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  سخن ناشر

  سخن ناشر

کشف حقیقت و انطباق آن با حکم قانون، مأموریت خطیري است که جامعه بـه دادرس وانهـاده   
ا، دادرس ابتدا بـا اتکـاء بـه ادلـه و امـارات قـانونی و       است. در مسیر نیل به عدالت و در مقام قض

طرف به احـراز واقعیـت موجـود در     کوشد تا به عنوان شخص ثالث و بی قضایی موجود، ابتدا می
هـاي پرونـده و در قلمـرو موضـوع دعـوا مبـادرت ورزد، و پـس از آن حکـم          روابط میـان طـرف  

ده است منطبـق بنمایـد. تـالش دادرس آن    گذار را بر واقعیتی که از منظر قضایی محرز ش قانون
تر پدید آیـد. فـارغ از برخـی     اي هر چه نزدیک است که میان احقاق حق و فصل خصومت رابطه

هاي حقوقی مختلف در ایـن زمینـه وجـود دارد هـر چنـد در مرحلـه        ها که میان سیستم تفاوت
له کشف حقیقت دادرس انطباق واقعیت با حکم قانون، دادرس نقشی انحصاري دارد، اما در مرح

مدنی اصوالً نقشی انفعالی دارد و به اصحاب دعوا متکی است. با این حال ایـن امـر بـه آن معنـا     
باشد. احقـاق حـق و    نیست که دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت منفعل صرف می

ررات سازد کـه در چـارچوب مقـ    باشد وي را ناچار می نیل به عدالت که رسالت اصلی دادرس می
هاي سنتی را درنوردیده و فعاالنـه در مقـام کشـف حقیقـت      قانونی و رویه قضایی موجود، قالب

  طرفی و استقالل خود غافل شود. اي از بی برآید، بدون اینکه لحظه
بـه قلـم جنـاب آقـاي دکتـر      » نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت«کتاب 

عه تطبیقی نظام ایران و فرانسه، نقش انفعالی، فعال مجید پوراستاد کوشیده است از رهگذر مطال
و عملی دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقـت را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهـد.       

ها وکالت و نیز تدریس دروس آیین دادرسی مدنی و حقوق تطبیقـی توسـط مؤلـف،     تجربه سال
ي وزین و بسیار مفید براي اسـاتید  کتاب اخیر را در حوزه مطالعات نظري و عملی موضوع به اثر

و دانشجویان حقوق، و نیز قضات و وکال مبدل سـاخته اسـت. مؤسسـه مطالعـات و پژوهشـهاي      
اندیشند از کتاب اخیر بهـره الزم را   دانش امیدوار است آنان که به تحقق عدالت می حقوقی شهر

  ببرند.
وحید اشتیاقدکتر 
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  ب) انگلیسی

Reveu International de Droit Compare 
  المللی حقوق تطبیقی   مجله بین

R.I.D.C.

Procedure Civile Transnationale 

سازي حقـوق مؤسسه یکنواخت«و » مؤسسه حقوقی آمریکا«پروژه مشترك 
 »اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملّی«با عنوان » خصوصی

P.C.T.

Nouveau Code de Procedure Civile  

  1975جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب  قانون
N.C.P.C.

Code Civile  

  میالدي 1804» کد ناپلئون«قانون مدنی فرانسه، معروف به 
C.C.

Code de Procedure Civile  

میالدي   1806» کد ناپلئون«قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، معروف به 
C.P.C.

  



 

  چاپ دوم گفتار شیپ



 

  

  پ دومچا گفتار شیپ

با سرعت بـه  » نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت«شمارگان چاپ اول کتاب 
ها به این کتاب بیش از سایر حقوقدانان بود. با وجود  پایان رسید. اقبال دادرسان و قضات دادگاه

 این، براي چاپ دوم کتاب چند نکته کوتاه وجود دارد که شایسته اسـت بـا خواننـدگان دانشـور    
  کتاب در میان گذاشته شود: این

نقـش عملـی   «در چاپ نخست نویسنده متعهد شده بود که فصل سوم کتاب را با عنـوان   .1
منـدان آن عرضـه کنـد. آنچـه در      هو به عالق تکمیل» دادرس در تحصیل دلیل و کشف حقیقت

شـد؛ نویسـنده تصـدیق     مـی انجـام  فصل سوم آمده است تمام و کمال آن چیزي نیست که باید 
کند که ایفاء تعهد به طور ناقص صورت گرفته است ولی شاید تعهد ناقص گاهی بهتر از عدم  یم

بـه  ایفـاي تعهـد   انجام آن باشد. بنابراین، این تعهد مستمر هنوز وجود دارد کـه در چـاپ سـوم    
را » تحصـیل دلیـل  «آمیـز   تر شود. همچنین، مطالب کتـاب دربـاره بحـث مناقشـه     کمال نزدیک

پیـدایش و چـالش قاعـده منـع تحصـیل      «رین مقاله پژوهشی اینجانب با عنـوان  توان در آخ می
، 4، شماره 40دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (دوره » فصلنامه حقوق«در » دلیل

) مشاهده کرد. مقاله اخیر افق و زاویه جدیدي را در بحث قاعـده منـع تحصـیل    1389زمستان 
  پیرایه، نقد آن را انتظار دارم. بی مکمل مطالب این کتاب باشد؛تواند  کند که می دلیل باز می

 1390آبـان   20همزمـان شـده بـود؛    اي  چاپ دوم ایـن کتـاب بـا رخـداد بـس فرخنـده      . 2
 812در » قـانون اصـول محاکمـات حقـوقی    «یکصدمین سالگرد قانون آیین دادرسی مدنی بود؛ 

) در مجلس شوراي ملی به تصـویب  میالدي 1911هجري قمري ( 1329القعده  ذي 19ماده در 
خورشـیدي   1290آبـان   20ایـن هنگامـه را برابـر بـا      ،رسید. برخی اندیشمندان تـاریخ حقـوق  

. بر دانشوران حقوق ضروري است که نیم نگاهی بـه پیشـینه تـاریخی قـوانین داشـته      1دانند می
کند.  ها کمک میباشند. چنین رویکردي به تفسیر و برداشت صحیح از قوانین و اعمال صحیح آن

هاي کتبی اینجانب به مجامع علمی و دانشـگاهی و پیشکسـوتان ایـن     سف درخواستأبا کمال ت

  

  

، انتشارات سرگذشت قانون (مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز)لح، پاشا صا علی. 1
  . 271، ص 1383دانشگاه تهران، چاپ دوم، 



 

پاسـخ مانـد.    بـی  رشته جهت برگزاري جشن یکصدمین سالگرد قانون اصول محاکمـات حقـوقی  
بـه  ـ   با پشتیبانی جدي اسـتاد دکتـر عبـاس کریمـی    ـ  حتی درخواست رسمی و کتبی اینجانب

زش و تحقیقات قوه قضاییه جهـت برگـزاري همایشـی بـه منظـور بررسـی کارنامـه        معاونت آمو
یکصدساله قوانین آیین دارسی مدنی با پاسخ مثبت مواجه نشد. آنچه نوشته شد بـراي ثبـت در   

خورشـیدي) نگوینـد در صـد سـال      1490آن ( تاریخ بود تا برپاکنندگان جشن دویست سالگی
دي ین جشن یا همایشی وجود نداشته اسـت؛ اندیشـه فـر   براي پرپایی چناي  پیش حتی اندیشه

  وجود داشت اما کوشش گروهی نه!
شـناخته   ”IAPL“در جهان به اختصـار بـا نـام     که 1»المللی حقوق دادرسی مجمع بین«. 3

شود، مجمعی است متشکل از استادان، اندیشمندان و پژوهشگران حقوق دادرسـی از سراسـر    می
به طور رسمی و نخستین بـار در   وینو  فلورانسهاي مقدماتی در  دنیا. این مجمع پس از جلسه

در شهر بولونیا (ایتالیا) تشکیل شد. بنیانگذاران این مجمع بـر ایـن بـاور بودنـد کـه       1955سال 
هاي دادرسی عادالنـه و کارآمـد، پاسـخی مهـم و درخـور بـه        گذاري، پژوهش و اجراي آیین ارج

اروپایی در نیمه نخست سده بیستم میالدي بـود. بـا وجـود    هاي خودکامه  هاي رژیم شکنی قانون
یک از استادان و پژوهشگران این حوزه در کشورمان به عضـویت آن   این پیشینه بلند، هنوز هیچ

لـی اسـت کـه    لالم بـین انجمـن  درنیامده و نگارنده مفتخر است که نخسـتین عضـو ایرانـی ایـن     
مـیالدي   2009شریفات مقتضی در سال درخواست عضویت در آن، به طور رسمی پس از طی ت

   در کنفرانس تورنتو کانادا پذیرفته شد.
  مجید پوراستاد

  1391بهار 
  

  

  

1. International Association of Procedural Law (IAPL) 
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald/iapl/ 
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