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Abstract
In civil litigation, unlike criminal offenses, the judge, according to the principle of
impartiality, has no right to directly collect the evidence of the claim in favor of one of
the litigants, which is called the prohibition rule. This research uses analyticaldescriptive method to discuss the application of this rule in litigation of couples, which
is a special type of civil litigation. In this research, the aim is to investigate the
application of the rule of prohibition of reason in family lawsuits. It was concluded that
in cases where the crime occurred in litigation between spouses, it is possible to conduct
an investigation in accordance with the Code of Criminal Procedure. The local
investigation is under the jurisdiction of the judge, according to which he can issue a
verdict based on which he has influenced his knowledge. In some cases, in addition to
two-way interviews, the principle of neutrality is used to acknowledge the truth in the
language of the couple, and in general, it can be concluded that the rule prohibiting the
study of evidence is not a completely absolute rule and within the framework of the
principle On the other hand, measures can be taken to obtain evidence that couples'
litigation is more flexible than other civil litigation.
Keywords: Prohibition of Reasoning, Civil Procedure, Family Litigation, Judicial
Investigation, Marriage.
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چکیده

در دعاوی مدنی ،برخالف جرائم کیفری ،دادرس به موجب اصل بیطرفی ،حق ندارد کههه مسههتقی اً بههه
ج عآوری دلیل اثبات مدعا به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام کرده که از آن با نام قاعههده منههع ت

ههیل

دلیل نام میبرند .این پژوهش به روش ت لیلی -توصیفی به ب ث در مههورد کههاربرد قاعههده مه کور در
دعاوی زوجین که نوع خاصی از دعاوی مدنی میباشد ،پرداخته است .نتایج حاکی از آن است کههه در
مواردی که جرم در دعاوی بین زوجین حادث شده ،میتوان به موجب قانون آئههین دادرسههی کیفههری،
نسبت به ت قیقات اقدام کرد .ت قیقات م لی به موجب ق.آ.د.م در اختیار قاضی قرار دارد و میتوانههد
به استناد آن ،که علم خود را متأثر کرده ،حکم صادر کند .در مواردی نیز ض ن م احبههای دوطرفه ،با
حفظ اصل بیطرفی نسبت به اقرار حقیقت از زبان زوجین اقدام شده و به صورت کلی میتوان نتیجههه
گرفت که قاعده منع ت
اقداماتی در جهت ت

یل دلیل ،قاعدهای کامالً مطلق نبوده و در چارچوب اصل بیطرفی مههیتههوان
یل دلیل انجام داد که در دعاوی زوجین به نسبت دیگر دعاوی مدنی ،انعطههاف

تعدیل این قاعده بیشتر است.
کلیدواژهها :منع ت

یل دلیل ،دادرسی مدنی ،دعاوی خانواده ،ت قیقات دادگستری ،زوجیت.
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 -1مقدمه

قضاوت در مورد دعاوی بین دو یا چند نفر ،ت ههت شههرایطی خهها

 ،مشههروعیت داشههته کههه یکههی از

مهمترین این شروط ،بیطرفی است .اصل بیطرفی نهتنها در مسائل قضائی ،بلکههه در جنبههههای دیگههر
ه چون نگارش کتب ،اظهارنظرهای کارشناسانه ،نقدها و ...کاربرد داشته و براساس یک اصل منطقههی،
کسی که در یک دعاوی ذینفع میباشد ،طبیعتاً ت ت تأثیر ط ع منافع قرار گرفتههه و م کههن اسههت در
قضاوت ،عدالت را نادیده انگارد .اصل مهم بیطرفی عالوه بر آنکههه در منههابع فقهههی بهههکرات توصههیه
گردیده است ،در قانون نیز جایگاهی ویژه داشته و یکی از اصول دادرسی عادالنه م سوب گردیههده و

در اصول سوم و پنجاه و ششم ق.ا.ا 1ذکر شده است .به موجب قاعده فقهی منع ت

یل دلیههل کههه در

ق.ا.د.م 2نیز منعکس گردیده است ،و برخاسته از اصل بیطرفی در دادرسی میباشد ،قضات در دعاوی
حقوقی حق ندارند که مستقی اً به ج عآوری ادلّه اثبات روی آورند ،بلکه این وظیفه طرفین دعوا است
که علیه طرف دیگر ادله ارائه کرده و قاضی میتواند ص ّت آن را بررسی کرده و بر این اسههاس حکههم
صادر ن اید .در جرائم کیفری ،از آنجا که دادستان به عنوان ن اینده ع وم جامعه از ع ل مرتکب شههده
شکایت دارد ،این حق موجود است که به ت قیقات گسترده پرداخته و ض ن ج ههعآوری ادلّهه اثبههات،
مجرم را به دادگاه معرفی ن وده و درخواست مجازات وی را ن اید .اما در دعاوی حقوقی و مدنی کههه
جرم مرتکب نشده و تنها با یکدیگر اختالف دارند ،سیستم ت قیقات قضائی دخالتی نکرده و

اشخا

در شعب دادگاه ،قاضی تنها به ادله ارائه شده ترتیب اثر داده تا اصل بیطرفی حفظ گردد .امهها بههه نظههر
برخی حقوقدانان از تفسیر ق.آ.د.م این قاعده نیازمند تعدیل است و قاضی میتواند ت ت شرایطی کههه
بیطرفی آن زیر سؤال نرود ،نسبت به ج ع ادله اثبات ن اید که مهمترین ابزار آن ،ت قیقات م لههی بههه
موجب مواردی از آن قانون میباشد .از آنجا کههه دعههاوی خههانواده ع ههدتاً در حههوزه دعههاوی مههدنی و
حقوقی قرار دارند ،ب ث در مورد کاربرد قاعده منع ت

یل دلیههل و حههدود آن میتوانههد در اینگونههه

دعاوی کاربرد داشته باشد .منشاء اختالف زوجین ع وماً مسائل عاطفی بوده و برخالف دیگههر دعههاوی
مدنی ،ک تر به مسائل مادی مرتبط است .بر این اساس ،میتوان به روشهای روانشناسی ،ص ت گفتار
زوجین را ت ت بررسی قرار داد که طبیعتاً تجربیات قضات در ایههن بههاره نقشههی مهههم دارد .از جهههت
بودن این نوع از دعاوی مدنی ،ت قیق حاضر به ب ث در این مورد پرداخته است.

خا

1
2

قانون اساسی ایران ،م وب  ،1358بازنگری شده در سال .1368
قانون آئین دادرسی مدنی ،م وب .1381

2

 -2هدف پژوهش
این پژوهش با هدف بررسی حدود اع ال قاعده منع ت

یل دلیل در دعههاوی خههانواده ،انجههام شههده

است.
 -3سوال پژوهش
شرایط ت

یل دلیل در دعاوی خانواده باید به چه صورت باشد تا به اصههل بههیطرفههی قاضههی آسههیب

نرسد؟
 -4فرضیه پژوهش
به نظر میرسد که ت ت شرایطی خا

که قاعده منع ت

یل دلیل ،تعدیل یافتههه اسههت ،مههیتههوان در

دعاوی خانواده از آن بهره جست و نسبت به اجرای عدالت واقعی در این باره اقدام کرد.
 -5نوآوری پژوهش
تاکنون ت قیقات فقهی و حقوقی مختلفی در مورد قاعده منع ت

یل دلیل انجام شده ،اما کاربرد آن در

دعاوی خانواده بررسی نشده که در اینجا بدان پرداخته شده است و جنبه نههوآوری پههژوهش م سههوب
میشود.
 -6روششناسی پژوهش
در این پژوهش با اتخاذ روش استداللی و ت لیل توصیفی و با استفاده از شیوه کتابخانهای و اسنادی و
نیز با مطالعه متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاههای عل ای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء
و تطبیق آن با اسناد حقوقی به ج عآوری اطالعات پرداخته و بهها توصههی
نتیجهگیری ابعاد مختل

و تجزیههه و ت لیههل آنههها،

موضوع پژوهش انجام شده است.

 -7تحصیل دلیل

دلیل در لغت به معنای راهن ا ،راهبههر و مرشههد ددهخههدا ،1391 ،ج،1
 ،1391ج،1

 )74و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند دع ید،1391 ،

 )47سههبب ،جهههت دمعههین،
 )66آمده اسههت .ادلههه،

ج ع مکسر دلیل و ج ع دیگر دالیل یا داللت دالیل اسههت .دلیههل در اصههطالو حقههوقی عامههل اثبههات

3

حقیقت امری میباشد که مورد انکار قرار میگیرد .قانون مدنی با اینکه یک جلد را به شرو ادله اثبههات
دعوی اخت ا
تعری

داده ،تعریفی از دلیل نکرده است .به موجب ماده  194ق.آ.د.م ،دلیل به ایههن صههورت

میشود :دلیل عبارت از امری است که اص اب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعههوی بههه

آن استناد مین ایند.
ت

یل نیز در لغت به معنای حاصل کردن دع ید،1391،

ج،1

 )887آمده است .از واژه ت

علم میباشد .در واقع با ت
در عبارت ت

یل ع وماً ت

 )56و بههه دسههت آوردن دمعههین،1391 ،

یالت به ذهن خطور کرده و بههه معنههای کسههب

یالت ،به علم دست یافته شده و ع وماً به این معنا استفاده میشههود .امهها

یل دلیل ،به معنای بدست آوردن دالیلی است که در م اکم قضائی میتوان آن را ارائههه

داد.
در دعاوی خانواده ،ع وماً از نقض تکالی

یکدیگر ده چون عدم رسیدگی به امور خانواده) شههکایت

شده که برای این است اع موارد ،مع والً صِرف ادعاها کافی است .مع والً انکار در ادعای طرفین ک تههر
اتفاق افتاده ،اما هر یک از طرفین سعی داشته که ع ل خود را توجیه کند .از دیههدگاه حقههوقی ،صههرف
قبول فعل انجام شده خارج از توجیه آن ،کفایت داشته تا با در نظههر گههرفتن وضههعیت آن در تکههالی ،
بتوان نسبت به تعیین وضعیت اجرایی اقدام گردد.
-1-7

تحصیل دلیل در منابع فقهی

پیامبران در زمان خود داور خوانده شده که با توجه به حک یت آن زمان ،این نام بر آنها گه ارده شههد.
ن ونه عالی قضاوت ،حضرت علیدع) در دوران خود بود که نکات بسیار ارزش ندی دربههاره قضههاوت
بیان میداشت و در حال حاضر نیز قابل استفاده است .حضرت علیدع) میفرماید :کسی که چیههزی را
پنهان ن یکند ،مگر آنکه در البهالی گفتار یا در چهرهاش آشکار میگههردد .روانشناسههی جنههائی بهه مهها
میآموزد که به م ض وقوع جنایات ،باید از مظنونها بیدرنگ بازپرسی به ع ل آید تهها نتواننههد بههرای
فرار از عدالت مطالبی بسازند و فرصت سرهمبندی نابجههای مطالههب بههرای اغههواء بههازپرس ،قاضههی و
م ک ه درست کنند ،یا تبانی ن ایند دابن اثیر1364 ،ق ،ج،1

.)43

قاضی حقوقی یا کیفری با آشنایی به علوم روانی هنگام ص بت با حاضرین ،بهها صههدور حکههم ،دچههار
اشتباه ن یشود .از رفتار متهم گرفته تا شهود و حتی ت اشاچی و افراد حاضر در دادگاه ،خود موضههوع
روانشناسی قضائی را تشکیل میدهد دابن ادریس1270 ،ق ،ج،1
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 -1-1-7شیوههای مختلف قضائی على(ع)

قضاوتهای ویژه آن حضرت که از آن گاهی به قضاوتهای م یرالعقول تعبیر میشود ،بر چند بخش
میتوان تقسیم کرد دعروسی حویزی1415 ،ق ،ج،4
o

:)55

رویه و اع ال ویژه قضائی که صرفاً برای کش

حق است ،به ن وی که برای متهم و مجههرم

جز اقرار و اعتراف راهی ن اند.
o

رویه آزمایش و سنجش که در آزمایشگاههای امروزی متداول است و علىدع) مبتکر آن بود،

مثل وزن کردن شیر زنانی که مدعی پسر زائیدن بودند و قرار دادن لباس به ظاهر آلوده بههه جنایههت در
آب جوش.
o

روشهایی برای کش

o

رویه استنطاق و بازجوئی خا

o

و در مواردی که حضرت با بهکارگیری فرمولهای دقیق ریاضی مشکل مالی و نزاعهای ارثی

حیله و نیرنگ طرف دعوا به ن وی که بر ه گان آشکار شود.
به ن وی که دروغ متهم در نزد ه ه حاضران آشکار گردد.

و مالی را حل کرده است و مسئله دیناریه آن حضرت و تقسیم هفده شتر در بین سه نفر با سهام یههازده
بدون آنکه شتر کم بیاید و یا مجبور به پرداخت قی ت شود.
o

روشهایی که به طرف تلقین افکار میدهد ،به ن وی که اقرار نکند و این تنها در مواردی که

برحسب دستور شرع الزم است ،در مواردی که طرف و افراد مبادا بیجهت اعتراف به گنههاه کننههد کههه
پس از ثبوت اقرار و اعتراف حکم خدا و حدّ باید اجراء گردد.
مهمتر از ه ه آن است که علىدع) علم قضا از وحی پیامبرد

) آموخت و از سرچش ه بیکران علههوم

الهی و وحی نبوی برخوردار شده است.
او هنگام اعزام برای قضاوت به ی ن توسط پیامبرد
قضاء را ندانم ،پیامبرد

) گفت :یا رسولاهلل ،من جوانم شاید ه ه علههوم

) فرمود :اذن منی ،نزدیک من بیا ،و آنگاه دست روی سینه آن حضرت نهاد و

فرمود :خدایا ،دل و فکر او را با دانش بیپایانت هدایت کن و زبانش را ثابت و استوار دار .آن حضرت
فرمود :پس از آن حتی در مسئله و موردی از قضاوت بین دو نفر تردید نکردم و در هیچ امههری شههک
نن ودم!!.
به ه ین جهت ابتکارات جالبی حضرت در امر قضاء داشت و نکتههه و رمههوزی از قههرآن در رابطههه بهها
احکام قضائی استنباط میکرد که برای ه گان جالب و تازگی داشت.

5
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دادرسیهای علی(ع)

حضورت علیدع) رویههای مناسبی در بررسیهای قضائی داشههته کههه در اینجهها بههه ذکههر چنههد ن ونههه
دادرسی در دعاوی بین افراد پرداخته شده که میتواند رویه کش

حقیقت در اختالف بین زوجههین را

مشخص کند.
در کافی و ته یب از امام باقردع) نقل میکند که جوانی با گروهی هنگام ورود به مسههجد بهها گریههه از
علیدع) است داد کرد ،که قضاوت کند .او گفت :پدرم با اینها به مسافرت رفههت ،مههال زیههادی ه ههراه
داشت و ه ه آمدند ،ولى پدرم نیامد ،وقتی که میپرسم ،میگویند مالی بهجا نگ اشت و دشههری ) هههم
قضاوت کرد و آنان را سوگند داد و سوگند هم خوردند ،ولی من یقین دارم پدرم با اینها رفت و مال
زیادی هم با خود داشته است و این قضاوت ص ی نیست دخوئی1391 ،ق ،ج،1

.)22

علىدع) آنان را فرستاد و جریان را از شری پرسید ،آن هم جریان قضاوت خود را گفههت .جههوان بینههه
نداشت ،اینها هم منکر بودند که سوگند خوردند .حضرت فرمود :آیا درباره چنین قضیه مهم اینگونههه
سط ی قضاوت میکنند ،و ل ا ت کم فی مثل ه ا؟ .حضرت در پاسخ شری فرمههود« :و اهلل االحک ههن
فیهم ب کم ما حکم به قبلى اال داور النبی» ،آنگاه چند تن از اعضاء شرطه را میطلبد و هر یک از آنها
را به یکی میسپارد و میگوید ،میپندارید که ن یدانم چه بر سر پدر این جوان آوردهاید .هر یک را به
ستونی میبندد و چشمهایشان را میپوشاند ،آنگاه مفتی مخ و

خود ابی رافع را میطلبد ،و مردم را

حاضر میسازد و میگوید« :هرچه گفتند و اقرار کردند ،بنویس و هر وقت من تکبیر گفههتم ،شه ا نیههز
تکبیر بگوئید .آنگاه ریز جریان را از یکیک آنان پرسید ،کی خارج شدید ،چه روزی از کجهها در کههدام
شهر ،در چه سالی ،و تا کی ،فالنی با ش ا بود ،و کجا بی ار شههد ،چگونههه دفههن شههد .پههس از شههنیدن
جریان ،حضرت تکبیر گفت ،چون دیگران ن یدانستند که رفقایشان چه گفتند ،دقیقاً اقرار کردند دسالر
دیل ی1404 ،ق ،ج،1

.)33

در مثالی دیگر آمده است که جوانی فریاد میزد که این مادرم است و دو سال شیرم داده ،اما مههرا طههرد
میکند .زن انکار و شواهدی هم داشت .ع ر جوان را م کوم به زندان کرد .از على است داد ن ههود .آن
حضرت جوان و زن را خواست ،حرفهای آنان را شنید و شاهدان کههه خههواهران زن بودنهد ،گههواهی
دادند این زن اصالً شوهر نکرده و دوشیزه است .حضرت فرمود :به من اختیار میدهههد؟ ه ههه گفتنههد:
آری ،گفت :این زن و این جوان را برای هم تزویج میکنم ،مهریه  400درهم از خههود ،پههس از عقههد و
پرداخت مهریه ،عروسی کنند .زن عرض کرد :ای پسر عم رسول خداد
او بچه من است !!....و جریان را کامالً اعتراف کرد دزهیلی1418 ،ق ،ج،1
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) ،مرا به پسرم تزویج میکنی
.)44

درباره ادعای دو زن نسبت به یک بچه که در عهد ع ههر نتوانسههتند آنههان را قهانع کننههد ،حضههرت اول
ن ی ت کرد ،ولی مؤثر نشد ،فرمود :میخواهم بچه را ن

کنم ،ن

این یکی بدهم ،یکی ساکت ماند و دیگری گفت :تو را به خدا اگر م

را به تو و ن

دیگر را بههه

ّم بر تقسیم هستی ،نکن و بچه

را بده به او .من مادر او نیستم ،حضرت به دومی فرمود :اگر مادرش بودی احسههاس عههاطفی داشههتی و
حاضر به مرگ او ن یشدی ،او هم اعتراف کرد دزبیدی1414 ،ق،

.)44

دو کودك نوزاد یکی پسر و دیگری دختر که مادرانشان هر دو مدعی بودند ،دختر از آنِ دیگری و پسر
مال خودش است .ن ای علىدع) درباره آنان مؤثر نشد و ه چنان پافشههاری میکردنههد .طبههق دسههتور
حضرت ،شیر هر دو زن وزن شد و به آنکه شیرش سنگینتر بود فرمود :مادر پسر است و دیگری مادر
دختر دعبدالرح ان2010 ،م ،ج،2

.)44

زنی که با شیوه نادرست و حیله عجیبی میخواست جوان معشوق خود را متهم سازد و بههه لبههاس و...
خود سفیده تخممرغ مالیده بود و به عنوان سند جرم و تجاوز آن جوان ارائه داده بود ،و بههرای ه گههان
ثابت شده بود زن مورد تجاوز قرار گرفته ،ولی علیدع) فرمود :آب جوش و داغ حاضر کنند و سههپس
لباس آلوده را در آب جوش نهادند ،کامالً روشن شد که این سفیده تخممرغ است ،نه جنایت دعههاملی،
1411ق ،ج،1

.)55

در رابطه با ه سر جوان دوشیزه ،پیرمردی که میپنداشت ح ل زن نامشروع است و حتی عث ان پههس
از سؤاالتی دستور اجراء حد زنا بر زن حامله جوان داده بود ،حضرت فرمود :امکان نفههوذ نطفههه بههدون
دخول و سلب بکارت نیز هست .پس از سؤال جواب و آزمایش معلوم شد که زن جوان حامله ،باکره
است دعالمه حلی1414 ،ق ،ج،1

.)44

از بررسی این مثالها چنین برداشت شده که حضرت علیدع) به هیچوجه نسبت به ت

ههیل دلیههل بههه

نفع یک طرف اقدام نن ودهاند ،بلکه آزمایشهایی را طرو کرده که وضعیت راسههت و دروغ طههرفین از
آن مشخص گردد .پیش از اع ال آزمایش ،حضرت دیدی یکسان به طرفین ادعهها داشههته و بههه سههخنان
هیچ یک ای ان نداشت ،بلکه از ل اظ منطقی آزمایشهایی طرو ن ههود کههه صههدق گفتههار را مشههخص
ن اید .این رویه مبارك را میتوان جزء آزمایش دانست که در حال حاضر نیز به قاضی اختیههار بررسههی
صدق ادله ارائه شده را دادهاند .در واقع ادعای هر یک از طرفین دلیل خوانده شده که قاضی مجههاز بههه
بررسی ص ت آن است .آزمایشهای طرو شده حضرت علههیدع) کههامالً دوسههویه بههوده و نتیجههه آن،
صدق گفتار یکطرف و ک ب طرف دیگر را اثبات میکرد .اما اگر آزمایش یکطرفه باشد ،میتواند به
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اصل بیطرفی قاضی خدشه وارد کند .به هر حال دادرسی عادالنه اختیار ج عآوری ادله به نفع طههرف
دیگر توسط قاضی را مردود میش ارد.
در دعاوی زوجین ،منشاء اختالفات مع والً مسائل روانی است .آزمایشات روانشناسی در جریان اثبات
ادعاها میتواند نقش مه ی داشته باشد .طبیعتاً قضاتی که به طههور تخ

ههی در دادگههاههههای خههانواده

فعالیت دارند ،به این نوع علوم نیاز داشته که م ت ل در آموزشهایی کههه توسههط قههوه قضههائی برگههزار
میشود ،عنوان شده است .در مطالعات روانشناسی تنها با برخی سؤاالت ساده میتوان وضعیت عاطفی
فرد را مشخص کرد .با توجه به اینکه در رویه علیدع) از آزمایشات برای بررسههی صههدق گفتههار بهههره
گرفته میشود ،طبیعتاً آزمایشات روانشناسی در بررسی دعاوی زوجین ،میتواند کارایی داشته باشد.
در حال حاضر مشاورانی در دادگاههای خانواده وجود داشته که پیش از برگزاری جلسههات دادگههاه ،در
جهت سازش بین زوجین تالش دارند و این کارشناسان خبره طی مشاورههایی که بههه طههرفین داشههته،
قادر به شناسایی وضعیت واقعی اختالف بوده که گزارش آنها بر رأی قاضی تأثیری مستقیم دارد.
-2-1-7

دعاوی خانواده

و تکالیفی تعیین شده که در صورت عدم ع ل به آن،

به موجب منابع کثیر فقهی ،برای زوجین وظای

دیگری حق پیگیری حقوق خود را از م اکم قضائی دارد .ب ث در مههورد حقههوق و تکههالی

زوجههین

بسیار وسیع و خارج از حوصله پژوهش حاضر میباشد ،اما قابل ذکر است کههه بخههش زیههادی از ایههن
وظای

منبعث از منابع فقهی ،در قانون مدنی ذکر شده است .نکته قابلتوجه اینکه اه یت این دعههاوی

بهگونهای است که شعب خاصی در دادگستری به نام شعبه خانواده وجود داشته تا به دعاوی اینچنینی
به صورت ویژه رسیدگی شود .بخش ع دهای از پروندههای قضائی مرتبط با دعاوی خههانواده ،مسههائل
مربوط به طالق است که در قانون پیشین ،زوجین میتوانستند مستقی اً با حضور در دفترخانههه ،نسههبت
به طالق اقدام ن ایند .اما در قانون اخیر ،طالق زوجین تنها به حکم دادگاه میتوانند ع ل ثبت طالق را
.)54

انجام دهند داح دیه و جعفرپور ،1380 ،ج،1

اکثریت دعاوی خانواده تنها جنبه مدنی و حقوقی داشته ،اما در مواردی این پروندهها جنبه کیفههری نیههز
پیدا کرده که در این صورت مع والً دادگاه از اختیارات خود در ت قیقات جرائم کیفری استفاده ن ههوده
و در صورت لزوم ،پرونده کیفری را به دادسرا میفرستد .مثالً م کن است زوج در بین درگیری لفظههی
با زوجه ،به کتککاری اقدام کند و یا حتی موجب نقص عضههو یهها مههرگ وی شههود .در ایههن صههورت
پرونده از حالت حقوقی خارج و جنبه کیفری پیدا میکند ده ان).
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به صورت کلی ،دادرسی در اینگونه دعاوی ،با ل اظ قواعد ق.آ.د.م امکانپ یر بوده و اصههل دادرسههی
توسط مقامی بیطرف و قاعده منع ت

یل دلیههل میبایسههت در ایههن مههوارد ل ههاظ گههردد .گزارشههات

مشاوران خانواده که پیش از جلسات دادگاه با طرفین م احبههایی داشتهاند ،با توجه به عههاطفی بههودن
منشاء اختالفات ،ک ک زیادی به علم قاضی کرده و کامالً در چارچوب اصل دادرسی عادالنه میباشد.
-1-2-1-7

بیطرفی در دعاوی خانواده

در مقدمه قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران ت ت عنوان ،قضا در قانون اساسی آمده اسههت :مسههئله
قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسههالمی ،بههه منظههور پیشههگیری از ان رافههات
موضعی در درون امت اسالمی امری حیاتی است ،از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسههالمی
و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است .این نظام به دلیل حساسیت
بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
از آنجایی که بیطرفانه بودن سیستم دادرسی ،الزمه ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسالمی ،و عههادل
بودن قضات و دور بودن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم است ،بایههد گفههت در مقدمههه
قانون اساسی ،به بیطرفی به طور ض نی اشاره شده است.
در اصل سوم ق.ا.ا .آمده است :دولت ج هوری اسالمی ایران موظ

است برای نیل به اهداف مه کور

در اصل دوم دازج لههه حفههظ کرامههت و ارزش واالی انسههان ،نفههی هرگونههه سههت گری و ستمکشهی،
سلطهگری ،سلطهپ یری ،قسط و عدل) ه ه امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد:
o

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای ه ه در ت ام زمینههای مادی و معنوی.

o

تأمین حقوق ه هجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای ه ه.

o

تساوی ع وم در برابر قانون.

عالوه بر اینکه ایجاد امنیت قضایی عادالنه و تساوی ع وم در برابر قانون به روشههنی داللههت بههر لههزوم
بیطرفی در دادرسی دارد .رفع تبعیض و حفظ کرامت انسانی از مبانی بیطرفی در دادرسی است .اصل
 56ق.ا.ا .مقرر میدارد :قوه قضائیه ،قوهای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی ،اجت ههاعی و مسههئول
ت قق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظای

زیر است:

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ت قق بند دوم مسههتلزم وجههود بیطرفههی در
نظام قضایی است و نقض اصل بیطرفی در نظام دادرسی برخالف وظیفه مزبور میباشد ،چراکه نقض
بیطرفی مانع ت قق عدالت و آزادیهای مشروع است.
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اصل  166ق.ا.ا .مقرر میدارد:
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براسههاس آن حکههم صههادر شههده
است .الزام دادگاهها به صدور حکم مستدل و براساس قانون و اصول ،مانع از اع ال نظرات شخ ی و
توجه بهگونهای نامربوط و در نهایت موجب تأمین بیطرفی است.
در دعاوی خانواده ،هر یک از زوجین ،ادعاهایی مطرو کردهاند که ادله هر ادعهها نیههز عنههوان میگههردد.
دادرس میبایست با اصل بیطرفی تنها ادله ارائه شده را بررسی کرده و در مورد آن حکم صههادر کنههد.
علم قاضی که یکی از ادله اثبات در دعاوی کیفری و مدنی م سوب میشود نیز در اینجا کههاربرد دارد.
فقه و حقوق اسالمی برای علم قاضی احترام خاصی قائل شده که در صورت تشخیص وضعیت ادعای
زوجین ،میتواند ض ن برش ردن موارد استناد به علم خود ،نسبت به صدور رأی اقدام کند.
اگر زوجین هر دو به عدم عالقه به یکدیگر و عدم امکان ادامه زندگی مشترك اذعان داشته باشههند ،بهها
توجه به تائید این وضعیت توسط هر دو طرف ،قاضی از بررسی صه ت دالیههل امتنههاع کههرده و اقههرار
طرفین را علتی بر ص ت ادعای دیگری میداند و حکم طالق توافقی را با توجه به حق مرد بر طههالق
زن صادر مین اید .اما اگر ادعاها متناقض باشند ،طبیعتاً اسناد و مدارك برای اثبات چنین ادعای عاطفی
وجود نداشته و دادگاه به نظر کارشناس در این باره توجه میکند .کارشناسی در ت ام اموری که قاضههی
نسبت به آن تخ ص ندارد ،کارایی داشته و ضامن اصل بیطرفههی در دادرسههی نیههز میباشههد .ماهیههت
عاطفی روابط زوجین ،زمینه برای استفاده از کارشناسان روانشناسی در این حههوزه را فههراهم آورده کههه
قاضی صدور رأی را به استناد نظر کارشناس انجام داده و بدین صورت اصل بیطرفههی کههامالً رعایههت
میشود.
 -2-2-1-7وقوع جرم در دعاوی خانواده

ه انطور که بیان شد ،م کن است به واسطه اختالفات زناشویی ،جرمی نیز صورت گیههرد کههه قاضههی
میتواند از دادسرا درخواست ت قیق ن اید .قانونگ ار در ماده  22ق.و 1بیان داشههته کههه هههر کههس بهها
داشتن استطاعت ،نفقههه زن خههود را در صههورت ت کههین او ندهههد یهها از تأدیههه نفقههه سههایر اشههخا
واجبالنفقه امتناع ن اید ،به حبس جن های از سه ماه تا یک سال م کوم خواهد شد .تعقیههب کیفههری
منوط به شکایت شاکی خ وصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طالق در مههورد زوجههه،
تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
1

قانون ح ایت از خانواده م وب .1353
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به موجب ماده  17ه ین قانون ،هرگاه مردی با داشتن ه سر بدون ت

یل اجازه از دادگاه مبادرت بههه

ازدواج ن اید ،به حبس جن های از شش ماه تا یک سال م کوم خواهد شد .ه ین مجازات مقرر است
برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
اینگونه جرائم در ق.و .به صراحت در مورد مسائل خانواده عنوان شده است ،اما دیگر جرائم ع ومی
که در ق.م.ا 1ذکر شده میتواند در اختالفات زناشویی اتفاق بیافتد .مثالً کتککاری ،ف اشههی ،سههرقت،
تهدید به قتل و ...میتواند از م ادیق جرائ ی باشد که در حین دعوای بین زوجین اتفاق افتد .در ایههن
صورت دادسرا میتواند به سبب مجرمیّت زوج/زوجه ،ت قیقات الزم را به ع ههل آورده کههه خههارج از
ب ث قاعده منع ت

یل دلیل میباشد .اختیار دادسرا در ت قیقات این حوزه به موجب ق.آ.د.ك 2کامالً

م رز است و پس از تک یل ت قیقات ،پرونده جهت صدور رأی به دادگاه خانواده ارسههال میگههردد و
در اینجا ،قاضی میتواند به صورت ترکیبی ،مجازات کیفههری و وضههعیت دعههوای مههدنی را بررسههی و
نسبت به صدور رأی یکپارچه اقدام ن اید .ماده  98ق.آ.د.م نیز میتوانههد مجههوزی بههر بررسههی ترکیبهی
 .)98اثبههات مجرمانههه بههودن یههک ع ههل در اخههتالف

اینگونه پروندهها باشد دادیههب ،1385 ،ج،1

زوجین میتواند مجوزی بر ت قیقات مستقیم دادگستری بوده که اصل بیطرفی را نقض ن ین اید.
 -3-2-1-7تحصیل دلیل در دعاوی خانواده

تا اینجا چنین مشخص شد که دعاوی خانواده ع دتاً از نوع دعاوی مدنی بوده و قاضی به حکم قاعده
منع ت
ت

یل دلیل ،میبایست از ج عآوری ادله به نفع دیگری خودداری کند .در اینجا نقش قاعده منههع
یل دلیل در دعاوی خانواده بیان شده است.
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قاعده منع تحصیل دلیل و تعدیل آن

مق ود از دلیل در علم حقوق عبارت است از امری که طرفین اختالف برای اثبات ادعای خود یا دفاع
از خویش به آن استناد میکنند دماده  144ق.آ.د.م) .دادرس جز در پارهای موارد استثنایی ،ن یتواند بههه
عنوان نگهبان حقوق ع ومی یا پشتیبان حق و عدالت ،در اختالف و دعوای افراد دخالت کنههد .دادرس
بیطرف است و تنها به دالیلی رسیدگی میکند که اص اب دعههوا تقههدیم کردهانههد و تنههها بههه امههوری
میرسد که آنها خواستهاند .اینکه گفتهاند :حق گرفتنی است ،نه دادنی ،اشاره به ه ین نکته است کههه
1

قانون مجازات اسالمی ،م وب .1392

2

قانون آئین دادرسی کیفری ،م وب .1379
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در دعوا کسی پیروز میشود که دلیل بهتری ارائه دهههد .مرسههوم اسههت کههه میگوینههد دادرس در امههور
حقوقی مأمور کش

واقع نیست ،بلکه درپی اجرای عدالت است ،ولی با چراغی که طههرفین دعههوا بههر

سر راهش نهادهاند دان اری،1389 ،
پیشتر در مورد قاعده منع ت
ت

.)74

یل دلیل ص بت شد .چنین عنوان گردید که تههالش قاضههی بهها هههدف

یل دلیل به نفع یکی از طرفین دعاوی مدنی ،نقض اصل بیطرفی م سوب مههیشههود و تنههها ادلههه

ارائه شده توسط طرفین دعوا میبایست مورد بررسی قرار گیههرد .اجههرای نام ههدود و مطلههق قاعههدهی
م کور ،با هدفی که قانونگ ار از دادرسی دارد ،در تضههاد اسههت .اگههر هههدف از دادرسههی ،تنههها ف ههل
خ ومت و رسیدن به پایان دعوا باشد ،بیگ ههان دادرس را بایههد کههامالً م ههدود و بیطههرف سههاخت.
ه انند جنگی که هدف آن ت

یل صل است ،خواه م توای این صل غلبهی حق بر باطههل باشههد ،یها

غلبهی باطل بر حق .لیکن اگر هدف از دادرسی کش

واقع و اجرای عههدالت باشههد ،بایههد بههه قاضههی

اختیار بیشتری داد تا در این راه تالش کنند .به ه ین جهت در سال  1359در قانون اصالو پههارهای از
قوانین دادگستری که با هدف تسریع در دادرسی و به نتیجههه رسههاندن رسههیدگیههها و برداشههتن موانههع
ت ویب گردیده است ،اینگونه آمده که :دادگاه میتواند هرگونه ت قیق و یها اقههدامی را بههرای کشه
واقع به ع ل آورد .چنانچه مادهی یاد شده با ماده  358ق.آ.د.م سابق مقایسه شود ،مشخص میشود که
قانونگ ار درپی توسعهی اختیارات دادگاه بوده است ،تا دادگاه بتواند هرگونه ت قیق یا اقدامی را برای
کش

حقیقت ،به ع ل آورد .از سوی دیگر در ماده  199ق.آ.د.م به دادگاه اجازه داده میشود در کلیههه

امور حقوقی ،عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا ،هرگونه ت قیق یا اقدامی کههه بههرای
کش

حقیقت الزم باشد ،انجام دهند .ظاهر این دو ماده به دادرس آزادی کامههل مههیدهههد تهها هرگونههه

م ل ت میداند دالیل تقدیم شده را اداره کند ،یا به ت قیق تازهای دست بزند .این حکم بیگ ان نظام
م دود دادرسی را تعدیل میکند دبزرگوار،1391،

 .)43لیکن باید توجه داشت که آزادی نام ههدود

دادرس در ت قیق ،به وسیله دو قاعده م دود میشود.
آزادی دادرس در ت قیق نباید به سایر قواعد مربوط به اعتبار دالیل صههدمه بزنههد .بههه عنههوان مثههال در
فرضی که دادرس به موجب قانون ،از صدور حکم بر مبنای شهادت م نوع است ،ن یتواند بههه اسههتناد
آزادی که ماده  199ق.آ.د.م به او داده است ،به ت قیق از شهود دست زند و نتیجهی آن را در دادرسههی
دخالت دهد.
اختیار دادرس در ت قیق باید بهگونهای اع ال شود که او را از بیطرفههی خههارج نسههازد و در معههرض
اتهام جانبداری از یکطرف دعوا قرار ندهد .عالوه بر این ،قاضی حق ندارد به آزادی فردی و حرمت
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خانوادگی هیچ یک از اص اب دعوا صدمه بزند .به عنوان مثال ،قاضی حق ندارد دستور دهد که خههون
یکی از دو طرف گرفته و تجزیه شود یا مکال هی تلفن خ وصی یکی از طرفین ضبط گردد.
در دعاوی بین زوجین که دو طرف دعوا ،زوج و زوجه میباشند ،قاضی میتواند نسبت به ج ع دلیههل
از دو طرف اقدام ن وده که اصل بیطرفی در این حالت نقض نگردد .اگههر حرکههت قاضههی تنههها بههرای
اثبات ادعای یکطرف باشد ،میتوان به ه ین جهت به دادرسی عادالنه ایراد وارد کرد .امهها ه ههانطور
که بیان شد ،گزارشهای کارشناس روانشناسی معت د دادگاه با توجه به م احبه از دو طرف ،میتوانههد
مبنایی بر اثبات دلیل باشد و اصل بیطرفی را کامالً رعایت ن وده است.
-9

بررسی چند مثال حقوقی

-1-9

اختیارات کلی دادرسی در دعاوی خانواده

تا اینجا چنین بیان شد که قاعده منع ت

یل دلیل در دعاوی مدنی که دعاوی خانواده نیز بخشی از آن

میباشد ،کامالً مطلق نبوده و دادرس مختار است که در چارچوب اصل بیطرفی نسبت به ج ههعآوری
برخی دالیل اقدام ن اید .در اینجا چارچوب حقوقی ت
-2-9

یل دلیل در دعاوی خانواده بیان شده است.

یافتههای جانبی

ه انطور که بیان شد ،دادرسان قضائی مسئول در دعاوی مدنی ،مختارند که دالیل ارائه شده را بررسی
کرده و ت قیق را بر مبنای آن آغاز کنند .گاه ت قیقات بر این مبنا به نتایجی رسیده که خههارج از هههدف
پیشین بوده و این نتیجه به جریان دادرسی ک ک شایانی میکند .له ا یافتههههای جههانبی کههه بههر مبنههای
ص ّت دالیل انجام گرفته است ،کامالً قانونی بوده و میتواند مبنههای دادرسههی قههرار گیههرد دپوراسههتاد،
 ،1389ج،1

 .)100در ذیل به چند مثال حقوقی در این باره اشاره میشود.

در یک مثال حقوقی در شهر تهران ،در سال  1395زنی که به ه سر خود مشکوك بود کههه ه ههواره در
مسافرتهایی که بهواسطه مأموریت در شرکتش دارد ،با زنی غریبه ه راه است و چند بههار نیههز م ههل
حرکت وی را تعقیب ن وده بود ،متوجه منزل جدید شده که برای معشوقه خود اجههاره کههرده بههود .بهها
مراجعه وی به شعبه دادگاه خانواده ،و ارائه برخی دالیل ،پرونده به سبب ماهیت جرم ،به دادسرا ارجاع
و حکم بازرسی منزل از دادستانی أخ شد .افسر وظیفهشناس پلههیس ،پههس از ورود بههه منههزل و عههدم
یافتن شخص دیگر و ه چنین تنها بودن آن مرد ،از مرد سؤال کرد چرا با وجود متأهل بههودن ،جههدا از
ه سرت زندگی میکنی؟ که آن مرد جواب داد ،من که جرمی مرتکب نشدهام .افسر وظیفهشناس که به
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داخل آشپزخانه رفته بود ،به آرامی لیوان شیشهای ه راه خود را روی کابینت گ ارد و سپس بههه زمهین
انداخت و شکست .با صدای شکسته شدن آن ،صدای جیغ زن بلند شد و از م ل بلند شدن صههدا کههه
از داخل کابینت بود ،زن یافت شد .به ه راه زن ،مقادیری مشروبات الکلههی یافههت و ه گههی بههه اداره
پلیس منتقل شده و مته ین به ت امی موارد اعتراف ن ودند .این دلیل برای دادگاه کافی به نظر رسهید و
برای مرد و زن متخل

قرار م کومیت صادر شد دحسینی.)1399 ،

از این مثال حقوقی چنین برداشت شده که بر مبنای ادعای زن ،ت قیقات آغاز شده و با ذکاوت مههأمور
پلیس ،حقیقت کش

شد ،اما مسگری مرد با توجه به مشروبات کش

شده به اثبات رسههید و زن کههه

پیشتر در طرو یک پرونده حقوقی ق د طالق از ه سههرش بههه دلیههل مسههگری را داشههت ،براسههاس
مندرجات این پرونده موفق به أخ طالق شد .ل ا یافتههای جانبی کش

شده در جریان ت

یل دلیل

در مسائل قضائی کامالً معتبر است.
-3-9

مسئولیت اظهارات کذب

هرچند که اظهارات و ادله ارائه شده توسط طرفین دعههوی بههه دادگههاه ،میتوانههد مبنههای ت قیقههات در
دعاوی مدنی باشد ،اما در صورت ک ب بودن این ادله ،مسئولیت آن بر عهده اظهارکننههده اسههت .له ا،
طرفین دعوا در ادعاهای خود میبایست دقههت داشههته باشههد و مسههئولیت که ب بههودن آن را بپ یرنههد
دشریفی و رفیعی،1392 ،

.)46

در صورتی که ک ب ادعای یکی از زوجین در بررسی ص ت دلیل ارائه شده به اثبات رسد ،جهها بههرای
طرو شکایت طرف دیگر وجود داشته که بر ه ین مبنا ،دلیلی م کم ارائه دهد.
-4-9

تحقیقات محلی

ه انطور که بیان شد ،به موجب ق.آ.د.م ت قیقات م لی با هدف کشه

حقیقههت در دعههاوی مههدنی،

ع لی قانونی م سوب میشود .یافتههای این ت قیقات میتواند به عنوان یک اماره ،علم قاضی را متأثر
کند .طبیعتاً با وجود امارههای دیگر ،قاضی میتواند استناد علم خود را م کمتر ن اید دشیخنیا،1375 ،
ج،1

 .)65ت قیقات م لی به موجب موادی از ق.آ.د.م .مشههروعیت حقههوقی داشههته و اگههر بههدون

طرفیت خا

 ،ت قیقات صورت گرفته و بیانات متعدد ،صدق یک گفتار را تائید کنههد ،میتوانههد علههم

قاضی را ت ت تأثیر قرار دهد .ادله اثبات به ترتیب اعتبار شامل :اقرار ،شهههادت ،امههاره و علههم قاضههی
میباشد .اگر اظهارات ت قیقات م لی ت ت شرایط م کور در قانون به صورت شهادت وارد شود ،بههه
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موجب قانون دلیلی بر اثبات تلقی شده ،اما ج عآوری شهود توسط دستگاه قضههاء بههه نفههع یهکطرف،
نقض اصل بیطرفی م سوب شده و از این بابت میتوان به جریان دادرسی پرونده اعتراض وارد کرد.
اما این اظهارات که براساس تکرار میتواند اعتبارش تقویت شود ،در جایگههاه خهها

 ،علههم قاضههی را

متأثر کرده و از دیدگاه حقوقی اعتبار الزم را دارد .ب ههث در مههورد علههم قاضههی ،گسههترده و خههارج از
حوصله پژوهش کنونی است ،اما ذکر این نکته کافی است که اگر دالیل قطعی اثبات داقرار ،شهههادت و
اماره قوی) م قق نشد ،قاضی میتواند به علم خود ،نسبت به صدور رأی اقدام کند و منشاء آن را نیههز
در حکم صادره بیان دارد.
-5-9

مصاحبههای دوطرفه

بازجوئی در دعاوی مدنی ،اگر به صورت یکطرفه باشد ،نقض صری اصل بیطرفی است .بههه عقیههده
متخ

ان بازجوئی ،در این موارد ،بازجو میبایست خود را جای طرف دیگر دعوا گ اشته و بازجوئی

را از س ت دو طرف انجام دهد .در این صورت با اصل بیطرفههی تناقضههی نههدارد .میتههوان از خههالل
گفتههای طرفین به نکاتی رسید که در نهایت به اقرار که باالترین درجه دلیل اسههت منتهههی شههود .امهها
اصول بازجوئی با فرض طرف مقابل بودن برای هر دو طرف میبایسههت رعایههت شههود دابراهی یههان و
ه کاران ،1394 ،ج،2

.)56

در ادعاهای وارده توسط زوجین ،قاضی میتواند با هر یک از طرفین ،بههه صههورت جداگانههه صه بت
کرده و با توجه به اع ال این ع ل برای هر طرف به صورت جداگانه ،نقض اصل بیطرفههی م سههوب
نشده و میتوان از البهالی ص بتها به اصل ماجرا پی برد .مثالً در مورد علت عدم سازش ،هر یک از
زوجین دالیلی ارائه کرده که قاضی میتواند به صورت جداگانه با هر یک از طههرفین صه بت کههرده و
تالش برای سازش را هدف خود قرار دهد .اما اگر سازش امکانپه یر نبههود ،از خههالل بیانههات هههر دو
طرف به حقایقی پی برد که در جریان صدور رأی مؤثر باشد.
نتیجه نهایی اینکه ،در جریان دعاوی حقوقی ،استناد به نتایج روشهای بازجویی به هههر طریههق م کههن
میتواند علم قاضی را ت ت تأثیر قرار داده و هم در جریان تعیین مسئولیت و هههم در جریههان تعههدیل
قضایی مورد استفاده قرار گیرد .در دعاوی حقوقی ،بازجوئی میبایست دوطرفه بوده تا اصل بیطرفههی
رعایت گردد.
تالش برای سازش بین زوجین ،با توجه به مکروه بودن طالق ،ن یتواند نشان از نقض اصل بیطرفههی
باشد .بر پایه منابع فقهی ،طالق میبایست آخرین راهحل عدم امکان ادامه زندگی مشترك باشد .طبیعتاً
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بر این مبنا ،دعوت به سازش نهتنها نقض اصل بیطرفی م سوب نشده ،بلکههه ع ههل پسههندیدهای نیههز
میباشد .در م احبههای دوطرفه ،حتیال قدور قاضی و یا مشاورانی که در دادگاه خانواده مشههغول بههه
کار هستند ،میبایست در جهت اقناع به ادامه زندگی مشترك تالش کرده و در صورت عدم امکان آن،
نسبت به بررسی مدعاهای طرفین اقدام کرده که م ت الً به طالق بیانجامد.
-10

نتیجهگیری

از بین دعاوی مدنی ،دعاوی زوجین با توجه به ماهیههت عههاطفی آن متفههاوت بههوده و سههعی و تههالش
دادرس میبایست بر سازش بین زوجین خالصه شود .مع والً ت
دیگر دعاوی مدنی سادهتر است .به هر حال طبق قاعده منع ت

یل دلیل در ایههن مههوارد بههه نسههبت
ههیل دلیههل در دعههاوی مههدنی ،قاضههی

ن یتواند خود نسبت به کسب دالیل به نفع طرف دیگر اقدام کند .اما ت ت شرایطی این قاعده مطلههق
نیست .اوالً در صورت مشاهده جنبههای جرم در دعای طرفین ،میتوان پرونههده ت قیقههات جزائههی در
یل دلیل در دعاوی کیفری کاربرد ندارد .ت قیقات

دادسرا مفتوو کرده که بر این اساس ،قاعده منع ت

م لی به موجب مفادی از ق.آ.د.م .مجاز ش رده شده که به شرط تکرر تائیههد صههدق گفتههار و رعایههت
اصل بیطرفی دادرسی ،مجاز ش رده میشود .در مورد دعههوی زوجههین ن یتههوان سههازوکاری بهه نههام
بازجوئی اع ال کرد ،اما م احبه با طرفین به صورت جداگانه ،میتواند به کش

حقایقی منتهههی شهود

که علم قاضی را ت ت تأثیر قرار دهد .با توجه به م ترم بودن علم قاضی در دعاوی مههدنی و کیفههری،
قاضی میتواند به صور بیان شده ،نسبت به ت

یل دلیل اقدام کرده و به استناد علم خود حکم صههادر

ن اید .با توجه به اینکه در قوانین خانواده ،مسئله اثبات مدعاها به صراحت بیان نشده و تنها بههه اسههتناد
ق.آ.د.م .نسبت به دادرسی آن اقدام میشود ،نیاز است که به صورت تخ

ی و با توجه بههه وضههعیت

عاطفی روابط زوجین ،نسبت به تبیین وضعیت حقوقی دادرسی دعاوی خههانواده اقههدامات الزم توسههط
قانونگ ار صورت گیرد.
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