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Abstract 

The fundamental question in civil litigation since ancient times is whether the judge can 

also act to discover the truth or whether his role is limited to the season of hostility given 

the reasons given by the parties. 

Interrogation or civil interrogation means questioning the plaintiffs by summoning them 

personally. Similarly, interrogation in criminal matters can lead to the acquisition of 

evidence, statistics or confession from the statements of the parties. 

At present, the only legal article from which civil interrogation or interrogation can be 

deduced in Iranian law is Article 199 of the Code of Civil Procedure, which allows the 

judge to take any action and investigation in order to discover the truth. 

 Since the interrogation is not explicitly provided for in the codified laws of Iran and has 

not been explained by the doctrine, it is appropriate that the legislature, like the countries 

of France and Lebanon, which have precise and clear rules regarding the interrogation, 

legislate in It is important to take action. 

Keywords: truth discovery, civil interrogation, interrogation, investigation of litigants, read 

question, confession to take action. 
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 چکیده:

سوال اساسی که در زمینه ی دادرسی مدنی از قدیم االیام مطرح بوده، این است که آیا دادرس در زمینه ی کشف حقیقت 

 نیز می تواند اقدام کند یا اینکه نقش او منحصر در فصل خصومت با توجه به دالیل ابرازی طرفین است.  

ضتار ختیصتی ایشتاع،نو ی ترتیق تحقیقی استت که استجووا  یا بازجویی مدنی به مننای ررستش از ااتحا  د وا با اح

درراستتجای ا طای نقش فنال و رویا به دادرس در مقرراآ آیین دادرستتی مدنی فرانحتته،تحت  نواع حضتتور ختتیصتتی  

ااتتحا  د واو برخی کشتتورعای  ربی تحت  نواع استتجووا  مقرر ختتده استتت وعوانند بازجویی در امور کی ری می 

 ا اقرار از اظهاراآ طرفین منجهی گردد.تواند به حصول قرینه، اماره ی

در حال حاضتتر تنها ماده قانونی که از آع می تواع بازجویی مدنی یا استتجووا  را در حقور ایراع استتجنوا، نوود، ماده  

که به دادرس امکاع انوام عر گونه اقدام وتحقیقی را در جهت کشتف حقیقت داده قانوع آیین دادرستی مدنی استت  199ی

 است.

ریش بینی نشتتده و توستتت دکجرین عم مورد ختترح وتویین قرار  ایراع  ستتجووا  به طور اتتری  در قوانین مدوعچوع ا 

که مقرراآ دقیق و روختنی در رابطه با   لوناعو  فرانحتهقانوع گذار عوانند کشتور عای لذا ختایحتجه استت که    نگرفجه استت،

 نواید. اسجووا  ریش بینی نووده اند به قانونگذاری در این مهم اقدام

 ررسش خوانده، اقرار ،بازجویی مدنی، اسجووا ، تحقیق از ااحا  د واکشف حقیقت،  کلواآ کلیدی:  
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 مقدمه:

در دادرسی کی ری، اسجنطار یا بازجویی جزایی، روخی است که در راسجای  دالت کی ری و کشف حقیقت در توام نظام  

، بته ختاطر ارتوتاطی کته امور جزایی بتا نظم  وومی دارد، عتای حقوقی مورد استتتج تاده قرار گرفجته استتتت.در حقور ایراع

 قانوع گذار قرار گرفجه است. رذیرشمورد   بازجویی کی ریسجنطار یا ا

ایراع،استتجووا  یا باز جویی مدنی مورد تصتتری  قانوع گذار قرار نگرفجه استتت اما در حقور  .آ.د.م  برخالف اینکه در ر

 .اندفرانحه و لوناع مورد توجه قانوع گذار بوده و به ذکر جزئیاآ آع ررداخجه 

(تحت  نواع حضتتور ختتیصتی  198تا 184(ودر قانوع جدیدومواد 336تا 324ع ستتابق ومواد  فرانحتته، در قانو   .آ.د.مدر ر

 ااحا  د وا به ذکر این موضوع ررداخجه خده است.

از آنوا که کشتورعای  ربی تاب  ستیحتجم حقور نگارش ختده عحتجند، تحت تاقیر حقور فرانحته بوده ودر تدوین قوانین   

 قور کشور فرانحه الهام گرفجه اند. لی الیصوص در زمینه دادرسی مدنی از ح

به عوین خاطر، مقرراآ موحث استجووا  در مقرراآ این کشتورعا،  ودتا از موحث حضتور ختیصتی ااتحا  د وا در  

 فرانحه اقجواس خده است. .آ.د.مر

قانوع ااتتتول محاکواآ مدنی لوناع، فصتتتل دوم از با  ستتتوم ختتتامل دوقحتتتوت تحت  نواع واالقرارواستتتجووا    

« به تویین 234تا218« به تویین مقرراآ اقرا ودر قحوت دوم»مواد217تا210»موادقحوت اول  قانوع گذار دراست.الیصوم(

 مقرراآ اسجووا  ررداخجه است.

، توجته ویهه ای بته قتا تده من  1290قتانوع ااتتتول محتاکوتاآ حقوقی مصتتتو    57درحقور ایراع، قتانوع گتذار در متاده   

مورد تاکید قرار 1309قانوع تحتری  محاکواآ مصتو  63موددا عوین قا ده باتصتویق ماده ، که بودتحصتیل دلیل نووده 

قانوع   8با تصتویق ماده  1356ستال   ه کاستجه ختده استت.،از ختدآ این قا د1318 .آ.د.مر 358گرفت. اما با تصتویق ماده 

ر.آ.د.م ایراع، 199در حال حاضتر ماده  ااتالح راره ای از قوانین دادگحتجری قا ده من  تحصتیل دلیل نحتن ضتونی ختده و

عرگونه تحقیق یا اقدام الزم برای کشتتف حقیقت را به موازاآ دالیل استتجنادی ااتتحا  د وا در دادرستتی مدنی توویز 

 ه است.نوود

،در واق  دادرس 199ااتلی ترین دددده ونگرانی برخی از حقور داناع دراین زمینه، این استت که با ت حتیر موست  ماده  

وعوین  ادالنه و بی طرفانه اتتورآ نگیرد.  به اتتورآ به جای کشتتف حقیقت، تحصتتیل دلیل کند و درنجیوه دادرستتی

 ت و یا تردید به این نهاد تحقیقی نگریحتتجه وااتتل  با ث ختتده که برخی در رویه قضتتایی و حجی دکجرین با دید میال

 خلت نوایند.بنیادین بی طرفی دادرس را با قا ده ی من  تحصیل دلیل واسجووا   
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 مفهوم لغوی استجواب:-1

استجووا  را مصتدری می دانند   1واژه استجووا  در  لم ستیاستت از جایگاه ویهه ای برخوردار استت. دریکی از فرعن  عا

ره ی مطلوی که در لم ستیاستت به مننای استجیضتاح وررستش یکی از نوایندگاع مولا ختورا یا ستنا از وزیر یا دولت در با

 در جلحه رسوی مولحین می باخد.

و راسن    در  لم حقور، اسجووا  را نو ی اقدام تحقیقی تنریف کرده اند که دادرس به احضار طرفین د وا، برای ررسش

 در جهت کشف حقیقت و در راسجای نیل به  دالت می رردازد.

 اوصاف و ویژگی های استجواب:-2

استجووا  عر چند به  نواع ی  روش تحقیقی ختناخجه ختده استت اما دارای ویهگی عای منحصتر به فردی استت که آع را 

استتجووا  دلیلی اقنا ی یا اخالقی استتت که عرچند از ستتایر روش عای تحقیقی واحرازی مجوایز می کند.از جوله اینکه  

 تکویلی است اما برای دادگاه نو ی تکلیف در جهت کشف حقیقت ایواد می کند.

براستاس واکنش عای وجداع خویش به اداره و ودلیل اقنا ی یا اخالقی، بدین منناستت که  دادرس بدوع عی  قید وبندی 

 2قان  گردد. ارزیابی امور ررداخجه تا در نهایت وجدانش

مقرر کرده استت که »دادرس قادر استت راستا انوام عرگونه ترتیق تحقیقی قابل    .آ.د.مر  10قانوع گذار فرانحته در ماده 

رذیرش را دستتجور دعد«.در نجیوه استتجووا  در حقور فرانحتته به  نواع ی  ااتتل در دادرستتی مدنی ختتناخجه ختتده  

حقور فرانحته در جهت نزدی  کردع حقیقت قضتایی به حقیقت واقنی برآمده امروزه کشتورعای  ربی با الهام از استت.

که حااتل آع وضت  قوانین   ودر نجیوه نظام ادله ی این کشتورعا بیشتجر به ستوت نظام اخالقی یا اقنا ی گرایش ریدا کرده

 در رابطه با نهادعای تحقیقی و بازجویی برای دادرساع بوده است.

به نظر می رستد که قانوع گذار در جهت  1379قانوع آیین دادرستی مدنی در ستال  199ماده    در حقور ایراع نیز با تصتویق 

 تندیل نظام دادرسی اتهامی وحرکت به سوت ادله ی اخالقی یا اقنا ی نووده است.

 3دالیل دیگر را تکویل می نوایند. و  ادله ی تکویلی به دالیلی گ جه می خود که قائم به ذاآ خود نووده

تحت  نواع االقرار واستجووا  الیصتوم  شتور لوناع از آنوا که مقرراآ استجووا  در فصتل عشتجم از با  ستوم  در حقور ک 

آمده است بیانگر این مطلق است که اسجووا  بیشجر جهت حصول اقراروبیاع نکاآ موهم اقرار است که  این خود نشاع 

 دعنده ی تکویلی بودع این ادله است.

 
فرهنگ عربی فارسی،ترجمه کتاب المعجم العربی )تالیف خلیل جر(، ترجمه حمید طبیبیان، تهران، امبیرکبیر،  - 1

1363-1365 
 478الیاس ابوعید،اصول المحاکمات المدنیه، الجزء الثانی،منشورات الحلبی الحقوقی، لبنان، طبعه االولی،ص- 2
 25،ص1385،نشر میزان،چاپ چهارم 1کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات، جلد - 3
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ر.آ.د.م مقرر کرده که»...دادگاه  الوه بر رستتیدگی به دالیل مورد استتجناد طرفین 199در مادهدر حقور ایراع، قانوع گذار 

د وا، عرگونه تحقیق یا اقدامی...«که  وارآ  الوه بررستتیدگی به دالیل طرفین می تواند قرینه ای برتوجه قانوع گذار به 

 تکویلی بودع اسجووا  باخد.

استجووا  یا بازجویی مدنی از طریق حضتور ختیصتی ااتحا  د وا را می تواع به خترایت ا جوار   شراای  اسرتجواب:-3

 سه رکن تقحیم نوود.

 منظور خیص یا مقامی است که حق ررسش یا حق در خواست آع را دارد.رکن پاسش خواه: الف(

 ررسش خوانده، خیصی است که به منظور راسن خواعی فراخوانده می خود.رکن پاسش خوانده: ب(

 منظور امری است که موضوع اسجووا  قرار می گیرد.سش خواسته: رکن پاج(

ررستش خواه، ختیص یا مقامی استت که حق ررستش یا حق در خواستت آع را دارد که موکن شراای  پاسرش خواه: الف(

 این خیص، یکی از ااحا  د وا باخد یا اینکه دادگاه در مقام ررسش خواعی از طرفین د وا قراربگیرد.است  

گاه این اخجیار راداده که راستا  دبه دا  .آ.د.مر 184قانوع گذار فرانحته با تصتویق ماده گاه به عنوان پاسرش خواه: ددا-1-1

 به احضار خیصی ااحا  د وا جهت اسجووا  بپردازد.

قانوع ااتول محاکواآ مدنی حق احضتار ااتحا    128در لوناع نیز قانوع گذار با تاستیا نهاد استجووا  الیصتوم و ماده 

.در ین حال بنضتی از نویحتندگاع  ا و استجووا  را  الوه بر ااتحا  د وا برای دادرس نیز به رستویت ختناخجه استت د و 

 4 ر ، این حق را به طور انحصاری میجص به دادگاه دانحجه اند.

این حق را برای دادرس قائل ختده استت که در مواردی که حضتور  ر.آ.د.م 94در حقور ایراع، قانونگذار با تصتویق ماده 

این تکلیف  199از طرف دیگر با تصتویق ماده   .ختیصتی خواعاع یا خوانده راالزم بداند به احضتار ختیصتی آع عا بپردازد

نصتتوص ایواد کرده که تحقیقاآ و اقداماآ الزم را جهت کشتتف حقیقت انوام دعد، درنجیوه طوق این دادگاه  را برای  

قتانونی بتایتد گ تت کته در حقور ایراع نیز دادگتاه این حق را دارد کته  الوه برااتتتحتا  د وا، در اتتتورآ لزوم وبنتا بته 

 تشییص خود به احضار طرفین د وا و اسجووا  از آع عا بپردازد.

ز قوانین  قانوع ااتتتالح راره ای ا 8قانوع گذار ایراع با تصتتتویق ماده    اصررباب دعوا به عنوان پاسررش خواه:-1-2

اخجیاراآ وستی  و گحتجرده ای به دادگاه   79قانوع آیین دادرستی مدنی در ستال   199و نیز ماده   1356دادگحتجری در ستال  

، بدیهی به نظر می رستد که وقجی قانوع گذار در زمینه تحقیقاآ در اتورآ لزوم و به اتالحدید خود دادرس داده استت 

قانوع   8د وا نیز از چنین حقی برخوردار باختند اما با این وجود در ماده چنین حقی را برای دادگاه قائل استت، ااتحا   

مذکور، قانوع گذار تاکید نووده که چنانچه برای دادگاه منلوم باختد که استجناد یا حق در خواستت استجووا  از دادگاه در 

 
»االستجواب تدبیر تحقیقی یلجا الیه القاضی عن طریق دعوه الخصوم للحضور امامه و سوالهم او استیضاحهم حول - 4

 478وقایع القضیه«،الدکتور الیاس ابوعید،همان، ص
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امکاع رذیر فقت در اتورتی  مواحث حقوقی فقت برای ااتحا  د وا استت و در خصتوص اختیاص قالث چنین حقی 

استت که اختیاص قالث در حکم ااتحا  د واباختند مجل مولو  قالث که در حکم خوانده و جالق قالث که در حکم 

 .خواعاع د واعحجند  

ااتحا  د وا حق در خواستت استجووا  را دارند، برخالف تصتری  قانوع گذار لوناع،  218در کشتور لوناع به استجناد ماده  

 فرانحه در این مورد ساکت است. .د.مقانوع آ

ااتوال ررستش خوانده یکی از طرفین د واستت که برای استجووا  به محکوه ی حقوقی    شراای  پاسرش خوانده:ب(

احضتتارمی ختتود، عرچند که منظور از طرفین د وا، خواعاع و خوانده استتت اما چوع وارد قالث و مولو  قالث نیز در 

ححتق مورد احکام خواعاع و خوانده برآع عا جاری خواعد ختد، آع عا عم  زمره ی ااتحا  د وا مححتو  می ختوند و

 قرار بگیرند.اسجووا   می توانند مورد

 خیص ررسش خوانده ححق مورد موکن است خیص حقیقی باخد یا خیص حقوقی.

فراخوانده  اختیاص حقیقی که برای ررستش خواعی به محکوه شراای  اشرصاح یقیقی به عنوان پاسرش خوانده:  -2-1

 می خوند باید دارای دو خر، اعلیت و جواز تصرف باخند.

اعلیت این استت  ختیص حقیقی که برای استجووا  احضتار می ختود باید اعلیت داختجه باختد. دلیل اعویت اهلیت:  (  الف

عاع  استتت و این اقرار دارای آقاری استتت که طرفین د وا خوا رکه در بهجرین حالت، نجیوه ی استتجووا ، حصتتول اقرا

 مطالوه ی آع عحجند و در اورآ  دم اعلیت یکی از ااحا  د وا، اسجووا  از ولی یا نواینده ی او به  ول می آید.

ر.ا.م.م لوناع به ختتر، اعلیت اختتاره نووده وبیاع کرده که در اتتورآ  دم اعلیت یکی از  221قانوع گذار لوناع در ماده  

نونی او به  ول آید وعوین مقرره به دادگاه اجازه داده استت که از اتریر ااتحا  د وا، استجووا  از ولی یا نواینده ی قا

 5مویز در اموری که ماذوع به آع است، اسجووا  نواید.

در حقور ایراع، به خاطر ستتکوآ قانوع گذار در این زمینه و باتوجه به اینکه استتجووا  در بهجرین حالت به حصتتول 

 اقل، بالغ، میجارو قااد باخد را درمورد خرایت ررسش خوانده نیز جاری   بایده ک اقرارمنجهی می ختود، لذا خرایت مقر را 

 می دانند. برعوین اساس اسجووا  از اریر و مونوع در حالت دیوانگی جایز نیحت.

 در خصوص اینکه آیا اریر مویز را می تواع برای اسجووا  احضار نوود، دو نظریه وجود دارد:  

 
للمحکمه مناقشه الخصم بالذات ان کان ممیزا »اذا کان الخصم عدیم االهلیه اوناقها،جاز استجواب من ینوب عنه، وجاز - 5

 فی االمور الماذون بها...«
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حقور داناع منجقدند که اقرار اتریر مویز دراموری که می تواند تصترف مالی کند نظیر قوول عوه و  ده ای از : نظایه اول

 6ال  رایگاع نافذ و احی  می باخد.

اریر مویز  رر.م و اطالر این ماده، بیاع داختجه اند که اقرا 1262 ده ی دیگری از حقور داناع، به استجناد ماده نظایه دوم:

 7ت، عرچند در باره ی امری باخد که به حکم قانوع در اخجیار و االحیت او قرار گرفجه باخد.در عی  حالجی احی  نیح

 به نظر می رسد که نظر نیحت، احی  تر و دقیق تر می باخد.

 :ب( جواز تصاف

به طور کلی در حقور کشتورعای  ربی، یکی از ختر، عای ررستش خوانده را اعلیت تصترف در حق مجنازع فیه ذکر کرده  

که افزودع این ختتر،، دو نجیوه ی مهم در بر دارد، اول اینکه، بیاع داختتجه اند   8د.در حقور ایراع، برخی از حقور داناعان

ختیص ورختکحتجه عر چند که محوور نیحتت اما به خاطر حوایت از حقور طلوکاراع، از تصترف در دراریی خود مونوع  

 است.

به  وارآ دیگر، عرکا مال  چیزی استت، مال  اقرار به آع  .فراعم ختده استت دوم اینکه، قا ده ای برای تویز اقرار موقر  

 نیز عحت و در نجیوه نحوت به آع می تواند اقرار کند.

   شاای  اشصاح یقوقی به عنوان پاسش خوانده: -2-2

  تصتتریحی نداردتا از آع در مورد استتجووا  از اختتیاص حقوقی قانوع گذار ایراع در خصتتوص اقرار اختتیاص حقوقی  

 اسج اده کنیم .اما دکجرین حقوقی در این زمینه ساکت نووده وبه بیاع نظریاآ میجلف ررداخجه اند.

ی دولجی و یکی از نظریاآ مطروحه این استت که در اتورآ  دم ر ایت تشتری اآ اداری، اقرار نوایندگاع ستازماع عا

حقی را برای نوایندگاع آع عا به رستویت ختناخجه  بلدی موقر نیحتت مگر اینکه، مقرراآ مربو، به این ستازماع عا، چنین  

 9باخد.

قائلین به این نظر درخصوص اقرار نوایندگاع خرکت عای بازرگانی بیاع داخجه اند که مدیر خرکت در چهارچو  حقور  

 به زیاع خرکت نافذ می باخد.و اخجیاراتی که در اداره ی خرکت دارد، قادر به اقرار است و چنین اقراری 

 
کریمی، عباس، ادله اثبات   - 30، ص1376،چاپ سیزدهم،تهران6امامی، سید حسن ،حقوق مدنی،انتشارات اسالمیه، ج - 6

 70،ص1388دعوا، نشر میزان ، چاپ دوم،
 اسالمی قضایی، نشر گنج دانش، ج لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف علوم - 7

 564،ص1381،چاپ سوم 2 
 209و208، صص1کاتوزیان، ناصر، اثبات ودلیل اثبات،ج- 8

  81الی 78فتح اهلل،اقرار در حقوق مدنی ایران،صصدولتشاهی،-9
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یگری که در این زمینه بیاع خده است، این است که مطابق قا ده ی فقهی »من مل  خیا مل  اقرار به «و »من مل   نظر د

 10االنشاء، مل  االخوار« نواینده ی اخیاص حقوقی در چارچو  اخجیاراآ ت ویضی به وی، ملزم به اقرار خود است.

استتجووا  از نوایندگاع اختتیاص حقوقی در حدود اخجیاراتی که به بنابراین با توجه به نظریاآ فور، می تواع گ ت که  

آع عا داده ختتده، منجور استتت و عر نجیوه ای که از آع به دستتت آید ا م از اماره، اقرار و قزینه ی قضتتایی، به زیاع این 

 اخیاص حوت است.

تواند اختیاص حقوقی را با د وآ   بیاع داختجه  دادرس می.آ.د.م،  ر 197قانوع گذار فرانحته با تصتویق  قحتوت دوم ماده  

آع عا احضتتار کند و از او راج  به امور موضتتو ی خاص ختتیص اووامور موضتتو ی که  موکن استتت به   از نوایندگاع

 مناسوت سوت خود از آع مطل  باخد اسجووا  کند.

قتانونی خود را برای استتتجووا   مقرر می دارد:»...اختتتیتاص مننوی می تواننتد نوتاینتده ی  11لونتاع    .م.م.قتانوع ا  221متاده  

ب رستتجند .استتجووا  از نوایندگاع قانونی طرف د وا در مورد کارعایی که در گذختتجه انوام داده اند ویا از آع مطل  اند  

 جایز است«.

.ررستش قرار می گیرداستجووا    وردمنظور از ررستش خواستجه امور موضتو ی استت که م شراای  پاسرش خواسرته :ج(

دو ختر، استاستی باختد که  ووما ناظر بر امور قابل اقواآ استت.درذیل به ذکر و بررستی خترایت حاکم   خواستجه باید دارای

 بر ررسش خواسجه می رردازیم.

 قابلیت انجحا  به ررسش خوانده  -1

 مربو، بودع ررسش خواسجه به د وا-2

 موقر بودع ررسش خواسجه در تصویم دادگاه -3 

از خترایت استاستی ررستش خواستجه، این استت که منجحتق به ختیصتی باختد که قابلیت انتسراب به پاسرش خوانده : -3-1

 12برای اسجووا  احضار می خود  چرا که منظور از اسجووا ، احراز وقای  بین ااحا  د واست.

یکی از ختترایت اقامه ی د وا، توجه ی آع به خوانده ی د واستتت که به   .آ.د.مر 84ماده  4در حقور ایراع باتوجه به بند 

 امور ووقای  قابل اقواآ نیز باید مجوجه ومنجحق به خوانده باخد. تو  آع،

 
 209،ص 1کاتوزیان، ناصر، همان، جلد- 10
 االستجواب الی من یمثلهم قانونا« »یجوز بالنسبه الی االشخاص المعنویین توجیه - 11
 227العبودی، عباس،شرح االحکام االثبات المدنی،ص- 12
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دراین مورد برخی ا زحقوقداناع  ر  نظری مج اوآ داختجه و دایره ی استجووا  را در عر امر ختیصتی که قابل انجحتا   

 13باخد قابل ا وال می دانند.  به ررسش خوانده

منظور از خر، قابلیت انجحا  به ررسش خواسجه در اخیاص حقوقی، اموری است که قابلیت انجحا  به خیص حقوقی  

   14را دارند نه خیص حقیقی که به نوایندگی از خیص حقوقی احضار می خود.

که قرار استت  امری  : این ختر، از خترایت  وومی کلیه طرر اقواآ د وااستت.  مابوط بودن پاسرش خواسرته به دعوا-3-2

، که دادگاه بجواند به طور منطقی از احراز آع  بواستطه استجووا  اقواآ ختود باید چناع ارتواطی با موضتوع د وا داختجه باختد

ستیدگی ندارد، در خواستت  تحقق موضتوع اد ا را استجنجاک کند. دردیر این اتورآ چوع احراز این امر ستودی در روند ر

 15اسجووا  رد خواعد خد.

و بیاع    ختتر، مربو، بودع ررستتش خواستتجه به د وا را جزء ختترایت استتجووا   نواع نووده لوناع،  .ا.م.مر 220ماده ی 

داختجه»عرگاه دادگاه مشتاعده کند که قضتیه نیاز به استجووا  ندارد یا وقاینی که برای استجووا  از طرف، در نظر گرفجه  

 16خده نجیوه بیش نووده یا رذیرش این امور از نظر قانونی جایز نیحت، درخواست اسجووا  را رد می کند.«

 موثا بودن پاسش خواسته در تصمیم دادگاه: -3-3

وقر بودع ررستش خواستجه در تصتویم دادگاه  به این منناستت که اگر ررستش خواستجه در نجیوه ی استجووا  به اقواآ  م

د، دادگاه بجواند براستاس آع اتیاذ تصتویم نواید. بنابراین امری که احراز یا  دم احراز آع در تصتویم دادگاه راج  به رستی

 از سوی دادگاه قرار نیواعد گرفت.آع د وا تاقیر نداخجه باخد، مورد تحقیق و ررسش 

ر.آ.د.م ایراع بیانگر قا ده ی مهم»لزوم محدود ستاخجن اقواآ« به امری استت که موقر در سترنوختت د وا و حکم 200ماده  

 دادگاه است.

 (.ا.م.مر220لوناع، این خر، از خرایت  وومی است که خامل کلیه ی طرر اقواآ می گردد.وماده    عدرقانو 

 استجواب:آیین -4

راج  به استجووا ، نحوه ی قوول درخواستت و رد آع و عوچنین اجرای استجووا   اتدور وابال  تصتویواآ   ختیوه ی

 نیازمند آدا  و تشری اآ قا ده مند ومنطوق بر ااول دادرسی است.

 
شورابی، ل ا»قد ذهبوا الی انه یجوز استجواب الخصم عن ای واقعه شخصیه له ولو کانت جناییه او مخالف لالداب«- 13

 869،ص2001باالسکندریه،مصر،تعلیق الموضوعی علی قانون االثبات،منشاء المعارف عبدالحمید

 869همان،ص- 14
 . 94،ص1387،انتشارات دراک، چاپ دوازدهم،3،آیین دادرسی مدنی،ج شمس، عبداهلل - 15
»اذا رات المحکمه ان القضیه التحتاج الی استجواب او ان الوقایع التی یراد استجواب الخصم عنها غیر منتجه او غیر - 16

 . االستجواب«جایز االثبات رفضت طلب 
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 آیین و خیوه ی اسجووا  در دادگاعها به دو قحوت آیین  وومی وآیین ویهه اسجووا  تقحیم می خود.

تصتتویواآ دادگاه باید در قالق عای قانونی واز انضتتوا، الزم برخوردارباختتد.این امر آیین عمومی اسررتجواب: -4-1

 محجلزم ر ایت آیین و تشری اآ مربو، به ادور، تنظیم، ابال  و دیگر تشری اآ راج  به تصویواآ دادرس است.

ر ایت آع در عر دادرستتی الزم و ضتتروریحتتت می در این قحتتوت به بررستتی آیین وتشتتری اآ  وومی استتجووا  که  

 رردازیم.

 لزوم صدور قاار جهت استجواب: الف(  

محکوه حقوقی موکن استت تا قول از خجم دادرستی،تصتویواآ مقدماتی که  ودتا در قالق قرار می باختند، اتادر کندتا 

جوله تصتویواتی استت که باید در قالق»قرار  زمینه را برای اتدور حکم مهیا نواید.تصتویواآ راج  به استجووا  نیز از 

 حضور خیصی«اادر گردد.

، ضتترورآ اتتدور قرار،جهت  ناظر براخذ توضتتی 95ر.آ.د.م و وحدآ مالک ماده  94درحقور ایراع، از م هوم ماده ی  

 اسجووا  اسجنوا، می خود.

ختده استت.عم چنین در مورد ضترورآ  ر.ا.م.م محتجند ومحتجدل بودع قراراستجووا  را مجذکر 218قانوع گذار لوناع در ماده  

مقررمی دارد» تصویم به اسجووا  باید قول از مو د منین یا حداقل سه روز  17ر.ا.م.م لوناع223ابال  قرار اسجووا  ماده  

قول از آع، به ختیصتی که قرار استت از وی استجووا  به  ول آیدابال  گرددمگر اینکه، ختیص فراخوانده ختده در جلحته  

 ورا اسجووا  را قوول کندویا در قضیه  وله ی زیادی باخد«.حاضر باخد و ف

باتوجه به اینکه قرار استجووا  از ستنن قرارعای ا دادی استت و زمینه را جهت اتدور رای قاط  مهیا می کند  بنابراین به 

احراز، یا  ، بند از ادور قرار به طریق دیگرینظر می رسدعرگاه موضو ی که برای تشییص آع قرار ا دادی اادر خده

 18به طور کلی منج ی خود، قرار اادره قابل  دول است.

باید توجه داختت  دول از قرار عای ا دادی از جوله استجووا  باید محتجدل وموجنی براستوا  موجه باختد، در دیر این 

 اورآ،  ول دادرس تیلف مححو  می گردد.

  19اسجووا ، ذکر اسوا  و دالیل  دول را الزم دانحجه اند.حقور داناع  ر  نیز، ضون ا جقاد به امکاع  دول از قرار  

 :مبدوده ی زمانی  استجواب-1

 
»یبلغ القرار باالستجواب الی من تقر استجوابه قبل الموعد المعین لحضوره بثالثه ایام علی االقل اال اذا کان حاضرا فی  - 17

 جلسه المحاکم ویقبل باستجوابه فورا او کان فی القضیه عجله القصوی«.
 236شمس،عبداهلل،همان،ص - 18
 869الشورابی، عبدالحمید، همان، ص - 19
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ستوال استاستی و مهوی که در این قحتوت بوجود می آید این استت که تا چه زمانی از مقاط  و مراحل دادرستی می تواع 

 درخواست اسجووا  نوود؟

د.م خواعاع باید در زماع تقدیم دادخواستت کلیه استناد وادله ی ر.آ.51ماده6برخی از حقور داناع منجقدند که مطابق بند 

خود را ریوستت دادخواستت نواید ودر اتورآ  دم انوام این تکلیف، ضتوانت اجرای آع،  دم رذیرش دالیلی استت که 

 20بندا ارائه و اقامه می گردد.

ختامل ادله ی تحقیقی نوی ختود واین ادله  51ماده   6اما باید توجه داختت که محدوده زمانی اقامه ی دالیل مذکور در بند 

 21از مرحله ی نیحجین رسیدگی تا مقط  خجم دادرسی قابل اسجناد و ترتیق اقر می باخند.

در خصتوص امکاع درخواستت استجووا  در مرحله ی تودید نظر، به نظر می رستد با  توجه به اینکه تودیدنظر خواعی  

.بنابراین فقت طرح اد ای جدید در این مرحله مونوع استتت واقامه ی ادله ی به مننای رستتیدگی ماعوی دوباره استتت 

استت، چه بحتا، قضتاآ   ع استجووا  ی  دلیل تحقیقیو جدید درراستجای جهاآ تودیدنظر خواعی مونوع نوی باختد.چ

اسجووا   تودید نظر تحقیقاآ مرحله ی بدوی را در موردی خاص موول دیده و موضوع را نیازمند تحقیقاآ بیشجر ویا 

 ، اقدام به اسجووا  از آع عا نوایند.از ااحا  د وا بدانند، که در این اورآ با ادور قرار احضار خیصی

ر.ا.م.م لونتاع مقرر می دارد »بردادگتاه استتتت کته در عریت  از مراحتل دادرستتتی ...عریت  از طرفین د وا را بته   218متاده  

 22اورآ  لنی یا دراتار بازجویی، به ررسش بگیرد«.

در خصتتوص امکاع استتجووا  در مرحله ی فرجام خواعی، به نظر می رستتد که باتوجه به اینکه در مرحله ی فرجام،  

و تودید نظر مطرح نیحتت، لذا امکاع استجووا  در  یرستیدگی ختکلی استت و جلحته ی دادرستی به کی یت مراحل بدو

 این مرحله امکاع رذیر نیحت.

متاده  5عی نقص تحقیقتاآ یتا  تدم توجته بته متدافنتاآ طرفین می بتاختتتد وبنتد  امتا از آنوتا کته یکی از جهتاآ فرجتام خوا

ر.آ.د.م(دیواع  الی کشتتور، می تواند در مواردی که اقجضتتای انوام تحقیقاآ از ااتتحا  د وا را می نووده، لیکن 371

را به عواع ختنوه دادگاه تالی این تحقیقاآ را انوام نداده استت، رای اتادره را نقو وجهت انوام آع تحقیقاآ، موضتوع  

 ر.آ.د.م(401ماده وبند الف 371ماده   5ارجاع نواید.وبند 

در مورد اینکه آیا استجووا  می تواند از جهاآ ا اده دادرستی یا ا جراث قالث باختد؟ باید گ ت، با توجه به اینکه این دو 

ر.آ.د.م مشتتتوول 426ماده  از طرر فور الناده ا جراث به آراء عحتتتجند و از طرفی، عی  ی  از جهاآ مطرح ختتتده در

استتجووا  نوی گردد.لذا امکاع اجرای استتجووا  به  نواع یکی از جهاآ ا اده دادرستتی و یا دلیلی برای ا جراث قالث  

 نوی باخد.

 
  46،ص1386کریمی،عباس آیین دادرسی مدنی،انتشارات مجد،چاپ اول،-20
 868الشورابی، عبدالحمید،همان،ص- 21

  الستجوابهم فی جلسه علنیه او فی غرفه المذاکره...«. »للمحکمه فی ایه مرحله من مراحل المحاکمه...-22
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 مبدوده ی مکانی استجواب: -2 

در مورد استجووا  نیز اتحی  بوده و باید گ ت که ااتوال استجووا  باید در  250،245،224،200مندرک در موادقا ده ی 

جلحتته دادگاه به  ول آید و در اتتورتی که ررستتش خوانده به دلیل  ذری مشتتروع قادربه حضتتور در دادگاه نواختتد، با  

ررستش خوانده  خود، استجووا  را درمنزل یا محل کار    وحدآ مالک از مواد فور دادگاه می تواند توستت یکی از قضتاآ

منذور انوام دعد.وعوچنین در اتورتی که ختیص ررستش خوانده در حوزه قضتایی دیگر دیر از مقر دادگاه باختد می 

 .تواند اسجووا  را از طریق نیابت قضایی انوام دعد

نیابت    خوانده،،لیکن در موارد منذور بودع ررستش 23حقور لوناع، انوام استجووا  را در جلحته دادگاه الزم دانحتجه استت 

 24جهت اسجووا  را در محل حضورش رذیرفجه است.

 لزوم تنظیم صورت مجلس: ب(

عوین خاطر،الزم استت ستواالآ و راستن عای ااتحا  د وا موکن استت که به حصتول اقرار یا قرائن م ید منجهی ختود.به  

 اورآ مولا نواید.دادگاه در جلحه ی اسجووا  عوانند سایر اقداماآ تحقیقی اقدام به تنظیم 

در قانوع آ.د.م ایراع، نصتی راج  به ختیوه و ترتیق تنظیم اتورآ جلحتاآ دادگاه ریش بینی نشتده استت.برخالف امور  

ر.آ.د.ک را  158ر.آ.د.ک لزوم تنظیم اتورآ مولا را مجذکر ختده استت.برخی نویحتندگاع ر ایت ماده   158مدنی،ماده 

 25در امور مدنی نیز الزم دانحجه اند.

 ر.آ.د.م نیز می تواع اسجنوا، نوود.102اوجود این لزوم تنظیم اورآ مولا از اظهاراآ طرفین د وا را از ماده  ب

ر.ا.م.م.لوناع ریش بینی ختده استت، دراین ماده قانوع گذار مقرر 231لزوم تنظیم اتورآ مولا برای استجووا  در ماده  

وا ، اورآ مولا تنظیم می خود...عرگاه خیص ررسش می دارد »از ستوال وجوا  عای به  ول آمده در جلحته اسجو

 26از دادع جوا  امجناع کند یا اورآ مولا را امضاء نکند، امجناع و دلیل آع ذکر می خود«.خوانده  

دادگاه  الوه بر ذکر ستوال و جوا  عای مطروحه در اتورآ مولا جلحته ی استجووا ، مکلف استت که خالاته ای از 

 نیز ذکر کند.آع عا را در رای خود 

 
مراحل المحاکمه...الستجوابهم فی جلسه علنیه او  قانون اصول محاکمات لبنان»للمحکمه فی ایه مرحله من   218ماده -23

  فی غرفه المذاکره...«.

 
قانون اصول محاکمات مدنی لبنان»اذا کان الخصم عذر یمنعه من الحضور بنفسه امام المحکمه لالستجواب  224ماده- 24

 للمحکمه ان تنتدب احد قضاتها الستجوابه بحضور الخصم االخر«جاز 
 141،ص2شمس،عبداهلل،همان،جلد- 25
»ینظم محضر باالسئله المطروحه واالجوبه...اذا متنع المستجوب عن االجابه او عن التوقیع ذکر فی المحضرامتناعه - 26

 وسببه«. 
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عرچند تنظیم اتورآ مولا ی  ااتل ضتروری استت، اما این ااتل ضتروری در ی  مورد در نظام حقوقی فرانحته با  

استججناء مواجه ختده استت وآع وقجی استت که رای دادگاه بدوی قطنی و دیر قابل تودید نظر باختد، که در این اتورآ 

 دادگاه باید مراتق اسجووا  را فقت در رای ذکر کند.

 آیین ویژه استجواب:-5

 نواع یکی از جلحتاآ دادرستی مححتو  می ختود،در آع ر ایت آدا  و تشتری اآ قانونی  چوع جلحته ی استجووا  به 

جهت رسیدگی ضروری است.اما ارف نظر از این تشری اآ، اجرا و انوام اسجووا  نیز نیازمند تشری اآ خاای است،  

طرح ررستش و راستن و مواجهه ررستش خوانده با ررستش خواه و   از قویل لزوم حضتور ختیصتی ااتحا  د وا،چگونگی

 دیر از ااحا  د وا در اورآ لزوم.اخیاص دیگر  

 لزوم یضور شصصی اصباب دعوا:-5-1

، رویارویی ررستتتش خوانده با واقنیتاآ و تحتت تاقیر  دکجرین  لم حقور،  لتت حضتتتور ختتتیص ررستتتش خوانده را

 27نجیوه بیاع حقایق ذکر کرده اند.قرارگرفجن او از فضای دادگاه و در 

مقرر نووده استت که »طرفین باید بی آنکه از روی ی  نوختجه بیوانند،ختیصتا به ررستش 191قانوع آ.د.م فرانحته در ماده  

 عای مطروحه راسن دعند«.

ستواالآ مطرح ر.ا.م.م لوناع در این زمینه بیاع می دارد»طرف د وایی که مورد استجووا  قرار گرفجه، خودش به  230ماده  

 خده جوا  می دعد، بدوع اینکه بیواعد بنویحد«.

ر.آ.د.م به طرفین د وا این اخجیار را داده استتت که در جلحتته دادرستتی حضتتور یافجه یا الیحه 93در حقور ایراع ماده 

ی ب رستجند.بر طوق این قا ده حضتور ختیصتی ااتحا  د وا الزامی نیحتت اما باید توجه داختت که این اخجیار عویشتگ

ضتروری بداند با قید، حضتور  نیحتت و در اتورتی که دادگاه حضتور ااتحا  د وا یا یکی از آع عا را جهت استجووا   

 28د.عحجنخیصی آع عا در اخطاریه،آع عا مکلف به حضور در جلحه ی دادگاه  

 چگونگی طاح سواالت و مطالبه ی پاسخ:-5-2

لزوم جلوگیری از اطاله دادرستی و طرح ستواالآ نا مرتوت با روند رستیدگی ایوا  می کند که ااتحا  د وا ستواالآ 

 و به وسیله ی او از طرف دیگر بپرسند.خود رابا اجازه ی دادگاه  

می دارد ر.آ.د.م که بیاع  228عرچند در این خصتتوص در حقور ایراع مقرره ای وجود ندارد اما با وحدک مالک از ماده  

ااحا  د وا را از ادای گواعی، می توانند توست دادگاه سواالتی را که مربو، به د وا می باخد از گواه به  ول آورند،  

 می تواع این مقرره را در حقور ایراع جاری دانحت.

 
 205،ص2004العبودی،عباس، شرح االحکام قانون البینات الجدید،نشر دارالثقافه،طبعه االولی- 27
  151-150،ص2شمس،عبداهلل، همان،ج-28
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عوچنین  بپرستند،لوناع بیاع داختجه »رییا دادگاه یا قاضتی نایق باید ستواالآ موضتوع راستن خواعی را   ا.م.م.ر.229ماده  

 سواالتی که به نظرش م ید است و یا اینکه طرف دیگر د وا از او می خواعد که از طرف دیگر بپرسد«.

در خصتوص اینکه آیا الزم استت که ستواالآ موضتوع استجووا  از قول به ررستش خوانده ابال  ختود یاخیر؟باید گ ت که 

ر مورد ابال  ستتواالآ به ررستتش خوانده، مقرره ای ریش بینی  د،  در حقور لوناع، ضتتون ریش بینی ابال  قرار استتجووا 

نشتده استت.اما در  ین حال برخی از حقوقداناع  ر  منجقدند که دادگاه باید ستواالآ موضتوع استجووا  را از قول به 

 29ررسش خوانده ابال  کند تا او آمادگی راسن به سواالآ را در جلحه ی دادگاه داخجه باخد.

، ابال  ستواالآ را در استجنطار ستری الزم می ق فرانحته با ریش بینی استجنطار به دوختیوه  لنی و ستریقانوع آ.د.م ستاب

 دانحت.

مالک از مقرراآ مربو، به ختتهادآ که بیاع می دارد گواعاع نوی توانند از روی  آدر ایراع، برخی از حقوقداناع با وحد

ابال  ستواالآ موضتوع راستن خواعی را   ،نوختجه ی از ریش آماده ختده گواعی دعند، ضتون ا جقاد به ابال  قرار استجووا 

 30الزم ندانحجه اند.

ررستش خوانده در فضتای دادگاه موکن استت به حصتول اقرار یا  این  قیده به نظر قابل دفاع می رستد، زیرا که قرار دادع  

 اماراآ یا قرائن منجج خود ولی با ابال  سواالآ از قول به ررسش خوانده، دسجیابی به این مهم کم رن  می خود.

  نکجه ی مهم دیگر،  دم استج اده ی ررستش خوانده از عر گونه نوختجه ومجن از ریش تنظیم ختده استت .چوع چنین چیزی، 

ازریش تنیین ختده، احجوال  راستن  موجق می ختود که ررستش خوانده با   و  بر خالف عدف و فلحت ه ی استجووا  استت 

عرگونه ا جراف و تناقو گویی در گ جار خود را که موکن بود به واستطه ی فضتای حاکم بر دادرستی ریش بیاید از بین 

 بوردو جلحه ی اسجووا  نجیوه ای به دنوال نداخجه باخد.

ر.ا.م.م لونتاع بیتاع می کنتد کته »طرف د وایی کته مورد بتازجویی قرار گرفجته، خودش بته ستتتواالآ مطرح ختتتده   230متاده 

 31«.جوا  می دعد،بدوع اینکه بیواعد بنویحد

را از روی عرگونه نوختجه ومجن در حقور ایراع عم با وحدآ مالک از قوانین حاکم برگواعی، راستن به ستواالآ مطروحه  

 را من  می کند.تنیین خده ای 

    امکان ایضار اشصاح غیا از پاسش خوانده به جلسه ی استجواب:-5-3

 
 333ابوعید،الیاس ،همان،ص- 29
30 -atoire Sur faits et articles Interrog ،زرگانی،انتشارات ا آیین دادرسی مدنی و ببه نقل از متین دفتری،احمد

 395ص2،ج1378مجد،چاپ اول

 »یجب الخصم المستوجب بنفسه ی علی االسئله المطروحه دون استعانه بکتابه«. - 31
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ااتوال حضتور ررستش خوانده در جلحته ی استجووا  الزم وضتروری نیحتت مگر اینکه خود درخواستت نووده باختد  

 ویااینکه سواالتی راآماده کرده باخدتا از طریق دادگاه از ررسش خوانده بپرسد.

جهت مواجهه حضوری با ررسش خوانده الزم وضروری بداند، این نکجه را در حضور ررسش خوانده را   چنانچه دادرس،

 ررسش خواه مکلف به حضور است.اخطاریه قید می کندو

ر.ا.م.م لوناع نیز حضور ررسش خواه را ااوال الزم ندانحجه مگر در مواردمواجهه یا به درخواست یکی از طرفین 226ماده 

 32د وا.

موضتوع، ضروریحت که اسجووا  در حضور خهود یا کارخناس  گاعی اوقاآ بنا به دالیلی از قویل تیصتصتی و فنی بودع 

 فنی انوام گیرد، در چنین مواردی جلحه ی اسجووا  با حضور آع عا انوام می خود.

 33فنی و خهود رارذیرفجه است.ر.ا.م.م لوناع نیز،اسجووا  در حضور کارخناس  227ماده

به طور موحتو، به ذکر جزئیاآ در این زمینه ررداخجه استت »از طرفین می تواع یکی را  189گذارفرانحته د رماده    قانوع

از دیگری ررستش نووده مگر اینکه اوضتاع واحوال، ررستش جداگانه از آع عا را ایوا  نواید.اگر یکی از طرفین تقاضتا  

ی یکی از طرفین مورد دستجور قرار گرفجه، از او در کند،اع عا باید مواجهه حضتوری ختوند.عنگامی که حضتور ختیصت 

حضتور دیگری ررستش می ختود مگر اینکه اوضتاع و احوال فوری بودع ررستش یا ررستیدع بدوع حضتور وی را ایوا  

کند،با این ختتر، که طرف دایق بالفااتتله از آنچه او بیاع کرده، مطل  ختتود. دم حضتتور یکی از طرفین مان  استتجواع  

 «.نیحت اظهاراآ دیگری 

مطرح استتت. اما در ر.آ.د.م  151در حقور ایراع، مواجهه حضتتوری به  نواع ی  روش کارآمد تحقیقی در آ.د.ک در ماده

فقت ختامل   199حکم اتریحی در این خصتوص دیده نوی ختود. بدوع خت  واژه عای اقدام و تحقیق مندرک در ماده 

حقیقت، از جوله مواجهه ررستش خوانده با گواه و یا  تحقیق از ااتحا  د وا نووده و اقداماآ دادرس در جهت کشتف  

 و خوره را خامل می خود.ررسش از وی در حضور کارخناس فنی  

 آثار استجواب:-6

استجووا  نیز چوع یکی از ادله ی تحقیقی مححتو  می ختود، در نجیوه عوانند ستایر نهادعای تحقیقی دارای آقاری می 

 ناخی از حضور ررسش خوانده وآقارناخی از  دم حضور او قابل بررسی است.آقار در دو قحوت آقار   باخد.این

آقاری که از حضور ررسش خوانده در آثار استجواب در صورت یضور پاسش خوانده در جلسه ی استجواب: -6-1

 .جلحه ی اسجووا  به دست می آید عویشه اقرار نیحت ونحوت به واکنش ررسش خوانده، این آقار مج اوآ است 

 
بحضور خصمه ما لم تقتض الظروف کل منها بغیاب االخر و تحصل مقابله بعد ذلک بنا علی  »یجری استجواب الخصم - 32

 طلب احدهما او اذا رات المحکمه ضروره لذلک...« 

 »یجوزاالستجواب الخصوم بحضورخبیر فنی.کما تجوز مقابلتهم مع الشهود«. - 33



 

4280 

ان 
ولبن

سه 
ران

، ف
ان

ایر
ق 

قو
رح

ی د
دن

ی م
رس

داد
در

ب 
جوا

ست
م ا

هو
 مف

سی
رر

ب
 

 
 ف(یضور پاسش خوانده، پاسخ به سواالت و یصول اقاار یا قاائن قضایی:ال

خیص ررسش خوانده در جلحه ی اسجووا  وراسن به سواالآ، حصول اقراراست.چوع  از حضور موکن بهجرین حالت 

اقرار  این اقرار ی  اقرار قضتایی استت،رای اتادره ی محتجند به آع دیر قابل تودید نظر و فرجام خواعی استت. عوچنین 

ر.م بر خالف اقراری که در خارک از دادگاه اتورآ می گیرد، دیر قابل توزیه بوده و مقر له 1282قضتایی به استجناد ماده 

 نوی تواند آع را توزیه نووده و قحوجی که به ن   اوست را بپذیرد و از قححوجی که به ضرر اوست چشم روخی کند.

، عدف ااتلی استجووا  را حصتول اقرار  نواع  34م استت و حوقداناع  ر در حقور کشتور لوناع، نیز وضتنیجی مشتابه حاک 

و حصتول اقرار، اقرار قضتایی مححتو  ختده   نووده اند.بنابراین در اتورآ حضتور ررستش خوانده در جلحته ی استجووا 

 واقرار قضایی حوت قاط  ومشوول اال  دم توزیه است.

اما در فرضتی که ررستش خوانده نحتوت به قحتوجی از وقای  اقرار وقحتوت دیگر را انکار نواید، مطابق ااتل  دم توزیه 

 ر.م(.1282کار است وم اقرار قضایی، قحوت اقرار خده اقواآ و قحوت دیگر تاب  قوا د مربو، به ان

حقور کشتور لوناع در حالت اقرار موهم وموول، در اتورآ  دم ت حتیر اقرار از جانق ررستش خوانده، ارزش اقواتی آع  

را در حد قرینه قضایی دانحجه و به ا جوار اینکه این اقرار نزد قاضی اورآ گرفجه »خرو ی برای قووآ نوخجاری « قلوداد 

 35کرده اند.

.م.م لوناع در این زمینه بیاع داخجه »اگر راسن خواعی منور به اقرار نشود،می تواع با خروع دلیل کجوی یا قرینه  ر.ا234ماده  

 36ای ساده از آع رعایی ریدا کرد«.

 ب( یضور پاسش خوانده و عدم پاسخ به سواالت مطاویه:

کند اما به ستواالآ راستن ندعد که این گاعی اوقاآ موکن استت که ررستش خوانده در جلحته ررستش خواعی حضتور ریدا 

 دم راستن    -2 دم راستن گویی ررستش خوانده به ستواالآ با  ذر مشتروع   -1فرث در دو حالت قابل بررستی استت.

 گویی ررسش خوانده به سواالآ بدوع  ذر مشروع

  دم راسن گویی ررسش خوانده به سواالآ با  ذر مشروع:-6-2

استن به ستواالآ امجناع ورزد به دالیلی از قویل اینکه از نظر وی، موضتوع ررستش گاعی موکن استت ررستش خوانده از ر

خواستجه با د وا ارتوا، ندارد و یا اینکه موضتوع از مواردی استت که استجووا  در آع جایز نیحتت، در این اتورآ دادگاه  

راستن ادامه نداده ولی در اتورتی   رستیدگی کننده دالیل امجناع را بررستی نووده، اگر دالیل را وارد دانحتت که به ررستش و

 که دالیل امجناع ررسش خوانده را وارد نداند، ررسش خوانده مکلف و ملزم به راسن گویی است.

 
 872الشورابی،عبدالحمید،همان،ص-34
  همان-35
 االستجواب الی اقرار،جاز ان تستخلص منه بدائه بینه خطیه او قرینه بسیطه« »اذا لم یود - 36
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 عدم پاسخ گویی پاسش خوانده به سواالت بدون عذر مشاوع:-6-3

بدع عی   ذر گاعی موکن استت ررستش خوانده در جلحته ای که به منظور استجووا  تشتکیل ختده حضتور یافجه اما 

.م.م.لوناع امجناع ررستش خوانده از راستن گویی را مووزی دانحتجه تا دادگاه  ار.232مشترو ی به ستواالآ راستن ندعد، ماده  

 37وقای  موضوع اسجحوا  را منجور بداند.

اخذ کرده و قانوع گذار فرانحتته در این مورد به دادرس این اخجیار را داده استتت که عر نجیوه ی حکوی را از این امجناع  

 حجی آع را به منزله ی اقامه ی دلیل کجوی تلقی کند.

حقوقی ا الماآ طرفین یا  دم  تواند به توامی نجایج   یر.آ.د.م فرانحته در این خصتوص بیاع داختجه»دادرس م 198ماده  

 «.وایدحضور یا امجناع از راسن گویی یکی از آع دو توجه نووده و آع را برابر با قرینه ی مجوجه قلوداد ن

ر.آ.د.م   224و  210و209چنین وضنیجی به طور اری  در حقور ایراع ریش بینی نشده است، اما با وحدآ مالک از مواد 

 می تواع گ ت که قانوع گذار دادگاه را مواز دانحجه تا این رفجار موجن  را قرینه مجوجه بداند.

 آثار ناشی از عدم یضور پاسش خوانده:-7

حضتور ررستش خواندع در جلحته ی استجووا  به دلیل  ذر مشتروع باختد و گاعی بدوع عی  گاعی موکن استت  دم  

 دلیل خر ی و قانونی اورآ می گیرد.

 آثار ناشی از عدم یضور پاسش خوانده به دلیل عذر مشاوع:-7-1

ز می تواع موری اما آع را در مورد ررستش خوانده نی ،ر.آ.د.م ایراع در مورد  ذر مشتروع وکیل مقرر ختده41عرچند ماده  

دانحتت. در اتورتی که ررستش خوانده به دلیل  ذر مشتروع در جلحته ی استجووا  حضتور نیابد دادگاه می تواندبه دو 

 اورآ  ول کند.

 می تواندیکی ازدادرساع را به نیابت به محل اقامت ررسش خوانده ب رسجد.دادگاه  -ا

 ا تودید نواید.دادگاه می تواند به خاطر  ذر مشروع جلحه ی اسجووا  ر-2

قانوع ا.م.م لوناع نیز عوین دو راه حل را رذیرفجه استت.» اگر طرف د وا  ذری داختجه باختد که مان  حضتور او  224ماده  

در دادگاه ختود، دادگاه می تواند استجووا  را به یکی از قضتاآ خود بحتپارد تادر حضتور طرف دیگر د وا، استجووا   

 38انوام خود«.

 
...او امتنع عن االجابه بغیر  محرر قانونی جاز للمحکمه ان تتخذ من هذا التخلف اواالمتناع مسوغا  »اذا تخلف الخصم- 37

 العتبار الوقایع التی تقرر استجوابه عنها ثابته«.
ن الحضور بنفسه امام المحکمه لالستجواب،جاز للمحکمه ان تنتدب احد قضاتها  »اذا کان الخصم عذر یمنعه م-38

  الستجوابه بحضورالخصماالخر«.
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 عدم یضور پاسش خوانده بدون عذر مشاوع: ناشی از آثار-7-2

 اسجووا  حضور نیابد.  ی در جلحه   ذر مشروعگاعی موکن است که ررسش خوانده بدوع 

این موضتوع در حقور کشتور لوناع، مشتابه وضتنیجی دانحتجه ختده که ررستش خوانده در جلحته حضتور یافجه اما بدوع  ذر 

و   شتروعبدوع  ذر مر.ا.م.م لوناع  دم حضتور ررستش خوانده 232کند.ماده  از راستن به ستواالآ خودداری می   مشتروع

 عوچنین امجناع خیص از راسن به سواالآ را دلیل بر احت وقای  موضوع اسجووا  دانحجه است.

 224و 210، 209، 96، 95اما در حقور ایراع به نظر می رسد که با وحدآ مالک از مواد  

خوانده ی بدوع  ذر مشروع، خواعاع است با فرضی که ررسش خوانده ی بدوع  ذر مشروع  باید بین فرضی که ررسش 

خوانده ی د وا است، قائل به ت کی  خد.با این توضی  که اگر ررسش خوانده ی بدوع  ذر، خواعاع است ودادخواست  

ع  ذر مشتروع، خوانده ی او محتجند به ادله ی دیگری نواختد،دادخواستت وی ابطال گردد.اما اگر ررستش خوانده ی بدو

 د وا باخد، امجناع او را می تواع قرینه ی مجوجه بر احت اد ای ررسش خواه تلقی نوود.

 

 

 

 نتیجه گیای 

استجووا  یا باز جویی مدنی اقدامی استت قضتایی که بر استاس آع دادرس مدنی در مقام کشتف حقیقت از طرفین د وا یا  

نووده وواکنش یا راستن آناع را در اقواآ یا رد را مطرح یکی از آع دو در رابطه با موضتوع د وا وجوانق آع ررستش عایی 

 د وا لحاظ می کند.

نقش ان نالی دادرس.به وقش فنال  ، ندادرس دو نقش مج اوآ در نظر گرفجه خده است   در نظام عای حقوقی میجلف برای

  وارآ دیگر برححق نقشی که برای دادرس قائل خویم، چگونگی تحصیل دلیل وکشف حقیقت مج اوآ می خود.

نظام ادله ی مقید فااتله گرفجه و قانوع گذار ایراع که ابجدا نظام ادله ی مقید را رذیرفجه بود با ریش بینی دالیل تحقیقی، از 

نظام میجلت رارذیرفجه استت که در آع اقناع وجداع قاضتی از اعویت ویهه ای برخوردار استت.بدوع خت ، این  لم واقناع  

 وجداع دادرس، حاال نوی خود مگر باتوجه به ادله ی تحقیقی از قویل اسجووا .

یهه ای برخوردار استتت.تحقیقی از این بابت که ستتنی دارد، تکویلی از اعویت و-به  نواع ی  دلیل تحقیقیاستتجووا   

نوایاع ستازد و تکویلی استت از آع جهت که در تکویل ادله  حقایق و امور موضتو ی را از طریق ررستش از ااتحا  د وا

 ی دیگر مطرح می خود.

با این توضتی  که ف استت.  یمی رستد که استجووا  از ااتحا  د وا در جهت کشتف حقیقت برای دادگاه، ی  تکلربه نظ

ر.آ.د.م ضوانت اجرای  دم انوام تحقیقاآ و اقداماآ الزم جهت کشف حقیقت یا نقص    371ماده  5قانوع گذار در بند 

این گونه تحقیقاآ را موجق نقو رای در مرحله ی فرجام دانحتتتجه استتتت.بدیهی استتتت که دادگاه تودید نظر نیز در 

اما دادگاه بدوی به آع    ،م از جوله استجووا  از طرفین د وا را نیاز داختجهاتورتی که روند رستیدگی، انوام تحقیقاآ الز
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با تلقی نوودع حکم اتادره به  نواع قرار، ترتیق اقر نداده استت، خود راستا موادرآ به انوام استجووا  نووده و یا اینکه 

 انوام آع را به دادگاه بدوی محول می نواید.

قور ایراع، عنوز به اتورآ نظام حقوقی فرانحته و لوناع توجه نشتده، قا ده ی یکی از  لل استاستی که به استجووا  در ح

ی من  تحصتیل دلیل،   نوود نصتوص اتری  قانونی در این زمینه و وجود ستابقه ی تارییی قا ده  من  تحصتیل دلیل استت.

ا  را اترفا محدود اجرای استجوو ر.آ.د.م را ت حتیر مضتیق نووده و دایره ی 199با ث ختده که بنضتا رویه قضتایی ماده ی

اما به نظر می رستد که قا ده ی من  تحصتیل دلیل، نوی تواند مان  از انوام استجووا    به ادله ی موجود در ررونده نوایند.

نحتن ضتونی ختده  1356قانوع ااتالح راره ای از قوانین دادگحتجری مصتو    8ختود، چوع که این قا ده با تصتویق ماده ی

 است.

اما در حاالآ دیگر موکن استت استجووا  به حصتول قرائن یا    بهجرین حالت، حصتول اقرارقضتایی استت.اقر استجووا  در 

 که می تواند موجق اقناع وجداع دادرس در کنار ادله ی دیگر خود.   خود  ججاماراآ قضایی من

د خترح وتویین  چوع استجووا  به طور اتری  در قوانین مدوع ما ریش بینی نشتده و توستت دکجرین عم مور  در نهایت، 

که مقرراآ دقیق و روخنی در رابطه لوناع و  فرانحهعوانند کشور عای  از قانوع گذار انجظار می رود که   قرار نگرفجه است،

 با اسجووا  ریش بینی نووده اند به قانونگذاری در این مهم اقدام نواید.

 

 

 منابع:
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 .2004النوودی، واس، خرح االحکام قانوع الویناآ الودید،نشر دارالجقافه،طونه االولی- 21

 .1378زرگانی،انجشاراآ مود،چاپ اولامجین دفجری،احود،آیین دادرسی مدنی و ب -13

وروراستتجاد،محید،»استتجووا  در د اوی مدنی«،موله دانشتتکده حقور و  لوم ستتیاستتی دانشتتگاه  کریوی، واس  -41

 .1385،زمحجاع74تهراع،خواره

 

 قوانین :

 1379قانوع آیین دادرسی مدنی،مصو  

 1318قانوع آیین دادرسی مدنی، مصو  

 1290قانوع ااول محاکواآ حقوقی،مصو   

 1309قانوع تحری  محاکواآ حقوقی،مصو   

 ع مدنی ایراعقانو 
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