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Background and purpose: The relationship between litigants and 

judges is one of the basic issues in every legal system; The purpose 

of the present research is to investigate the interaction of litigants and 

judges in the legal system of Iran, France, England and the 

transnational civil procedure law. 

Materials and methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: The parties to a lawsuit and the judge move in a parallel 

cycle to advance the proceedings. If contrary to the traditional rules 

that assign an independent role to the parties and the judge, if it moves 

towards changing the approach to the process of proceedings and 

establishes a kind of bilateral cooperation and interaction between the 

judge and the litigants, it will be better to achieve the goals of civil 

proceedings and above all Justice was achieved. 

Conclusion: The interaction of litigants and judges in the 

transnational civil procedure and the laws of some progressive 

countries such as France and England have been explicitly 

mentioned; In Iranian law, it is possible to implicitly consider cases 

compatible with the theory of cooperation between the judge and 

litigants; As a result, in order to identify the interaction between the 

litigants and the judge, amendments can be applied in the Civil 

Procedure Law of Iran. 

Article history: 

Received: 27 Aug 2022 

Edition: 30 Oct 2022 

Accepted: 1 Jan 2023 

Published online: 11 Mar 2023 

Keywords: 
 

Judge, The Parties to the Proceedings, 

Cooperation, Civil Precedure 

Principles, Procedure 

Corresponding Author:  

Alireza Saeid 

Address: 

Department of Criminal Law and 

Criminology, Semnan Branch, 

Islamic Azad University, Semnan, 

Iran. 

Orchid Code:  

0000-0002-7358-3062 

Tel:  

09123653634 

Email:  

alireza.saied@yahoo.com 

 

Cite this article as: 
Pourbahram P, Saeid A, Ahangaran MR. The interaction of litigants and judges in the civil procedure 

system of Iran, France, England and transnational civil procedure. Economic Jurisprudence Studies 

2022-2023; Review on New Researches of Jurisprudence and Law. 



  1400                                             1401نامه جستارهای نوین فقه و حقوق، ویژهاقتصادی، امه مطالعات فقه فصلن /58

 باشد.تمامی حقوق انتشار این اثر، متعلق به انجمن علمی حقوق بشر اسالمی ایران می ©

 
 

 1401، سال 5دوره چهارم، شماره پیاپی 
 

 دادرسی آیین تعامل اصحاب دعوا و دادرس در نظام دادرسی مدنی ایران، فرانسه، انگلستان و
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مناسبات میان اصحاب دعوا و دادرس یکی از موضوعات مبنایی  زمینه و هدف:

شود؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه تعامل در هر نظام حقوقی محسوب می

گلستان و آیین دادرسی اصحاب دعوا و دادرس در نظام حقوقی ایران، فرانسه، ان

                                                                                                     باشد.مدنی فراملی می

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با کتابخانهآوری اطالعات به صورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

طرفین یک دعوا و دادرس در یک چرخه موازی در جهت پیشبرد  ها:افتهی 

کنند. اگر بر خالف قواعد سنتی که نقشی مستقل برای دادرسی حرکت می

کت طرفین و دادرس قائل است، در جهت تغییر رویکرد به جریان دادرسی حر

نمود و میان دادرس و اصحاب دعوا قائل به نوعی همکاری و تعامل دوسویه شد، 

 افت.توان به اهداف دادرسی مدنی و در رأس آن عدالت دست یبهتر می

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت  :یاخالق مالحظات

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

ل اصحاب دعوا و دادرس در آیین دادرسی مدنی فراملی و تعام :یریگجهینت

قوانین برخی کشورهای مترقی مانند فرانسه و انگلستان صراحتاً مورد اشاره قرار 

توان به صورت ضمنی مواردی را با نظریه همکاری گرفته است؛ در حقوق ایران می

تای توان در راسدادرس و اصحاب دعوا قابل تطبیق دانست؛ در نتیجه می

شناسایی تعامل میان اصحاب دعوا و دادرس اصالحاتی در قانون آیین دادرسی 

 مدنی ایران اعمال نمود.
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 مقدمه. 1

 پیدا اهمیت بیشتر مدنی دادرسی در که آنچه

 دادرسی است. یعنی اعم مفهوم به دعوا کند،می

 دادگاه در هک اختالفی و منازعه یعنی دادرسی

 جریان. است رسیدگی تحت و شده مطرح صالح

 شروع خواهان توسط دادخواست تقدیم با دادرسی

 این خواهان از اقامه دعوا واقع هدف شود. درمی

 که قاعده این گردد. صادر وی نفع به حکم که است

دهنده آغاز رسیدگی تنها با درخواست نشان

یدگی به نحو خواهان و بدون اختیار دادگاه برای رس

قانون آیین دادرسی  2باشد، در ماده خودسرانه می

هیچ »مدنی ایران به این نحو بیان شده است: 

تواند به دعوایی رسیدگی نماید مگر دادگاهی نمی

نفع یا وکیل یا قائم اینکه شخص یا اشخاص ذی

مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر 

اما پرسشی که «. ه باشندقانون درخواست نمود

مطرح است این است که آیا عدم دخالت دادگاه در 

نخستین مرحله رسیدگی قضایی یعنی اقامه دعوا 

به معنی آن است که دادگاه در تمام مراحل 

رسیدگی از هر گونه اعمال نظر و به عبارت دیگر 

نقش موثر در فرآیند رسیدگی ممنوع است و 

چون حصول صلح و تواند در جهت اهدافی همنمی

سازش و یا جهات موضوعی و حکمی که به فرآیند 

کند با اصحاب دعوا رسیدگی و تسریع آن کمک می

ای که در پاسخ به این همکاری نماید؟ فرضیه

توان مورد بحث قرار داد این است که، پرسش می

های حقوقی جهان پذیرفته اگر چه در تمام سیستم

نسبت به طرفین شده است که قاضی دادگاه باید 

طرف باشد و به نحوی رفتار نماید اختالف و دعوا بی

طرفی او را به عینه که اصحاب دعوا واقعا بی

مالحظه نمایند، اما این امر تضادی با همکاری 

نمودن وی با اصحاب دعوا پیرامون مسائل مختلفی 

که در حل و فصل اختالف تاثیرگذار است نداشته 

شود روند رسیدگی و و بلکه این امر موجب می

صدور رای تسریع گردد؛ چراکه اگر چه هر کدام از 

طرفین دعوا و قاضی در امر دادرسی مدنی وظایفی 

دارند که به عنوان یک قاعده ی کلی مطرح است، 

تنها مانع اما همکاری آنان در نظام دادرسی مدنی نه

باشد بلکه نقطه ی اتصالی این تفکیک وظایف نمی

ه از آن به عنوان احقاق حق یاد است بر آن؛ چ

 دادرسی آیین گردد. به عنوان مثال در اصولمی

 بینی شدهپیش 11اصل   2بند  در فراملی مدنی

طرفین با دادگاه در انجام وظیفه حل و فصل »است: 

منصفانه، مؤثر و با سرعت معقول و متعارف 

شده در با توجه به موارد گفته«. کنندمشارکت می

نماییم به این پرسش پاسخ دهیم یفوق تالش م

طرفی توان همزمان با اعمال قاعده بیچگونه می

قاضی در روند رسیدگی دعاوی، وی را به مانند یکی 

ها به عنوان همکاری از طرفین دعوا و در کنار آن

برای دستیابی به دو رکن مهم دادرسی یعنی حفظ 

کیفیت رسیدگی و رعایت استقالل سوق داد و روند 

 درسی را تسهیل نمود؟دا

ای که در پاسخ به پرسش فوق مورد بررسی فرضیه

قرار خواهد گرفت این است که، تعامل اصحاب دعوا 

و دادرس در آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین 

برخی کشورهای مترقی مانند فرانسه و انگلستان 

صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران 

ورت ضمنی مواردی را با نظریه توان به صمی
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همکاری دادرس و اصحاب دعوا قابل تطبیق 

توان در راستای شناسایی دانست. در نتیجه می

تعامل میان اصحاب دعوا و دادرس اصالحاتی در 

 قانون آیین دادرسی مدنی ایران اعمال نمود.

توانیم به، در ارتباط با پیشینه پژوهش حاضر می

پیرامون »حت عنوان مقاله غمامی و محسنی ت

ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی برخی نوآوری

اشاره کنیم. نویسندگان این مقاله بر « مدنی فراملی

این باورند که اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که 

المللی آن را تهیه و پیشنهاد دو موسسه حقوقی بین

المللی در سلسله اند، یکی از اسناد ارشادی بینکرده

ب منابع آیین دادرسی مدنی است. هدف از مرات

سازی مقررات حقوق نوشتن این اصول یکنواخت

سازی و دادرسی با استفاده از ابزارهای هماهنگ

سازی است. این که اصول که به زبان فارسی نزدیک

هایی اند از چه نوآورینیز ترجمه و منتشر شده

ها دیده برخوردارند و چه نقاط ضعفی در آن

باشد )غمامی، ، موضوع مقاله مزبور میشودمی

1392 ،39-58.) 

همچنین مقاله ابهری و همکاران تحت عنوان 

بررسی تطبیقی سازش در مقررات آیین دادرسی »

، به این امر پرداخته «مدنی فراملی و حقوق ایران

های موثر است که: سازش به عنوان یکی از شیوه

قرار  حل و فصل اختالفات از دیرباز مورد توجه

داشته و به قوانین کشورهای مختلف ورود نموده 

است. در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی 

فراملی که با هدف تبیین مفاهیم اصلی عنصر 

حیاتی عدالت در نظام های حقوقی مختلف دنیا و 

در نهایت ارایه قانونی مدون, خاصه در زمینه دعاوی 

ه سایر المللی که قابل تسری ببازرگانی بین

باشد، پا به عرصه اختالفات حقوق مدنی نیز می

وجود نهاده، به حل وفصل اختالفات از طریق 

برقراری صلح و سازش اهتمام ویژه ورزیده است. 

پیشنهاد سازش در مقررات یادشده در صورتی که 

بدون علت موجه مورد پذیرش قرار نگیرد با ضمانت 

امر با فلسفه اجرای قانونی همراه خواهد بود که این 

وجودی سازش در تعارضی آشکار قرار دارد. 

گذار ایران نیز در قوانین مختلف به حل قانون

اختالف از طریق سازش توجه نموده و حتی قانون 

خاصی تحت عنوان شورای حل اختالف برای احیاء 

و اشاعه فرهنگ صلح و سازش وضع نموده است. با 

فات از توجه به مزایای بسیار حل و فصل اختال

طریق سازش، مقاله مذکور با تمسک به روش 

تحلیلی و با استفاده از مطالعات -توصیقی

ای درصدد بررسی تطبیقی سازش در کتابخانه

قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین کشور 

ایران است تا ضمن بیان انطباق قوانین یاد شده 

، 1401وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود )ابهری، 

شود، در مقاالت طور که مشاهده می(. همان7-21

موجود، تمرکز پژوهشگران بر مناسبات اصحاب 

دعوا و دادرس نبوده است و همین امر نیز نوآوری 

 شود.پژوهش حاضر محسوب می
 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 ست.ا
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 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

روش  باشد وتحلیلی می-صورت توصیفی

ای است و با صورت کتابخانهآوری اطالعات بهجمع

مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته 

 است.
 

 ها. یافته4

دهد که، آن چه های پژوهش حاضر نشان مییافته

در جریان دادرسی حفظ و هدایت  باید اصول را

نماید، اراده طرفین دادرسی و شخص دادرس 

باشد که اگر چه هر یک در نگاه اول نقشی مجزا می

القاعده بر عهده دارند و در دادرسی مدنی علی

باشد، اما در دادرس بیرون از رابطه ی دادرسی می

یابیم که طرفین و دادرس در یک نگاه کلی در می

در جهت پیشبرد دادرسی حرکت  چرخه موازی

کنند که اگر بر خالف قواعد سنتی که نقشی می

منفک برای طرفین و دادرس قائل است، سعی در 

تغییر زاویه نگاهمان به جریان دادرسی داشته 

باشیم و میان دادرس و اصحاب دعوا قائل به نوعی 

توان به همکاری و تعامل دوسویه باشیم، بهتر می

دنی و در رأس آن عدالت دست اهداف دادرسی م

 یافت.

 

 . بحث5

 . مفاهیم مرتبط با نظام دادرسی مدنی1-5

در این قسمت به شناخت مفاهیم مرتبط با نظام 

 پردازیم.دادرسی مدنی می

 

 . مفهوم آیین دادرسی 1-1-5

تواند هم به معنای می« دادرسی»در حقوق، 

« وصول عدل و قسط به کسی و یا رفع ظلم از او»

رساندن یا اعمال قانون به »د و هم به معنای باش

مورد »طور کلی و حکم، به طور خاص در موضوع 

« رای»به سمت « دادخواهی»و رفتن از « اختالف

 (.3-1، 2022)کلمن و همکاران، 

 

 . اركان دادرسی مدنی  2-1-5

ای از دادرسی به مفهومی که گفته شد، مجموعه

زیگران اعمال از پیش تعیین شده است که با

مختلفی آن را نسبت به موضوع دعوا به اجرا در 

آورند. این دادرسی طرفین را در مورد چیزی که می

ر برابر دادرس قرار موضوع دعوای آنان است، د

(. در 13-12، 2013فیلپوت، دهد )ویلیس و می

 پردازیم.ادامه به بررسی ارکان دادرسی مدنی می

 

 . طرفین دادرسی مدنی 1-2-1-5

رسی مدنی به مفهوم اخص خود دو طرف دارد: داد

یکی خواهان و دیگری خوانده. خواهان در لغت به 

معنای خواستار، مشتاق و خواهنده آمده است 

باشد ( و واژه برابر مدعی می765، 1385)معین، 

(. خوانده در لغت به معنای 252، 1381)کیانوش، 

احضار شده و دعوت شده آمده و واژه ی مقابل 

علیه یعنی شخصی که ادعا علیه اوست مدعی

باشد. در دادرسی مدنی، خواهان و خوانده در می

موقعیتی برابر قرار دارند؛ بدین معنا که هنوز 

مشخص نیست ذیحق کدام است و کدام یک 

، 2013حقی خواهد شد )پینسلر، محکوم به بی
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(. به هر حال، خواهان بودن و خوانده بودن 47-48

و چه در جنبه ماهوی دادرسی  چه در جنبه شکلی

مدنی، واجد آثار مهمی است که ریشه در نقش هر 

ها در یک دارد. لذا شناخت دقیق هر یک از آن

 دادرسی مدنی از اهمیت بنیادین برخوردار است.
 

 . موضوع دادرسی مدنی2-2-1-5

موضوع دادرسی مدنی همان اختالف حقوقی است 

ه است. دعوا که به شکل دعوا نزد دادگاه مطرح شد

در امور مدنی اختالفی است که از تحقق یا اجرای 

شود و باید با اعمال حقوق خصوصی ایجاد می

مقررات همین حقوق حل و فصل گردد. موضوع 

دعوا با ادعاها و دفاعیات متقابل خواهان و خوانده 

شود؛ یعنی چیزی که خواسته و ادعا شده تعیین می

راض شده. به هر حال، در برابر چیزی که ایراد و اعت

دعوا به حکم نیاز دارد تا تکلیفش روشن شود. اما 

باید دانست که دعوا هم در موضوعات و هم در 

شود. بنابراین موضوع دادرسی احکام مطرح می

مدنی همان دعواست که گاهی ناشی از اختالف در 

امور موضوعی و گاهی ناشی از اختالف در امور 

 باشد.حکمی می
 

 دادرس    .3-2-1-5

دادرس در لغت به معنای آن که به داد مظلوم رسد، 

کسی که به دادخواهی رسیدگی کند آمده است 

(. در حقیقت طرفین، ادعاها 1385، 1479)معین، 

ها را و دفاعیات، موضوعات و اختالف در مورد حکم

کنند و او به عنوان ثالثی نزد دادرس مطرح می

کنند. پس یطرف حکم قضیه را جست و جو مبی

در دادرسی مدنی، دادرس بیرون از رابطه دادرسی 

باشد و این خواهان و خوانده هستند که طرفین می

شوند. قاضی، نماینده دولت در این آن محسوب می

رابطه است و در واقع، متعاقب به وجود آمدن این 

رابطه، مکلف به رسیدگی شده و زوال و بقای 

ه نیست؛ اگرچه وی رسیدگی و دادرسی به او وابست

با صدور رای به طور طبیعی به دادرسی پایان 

قانون  3و  2بخشد. این مفهوم از توجه به مواد می

نفع در آیین دادرسی مدنی در مورد ابتکار عمل ذی

آغاز کردن رسیدگی و تکلیف دادرس به احقاق حق 

این قانون، در مورد  107و فصل خصومت و نیز ماده 

و دعوا و همچنین مقررات ناظر  استرداد دادخواست

شود. بنابراین، در به سازش به روشنی استنباط می

دادرسی مدنی، دادرس، جاهلی است میان دو عالم 

 (.56، 1390)رضانژاد، 
 

 . مفهوم آیین دادرسی فراملی4-2-1-5

ها و بخش به تبع گسترش مناسبات دولت

ها نیز الملل، چالشخصوصی در عرصه تجارت بین

ین زمینه رو به افزایش گذاشت. منشاء این در ا

ها عدم وجود رویه واحد برای رسیدگی به چالش

رفت از این دعاوی این حوزه بود. برای برون

بست، نیاز به وجود آیین دادرسی فراملی برای بن

ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این دعاوی شکل 

توانست بدون گرفت. آیین دادرسی فراملی می

ای، معیار حل نظرات ملی و یا منطقهاعمال 

اختالفات به صورت غیرجانبدارانه و عادالنه، قرار 

گیری این نیاز، موسسه شکل گیرد. در پی

خصوصی و موسسه حقوقی  سازی حقوقیکنواخت
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آمریکا تصمیم به طراحی و تصویب مجموعه 

مقرراتی تحت عنوان آیین دادرسی فراملی گرفتند 

ای واحد گیری از آن بتوانند رویهها با الگوکه دولت

المللی ایجاد کنند. در حوزه دعاوی بازرگانی بین

مقررات مندرج در این سند، در حوزه حقوق 

رغم این اند؛ علیآور )حقوق نرم( واقع شدهغیرالزام

ها به عنوان امر بسیاری از کشورهای دنیا از آن

کنند. الگویی برای رسیدگی به دعاوی استفاده می

البته استناد مکرر به سند مزبور از سوی رویه 

گیری المللی و داخلی، موجبات شکلمحاکم بین

المللی را فراهم ساخته است )یوزالک یک عرف بین

 (.7-3، 2018و همکاران، 
 

. مفهوم نظریه همكاری اصحاب دعوا و 2-5

 دادرس

اصل همکاری مؤثر طرفین دعوا و دادرس یعنی 

اینکه حقی متعلق به  دادرسی مدنی، در عین

باشد. این طرفین است، متعلق به قاضی نیز می

اشتراک موضوع، وجود نوعی همکاری همیشگی در 

تعیین موضوع مورد دعوا و همچنین در جریان 

نماید؛ به بیان ساده، در این رسیدگی را واجب می

نظریه، طرفین اختالفف از روی حسن نیت و 

کنند تا می صداقت با قاضی همکاری و همراهی

اختالف به سرعت و در مدت متعارف فیصله یابد 

(. اگرچه 125، 1395بازیار، و  )ستمی چلکاسری

در ابتدا همکاری طرفین دعوا برای حل و فصل 

زیرا طرفین -رسد اختالف امری بعید به نظر می

اگرچه در بیرون از محکمه ممکن است روابط خوبی 

گر بوده، هریک داشته باشند، در دادگاه دشمن یکدی

ها به دنبال اخذ رأی به نفع خود است و برای از آن

اما  -این کار از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد

توان با نباید این را دور از ذهن دانست که می

بینی راهکارهایی از جمله اصالحات فرهنگی پیش

و وضع ضمانت اجراهای مناسب از تقلب و عدم 

رد؛ یا اینکه نهادهای صداقت طرفین جلوگیری ک

رسمی مستقل در کنار دادگاه ایجاد نمود غیر

(. اصول آیین دادرسی مدنی 6، 2007)گیدی، 

مقرر  15اصل  6فراملی در اقدامی مشابه در بند 

هر طرفی که به تعهدات خود مبنی بر »دارد: می

مشارکت در دادرسی به هر شکلی عمل نکند ممکن 

 .«است مشمول ضمانت گردد
 

 . نظریه همكاری در حقوق ایران 1-2-5

رسد، نظریه همکاری در تقنین آیین به نظر می

دادرسی مدنی به کار گرفته نشده است و تنها 

اند که آن ای از قواعد در کنار هم گرد آمدهمجموعه

هم ناشی از الگوبرداری و ترجمه قوانین قدیمی 

دیگر کشورهاست. )ستمی چلکاسری و بازیار، 

(. اما نگارنده این مقاله اعتقاد دارد، 127، 1395

این بدان معنا نیست که با جستجو در مواد مختلفی 

که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد و نیز 

با تحلیل رویه قضایی و عملکرد قضات با استناد به 

اصول مهم دادرسی مدنی، همچون اصل تناظر، 

ظریه های متنوع و مختلفی از توسعه ننتوان نمونه

پیدا  -هرچند با کمی اغماض و تسامح-همکاری را 

نمود. به عنوان نمونه بنابر اصل ابتکار عمل 

خصوصی، اگرچه دادگاه در طرح دعوا فاقد هرگونه 

ابتکار عمل است، لیکن این امر به منزله عدم 
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همکاری دادگاه در طی روند دادرسی و پس از 

این باشد. ها به دادگاه نمیارجاع تقاضای آن

گردد. به میگر همکاری در موارد بسیاری جلوه

قانون آیین  189عنوان مثال حکم مقرر در ماده 

دادرسی مدنی را باید در راستای این اصل تعبیر 

کرد؛ زیرا به قاضی اجازه داده است تا در صورت 

عدم احراز سازش بین طرفین، ایشان را رسماً به 

ضی است که طرح دعوا ارشاد کند. در واقع این قا

با راهنمایی، و به عبارت دیگر، نوعی از همکاری، 

کند تا روند دادرسی را از مجرای آنان را دعوت می

قضایی آغاز نمایند. همچنین با وجود اینکه طرفین 

قدم هستند، اما دادگاه موظف در طرح دعوا پیش

است هنگامی که از دادگاه درخواست رسیدگی شد، 

صوص دعو،ا حکم صادر نماید با توجه به دالیل در خ

و تجدید تقاضا در خالل رسیدگی الزم نخواهد بود. 

این مهم مستلزم همکاری دادرس پیرامون درک 

جانبه اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی همه

باشد. این موضوع در رویه قضایی دعوای مدنی می

نیز مورد اشاره قرار گرفته است برای مثال، رای 

دادگاه 1329هفدهم خرداد  مورخ 4672شماره 

عالی انتظامی قضات نیز، مبین همین ادعا است: 

رسیدگی محکمه و صدور حکم متوقف بر وجود »

دعوا و تقاضایی است که در ضمن دادخواست و 

گردد و همین امر کافی است اقامه دعوا مطراح می

که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم نماید 

طرفین، تقاضای مجدد برای و پس از شنیدن دالیل 

همچنین با توجه به «. صدور حکم ضرورت ندارد

قانون آیین دادرسی مدنی، باید قائل به  199ماده 

نقش و اختیار قاضی جهت انجام تحقیقات الزم و 

هر اقدامی در راستای پیدا نمودن حقیقت بود. باید 

های تاکید گردد که این ماده موجب تعادل نقش

های شده و در برابر ابتکار عمل طرفین و دادرس

جانبه طرفین در دادرسی، به دادرس اجازه داده یک

تری داشته است در جریان رسیدگی نقش ملموس

ای که قاضی این حق را دارد که باشد؛ به گونه

مباشرتاً و به نحو مستقیم، اقدام به اخذ دلیل نماید؛ 

صالح  تواند هر نوع از تحقیقات را که بهاز این رو می

و مصلحت جریان دادرسی و حل و فصل پرونده 

مورد اختالف مفید واقع شود، انجام دهد و در این 

راه آنچه حائز اهمیت است، همکاری طرفین دعوا 

باشد؛ به این با وی در انجام وظیفه مذکور می

ها باید واقف باشند که کشف حقیقت صورت که آن

اضی ای است مشترک، که تنها بر دوش قوظیفه

نیست و نیازمند همکاری متقابل دادرس و طرفین 

 است.
 

 . نظریه همكاری در حقوق فرانسه2-2-5

در مورد تعادل و برابری در حقوق و تکالیف اصحاب 

دعوا و دادرس باید دقت داشت که اولین مبانی و 

سرآغاز این رویکرد در نظام آیین دادرسی فرانسه 

ام حقوقی شکل گرفته است. نظریه همکاری در نظ

فرانسه به صورت صریح و در قامت یک اصل 

مستقل، مورد شناسایی و تصریح قرار نگرفته است. 

به زعم برخی از نویسندگان حقوق فرانسه، اصل 

 13الی  1همکاری را باید از روح حاکم بر مواد 

قانون نوین آیین دادرسی مدنی به دست آورد. از 

 13تا  1اد آن چه مقررات مو»نظر این نویسندگان: 

کنند، اصل کد نوین آیین دادرسی مدنی معرفی می
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همکاری موثر قاضی و طرفین در تحقق رایی است 

که آیین دادرسی مدنی به طور طبیعی بدان گرایش 

 (.3-1، 2014وسر، و  )هرزوگ«. دارد
 

. بررسی نظریه در اصول آیین 3-2-5

 دادرسی مدنی فراملی

ه طراحان آن، دهد کدقت در مفاد اصول نشان می

همکاری »به دنبال ایجاد بستری مناسب، برای 

« میان طرفین و دادرس در حل و فصل اختالفات

اند. برای نمونه اصل هفتم که درباره سرعت در بوده

دادرسی تدوین شده است، رسیدن به آن هدف را 

منوط به تحقق همکاری میان طرفین دادرسی با 

آمده است که:  داند. در این اصل چنیندادگاه می

دادگاه باید در مدتی معقول و متعارف دعوا را حل »

و فصل کند. بدین منظور، طرفین باید با دادگاه 

بدین ترتیب از دیدگاه «. همکاری نمایند

کنندگان اصول، حتى هنگامی که هدف، تدوین

تأمین و تضمین سرعت مطلوب در دادرسی است، 

ادگاه به این مهم جز با همکاری اصحاب دعوا و د

 (.13-11، 2021هس،  و آید )اینچاستیدست نمی
 

 . بررسی نظریه در انگلستان4-2-5

در ابتدای این مبحث باید اشاره کرد جهت پیدا 

کردن رد پای اصل همکاری دادرس و طرفین در 

نظام حقوقی کامن ال و مشخصاً انگلستان، باید به 

زمینه بروز پررنگ نمودن نقش دادرس، در جریان 

ادرسی و اصطالحاً خروج وی از یک شخص منفعل د

که به شخص فعال در جریان دادرسی پرداخت. چرا

اگر نتوان زمینه بروز چنین نقشی را برای دادرس 

توان به جایگاه و در نظام کامن ال پیدا نمود، نمی

الوصف پیشینه اصل همکاری نیز دست یافت. مع

ن اهداف تریتوان محورهای زیر را به عنون مهممی

و محورهای همکاری طرفین و دادرس در نظام 

ها )دادرسان( ( آن1)حقوقی انگلستان معرفی نمود: 

( 2در رأس دستگاه نظام عدالت مدنی قرار دارند. )

از طریق تعهد، آموزش رسمی و بحث قضایی 

توانند رویه ارائه کرده و به ها میدانشگاهی، آن

ها کلید ( آن3پیشبرد و تغییر کمک کنند. )

توانند آن را مدیریت پرونده را در دست دارند و می

در جهت دادرسی عادالنه از طریق یک همکاری 

برای هر ( »4موثر در اختیار طرفین قرار دهند. )

مشکل  10تا  3مشکلی که توسط دادگاه حل شود، 

شده در سایه مداخله و همکاری دادگاه با حل

، 2021ایلی، هاتزیمیه ;)ترونکطرفین وجود دارد 

114-116.) 
 

  . جهات همكاری اصحاب دعوا و دادرس3-5

در این قسمت به بررسی جهات همکاری اصحاب 

 دعوا و دادرس خواهیم پرداخت.
 

. همكاری طرفین و دادرس در امور 1-3-5

 موضوعی و حكمی دعوا

دادرس و طرفین، الزم است در اداره موضوع دعوا 

یگران دادرسی، با هم همکاری کنند. همکاری باز

در سیر دعوا پس از ایجاد پیوند حقوقی ناشی از 

آغاز رسیدگی میان طرفین، چندان تنقیح نشده 

است. با این حال اگر موضوع دعوای مدنی را به دو 

قسمت موضوعات و احکام بخش کنیم، حقوق و 
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تکالیف هر یک از طرفین در امور موضوعی و 

است  حکمی شایسته بررسی است. الزم به ذکر

قاعده بر اینست که اصحاب دعوا، سعی در ارائه و 

اثبات عناصر موضوعی دعوا به نفع خود دارند و 

دادرس نیز تنها در محدوده همین عناصر موضوعی 

شده، به تعیین جهات موضوعی و ادله اثباتی ارائه

پردازد؛ لیکن تعیین امور موضوعی و دعوا می

ادگی تفکیک آن از امور حکمی، همیشه به س

پذیرد. این در حالی است که اختیار و صورت نمی

یا تکلیف دخالت اصحاب دعوا در امور حکمی و 

تعیین حدود آن و بالعکس و عملکرد دادگاه در 

چگونگی برخورد با امور موضوعی نیز، همواره مورد 

هایی را در مناقشه بوده است و بعضا تفاوت

 های حقوقی متعدد در این زمینه شاهدنظام

 (.15-13، 2016ایم )ریجاوک و همکاران، بوده
 

. قاعده اختصاص جهات موضوعی 1-1-3-5

 به اصحاب دعوا

».... در تعریف جهات موضوعی بیان شده است: 

رابطه ی حقوقی است که خواهان وجود آن را ادعا 

نموده و مبتنی بر عمل حقوقی )عقود معین، 

، غصب و ایقاعات، قرار دادها(، واقعه حقوقی )اتالف

 (.46، 1398)شمس، « ...( و یا حکم قانون ... است

موضوع یا واقعه، در معنای بسیار کلی در برابر »

گیرد و نشانگر تمامی حکم یا حقوق قرار می

های مادی، اقتصادی، اجتماعی یا شخصی واقعیت

مورد نظر، صرف نظر از توصیف و پیامدهای حقوقی 

و موضوعات های خام ها است، مانند پدیدهآن

و  )پورطهماسبی فرد« مرتبط با نظم قضایی

 (.57، 1384محسنی، 

ای که محتوای آن بتواند در مورد وجود هر مسأله»

یک واقعه اطالع بدهد، مسأله موضوعی است؛ خواه 

طرفین دعوا آن را انجام داده باشند، یا شرایط 

محیطی و اوضاع و احوال آن را بوجود آورده باشد؛ 

که بررسی محتوای آن مسئله مستلزم به شرط آن 

، 1383)هرمزی، « مالحظه متون قانونی نباشد

25 .) 

یک حادثه در عالم خارج که مستقل از رابطه »... 

داوری و تنها عل ِّی با هر علتی و جدا از هر گونه پیش

بر اساس دانسته شخصی و به صورت کامال انتزاعی 

 ;ی)غمام« تواند مورد مالحظه قرار گیرد.می

 (.280، 1398اشراقی آرانی، 

هایی به هر حال هر چند در تعاریف مذکور، تفاوت

خورد، لیکن فهم این عنوان را میسر به چشم می

سازد و آنچه هدف از طرح موضوع در این می

قسمت است، بررسی دامنه همکاری اصحاب دعوا 

 باشد.و حتی دادرس در ارائه و بررسی آن می

قانون  51ماده  4جب بند در حقوق ایران به مو

، خواهان وظیفه دارد 1379آیین دادرسی مدنی 

امور موضوعی را که بر مبنای آن اقامه دعوا کرده 

تعهدات و جهاتی که به موجب »است، تعیین نماید: 

داند؛ به آن خواهان خود را مستحق مطالبه می

 «.طوری که مقصود واضح و روشن باشد

سائل موضوعی و در فقه اسالمی نیز همواره م

مسائل حکمی در همه علوم آن، از جمله اصول فقه 

مورد بحث و توجه بوده است و این تفکیک، آثار 

ای به دنبال داشته است. لذا در بحث مالحظهقابل
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دعاوی نیز طبق قاعده، موضوع مورد مناقشه توسط 

گشته است و اصحاب دعوا نزد قاضی مطرح می

 ا داشته است.قاضی نیز وظیفه تعیین حکم ر

قاعده اختصاص جهات موضوعی به اصحاب دعوا در 

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی  10اصل  3بند 

موضوع دعوا را »نیز به بیانی دیگر قید شده است: 

ادعاها و دفاعیات طرفین بدان شکل که در 

دادخواست و لوایح دفاعی ایشان آمده است، تعیین 

ها داده شده آنکند که شامل تغییراتی که در می

 «.گرددنیز می

قانون جدید آیین دادرسی  15هم چنین ماده 

مدنی فرانسه به تکلیف اصحاب دعوا در ارائه جهات 

اصحاب دعوا مکلفند »موضوعی اشاره داشته است: 

جهات موضوعی مبنای ادعاهای خود... را متبادالً 

 .«در زمان الزم... به آگاهی یکدیگر برسانند

ات موضوعی توسط اصحاب دعوا، امری امر ارائه جه

مناقشه است. آزادی و اراده قابلبدیهی و غیر

کند که موضوع رسیدگی و اصحاب دعوا ایجاب می

مورد اختالف را خود تعیین نمایند. اما آنچه 

تواند در قلمرو این قاعده محل بحث باشد، می

عملکرد متقابل دادگاه در برخورد با جهات 

باشد توسط اصحاب دعوا می موضوعی ارائه شده

(. این عملکرد 7-3، 2018)یوزالک و همکاران، 

متقابل را از سه جهت به اختصار مورد بررسی قرار 

 دهیم.می

 . تعیین محدوده ی رسیدگی دادگاه1

اولین و مهمترین اثر تعیین عناصر موضوعی توسط  

اصحاب دعوا، تحدید قلمرو رسیدگی دادرس در 

باشد. بدین معنی که دادرس دعوای طرح شده می

تواند خارج از موضوع ارائه شده در دعوا نمی

رسیدگی کند و تصمیم خود را بر مبنای وقایعی 

بگیرد که توسط اصحاب دعوا داخل در موضوع 

 دادرسی نشده بودند.

الزام دادرس به رسیدگی در محدوده عناصر 

شده توسط اصحاب دعوا به اصل موضوعی طرح

رس بودن جهات موضوعی از طرف غیر قابل دست»

تعبیر گشته است که البته از آن سه قاعده « قاضی

منع تفریط از خواسته، منع تعدی از خواسته و منع 

تغییر خواسته استنباط شده است )پورطهماسبی 

 (.59، 1384فرد و محسنی، 

بدیهی است در این مبحث باید میان موضوع دعوا 

وضوع دعوا و یا و خواسته دعوا تفاوت قائل شد. م

همان جهات موضوعی دعوا، مبنای خواسته دعوا 

 شود و نه خود خواسته.محسوب می

شده را ماه اجاره بهای تعیین 2برای مثال، مستأجر 

نپرداخته است و به مورد اجاره خسارت نیز وارد 

کند کرده است. حال خواهان دعوایی را مطرح می

ن دعوا موضوع االجاره. در ایبه خواسته پرداخت مال

و مبنای دعوا یا همان جهت موضوعی دعوا، همان 

چیزی که در واقعیت رخ داده، اجاره و عدم پرداخت 

 االجاره است.مال

دادرس موظف است جهات موضوع دعوا را احراز 

کند و در محدوده آن رسیدگی نماید. قاضی 

تواند در این دعوا بیان نماید که مثال چون نمی

ی از موجر دارد، پس این دو دین مستأجر نیز طلب

شوند. زیرا موضوع طلب مستأجر اصال وارد تهاتر می

موضوع دعوا نشده است که دادرس بر اساس آن 

بخواهد رأی صادر نماید. آنچه منظور ما از این بحث 
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است، محدود بودن دادرس به رسیدگی در محدوده 

تواند عناصر موضوعی دعوا است که دادرس نمی

شده رسیدگی کند و تصمیم موضوع ارائهخارج از 

خود را بر مبنای وقایعی که توسط اصحاب دعوا 

 داخل در موضوع دادرسی نشده بودند، بگیرد.

مبحث تغییر و یا کم و زیاد کردن خواسته توسط 

دادرس، بحثی مجزاست که تشخیص و تمیز آن، 

طلبد. در همان مثال اجاره، اگر دقت مضاعفی می

ی عقد اجاره که همان موضوع دادرس بر مبنا

دعواست، رسیدگی نماید، لیکن حکم به پرداخت 

دهد، از قاعده منع تفریط از ماه اجرت المسمی  1

 3خواسته عدول نموده است؛ اگر حکم به پرداخت 

دهد از قاعده منع تعدی از ماه اجرت المسمی 

خواسته عدول نموده است و اگر اساساً به موضوع 

ردازد و رأی خود را مبتنی بر اجرت المسمی نپ

خسارت وارد شده صادر نماید، از قاعده منع از 

 تغییر خواسته عدول کرده است.

 . احراز جهات موضوعی توسط دادگاه2

شده تنها اصحاب دعوا هر چند بنابر قاعده مطرح

هستند که بر جهات موضوعی دعوا تسلط داشته و 

ر با احراز کنند، لیکن این امقلمرو آن را تعیین می

 و بررسی آن توسط دادگاه منافاتی ندارد.

در واقع دادگاه برای رسیدگی به دعوا و صدور حکم 

بایست به طور کامل بر موضوع دعوا شناخت و می

اشراف داشته باشد و پس از احراز کامل موضوع، 

نسبت به تعیین تکلیف دعوا اقدام کند. گاهی 

ط شده توسممکن است جهات موضوعی ارائه

خواهان از نظر دادرس مبهم باشد و وی نتواند امر 

 شده و موضوع دعوا را به طور کامل دریابد.خواسته

 1379آیین دادرسی مدنی  95در حقوق ایران ماده 

به همین نکته اشاره داشته و به دادگاه اختیار 

دهد برای احراز جهات موضوعی از اصحاب دعوا می

ه دادگاه به اخذ در موردی ک»... توضیح بخواهد: 

برده در توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نام

شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از جلسه تعیین

خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در 

یک از اصحاب دعوا صورتی که با دعوت قبلی هیچ

حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون 

کند، دادخواست ابطال  اخذ توضیح رأی صادر

 «.خواهد شد

و  844، 765دادرس فرانسوی نیز با توجه به مواد 

ن جدید آیین دادرسی مدنی این کشور، قانو 862

تواند در هر زمانی که مصلحت بداند، طرفین می

دعوا را جهت اخذ توضیحاتی که به نظرش، جهت 

پیش برد دعوا ضروری است به دادگاه فراخواند 

 (.274، 1388)آذین، 

حل شناخت و اشراف البته اخذ توضیح تنها راه

امی کامل بر امور موضوعی نیست و در هر نظ

توان راهکارهای متعددی در مورد آن جست و می

جو نمود که البته تعیین حدود آن و توجه به عدم 

اختالط این اختیار با مسائل دیگر، امری ظریف و 

 .توجه استقابل

 . ادله اثباتی جهات موضوعی3

بعد از تعیین جهات موضوعی دعوا، یکی از اصحاب 

به دوش بکشد.  دعوا حسب امر، باید بار اثبات آن را

اثبات جهات موضوعی دعوا حق و تکلیف طرفین 

دعوا در برابر دادگاه است که در واقع یکی از آثار 

اصل تسلط دعوا بر جهات موضوعی دعوا قلمداد 



 333 / انو همکار وربهرامپ                                                     تعامل اصحاب دعوا و دادرس در نظام دادرسی مدنی ایران، ...

 
 

قانون آیین  51ماده  6شود. جدای از بند می

و فصل دهم آن که به این  1379دادرسی مدنی 

قانون مدنی:  1257امر اشاره دارد، به موجب ماده 

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و »

علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود مدعی

که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او 

؛ امری که البته در فقه اسالمی با عنوان «است

 شود.مطرح می...« البینه على المدعی و »قاعده 

اصول آیین دادرسی از  22اصل  1به موجب بند 

به طور کلی هر یک از طرفین دعوا »مدنی فراملی: 

باید کلیه امور موضوعی مبنای ادعای خود را اثبات 

 «.کند

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز  9ماده 

بر عهده هر یکی از »در این باره مقرر داشته است: 

اصحاب دعواست که برابر قانون امری را که در 

پس «. داند اثبات کندادعای خود الزم می موفقیت

توان فرض را بر این امر نهاد که چون در ابراز می

امور موضوعی، دادگاه حق دخالت ندارد و موظف 

شده به دعوا رسیدگی نماید است در محدوده تعیین

و از آنجا که ادله اثباتی امور موضوعی نیز به تبع 

ب خود، موضوع از امور موضوعی دعوا محسو

گردد، در نتیجه دادگاه حق دخالت در ادله می

اثباتی امور موضوعی را ندارد و موظف است طبق 

هر آنچه به عنوان موضوع مناقشه مطرح گردیده و 

طبق هر آن چه به عنوان دلیل اثباتی موضوع دعوا 

ای که به قاعده ارائه شده به دادرسی بپردازد. نتیجه

معروف است.  «منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه»

لیکن بررسی حقوق داخلی و فراملی حکایت از 

 عدول از این قاعده توسط دادگاه دارد.

 260و  57در حقوق ایران این قاعده که در ماده 

ه.ق و ماده  1329قانون اصول محاکمات حقوقی 

تصریح شده  1318قانون آیین دادرسی مدنی  358

ز قوانین قانون اصالح پاره ای ا 8بود، به موجب ماده 

الیحه قانونی  48و متعاقبا ماده  1356دادگستری 

تعدیل گشت.  1358تشکیل دادگاه های عمومی 

قانون آیین دادرسی  199سرانجام به موجب ماده 

در کلیه امور حقوقی دادگاه عالوه : »1379مدنی 

بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا، هر 

شف حقیقت الزم گونه تحقیق یا اقدامی که برای ک

گرچه پیرامون اجرای این «. باشد، انجام خواهد داد

ماده بحث بسیار است؛ لیکن در اصل ماجرا از قاعده 

مزبور عدول شده است. در حالی که در فقه اسالمی 

حتی تلقین دلیل توسط دادرس حرام اعالم شده 

است و به طریق اولی تحصیل دلیل نیز وجه شرعی 

 (.13، 1389ندارد )لطفی، 

اصول  22اصل  2در همین راستا جزء دوم از بند 

ه اختیار آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به دادگا

دستور ارائه دلیلی را بدهد که قبال هیچ »داده است: 

 «.اندیک از طرفین به آن استناد نکرده

قانون  144، و 143، 13، 10، 9، 7در بررسی مواد 

ز استنباط جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نی

شود که اجازه تحصیل دلیل با قیود و شرایطی می

 به دادگاه داده شده است. 

های حقوقی متأثر از مکتب به طور کلی نظام

لیبرالیزم که خطوط اصلی دادرسی اتهامی را 

اند، برای دادرس نقشی منفعالنه قائل پذیرفته

کند اند که وی را از تحصیل هر دلیلی منع میشده

های حقوقی متأثر از مکتب بل نظامو در مقا
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سوسیالیسم که خطوط اصلی دادرسی تفتیشی را 

آوری ادله به اند دادن نقش فعال در جمعپذیرفته

 دانند.دادرس را الزم می

البته دو نظام تفتیشی و اتهامی، از این حیث با 

حفظ خطوط اصلی خود برای نزدیک شدن 

آنجا که  اند تاهایی را به سوی هم برداشتهگام

توان نظامی را معرفی نمود که امروزه به سختی می

ای مطلق قاعده منع تحصیل دلیل و یا به گونه

 عکس آن را اجرا کند.

اثری و انفعال از این تحول باید به تغییر اصل بی

دادرس به اصل تعاون و همکاری متقابل دادرس با 

اصحاب دعوا تعبیر نمود. بر این مبنا باید گفت که 

صل تعاون به خصوص در نظام حقوقی ایران، ا

جانشین قاعده منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه 

 (.113، 1387شده است )پوراستاد، 
 

 به حكمی جهات اختصاص . قاعده2-1-3-5

 دادگاه  

به طور کلی برای حل دعوا در دادرسی سه مرحله 

شود؛ احراز امور موضوعی یا همان واقع، طی می

ی دعوا و در نهایت صدور رأی تعیین جهات حکم

 که همان نتیجه این فرآیند است.

گفته شد که گام اول این مسیر قاعدتاً توسط 

شود و استثنائات و قیود اصحاب دعوا بر داشته می

این قاعده نیز تا حدودی مطرح گشت. آنچه در این 

قسمت محل بحث است، مربوط به اختصاص مرجع 

و البته  خاص، جهت تعیین جهات حکمی است

فرآیند انطباق جهات حکمی بر عناصر موضوعی و 

بررسی نحوه همکاری متقابل اصحاب دعوا و 

 دادرس در این موارد.

در ابتدا اگر بخواهیم تعریفی از جهات حکمی ارائه 

مسائل حکمی آن دسته از »دهیم، باید گفت: 

مسائلی است که در موضوع قضا از اراده و تصمیم 

شود؛ ء یا تفسیر قانونی ناشی میقاضی در مقام اجرا

ای که قاضی در مقام بررسی آن مسأله، ملزم به گونه

به رعایت یک استاندارد، مقررات قانونی، اصل یا 

، 1389اشراقی آرانی، و  )غمامی« قاعده باشد

280 .) 

حال انطباق جهات موضوعی با جهات حکمی، امری 

مشهور است. توصیف، « توصیف»است که به 

ی است که ماهیت حقوقی موضوعات فرآیند

شده را معین و آن موضوعات را مشمول مطرح

 .«کنداحکامی خاص می

در واقع قاعده بر اینست که دادرس با احراز واقع، 

کند. توصیف حقوقی را انجام داده و رأی صادر می

ای که در این قسمت قابل بحث است، اختیار مسأله

امر توصیف و  یا تکلیف اصحاب دعوا در دخالت در

تعیین جهات حکمی دعواست. اگر این اختیار را 

برای اصحاب دعوا قائل باشیم، ارزش و آثار این 

گیرد و اختیار از سوی دادگاه مورد توجه قرار می

اگر قائل به تکلیف برای اصحاب دعوا باشیم، از 

 ایم.قلمرو این قاعده کاسته

هات آنچه مسلم است در حقوق ایران صرفاً بیان ج

موضوعی دعوا و اثبات آن از سوی اصحاب دعوا، 

محمل قانونی دارد و اصحاب دعوا تکلیفی بر 

توصیف جهات موضوعی و تعیین جهات حکمی 
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ندارند. هر چند از منع توصیف و تعیین جهات 

 حکمی نیز سخن به میان نیامده است.

در نتیجه باید قائل به اختیار دخالت اصحاب دعوا 

موضوعی و تعیین جهات حکمی در توصیف جهات 

گیرد، ارزش و بود. لذا آنچه محل بحث قرار می

تأثیری است که این اقدام بر عملکرد دادگاه به 

کننده جهات موضوعی و عنوان مرجع توصیف

 دارد.تعیین جهات حکمی 

سوالی که در این قسمت مشخصاً باید به آن پاسخ 

 داده شود این است که اگر اصحاب دعوا توصیف

خاصی از واقع نمایند، چنانچه دادرس توصیف 

مزبور را صحیح نداند و قائل به توصیف دیگری 

 باشد، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

برای پاسخ به این سوال به قاعده اختصاص جهات 

گردیم و قلمرو آن را بررسی حکمی به دادگاه باز می

کنیم. آنچه مسلم است تعیین واقع یا همان می

وعی توسط اصحاب دعوا صورت جهات موض

گیرد و طبق قاعده اخیر نیز جهات حکمی می

 پذیرد.توسط دادرس انجام می

حال سوال دیگری که باید به آن پاسخ داد، ماهیت 

توصیف است. آیا عمل توصیف یک امر موضوعی 

 است و یا یک امر حکمی؟

اگر توصیف را امری موضوعی بدانیم، به قاعده 

ی به اصحاب دعوا باز اختصاص جهات موضوع

کننده گردیم که طبق آن، توصیف، تعیینمی

شود و در نتیجه محدوده موضوع دعوا قلمداد می

دادگاه موظف است صرفا در قالب توصیف بیان شده 

از جانب اصحاب دعوا عمل نماید و حق ارائه 

توصیف دیگری را نخواهد داشت. در مقابل اگر 

، طبق قاعده توصیف را امری حکمی فرض نماییم

اختصاص جهات حکمی به دادگاه، این عمل جزء 

شود لذا وی در شئونات خاص دادرس تلقی می

توصیف واقع مختار است و الزامی بر پایبند بودن 

 به توصیف ارائه شده اصحاب دعوا ندارد.

همانطور که در ابتدای این گفتار بیان گشت مقدمه 

ر تعیین جهات حکمی، توصیف است. اگر اختیا

دادگاه در توصیف واقع سلب گردد، تعیین جهات 

حکمی میسر نخواهد شد. توصیف، واقع نیست که 

جزء امور موضوعی تلقی گردد، بلکه تنها ماهیت 

واقع را در جهت بار کردن عناصر حکمی احراز 

بایست الزمه تعیین کند؛ لیکن توصیف را میمی

جهات حکمی و در نتیجه در قلمرو امور حکمی و 

عده اختصاص جهات حکمی به دادگاه دانست. لذا قا

توان این اختیار را برای دادگاه قائل شد که در می

صورت عدم احراز توصیف ارائه شده از واقع توسط 

اصحاب دعوا، آن را تغییر داده و متناسب با توصیف 

مناسب، جهات حکمی را مشخص کرده و رأی 

توان ور میصادر نماید. تنها استثنائی که در امر مزب

قائل شد، منع دادگاه از احراز توصیفی غیر از 

باشد و شده توسط اصحاب دعوا میتوصیف مطرح

این استثناء نیز مبتنی بر اعمال اراده اصحاب 

دعوای مدنی و آزادی تعیین قلمرو رسیدگی از 

 ;سوی اصحاب دعوا است )پورطهماسبی فرد

 (.69، 1384محسنی، 

قانون  12بند سوم ماده در حقوق فرانسه به موجب 

قاضی باید ماهیت و »جدید آیین دادرسی مدنی: 

اعمال مورد اختالف را دقیقاً توصیف نموده و یا 
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گذاری اصحاب دعوا آنکه به نامتوصیف دقیق را، بی

 «.مأخوذ باشد، به ماهیت و اعمال باز گرداند

بنابراین قاعده غالب در فرانسه این است که، 

ادرس است و طرفین نیز حق توصیف از وظایف د

توصیف وقایع را دارند. لیکن این حق، دادرس را از 

اند منع تغییر توصیفی که طرفین به عمل آورده

 کند مگر آن که به توصیفی خاص توافق کنند.نمی

از اصول آیین دادرسی مدنی  2در همین زمینه، بند 

تواند ضمن دادگاه می»فراملی بیان داشته است: 

گویی اصحاب دعوا، دن فرصت پاسخفراهم کر

: به نظریه 22-2-3اقدامات زیر را نیز انجام دهد...

حقوقی یا تفسیری از امور موضوعی یا دالیلی 

استناد کند که قبال هیچ یک از طرفین آن را مطرح 

آنچه از این بند قابل استنباط است، «. نکرده است

شده از مقید نبودن دادگاه به توصیف خاص ارائه

وی اصحاب دعواست و اختیار کامل وی در تفسیر س

 امور موضوعی.

شده در مورد اختیار و یا تکلیف تمامی مطالب ارائه

اصحاب دعوا در توصیف امور موضوعی و تعیین 

اختیار و آثار آن از سوی دادگاه، در مورد تعیین 

بحث عناصر حکمی توسط اصحاب دعوا نیز قابل

 است.

که بیان گشت هیچ نصی در حقوق ایران همانطور 

بر لزوم ارائه جهات حکمی توسط اصحاب دعوا و 

توان لزوم استناد به قانون وجود ندارد. در نتیجه می

از اختیار اصحاب دعوا در تعیین عناصر حکمی 

 دعوای مطروحه سخن گفت.

لیکن از آنجا که تعیین جهات حکمی از شئونات 

شود، طبق قاعده خاص دادگاه محسوب می

چنانچه مدعی، به نصی استناد نماید »شده مطرح

باشد و دادگاه که به موجب آن مستحق مطالبه می

مدعی را بر اساس نص دیگری ذی حق بداند، مکلف 

است نسبت به صدور حکم به نفع او اقدام نماید، 

مگر اینکه استناد به نص گویای توصیف امور 

)مانند استناد به قانون موجر و « موضوعی باشد

 .(اجر در دعوای تخلیهمست

در حقوق فرانسه نیز هرچند خواهان در دادخواست 

باید عالوه بر جهات موضوعی، جهات حکمی را نیز 

تصریح نماید، لیکن دادگاه قطعا ملزم به تبعیت از 

آن نیست و با توصیف خود عناصر حکمی موضوع 

-141، 2012کند )اسمیت، دعوا را مشخص می

آیین دادرسی مدنی از اصول  72(. اصل 142

فراملی نیز به قاعده اختصاص جهات حکمی به 

دادگاه اشاره داشته و وی را مکلف کرده است ضمن 

بررسی جهات موضوعی، عناصر حکمی و مبانی 

شده را تعیین نماید و بدیهی حقوقی دعوای مطرح

است این اقدام با شناخت کامل و فارغ از تعیین 

گیرد صورت میجهات حکمی از سوی اصحاب دعوا 

 (.173-171، 2022)چیلدرس و همکاران، 
 

. همكاری طرفین و دادرس در حصول 2-3-5

 سازش

ترین و در خصوص سازش باید گفت که سریع

کارآمدترین روش برای حل و فصل اختالف است و 

کاهد و از ها میجویی و تراکم کار دادگاهاز کینه

لحاظ تحلیل اقتصادی نیز، دادخواهی برای 

ستیابی به احکام بسیار پرهزینه است. به همین د

ها برای حل و فصل اختالف از طریق دلیل، دولت
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صلح و سازش تالش زیادی دارند؛ به ویژه اگر 

سازش خارج از دادگاه و بدون مداخله دادرس باشد 

دهد در هر مرحله از دادرسی، به طرفین اجازه می

 178دعوا را به سازش محول نمایند )ذیل ماده 

 قانون آیین دادرسی مدنی(.

قانون شوراهای حل اختالف  1در این زمینه، ماده 

برای حل اختالف و صلح و سازش »دارد: مقرر می

بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شورای 

«. شودحل اختالف زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می

آ.د.م ایران نیز به این امر  193تا  178مواد 

است. اصول آیین دادرسی مدنی  اختصاص یافته

فراملی به این امر خطیر و فواید آن نظر داشته و 

به این امر پرداخته و یکی از وظایف  24در اصل 

دادگاه را تشویق طرفین به صلح و سازش دانسته 

است. برخالف سایر موارد، در اینجا دادگاه باید با 

همان  2طرفین همکاری نماید؛ به طوری که در بند 

دادگاه باید در هر »بینی شده است: ل پیشاص

ای از رسیدگی مشارکت طرفین در مرحله

های جایگزین حل و فصل اختالفات را تسهیل شیوه

؛ یعنی دادگاه مجبور است که در صلح و «نماید

سازش با طرفین همکاری کند. البته این امر بدون 

گرایش به یکی از طرفین دعواست )پوراستاد، 

1387 ،62.) 

قانون آیین  835تا  830در حقوق فرانسه نیز مواد 

دهند که در دادرسی فرانسه به قاضی مأموریت می

جهت سازش بین طرفین اقدامات الزم را معمول 

توانند خود رأسا دارد. طبق این مقررات، طرفین می

اقدام به سازش نمایند یا بنا به ابتکار و پیشنهاد 

طرفین درطول  قاضی در جهت سازش اقدام نمایند.

توانند از قاضی تقاضا نمایند که مدت دادرسی می

رغم شکست ها را گواهی نماید. علیسازش میان آن

ی بدوی، سازش ممکن است در سازش در مرحله

ی پژوهش انجام شود. قاضی در این مرحله مرحله

تواند برای ایجاد سازش میان طرفین، نیز می

، 2018تینر، های خود را از سر گیرد )استالش

198-202.) 

در حقوق انگلستان با بررسی رویه قضایی موجود و 

آرای حقوقدانان مصادیق بسیار زیادی از همکاری 

های مختلف دادرسی طرفین و دادرس در زمینه

هایی شود و از برخی جهات شباهتمدنی دیده می

با حقوق فرانسه پیرامون اعمال نظریه مذکور دیده 

مثال در حقوق این کشور و  شود. به عنوانمی

بسیاری از کشورهای نظام کامن ال، نقطه آغازین 

همکاری دادرس و طرفین در حل و فصل اختالف 

و سازش را باید به مانند حقوق فرانسه در همان 

لحظات ابتدایی فرآیند دادرسی، یعنی زمانی که 

گردد دانست. یک دعوا در سیستم قضایی مطرح می

نیز چیزی مشابه آماده نمودن زیرا در این کشور 

ساز، که در حقوق فرانسه پرونده توسط قاضی آماده

نیز وجود دارد، هست. امروزه اصل همکاری و 

مشارکت طرفین و دادرس در دادرسی در جریان 

سازش به عنوان یک راهکار مترقی امکان دستیابی 

به کشف حقیقت و حل و فصل اختالف را در 

د. طرفین دعوا با تکیه به نمایانگلستان تسهیل می

این الزامات، همه اموری که برای رفتار مناسب و 

گری با حسن نیت پیشبرد فرایند سازش و میانجی

نمایند )دییر، بینی میو سریع الزم است، پیش

2009 ،39-40.) 
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دانان میزان کارآمدی همکاری برخی از حقوق

دادرس و طرفین در مسیر سازش را منوط به میزان 

پتانسیل »اند و معتقدند: کاری سه طرف نمودههم

حل اختالفات از طریق سازش و یا ارجاع به 

گری توسط دادرس، به عنوان یکی از میانجی

مهمترین وسایل و راهکارهای دارای قدرت زیاد، در 

گونه حفظ اعتماد متقابل و جذب همکاری انعطاف

تواند سرعت حل هر دو طرف دعوا و مسیری که می

ل اختالفات را افزایش بخشد، قابل دقت نظر و فص

است. با این حال، این مسئله که استفاده دادرس از 

تواند گری تا چه حد میسازش و میانجی

آمیز باشد، به همکاری طرفین و وکالی موفقیت

آنان از یک سو و دادرس از سوی دیگر بستگی 

 (.342، 2006)جیمز، « دارد

ه اغلب اشخاص با میل باید به خاطر داشته باشید ک

ها درگیر روند. آنو رغبت به دعوای حقوقی نمی

بینند و شوند زیرا هیچ جایگزینی را نمیدادگاه می

گری زمانی رخ خواهد داد که این که میانجی

کنند که پتانسیل یک جایگزین اطمینان حاصل می

ها مورد تر برای اینکه اختالف آنتر و ارزانسریع

 یرد وجود دارد.گبررسی قرار 

گری بخشی از زنجیره فرآیندها و روندهای میانجی

حل اختالف است و هر فرآیندی باید بتواند هر 

خدمتی که مربوط به اختالف و طرفین است ارائه 

گری کند یا به آن دسترسی داشته باشد... میانجی

عنوان تقویت فرآیندهای موجود در سیستم باید به

ایگزین کردن آنچه در حال قضایی تلقی شود و نه ج

حاضر در دسترس است. بنابراین هر قاضی و 

دادرسی در سیستم قضایی و حقوقی وظیفه و 

تکلیف دارد، آن را در جهت حل منازعات به کار 

ببندد و طرفین را تا حد امکان بدان توصیه نماید. 

این موضوع با تلقی نمودن نوعی تعامل و همکاری 

تواند به ثمر بنشیند می بین اصحاب دعوا و دادرس

و جایگزینی مناسب برای فرآیند نسبتاً طوالنی 

دادرسی گردد تا از طریق آن هیچ فرد و نهادی در 

مسیر عدالت حقوقی دچار زیان نگردد و آسیبی به 

اعتماد عمومی پیرامون عدالت وارد نگردد. )دبسون، 

2009 ،137.) 
 

. همكاری طرفین و دادرس در حل 1-2-3-5

 ل اختالفو فص

 فصل و حل طرفین، همکاری از نهایی هدف

یکدیگر  با که است دلیل این به و است اختالف

 مدنی دادرسی آیین اصول کنند.می مشارکت

 است: کرده بینیپیش  11اصل   2بند  در فراملی

طرفین با دادگاه در انجام وظیفه حل و فصل »

منصفانه، مؤثر و با سرعت معقول و متعارف 

سرعت در جریان دادرسی نیز «. کنندمیمشارکت 

تر اختالف است. به طور به دلیل حل و فصل سریع

کلی هدف از نظریه همکاری، حل اختالف است. 

تنها تکلیف حل و فصل سریع، مؤثر و منصفانه، نه

اند و دادرس است، بلکه طرفین نیز به آن ملزم

های غافلگیرانه، از توانند با تمسک به شیوهنمی

 .رات آیین دادرسی مدنی سوءاستفاده کنندمقر

ضرورت همکاری طرفین و دادرس در حل 

اختالفات در قوانین انگلستان تصریح شده و مبانی 

انگلستان، عالوه بر  1998قواعد دادرسی مدنی 

سرعت و ارزانی، همکاری طرفین را به نحو 
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، طرفین را 3ای گسترش داده است. ماده فزاینده

با دادگاه در پیشبرد اهداف ملزم به همکاری 

 نماید. اغماض میقابلغیر

بینی شده است آ.د.م فرانسه پیش 57ماده  1در بند 

توانند از دادرس بخواهند تا رای را که طرفین می

به صورت کدخدامنشانه صادر کند یا او را به 

توصیفات و نکات حقوقی ملتزم کنند. در قانون 

که مواد مربوط به آیین دادرسی ما نیز باید گفت 

داوری، سازش و صلح ناظر به حل و فصل اختالف 

در »دارد: آ.د.م مقرر می 178است. برای نمونه ماده 

توانند هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می

حتی «. دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند

دهد که طرفین حق تجدیدنظر قانون گذار اجازه می

را ساقط کنند )هرزوگ و خواهی و فرجام خواهی 

(. به طور خالصه هرآنچه که در 9-7، 2014وسر، 

شود، برای حل و فصل بینی میقوانین پیش

اختالف بوده و در پی رساندن حق به صاحب حق 

 و تنبیه متجاوز است.
 

. همكاری طرفین و دادرس در تعیین 3-3-5

 صالحیت محلی دادگاه

خوانده اصل بر این است که دادگاه محل اقامت 

قانون آ.د.م ایران  11صالح به رسیدگی باشد و ماده 

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که »دارد: مقرر می

«. خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد...

اند که این قاعده ریشه در حقوق رم، حقوق گفته

کلیسا و دیگر کشورها دارد و حتی با نظریه برائت 

بر واقع نیز هماهنگ است و امارة داللت ظاهر 

 2اصل  1(. با وجود این، بند 379، 1398)شمس، 

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، معیار اصلی در 

صالحیت دادگاه را تراضی طرفین قرار داده و قاعده 

محل اقامت خوانده را نپذیرفته است. به عبارت 

دیگر، قاعده اصلی در تعیین صالحیت، تراضی 

توانند به صالحیت هر ن میطرفین است و طرفی

دادگاه توافق کنند. در آ.د.م فرانسه نیز این قاعده 

در یک »دارد: مقرر می 41شود. ماده دیده می

توانند توافق کنند که اختالف، طرفین همواره می

تنازع آنان در یک مرجع قضایی خاص مورد 

رسیدگی قرار گیرد هرچند که این مرجع از جهات 

در «. حیت نداشته باشند...نصاب خواسته صال

حقوق داخلی ایران نیز طرفین قرارداد یا هریک از 

توانند برای اجرای تعهدات حاصله، محلی ها میآن

غیر از اقامتگاه را انتخاب کنند و در این صورت به 

قانون مدنی، دادگاه اقامتگاه  1010موجب ماده 

شده صالح به رسیدگی خواهد بود. البته انتخاب

اقامتگاه انتخابی در صالحیت دادگاه، در  تأثیر

صورتی است که مالک صالحیت محلی دادگاه در 

الزم به . رسیدگی، تنها اقامتگاه خوانده باشد

یادآوری است که همکاری و تراضی در تعیین 

صالحیت، برخالف اصول آیین دادرسی مدنی 

فراملی، تنها در صالحیت محلی مؤثر خواهد بود و 

ی، به دلیل آمره بودن قواعد و در صالحیت ذات

صالحیت عام مراجع دادگستری، امکان تراضی 

 وجود نخواهد داشت.
 

 . همكاری طرفین و دادرس در ابالغ4-3-5

همکاری در ابالغ، یکی از انواع همکاری در دادرسی 

بینی شده است که در آیین دادرسی فراملی پیش
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بخشیدن تواند در سرعتاست. همکاری طرفین می

 5اصل  7ا انتخاب انواع وسایل ابالغ باشد. بند ی

 دارد:مقرر می

توانند به موجب قرارداد مشترک یا با طرفین می»

های ارتباطی سریع، نظیر اجازه دادگاه، از شیوه

استفاده «. وسایل ارتباط از راه دور استفاده نمایند

از وسایل ارتباطی سریع، نظیر پیامک، فکس، 

اند به جریان دادرسی سرعت توتلکس و ایمیل می

بخشد. استفاده از وسایل جدید به دلیل سرعت و 

های حقوقی راحتی و استفاده عام، مورد توجه نظام

قرار گرفته و در قوانین جدید گنجانده شده است. 

قانون آ.د.م فرانسه به طرفین اجازه داده است که از 

  ;وسایل ارتباطی جدید استفاده کنند )غمامی

 (.77، 1396محسنی، 

در خصوص نظام حقوقی ایران نیز باید گفت، به 

تازگی در این زمینه، قانون آیین دادرسی جرائم 

نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی تصویب شده 

آن قانون به این امر  699تا  649است و مواد 

قانون  655گذار در ماده اختصاص یافته است. قانون

سلح و دادرسی آیین دادرسی جرائم نیروهای م

و تبصره آن، به صورت  1393الکترونیکی مصوب 

الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اعتبار بخشیده 

و برای آن آثار قانونی قائل شده است. همچنین 

نامه ارائه خدمات قضایی مصوب توان به آیینمی

دارد: چنین مقرر می 7اشاره کرد که در ماده  1391

م آن به خوانده و احضار ابالغ دادخواست و ضمای»

عنه و ابالغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مشتکی

ربط، به صورت الکترونیکی انجام می مخاطبان ذی

 «.پذیرد

 . نتیجه6

دادرسی را اگر بتوان به معنای رساندن داد یا اعمال 

حکم بر موضوع تعریف کرد، نوعی حرکت و کنکاش 

مسیر این  شود. درفکری و عملی در آن دیده می

کنکاش، آن چه حائز اهمیت و مداقه است، به 

کارگیری اصول و قواعد دادرسی برای نیل به هدف 

اصلی آن که برقراری عدالت و دستیابی به حل و 

باشد. این اصول را اگر بتوان فصل اختالف است، می

در چهارچوب نظریات نوین دادرسی از جمله توسعه 

اجرایی نمود  همکاری طرفین و دادرس پیاده و

سرعت و کیفیت رسیدگی قضایی، بالشک افزایش 

یابد. این موضوع که هر کدام از طرفین و دادرس می

های جداگانه و منفصلی باشند، باید ایفاگر نقش

تواند جوابگوی نیازهای امروز دادرسی دیگر نمی

مدنی باشد؛ زیرا در چهارچوب قواعد نوین آیین 

ول پیشرفته و نوینی دادرسی مدنی و منطبق با اص

همچون آیین دادرسی مدنی فراملی، به تدریج 

های دچار تحولی عظیم در راستای تبدیل نقش

هایی پیوسته مجزای دادرس و اصحاب دعوا به نقش

و کامال مرتبط با هم، که هدفشان ایجاد همکاری 

میان اصحاب دعوا و دادرس است، گشته است. در 

این بود که چه حاصل گردید این پژوهش آن

همکاری اصحاب دعوا و دادرس در نظام دادرسی 

مدنی ایران به نسبت فرانسه و انگلستان بسیار 

گذاران در تر است و شایسته است تا قانونضعیف

هایی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب بخش

اصالحاتی منطبق با کشورهای پیشرفته و  1379

مایند. اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اعمال ن

جا باید به آن دقت داشت این ای که در ایننکته
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است که، سند اصول آیین دادرسی مدنی فراملی 

شده توسط مؤسسات و بازیگران یک سند تنظیم

باشد. در طراحی و تصویب این سند، غیردولتی می

فنی بوده است. -تمرکز اصلی بر موضوعات حقوقی

و خاص،  این سند نه به دنبال ارائه احکام موردی

اعمال در همه بلکه به دنبال ارائه اصول کلی و قابل

باشد؛ به تعبیری، مواضع این های حقوقی مینظام

سند به نحوی نیست که در تعارض با اصول و قواعد 

های حقوقی مختلف باشد. تصویب و یا مبنایی نظام

استفاده از این سند، در قامت یک قانون  نمونه، یا 

-مجموعه مقررات داخلی، هیچالگو برای تصویب 

گونه تعارض آشکاری با اصول و قواعد نظام حقوق 

داخلی ایران ندارد؛ به همین دلیل است که در اغلب 

-های حقوقی داخلی )چه وابسته به نظام کامننظام

ژرمنی( اصول آیین -ال و چه وابسته به نظام رومی

باشد و در اعمال میدادرسی مدنی فراملی قابل

آور اما دارای وق نرم )یعنی حقوق غیرالزامقامت حق

 مورد پذیرش قرار گرفته است.«( پایبندی»
 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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