن اسـت كـه هـدف مجموعه يافته

و حقـوقي بـر محـور قابل توجه از صاحبيدادرسيهاي مدني در نزد تعداد  نظران منابع فقهـي

و ادله آن نيـز بـر  و در ارتباط با اثبات قضايي و خاتمه دادرسي قرارگرفته اوليه فصل خصومت

.پايه اصل موضوعيت ادله استوار گشته است

كه با توجه و هدف اين مقاله بر اين است  به مباني مرتبط با امكان ارزيـابي كامـل از دليـل

و بـا و حفـظ ظـاهر و تفوق اخالق نسبت به رسيدگي صرفاً قـضايي حاكميت معنويت در فقه

به عنـوان  و مفهوم مواد قانوني ثابت نمايد كه فصل خصومت در دعاوي مدني توجه به منطوق

و در نظام قضاوتي، با توسعه اختيـار مدنظر قرار داشته)و نه هدف از دادرسي(آخرين راه حل 

و منصفانه بايـد زمينـه صـدور و با راه حلهاي منطقي و صيانت جامعه قاضي، ضمن حفظ نظم

.حكم واقعي را محقق نمائيم

ق ارتباطدر همين ها موظفند قضات دادگاه«: ده استشم ايران نيز تصريح.د.آ. در ماده سوم

به دعاوي رسيدگي كرده و يا فصل خصومت نمايندموافق قوانين .»، حكم مقتضي صادر

به منطوق همين ماده عنايت چه درشوچنان به وضوح معلوم است كه حكم مقتضي كـه د،

به مفهوم احقاق حق است در مقام تقدم بـر رسـيدگي  و رسيدگي عادالنه تعبير ما حكم واقعي

كه مؤخر بر آن قرار گرفته  و اقتضاي فصل خصومت  است، صرفاً بـر فـرض ظاهري قرارگرفته

.عدم امكان رسيدگي واقعي خواهد بود

و براساس غلبه ي اقدام، بنابراين با توجه به نقش اصلي دادرسان محاكم در اين بحث، بدواً

و در اجراي مـاده به اينكه در سنوات اخير و نظر به امكان ارزيابي ادله توسط دادرسان پرداخته

ت 189 و فرهنگـي كـشور مـصوب قانون برنامـه پـنج سـاله سـوم وسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي

در17/9/1379 ، شوراهاي حل اختالف نيز عمالً جايگاه قابل توجهي را در نظام دادرسي ايـران

به دست آورده به تعدادي از دعاوي به كيفيت اجراي اين نقش رسيدگي اند، به صورت مختصر

به نق  و همچنين با توجه هـاي قـضاييش داوران در رسيدگي توسط اعضاي اين شورا پرداخته

كه با توافق طرفين، در شرط داوري به جاي قـضات اصـدار رأي خواهنـد نمـود، بـه بررسـي 

و در پايـان بـا توجـه بـه مقـررات دادرسـي  چگونگي اعمال اين اختيار توسط داوران پرداخته

بـ فراملي كه با هدف يكسان  و ه تأييـد سازي تشريفات دادرسي مدني در سراسر جهان تصويب

و بـا هـدف و متضمن جديدترين نكات از دادرسي تحـول يافتـه جهـاني اكثر كشورها رسيده

.رسيدن به عدالت واقعي است خواهيم پرداخت
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 مباني نظري ارزيابي ادله اثبات دعوي-مبحث اول
و رابطه آن در اثبات قـضايي) دليل(نكته اصلي در اين مبحث، تبيين مفهوم ارزيابي و تأثير

و آيين دادرسي فراملي است .در نظام حقوقي ايران

و يـا شايـستگي)evaluation(ارزيابى و مفهـوم قـضاوت كـردن در مـورد ارزش  بـه معنـي

مي پديده در اين تعريف مفهوم ارزش نيز در جزئيات آن مترادف بـا. باشد هاي موضوع بررسي

.اهميت است

و اهميت نيز ممكن است به طور مطلق سنجيده و يـا ايـن كـه در ارتبـاط بـا ارزش  شـود

و مسئله .اي خاص مطرح گردد موضوع

و به موضوع درحالي كـه قـضاوت نـسبت بـه اهميـت بديهي است، جايگاه ارزيابي نسبت

مي  به صورت مطلق صورت با ارزش يك مسئله به اهميت آن، مرتبط و يا وقتي كه نسبت گيرد

.بود گيرد، متفاوت خواهد يك موضوع خاص مدنظر قرار

 مثال اگر نظريه ارائه شده توسط يك كارشناس رسمي، موضوع ارزيـابي قـضايي،به عنوان

و نقش نظريه كارشناسـي را به صورت مطلق جايگاه كه يك نفر حقوقدان قرارگيرد، در فرضي

و نظام ادله اثبات دعوي بررسي مي  به ايـن نتيجـه خواهـد رسـيد كـه دادرس در دادرسي كند،

به عبارت ديگـر ارزيـابيگودادگاه هيچ  و و يا پذيرش اين نظريه نداشته به رد نه تكليفي نيست

.باشد كلي قضايي براي دادرس از اين اظهارنظر فني، بين صفر تا صد متغير مي

يك)ب(به طرفيت خوانده) الف(اما اگر همين نظريه كارشناسي، در دعواي خواهان و در

به گو كه كارشناس منتخـب اوالًنهدعواي مشخص مدنظر قرار گيرد، بـا توجـه بـه جميـع: اي

و ثانياً  و: شرايط انتخاب كارشناس تعيين شده باشد نظريه كارشناسي نيـز بـا مجمـوع شـرايط

و احوال پرونده منطبق باشد،  كننده هيچ تكليفـي بـه هرچند در ظاهر امر قاضي رسيدگي اوضاع

و تبعيت از نظريه صادره نـدارد، امـا ارز  و اهميـت نظريـه پذيرش يـابي وي نـسبت بـه ارزش

كارشناسي صـادره در پرونـده مـذكور بـسيار متفـاوت از قـضاوت كلـي او نـسبت بـه نظريـه 

.باشد كارشناسي به عنوان يك وسيله كلي اثباتي مي

چه قاضي بدون ارائه دالئل توجيهي نسبت بـه رد اسـتداللي نظريـه،به عبارت ديگر  چنان

ميصادره توسط كارشناس اق باشـد، امـا هـيچ دام نكند هرچند در ظاهر امر رأي صادره صحيح

و پذيرش آن در مراجع رسيدگي  به تأييد و در مرحلـه تجديـدنظر نخواهـد اميدي كننده بعدي

.بود

به صورت مطلـق در اختيـار دادرس،بنابراين  هرچند اختيار رد يا پذيرش نظريه كارشناسي

و احوال مسلم پرونده است، اما غيرمستقيم امكان عدم پذير و اوضاع ش نظريه منطبق با شرايط

و نتيجتاً مشخص مي و يا وسيله از وي سلب شده به ارزش دليل كه نتيجه ارزيابي نسبت گردد
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اثبات قضايي در مفهوم كلي با وقتي كه نـسبت بـه ارزش آن در ارتبـاط بـا موضـوع مـشخص

.گردد يكسان نخواهد بود بررسي مي

به مفهوم بررسي شايستگي پديده در تعريفي ديگر در ارزيابي كلي كه هاست، با اين وصف

و سـپس فرآيند قضاوت ابتدا داده  و موضـوع بحـث گـردآوري شـده هاي الزم در مورد پديده

.گردد وضعيت موجود با وضعيت مطلوب مقايسه مي

و قـضايي در نظـر بگ به شرح فوق را در مفهوم خـاص يـريم، اما اگر مفهوم عام گفته شده

و خوانـده بـا بررسـي كننده يعني قاضي رسيدگي مقام ارزيابي  كننـده بـه دعـواي بـين خواهـان

مي  و ادله اثباتي قضاوت كه تا چه اندازه اوالً مجموعه مستندات هريك از اين مستندات: نمايد

و ثانياً تا چه اندازه در ارتباط با اثبا  و واقعي هر دليل مطابقت دارد ت ادعاي با وضعيت مطلوب

.باشد مطروحه مؤثر مي

و بـا توجـه بـه تحـوالت علمـي ايجادشـده گونه كه مقوله ارزيابي در ساير زمينه همان هـا

و در واقع با پيشرفت استفاده از علوم جديد روش  هاي ارزيـابي نيـز تغييـر دگرگون شده است

و ماهيت ارزي  و تكنولوژي در روش ابي دليل در نظـام يافته است بايد ديد كه آيا پيشرفت علم

 حقوقي نيز تأثير داشته است يا خير؟

به دليلي مثل سـند داشـته و برداشتي كه دادرس در نيم قرن قبل نسبت هم چنين آيا تفسير

به روش  و با توجه و پيچيـده شـبيه است با ارزيابي وي در شرايط فعلي و هاي مختلف سـازي

و حاكميت الكترونيك بر اسناد رايانه غ جعل و  يره يكسان است يا خير؟اي

و با توجه به اينكـه مفهـوم ارزيـابي در بـسياري از به اين سئوال قبل از تبيين پاسخ نسبت

مي) measurement(گيري موارد با مفهوم اندازه  گردد، ضـروري اسـت كـه بـه ايـن مترادف تلقي

.تفاوت توجه داشته باشيم

ا گيري شيوه اندازه( و يا خـصيه اي است براي انتساب اعداد به و يا واحدها هـاي افـراد فراد

كه رابطه مشخص ميان ميزان واقعي خصيصه افراد برقرار گردد  . براساس قاعده معين، به طوري

كه يك ويژگي يا خصيـصه بـه صـورت كلـيبه عبارت ديگر در اندازه گيري سعي بر آن است

به قضاوت در مورد پديده  كه ارزيابي و اندازه توصيف گردد با توجه به اين مي پردازد گيري ها

، بنابراين ارزشيابي نيز تعيين  به صورت فرمولو اندازه) ارزيابي(كننده ميزان واقعي است گيري

ص1383بازرگان،(،)ارزشيابي= قضاوت+ گيري اندازه.زير درآمده است ،22(.

ت دعـوي در مقام پاسخ به اين سئوال كه جايگاه خاص ايـن تعـاريف در مقولـه ادلـه اثبـا

ها شامل مبـاني اثبـاتي تحول نظام ارزيابي در تمام زمينه: شود، خواهيم گفت چگونه تحليل مي

مي  به عبارت ديگر ارزيابي ادله نيز و كه در اين تعريف با حفظ دعوي  اصول حاكم تماميباشد

م و ارتباط آن با دعـوي و با بررسي بازده واقعي هر دليل و وسايل اثبات دعوي طروحـه بر ادله
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 ها مبادرت به قضاوتي هدفمند، در جهت اجراي عدالت واقعي صورت خواهـدو با تحليل داده

.گرفت

 ارزيابي دليل توسط دادرس-بند اول
و كه وجدانش را قانع سـازد دادرس ارزش اثباتي ادله و قضايي را در حدي امارات قانوني

مي  مم مورد ارزيابي قرار كه و در اين جايگاه است كن است يك دليل به ظاهر قوي مـورد دهد

كه در حالت اوليه از ارزش اثباتي كمتـر بهـره  منـد پذيرش قاضي قرار نگرفته ولي دليل ديگري

به اقناع وجدان وي قرار .گيرد است منجر

مي« كه دادرس اعالم كند، آن چه مـدعي ارائـه مقصود از ارزيابي دليل، واكنش رواني است

به  روايداد مورد استناد قانع ساخته است يا نه؟ اختيار دادرس در ارزيابي كرده است اورا نسبت

و الزمه صالحيت او در تميز حق است .دليل طبيعي

و يا حمايت از مدعي او را موظـف سـازد كـه اگر قانون،بنابراين به منظور حفظ نظم گذار

و يا مثبت آن بداند   بايـد آن را خـالف قطع نظر از قناعت وجداني خويش دليل را قاطع دعوي

و استثناء شمرد ص1380كاتوزيان،(» اصل ،54(.

و يا حتي اقرار كـه در رأس ادلـه قـرار دارد، به صحت شهادت بر اين اساس وقتي دادرس

مي اعتقاد پيدا نمي  و برعكس ظن به عدم صحتش پيدا بي كند و بـه كـرد اعتبار تلقي كند آن را ه

.دهد آن ترتيب اثر نمي

و منتج از ارزيابي ادله، يك نتيجه اقناع وجدان گيـري پيچيـده اسـت كـه مجموعـه شـرايط

به دليل همين اقتـضا نيـز ممكـن اسـت كـه  و و احوال پرونده براي قاضي ايجاد نموده اوضاع

به صورت نسبي مكلف اسـت  و تشريح كامل آن در متن رأي ناتوان باشد، اما قاضي از توضيح

.متن رأي بياوردمباني معقول ارزيابي خود را در 

 قانون آيـين دادرسـي كيفـري فرانـسه قابـل اسـتناد 353 مالك حكم ماده ارتباطدر همين

.باشد مي

(در اين ماده آمده است به مدد آن بـه يقـين: قانون توضيحي از دادرسان در باب جهتي كه

و هيچ قاعده اند طلب نمي رسيده ت اي كه تعيـين كند جـويز كننـده قطعيـت يـك دليـل باشـد را

)نمايد نمي ....

و ايجـاد تكليـف در ارتباط با كيفيت استدالل نسبت به مباني رأيي كـه صـادر شـده اسـت

 قانون آيين دادرسـي مـدني فرانـسه تـصريح458و 455بيشتر براي قاضي همچنين در موارد 

كهش (ده كه استدالل رأي بايد كافي باشد، در اين شرايط نمي: به اين توان استداللي را پذيرفت



و فراملي 7 مباني ارزيابي ادله در آيين دادرسي مدني ايران

)رسـد گيـرد، درخواسـت بـه نظـر موجـه مـي از مـدارك پرونـده نتيجـه مـي: اكتفا نموده كـه

ص 1384شمس،( ،21(.

به وجه تشابه اين قوانين با نظـام و با توجه با اتخاذ مالك از مقررات آيين دادرسي فرانسه

به وجه توفير دادرسي  و نظر و مدني دادرسي ايران و محـدوديت نـسبي اختيـارات هاي كيفري

مي دادرس رسيدگي به مسائل كيفري تأكيد كه، كننده به دعاوي مدني نسبت توجه خـاص گردد

به  كه و رسيدن به حقيقت مـادي كـه در همـه منظور به اقناع وجدان قاضي تحقق بهتر عدالت

م. باشد هرگز به منزله خودمحوري قضايي نيست دعاوي مدنظر ما مي  فهـوم اسـت بلكه به ايـن

وكركه قاضي كليه ادله مرتبط باموضوع را بررسي  عالوه بر آنچه كه اصـحاب دعـوي ارائـه ده

و بـا بررسـي كرده به تشخيص خود، هرگونه تحقيق ديگري را كه الزم باشـد انجـام داده و اند

و با اقناع وجداني مناسب رأي صادر كند .مجموعه آنها

نظر از اينكه هيأت صرف(اي هيأت منصفه با دادرسانهگيري هاي بين نتيجه يكي از تفاوت

و رسيدگي دارد  و رويـه)منصفه اصوالً در دعاوي كيفري شأن اقدام كه چه در عرف اين است

و چه در ساير كشورها، اعضاي هيأت منصفه مكلف نيـستند مبـاني اوليـه  اي فعلي حقوق ايران

به نتيجه رسانده است اعالم كرده، كما  اينكه اصوالً اعضاي هيأت منصفه متعدد بـودهكه آنها را

به نتيجه نهايي رسيده باشند به مباني مختلف .و هريك ممكن است با توجه

و بيان مباني مختلف مبتني بر اعالم رأي توسط اعـضاي،بنابراين  عدم ضرورت مطلق درج

ي گردد، هر چنـد تواند به منزله نقطه ضعفي براي اعالم نظر هيأت منصفه تلق هيأت منصفه، مي

به دست آمده توسط اعضاء يكسان باشد به هر حال در مقام مقايـسه، بـراي اعـضاي.كه نتيجه

كه منجر و ضرورتي نسبت به ذكر مباني اوليه هيأت منصفه صرف اعالم نتيجه نهايي كافي بوده

.باشد به ارزيابي نهايي شده است نمي

ي اقناع وجدان خـود را از ذهـن پيچيـده اما برعكس دادرس مكلف است تا حد امكان مبان

به شكلي كه براي ديگران قابل درك باشد ذكر نمايد .خود

اي ديگر از اين اختيـار، قـانون اصـول محاكمـات مـدني جديـد جمهـوريبه عنوان نمونه

و  ، در 122مـاده افغانستان كه اقتباسي از حقوق پيشرفته غربي است، در بند چهارم از ماده پنجم

كه منطوق آن شامل ارزيـابي امـارات قطعـي نيـز بيان وظي و قراين فه قاضي، حق ارزيابي اسناد

تـر از آيـين دادرسـي مـدني باشد را پيش بيني نموده است كه از اين جهت به مراتب صريح مي

. ايران است

مي،بنابراين كه براي دادرس تعيين گردد، رسيدن بـه عـدالتي اسـت كـه نظريه هدف غايي

.عنوان را دارداقتضاي اين 
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و تـضمين و لـذا قواعد ناظر بر تحقق عدالت قضايي بايد تـسهيل كننـده ايـن هـدف بـوده

به گونه  و اعمال نمود اي كـه مجموعه مقررات دارسي مدني را بايد براساس همين اصل تفسير

و  و فـصل خـصومت نبـوده و مواد آيـين دادرسـي افتخار مسئولين قضايي صرفاً اجراي اصول

حقبلكه مط به و در جهت رسيدن حق و منصفانه .دار باشد لوب واقعي تصميمات منطقي

مي( و معنوي مختلف قائل شـويم بـا در مقام اثبات دعاوي، براي دليل توانيم عناصر مادي

كه در نزد قاضـي اثبـات  و وقايع ثابته دعوي به عناصر اين وصف كه عنصر مادي آن را مربوط

اي كـه موضـوع دادرسـيي كه تحقق آنها داللت نمايد بر اثبات واقعها شوند بدانيم، به گونه مي

.قرار دارد

و عنصر معنوي را نيز استنباط قاضي مي و دانش خـويش و تجربه دانيم كه براساس ذكاوت

مي  و از عنصر مادي دليل انجام اين امر نسبت به ادله مختلف متغيـر. دهد ارزيابي كلي از قراين

و  ميو بيشترين تأثير ص 1998مرقس،() گردد قدرت آن در امارات قضايي اعمال ،87(.

به گونه مي در اين تعريف آزادي عمل قاضي كه تواند عناصـر مـادي را بـه عنـوان اي است

و از لحـاظ معنـوي نيـز هريـك از ايـن قرينـه  و اماره قضايي مؤيد تـشخيص داده را قرينه هـا

به گونه ثابت .كه به اقناع وجدان برسداي كننده دعوي خواهان بداند

با همين مالك، مجموع شرايط حاكم بر ادله ضمن توجـه بـه شـرايط تكليفـي قـانوني بـه

و اي خواهد گونه و اكتـساب ادلـه از طريـق قـانوني بود كه قاضي بتواند بـه شـيوه مراجعـات

و بسياري از قري  و اقتصادي، تعداد وكالي منتخب هـاينهغيرقانوني، شرايط اجتماعي، فرهنگي

و در فرآيند كلـي ارزيـابي ايفـاي نقـش  فرعي كه ممكن است بر پايه ادله مصرح قانوني نبوده

به شيوه مي در نمايند توجه نمايد و عاقل، كنار هـم قرارگـرفتن آنهـا كه براي هر انسان فهيم اي

و با توجه به اصول حقوقي، نتيجه .ي تقريباً واحدي را ايجاد كند كنار ادله

ر و فناوري استا بهره در اين دهكرتر هاي مختلف نيز گستره اين امكان را سهل گيري از علوم

بنابر مبـاني گفتـه شـده بـا. اند قابل توجه را در نظام سنتي اثبات قضايي ايجاد كردهيو تغيير

پذيرش احتمال خطاي قابل قبول در دادرسي، قاضي مدني نيز علي رغم احصاي ادله با ارزيابي 

آ  نها، چنانچه امكان رسيدن به حقيقت مادي را نداشـته باشـد، تـا حـد امكـان حقيقـت كلي از

و واقعي نزديك به حقيقت مادي 1.دكرتر خواهد قضايي را

و فرانسه بررسـي يم كـرد مقوله ارزيابي از دليل را به طور اجمال در نظام حقوقي افغانستان

بو در جهت مقايسه مختصر با حقوق كامن  ه عنـوان مجموعـه وسـيعي از حقـوقال كه امروزه

و بر اساس بند.1 و ارزيابي دادستاني انتظامي قضات نامه ماده هفتم آيين»ب« يكي از مباني مورد بررسي توسط هيأت نظارت

 تنظـيم شـده 1356اي از قوانين دادگستري مصوب قانون اصالح پاره27 كه در اجراي ماده21/4/82نظارت وارزيابي مصوب 

و شم قضايي دادرسان در استفاده از ادله اثبات دعوي مي .باشد است، بررسي قدرت استنباط



و فراملي 9 مباني ارزيابي ادله در آيين دادرسي مدني ايران

و نانوشته در و(ايـن مـسئله،«: نمـائيم باشـد اضـافه مـي دست مـي نوشته آزادي عمـل قاضـي

ازال كه داراي قواعد الزام خصوصاً در كشورهاي تابع حقوق كامن) پيچيدگي آن  آور در تبعيـت

كه به قانون حقوق بشري مي  و يا كشورهايي بـه حقـوق اساسـي گـذاري بـر پايـه توجـه باشند

مي جهاني اهميت مي ).Kirby,2004, p.67(» گردد دهند نمايان

و توضيح مقررات دادرسي مدني انگليس نيز آمده استارتباطدر همين : در تفسير

به عنوان ارزيابي« كه در جريـان نقشي كه دادگاه كننده نهايي از دليل دارد مانع از آن نيست

و حتي مفاد  ).p.225  ,1989 civil procedure(» شهادت را كنترل نمايددادرسي كليه ادله

و در نظام قضايي ايران نيز بر و در راسـتاي ايـن تحـوالت به عقالنيت اساس توجه بيشتر

و به منظور ارائه مستندات مرتبط با اين حق در دعاوي مدني  و عدالت قضايي گسترش آسايش

:مواد زير قابل استناد است

ميم.ق1335 ماده-1 توسل به قسم وقتي ممكن است كـه دعـوي مـدني نـزد: دارد اشعار

و امارات ثابت نشده باشد  علم .... حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد

و  و به نوعي ارزيابي كلي از ادلـه و عرفي قاضي در اين مفهوم خاص مستنبط از قراين متعادل

و معق و مباني متعارف ميوسائل ؛باشد ول

و توانـد در حـق قانون مجازات اسالمي حاكي از اين است كه قاضـي مـي105 ماده-2 اهللا

و الزم اسـت مـستند علـم را ذكـر حق و حد الهي را جاري نموده به علم خود عمل كند الناس

.كند

م وزبماده لكـن بـا ور هرچند در بين مجموعه مواد قانون مجازات اسالمي درج شده است،

و تسري شمول حقوق اس و تفاده از اطالق آن به دعاوي كيفري از الناس و امكان ارزيـابي مدني

به عنوان مبناي حصول علم براي قاضي در دعاوي مدني نيز قابل استناد مي ؛باشد ادله

كه قاضي مجاز باشد مباني مرتبط با فساد اقرار، مثل.ق1277 مفهوم ماده-3 م به اين شرح

و يا اينكه اعالم عذري مانند تقابل اقرار با گرفتن وجهـي كـه وصـول اشتباه يا غلط  بودن اقرار

و ارزيابي قرار دهد ؛نشده است را مورد بررسي

كه.د.آ.ق241 ماده-4 و تأثير گواهي با دادگاه است:م به اين شرح ؛تشخيص ارزش

كه.د.آ.ق 265 ماده-5 به اين شرح او:م كه نظـر كارشـناس بـا و احـوال در صورتي ضـاع

به آن ترتيب اثر نخواهد داد و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه ؛محقق

و معاينــه محلــي از امــارات قــضايي.د.آ.ق255 مــاده-6 ، اطالعــات حاصــل از تحقيــق م

و يا مؤثر در آن باشد محسوب مي .گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه

ب ميم كه امارات قضايي را قرينه.ق1324ه ماده با توجه كه به نظر قاضي واگـذار هايي داند

و بـه نظـر شده و احوال مرتبط بـا موضـوع كه مفهوم اماره قضايي، اوضاع به اين و با توجه اند
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و معاينه محلـي، مـشابه امـارات قـضايي در اختيـار قاضي مي باشند، بنابراين ارزيابي تحقيقات

؛شدبا دادرس مي

به اين شرح70 تبصره ماده-7 كه موجب سـند رسـمي اقـرار بـه: قانون ثبت هر گاه كسي

اخذ وجه يا مالي كرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يـا تعهـد 

او در مقابل سند رسمي يا عادي ياحواله يا برات يا چك يا فتـه طلبـي بـوده اسـت كـه طـرف 

به  و يا حواله يا برات يا چك يا فته طلب پرداخـت معامله و آن تعهد انجام نشده است  او داده

؛بود گرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد

به1356اي از قوانين دادگستري مصوب قانون اصالح پاره8 ماده-8  تمـامي؛ در رسيدگي

و موعد اقامه دالئل براي اثبات دعوي همان  اسـت كـه در قـانون آيـين دعاوي حقوقي، ارزش

مي دادرسي مدني پيش و يا اقـدامي را بـراي كـشف بيني شده، ولي دادگاه تواند هرگونه تحقيق

به عمل آورد  در مواردي كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از طـرفين مـؤثر. واقع

؛آن خودداري كندتواند با استدالل از ترتيب اثر دادن در اثبات ادعا نيست دادگاه مي

ي امور حقوقي دادگـاه تمام؛ در 1358هاي عمومي اليحه قانوني تشكيل دادگاه28 ماده-9

و يـا اقـدامي كـه بـراي به دالئل مورد استناد طرفين دعوي هرگونه تحقيـق عالوه بر رسيدگي

.داد كشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد

كه.د.آ.ق199 ماده-10 به اين شرح  امور حقوقي دادگاه عالوه بر رسيدگي بـه اميتمدر:م

كه براي كشف حقيقت الزم باشـد و يا اقدامي داليل مورد استناد طرفين دعوي هرگونه تحقيق

.داد انجام خواهد

نظر به اينكه در تفكر سنتي حاكم بر اثبات قضايي، موضوعيت ادله اثبـاتي بـه عنـوان وجـه

و مفهـوم مـي هاي قضايي مدنظر قرار غالب در رسيدگي  و در رابطـه بـا مبـاني اسـتنادي گيـرد

و امكان ارزيابي از ادله در منابع فقهي نيز در خور استنباطي از مواد مقدم  الذكر رابطه ادله قضاء

حكم توجه مي  و به معروف به شرح زير به امكان استفاده از مباني فقهي مرتبط با ادله امر باشد،

.پردازيمبه عدل مي

ق ادله امر به معروف اطال-الف
به عنوان شاخه كه قضاوت نيز به استناد آيه در فرضي و به معروف تلقي گردد 71اي از امر

به انجـام معـروف شـامل قـضاوت و براساس اطالق مستنبط از آن، تكليف مردم از سوره توبه

.باشد قاضي نيز مي

به معروف باشد كمااينكه آمده اسـت چه قضاوت مصداق امر القـضاء مـن بـابألن«: چنان

ص.ه 1402حلـي، محقق(» االمربالمعروف و كيفيـت صـدور حكـم، اگـر)69ق، ، از جهـت دادرسـي
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و رسيدگي قانوني حكم قضيه را صادر كنـد، ظـاهر به وضعيت ظاهري پرونده دادرس با توجه

به عبارت ديگر اطالق آن اعم از رسيدگ  و به معروف تحقق يافته ي قـانوني در اين است كه امر

.ياواقعي است

چه از اين دليل در متون فقهي استفاده كنيم به جز بهره مندي از اطالق آن كـه نتيجتـاً چنان

مي  و قضاوت واقعي را شامل ي ديگـر حاصـلاگـردد، نتيجـهو به طور توأمان فصل خصومت

ا. نخواهد شد كه در ايـن چه و آن سـتناد مغفـولبه نظر ما دراصل اين استنباط ترديدي نيست

به اين اطالق در جهت هدف از دادرسي است .مانده است استناد

به معروف هرچند قضاوت واقعـي به عبارت ديگر در اطالق قضاوت به عنوان مصداق امر

باشد، اما سئوال ايـن اسـت كـه موضـوعيتو فصل خصومت در منابع فقهي انجام معروف مي

 كجا استنباط شده است؟اوليه فصل خصومت در دادرسيهاي مدني از 

نمـائيم كـه اطـالق قـضاوت بـه رغم تأييد اطالق دليل فقهي مقدم، تأكيد مـي علي،بنابراين

و فصل خصومت بايد بـه همـراه ادلـه ديگـر  به معروف در قضاوت واقعي عنوان مصداق امر

و عـدل،  به مبـاني لـزوم حكـم بـه حـق و در نتيجه با توجه نيم تـوا مـي مورد استناد قرار گيرد

به فصل خصومت، از منابع فقهي نيز استفاده  و قضاوت واقعي را نسبت برعكس تقدم دادرسي

و كامـل از كر كه همانا امكان ارزيابي درسـت و براي اجراي اين هدف، اسباب وصول به آن ده

به عنوان آخرين اقدام  و نهايتاً چه هـيچ)و نه هدف از دادرسي(ادله است را ايجاد نموده چنان

به صورت قطعي نباشد فصل خصومت نمائيمام . كاني براي تشخيص حق

و عدل-ب  اطالق ادله حكم به حق
و قـسط اسـت« و عـدل به حـق و سنت، صحت حكم و. مستفاد از كتاب از مبـاني آيـات

مي  و عـدل بـراي كليـه روايات مرتبط با عناوين مذكور استفاده گردد كه صدور حكم بـه حـق

و   با استناد به اطالق آن، قاضي، بر فرض صدور حكم به حـق نـسبت بـه مكلفين واجب بوده

ص.ه1422سبحاني،(» اجراي آيه شريفه عمل نموده است .)85ق،

از8و47و از سـوره نـساء85و 135هايآيه( در اين تعبير مصداق اطالق استنادي آيات مختلف قرآن

و)مائده با، شخص قاضي است كه و در اين راستا برآنيم  بررسـي آيـات مـذكور، امكـان اسـتناد

.استفاده از اطالق آنها را از جهت نوع حكم نيز مورد توجه قرار دهيم

و حـق، اعـم از به عـدل يعني مشخص كنيم كه آيا اطالق آيات تكليفي براي صدور حكم

مي  كه فصل خصومت و حكمي است به عبارت ديگر مفهوم واقعي حكم واقعي و نمايد يا خير

اهللايحكم(  چيست؟) بما انزل

:اند در تفسير يكي از اين آيات آورده
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و« در اگر قاضي علم به حقيقت پيدا كند لكن براساس علـم حاصـله رأي ندهـد، هرچنـد

به صدور  به جايگاه مهم الزام و صدور حكم معذور است اما با توجه صورت عدم حصول علم

به  و عدل، اگر قصوري در مراجعه مقدمات صدور حكم داشته باشد محـل حكم براساس علم

ص.ه1400طباطبايي،(» .... ايراد است ).347ق،

م ميزباز مفهوم عبارات در ور استنباط و قـسط گردد كه استفاده از اطـالق حكـم بـه عـدل

و دور از قضاوت واقعي هستند صحيح نبوده  كه صرفاً فصل خصومت نموده ارتباط با احكامي

من  يكي از اغراض ازو چون  درج در آيات قـرآن مجيـد احقـاق حـق واقعـي بـه عنـوان يكـي

و عدل است، بنابراين استفاده از اين نوع اطالق در روش خـصوص انـواع هاي رسيدن به قسط

.حكم صحيح نخواهد بود

را« و عـدل و آن گاه قسط به مقتضاي علت تشريع قضاوت، بر حاكم است كه استماع كند

پ  وظيفه قاضي رفـع ظلـم از مـدعي، بـا. السالم است اقامه نمايد يغمبران عليهمكه غايت ارسال

و حكمي مقـدور نيـست الزام محكوم  و با جهالت دعوي، چنين الزام به اداي حق است .... عليه

كه مدعي  و فصل خصومت در موردي به از بعضي مشروعيت قضاوت براي حكم به حق است

م و از بعضي جهات ديگر ص 1362محمدي گيالني،(» علوم است ممكن استجهات مجهول ،105(.

و از اين عبارات استنباط مي به عدل چيزي جز قضاوت واقعي نيـست شود كه مفهوم حكم

به دليـل تجـويز قـانوني در  و باالجبار فصل خصومت نمايد، به واقع را نيابد اگر امكان وقوف

ااينكه در ماده سوم قانون آيين دادرسـي اختتام دعوي، صرفاً موضوع مطروحه را خاتمه داده كم 

 نيز به وضوح اين دو مفهوم از يكديگر جدا شده ولكن تأكيد بر اين است كه تأخير بيان1مدني

به حكم مقتضي در مفهوم حكم عادالنه نيز ناشي از توجه قانون گذار بـه فصل خصومت نسبت

.هدف اوليه احقاق حق واقعي در اثبات قضايي است

ت« و عدل، در حقوق اسالمي، هدف شرعي، دستيابي بـه حقيقـت براساس بادر از كلمه حق

و قـضايي وجـود نـدارد  به اين هـدف تفكيكـي بـين حقيقـت واقعـي و با توجه » واقعي است

ص 1380خورسنديان،( ،37(.

 ارزيابي دليل توسط اعضاي شوراهاي حل اختالف-دوم بند
 قـانون برنامـه پـنج سـاله سـوم توسـعه اقتـصادي،189د مـاده اين شوراها در راستاي مفـا

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب .اند تشكيل گرديده1379اجتماعي

و يـا فـصل خـصومت قضات دادگاه:م.د.آ.ق3 ماده.1 ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده حكم مقتضي صـادر

.نمايند
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و يـا غيرقـضايي صرف نظر از اينكه در ماهيت جايگاه اين نهاد بـه عنـوان مرجـع قـضايي

داكرتوان اختالف مي و متمايز از به عنوان نهادي خاص هاي دادگـستري، در دگاهد، به هر حال

مي  و ارزيابي دليل توسط اعضاي آن و امكان بررسي و اسـتدالل خصوص كيفيت تـوان بحـث

.كرد

و احكام مترتب بر هـر يـك از ايـن مراجـع قـضايي عالوه بر صالحيت، مقوله تطبيق آثار

به آراي صادره از دادگاه  و بحث برانگيـز بـوده نسبت  اسـت ها، پيوسته يكي از موضوعات مهم

و يـاكه نمونه بارز آنها قابليت بهره مندي آراي اين مراجع از عمومات قاعده اعتبار امر مختومه

كه در فرض پـذيرش هريـك از  و غيره است به اين آراء و امكان اعتراض ثالث نسبت عدم آن

به آراي صـادره  و يا عدم پذيرش اين قاعده نسبت به تبع پذيرش از اين دو نظر، آثار مهمي را

كه در ايـن ارتبـاط در گذشـته بـه آن پرداختـه اي طرف اين مراجع ايجاد نموده، اما مسئله  مهم

به طور خالصـه مـورد: نشده است، عنوان  كه و كيفيت ارزيابي دليل در اين مرجع است امكان

و بررسي قرار خواهدگرفت .بحث

ب شوراهاي حل اختالف هيئت وكرين افراد اقدام هايي هستند كه بدواً نسبت به مصالحه ده

و در صورت عدم تحقق آن، اختيار صدور رأي را دارند .پس از مرحله مصالحه

و اصطالحي شوراهاي حل اختالف را بـه معنـاي« در اين تعريف شايد بتوانيم مفهوم اوليه

كه دراين صورت) البين اصالح ذات( و توافق، مفهـومي را افـاده: عنوان كنيم و سازش مصالحه

و تضمين منافع دوطرفه چانه مي و فصل اختالفات طي آن براي حل كه طرفين در هـا، زنـي كند

و خواسته ديدگاه مي ها عباسـي،(»نمايند تا سـازش صـورت گيـرد هاي خود را تا حدودي تعديل

ص 1382 ،42(.

و سابقه اين قانون بودند از جمله قانون شـوراي داوري كه مبنا به مقررات مختلف با توجه

و انتخـاب1366مصوب  و انتخـاب شـوراهاي اسـالمي كـشور و قـانون تـشكيالت وظـايف

كه به موجب بند  آن يكي از وظـايف اصـلي شـوراهاي اسـالمي تـالش68ماده»ح«شهرداران

و حكميت بين آنها بوده است، مي و محالت :توان استدالل كرد براي رفع اختالف افراد

يكي از مباني اصلي هاي انجام شده توسط شـوراهايو اوليه در دادرسي احقاق حق واقعي

و ميـزان ارزيـابي ادلـه توسـط اعـضاي شـوراي حـل  و بنابراين امكان حل اختالف خواهدبود

به مراتب از قضات قـوي  در تقويـت ايـن. تـر خواهـدبود اختالف در جهت احقاق حق واقعي

مي  و رسيدگي توسط شوراها احقاق حق كه هدف مهم داوري از استدالل باشد توجه بـه يكـي

.مباني منظور شده جهت تصويب مقررات مرتبط با شوراها حائز اهميت است

: در مبناي ذكر شده براي شوراها آمده است
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هـاي طـرفين دعـوي نـسبت بـه يكـديگر، هاي حكمي ممكن است كـدورت در قضاوت(

و حس انتقام  از اختالفاتشان و پس از حكم، بيشتر حالت قبل از حكـم جويي شان تشديد شود

و و صلح سازش براي حل وفصل استفاده شده ) شود بايد از داوري ص 1382مأوي،(... ،1(.

به فـصل خـصومت بـه عنـوان يكـي از به اصالت احقاق حق نسبت  با اين توضيح مختصر

ميمهم و تأكيد بر فعاليت آنها در اين مراجع شبه قضائي پي .بربمترين مباني تشكيل شوراها

 ارزيابي دليل توسط داور-ند سومب
و مقـررات در مجموعه مقررات دادرسي ايران انـواع خـاص داوري در بعـضي از قـوانين

اي از قـوانين دادگـستري مـصوب قـانون اصـالح پـاره10 از جمله مـاده.بيني شده است پيش

.1379 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي مصوب20و يا ماده 1356

ا صرف ووز قيدهاي خاص مرتبط با داوري بين اتباع ايراني نظر يا داوري نـسبت خارجي

كه در مقررات آيـين دادرسـي مـدني شـرايط خاصـي را بـراي آنهـا  و دولتي به اموال عمومي

به استناد مادهكربيني پيش به جـز466ده است، در داوري داخلي نيز  قانون آيين دادرسي مدني

و يـا اشخاصي كه فاقد اهليت قا به موجـب حكـم قطعـي دادگـاه كه و يا اشخاصي نوني باشند

مي دراثر آن از داوري محروم شده  تـوان بـه عنـوان داور انتخـاب اند را با تراضي طرفين دعوي

.كرد

مي 477ماده و رأي درخصوص كيفيت رسيدگي داور اعالم نمايد كـه داوران در رسـيدگي

. ولي بايد مقررات مربوط بـه داوري را رعايـت كننـد تابع مقررات قانون آيني دادرسي نيستند، 

. قانون آيين دادرسي مدني است501 لغايت454منظور از مقررات داوري مندرجات مواد

به صورت مطلق آمـده اسـت كه در قانون به اين دليل : در رسيدگي به دعوي توسط داوران

ك توانيم نتيجه رسيدگي تابع مقررات دادرسي نيست، مي كه اختيار داور به دليـل عـدم گيري نيم

و در مقايسه با عبارت ديگـر منـدرج  تكليف نسبت به تبعيت از مقررات دادرسي به نحو مطلق

و با توجه بـه مـوارد اسـتثنايي بطـالن رأي داور، همين قانون بسيار وسيع 177در ماده  تر بوده

دا  كه بهترين مصداق امكان ارزيابي دليل در مي نتيجه خواهيم گرفت در درسي واقعي را تـوانيم

.دادرسي توسط داور تصور كنيم

و ارزيـابي دليـل توسـط داور و تفسير و مكان ارائه دليل، پذيرش از جهت نوع دليل، زمان

و بهترين نوع دادرسي از جهت تحقق عـدالت واقعـي در  اختيار تفويض شده بسيار وسيع بوده

.بود آن متجلّي خواهد
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الملـل قـانون داوري تجـاري بـين19 مـاده2حكم مندرج در بنـد بر اساس همين نظريه

كه اشعار مـي 1376مصوب  و ارزش: دارد نيز قابل توجه است  تـشخيص ارتبـاط، موضـوعيت

.هر گونه دليل بر عهده داور است

و همـان كه ناشي از حقوق طرفين دعوي است به منشاء اقتدار رأي داور گونـه كـه با توجه

مي قاضي اقتدار خو  او گيرد، داور نيز اين اقتدار را از كساني مـيد را از حكومت گيـرد كـه بـه

مي. اند مراجعه كرده  به آنجا نيز كه نظـام دادرسـي با اين فرض آيا اين اختيار تا تواند ادامه يابد

و يـا قـانوني نيـز موضـوع توافـق طـرفين  مبتني بر ادله اثبات دعوي از نوع نظـام قـانوني آزاد

و يا محدود گرددقرارگرفت و نتيجتاً براساس اين تعيين نظام، اختيار داور توسعه يافته .ه

مي( تواند تـا آنجـا پـيش رود كـه حتـي داور را از مراجعـه بـه اين آزادي اراده طرفين گاه

بي  و قوانين داخلي كشورها براي حل وفصل اختالف ارجاعي و بـه اصـطالح مقررات نياز كند

تواننـد تـصميم خـود را بـر در هر حال نمي اما بر اساس انصاف نمايد او را مأمور صدور رأي 

و خالصـه آنچـه نظـام حقـوقي) حدود قانوندر(اساس چيزي جز قانون، رويه قضايي، عرف 

ص 1371اسكيني،()دهد، استوار سازند يك كشور را تشكيل مي ،98(.

و عالوه بر موارد مذكور درخصوص حق آزادي طرفين براي تعيين نظا و روش دادرسـي م

و آزادي مي براساس شرط تراضي :توان گفت خواهي روابط تجاري

گونه كه طرفين دعوي در انتخاب مرجع رسيدگي به اختالف خود آزادي عمل دارنـد همان

مي  و اثبات قضايي نيز و نظام دادرسي و براي انتخاب روش توانند آزادي عمل خـود را اعمـال

. ارزيابي مطلق از ادله را نيز جزء شروط توافق داوري قرار دهندبنابراين اختيار داور در

و يا عدم پذيرش هريك از اين دونظر نيز در قابليـت اجـراي رأي ضمانت اجراي پذيرش

مي  به صورت غيرمستقيم داور ظاهر شود، زيرا نقش بعدي دادرسان در مقام اجراي رأي داوري

.گردد متجلي مي

و اثبات قضايي مؤثر بـدانيم اگر توافق طرف،بنابراين ين را درخصوص انتخاب نظام دادرسي

و رأي مبتني بر آن را نيز بپذيريم .مكلفيم نتيجه

به بيـان مـستندات آراي داوري و الزام براي اتخاذ مالك از مباني مربوطه در اين خصوص

:توانيمواز جمله ارائه مباني ارزيابي داور جهت صدور حكم مي

به داوري بين اسناد مهم مرب« سه گروه تقسيم وط آن دسته از اسنادي: بندي كنيم المللي را به

مي  و بند48 از ماده3دارند داليل حكم بايد بيان شود مانند بندكه مقرر 6 كنوانسيون واشنگتن

و بند22از ماده »... از مـاده سـوم قواعـد داوري آنـسيترال3 قانون متحدالشكل شوراي اروپا

ص 1376جنيدي،( كه بحث در خصوص آنها را مي)143، و دو گروه ديگر توانيم در مباني مربوطـه،

.بيابيم



 1388 پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 16

كه ذكـر ادلـه صـدور رأي را صرف و قدر متيقن در اين نظريه نظر از مباني نظري مختلف

مي  كه توجيـه رأي داوري نيـز از قواعـد نظـام داوري اعـم از داوري ضروري و بر فرض دانند

و بيند و توسـعه المللي تلقي گردد، چنان اخلي چه طرفين اخـتالف در كيفيـت اثبـات قـضايي

و با توجه به قرارداد داوري، رأي صادره اختيارات داور در ارزيابي وسيعتر از ادله توافق نمايند

و الزمكه بر  االجـراء پايه عدم موضوعيت ادله صادرشده باشـد، مغـاير قـانون تلقـي نگرديـده

.دبودخواه

در-مبحث دوم در مقررات آيين دادرسي فراملي خصوص اختيار دادرس
 ارزيابي دليل

و يكـسان، با همكاري انستيتوي بين)ALI(انستيتوي حقوق آمريكا سـازي المللي همـاهنگي

 مـيالدي تـشكيل 1926و 1923هـاي كـه بـه ترتيـب در سـال)UNIGROIT(حقوق خصوصي 

و قواعد دادرسي فراملي ميالدي كا 1997اند از سال شده ر مشترك خود را روي تنظيم مقررات

.اند شروع كرده

و يكسان كه در ارتباط با هماهنگي و در سـطح اعضاي انستيتو دوم سازي حقوق خصوصي

مي بين بر المللي فعاليت . ها هستند كشور از تمامي قاره59نمايند مشتمل

م و در جهت تنظيم كه در صـدر ايده اصلي براي اين همكاري قررات آيين دادرسي فراملي

و يكـسان از طـرف تفاهم كه امكان درك متقابل نامه فيمابين دو انستيتو درج گرديده اين است

و  و قضات كشورهاي عضو نسبت به موضـوعات مطروحـه ايجـاد گرديـده و وكال حقوقدانان

و نظام نهايتاً در   دادرسـي واحـد خصوص موضوعات حقوقي مشترك امكان ايجاد يك سيستم

.را در شرايط اصلي دادرسي ايجاد نمايد

به يكسان نتيجه كار سـازي مشترك انجام شده توسط نهادهاي مرتبط تنظيم مقررات مربوط

مي  و دادرسي كه در دو بخش تحت عنوان اصول  اصـل كـه31ضوابطي كلي مشتمل بـر باشد

بر تعدادي از آنها نيز مشتمل بر چندين بند فرعي گرديده، مي و بخش دوم نيز مشتمل 36باشد

و ماده كلي حاكم بر نظام دادرسي فراملي، شانزدهمين اصـل67ماده است كه از مجموعه  اصل

و بهره و امكـان ارزيـابي از آن را تـدوين در شش بند، نظام دسترسي و ادلـه مندي از اطالعات

.نموده است

كه در اين موضوع قابل توجـه اسـت،  تحقـق ايـن هـدف بـا توجـه بـه كيفيـت نكته مهم

.هاي حقوقي استهاي ميان نظامتفاوت

و رومـي توانيم بين نظاموجه غالب اين تفاوت را مي ال ژرمنـي تـصور-هاي حقوقي كامن

.كنيم
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در ژرمني،-در نظام رومي( كه ال و بر خالف كامن  آن وكيل دادگستري مسئول ارائه دالئل

.ي است، قاضي در مركز بحث قرار داردجهات حقوقي مبناي را

طي جلسات رسيدگي از حيث دالئل تكميل شـده و به تدريج همچنين در اين نظام پرونده

ميباو به راي ال پرونـده در حـالي شود،اعالم ختم رسيدگي منتهي هـا در كـه در نظـام كـامن

و سر انجام بـه محاك  غمـامي،()رسـند مـه مـي مراحل پيش از محاكمه از منظر دالئل تكميل شده

ص1386محسني،  .)20ف

و ضوابط كلي آيين دادرسي بين با اين مقدمه، و فراملـي بـدواً بـه در تحليل قواعد المللـي

و سـپس بـه بررسـي تفـسير انـستيتوي مـشترك آيـين  صه بندهاي اصل شانزدهم بررسي خال

و توضيح مواد مرتبط با آن مي .پردازيم دادرسي از اين اصل

آزادي گسترده اي براي كـاوش در مورد كشف دليل،(رات دادرسي آمريكا همچنين در مقر

مي  به دعوي به طور بالقوه مربوط كه شوند، از جمله از طريق گواهي خـارج وكشف اطالعاتي

.)8،ص1387پور استاد،() گيرداز دادگاه صورت مي

 اصل شانزدهم آيين دادرسي فراملي-بند اول
ترين اصول ايـن روش دادرسـي اصـل بي آزاد از دليل يكي از مهم خصوص امكان ارزيا در

 شانزدهم آن است

كه بند ششم آن كه داري ارتباط مستقيم بـا موضـوع بحـث اين اصل داراي شش بند است

: دارداست اشعار مي

به ارزيابي آزاد از دليل است-16-6 رابه گونه( دادگاه مجاز اي كه درجه اهميت هردليـل

و يـا منبـع دليـل بـه صـورت، در عين حالي)نمودهارزيابي  كه حق نـدارد در ارتبـاط بـا نـوع

.غيرمنصفانه اهميت خاصي براي يك دليل قائل گردد

و يكـسان نظر به اينكه بندهاي ذيل اين اصل توسط انستيتوي بين سـازي المللـي همـاهنگي

به صورت رسمي تفسير گرديده  و مواد مرتبط بـا اند به بررسي تفسير مذك حقوق خصوصي، ور

.پردازيم آن در آيين دادرسي فراملي مي
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و يكـسان تفـسير انـستيتوي بـين-بنـد دوم سـازي حقـوق المللـي همـاهنگي
 خصوصي
م تفسير كه ارتباط مستقيم با بند مقدم الـذكر زبوانستيتوي ر از اصل شانزدهم در آن قسمت

.باشد دارد به شرح ذيل مي

م هيچ و يك از دالئل مثبت يا كه منتج از ادله مرتبط با دعـوي بـوده در نفي ارائه شده لكـن

كه ذينفع در موضوع شهادت است نمي  بي طرفي ارائه نشده باشند از قبيل شاهدي تواند حالت

و به هرحال اين اصل نمي  به قوانين داخلي كـه شـرايط مورد قبول واقع شده رايتواند  خـاص

بي رسمي در ارتباط با قراردادهايي كه موضوع آنها امـوال براي تهيه بعضي از ادله مثل اسناد كت

.غيرمنقول است تسري يابد

و-بند سوم و تفسير رسـمي انـستيتوي همـاهنگي  مواد آيين دادرسي فراملي
 سازي حقوق خصوصي يكسان
سيو ماده اين قانون، از ماده بيست36مجموع از يكم احكام مرتبط با ادلـهو يكم لغايت

د  و باتوجه به اينكه براي هر ماده نيز متعاقـب آن انـستيتوي اثبات  يـاد شـده عوي درج گرديده

به ارائه تفسير حقوقي نموده است، و تفسير آنها كه تقويت كننده موضوع مبادرت احكام اصلي

.گردد بحث است به شرح ذيل بيان مي

و ساير مباني مورد نياز جهت و ادله استنادي  اثبات ادعاي خود را به خواهان بايد مستندات

.دادگاه ارائه نمايد

مي. باشند تمامي ادله ذيربط، بطوركلي قابل پذيرش مي تواند مـشخص نمايـد قانون صالح

و از عـداد  كه يك دليل غيرقانوني كسب شده است در اين صورت دليل غيرقابل پذيرش بـوده

.باشد دالئل خارج مي

در. باشـد ين توجـه بـر سـودمندي دليـل مـي در اعمال اصـل مـرتبط بـودن دليـل، نخـست

 قابل پذيرش بودن دليل، دادگاه به ارزيابي ذهني دليل ارائـه شـده در در خصوص گيري تصميم

بر. پردازد ارتباط با موضوع پرونده مي اگر بتوان از حقايق پرونده، دليل اثباتي استنتاج كرد آنگاه

. دانستتوان دليل مزبور را مرتبط اساس مباني عقلي مي

باشـد همچنين دادگاه از آنجاكه خود قـادر بـه ارزيـابي پرونـده در مـوارد تخصـصي نمـي

از مي و در صورت نياز كارشناساني را به منظـور ارزيـابي حقـايق پرونـده تواند از جانب خود

و فني آن انتصاب نمايد  بي.جنبه علمي طرفي كارشناس اختالف شود، حل آن بـر اگر در مورد

.بود دگاه خواهدعهده دا
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و هيچ ويژگي غيرموجه را نـسبت بـه آزادانه دادگاه بايد ارزيابي اي از مدارك بعمل آورده

به آن نسبت ندهد  و نوع دليل كه دادگاه منطقاً بر صـحت حقـايق پرونـده صـحه. منبع هنگامي

.گذارده حقايق مزبور اثبات شده تلقي خواهند شد

مي در نهايت بعد از ارائه مباني مفص كه قضاوت نهـاييل در مواد مقدم الذكر تصريح نمايد

و دالئـل قضاوت مزبور نيز بر مبناي حقايق پرونده،. روز بعمل آيد60بايد در اثناي  و مـدارك

و توضـيحات قـانوني موضـوع، بـصورت و چگونگي ارزيابي از آنها انجام گرفته ضميمه شده

.آيد مستدل بعمل مي

كه از اي كه آئين دادرسي فـران ماده بيان گرديد اين نظريه اثبات مي با توضيح مختصر گردد

و مهم  و احراز حقيقت وضع گرديده ترين طريقه حـصول آن نيـز ملي با هدف قضاوت واقعي

.امكان ارزيابي كامل از ادله توسط دادرسان تعيين گرديده است

 نتيجه
و شايـستگي با تبيين دقيق ارزيابي از نظر علمي، آن را در مفهوم قضا وت نسبت بـه ارزش

و در معني خاص قضايي، يعني ارزيابي دليـل پديده و مصاديق موضوع بحث تعريف كرديم ها

مي نيز آن را واكنش رواني دانستيم كه دادرس رسيدگي  به موضوع اعالم و كننده كنـد كـه ادلـه

به حقانيتش قانع ساخته است  يا خيـر؟ همچنـين قراين ارائه شده توسط خواهان، وي را نسبت

به هردليل چنان  و يافتيم كه ارزيابي نسبت و يـا بـه نـسبت پرونـده چه مطلـب سـنجيده شـده

و لـذا در علـم متحـول شـده موضوع خاص بررسي گردد مي  تواند نتايج متفاوتي داشته باشـد

و  و احوال خارجي مرتبط با پرونـده در كنـار ادلـه مـصرح و اثبات قضايي كليه اوضاع حقوق

ميقانو .كننده ارزيابي نهايي قاضي باشند توانند تعيين ني

به عدل و حكم و جمع بين ادله فقهي امر به معروف از جهت هدف دادرسي نيز با تمسك

به اين نتيجه رسيديم كه با تعمق در مباني اصيل اسالمي، هـدف اوليـه از دادرسـي،  و قسط نيز

و فصل خصومت هرگز و قضاوت واقعي است به عنوان هـدف دادرسـي مطلـوب احقاق حق

به واقع جايگزين قضاوت  و در فرض عدم امكان رسيدن و بلكه به عنوان آخرين راه حل نبوده

و در فرضي كـه حقيقتـي مـبهم مـورد واقعي خواهد  و تاريخي شد، زيرا در اثبات وقايع علمي

مي جستجو قرار دارد چنان   نـسبت بـه موضـوع تكليف توانيم تعيينچه امكان احراز واقع نباشد

و گذر از كنار موضـوع بررسي را به حالت تعليق قرارداده ولكن در اثبات قضايي، امكان توقف

كه ناگزير به فـصل خـصومت در فـرض عـدم احـراز واقـع  و به اين دليل است وجود نداشته

.خواهيم بود
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ق به آن را نيـز در اختيـار اضـي قـرار با مفروض قراردادن اين هدف، بايد ابزارهاي وصول

.دهيم

و وسيع از دليل، اصلي ترين مبناي اعطاي اختيـار بـه قاضـي اسـت كـه حق ارزيابي منطقي

و ارزيابي مندرجات واقعي اسناد رسمي نيـز مـي  توانـد نـسبت بـه دراين مقام حتي با سنجش

.احقاق حق واقعي اقدام كند

و در راستاي عدالت به مستندات قانوني مختلف خواهي قـضايي از طريـق بنابراين با توجه

و داوران تثبيـت گرديـده  و اعضاي شوراي حل اختالف رسيدگي واقعي، اين حق براي قضات

و اتخاذ مالك از  و تفاسير رسمي و مواد آيين دادرسي فراملي و توجه به بررسي مجموع اصول

مي31آنها، خصوصاً بند دوم ماده كه تصريح  ادلـه قاضـي پرونـده بـر اسـاس: نمايـد آن قانون

به صدور حكم مي نمايـد، در جهـت همگـامي بـا وحقايق مأخوذه در بررسي موضوع مبادرت

مي نظام يكسان .نمائيم سازي دادرسي مدني، آن را تقويت
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و فراملي 21 مباني ارزيابي ادله در آيين دادرسي مدني ايران
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