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: چكيده
ممكن است استناد دوباره به داليلي كه در دادرسي گذشته به درستي آنها رسيدگي شده است

در اين امر.مفيد يا ضروري باشد به ويژه زماني اهميت پيدا مي كند كه عرضه دوباره دليل

در. متعذر يا متعسر شده باشد دادرسي ديگر مواجهه در اين مقاله در پي كشف تكليف دادگاه

و در دادرسي ديگر مورد ارزيابي قرار گرفته اند  آيا محكمه.با داليلي هستيم كه در گذشته

و يا آنكه اختيار رسيدگي كننده مكلف به تبعيت از نظر دادگاه قبلي در ارزيابي ادله مي باشد

ازهم موضوع حاضر. دادگاه مطرح است؛ منع از پذيرش ارزيابي گذشته نيز احتمال ديگر است

و مسائل مربوط به اطاله و هم از منظر كاستن از تشريفات دادرسي لحاظ سهولت اثبات ادعا

اگر تكليف يا حداقل اختيار دادگاه در تسليم به ارزيابي سابق. دادرسي درخور اهميت است

به) مجدد(د، ديگر رسيدگيشوپذيرفته  و صرف استناد به صحت دليل مزبور ضروري نبوده
. كافي خواهد بودپرونده سابق
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.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
شود فردا به همين سهولت در دسترس احتمال دارد داليلي كه امروز به آنها استناد مي

مي. نباشند ولي ممكن است در دادرسي كند در دادرسي فعلي، دليل ارائه شده ادعايي را ثابت

مي. موضوع دليل حاضر الزم آيد) مجدد(ديگر، اثبات كه دليل مزبور در حال فرض كنيم

كه در گذشته بر موضوعي خاص گواهيمثالً. باشدستدسترس ني اند در قيد داده شهودي

وستحيات ني و 214به نظر توجه به همين موضوعات محرك قانونگذار در تصويب مواد.... ند

در.2 بوده است1 قانون آيين دادرسي مدني215 كه از لحاظ عملي تكليف دادرسي مطرح است

به صحت ادعا، با داليلي مواجه مي به صدور مقام رسيدگي كه سابقا در دادرسي منجر شود

 بوسيله از يك طرف با دليلي روبروست كه سابقاً. راي قطعي مورد رسيدگي قرار گرفته اند

م و از طرفي حقوق دفاعي دادگاه صالح و درستي آن تاييد شده است ورد رسيدگي قرار گرفته

كه صحت آن بين«:200در واقع مطابق ماده. مدعي عليه مطرح است رسيدگي به داليلي

و موثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي بعمل مي آيد مگر در طرفين مورد اختالف

كيمواردي كه قانون طريق كه قبالًمثالً.»رده باشد ديگر معين در اگر بخواهد از نظر كارشناس

دادرسي ديگر ارائه شده است پيروي كند در واقع حق مدعي عليه در اعتراض به نظر

و اگر بخواهد آن را يكسره رد   ممكن است شائبه عدم كندكارشناس را ناديده گرفته است

.شود مطرح 265پيروي از مفهوم مخالف ماده

كه يكي از آنها به جنبه شكلي امر بحث استن اد دوباره به داليل شامل دو بخش است

مي. شودمربوط مي در. شوداين موضوع همان است كه تحت عنوان اعتبار امر مختوم مطالعه

ميتحقيق حاضر صرفاً در اين خصوص راه حلي صريح. شودبه جنبه ماهوي موضوع پرداخته

ر دكترين نيز اين بحث صرفا از ديدگاه اعتبار امر مختوم طرحد. شوددر قوآنين ما مشاهده نمي

ولي از ديدگاه برگزيده)5و1 و، 1/479، 1381شمس،؛1386،217 به بعد؛كريمي، 1368،169كاتوزيان،( شده است

و 179، 1368؛ كاتوزيان، 217، 1386كريمي،( مختصر ديده شده استي اشاراتاين مقاله، صرفاً

.)3/77-1381،1/481شمس

: در مفتاح الكرامه آمده است. به موضوع مرتبط است كتاب قاض الي قاضعنوان فقهي

كه موضوع مطروحه«  خودم رسيدگي شدهبوسيلهسابقا چنانچه قاضي به قاضي ديگر بنويسد

ا من بعد هر جا كه به نام قانون اشاره نشده است مقصود، قانون آيي.1 .ستن دادرسي مدني

به- 214ماده.2 استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده الزم باشد، دادگاه هرگاه يكي از اصحاب دعوا

ذي.تواند پرونده را مطالبه كند مي .نمايد ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال مرجع

به چنانچه يكي از اصحاب دعوا استن- 215ماده اد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب

مي تقاضا نامه ربط مرجع ذي به اي به وي درصورت لزوم دادگاه. او داده شود دهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني

و مي .مالحظه نمايد تواند پرونده مورد استناد را خواسته
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و،)و بنابراين نبايد مجددا مورد رسيدگي قرار بگيرد( به كتابت قاضي سابق نبوده اعتباري

به رسيدگي ادامه دهددادرس فعلي باي به اجماع كردنمولف كتاب براي مستند.»د  نظر خويش

به مسايل مبنايي قضاوت در اسالماستناد مي و عالوه بر آن 1پردازدمي كند
/20، 1419،حسيني عاملي(

مي.)306 به وي . باشدبايد دانست عدم اعتبار كتابت قاضي مبتني بر ترديد در آنتساب حكم

به نحوولي اگر صدور دري حكم  اطمينان بخش اثبات شود برخي قائل به تكليف قاضي

.)2/433و امام خميني،1/24، 1401رشتي،(باشندتبعيت از راي سابق مي

به منع رسيدگي مجدد مي به برخي از فقها قائل باشند؛ زيرا موضوع منازعه در گذشته

و فصل شده است و صرفاً.)1/551، 1376سبحاني،(طريق شرعي حل در( مساله محل اختالف است

 توان قاضي دوم را مكلف به پيروي كامل از مفاد راي سابق دانستمي) فرض اتحاد دو دعوا

.)298، 1382ساكت،(

؛ در قضا التنفيذ از)2/367موسوي اردبيلي،(نيز به موضوع مقاله ارتباط دارد قضا التنفيذ بحث

مي شود؛ ولي مستقيماًلزوم يا عدم لزوم تغيير راي قاضي قبلي به موضوع مقاله پرداخته بحث

هر. شودنمي اي به ونروي، نظر به كه موضوع حاضر با نقش قاضي در اداره دليل مرتبط است

و در ادله احرازي نقشي فعال  به اينكه نقش قاضي در ادله اخباري اثبات دعوي منفعل با عنايت

ص 1386كريمي،(است به ادله اخباري بنابراين در آغا.)35، و سپس) مبحث اول(ز استناد دوباره

به ادله احرازي اثبات دعوي مطالعه مي ).مبحث دوم(شوداستناد مجدد

 استناد دوباره به ادله اخباري اثبات دعوي: مبحث اول
كه به صورت گزارش امري ) كه در گذشته واقع شده است(دليل اخباري، دليلي است

و قاضي اين ميبوجود مي آيد و. كند اخبار را از ناحيه اشخاص استماع اقرار، شهادت، سوگند

هر.) به بعد35،ص 1386كريمي،(آيندسند اخباري از داليل اخباري اثبات دعوا به حساب مي زيرا در

پي. شوديك، از وقوع رويدادي در گذشته اخبار مي اين مبحث را بر اساس تقسيم بندي باال

.گيريممي

و در كتابت قاضي قبلي هيچ يك از آن دو حاصل نمي شودشو علم يا ظن شرعي صادر حكم قاضي بايد بر اساس.1 .د

قاضي.توضيح اينكه در قضاوت شرعي حكم قاضي به نوعي اجتهاد مي ماند كه الجرم به علم يا ظن شرعي مسبوق است

و حكم شرع را بيان مي كند، لي درقضاوت عرفي ممكن استو. پس طبيعي است كه ابتدائا بايد به علم برسد مجتهد است

با اين مقدمه وجه نظر صاحب مفتاح الكرامه مبني بر بي اعتباري كتابت. علي رغم عدم وجود علم يا ظن، حكم صادر گردد

. قانون آيين دادرسي مدني مورد توجه قرار گرفته است290اين طرز تلقي در موادي مانند ماده.قاضي قبلي مشخص مي شود
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 اقرار:بند اول
تواند مفاد اقرار بعمل آمده در دادرسي گذشته را محترم نگاه دارد در اينكه قاضي مي

در).294و 153مفهوم مواد( مهم وجود ندارديترديد پي اثبات تكليف دادگاه ولي ما در

بر حسب قانون«:يكي از اساتيد معتقد است. پذيرفتن اقرار انجام شده در دادرسي قبلي هستيم

لهمدني  و مقر كه در يك دعوي شده در دعوي ديگر نيز بين همان مقر و قائم مقام(ما اقراري

و البته مفهوم دقيق.)610، 1348جعفري لنگرودي،(»قابل استناد است) مقر مستند نظر اين استاد

از. قابليت استناد مشخص نشده است و اقرار خارج بعالوه از ديد ايشان، آثار اقرار در دادگاه

ود آن«ادگاه تفاوتي ندارد را متعرض قانون آيين دادرسي مدني هم كه متعرض اين تقسيم شده

و فقط ماده  كه369نشده مي توان ثمره اين تقسيم دانست البته در زمان تحرير اثر فوق.»... را

و لذا بر فرض وجود نظر مخالف،  به تصويب نرسيده بود الذكر، قانون فعلي آيين دادرسي

نيايراد .ستي به نظر مولف

و مختار دانستن قاضي در ارزيابي از و غيرقضايي به قضايي برخي ضمن تفكيك اقرار

بر.)1382،2/299شمس،( اقرار غير قضايي، قاضي را مكلف به تبعيت از مفاد اقرار سابق نمي دانند

لي را مكلف اساس اين نظر اقرار موجود در پرونده سابق يا اقرار مستند چنين رايي قاضي فع

مي. كندبه تبعيت از مفاد آن نمي و تواند دادرس مزبور در ارزيابي مفاد اقرار سابق مختار بوده

ص(اين نظر موافق با نظام اخالقي ادله است. را موثر در اثبات نداند آن و نيز كاتوزيان،87همان،

في نفسه اعتباري ندارند مگر آنكه در اين نظام معيار اقناع وجدان قاضي است.)2، 1385 و ادله

.دشونموجب اقناع وجدان قاضي

 صدور حكم بايد نظامزيرا در اين. نظام قضاي شرعي نيز مايل به پذيرش همين نظر است

و چنانچه قاضي بر اساس داليلي حكم دهد به علم باشد به حصول علم يا ظن متاخم مسبوق

ال يعلم بوده كه اعتباري نداردكه در نزد او اقامه نشده است، حكم به منزله حكم بما  او

)1/552، 1376، سبحاني(
كه به تصويب ماده.1 شده منجر قانون 200شايد رسوخ همين ايده بوده

در«:طبق اين ماده. است و مؤثر كه صحت آن بين طرفين مورد اختالف به داليلي  رسيدگي

به تصميم درميعمل نهايي باشد در جلسه دادرسي مواردي كه قانون طريق ديگري آيد مگر

مي،در عين حال.»معين كرده باشد كه اگر پيروي از اقرار مندرج در سند اين سوال مطرح  شود

و) 374و نيز مفهوم ماده2 به بعد قانون ثبت70مفاد مواد(بر قاضي الزامي است) الاقل رسمي(

مياگر صورتجلسه دادگاه كه بنا به فرض متضمن يكي از طرفين به اقرار باشد، سند رسمي

 
و ذلك آلن صدور الحكم آن الهدف..«.1 و اصدار الحكم علي وفق حكمه،  من آنها الحكم الي قاض اخر ليس طلب القضا

ال يعلم و لم تقم عنده فيكون الحكم علي وفق حكمه من قبيل الحكم بما و االيمان عند القاضي الثاني، .» ...رهن القيام البينه

ق.2 .ث.من بعد
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و متابعت از مفاد سندي كه  بوسيلهحساب آيد، چرا تبعيت از سند تنظيمي دفترخانه الزامي

مگر نه اين است كه انكار اقرار مندرج در سند. شوددادرس تنظيم شده است اختياري فرض

به ادعاي جعل است ات جعليت، پيروي از آن بر تمامو بدون اثب)ث.ق70ماده(رسمي نيازمند

مكلف ندانستن قاضي به تبعيت از مفاد). همان قانون73ماده(مراجع رسمي الزامي است

كه اعتبار اقرار در دفترخانه  به معني آن است اقراري كه در دادرسي ديگر بعمل امده است دقيقا

مي شود كه در نزد مقام قضايي انجام ث.ق70مفاد ماده به نظر. بيش از اقراري است

و خصائص به عنوان نتيجه بتوان برخي از آثار به اسناد تنظيمي دفترخانه ندارد تا اختصاص

و قانون،بنابراين. اسناد رسمي را از صورتجلسه دادگاه زدود  صرف نظر از موضع قانون مدني

و اقرار خارج از براي ديدن(آنآيين دادرسي مدني در خصوص تفكيك اقرار به اقرار در دادگاه

و نيز كاتوزيان،1382،2/298شمس،: نظرات مختلف رك ص1385 به بعد به اينكه اقرار) به بعد239.، ، نظر

مي) اصوال(طرفين در) 204و203مواد(شوددر صورتجلسه دادگاه ثبت تبعيت از اقراري كه

مي الزامي استدادرسي گذشته بعمل آمده است الاقل بر مبناي لزوم تبعيت از مفاد سند رس

).ث. به بعدق70مفاد مواد(

كه ارزيابي دليل از اختيارات انحصاري قاضي رسيدگي شودممكن است اين شبهه مطرح

ص 1385كاتوزيان،( كننده است به پذيرش ارزيابي دادرس ديگر، بنابراين.)59،  نبايد وي را مكلف

ح. دانست كه اين اصل با اين اطالق در به. قوق ما پذيرفته نشده استدر مقابل بايد گفت

به ماده مي توان به ارزيابي دليل طبق اين ماده قاضي نمي. اشاره كرد202عنوان نمونه تواند

و تكليف وي صرفاً به همين دليل است.به تحقيق در خصوص وجود اركان اقراراستبپردازد

به،با اين حال.ار نيامده استدر اقر) قانون اخير241و يا 265 يا 255(اي مانند موادكه ماده

به دو دسته قابل تقسيم نظر مي كه داللت،دسته نخست:ندهسترسد ادله در حقوق ما  داليلي

و حتي گاهي چنين اظهار نظري به اظهار نظر قضايي نداشته كه نياز به قدري واضح است آنها

قب70نمونه اين داليل اسنادي هستند كه موضوع مواد. منع شده است ا.ه بعد دسته.ستث

به اظهار نظر قضايي دارد،دوم به واقع، نياز كه تاييد اصابت آنها شهادت از آن جهت. داليلي

با اين. كند يا آنكه فاقد چنين تواني است، نمونه همين امر استكه موضوع خود را اثبات مي

سه يا اسناد از اقرار مندرج در صورت جل1وصف اگر هم قاضي فعلي را مكلف به تبعيت

به دادگاه  اين امر در غالب اوقات مبتني بر لزوم تبعيت از مفاد اقراري؛بدانيم) سابق(تحويلي

نيياست كه در سند و الجرم به معني پيروي از نظر دادرس قبلي از.ست رسمي آمده است

كه مقصود از تكليف قاضي، قرضي است.1 و بديهي است كه مدعي به اقرار طرف يا سند متضمن آن استناد كرده باشد

).2/77موسوي اردبيلي،(دادرس نمي تواند راسا تحصيل دليل نمايد 
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كه اقرار طرف با شهادت نيز قابل اثبات است )1419،307، حسيني عاملي(طرفي اگر پذيرفته شود
، به1

.طريق اولي، با سند نيز قابل اثبات خواهد بود

م ور در فرضي است كه در اقرار تلقي كردن اظهاري ترديدزببايد در نظر داشت مطالب

نباشد؛ در واقع در برخي موارد اقرار تلقي كردن اظهارات شخص، امري است نيازمند اظهار 

اي از نظر دادرسيبه بياني، ممكن است گفته).د اگر داللت اقرار التزامي باشمثالً(نظر قضايي

توان دادرس در اين موارد نمي. متفاوت داشته باشدي ولي قاضي ديگر نظر؛شوداقرار تلقي 

به اقرار تلقي كردن آن اظهار دانست رك(دوم را مكلف موسوي اردبيلي،: براي ديدن مبناي اين تقسيم بندي

.)74و2/73

به سوال شماره 1388لي در مرداد آيت اهللا موسوي اردبي چنين مرقوم1316 در پاسخ

و قاضي اول آن را كامل دانسته باشد«: داشته اند مي؛چنانچه اقرار ثابت باشد تواند قاضي دوم

نظامي كه صدور حكم فرع. اين نظر موافق قواعد قضاوت در اسالم است.»كندبه آن استناد 

ازطب. بر حصول علم يا ظن متاخم است به تبعيت ق اين نظر قاضي در هيچ فرضي مكلف

كهست؛اقرار سابق ني رويه. پذيرفتن آن بدين اطالق دشوار است) از لحاظ حقوقي( نظري

بدين ترتيب كه صرف اقرار موجود در پرونده سابق. قضايي نيز متمايل به اختيار قاضي است

.را كافي در اثبات مدعا نمي داند

 شهادت: بند دوم
و تاثير گواهي با دادگاه است«:241ماده طبق ا.»تشخيص ارزش ط با اين ماده چندابرتدر

 شرايط مقرر در قانون، تبعيت از مفاد تمامياول اينكه حتي با وجود. نظر قابل ارائه است

و دست دادرس241بدين توضيح كه حكم ماده. شهادت را الزامي ندانيم  را مطلق فرض كرده

به همه طبق اين نظر صرف وجود. را باز گذاريم شرايط در گواهي گواهان، دادرس را ملزم

به استدالل.دكرلحاظ گواهي نخواهد  البته دادرس براي چشم پوشي از مفاد گواهي بايد

ولي در هر حال در تعارض شهادت با قراين قطعي حكومت با اين گونه قراين خواهد. بپردازد

و در اثر تحقيق قاضي حاصل شده حتي اگر قراين مزبور خارج بود؛ از پرونده

 شرايط الزم در گواهي، مفاد همهبر اساس نظر دوم، در صورت وجود.)2/83، 1385كاتوزيان،(باشد

مي.)3/233، 1385شمس،(شودگواهي بر دادرس تحميل مي رسد حتي اگر هم نظر دوم به نظر

به تبعيت از گواه اي بدانيم كه در دادرسي گذشتهيپذيرفته شود نبايد دادگاه را مكلف

و. موضوعي را اثبات كرده است زيرا بر فرض كه گواهي در آن دادرسي در صورتجلسه ثبت

كهبه امضا رسيده باشد، صورتجلسه دادگاه حداكثر مي به منزله سندي رسمي باشد تواند

 
و شهد علي اقراره جاز لصحه االقرار بالمجهول...«.1 .»...فاالقرب آنه اذا حفظ الشاهد القباله عنده او ما فيها
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و بنابر ). ون مدني قان1285ماده(اين اعتبار شهادت را خواهد داشت متضمن شهادت است

به پرونده فعلي رسيدگي مي كند با شهادت يا در واقع با شهادتنامه اي روبرو  كه حال دادرسي

كه طبق ماده  مي241است و تاثير آن با خود او بر.)128، 1386كريمي،(باشد، تشخيص ارزش پس

كه گواهي مورد نظر دادرس قبلي را قانع ساخته باشد، ر فرض هم ا به ممكن است قاضي فعلي

البته اگر قائل بر تحميل گواهي بر دادگاه باشيم، رسيدگي.)78،)ب( 1382 كاتوزيان،( اقناع نرساند

و گواهان منحصر مي به وجود شرايط گواهي .شودقاضي

به گواهي خودداري كرده گو اينكه توان. انددر فقه نيز برخي از فقها از اعتبار بخشي مطلق

به اندازه اقر نياثباتي شهادت  خاص قائل بر عدم اثبات موضوعياز همين رو در مواضع.ستار

و عدم وجود سيستم.)309، 1419، حسيني عاملي(1اندبا شهادت شده به مباني قضاي شرعي با توجه

و شباهتي كه بين اين نظام با نظام كامن لو وجود دارد، نمي توان قاضي ثانوي را ثبت دعاوي

به پذيرش نظر قاضي قبل زيرا در اين نظام حكم هر قاضي.ي در ارزيابي ادله دانستمكلف

و در عين حال طرفين مي و طرفين دعوي الزم االتباع بوده توانستند به فقط براي خود وي

به حكم قاضي قبلي گردن ننهند و مي. قضاوت قاضي ديگر تراضي كرده توان با اين وصف

.)1/552، 1376سبحاني،(كننده راي استماع شود قاضي صادر بوسيلهد گفت از نظر فقهي گواهي باي

 قاضي صادر كننده راي الزامي دانسته بوسيلهشايد بر همين مبنا بوده كه اصوال استماع گواهي

).245و231به بعد البته با لحاظ مواد235مواد(شده است

و بوسيله فقهاي معاصر استماع شهادت را حتي قاضي صادر كننده راي ضروري ندانسته

 اعتبار شهادت كتبيبابردآيت اهللا صانعي در پاسخ به سوالي. دانندشهادتنامه را كافي مي

به شاهد محرز«: دهندچنين پاسخ مي به عنوان اداي شوداگر نسبت مكتوم كه و ثابت شود

و حجت مي به صورت كتابت شهادت نوشته است، شهادت محسوب و ظواهر الفاظ باشد

ميمانند حالت تكلم  مي.)1386،1/29صانعي،(»باشدمعتبر به اين اگر اين نظر پذيرفته شود توان

كه اگر شهادتنامه در حكم شهادت است پس الجرم) قانون مدني1285ماده(نتيجه رسيد

و در  صورتجلسه دادگاه كه متضمن شهادت شهود است نيز دست كم اعتبار شهادتنامه را داشته

در. آيت اهللا موسوي اردبيلي نيز همين نظر را پذيرفته است.استدعاوي آتي نيز قابل استناد 

و قاضي اول آن كه در بند اول اشاره شد، در فرضي كه شهادت ثابت باشد را كامل استفتايي

هر.انددانسته باشد، قاضي دوم را در استناد به گواهي موجود در پرونده قبلي مختار دانسته در

 
فيو خالف الشيخ.1 و المحقق الثاني و صاحب الجامع في» تعليق االرشاد«و ابن ادريس و في» مجمع الفوائد«في المقام،

و كذلك المصنف في هذا الكتاب في« قال ما نصه- اعني كتاب الوصايا- كتاب الوصايا و قال اشهدوا علي بما و لو كتب وصيه

ع قد عرفت ما فيه: ليهم، فاما آن قراه الشاهد مع نفسه فقال له الموصيهذه الورقه لم يجز حتي يسمعوا منه ما فيه، او يقرا

و كذا البحث في المقر .آنتهي» فاشهد علي به فاالقرب القبول،
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در واقع حتي در فرض گواهي تلقي كردن. شودنده فراموش نبايد حقوق دفاعي خوا،حال

به پرونده ديگر ثبت شده است، اعتبار آن نمي كه در صورتجلسه رسيدگي تواند از شهادتي

به عبارت( بيشتر باشد؛ پس خوانده،نندكگواهي گواهاني كه در محضر دادگاه اداي شهادت مي

 واجد شرايطدالبته گواه در حين اداي گواهي باي(كندتواند شهود را جرحمي) بهتر مشهود عليه

م و وجود بعدي آن الزم نيست پي)به بعد1/379و موسوي اردبيلي، 234.باشد و يا آنكه در

به نظر، تصميم دادگاه در خصوص عدالت).242و238مفهوم مواد( اثبات كذب گواهي برآيد

و ساير شرايط الزم جهت اداي گواهي از اعت نيگواهان  تا اظهارستبار امر مختوم برخوردار

را. شودنظر ثانوي ممنوع تلقي كه محاكم نيز استماع شهادت  شخص بوسيله بر همين مبناست

مي. داننددادرس الزامي مي ميبه عنوان نتيجه تواند مستند به گواهي باشد كه توان گفت حكم

بر)290و245مفهوم مواد(در پرونده ديگر استماع شده است  ولي هيچ تكليفي از اين لحاظ

به نظر ما قاضي نمي) 241و نيز ماده 290قسمت اخر ماده(شوددادرس بار نمي تواندو حتي

 اردبيلي، موسوي(از پيش خود بدان استناد كند بلكه اين امر مي بايد فرع بر استناد مدعي باشد

2/18(.

 سوگند: بند سوم
كه دخالت281به خصوص ماده لحن مواد قانون آيين دادرسي مدني به گونه اي است

 مضافاً. رساندمستقيم دادگاه صادر كننده راي را در هدايت جريان اتيان سوگند به ذهن مي

به ضرر؛آيدسوگند از لحاظ ماهيت يك ادعا به شمار مي و  يعني اخباري است به نفع خود

ني1325از ماده.)1386،101كريمي،( ديگري مي قانون مدني كه مقصود از سوگندز چنين بر آيد

طبق. ديگر استي قانون اخير نيز مويد1332ماده. مدعي عليه، مدعي عليه همان دعوا است

به اشخاصي كه طرف دعوي بوده«:اين ماده و قائم مقام آنها موثر استقسم فقط نسبت »اند

 استناد1335و1328 بر اساس مواد ضافاًم.)1361،2/1110، جعفري لنگرودي، دايره المعارف علوم اسالمي(

به قسم، فرع بر نبود ادله ديگر است؛ بنابراين در وهله اول بايد از فقدان داليل ديگر مطمئن

و اين امر با صدور راي به استناد سوگندي كه در پرونده ديگري ياد شده است حاصل  شد

. شودنمي

ياميسوگند از لحاظ ماهيت نيز متفاوت با ساير ادله و بسياري از مولفين آن را صلح باشد

به(داننددر حكم صلح مي  شايد به همين علت بوده؛)1385،2/187كاتوزيان،: براي ديدن نظرات مختلف رك

در اين ماده، قسم. قانون مدني در خصوص ساير ادله نيامده است1332كه ماده اي شبيه ماده
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و قائم مقام آنها مو به طرفين اين ماده شباهت زياد با ماده.1ثر دانسته شده استفقط نسبت

كه در آن آثار عقد، نسبي دانسته شده است218 از طرفي يمين جنبه كاشف. قانون مدني دارد

كه مجهولي را حل كند ندارد يعني اين ، جعفري لنگرودي، دايره المعارف علوم اسالمي(طور نيست

ميمقايسه.)1/32، 1386صانعي،و1361،2/1106 به ذهن كه در سوگند با ساير ادله اين نكته را رساند

و صرف سوگند وقعي نهاده نمي به حقيقت مسائل موضوعي مورد اختالفسوگند اساساً شود

در هر حال.تواند مستند صدور راي قار گيرد حتي اگر قاضي علم به كذب آن داشته باشدمي

هبه نظر مي به طرفين ، 1385؛ كاتوزيان،112، 1386كريمي،(مان دعوي استرسد اعتبار سوگند منحصر

.؛ بنابراين در دعوي ديگر تحت عنوان سوگند قابل استناد نخواهد بود)1387،6/266و امامي،2/208

 اتيان سوگند منوط 270بر اساس ماده. آيين اداي سوگند نيز مستند ديگر اين نظر است

و قاضي نمي ابه تقاضاي طرفين است به قسم تواند پس به طريق اولي. كندز پيش خود امر

كه در دادرسي ديگر ياد شده است استناد كندنمي .)2/200، 1385كاتوزيان،(تواند به سوگندي

در واقع اجازه. در فقه نيز نظارت قاضي رسيدگي كننده در اتيان سوگند پذيرفته شده است

و عالوه بر . آن بايد در دادگاه ياد شده باشدقاضي بايد مقدم بر ياد كردن سوگند باشد

و امام خميني، 1398،40/229نجفي،( در.)2/429 به بعد حتي برخي از فقها به اصل لزوم ياد كردن سوگند

از نظر ايشان حتي استنابه در سوگند نيز خالف اصل). منبع اخير( اندمجلس قضا تصريح كرده

و پذيرفتن آن دشوار .است

آن،لبا اين حا  چنانچه ماهيت سوگند را صلح يا در حكم آن بدانيم، آنگاه پيروي از مفاد

آن. بر طرفين الزامي است طبق اين نظر، ياد كردن سوگند الزامي را بوجود مي اورد كه رعايت

به قايم مقام طرفين نيز تسري  يابدمي فرع بر وجود منازعه نيست؛ بر همين اساس آثار سوگند

ما( و قايممي،بنابراين). قانون مدني1332دهقسمت اخير توان گفت، مفاد سوگند براي طرفين

و شخص مي كه در دادرسي ديگر ياد مقام آنها الزم االتباع است به سوگندي استناد كند تواند

به شرطي كه طرفين دعواي حاضر با پرونده سابق واحد باشند از نظر فقهي نيز اين.شده است؛

ا كه بر اساس. در فقه يكي از آثار سوگند، سقوط دعوي است.ستنظر قابل دفاع دعوايي

و برخي سوگند خاتمه مي يابد قابل استماع نيست حتي اگر بر مبناي كشف داليل جديد باشد

ظاهرا مبناي سقط.)1/32، 1386و صانعي،2/117 موسوي اردبيلي،(اندبر اين قول ادعاي اجماع كرده

 
توانـد مـورد رأي دادگـاه تجديـدنظر نمـي- 359مـاده: مي باشـد 404و 359نسبي بودن اثار عقد از جمله مستند به مواد.1

و استفاده غير طرفين تجديدن  صورت تفكيك نباشد كه در اين ظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه

و تجديدنظرخواهي نكرده   رأي- 404مـاده.اند، تسري خواهد داشت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده

كـه رأي يادشـده قابـلي قرار گيرد، مگـر در مـواردي خواه تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام عالي كشور نمي فرجامي ديوان

و  و درخواست فرجـام تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام تجزيه خواسته بوده

.اند، تسري خواهد داشت نكرده
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به دست خودشان. استدعوي توافق ضمني طرفين آنها چنين خواسته اند كه تكليف منازعه

و يا اساساًشودحل  و دادرس در كشف واقع دخالتي نداشته باشد، واقعيت امر يا اهميتي ندارد

كه اظهار منافي سوگند نبايد شنيده در رويه. شودغير قابل كشف است؛ پس طبيعي است

د و صرف سوگند موجود در قضايي نيز ترديدي در لزوم اداي سوگند ر دادگاه وجود ندارد

به اثبات ادعا .شودنميمنجر پرونده ديگر

 سند اخباري: بند چهارم
كه ممكن است متضمن اقرار، شهادت، نظر سند ذاتا دليل نيست بلكه دليل دليل است

مي. باشد... كارشناسي يا اخشودبا توجه به دليلي كه در سند منعكس باري، ممكن است سند

و اگر اخباري چنانچه دليل منعكس در سند،.و يا احرازي باشد احرازي باشد سند احرازي

در.)37و36، 1386كريمي،(شودباشد سند اخباري ناميده مي كه ارزش اثباتي سند تابع دليلي است

ماده(آن منعكس شده است؛ پس اگر متضمن شهادت باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت

و.و اگر متضمن اقرار باشد، ارزش همان را داراست) انون مدنيق1285 در خصوص اقرار

كه مستند حكم پيشين اقرار نامه يا شهادت نكته قابل ذكر به نظر نمي و در فرضي رسد

كه مستند حكم اقرار يا شهادت بوده است .شهادتنامه باشد حكم موضوع تابع موردي است

مي. كمي ترديد استولي در مورد سند متضمن سوگند، آيد لزوم زيرا آنچه از متون قانوني بر

و صرف ارائه سند متضمن سوگند،)1 به بعد270مواد(يادكردن سوگند در محضر دادگاه است

و تلفظ آن موضوعيت دارد. ارزش سوگند را ندارد . در واقع ياد كردن سوگند به لفظ جالله

كه متضمن سوگند ولي در عين حال چنانچه در دعواي حاضر صور تجلسه دادرسي پيشين

آن1332، قاضي مكلف است بر اساس ماده شوداست ارائه  . را محترم بدارد قانون مدني مفاد

و ارتباطي به لزوم تبعيت از دليل سابق ندارد؛ به اين امر نتيجه ماهيت خاص سوگند است

ب عبارتي رود تا موضوع نميه شمارسوگند، مانند اقرار يا شهادت دليل به معني دقيق كلمه

و اعتبار آن مطرح   در عمل دادگاه مكلف به لحاظ مفاد،در هر حال. شودارزيابي دادگاه

، ياد شده)كه بنا به فرض بين همان اشخاص بوده(سوگندي خواهد بود كه در دادرسي پيشين

كه نمي. است  در اثبات ادعا ولي تاثير سوگند سابقكندتواند وقوع سوگند را انكار بدين معنا

.در تشخيص دادگاه است

و) مدعي(هرگاه خواهان:272ماده: راي نمونه مواد ذيل ذكر مي گرددب.1 و خوانده فاقد بينه مدعي( گواه واجد شرايط باشد

و بـه موجـب آن ادعـا سـاقط خواهـد شـد اداي سوگند مـي منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر) عليه .نمايـد

و سوگند را به خواهان واگـذار نمايـد، بـا سـوگند وي ادعـايش ثابـت: 273ماده چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد

و مي مي صورت نكولدر شود و به موجب آن حكم صادر .گردد ادعاي او ساقط
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 استناد دوباره به ادله احرازي اثبات دعوي: مبحث دوم
ا كه در عالم خارج، موجود به عنوانستدليل احرازي دليلي است و دادرس به احراز آن

و سند.)35، 1386كريمي،(كندامر خارجي اقدام مي و تحقيق محلي، كارشناسي و( امارات، معاينه

آننه ا. ادله احرازي هستنداز) دليل منعكس در بدين.ستدر ادله احرازي، نقش قاضي فعال

كه مي و جريان تمهيد دليل را اداره معني و تفحص پرداخته به تحقيق كه. كندتواند هم چنان

مي. شود بدان متوسل تواند راساًمي تواند در اين گونه داليل هر گونه تحقيقي يا اقدامي دادرس

و248،256بر همين مبناست كه موادي چون. انجام دهد، براي كشف حقيقت الزم باشدكه

تا.1 در ادله اخباري نيامده است259 در مواد مزبور صراحتا به قاضي اجازه داده شده است

و تحقيق محلي استناد  و معاينه به كارشناسي در اين مواد، استناد كننده يا خواهان. كندراسا

ت به و اين تكليف ضمانت اجراي سنگين داردمكلف هر. هيه وسايل اجراي قرار شده اند به

و اصحاب دعوي نيز تكليفي  شكل در ادله اخباري چنين اختياري براي دادگاه مقرر نشده است

. در خصوص تهيه وسايل تمهيد دليل ندارند

 امارات: بند اول
اي باشد كه مستند صدور راي در دادرسي ديگري بوده است، اين چنانچه مستند ادعا، اماره

به رعايت مفاد آن نخواهد كرد في نفسه دادگاه را مكلف احراز زيرا در اين دسته از داليل،. امر

و ارزيابي وي موضوعيت دارد با اين حال بايد بين. شودبايد وجدان دادرس قانع. دادگاه

و قضايي فرق نهاد در امارات قضايي، استنباط دادرس از وقايع موضوعيت دارد.امارات قانوني

نيو نمي به پذيرش نظري دانست كه منتسب به خود وي دادرس براي.ستتوان او را مجبور

به حربه هايي متوسل مي  شود كه شايد منحصر به خود او باشداقناع وجدان خويش

به نتيجهممكن است.)1385،3/371شمس،( و در اين نتيجهاياز نحوه ارتباط دو تن  خاص برسد

مي- 248ماده.1 به دادگاه و. درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد تواند راساً يا موضوع قرار

نه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاي- 256ماده.طرفين ابالغ شود وقت اجراي آن بايد به

قرار مذكور را دادگاه الزم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحلهو اگر اجراي. باشد موجب خروج آن از عداد داليل وي مي

و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي بهدر. باشد بدوي با خواهان دعوا علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار صورتي كه

و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظر و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال خواهي مقدور نباشد

و هرگاه ظرف- 259ماده.متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود  ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است

ن مدت يك هفته از تاريخ ابالغ آن مي كند، كارشناسي از عدادرا پرداخت به.شود داليل وي خارج نظر هرگاه قرار كارشناسي

و دادگاه به انجام دادگاه نيز نتواند بدون باشد  كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي

به عهده و درمرحله تجديدنظر در خواهان در صورتي عهده تجديدنظر خواه است،  مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كه

گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهيمي نمايد، دادخواست ابطال صادر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم

.حكم بدوي نخواهد بود متوقف ولي مانع اجراي
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؛ همو، 129، 1383ن،؛ كاتوزيا1385،3/370شمس،(اي از پيش وجود نداردگيري آزاد است؛ هيچ قاعده

 اين ترتيب منطقي است؛ اگر منظور نهايي قانع ساختن قاضي باشد اين امر با اجبار).2/169، 1385

ن. بدست نخواهد امد مي. بايد قاعده الزام آوري تمهيد شودپس تواند از جستجو در قاضي

و پرونده به قرائني دست يابد كه در آن اوضاع و اجتماعي و روابط عاطفي و مدني هاي كيفري

و دست يافتن به ظن قوي براي شناخت واقع شود ؛ 149همان،(احوال ويژه، مبناي استنباط

مي.)3/372، 1385شمس، چپس كه مستند صدور نانچه دليل ادعا قرينهتوان گفت اي قضايي باشد

به نظر قاضي است اين ترتيب منطقي. راي در پرونده ديگري بوده است، پذيرش آن بسته

به وي ارائه كه  شودمي است؛ زيرا اگر استنباط قاضي در نتيجه گيري از امارات قضايي اي

د به اماره موجود در پرونده ديگر موضوعيت داشته باشد، اين حكم در پرونده ديگر كه ر آن

.استناد شده است نيز جاري خواهد بود

اماره قانوني چهره نوعي. اگر اماره از نوع قانوني باشد، اقناع وجدان قاضي اهميتي ندارد

و مانند قانون كلي است نظر به همين ويژگي، تبعيت از مفاد اماره.)132، 1383كاتوزيان،(دارد

ا جعفري(مگر ادله ديگر يا اماره قضايي، مثبت خالف آن باشد) 6/233، 1387امامي،(ستقانوني الزامي

با اين مقدمه چنانچه دليل ادعا، اماره قانوني اي باشد كه مستند رايي ديگر.)1348،1/669لنگرودي، 

به خالف واقع بودن آن  و در اين مسير اعتقاد دادرس  بوده، تبعيت از مفاد آن الزامي است

به قانون است.ي تاثير استب به اماره قانوني مانند استناد  با اين وصف قاضي راسا نيز. استناد

 حتي)167، 1386و كريمي، 140، 1383كاتوزيان،(كندبه اماره قانوني استناد)و به نظر ما بايد(تواندمي

. اگر اماره مزبور در پرونده ديگري منعكس شده باشد

و يا موضوعيدر حقوق اسالم امار كه دانستن. هستندات شرعي قرينه موضوعي آن است

ظاهرا مقصود مولف آن است كه در.آنها براي هر كسي كه بدان دست يابد مالزمه عقلي دارد

و حال آنكه در  اين نوع قراين، نتيجه گيري دادرس مشابه استنباط قاضي ديگر خواهد بود

كه موضوعي از در واق.ستامارات قضايي الجرم چنين ني ع اماره موضوعي، اماره اي است

در.و با اماره قضايي متفاوت است) 1/611، 1378جعفري لنگرودي،(كندموضوعات احكام را ثابت مي

در واقع در حقوق. هر حال چنانچه قاضي به علم برسد بايد بر اساس علم خويش راي دهد

د و از جمله داليل اثبات مياسالم علم قاضي حجت بوده جعفري لنگرودي، دايره(رودعوي به شمار

و اگر بر اين اساس طريقه حصول علم، موضوعيت).1/188، 1361، المعارف علوم اسالمي  نداشته

امارات مستند حكمي ديگر، موجد علم قاضي باشد تبعيت از مفاد آن الزامي است؛ ولي اين

فتن اين ترتيب در حقوق موضوعه ما پذير. تكليف ارتباطي به پيروي از مفاد حكم پيشين ندارد

كه بر اساس مواد. دشوار است  قانون مدني، علم قاضي حجت 1335و 1258بدين توضيح

در رويه قضايي نيز امارات.)1384،117موسويان،(باشدمبتني مگر آنكه بر اسناد يا اماراتستني
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ن كند؛ دادرسان عالقهميقضايي موجود در پرونده ديگر قاضي را مكلف به تبعيت از مفاد آن

به همين لحاظ ممكن است امارات  و به صدور راي بر مبناي اقناع وجدان خويش دارند زياد

 خاص بينيدر خصوص امارات قانوني نيز تفاوت. مزبور را موجب اقناع خويش ندانند

و رويه قضايي مشاهده نمي ي بدين ترتيب كه محاكم مفاد امارات قانون. شودمقررات قانوني

.شمارندموجود در پرونده ديگر را محترم مي

و تحقيق محلي: بند دوم  معاينه
و معاينه محل از امارات قضايي محسوب 255مطابق ماده  ،اطالعات حاصل از تحقيق

و تحقيق. شودمي براين اساس مطالبي كه در خصوص اماره قضايي گفته شود در مورد معاينه

و معاينه محل كه در پرونده از لحاظ. محلي نيز صادق است  منطقي نيز پيروي از نتيجه تحقيق

كه. ديگر موجود است، نبايد الزامي دانسته شود اگر پيروي از نتيجه مزبور از جانب دادرسي

و تحقيق زير نظر وي انجام شده است، اجباري نباشد ، رعايت)255و250مواد(امر معاينه

بعالوه اگر شخص قاضي صادر كننده. ياري خواهد بودمفاد آن از سوي دادرس ديگر نيز اخت

و مبناي راي دادگاه نيز اطالعات حاصله از معاينه  و تحقيق محل نباشد راي، مجري قرار معاينه

قسمت پاياني ماده(و تحقيق باشد، شرط ضروري صدور راي مورد وثوق بودن گزارش است

به تبعيت از نتيج). 250 و تحقيقي دانست كه خود در پس نمي توان قاضي را مكلف ه معاينه

مي رسد از اين هم بايد جلوتر رفت به نظر تواند از دادرس نمي. اجراي آن نقشي نداشته است؛

به248ماده. مفاد چنين قراري پيروي كند و تحقيق محلي، قاضي را مكلف  در مورد معاينه

و امكان اين حكم از جمله مبتني بر لزوم اطالع. صدور قرار كرده است طرفين از جريان امر

.)374، 1337 متين دفتري،�249ماده(1باشدمعرفي مطلعين خود مي

و تحقيق سابق تحت همين عنوان استناد كنداز لحاظ ماهوي نيز قاضي نمي . تواند به معاينه

ست كه موجبات علم قاضي را بوسيله تحصيل معرفت شخصياايزيرا معاينه محل طريقه

مي.)3/339، 1385 شمس،–371، 1337متين دفتري،(دآورفراهم مي درايتواند از آن بعنوان امارهولي

رك(جهت تكميل ادله ديگر ياري جويد .)168، 1386كريمي،: جهت ديدن مباني تكميلي بودن اين دليل

مي- 248ماده.1 به دادگاه و.ر معاينه محل را صادر نمايـد درخواست هريك از اصحاب دعوا قرا تواند راساً يا موضـوع قـرار

آن- 249ماده.طرفين ابالغ شود وقت اجراي آن بايد به  ن به اطالعات اهل محـل اسـتنادا درصورتي كه طرفين دعوا يا يكي از

و اسامي مطلعين را هم ذكر نمايند، اگرچه به انچـه قـرارچن. نمايـد نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلـي صـادر مـي طور كلي باشد

مي تحقيق محلي به  تحقيقات، مطلعين خود را در محل تواند در موقع درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا

.حاضر نمايد كه اطالع آنها نيز استماع شود
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به اطالعات اهل محل، استفاضه گويند و لزوم. در فقه به مبناي قضاوت دراسالم با توجه

 علم يا ظن متاخم، چنانچه قاضي به علم يا ظن مزبور برسد كافي است اگر چه علم حصول

به دليلي نباشد در موضوع بحث نيز چنانچه معاينه يا تحقيق.)2/408موسوي خميني،(وي مستند

به يقين برساند مي ، 1378فاضل لنكراني،(تواند در لواي علم قاضي رخ نمايي كندسابق، قاضي را

موسوي(اي از فقها قايل به لزوم تبعيت از حكم سابق باشندپس بر فرض كه عده.)2و38،1جلسه

به معني لزوم پيروي از مستندات آن نيست)2/408خميني،  عمده نظرات فقها.، اين امر الجرم

به وحدت دو دعوي است يعني موضع مباحث آنها فرضي است كه دعواي سابق مجددا. ناظر

كه دعواي فعلي با دعواي سابق متفاوت است مطلب صريح ديده ولي در شودمطرح مي فرضي

و بايد طبق اصول چاره انديشي نمي به تبعيت از نظر. شودشود طبق اصل، دادرس مكلف

و بايد بر اساس اجتهاد خويش راي دهد ،(قاضي قبلي نيست رويه قضايي نيز انجام.)407همان

و تحقيق محلي را از سوي شخص صاد وي(ركننده رايمعاينه مي) يا با نظارت و الزامي داند

و تحقيق محلي موجود در پرونده ديگر را حداكثر به چشم يك اماره مي .نگردمعاينه

 كارشناسي: بند سوم
و نيز لزوم رعايت حقوق دفاعي اصحاب دعوي چنين برمي257از لحن مواد آيد به بعد

كاكه كارشناسي مي به صدور قرار به طرفين هم فرصت اعتراض به بايد مسبوق و رشناسي بوده

به استناد. نظر كارشناس داده شود كه دادرس بتواند رعايت اين ترتيب مانع از آن است

به صدور راي  ؛ حتي اگر اصحاب دو دعوا واحد كندكارشناسي موجود در پرونده ديگر اقدام

را. باشند و كسب اگاهي دادرس استفاده از اين گونه اطالعات تنها ممكن است براي هنمايي

 موردي پيش بيني شده 149با اين حال، در ماده.)2/135، 1385كاتوزيان،(مورد استفاده قرار گيرد

بر. تواند به كارشناسي كه تحت نظارت وي انجام نشده نيز ترتيب اثر دهدكه دادرس مي

و با لحاظ ماده در155اساس اين ماده  قالب درخواستي، ممكن است درخواست كارشناسي

به همين جهت شوددر واقع ممكن است انجام كارشناسي در آينده متعذر. مستقل باشد و

به مدعي اجازه داده حتي بدون اطالع طرف درخواست. اثبات امر هم غير ممكن شود قانون

مي. كندكارشناسي  مي. تواند به كارشناسي مزبور ترتيب اثر دهددادگاه نيز در رسد ولي به نظر

و پس از  به طرف فرصت دفاع داده نشده است بايد چنين امكاني در ضمن دادرسي كه فرضي

ميشودانجام كارشناسي اعطا  مي؛ پس تواند به كارشناسي موجود در پرونده توان گفت قاضي

به طرفي كه كارشناسي به زيان وي بوده فرصت دفاع داده شودكندديگر استناد  .به شرطي كه

و طرفين در پرونده البته بنظر و دعواي فعلي واحد هستند  در مواردي كه اصحاب دعوي سابق

قبلي راي كارشناس را قاطع دعوي خود دانسته باشند، در اين فرض دادرس فعلي بايد به
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به مفاد نظريه كارشناسي بسان يك قرارداد الزام آور بنگرد و  توافق بعمل آمده احترام گذاشته

بر همين اساس است كه راي مستند به چنين نظري غير قابل تجديد نظر.)367، 1337متين دفتري،(

و فعلي واحد بوده معذلك دعواي فعلي متفاوت. يا فرجام است ولي اگر اصحاب دعواي سابق

به راحتي نمي شدبا دعواي قبلي باشد در واقع هيچ. توان قائل به الزام آور دانستن نظر سابق

.)368همان،(ي را الزم االتباع بدانيمموجبي نيست كه چنين نظر

و قطعي بودن چيزي و آگاهي و اگر مفيد علم در فقه نيز كارشناسي في نفسه حجيت ندارد

با.)325، 1382ساكت،( بدان رفتار كنددباشد، قاضي باي با اين وصف، معيار، حصول علم است چه

پ چه كارشناسي اي كه در و . رونده ديگر بعمل آمده استكارشناسي موجود در پرونده حاضر

و متعدد باشند نظر وي را بينه كه كارشناس، عادل، ثقه البته برخي از فقهاي معاصر در فرضي

كه در خصوص.)2/31، 1386صانعي،(اندبه شمار آورده اگر چنين باشد موضوع تابع حكمي است

مي. شودشهادت پذيرفته مي مادر واقع از شرط تعدد چنين بر هيت كارشناسي دست كم آيد كه

به شهادت نزديك شده است .) به بعد321، 1382كاتوزيان،:رك(در اين حالت خاص

 اسناد احرازي: بند چهارم
به شمار مي و محتواي سند در برخي اوقات از ادله احرازي و آن جايي است كه محتوا رود

است كه معاينه محل چند سال بعنوان مثال نقشه هوايي سندي. مفاد اسناد متضمن اخبار نباشد

و احراز واقعيت از معاينه محل بر عهده دادرس است كريمي،( قبل در آن منعكس شده است

و.)37، 1386 . هم چنين است سند متضمن نظريه كارشناس، معاينه محل در اين موارد ارزش ...

كه سند متضمن آن است ه معاينه پس اگر سند، متضمن نتيج. سند تابع ارزش دليلي است

م شدزبمحلي باشد، مطالب .ور در خصوص معاينه محل در مورد آن نيز جاري خواهد

و شهادتنامههب.ندهستدر فقه اماميه اصوال همه اسناد احرازي عبارتي اقرارنامه ارزش اقرار

و يقين حاصل. دارد ارزش شهادت را سند در صورتي قابل استناد است كه از آن علم

في نفسه دليل محسوب نمي،به عبارتي.)1382،328ساكت،(شود و .شود سند وجود مستقل ندارد

و يكي از فتاوي خويش اسناد رسمي و حجج قويه آيت اهللا صانعي در  مملكتي را از امارات

و كتابت. نظر محقق قمي نيز همين است.)1/31، 1386صانعي،( دانندمي فقيه بزرگوار صرف سند

و يا آنكه حاكمدارا جز حجج شرعيه نمي ند مگر آنكه شاهدي بر محتواي آن شهادت داده

آيت اهللا موسوي اردبيلي.)1381،90و صفري،1388ده نظرات فقهي، چكي(علم به مندرجات آن پيدا كند

به سوال  عمل آمده است، استنادهب1388 نگارنده در مرداد بوسيلهكه 1316نيز در پاسخ

و اطمينان دانستهدوباره به سند در دادرسي ديگر ،بر اين اساس. اند را فرع بر حصول علم

به تبعيت از مفاد سند ني  ديگرايو چنانچه سند در پروندهستدادرس در هيچ فرضي مكلف
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مي. اشد نيز چنين اختياري مطرح استبموجود توان گفت از لحاظ فقهي تبعيت از مفاد پس

ا كه در دادرسي پيشين بدان استناد شده نيسندي  احكام ثانويه،با اين حال.ستست اجباري

و بر همين مبنا سند، ديگر وسيله حصول علم نيست؛ اعتبار متضمن اعتبار ذاتي اسناد بوده

و ناديده گرفتن مفاد صريح آن موجب نقض حكم در مراجع عالي خواهد  ذاتي پيدا مي كند

ق70و مواد3741ماده( بود  بر مبناي قانع نشدن يا واند صرفاًتدادرس ديگر نمي).ث.به بعد

به مفاد صريح سند خودداري به علم از ترتيب اثر دادن .كندنرسيدن

 نتيجه
بشودچنانچه در جريان دادرسي امري احراز عنوان گواهي يا سوگنده، مانند آنكه مطلبي

ب گفته شود، در دادرسي قه هاي بعدي نيز معتبر است؛ منتها اين امر اضي بعدي معني تكليف

 بايد بين دو موضوع،در واقع.ستدر تبعيت از ارزيابي دادرس سابق از ادله ارائه شده ني

و نتيجهي وقوع امري مانند اظهار مطلب:تفكيك كرد كه از آن قرار يا واقعه يا اجراي قرار اي

و غيرقابل خدشهي يا بيان مطلبيوقوع رويداد. شودگرفته مي در چنانمثالً. است، معتبر چه

توان ترديد كرد يا اگر مطلبي پرونده سابق قرار معاينه محل اجرا شده باشد در اجراي آن نمي

آناز سوي يكي از طرفين دعوي گفته شده باشد نمي به. را انكار كرد توان اظهار ولي اين امر

و نتيجه گيري قاضي سابق ني مي.ستمعني تبعيت قاضي فعلي از ارزيابي  تواندپس دادرس

به نتيجه اين مسئله در گواهي نيز رخ نمايي. اي متفاوت برسدعلي رغم پذيرش اجراي قرار،

ميهب. كندمي نيعنوان قاعده به تبعيت از ارزيابي دادرس گذشته ؛ستتوان گفت، قاضي مكلف

و كه موضوع ارزيابي در مورد آنها منتفي بوده و سند صريح با اين حال در مواردي مانند اقرار

اد ميستاللت آنها از نوع وضعي و به، نقش قاضي منفعل بوده توان قاضي بعدي را مكلف

به استناد اقرار يا سندي دانست كه مستند صدور راي در پرونده قبلي بوده است . صدور راي

و در دعاوي. شودهمين حكم در خصوص سوگند نيز جاري مي سوگند در حكم صلح بوده

به محترم نگه داشتن مفاد آن استديگر نيز قابل استناد اس و قاضي نيز مكلف در داليل.ت

و اظهار نظر قضايي وي نقشي بسزا در  احرازي، نظر به اينكه نقش دادرس نقشي فعال است

به توان اثباتي دليل دارد مي(قوت بخشيدن كه ارزش) باشندامارات جز ادله عقلي و از آنجا

به تواند بيشتدليل در دادرسي ديگر نمي كه در ضمن آن ر از ارزش آن در دادرسي اي باشد

ب عنوان قاعده نمي توان دادرس را مكلف به صدور رايه درستي دليل پرداخته شده است، لذا

 
به در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين- 374ماده.1 آن قـرارداد نامه مربوط

مي معناي ديگري غير از .گردد معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض
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و يا آنكه تحت نظر وي تمهيد نشده بر اساس ادله اي دانست كه شخصا استنباطي از آن نداشته

.است
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