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دادرسیییهام میییدنی شیییام  اصیییوم و اواعییدم میییی باشیییند  ییی  در   چکیددد    

نظییاد دادرسییی بیی  دنفییام هییدفی مییی باشییندو یوییی از اصییوم و اواعیید دادرسییی      

ااعییده منییص ل صییی  دلییی  مییی باشیید  یی  مییییل  بییییار مهمییی مییی باشییدو از      

ابتییدام شییو  گیییرم حقییوق موکییوع  در  شییور ایییران ااعییده منییص ل صییی          

جزئیییی از معموعییی  اصیییوم و اواعییید حیییا ی بیییر دادرسیییی میییدنی اییییران  دلیییی 

بییوده اسییمو امییا بییا لوجیی  بیی  ل ییییراد اییانون گییقارم در ایییران اییین ااعییده          

ایییین ل قییییح ییییظ ل قییییح نظیییرم     دسیییتخوغ ل ییرالیییی گردییییده اسیییمو  

 یی  بیی  بررسییی وکییهیم ااعییده در اییوانین افیی  از انقییال  و       و  ییاربردم اسییم 

نتییایج حاصیی  از اییین ل قیییح نشییان مییی دهیید  یی      دوبهیید از انقییال  مییی  ییرداز 

 ازادلییی  یناشییی موجودلنهیییاعلی نیایییوان بییی  بالوجییی  رانییییا موکیییوع در حقیییوق 

 ادلییی  ریسیییا   ی یییار رد نترل فقییی  دادرس یشخصییی وعلیییی شیییده مهتفردانییییت 

 یییییتادگیا واایییص خیییال  ادلییی  گرلنهادرمقابییی ید عفیییارد بییی ودارد رابرعهیییده

 یحقیییوا مهیییا-نظیییاد ل یییوم و دییییبرآ امیییرم توانددرصیییدداتفادیوندامانمیم

 ،یدادرسیی م¬عرصیی  در لالشییها اعظییی بخیی   یی  دهیید¬یمیی نشییان مییدرن

 و  اسم بوده مدار قمیحق و عادالن  ینظام ن یآفر

 ، ااعده منص ل صی  دلی ،علی دادرس  دادرس  واژگان کلی ي

 

شییهودم درونییی ی  یی  میییتند بیی     در بییییارم از مییوارد، ابییاد بییا لوییی  بییر اییرائن و شییواهد و گییاه احیییاس و مق مدد  

یابنیید  ی  اتفیاد آن حیح در بیاربو  نظیاد ادلی  اتفیاد اییانون        لعربی  ویوالنی ابیاود آنهاسیم ی حیح را در جیایی میی         

رسییدو گهتیی  شیید  یی  اانونگییقار بییرام حهییت نظییی عمییومی و لییرجیت عییدالم نییوعی بییر عییدالم   ییقیر بیی  نظییر نمیییاموییان

-هیا لیالغ میی   از هیر نیود دلیی  منیص نمیوده اسیمو در بنیین شیرای ی دادرس        هیا را از اسیتهاده   شخصی و فردم، دادرس

در هیام موجیود در  رونیده، راهر گرییزم بی  عیدالم وااهیی  ییدا  ننیدو           نند لا با ابزار لهیییر ابیایی از مهیاد ایانونی و داده    

فهیام اسیم ، لوین     نظاد حقیوای اییران ، هربنید ، للقیی نخییم ایین اسیم  ی  دادرس ، در امیر اتفیاد دعیوا فااید نقی              

ایانون آییین دادرسیی دادگیاه هیام عمیومی و انقیال  در امیور میدنی           111بررسی برخی از احویاد ایانونی ، از جملی  میاده     

 ، باعث لردید این ورز للقی می باشدو
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  ، بی  1631در وااص ل والد اخییر اانونگیقارم ، بی  وییاه بیا لصیوین ایانون اصیالی  یاره ام از ایوانین دادگییترم مصیو              

این لردید دامین زده اسیم  ی  در مقیاد اتفیاد ، در نظیاد حقیوق اییران ، دادرس  ایفنید بی  نظیاد الهیامی اسیم ییا   ییرو                

نظییاد لهتیشییی ، اییین مییوارد از حیییث جنفیی  م شییولی امییر بییوده در  نییار اییین مییوارد ، آن یی  اهمیییم اابیی  لوجیی  دارد    

ر ارزیییابی دالییی  وییرفین اسییمو   در اییین مییورد نیییز     بررسییی میییزان ارزغ علییی دادرس و لوانییایی و آزادم دادرس د  

بررسی ل والد اانونگیقارم بهید از انقیال  جمهیورم اسیالمی اییران ، بیی لیاتیر نفیوده اسیم ، بیرا  ی  بیا ورود ، مفاحیث               

اختالفی در فق  شییه  بی  معموعی  ایوانین ، از ییظ ویر  و از ویر  دیگیر ورود ابیاد بیا ل صییالد حیوزوم  ی  اایی                

مفاحییث فقهییی در موکییوعاد و امییور ابییایی مییی باشییند، ع یید لوجیی  بیی  علییی دادرس و لییوان دادرس در       بیی  اعتفییار

 ارزیابی دالی  ورفین افزای   یدا نموده اسم و

ررسی ورد باف  از انقال  و بهد از انقال  م مواهیم و ل وم ااعده منص دادرس از ل صی  دلی  در اوانین و مقرراد مقال  در این 

  گیردوارار می 

 

    منع تحصیل دلیل در قوانین ایرانعتطور قا

روغ دادرسی سنتی ایران در جهم متابهم از موتن  لیفرالیزد و روغ دادرسی الهامی، از ااعده منص ل صی  دلی  از سوم  

وم مورد اف دادرس حمایم می  رد ولی با ل ییر ورز للقی جامه   ی  ی از این عقیده عدوم نموده و لمای  ب  ل صی  دلی 

 اسالمی رخ دادو موااص شدو ل ییر عمده در این خصوص اف  از انقال  جمهور

 

 وضعیت قاع   در قوانین قبل از انقالب 

م اتفاد و ب  خصوص ااعده منص ل صی  دلی  از سوم بنان   ذ ر شد، سیر اانونگقارم در اواین ایران در خصوص ادل  

ران از سییتی لیفرالیزد ب  سوم موتن سوسالیزد در حر م بوده اسم و وکهیم اادد را دادرس، نشانگر این اسم    اوانین ای

 در این دوره می لوان در دو مق ص زمانی ب  شری زیر بررسی نمودو

 

 6531وضعیت قاع   تا سال   

از بدو اانونگقارم در اف  از انقال ، در اواینین متهدد وکهیم ااعده ااب  بررسی می باشدو با بررسی الزد ، در این دوره، دو  

دست  اوانین ااب  مالحظ  اسم؛ در بهبی از اوانین ااکی مولد ب  رعایم ااعده منص ل صی  دلی  بوده و در برخی بر خال  

 آن وظیه  داردو

 

 ررات مشمول قاع  قوانین و مق 

 این اواعد و مقرراد عموماً ناظر ب  امور لرافهی بوده و دادرس از ل صی  دلی  ممنود بوده اسمو 

 

 

 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 

هعرم  امرم ب  لصوین  میییون اواین عدلی  رسیده اسم؛ لابص موتن  1621ذم القهده  11این اانون مواتی    در مورخ  

 ندعی باید ادعام خود را تابم  ند و مدعی علی     اعتراض می  ند و»آن بنین ذ ر شده اسم:  13د بوده و در ماده لیفرالیز

آن ب  صراحم لماد ااعده منص ل صی  دلی    15و در ماده «  باید اعتراض خود را مدل  دارد و اال اعتراض او منشاء اتر نییم

م وم  صلت خودغ  در صدد ل صی  دالی  بر نمی آیدو »ت مقرر می دارد :  قیرفت  شدو این ماده در خصوص م وم  صل

 با این لرلین سایر م ا ی مدنی نیز حح ل صین دلی  نداشتندو«و مدرک حوی او فق  دالیلی اسم     ورفین ااام  می  نند
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 قانون تسریع محاکمات

 میییون عدلی  معلس شورام ملی می باشد، ب  صراحم بنین مقرر می داشم:  6/4/1631این اانون    مصو    36ماده  

مدعی بایدادعام خود را تابم نماید و مدعی علی     اعتراض می  ند باید اعتراض خود را مدل  داردو هیچ م وم  ام در صدد »

ام ماده    للهیقی از ااعده بار اتفاد دعوا و   « ی  اص ا  دعوم خواهد بودول صی  دالی  نفایدبرآیدو مدرک حوی فق  دال

هی ق  1621ذم القهده  11اانون اصوم م ا ماد حقوای مصو    15و  13ااعده منص ل صی  دلی  اسم، للهیقی از دو ماده 

   موجن آن دادگاه بتواند  خارج از  می باشد و ب  روشنی لماد، اصوم موتن لیفرالیزد را  یاده می  ند و بنابراین میتندم

 حدود دالی  یا لقاکاهام ورفین دعوا ل قیح یا اادامی بنماید، وجود نداشمو

 

 6561قانون آیین دادرسی م نی مصوب 

اانونگقار    در اوانین افلی ب  وور  ام  از اصوم موتن لیفرالیزد  یروم  رده بود در اانون آیین دادرسی مدنی مصو   

اانون مزبور:  611از برخی خصوصیاد این موتن دسم  شید و ب  دادرس اجاره  اره ام ااداماد را دادو وفح ماده  21/3/1611

هیچ دادگاهی نفاید برام اص ا  دعوم ل صی  دلی   ند، بلو  فق  ب  دالی     اص ا  دعوم لقدیی می  ند یا اظهار می »

شد امرم در خالم دادرسی الزد بداند از افی  مهاین   م   و ل قیح از گواهی دارند رسیدگی  ندو ل قیقالی    دادگاه  برام  

 «وها و میعلین اسناد  و مالخظ   رونده و امثام اینها ل صی  دلی   نییم

اانون فوق  613مقنن برام لهدی  اصوم موتن لیفرالیزد عالوه بر  لعویز ااداماد فوق، ب  دادرس دادگاه بخ  ب  موجن ماده 

دادرس دادگاه بخ  می لواند هر گون  ل قیح یا لوکی ی    برام روشن شدن »اختیار مباعد اای  شدو وفح این ماده  الق ر

 «وابی  الزد بداند از ورفین بخواهند 

 بنابراین لهدیالد موتن لیفرالیزد را در این اانون می لوان در دو بخ  مورد م اله  ارار داد:

 

 اختیار عام تحقیق دادرس

اانون آیین دادرسی مدنی می باشد،  611ور از این عفارد ، میزان آزادس دادرس جهم  شد امر در ایمم اخیر ماده منظ 

ایمم اخیر ماده مزبور با این لشریهاد، لقریفاً ااعده ل صی  دلی  را لهدی   رده و نخواست  اسم، دسم ااکی بندان بیت  

ی مهتقدند ل قیقاد در آیین دادرسی مدنی ب  مهنام رسیدگی اسم و اوالق بماند    لا حد شی بی اتر جلوه   ند، لقا برخ

ل صی  دلی  بر رسیدگی فق  از با  معاز بوده و بنابراین باید دسم ااکی باز باشد لا بدون ورود در مرز ل صی  دلی ، احقاق 

امرم در خالم  دادرسی الزد    هر برام درک میزان آزادم دادرس و لشخیص حدود در ل قیقاد الزد برام  شد  1حح نمایدو

 یظ از موارد مق ور در این ماده مورد بررسی ارار گیردو

 

 معاین  محل

اانون آیین دادرسی مدنی و  616اانونگقار ااداد دادرس ب  مهاین  م   را ل صی  دلی  نمی داند، در حالی    ب  موجن ماده 

  م یو  می شودو بر خال  عقیده  یانی    مهتقدند، اوالق صدر نیز عنوان مف ث ششی از همان اانون مهاین  م  ، دلی

؛ ب  نظر می رسد  2ماده، در منص دادگاه از ل صی  دلی  برام اص ا  دعوا در حدود ذ ر شده در ذی  ماده لخصیص یافت  بود

  بگوییی ، ااداد ب  مهاین   م   و حوومم ذی   ماده بر صدر آن ااب   قیرغ بودو مگر  اینو 611این ااداد از با  لهفد ب  ماده 

                                                           
 42دکتر امیر حسین شیخ نیا، ادله اثبات دعوی ، ص   - 1

 492، ص  1141 – 42، سال  8-9نقش امارات قضایی در اثبات حق، مجله کانون وکال، ش »دکتر علی الکبر ریاضی؛  -4



75-71، ص   1231 اردیبهشت،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره  

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

06 
 

در زمره ل قیقاد دادگاه ارار دارد و ب  آن رسیدگی اوالق می شود و این از با  لخصص از دایره حوی ماده خارج اسم و 

خروج   حقیقی اسم و ن  لهفدمو اما بون ااداد اانون گقار ب  احصاء مهاین  م لی در زمره دالی ، نشانگر این اسم    این 

 د نیز ل صی  دلی  م یو  می شود، بنابراین بهتر اسم ب  حوومم ذی  بر صدر ماده مهتقد باشییواادا

 

 تحقیق از گواهان

در ایمم اخیر ماده ما ن ن فی  این نییم    دادرس حح دارد، راساً و بدون لقاکام « هال قیح از گواه»منظور از اید عفارد 

هان را صادر نماید، بلو  این اص ا  دعوا هیتند    در صورد لمای  ب  شهادد یوی از ورفین دعوا ارار استماد گواهی گوا

شهود استناد می  نندو این ایمم از ماده مفین این نوت  اسم    دادرس حح دارد، در مواص ادام شهادد هر گون   رسشی 

    برام  شد حقیقم الزد بداند از گواه ها بنمایدو

ی لهویض شده اسم    یوی از ورق اساسی لشخیص درج  ارزغ و لاتیر گواهی ل قیح از این اختیار ب  این جهم ب  دادرس

گواهان اسم و اگر دادرس اختیار ل قیح یا بازجویی از گواه را نداشت  باشد، در وااص مهیارم برام لهیین ص م گواهی نخواهد 

انیی باز این عم  دادرسی م ایر با اصوم موتن الهامی حتی اگر ما ل قیح از گواهان را م ایر با اهده منص ل صی  دلی  ند داشمو

و لیفرالیزد اسمو بون در این نظاد دادرس نقشی در هدایم دادرسی نداردو ب  همین جهم در این نظاد، دادرس حح ل قیح از 

-Crossهاد گواهان را ندارد و ورفین از زبان دادرسی ب  ل قیح از شهود می  ردازندو نمون  این عم  در انگلیس در ن

examination  دیده می شودو در این نظاد،  دادرس بون حح ااداد ب  ل قیح را ندارد، فق  در مواردم    و ال در صدد

 القام م لن ب  شاهد باشند یا اسخ شاهد دو  هلو باشد، دادرس ااداد ب  مداخل  می  ندو

ل دید اختیار دادرس هیتد، این اشخاص  مهقدند، منظور از بهبی از حقوادانان ب   یروم از اصوم موتن لیفرالیزاد  در صدد 

گواه ها در این ماده همان گواه ها و میعلین اسناد می باشند و با ع د گواه ها ب  اسناد فق  اانونگقار گواه هام حاکر در 

ن اسناد ندارد و منظور لنظیی سند در مد نظر داشمو در حالی    ب  نظر می رسد عفارد ماده م لح بوده و اختصاص ب  گواها

و بهد همان اانون و  421مقنن  لی  مواردم بود گواهی گواه لمیظ می شود، در حقیقم این ایمم از ماده لا ید بر مواد 

  معوز آزادم ااکی لا حدودم    ذ ر گردید، می باشدو

 

 تحقیق از مسجلین اسناد

ر بوده و ذی  ان را امباء نموده اندو ل قیح از میعلین اسناد منظور از میتعلین، افرادم هیتند    در مواص لنظیی سند حاک 

واتی کرورم اسم    سند مورد لوقین یا ادعام جه  ارار گیرد    در این صورد یوی از وسای  اتفاد اصالم سند ل قیح از 

ه باء  رده باشند، دادگامیعلین آن اسمو حام اگر فرکاً سند، دلی  اصالم را لقدیی ننماید، بنان   ذی  سند را میعلین ام

می لواند از آن ها  برام اتفاد اصالم ل قیح  ند ولو اینو  صاحن سند در این خصوص درخواستی ننموده باشدو این ااداد 

ل صی  دلی  ب  شمار نمی آید؛ زیرا در این مورد دلی  در وااص خود سندم اسم    ب  دادگاه لقدیی شده و ل قیح از میعلین 

ی ب  دلی  اسمو این ااداد از وظاید م ا ی للقی  می شود، بنان   دادگاه عالی انتظامی اباد در رأم  شماره آن فق  رسیدگ

در موردم    مدعی علی  منور صدور میتند دعوم از خود بوده و ندعی نتوانیت  »بنین اعالد داشم :  1/5/1631مورخ  512

ینو  ل قیقی از میعلین ورا  نموده باشد، حوی ب  ب ان دعوم داده، اسم، اساس ل فیح برام آن لهی   ند و دادگاه بدون ا

 «ولخلد اسم

 

 مالحظ  پرون   ب  دادرسی

گاهی  رسیدگی با دعوم م روح  دیگر یا  رونده غیر ابایی ارلفاط  یدا می  ندو در ایم مورد بون بدون مالحظ  آن  رونده  

لقا اانون اجازه داده    دادرس رأساً  رونده را م الف  و م اله  نماید و در  نمی لواند نیفم ب  دعوام م روح  اظهار نظر نمود،
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این صورد بنان   فق  یظ ایمم از  رونده مورد استناد خواهان باشد، دادگاه مقید نییم فق  ب  آن ایمم لرلین اتر بدهد، 

 بلو  می لوان من جمیص العهاد  رونده را م اله  و بر وفح آن نظر دهدو

در این صورد  611همان  رونده م روح  نزد دادرس نییم؛ برا    عفارد ماده «  رونده»ب  وور میلی من ور ماده از  الفت 

م همان  رونده صدور رأم و رسیدگی مییر نییم؛  س اانونگقار؛  رونده دیگرم بون  رونده ل و خواهد بود؛ زیرا بدون مالحظ 

 تفتی مربوط ب  دعوا مد نظر داشت  اسمو

موارد فوق الق ر ار می لوان جمص آورم دلی  نامید، ب  در برخی از موااص اانون جهم ایعاد سهولم و لیریص در رسیدگی ب   

م ا ی اجازه داده اسم، دالیلی را    مورد استناد اس ا  دعوا بوده، جمص آورم نمایندو دی  اینو  در برخی از موارد اموان 

شوار و حتی غیر ممون اسم ، لقا ب  دادرس دادگاه این اختیار داده شده    در جمص جمص آورم دلی  برام اشخاص عادم د

 آورم دلی  با اص ا  دعوا همراهی و میاعدد نمایدو

 

 سایر موارد

مهلود می گردد    موارد مق ور در ماده از با   611مندرج در بخ  آخر ماده « امثام این ها»و « از افی »با مالحظ  ایود  

نیز در اانون آیین دادرسی مدنی  611حصرنفوده اسمو با لهمح در سایر موارد نمون  هام دیگرم خارج از شموم صدر ماده 

همان اانون، در مواردم    رجود ب   ارشناس الزد باشد، دادگاه می لواند  444ماده  دیده می شودو ب  عنوان نمون  ب  موجن

ب  نظر خود یا ب  درخواسم اص ا  دعوا یا یوی از آن ها ارار ارجاد ب   ارشناسی بدهدو دیوانهالی  شور در این مورد لیامت را 

رم نیاز ب  ابراز نظر  ارشناسی داشت ، مورد نقض ارار داده نمی  قیرد و در موارد زیادم، رأم م وم  را ب  علم آنو  لصمیی گی

 اسمو

خارج بودو زیرا اصوم عملی  ب  هیچ وج  دلی  للقی نمی شوند و صرفاً جهم  611اماراد و اصوم عملی  نیز موکوعاً از حوی ماده 

لی اسم    الزم  و مشخص  دلی  رفص حیرد در حالم شظ وکص شده اسم و ن  برام داللم ب  وااص و فااد عنصر اابلیم اتفا

م یو  می شود؛ بون اصوالً مورد استناد  اص ا  دعوا ارار نمی گیرد و اصوالً اگر این امر در اماره اانونی ااب  لصور باشد، در 

 اماره ابایی غیر ممون اسمو

بخ  می لوانیم هر گون  ل قیح  قوآودود دادرس دادگاه 613نوت  ام    در این ایمم باید ذ ر نمود این اسم    وفح ماده  

یا لوکی ی    برام روشن شدن ابی  الزد بداند از ورفین بخواهدو ممون اسم در ابتدام امر لوهی این رود    این ماده 

اانون فوق الق ر می باشد؛ لرا ااکی دادگاه بخ  مها  از اادعد منص ل صی  بوده و آزادم  ام  و بدون  611مخصص ماده 

این اانون رعایم اصوم  لی دادرسی در دادگاه هام بخ   642برام  شد حقیقم داردو اما باید گهم وفح ماده اید و بندم 

کرورم اسم ، مگر آنو  اانون صراحتاً مورد را استثناء  رده باشد  و یوی از آن موارد ل قیح و  استیبای از ورفین دعوا می 

  بوده و دایره این آزادم ااب« هر گون  ل قیح یا لوکی ی از ورفین »ود ب  باشدو بنابراین آزادم دادرس دادگاه بخ  فق  م د

برام دادرس دادگاه بخ   613یظ ااده  لی را بیان نموده اسم و ماده  611لوسه  نفوده، زیرا همان گون     در گقشم ماده 

دادگاه بخ  یرام روشن شدن ابی   فقس مورد خواستن لوکیت از ورفین آزادم بیشترم را اای  شده اسم، لا حدم    ااکی

و  شد حقیقم می لواند در مقاد استیبای برآمده و  رس  هایی از ورفین بنماید و لا میزانی    الزد باشد  رس  ها را دنفام 

  ند لا حقایح بدسم آید ولی دایره این اختیار از جهم لهییر مبیح استثناء ااب  لوسه  نییمو

ب  دادرستان م ا ی استان و شهرستان دو عقیده وجود داشمو برخی از حقوادانان مهتقدند    در خصوص اع اء این آزادم  

دادرسان دادگاه استان و شهرستان فق  در حدود اظهاراد و درخواسم هام ورفین    در  رونده م روح  منهوس بوده حح 

مواجه  با دعوایی شود    ب  واس    سادگی و یا اخق  لوکیت از آنان را دارند و حام آنو  دادرس دادگاه بخ  در صورلی    

عدد اوالد یوی از ورفین، از اظهار حح یا دفاد عاجز بوده و اگر ب  بیانان خودشان ا تهاء شود حقیقم  شد نمی شود، می 

 باشد ،  رس  لواند با اجازه حاصل  از ماده فوق الق ر در مقاد بازجویی و ل قح بر آمده و لا حدم    برام  شد حقیقم الزد

 ها را دنفام نمایدو



75-71، ص   1231 اردیبهشت،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره  

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

06 
 

ام دیگر، بر خال  دست  باال مهتقد بودند    حح بازجویی و استیبای از اص ا  دعوا برام م ا ی استان و شهرستان اما عده

ناظر ب  رسیدگی ب  دعاوم دادگاه بخ  بوده لقا دادگاه بخ    613نیز وجود داشم و عااالن  نییم    اای  شد بون ماده 

همین اانون مقرر می  121ه لقا دادرسان دادگاه استان و شهریتان از بنین حقی م رود باشندو علی الخصوص    ماده بود

حا ن دادگاه  رونده را مالحظ  نموده ، در صورلی    م تاج ب  لوکی الی از اص ا  دعوم نفاشد، رأم آن را فوراً »ووو داشم: 

د مواردم    لوکیت الزد اسم ب  وور روشن در ورا  صورلعملس اید  رده دستور صادر می  ند و اگر م تاج ب  لوکی ی باش

و بااستهاده از این ماده دادرس دادگاه شهرستان و استان نیز مانند دادرس دادگاه بخ  حح بازجویی « لهیین جلی  می دهدووو

م عدالم آزادم بیشترم اای  شده بود، ااب  و استیبای از ورفین را داردو این نظری  بون برام م ا ی در  شد حقیقم و اجرا

افوم و اعالد شده بود و علم آن را بنین بیان نموده بودند    دادگاه شهرستان یا استان، ب  بیا ورفین دعوا ب  واس   جه   

ح از آنان می ل قی ب  اانون نتوانند، م الن را آن نان     اشد از حقیقم بوده بیان  نند و در نتیع  ااکی دادگاه با بازجویی و

 6لواند بهتر وااهیم را دریافت  و عدالم را اجرا نمایدو

 

 قوانین و مقررات خارج از شمول قاع  

با  یشرفم جامه  و ظهور مشوالد لازه اانونگقار لمای  خوی  را در گیترغ اختیاراد دادرس نشان دادو این ااداد با  لدونی  

شرود شدو هد  از این الی  ، سرعم بخشیدن ب  ح  و فص  دعاوم و  1661در سام الی   اصالی اانون آیین دادرسی مدنی 

اجتنا  از لهیین وام هام بیهوده و لعدید بی تمر جلیاد دادرسی بود و در حقیقم اانونگقار با لدوین این الی   از موتن 

 4لفیرالیزد فاصل  گرفم و اصالحاد بهدم نیز در همین راستا صورد گرفمو

 

 مور حسبی قانون ا

ب  وور  لی ااعده منص دادرس از ل صی  دلی  مختص ب  امور لرافهی اسم و دالیلی    ورفداران این اادد احصاء  رده اند،  

ناظر ب  امور غیر لرافهی نمی شودو این در حالی اسم    در امور حیفی م ا ی موظد ب  ااداد و الخاذ لصمیی می باشند، هر 

قواوی دادرس در امور حیفی وظیه  دارد، هر گون   14بین اشخاص روم نداده باشدو ب  لعویز ماده بند    اختال  و نزاعی 

بازجویی و اادامی    برام اتفاد ابی  الزد اسم ، ب   عم  آورد؛ هر بند درخواستی از دادرس نیفم ب  آن ااداد نشده باشدو 

 رام الزد االلفاد خود ب  وظیه  دادگاه لا ید نموده اسمواین اختیار لا حدم اسم    هیاد عمومی دیوانهالی  شور در 

قوآودود خروج حقیقی و لووینی اسم؛ برا    در لهرید ل صی  دلی  آمد  611بنابراین خروج امور حیفی از ممنوعیم ماده 

 شود؛ در حالی    ور    هر اادامی را    دادرس ب  اایی مقامی ورفین عوا در امر اتفاد نماید، ب  آن ل صی  دلی  گهت  می 

 دعوا ب  مهنی اخص در امور حیفی وجود ندارد و دادرس، عنوان مشاور و نگهفان حقوق عمومی را داردو

الفت  این آزادم دادرس در امور حیفی نیز حدم دارد و آن لزود رعایم اص  بی ورفی ااکی اسم یهنی درسم اسم    در 

ل قیح و اادامی را دارد ولی این آزادم نفاید ل م  ام ب  حقوق یوی از  امور حیفی، دادرس جهم  شد ابی  حح هر گون 

 ورفین وارد آورد یا باعث شود    وم از حد بی ورفی فرالر رفت  و با جانفدارم از یظ ور ، لیاوم آنها را بر هی بزنندو

 قانون حمایت خانواد 

انوادگی اسم ؛ زیرا بقام خانواده، برام دادرسان اختیاراد استثنام مهی ااعده منص دادرس از ل صی  دلی  در مورد دعاوم خ 

 21/6/1643بیشترم از آن   در م ا ی عادم جریان دارد، ایعا  می نمایدو بر این اساس، در اانون حمایم از خانواده مصو  

                                                           
 91شیرین عبادی ؛ منبع پیشین، ص  -1

 21ص  ، بخش قضایی ،1و دکتر سید مصطفی محقق داماد: قرواعد فقه، ج  1، ص 4دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج  -2
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ز خانواده مصو  اانون حمایم ا 6این اانون در ماده  6ب  دادرس مدنی این دادگاه اجازه ل صی  داده شدو حوی ماده 

عیناً ذ ر شدو ب  این لرلین اوانین حمایم خانواده اولین گاد هام اساسی برام حر م از سوم موتن سوسیالیزد  11/11/1616

بنیان نهاندو حتی در این اانون اختیاراد بیشترم از ل صی  دلی  دارسی لهویض شد، برا    در این اانون ااکی می لواند در 

اص ا  دعوا را بی بباعم لشخیص دهد از  رداخم هزین  هام دادرسی و داورم و  ارشناسی و غیره  صورلی    هر یظ از

مها   ند؛ حام آنو  این بنین امیر در م ا ی مدنی    ب  امور لرافهی رسیدگی می  نند، غیر ممون بود و الفت  در این مورد 

شریهاد مربوط ب  دادرسی، ادمی از حد بی ورفی فرالر رفت  و هی باید متوج  بود    ااکی حح نداشم ب  عنوان عدد رعایم ل

 از یوی از اص ا  دعوا جانفدارم نمایدو

 

 6531وضعیت قواع   بع  از سال 

سرانعاد اانونگقار  ایفندم خود را ب  اصوم موتن سوسیالیزد نشان دادو اانونگقار با  1613 س از سیر اانونگقام در سام  

اختیاراد فوق الهاده ب  م ا ی لهویض  رد    مهمترین آن ها  1613ه ام از اواین دادگیترم مصو  لصوین اانون اصالی  ار

و  «دادگاه می لواند هر گون  ل قیح یا اادامی را برام  شد وااص ب  عم  آوردوو»ووو این اانون:  1امان ل صی  دلی  بودو وفح ماده 

جازه ام اسم    اانونگقار ب  دادگاه مدنی داده لا خارج از حدود دالی  اص ا  نوت  مهی و اساسی مندرج در این ماده لولید یا ا

 دعوا برام  شد وااص ، هر گون  ل قیح یا اادامی را  انعاد بدهد و این موجن نهی ااعده منص دادگاه از ل صی  دلی  می شودو

دنفام آن ب ث گیترده ام در م اف  حقوق ایعاد شدو لصوین این ماده شور و شهد زیادم را بین حقوادانان ایعاد  رد لون ب  

ایمم دود ماده اختیار دادرس را استنفاط نمودند ، در حالی    ا ثر حقوادانان ب  « می لواند«گروهی از حقودانان از عفارد 

 ویاه دیوانهالی  شور الزاد  م ا ی را برداشم  ردندو

قوآودود با لصوین این ماده نیخ  611ن م ری شد، این بود    آیا ماده  رس  دیگرم    با لصوین این ماده بین حقوق دانا

با ااعده ممنود بودن  1کمنی شده اسم یا باید اای  ب  جمص این دو ماده شد؟ بهبی از حقوادانان مهتقدند    حوی ماده 

و ور  زمین  ارائ  آن را فراهی دادرس از ل صی  دلی  ااب  جمص آن دو این اسم    آزادم ن قیح مربوط ب  دالیلی شود    د

 نموده باشند؛ مانند خواستن و مالحظ   رونده تفتی در دعوام مالویم و مهاین  م   و امثام این هاو

ب  ااکی  611قوآودود لنافی و لهارض وجود  دارد ؛ ماده  611قواوپوقود و ماده  1لون باید انصا  داد    بین مدلوم ماده 

بنین مقرر نداشت      611بالصراح  این اختیار را ب  وم می دهدو ماده  1دهد، در حالی    ماده اختیار ل صی  دلی  نمی 

ااکی حح ل صی  ندارد، اما در صورلی    ورفین زمین  ل صی  دلی  را فراهی آورده باشند ، می لواند ب  ل صی  دلی  ااداد 

 ی داندو ندو بلو  فق  ب  وور م لح دادرس را ممنود از این ااداد م

هر بند آزادم ل قیح در دادرسی مربوط ب  دالیلی اسم    زمین  استناد و ل صی  آن فراهی اسم ولی نمی لوان این نظر را 

لوجی   ردو بلو  این امر از جهم عدد اموان عملی و سایر دالی  از جمل  رعایم اص  بی ورفی دادرس و دادرس  611با ماده 

ن زمین  آنها را فراهی آورده اند، ااداد خواهد  رد ؛ برا    او علی غین ندارد    ب  دالی  مخهی فق  ب  بررسی دالیلی    ورفی

    زمین  ل صی  آن فراهی نییم و دادرس از آن اوالعی ندارد رسیدگی  ندو

صون داردو یوی از عالوه بر این، حتی با فرض نیخ ااعده منص دادرس از ل صی  دلی ، دادرس باید خود را از لهمم جانفدارم م

کروریاد بی ورفی ، رسیدگی ب  دالیلی اسم    ورفین یا اوکاد  واحوا  حا ی بر ابی  ، زمین  آن را فراهی  رده اندو ب  

فرض ، در ص م نوای بین اص ا  دعوا اختال  وجود داردو یوی از مهمترین دالی ، استناد ب   دفتر ازدواج اسم و حام اگر 

لوج  نونند،بون زمین  استناد ب  آن فراهی اسم، دادگاه موظد ب  استهالد از دفترخان  می باشدو روغ و  اص ا  دعوا ب  دلی 

روی   ار دادرس در جریان دادرسی مشخص می نماید، بگون  با مهارد و لف ر ، در عین صالب  ، امور مربوط ب  دعوا و واایص 

ارد باشدو همین جاسم    دادرسی و اباود جنف  هنر  یدا می  ند  امر  شد می شود، بدون اینو  دادرس الهاد ورفدارم و

 و دادرس شی ابایی خود را ب  منصه  ظهور می رساندو
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 وضعیت قاع   در قوانین بع  از انقالب

 بهد از  یروزم انقال  اسالمی، نظر ب  شور و شهد حاص  از انقال  نیاز ب  اوانینی    جوابگوم روی   عدالم خواهی مردد 

باشد، احیاس شد؛ برا    یوی از مهمترین خواسم هام مردد در انقال  ، رسیدگی و م ابح عدم و وااص ب  دعاوم بود و 

بدیهی اسم    مقابل  با ااعده منص دادرس از ل صی  ، مورد لوج  اانونگقار باشدو این لمای  در اوانین مصو  بهد از انقال  

ام ل ییر نظاد اانونی لوای ی ب  معلس  یشنهاد شد    در بهبی از آن ها رد  ایی از ااعده ااب  مالحظ  می باشدو الفت  در راست

 منص ل صی  دلی  مالحظ  می شود، ولی سرانعاد اانونگقار ، دادرس را در  شد وااص آزاد گقاشمو

 

 6531الیح  قانونی تشکیل دادگا  هاي عمومی مصوب  –الف 

در  متر از یویام بهد از  یروزم انقال ، لزود ل ییر  لی در ساختار سازمان ابایی  شور احیاس شد و با لصوین این اانون  

، دادگاه هام استان و شهرستان از سازمان ابایی  شور حق  شدند و ب  جام آن دادگاه هام عمومی لشوی  شدندو با لصوین 

واهان دخالم افزون اوه حا   در اداره دادرسی اسم ، ل قح بیشترم  یدا  ردو لصوین این اانون، هد  موتن سوسیالیزد    خ

د ام اسم    ااکی بای این اانون مهر ص   ام بودبر این م لن    انعاک ل قیقاد و ااداد ب   شد حقیقم، وظیه  21ماده 

  امور حقوای دادگاه )اعی از دادگاه حقوای یا دادگاه در  لی»از آن در احقاق حح، استهاده  ندو ماده مزبور مشهر بر این اسم    

صلت( علوه بر رسیدگی ب  دالی  مورد استناد ورفین دعوم، هر گون  ل قیح یا اادامی    برام  شد حقیقم الزد اسم انعاد 

داند و هی گون   امتیاز این ماده این اسم    بر خال  اوانین افلی با صراحم ل صی  دلی  را وظیه  حا ی می«و خواهد داد

 لردیدم در الزاد دادرس، باای نمی گقاردو

اما در عم  در اجرام این ماده، لهییر هام گوناگون از آن ب  عم  آمدو وفح لهییر اوم، حوی این ماده  لبمین حوی جدیدم  

واعدم بود    اف  از انقال  نییم و ل ولی در سیتی دادرسی لیفرام ایران  دید نمی آورد؛ برا    منظور از هر ااداد، اعالد ا

 برام ل قح و رسیدگی برام دادرس مهیا گردیده بودو دیدگاه م دودم    ورفدار بندانی  یدا نوردو

در مقاب  این لهییر، عده ام مهتقدند    حوزه عم  دادگاه در جهم ل قیح و  شد وااص بییار وسیص شده اسمو این ماده هم  

قلن  رده اسم و دادرس ب  موحن این ماده می لواند ب  اادامالی دسم یازد    لا ب  حام ممنود اواعد اانون آیین دادرسی را من

قوآودود را نیخ کمنی  رده اسم بون دادگاه می لواند هر اادامی را  634سابح االشهار حوی ماده  21بودو ب  عنوان نمون  ماده 

شد    اسناد و مدار ی از با م الف  گردد، دادگاه حح انعاد برام  شد حقیقم اعمام بوندو  س حتی اگر این جهم الزد با

بنین عملی را دارد و اصوالً این ماده خصوصیم ان صارم بودن ادل  اتفاد دعوا و م دودیم هام مندرج در اانون آیین دادرسی 

 مدنی را از میان برداشت  اسمو

ق واوپوقود اجازه آن دست  از ااداماد و ل قیقالی را داده  1ده موقودودودوو ما 21اما لهییر من فح با اانون این اسم    ماده 

انعاد آن ااداماد فی نهی  جایز بود ولی منوط ب  درخواسم یوی از اص ا  دعوا یا هر دوم آن  1613اسم    لا اف  از سام 

د و ل قیقی را    اف  از آن دادگاه می لواند بدون درخواسم اس ا  دعوا هر گون  اادا 1613ها بودو بنابرانی بهد از سام 

قوآودود  ی   634انعام ، میتلزد  درخواسم اص ا  دعوا بوده اسم را بدون بنین درخواستی انعاد بدهدو برام مثام ماده 

بینی می نمود    دادگاه ب  درخواسم اص ا  دعوا یا یوی از آن ها می لواند اسناد مدار ی    درمراجص دولتی  اسم را م الفه  

حتی اگر دادگاه م مین بود    اوالهاد و اسناد و مدارک در  شد حقیقم می لواند،  1613بنابراین اگر اف  از سام   ند؛

موتر باشد ولی هیچ یظ از اص ا  دعوا درخواسم م الف  آن ها را ننموده بود، دادگاه هیچ حقی برام خود در م الف  آن اسناد 

اوانین فواالق ر دادگاه میتواند آن ها را م الف   ندو در حقیقم اگر  21و  1  دو ماده و مدارک اای  نفود ولی ا نون با لوج  ب

بپقیریی    مواد فوق الق ر اادامالی را    ب  موجن سایر مواد اانونی معاز نمی باشد را جهم  شد حقیقم لعویز نموده اسم، 

ماد خال  اانون اای  شد و لمیز داد     داد  یظ از در آن صورد مهلود نییم    حدودلا  عاسم، ب  مرزم باید بین اادا
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مواد فوق معاز نموده و  داد یظ هنوز ممنود هیمو باید ب  میال  بی ورفی ااکی لوج   رد لا اداسم و صالحیتو اابلیم 

 1اعتماد دادگیترم حهت شود و یوی از موارد عدد لهدم ب  حوی سایر مواد و احواد اسمو

قواوپوقودو  1ق ود ب  اعتفار ماده  1624هتقدند    م دودیم اتفالی اماره ابایی ب  شری مندرج در ماده بهبی از نوییندگان م 

 موقودودودو نیخ کمنی شده اسمو 21و ماده 

 هبرا    هر دو ماده داللم صریت دارد    اانونگقار دادگاه را م لقاً در انعاد هر گون  ل قیح یا ااداد برام  شد وااص آزاد گقارد»

اسم و آن را در این راستا، بر خال  اص ا  دعوم مقید ب  ارزغ اتفالی و حتی اواعد مقرر برام ادل  ورفین دعوم ندانیت  

اسم و اختیار دادن ب  ااکی برام انعاد هر گون  ل قیح یا ااداد جهم  شد وااص و در عین حام منص وم از ب   ار بیتن نتیع  

 3«وحاصل ، نوعی نقض غرض اسم

ن ب  نظر می رسد    دادگاه لنها اختیار دارد ل قیح یا هر اادامی را برام  شد وااص بنماید، ن  اینو  هر نتیع  ام را    از لو

این ل قیح و ااداد ب  دسم آمده، بدون لوج  ب  حدود و ارزغ اتفالی انواد ادل  احصاء شده در اانون مدنی، مورد استهاده ارار 

م صوم ااداد یا ل قیح دادگاه اوکاد و احوالی باشد    داللم بر امرم  ند، آن دلی  بر فرض عدد اارار دهد و بر این اساس اگر 

قود نداردو ب  وور  لی این مواد، لهارض با ارزغ ادل   1624و شهادد ارزشی بی  از اعتفار اماره ابایی ب  ن و مقرر در ماده 

 5ندارندو

 

 6531ومی و انقالب در امور کیفري مصوب قانون آیین دادرسی دادگا  هاي عم –ب 

این اانون مهر ص   ام بود بر اوانین سابح و نظریاد حقوای    دامخ اختیاراد دادرس را در جهم  شد  235لصوین ماده  

ی ا و احراز وااهیم وسیص می دانندو با وجود این    در امور مدنی    دادگاه  یهرم مورد رسیدگی ارار می دهد، احواد مدنی ح

 بوده باز مقنن اختیار عاد ل قیقی ب  دادرس  یهرم در بررسی امر مدنی وفح این ماده اای  شده اسمو

 6531قانون آئین دادرسی دادگا  هاي عمومی و انقالب در امور م نی مصوب  -ج

آن ، اران   نندگان در صدد متزلزم نمودن هم  دستاوردهام  233اف  از لصوین این اانون، در الی   لقدیمی حین ماده  

قوآودود  بود، دوباره  611علمی و عملی ناشی از ب ث  یرامون ااعده منص ل صی  دلی  بودند؛ این ماده    رونویس از ماده 

 ااعده مزبور را احیاء می نمودو

زمان لصوین اانون، این ماده از الی   مورد افوم وااص نشدو برا    ماده مزبور برخال  اوکاد و شرای  جامه  بودو بلو   لون در

ور  لی  ام»اانون فوق الق ر اختیار عاد ل قیقی را برام دادگاه  ی  بینی نمودو وفح این ماده :  111اانونگقار ب  موجن ماده 

گی ب  دالی  مورد استناد ورفین دعوا، هر گون  ل قیح یا اادامی را    برام  شد حقیقم الزد حقوای، دادگاه عالوه بر رسید

اانون اصالی  1سیاق این ماده نشانگر لولید مرجص رسیدگی در  شد حقیقم اسم و بر خال  ماده «و باشد، انعاد خواهد داد

 اب  ورود بودو در این اانون لفادر لولید بشمگیر می باشدو اره ام از اوانین دادگیترم    شفه  لخییرم بودن آن بر دادگاه ا

 

 

 

                                                           
 ( استاد دکتر عبد اهلل شمس1به نقل از سلسله دروی آیین دادرسی مدنی ) -5

 104و  102، صص «نقش امارات قضایی در اثبات حق»دکتر علی اکبر ریاضی؛  -2

 584دکتر ناصر کاتوزیان ؛ نظریه عمومی  تعهدات، ص  -4
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 نتیج  گیري

 زین رانیا حقوادانان نظر در دید نیهم و اند داشت  برحقر خود، علی ب  استناد از را دادرس موالن، رباز،ید از ،یحقوا نظاد در

 ب  لوج  و اسم صادق امر نیا دادرس یشخص سماد و میرؤ حیور از واس   بدون علی خصوص درو اسم شده وااص مؤتر

 و خ ادگاری خود از ش یهم اباد    بار لأسد و للخ قمیحق نیا ب  لوج  و اعصار هم  اساساً و حاکر عصر اباد ادیخصوص

 ادل  بودن محصر ب  لوج  با و شده تفم خیلار در آنان مها م عرو و ها مورز غرض از ماریبی موارد و اند نگقاشت  جا ب 

 یلقل ورز و دادگاه ییلصم یابیارز و  نترم میاابل عدد و دفاد حح مانند یدادرس بر حا ی مراهفرد اصوم و یمدن مدعوا اتفاد

 عم  از سدادر لا شود دهیشیاند مریلدب دیبا موارد، نیا در اسم یهیبدو اسم یعلم نیبن اعتفار عدد  ننده انیب ،ییابا  یرو

 رااب یغ یشخص علی داشتن صر  ما حقوق در حاکر حام درو نگردد یشرع م قوراد ای وجدان عقا  میتوجن خود، علی ب 

 اب دارس علی موارد، از یبرخ اسم یهیبدو گردد ینم یللق یدگیرس از امتناد جهاد از ها، نظاد از یبهب برخال  اتر، نیلرل

 دادرس علی دود نود خصوص دروشد خواهد یللق مهتفر یهمگان علی مانند  رونده ادیم تو ب  مقرون بدون و ییمیتق منشأ

 اشمد لوج  دیبا لون اسم، نموده اوم دست  ب  مل ح را علی نیا یعموم دهیعق بند، هر  رونده، ادیم تو ب  استناد با یهنی

 نخواهد یم ل قادیل ق و دعوا موکود و ن یمها از حاص  ع ینت ای ییابا اماره مانند یاانون مهتفر  یدال جز مزیب علی نیا   

 ی،عل نود نیا گهم، لوان یم لقا باشد، یم م رز دادرس، مبرا علی حصوم جهم ادل  نیا میقیور    امر نیا ب  لوج  با و بود

 وشود یم یناش مفنا نیا از آنها ارزغ و دینما یم فراهی را حوی میتند

  یدال یابیارز در دادرس بودن آزاد بر یحقوا مها نظاد در اص   رونده، ادیم تو از یناش علی ب  عم  در دادرس لوان  نار در

 م یو  استثناء  یدل بودن یلیل م و ملهفدو باشد یم  یاا آن مبرا دادرس    اسم زانیم همان  یدل ارزغ لقاو اسم

 موکود ن یمها از حاص  اوالعاد و  ارشناس نظر ،یگواه مانند  یدال ا ثر  ،یدل نیهم ب  زین رانیا حقوق درو اسم دهیگرد

 گندسو و یاانون اماراد سند، اارار، یهنی  یدال از ما  اره بند هر اسم دهیگرد م یو  یااناع  یدال جزو ،یم ل حیل ق و دعوا

 وشود یم  یل م اجفاراً دادرس بر

 علی  ب عم  اریاخت دادرس و بوده م وود دادرس علی مقاب  در  یدال نیا ا ثر دادرس، مهتفر علی با ملهفد  یدال نیا لقاب  در

 اارار اب علی لقاب  در لونو ندارد وجود سوگند و یاانون اماراد بر علی بودن میاولو در یشو ،ملهفد ادل  نیب ازو دارد را  یخو

 دیردگ مالحظ  یبررس درو باشد یم خود علی ب  دادن اتر نیلرل ب  دیمق دادرس مورد نیا در مهتقدند، حقوادانان ا ثر اسناد، و

 خصوص در یول دارد ص م شده، تابم م وم  در آن اعتفار    مسند ای یرسم سند با علی لهارض خصوص در م لن نیا   

 مدعو یویو گرفم نظر در را دعوا دو دیبا دادرس علی با مخالد اارار خصوص در و بود خواهد مقدد علی جانن اسناد، ریسا

 نود چیه بدون    باشد ییانشا ب  میتند علی نو یا مگر بود؛ خواهد علی بر مقدد اارار صورد نیا در    اارار با علی لهارض

 ادهاسته لوان یم اارار بودن  ق  مدعو در دادرس علی از اماو شود تابم اارار بودن  ق  دعوا، انیجر بر نیناظر نیب در د،یلرد

 یمنه    اسم وااص با اارار م ابقم یاانون اماره با علی لهارض بلو و یمین اارار با علی نیب ما لهارض حالم نیا در    براو نمود

 ودوج دادرس مهتفر علی با آنها لهارض اموان دارند، یااناع جنف  بون  ،یدال ریسا م،یهی  نیا باو ندارد وجود آن رغی ق در

 جهم خصومم فص  بند هرو اسم قمیحق ب  دنیرس و محقگزار عاد، یمهن در یدادرس هر یدادرس یدگیرس ع ،ینت در وندارد

 ،موجندعوا اتفاد در نق  و اریاخت فااد یدگیرس مرجص لنها     رد ادعا لوان یم مدشوار ب  و ردیگ ارار مالک لنگنا، از ییرها

 زانیم ییشناسا با اسم، بهتر ی،یینما رنگ  ی امر، نیا در را دادرس نق  نو یا مجا ب  لقاو بود خواهد عدالم ماجرا نیلبم

 آن مجا ب  و یینون اانونگقار یفرک اراده مبرارار مأمور ب   یلفد را گیتر عدالم یانیان خصوص، نیا در شانیا یوااه نق 

 امروز بدسم مشه  و عدالم روزید بیت  بشی فرشت  خاور اسفا  جهم نیا از و درآورده نظارد ل م را مو خ رناک ادرد

 وییینما جلن را
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