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  چكيده
ارائـه دليــل جديــد در مرحلـه تجديــدنظر بــرخالف ادعـاي جديــد، تعارضــي بـا اصــل رســيدگي     

بـه   آيـين دادرسـي مـدني    كه ضابطه جديد دانستن دليل در قـانون  اي ندارد. عليرغم اين دومرحله
صراحت روشن نشده است، لكن از توجه به نحـوه وضـع برخـي مـواد قـانون فـوق، دو معيـار        

مفهـومي   220، 219، 96و مواد  348ماده  »ج«ممكن است با اتكا به بند  .است متفاوت قابل احراز
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محدود از دليل جديد ارائه كرد و آن را عبارت از دليلي دانست كه در دادرسي بدوي ابراز نشـده  
باشد. بر اين اساس، داليلي كه با وجود ابراز، به هـر علتـي مـورد ارزيـابي دادگـاه بـدوي قـرار        

شوند. مطابق ديـدگاه دوم كـه رويـه قضـايي هـم       مرحله تجديدنظر، جديد تلقي نمي اند، در نگرفته
انـد، در قالـب    بدان تمايل دارد، كليه داليلي كه به هر علتي مورد ارزيابي دادگاه بدوي قرار نگرفته

مفهـومي نزديـك بـه معيـار اول     , دليل جديد در مرحله تجديدنظر قابل ارائه هستند. در انگلسـتان 
مطابق اين ديدگاه، دليل جديد بايد در مرحله بدوي ابـراز   .ودتر از آن پذيرفته شده استولي محد

د كه با تالشي معقول و متعارف توان دسترسي به آن را نداشته اسـت.  كننشده و متقاضي ثابت 
  نيز مؤثر باشد.   ابه عالوه، اين دليل بايد داراي اصالت و در نتيجه دعو

  
 يدنظر، ابراز، ارزيابي  دليل، تجد: واژگان كليدي

  

  مقدمه .1

مـورد اسـتفاده قـرار     تجديدنظر راهكاري است كه براي جبران اشتباهات دادگـاه بـدوي  
گيرد. بنابراين، تمام آنچه در مرحله بـدوي مـورد رسـيدگي قـرار گرفتـه بـه مرحلـه         مي

يزاني دعوا به م«گيرد. به عبارت ديگر،  مورد قضاوت دوباره قرار مي تجديدنظر منتقل و
كه در مرحله بدوي رسيدگي شده، حداكثر جوالنگاه رسيدگي است كه دادرسـان درجـه   

. بديهي است كه در اين مرحله، ابـراز  ]139، ص1[ »توانند در آن به عمل آورند باالتر مي
مبنـاي وضـع حـق     ، بـا هادعاهاي جديد كه در مرحله بدوي مورد رسـيدگي قـرار نگرفتـ   

تر بر  نيز جهت تأكيد هرچه بيش 1379سال  .ق.آ.د.م362 تجديدنظر در تضاد است. ماده
 دارد كه ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نيست، امـا بـه   اين موضوع، اشعار مي

در مرحلـه   گيـرد، زيـرا   رسد ابراز داليل جديد، مشمول اين ممنوعيـت قـرار نمـي    نظر مي
و ابـراز داليـل جديـد     شـود  تجديدنظر، دادرسي به صورت تمام عيار از سر گرفتـه مـي  

تجديـدنظر نيـز    علـت القاعـده مجـاز و بـا     جهت اثبات يا رد ادعاهاي مرحله بـدوي، علـي  
تصـريح شـده    1318سـال   .ق. آ.د.م 509تعارضي ندارد. در تأييد اين موضوع در ماده 
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اي  كه قانون فعلي فاقـد مقـرره   عليرغم اين». ابراز داليل جديد ادعاي جديد نيست«بود كه 
د. حكم كرتوان حمل بر منع  ، اين سكوت را با توجه به ماهيت تجديدنظر نمياست مشابه
 79داشـته و تكـرار نشـدن آن در قـانون سـال       قانون سابق نيز جنبه تأكيدي 509ماده 

داللت بر عدم جواز ندارد. با اين حـال، پرسشـي كـه در حكومـت قـانون قـديم و جديـد        
ناميد؟ آيـا آن  » جديد«توان يك دليل را  زمان ميپاسخي به همراه ندارد، اين است كه چه 

ديگـر  علت هر يا ودسته از ادله كه در دادخواست بدوي، ذكر، اما به علت سوءنيت مدعي 
در قالب دليـل جديـد در مرحلـه تجديـدنظر قابـل       ه،دادگاه مجال ارزيابي آن را پيدا نكرد

ضع مهلت براي ابـراز  و علتارائه هستند؟ در صورتي كه پاسخ اين پرسش مثبت است، 
هاي فاحشـي در   دليل چه خواهد بود؟ بررسي رويه قضايي در ايران و انگليس از تفاوت

 دارد. در اين مقاله برآنيم تا ضمن مقايسه موضع حقوق دو كشور پرده بر مي اين زمينه
  دن دليل دست پيدا كنيم.  كربه معياري مشخص، جهت جديد تلقي 

  

  مفاهيم .2

تبيين دقيق مفهوم دليل الزامي است. در حقيقت، براي تميز دليل از سبب در ابتداي بحث، 
ها در مرحله تجديدنظر ممنـوع اسـت،    و ادعاي جديد كه به ترتيب، تغيير و طرح آن ادعو

  ابتدا بايد دليل را شناخت. 
  

  دليل .1- 2

ر مـاده  به تعبي] 9735، ص2[ هدليل كه در كتب اهل لغت به عالمت، نشان و راهنما معنا شد
بـه آن   ابـراي اثبـات يـا دفـاع از دعـو      اعبارت از امري است كه اصحاب دعو .ق.آ.د.م 194

كنند. در حقوق انگلسـتان نيـز دليـل را عبـارت از انـواع مشخصـي از اطالعـات         استناد مي
حقيقـت داشـتن يـا     دربـاره شود تا آنـان را   دانند كه به قاضي يا هيأت منصفه ارائه مي مي

با مشاهده تعريـف دليـل   ]. 159، ص3[ دكنن ضوعات مورد اختالف قانعنادرست بودن مو
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تـوان ايـن گونـه     ها را مي خورد كه اهم آن به چشم مي درآن در ماده فوق ايرادات متعددي
  :  برشمرد

كند و از هدف آن كه رسـيدن و   كه ماهيت دليل و نقش اساسي آن را روشن نمي نخست آن
در واقع، عـالوه بـر قابليـت اثبـات     ]. 16، ص4[ گويد رهبري عقل به واقع است، سخني نمي

، 5[ اسـت مجهول قضايي، ايجاد علم عادي براي دادرس از عناصر اصلي دليل اثبات دعـوا  
  كه در اين تعريف ناديده گرفته شده است.   ]43ص

مـورد اسـتناد    اكند كه توسط اصحاب دعو كه اين تعريف، دليل را مقيد به امري مي دوم آن
 ،شـود  هاي قضايي در مواردي از ادله اسـتفاده مـي   در حالي كه در رسيدگي ؛گيرد قرار مي
 كـه لزومـاً   كه طرف دعوايي در ميان باشد (مانند امـور حسـبي و. ..) يـا بـدون آن     بدون آن

  .  ]17، ص6[ قرار گرفته باشد امورد استناد يكي از طرفين دعو
سازد كـه موضـوع دليـل امـور      بادر ميرا به ذهن مت ااين معن» امر«كه اطالق واژه  سوم آن

كه موضوع ادله فقط امور موضوعي اسـت كـه اثبـات     حال آن شود؛ حكمي را هم شامل مي
ها در حوزه وظـايف دادرس قـرار    ها وظيفه طرفين دعوا است و امور حكمي و اثبات آن آن
 ،دشـون  گيرد. البته در موارد محدود، برخي امور حكمي به امـور موضـوعي ملحـق مـي     مي

مانند قانون خارجي كه اثبات آن بـر عهـده خواهـان اسـت و دادگـاه تكليفـي در ايـن بـاره         
  .  ]173، ص7 [ندارد

در  سـازد؛  محـدود مـي   اايراد مهم ديگر اين است كه دامنه استفاده از دليل را به وجود دعو
كـه   نمانند ايـ ، حالي كه ممكن است در غير مورد اختالف هم دليل مورد استفاده قرار گيرد

  عنوان دليل هويت فرد مورد استفاده قرار گيرد.   هنگام اخذ رأي، شناسنامه به
رسد تعريف برخي از حقوقدانان از دليـل در مقايسـه بـا     با توجه به اين ايرادات به نظر مي

: تري برخـوردار باشـد. بـه موجـب ايـن تعريـف       تعريف قانوني از جامعيت و مانعيت بيش
كنـد و نـه خـود     كه داللت بر وجود موضوعي سبب حقـي مـي   دليل عبارت است از امري«

مثال در دعواي اثبات نسب فرزندي، خواهان جهت اثبات مـدعاي   براي]. 195 ص ،8[ »حق
يعني وجود رابطه خوني مشروع با خوانده را به اثبات برساند، زيـرا   ،خود بايد سبب نسب
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عـددي متوجـه طـرفين رابطـه     خود نسب، اثبات و حقوق و تكـاليف مت  ،با اثبات سبب نسب
 ؛د. اين تعريف، عليرغم اختصار تا حد زيادي از ايرادات پيشين مصون اسـت شو نسبي مي

نكـرده و امـور حكمـي نيـز از دايـره بحـث        ابه ويژه كه داللت دليل را منوط به وجود دعو
  اند.   خارج شده

  

  سبب .2- 2

ر بايد بـه آن توجـه داشـت،    نكته مهمي كه در مبحث ارائه دليل جديد در مرحله تجديدنظ
تـرين    يكـي از پيچيـده   او داليل اثبات آن است. بررسي مفهوم سبب دعو اتميز سبب دعو

ست، اما در مقام مقايسـه ايـن دو بايـد    ا مباحث است كه نيازمند تحقيقي مبسوط و مجزا
در مرحلـه تجديـدنظرممنوع    ابرخالف داليل اثبات دعو اتوجه داشت كه تغيير سبب دعو

كه در اثر تغيير سبب، دعوا نيز تغيير خواهد كرد بايد پذيرفت كه  ، زيرا با فرض ايناست
با استناد به سبب جديد، پژوهشخواه ادعاي جديـدي در مرحلـه اسـتيناف مطـرح كـرده      

سـبب دعـوا    . در تميز سبب دعوا از داليل اثبات آن گفته شده است كه]263، ص9[ است
ناشي شده است. به بيان ديگر، اساس و مبناي دعوا  امري است كه حق مورد نزاع از آن

رود، داليـل اثبـات    سبب آن است و وسايلي كه براي اثبات و توجيه آن مبنا به كـار مـي  
سـازد و در نتيجـه،    دعوا است. تغيير مبنـاي دعـوا موضـوع دادرسـي را دگرگـون مـي      

. ]23، ص4[شـود بـا دعـواي پيشـين متفـاوت اسـت       دعوايي كه با سبب جديد اقامه مـي 
مطابق اين توضيحات، اگر خواهان براي اثبات بطـالن عقـد در مرحلـه بـدوي بـه اكـراه       

تواند در مرحله تجديدنظر براي اثبات اكراه داليـل جديـدي اقامـه     متوسل شده باشد، مي
توانـد سـبب    چون سبب دعوا حفظ شده و فقط ادله اثبات تغيير كرده است، ولي نمي ؛كند

ا به عـدم اهليـت تغييـر دهـد، چـون تغييـر سـبب دعـوا در مرحلـه          دعواي خود (اكراه) ر
جهات اسـتحقاق   .ق.آ.د.م 51 ماده 4 تجديدنظر ممنوع است. وقتي مدعي جهت رعايت بند

گيـرد و   كند، مسأله حقوقي مورد نزاع بر آن مبنا قرار مي خود را به طور منجز معين مي
طبيعـي اسـت    يافته است يـا نـه؟   جهت مزبور تحققكه آيا آيد  دعوا بدين صورت در مي
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شود، بر پايه ويژگي همـين مسـأله اسـت و تنهـا در آن      حكمي كه در اين باره صادر مي
در نتيجه، دعوا نيـز در حـدود همـين سـبب در مرحلـه      . ] 255، ص9[ حدود اعتبار دارد

شـود كـه موضـوع رسـيدگي دادگـاه       يابد و تغيير سـبب باعـث مـي    تجديدنظر امتداد مي
با موضوع رسيدگي دادگاه بدوي متفاوت باشد. ضـابطه احـراز جديـد بـودن      تجديدنظر

نيز به اين صورت بيان شده است كه هر وقـت در مرحلـه پـژوهش ادعـايي عنـوان       ادعا
شـد، نسـبت    عنوان يك دعواي بدوي در مرحله نخستين اقامه مي شود كه اگر آن ادعا به

د، در ايـن صـورت ادعـاي جديـد     كـر بهـا  ٌ به آن ممكن بود ايـراد اعتبـار قضـيه محكـوم    
ولي برعكس، هر وقت در مرحله پژوهش، ادعايي بشـود كـه اگـر در     ؛شود محسوب نمي

مرحله پژوهش نبود، يعني چنانچه در مرحله نخستين بـود، نسـبت بـه آن ايـراد اعتبـار      
133، ص1[ بها مورد نداشت، آن بايد ادعاي جديد تلقي شود قضيه محكوم .[ 

 

  ديد بودن دليلمفهوم ج. 3- 2

عنوان قاعده كلي، در حقوق ايران، ابراز داليل جديد در مرحله تجديدنظر جـايز اسـت.    به
در حقيقــت، عــدم امكــان اســتماع ادعــاي جديــد در مرحلــه تجديــدنظر، ريشــه در اصــل 
رسيدگي ماهوي در دو درجه دارد كه رسيدگي به ماهيت هر دعـوا در مرحلـه بـاالتر را    

كـه ايـن    كنـد و بـا عنايـت بـه ايـن      ي به آن در دادگاه نخسـتين مـي  منوط به رسيدگي قبل
محدوديت در مورد داليل مقرر نشده است بايد قائل به امكان طرح عناصر اثبـاتي جديـد   

اقامه دليل جديد در مرحلـه   در نقطه مقابل، در انگلستان. ]163، ص10[در اين مرحله شد
دادرسـي در   نهـايي  ر، ريشه در هـدف هايي مواجه است كه به نظ تجديدنظر با محدوديت

كه دليل جديد موجـب بـاز    اين كشور دارد. به عقيده حقوقدانان انگليسي، درخصوص اين
شود يا نه بايد توازن معقولي بين تمايل دادگاه به كشـف حقيقـت    شدن راه تجديدنظر مي
 در پرونـده  بـراي مثـال  . ]167، ص11 [ خصـومت ايجـاد شـود    و تمايل دادگاه به فصل

١امپتيل
گاهي موضـوعات   كه خواسته آن اثبات مشروعيت نسب خواهان بود، بيان شد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ampthill 
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شـود، امـا بنـا بـه مقتضـيات صـلح،        شود كه منتهي به نتايج متفاوتي مـي  جديد يافت مي
، 12 [ورزد تـر را ممنـوع و بـر قطعيـت اصـرار مـي       اطمينان و ثبات، قانون تحقيـق بـيش  

نيـز مـنعكس شـده    1دادرسي مـدني ايـن كشـور   اين رويه سختگيرانه در قواعد  ].20ص
كه خالف آن تصـريح شـده باشـد،     جز در مواردي« 11. 52قاعده  2بند است. به موجب

كـه نـزد دادگـاه بـدوي مطـرح نشـده اسـت        را دادگاه تجديدنظر، دليل شفاهي يـا دليلـي   
عليرغم صراحت ايـن بنـد و منـع اقامـه دليـل جديـد در مرحلـه تجديـدنظر          2».پذيرد نمي
عنوان اصل اوليه، رويه قضايي به صورت محدود با اتكا به بند يك قاعده يـك كـه بـه     به

هدف و روح حـاكم بـر ايـن قواعـد اشـاره دارد، داليـل جديـد را در مرحلـه تجديـدنظر          
فـوق، رسـيدگي بـه دعـاوي بـه صـورت        كلـي قواعـد   پذيرد. به موجب اين بند، هدف مي

، 13[به اين هـدف كلـي، تفسـير و اجـرا شـوند      كه ساير قواعد بايد با توجهاست عادالنه 
كه مصونيت پارلماني خوانده محل اختالف بـود، بـه ايـن موضـوع      ٣در دعواي. ]22ص

دادگـاه تجديـدنظر را در    ،اشاره و گفته شد اين ضـابطه يعنـي عادالنـه بـودن دادرسـي     
فـاوت،  آنچه با مالحظه ايـن دو رويـه مت  . ]14[كند پذيرش دليل جديد يا رد آن هدايت مي

توان جديد ناميـد و   تر است، اين است كه چه دليلي را مي  تر و عميق نيازمند توضيح بيش
آيا قصور يا تعمد در عدم ارائه دليل در مرحله بـدوي، وصـف جديـد بـودن را از دليـل      

ديوان عالي  يو نيز آراق.آ.د.م. سلب خواهد كرد؟ در اين رابطه با توجه به مواد مختلف 
  به شرح ذيل قابل ارائه است.   كشور دو معيار

  
  عدم ابراز در مرحله بدوي .1- 3- 2

يكي از شرايط اساسي دادخواست، ذكر ادله و وسايلي اسـت كـه خواهـان بـراي اثبـات      
عنوان سند آغاز دعوا كه سـنگ   ). دادخواست به.ق.آ.د.م 51ماده  6ادعاي خود دارد (بند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. civil procedure rules 

2. CPR.r 52.11.2: unless it orders otherwise, the appeal court will not receive –  

a) oral evidence 

b) evidence which was not before the lower court. 

3. Hamilton 
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اي تنظـيم شـود كـه خوانـده بـا       گونه شود بايد به بناي دادرسي براساس آن گذاشته مي
مالحظه آن به خواسته خواهان و به ويژه داليل ابرازي وي جهت اثبات حقانيت خود پي 

چه اگر بنا باشـد كـه خواهـان تمـام ادلـه       ؛ثر استؤببرد. اين امر در نظم دادرسي نيز م
رد و بـه  را معرفي و برخي ديگر را مسكوت بگـذا  اش خود را ذكر نكرده و برخي از ادله

كه در صورت اقتضا در طي دادرسي براي غافلگير كردن طـرف بـه كـار بـرد،      قصد اين
به همـين دليـل، تنهـا    . ]195، ص15[تر به بازي قمار شباهت خواهد داشت دادرسي بيش

كـه   ماننـد ايـن   ؛تواند به داليل منظم دادخواسـت بيفزايـد   در موارد منصوص، خواهان مي
دادرسي داليلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جـز بـا   خوانده تا پايان جلسه اول 

). با توجه به مراتب فوق، ذكر ادله هنگـام تنظـيم   97 ارائه اسناد جديد مقدور نباشد (ماده
دادخواست بدوي را بايد به معناي ابراز دليل و ادله مذكور در دادخواست را همان ادلـه  

از جهـات   .ق.آ.د.م 348مـاده   »ج«بق بنـد  هـا مطـا   ابرازي دانست كـه عـدم توجـه بـه آن    
تجديدنظرخواهي است. ابراز دليل توسط خوانـده در مقـام دفـاع و در جهـت رد ادعـاي      

هـاي قـانوني    خواهان نيز ممكن است صورت گيرد كه در هر حال بايد با رعايـت مهلـت  
د. ايـن  كنـ  شود. بنابراين، در اقامه دليل، اراده اصحاب دعوا نقش محوري بازي مي انجام

با . ]63، ص16 [گردد اراده در قالب تقديم، اعالم، درخواست و استناد به دليل متبلور مي
توجه به اين توضيح، دليل جديد، دليلي است كه در دادرسي بـدوي توسـط خواهـان در    
اثبات ادعا يا توسط خوانده در مقام دفاع، ابراز نشده باشـد. اگـر دليلـي در ايـن مرحلـه      

داليلي چون قصور يا تعمد ابرازكننده يا هر علت ديگري جهت ارزيـابي در   ابراز و بنا به
اختيار دادگاه قرار نگيرد، آن دليل به طـور كلـي از عـداد داليـل خـارج و ابرازكننـده در       

د. به عبارت ديگر، تنها داليـل غيرابـرازي   كنتواند به آن استناد  مرحله تجديدنظر هم نمي
عنوان دليل جديد در مرحله تجديـدنظر را دارنـد. اداره    به در دادرسي بدوي قابليت اقامه

اين معيار مضيق را پذيرفته اسـت. بـه    8071/7حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 
به تجديـدنظرخواه اجـازه داده شـده اسـت كـه       341ماده  6در بند «... : موجب اين نظريه

داليـل تجديـدنظرخواهي داليـل     داليل تجديدنظرخواهي را ذكر كند. ممكن است از جملـه 
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جديدي باشد كه در مرحله بدوي اقامه نشده كه در ايـن صـورت تجديدنظرخوانـده نيـز     
توانـد   قانون فوق ضمن پاسخ به اليحـه تجديـدنظرخواهي، مـي    346حسب مقررات ماده 

يكـي از حقوقـدانان نيـز ايـن     . ]161، ص17 [»داليلي در مقابل تجديدنظرخواه ارائه نمايد
بـه  تـوان زمـان ارائـه دليـل را      ا پذيرفته است. وي در پاسخ اين پرسش كه آيا مينظر ر

مرحله تجديدنظر نيز تسري داد و تجديـدنظر را فرصـتي   به يعني  ،فراتر از مرحله بدوي
اظهـار  ، براي اقامه دليل جديدي قرار داد كه در مرحله بدوي بـه آن اسـتناد نشـده اسـت    

بـه طـور حصـري     348ا جهـات تجديـدنظر در مـاده    زيـر « ؛دارد كه پاسخ منفي است مي
شـود، امـا بـه جهـت رعايـت       بيني شده است كه به هيچ وجه شامل دليل جديد نمـي  پيش

. ] 48، ص18 [»عدالت، قانونگذار اين امر را از اسباب اعاده دادرسي قلمداد نمـوده اسـت  
را تقويـت   يـدگاه نيـز ايـن د   426، 220، 219، 217، 96 از جمله مـواد ق.آ.د.م. برخي مواد 

ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مـدارك ارائـه شـده بايـد     «: 219د. به موجب ماده نكن مي
كه دليـل ادعـاي جعليـت بعـد از      اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اين217برابر ماده

دادگـاه بـه آن    ،موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد. در غيـر ايـن صـورت   
اگرچه اين ماده در مبحث اسناد آمده است، اما ضابطه جديـد بـودن   ». دهد نميترتيب اثر 

و  اسـت دليل كه همان يافت شدن دليل بعد از موعـد مقـرر اسـت، از آن قابـل اسـتخراج      
رسد. در اين ماده، مقـنن دو   هاي ديگر به نظر نمي منعي هم در استفاده از آن در موقعيت
 )1: شـمارد  جعل خـارج از مهلـت معينـه الزم مـي     شرط را براي رسيدگي به دليل ادعاي

كه يا حادث شود يا آشكار گردد و پـيش از آن در دسـترس    ادليل جديد باشد، بدين معن
مـاده قـانوني   . ] 368، ص4 [تقديم دليل جديد پيش از صدور رأي باشد )2 ؛مدعي نباشد

موقـع آن   از بـه رسد، تكليف مدعي جعل در ابر مزبور برخالف آنچه در ظاهر به نظر مي
دهد داليلي كه پس از ادعاي جعـل و پـيش از صـدور رأي     كند، بلكه اجازه مي را نفي نمي
مورد بررسي قرار گيرد. لذا بايد پـذيرفت كـه هرگـاه ادعـاي جعـل در زمـان        يافت شده

اما دليل آن در مرحله تجديدنظرقبل از صدور رأي ايـن  ، قانوني مرحله بدوي مطرح شده
داليل را مـورد توجـه   بايد ت شده باشد، دادگاه تجديدنظر با احراز اين امر مرحله نيز ياف
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در نقطه مقابل، اگـر دليـل ادعـاي جعـل در زمـان طـرح ادعـا،        . ] 198، ص19 [قرار دهد
موجود ولي ابراز نشده باشد، مقنن به لحاظ جديد ندانستن دليل، فرصـت ديگـري بـراي    

نيز عـدم ارائـه اصـل     220و  96ست. در مواد ابراز آن حتي در مرحله تجديدنظر قائل ني
كه اصالت آن مورد تعرض قرار گرفته، موجب خروج آن از عـداد داليـل دانسـته     سندي

شـود و   شده است. خروج از عداد داليل، در نبود قرينه مخالف، حمل بر خروج دائمي مي
جواز ابـراز  توان اين خروج را فقط منحصر به مرحله بدوي دانست و در پناه قاعده  نمي

د. همسو بـا  كردليل جديد در مرحله تجديدنظر، در اين مرحله آن را داخل در عداد داليل 
 جهات اعاده دادرسي اختصـاص دارد، در  يكه به احصاق.آ.د.م.  426اين مواد، در ماده 

پس از صدور حكم اسناد و مداركي به دسـت آيـد كـه دليـل حقانيـت      «: آمده است 7بند 
اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يـاد شـده در جريـان    كننده   درخواست

در ايـن بنـد، تجـويز اعـاده     ». دادرسي مكتوم بوده و در اختيـار متقاضـي نبـوده اسـت    
دادرسي منوط به مكتوم بودن دليل شده اسـت كـه نشـان از ديـدگاه مضـيق قانونگـذار       

دانـد   و مداركي را جديد مـي  بدين معنا كه قانون فقط اسناد درخصوص دليل جديد دارد؛
مكتوم بوده و متقاضي دسترسـي بـه آن نداشـته باشـد. از نظـر       كه در جريان دادرسي

اين رويكرد سـهم بـي بـديلي در برقـراي نظـم       مصالح اجتماعي هم بايد توجه داشت كه
متداعيين از مكتوم نگه داشتن داليل به اميد غافلگيري طرف  دادرسي خواهد داشت، زيرا

اطاله دادرسي و كشاندن دعوا به مرحله تجديدنظر خودداري خواهنـد كـرد. اگـر     مقابل،
ولـي بـه دليـل قصـور يـا تعمـد        ،در مرحله تجديدنظر، داليلي كه در مرحله بدوي ابـراز 

عنوان دليل جديد پذيرفته شـود،   ها را نيافته است، به ابرازكننده، دادگاه مجال ارزيابي آن
در قانون از ميان خواهد رفت و با نقض احتمالي رأي بـه  ها  وضع بسياري از مهلت علت

استناد اين دسته از ادله، مدعي در مقابل قصور يا سـوءنيت خـود، پـاداش نيـز دريافـت      
  هاي دادرسي نيز در اين ميان، قابل چشم پوشي نيست.  خواهد كرد. افزايش هزينه

كـي از طـرفين در   ايرادي كه ممكن است به اين ديدگاه وارد شود، فرضي است كـه ي 
بدون دليل موجـه آن را نپذيرفتـه و مـورد     ولي دادگاه كرده، مرحله بدوي دليلي را ابراز
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ارزيابي قرار نداده باشد. در اين صورت، اگر دليل را بـه علـت ابـراز در مرحلـه بـدوي،      
جديد تلقي نكرده و ارائه آن در مرحله تجديدنظر جايز دانسته نشود، حقـوق ابرازكننـده   

قابل دفع است. ايـن بنـد،    348ماده  »ج«تضييع خواهد شد. اين ايراد با توجه به بند  دليل
راين، در بعدم توجه قاضي به داليل ابرازي را از جهات تجديـدنظر قـرار داده اسـت. بنـا    

تواند به لحاظ عدم توجه قاضي به دليل ابـرازي، نقـض رأي را    اين فرض، ابرازكننده مي
  شود.   صورت، اساساً بحث دليل جديد و معيار آن مطرح نميدر اين  كه خواستار شود

در بعد تطبيقي، رويه قضايي در انگلستان در مقايسه با مفهـومي كـه از دليـل جديـد     
بيان شد، رويه محدودتري را در پيش گرفته است. با توجه به هدف كلي حاكم بر قواعـد  

ي پـذيرش دليـل جديـد،    دادرسي مدني، يعني رسيدگي منصفانه، محاكم ايـن كشـور بـرا   
بيان شـد كـه    ١لَد دانند. اين شرايط، نخستين بار درپرونده حصول سه شرط را الزم مي

دعواي بدوي (مطالبه وجه) به دليل شهادت همسر خوانده رد گرديد. انـدكي بعـد    ،در آن
از صدور رأي و همزمان با متاركه خوانده و همسرش، تجديدنظرخواه مدعي گرديد كـه  

به دليل تهديد شاهد توسط خوانده معتبر نبوده است و شاهد نيز جهت اداي  اين شهادت
 تصويب قواعد فوق رأي موصوف، اگرچه قبل از .] 20 [دكرمجدد گواهي اعالم آمادگي 

كند، اما هنوز ارزش متقاعدكننـده خـود را    ها ايجاد نمي صادر شده و الزامي براي دادگاه
بعدي مورد اسـتناد   ين رأي كه به دفعات در آرابراساس اي. ]، ص 11 [حفظ كرده است

اوالً مـؤثر   اين دليـل بايـد   قرار گرفته است، براي پذيرش دليل جديد در مرحله تجديدنظر
ثالثاً از اصالت ظاهري برخوردار باشـد.   و ثانياً در دسترس متقاضي نبوده باشد ،باشد

عنـوان   بـه . ر گرفته اسـت احراز هريك از اين شرايط هميشه مدنظر محاكم تجديدنظر قرا
، خواهان به طرفيت شـركت بيمـه، دعـوايي جهـت مطالبـه خسـارت       ٢اي مثال، در پرونده
گـذار بـه ايـن     هنگام تنظيم قرارداد بيمه، بيمه. سوزي ساختمان مطرح كرد ناشي از آتش

كند جواب منفـي   پرسش كه آيا فردي كه داراي محكوميت كيفري باشد با وي زندگي مي
كـرد و   در حالي كه پسر وي كه سوابق كيفري متعدد داشت با وي زندگي مـي  ،داده بود
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1. Ladd 
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سوزي، پسر خواهان در ساختمان سكونت داشت.  شتحسب تحقيقات دادگاه، در زمان آ
اليه اين موضوع، يعني عدم افشاي كامل اطالعات، باعث رد دعواي خواهان گرديد. مشار

كه منكر سـكونت در سـاختمان بيمـه شـده      با ارائه ادله جديد از جمله اظهارنامه پسرش
كـه  بود، درصدد تجديدنظرخواهي برآمد، اما دادگاه در رد تجديدنظر خواهي بيان داشت 

اي باشد كه بر رأي دادگاه بدوي تأثير بگـذارد و بـا موضـوعات     دليل جديد بايد به گونه
. ] 21 [ي باشـد كننده تغييـر رأي بـدو   اي كه توجيه به گونه ،اساسي پرونده، مرتبط باشد

مربوط به امور فرعي باشد، محاكمـه مجـدد تجـويز نخواهـد      در صورتي كه دليل جديد
اعمال شد و چـون دليـل جديـد بـا امـور غيراساسـي        ١بردوك شد. اين رويه در پرونده
كـه خواسـته    ٢يـك م هماننـد پرونـده   اما اگر دليـل جديـد  ]. 22 [مرتبط بود، پذيرفته نشد

شي از بازداشت غيرقانوني توسط پليس بود، مرتبط با اعتبار خواهان مطالبه خسارت نا
در نتيجـه دادرسـي خواهـد بـود، محتمـل اسـت كـه         مؤثري شاهد مهمي باشد كه عامل

ثر بـودن، مخـتص داليـل    ؤدر حقوق ايران لزوم م. ]23 [محاكمه مجدد اجازه داده شود
گـذار ايـن شـرط را در    بلكه قانون ،شوند، نيست جديدي كه در مرحله تجديدنظر ابراز مي

عنـوان شـرط    بـه  ق.آ.د.م. 200در مـاده   دليـل » ثر بـودن ؤم«تحت عنوان  يك مفهوم كلي
مطـابق  . ]34، ص24 [مشترك تمام داليل در زمره قواعد عمومي داليل قـرار داده اسـت  

عنوان شرط دوم، بايد ثابت شود كه دليل مـذكوردر   و به ٣لد در پرونده شده رأي صادر
 ا تالش معقول و متعارف قابل دسترسي و ارائه نبـوده اسـت. در پرونـده   مرحله بدوي ب

بيان شد كه اين يك قاعده قطعي است كه دادگاه تجديدنظر اجازه ارائه دليل جديد  ٤تيلور
دهـد، اگـر آن دليـل واقعـاً در مرحلـه بـدوي در        براي تقويت دعـواي تجديـدنظر را نمـي   

ديدي كـه تجديـدنظرخواه درصـدد ارائـه آن     دسترس بوده باشد. در اين پرونده، دليل ج
ولف در اين رأي بيـان داشـت كـه ايـن دليـل       بود، دليل عدم تمكن مالي خواهان بود. لرد

شد و به باور وي پـذيرش ايـن دليـل     توانست و بايست در نزد قاضي بدوي ارائه مي مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Meek 

3. Ladd 

4. Taylor 
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بـا آنچـه   شد كه در اين مرحله، دادرسي جديد و متفاوتي  در مرحله تجديدنظر موجب مي
سومين شرط اين بـود كـه دليـل ظـاهراً     . ] 25 [در مرحله بدوي بوده است، شكل بگيرد

، شاهدي كه قبالً گفته بود وقـايع را بـه   ١لد ت و قابل اعتماد باشد. در پروندهداراي اصال
د. لـرد دنينـگ   كنـ شهادت  يتجديدنظرخواه، ادا خواست به نفع آورد، اكنون مي خاطر نمي

خواهد حقيقـت را   ن ميشاهدي قبالً دروغ گفته و اآل: خواهي بيان داشتدر رد تجديدنظر
توان قابل اعتمـاد   ايراد نيست، زيرا دروغگوي معترف به دروغ را نمي اين دليل بي .بگويد

در اصول آيين دادرسي مدني فراملـي نيـز پـذيرش داليـل     . ] 154، ص18 [توصيف كرد
صـورتي كـه اجـراي عـدالت آن را      جديد در مرحله پژوهش، به صـورت مشـروط و در  

بازنگري پژوهشي بـه ادعاهـا و   «: 33- 4 ايجاب كند، پذيرفته شده است. به موجب قاعده
اما دادگاه تجديدنظر جهـت اجـراي    ،شود مدافعات مطرح در دادرسي نخستين محدود مي

بـه عقيـده    .]259، ص26 [» تواند به وقايع و داليـل جديـد نيـز رسـيدگي كنـد      عدالت مي
ي، محدوديت ارائه امور موضوعي و تكميل داليل جديد در اين اصول، بازتاب رويـه  برخ

العـاده داليـل جديـد را     ال است كه مطابق آن دادگاه فقط در شرايط فـوق  موجود در كامن
رسد كه رويكرد سختگيرانه رويه  به نظر مي .]150، ص27 [دهد مورد رسيدگي قرار مي

يـل جديـد در مرحلـه تجديـدنظر نشـأت گرفتـه از       قضايي انگلستان درخصوص اقامه دل
  ال باشد.   سابقه اين موضوع در كامن

  
  عدم ارزيابي در مرحله بدوي .2- 3- 2

ارزيابي ادله به اين مفهوم است كه دادرس ارزش اثباتي ادله و امارات قانوني و قضـايي  
بي، ايـن  دهد. هنگـام ارزيـا   را در حدي كه وجدانش را قانع سازد، مورد سنجش قرار مي

ظاهر محكم و كامل، از نظر قاضي از ارزش اثباتي كمي  امكان وجود دارد كه يك دليل به
در . ] 12، ص28 [ظـاهر كـم اهميـت بـه اقنـاع قاضـي بينجامـد        يا دليل به رددبهره مند گ

كنـد،   تر، مقصود از ارزيابي دليل، واكنش رواني است كـه دادرس اعـالم مـي    مفهوم دقيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ladd 
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كرده است، او را نسبت به رويداد مورد استناد قانع ساخته است يا نـه  آنچه مدعي ارائه 
در انگلستان نيز ارزيابي يك دليل به مفهوم اعطاي وزن و ارزش اثباتي به . ] 55، ص4 [

آن است. وزن يك دليل، ارزيابي كيفي از ارزش اثباتي آن است كه داليـل قابـل پـذيرش    
ديگر، داليل مرتبط و قابل پذيرش داراي قـدرتي  در زمينه امور موضوعي دارند. به بيان 

كننده امور موضوعي را نسبت به آنچـه بـدان مرتبطنـد،      بررسي بالقوه هستند كه دادگاه
  .] 35، ص29 [كند قانع مي

كه دليل، جديد تلقـي شـود بايـد در مرحلـه بـدوي مـورد        مطابق معيار دوم براي اين
اين عدم ارزيابي به واسطه اين باشد كـه مـدعي    خواه قرار نگرفته باشد؛ ارزيابي دادگاه

وجـود ابـراز از ارائـه آن جهـت ارزيـابي دادگـاه        كـه بـا   را ابراز نكرده يا اين اساساً آن
موقـع اصـل آن در    خودداري كرده باشد. بنابراين، اگر سند عادي به علت عدم ارائـه بـه  

رج شـود، بـا توجـه بـه     از عداد داليل خـا ق.آ.د.م.  220و96مرحله بدوي در اجراي مواد 
و در  يسـت كه خروج دليل از عداد داليـل در مرحلـه بـدوي، دليـل عـدم اصـالت آن ن       اين

و منظور از دليل جديد دليلي است كـه   استمرحله تجديدنظر دليل جديد نيز قابل استناد 
در مرحله بدوي مورد رسيدگي و اسـتناد دادگـاه قـرار نگرفتـه اسـت، دليـل مزبـور در        

نظر بايد پذيرفته شود. همچنـين در صـورتي كـه دليلـي در مرحلـه بـدوي       مرحله تجديد
مورد استناد قرار گرفته باشد كه دادگاه بدوي بـه دليـل تـأخير در اسـتناد بـه آن، دليـل       

   اسـت مزبور را در عداد داليل نياورده باشد، استناد به آن در مرحله تجديـدنظر قـانوني   
ر ادله در قـانون ايـن اسـت كـه صـاحب دليـل       در حقيقت، مقتضاي اعتبا. ] 393، ص30[

كه محدوديت داشته باشد از آن استفاده كند. بنابراين، هريـك از طـرفين    بتواند بدون اين
تواند در صـورت دسترسـي بـه دليـل آن را بـه       در هر موقع كه دادرسي ادامه دارد، مي

در تضـاد   وضع هرگونه محدوديت بـا ايـن مقتضـاي دليـل    . ]52، ص5 [دادگاه ارائه كند
 .متعـدد ايـن رويـه را مقبـول تلقـي كـرده اسـت        ياست. ديوان عالي كشـور نيـز در آرا  

ابراز دليـل جديـد، دعـواي جديـد محسـوب      «: عنوان مثال در يكي از اين آرا آمده است به
در توسعه مفهوم . ] 88، ص31 [»شود تا عنوان آن در محكمه استيناف ممنوع باشد نمي
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اگـر پژوهشـخواه در مرحلـه بـدوي اسـتناد بـه       «: آمده اسـت  دليل جديد در رأي ديگري
خواه عـذر موجـه داشـته يـا      ،تحقيق محلي كند، ولي در جلسه اجراي قرار حاضر نشود

. ] 796، ص32 [»تواند در مرحله پژوهش تقاضاي تحقيقات محلـي كنـد   نداشته باشد، مي
دهد، عـالوه   درس اجازه ميم. به دا.ق.آ.د 199توان گفت كه ماده  در دفاع از اين رويه مي

بر رسيدگي به داليل اصحاب دعوا، هرگونه تحقيـق يـا اقـدامي را بـراي كشـف حقيقـت       
انجام دهد. بنابراين، رسيدگي دادگاه به داليل جديد، حتي داليل ابرازي در مرحله بـدوي  
كه به دليل قصور يا تعمد ابرازكننده به مرحله ارزيابي دادگاه نرسـيده اسـت، بـه قصـد     

نيز براي احراز مفهوم دليـل جديـد،    426ماده  7شف حقيقت، مجاز است. استناد به بند ك
ــط  اســت العــاده شــكايت از آرا صــحيح نيســت. اعــاده دادرســي از طــرق فــوق  كــه فق

درخصوص احكام قطعيت يافته قابل اعمال است و به همين لحـاظ و در راسـتاي حفـظ    
ليل جديد را پذيرفته است كه قابـل تسـري   ها، مقنن مفهوم مضيقي از د دادگاه يثبات آرا

شود، نيست. اين تفسير وسيع  به تجديدنظر كه از طرق عادي شكايت از آرا محسوب مي
از جديد بودن دليل منافاتي با حفظ نظم دادرسي نيز ندارد. اگر ابرازكننـده دليـل، هنگـام    

ن خودداري كنـد، بـا   يا عمداً از ارائه آ ودمطالبه آن دليل توسط دادگاه، مرتكب قصور ش
محكوميت در مرحلـه بـدوي آثـار ايـن عمـل خـود را ديـده اسـت و تقـديم دادخواسـت           

 .شود بر او تحميل مي هاي اين مرحله، مكافات سنگيني است كه تجديدنظر و تحمل هزينه
ممنوعيت دائمي از استناد مجدد به آن دليـل، مجـازات شـديدي اسـت كـه بـا خطـاي         اما

دارد. قانون نيز خودداري از ارائه سند را اماره جعليت قـرار نـداده   ارتكابي وي تناسبي ن
فقط براي جلوگيري از طفره يـا تعطيـل در رسـيدگي بـه اصـالت سـند، آن را از        و است

عالوه بر اين، امتناع از ارائه دليـل در همـه   . ] 369، ص4 [كند زمره داليل دعوا خارج مي
ن است فرد بـا ايـن تصـور كـه سـاير ادلـه       ممك. حال نبايد حمل بر سوءنيت ممتنع شود

ابرازي در اثبات ادعاي وي كارساز است و به قصد اجتناب از اطاله دادرسـي ناشـي از   
ارزيابي آن دليل، از ارائه آن خودداري كرده باشد. در واقع، طرفين فقط مكلف بـه تهيـه   

مال وجـود دارد  خواهند در دادرسي به آنان استناد كنند و اين احت اسنادي هستند كه مي
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كه در دعواشان مفيد باشد. هيچ تكليف عادي به عهـده طـرفين نيسـت كـه تمـام مـدارك       
از طـرف ديگـر، يكـي از اصـول بنيـادين در      . ] 81، ص33 [مرتبط با دعوا را افشا كننـد 

هـا را در   دادرسي عادالنه، حق دسترسي اصـحاب دعـوا بـه كليـه داليلـي اسـت كـه آن       
رساند. يكي از اصول اساسي در دستگاه قضا نيز ايـن اسـت    پيروزي در دعوا ياري مي

كه اصحاب دعوا اين حق را داشته باشند كه نزد دادگاه تمام داليـل مـرتبط بـا موضـوع     
بديهي اسـت ممنوعيـت ابـراز داليـل جديـد در مرحلـه       . ]166، ص34 [ندكندعوا را ابراز 

نـامطلوب آن بـر حقـوق    تجديدنظر با احترام به اين حق اساسي در تضاد اسـت و آثـار   
  در بسياري از موارد قابل جبران نخواهد بود.   مدعي

در انگلستان است. در حقـوق ايـن كشـور نـه      معيار دوم، در نقطه مقابل رويه جاري
عنـوان دليـل جديـد     اند، به تنها ادله ابرازي در مرحله بدوي كه مورد ارزيابي قرار نگرفته

ادله در مرحله بدوي ابراز نشده باشند، متقاضي در قابل طرح نيستند، بلكه حتي اگر اين 
نداشـته   د با تالشي معقول توان دسترسي به اين داليـل را كنمرحله تجديدنظر بايد ثابت 

دادگاه تجديـدنظر بـا تعـديل ايـن      ١گيلينگهام است. البته در موارد استثنايي مانند پرونده
ا يك نوشته مكتوب بود كـافي  كه در اين دعورا شرط، صرف عدم آگاهي به وجود دليل 

  .] 549، ص35 [دانسته است
آنچه از مقايسه دو تفسير فـوق و مبـاني آن در حقـوق ايـران و انگلسـتان بـه ذهـن        

رسد اين است كه اگرچه ديدگاه اول تا حدي با حفظ نظم دادرسي و نيز هـدف فصـل    مي
ادرسـي ماننـد   ديدگاه دوم با اصـول و قواعـد د   تري دارد، اما خصومت، سازگاري بيش

ولـي در اعمـال آن بايـد     ؛تـر دارد  نيز هدف كشف حقيقت، همخواني بـيش  آزادي دفاع و
جانب احتياط را نگه داشـت و از آن پلـي بـراي كمـك بـه رفتارهـاي تـوأم بـا سـوءنيت          
نساخت. ابراز دليل جديد، زماني جايز است كه اوالً فرصت دفاع در برابـر آن بـه طـرف    

ثانياً دليـل جديـد بايـد بـا      و تناظر به صورت كامل رعايت شودمقابل داده شود و اصل 
باشد و منتهـي بـه طـرح     ها هم جهت با آن ،ادعاها و داليل مرحله بدوي تعارضي نداشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gillingham 
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خـود ايـن قاعـده را     يادعاي جديد نگردد. شعبه اول ديوان عالي كشـور در يكـي از آرا  
رحله پژوهش به استناد چك و دفتر اگر خوانده در م«: ناديده گرفته و اظهار داشته است

تجاري طرف، مدعي پرداخت وجه بـرات مـدرك دعـوا باشـد، دادگـاه نبايـد بـه اسـتناد         
تكذيبي كه او در مرحله بدوي از مدارك طرف كرده است، داليل اسـتنادي وي را مـورد   

ابـراز داليـل جديـد منعـي نـدارد و تكـذيب        ،زيرا در رسيدگي پژوهشي ،توجه قرار ندهد
به برات در رسيدگي بدوي مانع از رسيدگي بـه دعـواي پرداخـت وجـه بـرات در       نسبت

ادعاي پرداخت وجه بـرات، نـوعي دفـاع    . ] 897، ص32 [رسيدگي پژوهشي نخواهد بود
 در حالي كه تكذيب اصـالت بـرات  است، ماهوي و به معناي اقرار ضمني به اصالت برات 
 نداين دو ادعا با هم متعارضـ . كلي استبه معناي نپذيرفتن اصالت برات و نوعي ايراد ش

و درخصوص موضـوع واحـد حتـي در مراحـل مختلـف دادرسـي قابـل جمـع نيسـتند.          
اشـعار   328درستي اين ادعاها را با هم قابـل طـرح ندانسـته و در مـاده      قانونگذار نيز به

در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكـار نسـبت بـه سـند شـده      «: داشته است
، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسـبت بـه آن پذيرفتـه    باشد
ممنوعبت مندرج در اين ماده با توجه به مبناي آن و قاعده منع انكار بعـد از  ». شود.. نمي
  به مرحله تجديدنظر نيز قابل تسري است.  ق.آ.د.م.  356و نيز حكم ماده  اقرار

واقع شود، حكـم اسـتثنايي قـانون درخصـوص      موضوع ديگري كه بايد مورد توجه
قـانون آ.د.م. بـه آن اشـاره     219دعواي جعل و ابراز داليل اثبات آن اسـت كـه در مـاده    

شده است. بر اين اساس، دليل ادعاي جعل بايـد همزمـان بـا طـرح ادعـا و در نخسـتين       
كنـد،  آن را ابـراز ن  عليرغم دسترسي به دليـل  جلسه مطرح گردد و در صورتي كه مدعي

اين دليل حتي در مرحله تجديدنظر هم قابل ارائه نخواهد بود. به عبارت ديگـر، مقـنن در   
بـدين معنـا كـه مـدعي      ؛ادعاي جعل، مفهوم اول از جديد بودن دليل را اراده كـرده اسـت  

حـادث يـا    217كه دليل بعد از موعد مقرر در ماده  جعليت سند فقط در صورت اثبات اين
اند در همان مرحله بدوي يا در مرحله تجديدنظر، اقدام بـه ارائـه   تو كشف شده است، مي

  د.  كن خارج از مهلت معين آن
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  گيري نتيجه. 3
كند كـه گسـتره دادرسـي در مرحلـه تجديـدنظر از       ايجاب مي اي اصل دادرسي دودرجه

موضوعات مطروح در مرحله پسين فراتر نرود و جز در موارد منصوص، ادعايي جديد 
ديدنظر منتقل نشود. اقامه داليل جديد با اين اصل مبـاينتي نـدارد، زيـرا بـه     به مرحله تج

د. بنابراين، كن شود و فقط ادعاهاي بدوي را تقويت يا رد مي طرح ادعاي جديد منتهي نمي
جواز ارائه دليل جديد 1318قانون آ.د.م  509اگرچه در قانون آ.د.م. كنوني برخالف ماده 

مانده است، ولي با توجه به اصول دادرسي اين جـواز بـه    در مرحله تجديدنظر، مسكوت
بـودن دليـل   » جديـد «تـر اسـت، مفهـوم     قوت خود باقي است و آنچه نيازمند ايضاح بيش

از توجه به برخي مـواد قـانون   . است كه در اين راستا دو معيار متفاوت قابل ارائه است
ايـن گونـه    426مـاده   7نيز بند  و 220، 219، 217، مواد 348 ماده »ج«از جمله بند  .آ.د.م

آيد كه قانونگذار با اتخاذ موضعي سختگيرانه، دليل جديـد را منحصـر بـه داليلـي      بر مي
قصـور يـا تعمـد     ه دليـل و اگـر بـ   داند كه در مرحله بدوي ذكر يا ابـراز نشـده باشـد    مي

ر نگيرند، قرا ابرازكننده يا هر علت ديگر، اين داليل در مرحله بدوي مورد ارزيابي دادگاه
در قالب دليل جديد در مرحله تجديدنظر قابل ارائه نيستند. درخصوص آن دسته از ادلـه  

ها توجه نكرده است نيـز بايـد گفـت ايـن      ابرازي كه دادگاه بدوي بدون علت موجه به آن
كـه   348مـاده   »ج«كه وصف جديد بودن را دارا نيستند، با توجه به بند  داليل عليرغم اين

ه داليل ابرازي را از جهات تجديدنظر دانسته است، ممكـن اسـت نقـض رأي    عدم توجه ب
بدوي را در پي داشته باشند. در نقطه مقابل اين ديدگاه، رويه قضايي در ايران با اتكا به 

و جهت كشف حقيقت، رويكردي وسيع درخصوص دليل جديد در پيش گرفته  199ماده 
ي كشور و محاكم تجديدنظر نيـز قـرار دارد.   است كه تا حد زيادي مورد تأييد ديوان عال

شود كه مـورد ارزيـابي دادگـاه بـدوي قـرار نگرفتـه        بر اين اساس، دليلي جديد تلقي مي
خواه عليرغم ابراز در مرحله بدوي به دليل اقدام ابرازكننده، دادگاه مجال ارزيابي  ،باشد

يـل، متقاضـي اقـدام بـه     كه با وجود در دسـترس بـودن دل   آن را پيدا نكرده باشد ويا اين
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و اصـول   تـري بـا روح حـاكم بـر قـانون      ابراز آن نكرده باشد. اين رويـه، تطـابق بـيش   
ولي در تعديل آن بايـد   ؛دارد دادرسي و نيز حق ابراز كليه ادله مرتبط در محضر دادگاه

 اي كه دليل جديد نبايد با ادعاها و داليل مرحله بدوي در تعارض باشد، به گونه گفت اوالً
به بروز ادعاهاي جديد منتهي شود. دليل جديد بايد با ادعاها و ادله مرحله بدوي همسـو  

ها به كار گرفته شود. ثانياً توجه به ايـن دسـته    و هم جهت باشد و جهت تقويت يا رد آن
از داليل در مرحله تجديدنظر بايد توأم با رعايت اصل تناظر و محفوظ ماندن حـق دفـاع   

الوه بر اين، حكم استثنايي قـانون درخصـوص دليـل ادعـاي جعـل      ع. طرف مقابل باشد
 .م.دق.آ. 219نبايد از نظر دور بماند. دليل جديد ادعاي جعل با توجه بـه صـراحت مـاده    

يا كشف شده باشد تا در مرحله تجديـدنظر قابـل اسـتناد     موجودبايد بعد از مهلت معين 
ل تـا حـد زيـادي از معيـار اول     باشد. به عبارت ديگر، مقنن درخصوص دليل ادعاي جعـ 

تبعيت كرده است. در انگلستان، وضعيتي مشابه معيـار اول و در عـين    جديد بودن دليل
كـه بايـد از    تر از آن حاكم است. بر اين اساس، دليل جديد عالوه بر ايـن   حال سختگيرانه

كـه  بايـد اثبـات شـود     ،كننده تغيير رأي بـدوي باشـد    اصالت ظاهري برخوردار و توجيه
متقاضي ارائه دليل در مرحله پسين با تالشـي متعـارف تـوان دسترسـي و ابـراز آن را      
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