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  تقديم نامه
  ):ع(قال اميرالمؤمنين علي 

  سع االشياءِ فيِ التَّواصفِ و اَضيقُها فيِ التَّناصفِۉالحقُّ اَ
ـ  شود، حق گسترده   كه درباره حق گفتگو مي     هنگامي رين چيزهاسـت وبـه   ت

  .ين امور استتر ترين و تنگ ميدان دقيق خواهي يكديگر حق هنگام انصاف
 

، با ترجمه عبدالمحمد آيتي207االسالم، خطبه  البالغه فيض نهج  

  
در سحر بيست و يكمين روز ماه مبارك رمضان، نوشته حاضر به پيشگاه اسوه 

  .گردد اهداء مي) ع(علم و تقوا، معيار و مدار حق، امير مؤمنان حضرت علي 
  

  1389دهم شهريور ماه 
 دكتر عباس كريمي–تهران 



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  به نام خداوند داناي دادگر
  

  مقدمه
در درس مقدمة علم حقوق فرا گرفتيم كه رفتار ما در اجتماع پيرامـون، براسـاس چهـار                  

قواعد اخالقي، قواعد مذهبي، قواعـد      : گردد  مينوع قواعد و هنجارهاي اجتماعي تنظيم       
زه       . حقوقي و قواعد معاشرتي    وسـيله آن     بـه  اي كـه   همچنين آموختيم كـه مهمتـرين مميـ

توان قواعد حقوقي را از سه دستة ديگر قواعـد تـشخيص داد ضـمانت اجـراي ايـن          مي
نقض يك قاعدة اخالقي تا زماني كه پا به عرصة حقوق ننهاده است، فقـط               . قواعد است 

و بنابراين پرهيز از سرزنش درونـي اسـت كـه موجـب             » شماتت وجدان است  «موجب  
به طرف رعايـت قواعـد اخالقـي در رابطـه بـا هـم        اعضاي يك جامعة انساني   گردد  مي

ضمانت اجراي قواعد مذهبي، پاداش يا مجازات اخروي اسـت          . نوعان سوق داده شوند   
كه در اديان مقرر شده و ضامن اجراي آن ذات اقدس الهي اسـت، گرچـه يـك قاعـدة                    
مذهبي ممكن است در عين حال يك قاعـدة اخالقـي قلمـداد گـردد و داراي ضـمانت                   

 اخالقي نيز باشد و يا به وسيلة قدرت حـاكم در جامعـه بـه عنـوان يـك قاعـدة                      اجراي
عـدم  . منـد باشـد    حقوقي پذيرفته شده باشد و از ضمانت اجراي قواعد حقوقي نيز بهره           

فـرد نـاقض ايـن قواعـد منجـر          » انزواي اجتماعي «رعايت قواعد معاشرتي در جامعه به       
هـايي    د از منـزل خـارج گـردد، لبـاس         زدن به موي خو    شخصي كه بدون شانه   . گردد مي
پوشد كه گرچه از نظر اخالقي و مذهبي ممنـوع نيـست، لـيكن در عـرف معاشـرتي                    مي

جامعه پذيرفته نيست، در روابط خود بـا دوسـتان، همـسايگان و خويـشاوندان رعايـت                 



 

 

 و تـرس    شـود   ميهاي اجتماعي رانده     تدريج از گروه   كند، به  عرف و آداب اجتماعي نمي    
هاي گوناگون است كـه انـسانها را         شدن در جمع   واي در جامعه و تمايل به پذيرفته      از انز 

نمودن قواعد معاشرتي، روابط خود را بـا محـيط اطـراف تنظـيم               دارد تا با رعايت    ميوا  
اند كه قوة حاكم در هر جامعه، اجراي آنهـا           در ميان اين قواعد، تنها قواعد حقوقي      . كنند

هاي گوناگون اجرايي اعم از كيفـري و حقـوقي،           ريق ضمانت نمايد و از ط    مي را تضمين 
نمايد؛ به نحوي كه هر قاعده و حكمي كه          ميآحاد جامعه را به رعايت اين قواعد اجبار         

، حتـي اگـر در      گـردد   مـي فاقد اين ضمانت اجراء باشد، از دايرة قواعد حقـوقي خـارج             
  . ه باشدبيني گرديد قوانين و مقررات وضع شده توسط قواي حاكم پيش

در سطوري كه گذشت سعي شد جنجالي كه حول تفاوت قواعد حقوقي با ساير              
دهـد   ميرا تشكيل   » فلسفة حقوق «قواعد اجتماعي شكل گرفته و يكي از مباحث اصلي          

طـور كـه ديـديم در اينجـا اخـتالف نظـر              همان. بندي نمائيم  با پذيرش نظر غالب جمع    
اير احكام اجتماعي شكل گرفتـه و بحـث         پيرامون تفاوت ماهيت يك حكم حقوقي با س       

كنيم يك گام به معلومات پيشين       در اين نوشتار، تالش مي    . بود» حكمي«از قبيل مباحث    
، »اخـالق «ي طـرح شـده در       هـا   اضافه و تفاوت موضوعي مباحث حقـوقي را از بحـث          

توضـيح اينكـه تمـام قواعـد اجتمـاعي، بـر            . تبيـين كنـيم   » دانش معاشـرت  «و  » مذهب«
تا زماني كه به عنوان مثال، نابينـايي        . افتد  ميشوند كه در خارج اتفاق       ميي بار   موضوعات

، شما تكليفي براي كمـك      )موضوع اخالقي (براي عبور از خيابان از شما استمداد نكرده         
چنانچه به سن تكليف نرسيده ايد و زمـان وجـوب           . نداريد) حكم اخالقي (به اين نابينا    

موضـوع  ( شـرايط تكليـف از قبيـل بيـداري و هوشـياري              نرسيده و ساير   نماز صبح فرا  
بـر عهـدة شـما قـرار        ) حكم مـذهبي  (فراهم نگرديده باشد، وجوب نماز صبح       ) مذهبي

عزا و يا عروسـي دعـوت نگرديـده         ) موضوع معاشرتي (اگر براي يك مراسم     . گيرد نمي
ارفـات  باشيد، الزم نيست كه وضع ظاهر و لباس خود را مطابق آن مراسـم آراسـته و تع                 

هرگاه قراردادي با ديگـري     ) . حكم معاشرتي (خود را با موضوع مجلس متناسب نمائيد        
، به وفاي به عهد در قبال وي ملزم نخواهيـد شـد             )موضوع حقوقي (امضاء نكرده باشيد    

ناگفته پيداست كه مهمترين تفاوتي كـه بـين موضـوعات حقـوقي بـا               ) . حكم حقوقي (
در صـورتي   . د دارد، لزوم اثبات خارجي آنهاست     موضوعات ساير قواعد اجتماعي وجو    

گيـرد و    كه شخص متوجه موضوع اخالقي گردد، تكليف اخالقي بر عهدة وي قرار مـي             



 

 

براي اثبات نقض يك قاعدة اخالقي، توجه خـود شـخص و شـماتت وجـدان خـود او                   
نقـض موضـوعات   . شود  ميكافي است و نيازي به اثبات يك موضوع اخالقي احساس ن          

 نياز به اثبات ندارد، زيرا اديان و مذاهب مقرر داشـته انـد كـه در عـالم آخـرت                     مذهبي،
شوند و پاداش و مجـازات خـود را دريافـت            مياعمال ثبت و ضبط شده همگي بر مال         

يوم تجد كل نفس مـا كـسبت مـن    (دارند و به تعبير قرآن كريم خود اعمال حاضرند        مي
:  و وجدوا ماعملوا حاضـراً       –. 30مرانĤيةسوره آل ع  . خير محضراً و ما عملت من سوء        

درخـصوص موضـوعات    . و ادلّة اثبات در اين رابطه الزم نيـست         ) 49سوره كهف، آيه    
معاشرتي نيز چون قضاوت كنندگان راجع به رفتار معاشرتي يك فـرد، در زمـان وقـوع                 

 عـدم   نمايند و در رابطه با طرد يـا        اين موضوعات حضور دارند و رفتارها را مشاهده مي        
اين در حالي اسـت     . گيرند، نيازي به اثبات بعدي نيست      طرد فرد خاطي خود تصميم مي     

طور حتم بايد به اثبات برسند و دالئل محكمـه پـسندي بـراي               كه موضوعات حقوقي به   
چنانچه موضوع حقوقي به مرحلة اثبات نرسـد،        . اثبات وقوع آنها بايد وجود داشته باشد      

 و گويا كه نه موضوع و نه حكمي وجود داشـته اسـت؛   ودش ميحكم حقوقي بر آن بار ن 
به ديگر بيان، حقي كه در عالم ثبوت وجود دارد ولي در عـالم اثبـات قابـل نـشان دادن                     

ادلّـة اثبـات    «نيست را در واقع بايد از دايرة حقوق خارج دانست و اينچنـين اسـت كـه                  
 و اهميت بحث روشن     دهند اي در علم حقوقي به خود اختصاص مي        جايگاه ويژه » دعوا
  .گردد مي

دليـل و   : نيز به دست آمـد    » ادلّة اثبات دعوا  «در ضمن آنچه گذشت موضوع علم       
بـا ايـن    . باشد ميوسيلة اثبات موضوعات حقوقي محور مباحث اين رشته ازعلم حقوق           

وجود، بايد ديد كه ادلّة و وسايلي كه بـراي اثبـات موضـوعات حقـوقي بـه كـار بـسته                      
 گـردد  مـي  حقوق و قانون با آنچـه كـه در ديـد عـرف دليـل محـسوب            از منظر  شود  مي

همپوشي دارند يا ادلّة در هر يك از ايـن دو ديـدگاه ماهيـت و دايـرة شـمول متفـاوتي                      
، ابتداء بايـد مفهـوم دليـل قـضايي را           سؤال يافتن پاسخ جامعي به اين       منظور  به. يابند مي

ـ            واع ادلـه مـودر پـذيرش در نظـام          مورد بازشناسي قرارداد، ماهيـت آن را شـناخت و ان
پـس از شـناخت ايـن قواعـد عمـومي اسـت كـه               ) . بخش اول (حقوقي را تعرفه نمود     

توان به بررسي تك تك ادله پرداخت و به اين منظور شايسته است كه پيش از سـاير                   مي
هاي افراد مطّلع و اظهارات آنها كه در ديد عـرف رايـج تـرين و در دسـترس                    ادلّه، گفته 



 

 

له است را مورد برسي قرار داده، ببينيم تا چه اندازه، اقـرار، شـهادت و سـوگند                  ترين اد 
مجموعه اين مباحث حوق عنـوان ادلـه       . تواند در امور قضايي كارگشا باشد      اشخاص مي 

طبيعي است كه پس ا ادله شفاهي، به ادله كتبـي           ). بخش دوم (شفاهي منعقد خواهد شد     
از (خ با سوادان جامعه و ترويج امر تنظـيم اسـناد            كه در روزگار ما به جهت باالرفتن نر       

اهميـت بـسياري يافتـه،      )  ابزار قـانوني   بيني  پيشطريق تأسيس مراكز ويژه تنظيم سند و        
در كنار ادله شفاهي و كتبي كه ناشي از اشخاص است قصد            ). بخش سوم (پرداخته شود   
د كه خـارج از قـصد       گرفتن اين نوع از ادله دخيل است، دالئلي وجود دار          آنان در شكل  

  .نمايند ميوارده افراد در جامعه به عنوان اوضاع و احوال بيروني، داللت بر امري 
به عنوان نمونه وجود درختان تنومند در يك زمين، داللت بر اين امر دارد كـه آن                 
زمين در سالياني دور احياء شده است و چنين امري رأساً توسط دادرس دادگاه و يـا بـا                

توان ادلـه خـارجي نامنـد، عنـوان          اين ادله را كه مي    . گردد رشناس احراز مي  توسل به كا  
  ).بخش چهارم(دهند  آخرين بخش كتاب حاضر را تشكيل مي





 

  
  

  اولبخش 
  
  

  معرفي عمومي ادله اثبات دعوا
  
  
وركه گفته شد، در اين قسمت هدف، استخراج مباحث و قواعدي است كه در رابطه               ط همان

قبل از طرح هـر بحـث ديگـر، بايـد بـه             . ي اثبات دعوا قابليت طرح دارند      با تمام اقسام ادلّه   
ي دليـل    ي مفهوم و اقسام دليل پرداخـت و در حقيقـت ايـن اولـين گـام در مطالعـه                    مطالعه

ي مـاهوي دليـل اسـت، بررسـي          پس از شناخت دليل، كه مطالعـه      ). فصل نخست (باشد   مي
ي دليـل مواجـه       بـا بحـث اقامـه      ترتيـب   بدين . كلي بايد مدنظر قرار گيرد     طور  بهشكلي دليل   

هايي كه در رابطه با استناد به ادلّه در مراجع قضايي و وظـايف               خواهيم بود و بايد به پرسش     
  ). دومفصل. (شود پاسخ داد  طرح ميخصوص اين درطرفين و دادرس 





 

  
  

  1فصل 
  
  

  شناخت دليل
  

لـيكن ايـن    ). مبحـث نخـست   (هدف اصلي در اين بخش، شناخت مفهوم دليـل اسـت            
شناخت كامل نخواهد شد، مگر اين كه اقسام گوناگون دليل نيز مورد بحث قـرار گيـرد                 

  ).مبحث دوم(
  

  مفهوم دليل: مبحث اول
توان تعريفي جـامع و   ست كه آيا مي اگردد اين  پرسش اساسي كه در اين فصل مطرح مي       

ه اين پرسش نيز پاسخ     ولي براي تكميل بحث بايد ب     ). بند نخست (مانع از دليل ارائه كرد      
شود، ارتباطي بـه بحـث       ي اثبات دعوا مطرح مي     گفت كه آيا آنچه به عنوان دليل در ادلّه        

 مرتبط است، دليل در اين مبحث تا چه اندازه          كه  درصورتيمنطقي مربوط به دليل دارد و       
  ).بند دوم(از ديدگاه علم منطق قابل تبيين است 

  
  تعريف دليل: بند اول

 شـناخت هـر   منظـور  بـه هاي علمي اين عادت از ديربـاز وجـود دارد كـه          تهبيشتر رش  در
ايـن  . نماينـد  مفهومي ابتدا آن را از لحاظ لغوي و سپس از نظر اصـطالحي تعريـف مـي             

 خاص در بين علماي حقوق نيز جـاري اسـت داراي فوايـد بـسياري نيـز                  طور  بهعادت  
ر تعريـف اصـطالحي مـؤثر       باشد؛ از جمله اين كه تعريف لغوي در غالـب مـوارد د             مي

رود،  شـمار مـي    كه از اصول لفظيه در اصول فقه به       » النقل عدم«است، زيرا براساس اصل     
به هنگام شك در معناي اصطالحي، اصل بر عدم نقل و عدم تغيير معناي لغـوي اسـت،                  
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، معناي ديگري زا غير از معنـاي لغـوي مـد نظـر            گذار  قانونچرا كه اگر شارع مقدس يا       
اي مبني بر آن     نمود يا دست كم قرينه     ، اين قصد خويش را به صراحت بيان مي        داشت مي

نمـودن آمـوزش اصـطالحات از طريـق       ديگر تعريف لغوي، آسان    ي فايده. كرد وضع مي 
بنابراين ما نيز ابتـدا بـه تعريـف لغـوي           . باشد بررسي معاني لغوي آنها در ابتداي امر مي       

  .زنيم حي آن دست ميدليل پرداخته و سپس به تعريف اصطال
  

   تعريف لغوي دليل)الف
مشتق » دلَّ يدلُّ دالله  «و فعل ثالثي مجرد     » داللت«اي عربي است كه از مصدر        دليل واژه 

، و بـه    »دال«بنابراين دليـل بـه معنـاي        . باشد و به معناي فاعل مي    » فعيل«شده و بر وزن     
جمع مكسر دليل، در    . باشد ده مي كنن كننده و هدايت   ، داللت شونده   معناي راهنما، رهنمون  

ي   گرچه در زبان نوشتاري و به ويـژه گفتـاري از واژه            1ذكر شده » ادله«كتب لغت عربي    
  .باشد ادلّه مي. گردد مينيز براي جمع بستن دليل استفاده » داليل«
  

   تعريف اصطالحي دليل)ب
جايگـاه اصـلي    . معناي اصطالحي دليل نيز از معناي لغوي آن چندان دور نيفتـاده اسـت             

شـيئي كـه    «طبق نظر علماي منطق، دليل عبارت است از         . باشد بحث دليل، علم منطق مي    
  2.»بريم از وجود آن پي به وجود شيئي ديگر مي

 هر چنـد گـاهي دليـل را       ؛زبان رايج نيز اين معناي منطقي كاربرد فراواني دارد         در
ميشه كامالً منطبـق بـر يكـديگر        كنند، اما علت و دليل ه      مترادف با علّت نيز استعمال مي     

 اثبات دعـوا، هـم علـت و هـم معلـول              ي نيستند، زيرا در علم منطق و نيز در بحث ادلّه         
بـه وجـود علـت      ) دود(تـوان از وجـود معلـول         مـي هم  : توانند دليل محسوب شوند    مي

پـي بـه وجـود معلـول        ) خورشـيد (پي برد و هم امكـان دارد، از وجـود علـت             ) آتش(
تواند يا علت و يا معلـول        باشد و مي   بنابراين دليل اعم از علت مي     . ده شود بر ) روشنايي(

  .باشد
پس از آشنايي مقدماتي با اين مفهوم، بايد ديد كه در فقـه، حقـوق و نيـز قـوانين        
                                                                                                                                          

  ، شقّ اول»دلّ«المنجد في اللّغة، ذيل واژة : ش،. د. 1
، ج  1376دكتر جعفري لنگرودي محمد جعفر، دانشنامة حقـوقي، اميركبيـر           . ش.در رابطه با تعريف فقهي دليل د       2
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در تعريف فقهي بيشتر به معناي لغوي آن        . موضوعه چه تعريفي از دليل ارائه شده است       
ه روي تعريـف قـانوني و نقـد آن             در كتب حقوقي ن   . 1تأكيد شده است   يز بيشترين توجـ

م .د.آ.در قانون مدني تعريفي از دليل به دست داه نشده، لـيكن در ق             . متمركز شده است  
دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفـاع از              «،  194براساس ماده   

  .»نمايند دعوا به آن استناد مي
  

  :رح زير وارد استبر تعريف فوق انتقاداتي به ش
زيرا بر طبق اين عبـارت و بـا توجـه بـه             . بسيار كلي و مبهم است    » امر«ي   واژه: نخست

رسد كه اصحاب دعوا بتواننـد بـه امـور بـسياري از جملـه متـون                  اطالق آن، به نظر مي    
ي اثبات دعـوا تنهـا       موضوع ادلّه  كه  حالي  درمختلف قانوني به عنوان دليل استناد نمايند،        

بنابراين تنها آنچه كه موضوع دعوا را اثبات كند،         . وضوعي است و نه امور حكمي     امور م 
ي اصـحاب دعـوا اسـت كـه بـه اثبـات ايـن               تواند دليل محسوب شود و اين وظيفه       مي

موضوع اقدام نمايند و اصوالً دادرس در امور مدني به دنبال داليـل موضـوعي نخواهـد                 
ي حكمي تكليف طرفين نيست و يافتن راه         لّه و استناد به اد    نمودن  برعكس، فراهم . رفت

ي حكمـي    ي دادرس است و الزم نيست كه اصحاب دعوا به ادلّـه            حل حقوقي به عهده   
 قاضي است كـه حكـم موضـوع را بـا توجـه بـه داليـل                   ي استناد نمايند، چرا كه وظيفه    

كه بيع در   به عنوان مثال، اثبات بيع و اين امر         . شده براي آن موضوع، مشخص نمايد      ارائه
ي داليل براي اثبات تحقق آن وظيفه اصـحاب دعـوا            عالم خارج تحقق پيدا كرده و ارائه      

است و بعد از اثبات آن، اين كه حكم اين بيع چيست و اينكه آيا بيعِ واقع شده صـحيح                    
  ي البته بايد توجه داشت كه گاهي برخي از ادلّه        . باشد ي دادرس مي   است يا باطل، وظيفه   

باشند و بايد توسط اصحاب دعوا بـه دادگـاه ارائـه              موضوعي مي   ي كم ادلّه حكمي در ح  
  2.شوند، از جمله، قانون كشور خارجي يا احكام مسلّمه مذهب رسمي ايرانيان غير شيعه

 اسـتفاده از     باشد و دامنة    تعريف فوق، نه تنها مانع نيست، بلكه جامع نيز نمي         : دوم
چرا كه طبق اين تعريف، ادلّه، تنهـا امورينـد          . كند ق مي ادلّه اثبات دعوا را محدود و مضّي      

كـار   بـه » حـق «كه ادلّه اثبات دعوا براي اثبـات         باشند، درحالي  كه در مقام دعوا قابل استفاده مي      
                                                                                                                                          

  ،1376 دكتر جعفري لنگرودي محمد جعفـر، دانـشنامة حقـوقي، اميركبيـر           . ش.در رابطه با تعريف فقهي دليل د      . 1
  313، ص 4ج 

  .1312قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غيرشيعه مصوب تير ماه سال : ك. باره ر دراين. 2
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روند و در هر حال حتي اگر اختالف و دعوايي نيز در بين نباشد، قابليت اثبات خـود را از                     مي
ت كه در تمامي مراجع اداري كه نمايانگر مالكيت است و           چون سند مالكي  . دست نخواهند داد  

 اثبـات هويـت     منظـور   بهقدرت اثباتي دارد و يا كارت شناسايي كه ارائه آن به مراجع مختلف              
نـام در تـرم جديـد و يـا سـاير امـور               گيرد و يا كارت دانشجويي كـه بـراي ثبـت           ميصورت  

 بدون اين كه دعوايي مطرح باشد، قـدرت         در اين موارد  . گيرد ميدانشجويي مورد استفاده قرار     
  .شوند  مياثباتي براي اسناد ياد شده وجود دارد و اين اسناد دليل محسوب

براي اين كه امري دليل محسوب شود الزم نيست كه حتماً اصـحاب دعـوا               : سوم
بنابراين اصحاب دعوا چه به امري به عنوان دليل استناد بكنند و چه             . به آن استناد نمايند   
به عنوان مثـال، اگـر يكـي از طـرفين           .  داللت خود را خواهد داشت      استناد نكنند، دليل،  

دعوا اقرار به امري نمايد بدون اين كه طرف مقابل، به اقرار وي استناد كرده باشد، ايـن                  
توانـد از اقـرار صـريح        دادگاه نمي «بنابراين  . اقرار به عنوان دليل كامالً معتبر خواهد بود       

در دادرسـي   » مقـرّ لـه   «حتي اگـر    . 1»نظر نمايد   ذكر داليل بطالن آن صرف     خوانده بدون 
  .حضور نداشته و يا به هردليلي به آن استناد نكرده باشند

، ارائـة تعريفـي جـامع و        2 از دليـل   گذار  قانونبا توجه به ايرادات وارده بر تعريف        
ت كـه حكايـت از      به نظر ما دليل عبارت از امري اس       .رسد  مانع از آن ضروري به نظر مي      

اي اسـت    ي اثبات دعوا، تنها ادلّـه     بنابراين مقصود ما از ادلّه    . وجود موضوعي حقي نمايد   
بـر ايـن    . پردازد و نه اثبات حكمـي حـق        مي) موضوع دعوا (كه به اثبات موضوعي حق      

باشـد،   م مطـرح بـود، وارد نمـي       .د.آ. ق 194ي  تعريف ايراداتي كه در مورد تعريف مـاده       
ت كه در غالب موارد دليل، عبارت است از امري كه حكايت بر وجـود               ليكن روشن اس  

به عنوان مثال، در دعـواي زوجيـت، مـدعي          . موضوعي سبب حقي نمايد و نه خود حق       
حق زوجيت براي اين كه صاحب حق شناخته شود، بايـد سـبب زوجيـت كـه انـشاي                   

ت كه خود زوجيت    باشد را اثبات نمايد زيرا با اثبات سبب زوجيت اس          ي نكاح مي   صيغه
  .گردد اثبات و حقوق و تكاليفي براي طرفين ايجاد مي

  

                                                                                                                                          
مجموعه ي متين، چاپخانه ي هاشـمي، بيتـا، قـسمت حقـوقي از سـال                : 3/5/1329 -838، حكم   1، ش   .ك.ع.د. 1

  .220، ص 1335 الي 1311
  دكتـر جعفـر لنگـرودي، همـان،       .: ش.د» دليـل « نسبت بـه تعريـف قـانوني         در رابطه با ساير ايرادات طرح شده      . 2

  . و به بعد313ص 
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  تبيين منطقي دليل: بند دوم
ي اثبات دعوا چيزي است كه از وجود آن پي بـه            در بحث ادلّه  » دليل«با توجه به اين كه      

شود، مفهوم دليل در اين بحث نزديك به مفهوم دليل در علم منطـق               وجود حقي برده مي   
 بايد به بررسي بيشتري پرداخت تا روشن شود كه چـه نـوع دليـل از جملـه                   ليكن. است

بنـدي مـشهوري از      در علم منطـق تقـسيم     . باشد كه در علم منطق مطرح است       داليلي مي 
: دليل به اعتبار نوع داللت آن وجود دارد كه براسـاس آن، انـواع دليـل عبـارت اسـت از                    

. شـوند  به لفظي و غيرلفظي تقسيم مـي       وضعي، عقلي و طبعي و هر يك از اين داليل نيز          
سعي ما در اين مبحث بر اين است كه با شناخت اقسام اين داليل، آن را بـا بحـث ادلّـه                      

اي كه ما در بحث ادلّه اثبـات   اثبات دعوا تطبيق داده، و بررسي نماييم كه نوع معمول ادلّه         
  .باشد  و يا طبعي ميدعوا با آن سروكار داريم از كدام يك از انواع دليل وضعي، عقلي

كند، بلكه داللـت     دليل وضعي، دليلي است كه به خودي خود داللت بر امري نمي           
 لفظـي كـه داللـت        :اين دليل بر دو قسم اسـت      . باشد آن به خاطر وضع و جعل افراد مي       

كه محمول است بر گيـاهي      » گل«تمامي الفاظ است بر معاني آنها، مثل به كار بردن لفظ            
هاي معين و غير لفظي كه عبارت است از داللت هر نوع نقش، طرح و يـا                  زيبا با ويژگي  

ي افراد انساني ايـن داللـت       اثري غير از الفاظ بر شيء خاصي به شرط اين كه به وسيله            
بنـابراين داللـت چـراغ قرمـز بـر          . ايجاد شده باشد، مانند عاليم راهنمـايي و راننـدگي         

  .يرلفظي استممنوعيت عبور، نوعي داللت وضعي از نوع غ
دليل عقلي، دليلي است كه در آن عقل با مشاهده و دريافت آن بر وجـود مـدلول           

داللت عقلـي لفظـي     . شود اين نوع دليل نيز به لفظي و غيرلفظي تقسيم مي         . كند حكم مي 
بردن به وجود اين حيوان و داللـت عقلـي           مثل شنيدن صداي سگ در پشت ديوار و پي        

  .آتشغيرلفظي مثل داللت دود بر 
اي كه   گونهشود، به  داللت طبعي، داللتي است كه با شناخت طبع انسان حاصل مي          

وجـود چيـز ديگـري كـه        عنوان دليـل بـه    اي در بدن انسان به     از وجود يك اثر يا عارضه     
اين نوع داللت با شناخت شيوة كار كرد بدن انـسان           . بريم مي  شود پي  مدلول خوانده مي  

اين داللت نيـز بـه لفظـي و         . تواند بر آن حكم كند     يي نمي شود و عقل به تنها     حاصل مي 
كـردن فـرد كـه داللـت بـر           داللـت طبعـي لفظـي، مثـل سـرفه         : شود غيرلفظي تقسيم مي  

نمايد و داللت طبعي غيرلفظي، مثل رنگ پريدگي كه حكايـت از             سرماخوردگي وي مي  
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  .1ترس دارد
ك از انواع داللت است كه      حال بايد ديد كه در ادلّه ي اثبات دعوا برتري با كدامي           

  .در علم منطق مطرح است
توانند در بحـث ادلّـه       در رابطه با ادلّه طبعي بايد گفت كه اين داليل در برخي موارد مي             

 بدن   ي اثبات دعوا مصداق داشته باشند، همانند اكثر مواردي كه پزشكي قانوني از طريق معاينه             
البته اين نوع داللـت بيـشتر در مباحـث كيفـري     . ندك انسان و اجزا و آثار آن امري را احراز مي         

كاربرد دارد و آن هم به خاطرپذيرش اصل آزادي ادلّه در امور كيفري و نيز تأثيري كه اين نوع                   
 خاص، ايـن ادلّـه در       طور  بهاما  . داللت بر كشف جرائم بر ضد تماميت جسمي اشخاص دارد         

ثال در پزشكي قانوني، كه يكـي از انـواع          مباحث مدني در مورد نسب كاربرد دارد، به عنوان م         
اي است كه از تركيـب گـروه         شود كه طبيعت بدن انسان به گونه       باشد، گفته مي   كارشناسي مي 

ولي بـه هـر حـال       . خوني زوجين قطعاً فرزنداني با گروه خوني خاص به وجود نخواهند آمد           
ها آزاد است، هـر     ابي آن ارزش اين ادلّه مساوي با ارزش امارات قضايي است و قاضي در ارزي            

  .2 ادعاي قطع و يقين شده باشدخصوص اين درچند كه ممكن است از لحاظ علم بيولوژي 
اين ادلّه  . توانند در ادلّه اثبات دعوا كاربرد داشته باشد        ادلّه عقلي نيز در موارد خاصي مي      

در امـارات   : اشته اسـت  ، دادرس را در ارزيابي ادلّه آزاد گذ       گذار  قانوندر جايي كاربرد دارد كه      
بنابراين جايي كـه دادرس     . تواند براساس اوضاع و احوال رأي صادر نمايد        قضايي، دادرس مي  

ي قضايي و كنار هم چيدن آنان و از طريـق عقـل، پـي بـه حقـي                   با مشاهده و ثبت چند اماره     
 خـصوص دراگر دادرس در قضاوت بين دو نفر كه         . برد، از دليل عقلي استفاده نموده است       مي

دستي با هم اختالف دارند، از آن دو راجع به محتويات كيف پرسش كند و                مالكيت يك كيف  
يكي به دقّت محتويات را بر شمرد و ديگري از نام بردن اشياء داخل كيف عاجز باشد، اين دو                   

به حكم عقل، داللت بر مالكيت آن       ) علم يكي بر محتويات و جهل ديگري نسبت به آن         (اماره  
  .است  محتويات كيف عالم نمايد كه نسبت به شخصي مي

شـود كـه     با توضيحات پيش گفته درخصوص داليل طبعي و عقلي مشخص مـي           
 ما محدود است و معموالً ادلّه در بحث ادلّه اثبات دعوا             ي اين نوع داللت در بحث      دايره

الّ بـر    وجـود امـري را د      گـذار   قانوني وضعي است، چرا كه در بيشتر موارد          از نوع ادلّه  

                                                                                                                                          
  . و بعد57، ص 1362دكتر خوانساري محمد، منطق صوري، آگاه، .: ك.در رابطه با تفصيل بحث در منطق ر. 1
  .192مبحث امارات، ش .: ك.گذاري آنها ر راجع به امارات قطعيه و علّت نام. 2
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كند، همچـون     آن رأي خويش را صادر مي       ي صحت ادعا قرار داده و دادرس با مالحظه       
 دالّ بـر    گـذار   قـانون ، شهادت، اسناد و سوگند كـه براسـاس وضـع            1دليل قراردادن اقرار  

صحت ادعا است و يا داللت امارات قانوني بر صحت ادعا، همچون تصرّف بـه عنـوان                 
  ).م. ق35م ( دليل بر مالكيت است ارگذ قانونمالكيت كه در نظر 
 خود وجـود امـري      گذار  قانونگيري نمود كه در اكثر موارد        توان نتيجه  بنابراين مي 

گونه موارد، داللت ادلّه وضـعي اسـت كـه البتـه       را دالّ بر وجود حقي قرارداده و در اين        
بـادرت ورزيـده    به ايـن امـر م     )  شهادت، سوگند   اقرار،(ي اصلي   مقنّن در مورد تمام ادلّه    

شـود بـه     مـي ) امـارات (ي فرعـي    است؛ ليكن در موارد خاص و استثنايي كه شامل ادلّه         
صـورت  ايندادرس اجازه داده شده است كه به داللت عقل خويش نيز حكم كند كه در    

داللت عقلي است و داللت طبعي نيز در موارد خاصي و از طريـق كارشناسـي پزشـكي                  
  .كار گرفته شود اثبات دعواي حقوقي بهتواند در عالم  قانوني مي

  
  اقسام دليل: مبحث دوم

بنـدي   تقـسيم . بندي قرار داد   توان به اعتبارات مختلف مورد تقسيم      ادلّه اثبات دعوا را مي    
. اقسام داليل و شناخت آثار آن فوائد بسياري دارد و در برخي موارد نيز ضروري اسـت                

داللت آن، منشأ آن، كاركرد آن، و نيز به اعتبـار           ما در اين فصل مبحث را به اعتبار ميزان          
  .بندي قرار خواهيم داد اختيارات دادرس و، نقش آن مورد تقسيم

  
   قطعي و دليل ظنّي دليل: اقسام دليل به اعتبار ميزان داللت آن: اولبند 

اما مقـصود از دليـل قطعـي        .  2دتواند قطعي و يا ظني باش      ت مي دليل به اعتبار ميزان دالل    
توان گفت كه قطعيت     يست و آيا دليل قطعي وجود خارجي دارد يا خير؟ در پاسخ مي            چ

                                                                                                                                          
باشد و گويا اقـرار در        نتيجة قضاوت عقل نيز مي    ) مقرّله(بودن كسي كه به نفع او اقرار شده          ر بر محق  داللت اقرا . 1

مرز داللت عقلي و داللت وضعي قرار داد و شايد به همين جهت باشد كه بـه طـرز زيبـايي دخالـت عقـل در       
) اقرار العقـالء علـي انفـسهم جـائز        (در قاعدة اقرار    » عقالء«استنباط اين داللت در شرع انور اسالم با استعمال          

  .مورد توجه قرار گرفته است
مفيد شك و نـه ظـن    (اصول علميه نيز از اين حيث كه براي دادرس امكان استناد به يكي از دو احتمال مساوي                  . 2

گيـرد را چنانچـه       نمايد و به اين ترتيب يكي از دو داللت اجمالي مورد پذيرش قرار مي               را فراهم مي  ) و يا قطع  
در رديف ادلّه قرار دهيم، ادلّة اجمالي نام خواهند گرفت و بنابراين در اين تقسيم با سـه نـوع داللـت قطعـي،                        

دكتر كريمي عباس، نقش قاضـي در ادارة دليـل،          .: ك.براي تفصيل مطلب ر   . ظنّي و اجمالي روبرو خواهيم بود     
  .، مبحث اصول عمليهجزوة درسي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكدة حقوق و علوم سياسي
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اول از ديـدگاه فلـسفي و منطقـي صـرف و دوم از              : دليل از دو ديدگاه قابل بحث است      
از ديدگاه فلسفي، داليل قطعي بسيار نادرند و حتـي بـا  فـرض امكـان                 . ديدگاه حقوقي 

ت و تجربيات ما بـر واقـع، بـاز بـه سـختي               داللت محسوسا  بودن  شناخت عالم و قطعي   
 اثبات دعوا از داللت قطعي و يقيني به معناي فلـسفي و منطقـي                ي توان در بحث ادلّه    مي

به عنـوان مثـال،     . توان اعتماد كرد    قطع نمي  طور  بهآن سخن گفت، چرا كه به هيچ دليلي         
شد، از ديدگاه فلسفي    با اقرار كه به عنوان يكي از داليل بسيار مهم و قطع آور مطرح مي             

و منطقي موجب قطع نيست، زيرا اين احتمال وجود دارد كه اين اقرار بر خـالف واقـع                  
باشـد بنـابراين     اما از ديدگاه حقوقي مقصود از قطعيت دليل، قطعيت عرفي آن مي           . باشد

. شـود  هر دليلي را كه افراد متعارف جامعه قطعي قلمداد نمايند دليل قطعي محسوب مي             
ان مثال افراد متعارف جامعه شهادت دو فرد عادل را بر  امري، دليـل صـحت آن                  به عنو 

دانند، زيرا اعتقاد دارند كـه هـيچ         دانند و يا اقرار فرد عليه خويش را معتبر و نافذ مي            مي
  .كند فرد عاقلي به دروغ عليه خويش اقرار نمي

ي و در عـالم     از سوي ديگر برخي از ادلّه وجود دارد كه هر چند از لحـاظ منطقـ               
به عنوان مثـال علـم   . واقع ممكن است قطعي باشد ولي از لحاظ حقوقي اعتباري ندارند         

توانـد دليـل     قاضي در امور مدني اگر بر مبناي اسناد يا امارات حاصل نشده باشد، نمـي              
 قطـع حكايـت     طور  بهبنابراين مسموعات و مشهودات شخص قاضي كه        . محسوب شود 

شود، در فقـه و حقـوق بـه           از آن ياد مي   » علم حسي قاضي  «ن  از واقع دارد و تحت عنوا     
 جدي مـورد ترديـد اسـت و از          طور  بهگيرند و حجيت آن       سختي مورد پذيرش قرار مي    

توان عدم پذيرش اعتبـار علـم حـسي قاضـي در حقـوق                قانون مدني نيز مي    1335مادة  
  . دعاوي مدني را استنباط كرددرخصوصموضوعه ايران 

ي اثبـات   اي كه ما در بحث ادلّه      شود كه اغلب ادلّه     فوق مشخص مي   با توضيحات 
 قطعـي هـستند و در مـوارد          ي حقوقي ادلّـه   -دعوا با آن مواجه هستيم از ديدگاه عرفي         

مـصداق بـارز    . نمـاييم  كنند برخورد مي   خاصي نيز به ادلّه ظني كه ايجاد ظن و گمان مي          
 به حكم قانون دليل ظني باشند يـا در نظـر            ادلّه ظنّي امارات هستند كه بر حسب اين كه        

پـس  . 1شـوند  آور جلوه كند به امارات قانوني و قضايي تقسيم مي        قاضي چنين دليلي ظن   
                                                                                                                                          

 و بعد، در رابطه با سـاير تقـسيمات امـارات            200بعد، ش   .: ش.در رابطه با تقسيم امارات به قانوني و قضايي د         . 1
ـ دكتر كريمي عباس، نقش قاضي در ادارة دليل همان،          .  و بعد  348ش    ،2دكتر كاتوزيان ناصر، همان، ج      .: ك.ر

  .مبحث اقسام امارات
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تقسيم ادلّه به قطعي و ظنّي با توجه به مـالك فلـسفي و منطقـي درسـت نيـست، زيـرا                      
بـا  . شـوند  يدرصورت اعمال چنين مالكي تقريباً تمام ادلّه اثبات دعوا، ظنّـي قلمـداد مـ              

نماينـد و     ظنّي قلمداد مي    ي توجه به مالك عرفي است كه در علم حقوق امارات را ادلّه           
كننـد، گرچـه در      ي قطعـي ذكـر مـي       اقرار، اسناد، شهادت و سـوگند را در رديـف ادلّـه           

  .توان اظهارنظر كرد بودن يا نبودن سوگند نيز با قاطعيت نمي قطعي
  

، دليـل قـضايي و      )داخلي و خارجي  (دليل شخصي   :  منشأ آن  اقسام دليل به اعتبار   : بند دوم 
  دليل قانوني

منشأ دليل، يـا اشـخاص      : توان به چهار دسته تقسيم نمود      دليل را با توجه به منشأ آن مي       
توانيم اين دليل را شخصي بناميم يا منشأ آن قانون اسـت             صورت مي  باشند كه در اين    مي

كننده، وجود امري     و يا حتي قضات رسيدگي     بدين معنا كه قانون بدون دخالت اشخاص      
كنيم و   دهد كه اين نوع دليل را دليل قانوني نامگذاري مي          را دالّ بر چيز ديگري قرار مي      

كننـده و اقـدامات مـستقيم وي اسـت كـه داللـت را ايجـاد                 يا منشأ آن قاضي رسـيدگي     
خصي نيز گـاهي    در مورد داللت ش   . ناميم صورت قضايي مي   نمايد كه داللت را دراين     مي

تواند شخصي داخلي خوانـده       باشند كه چنين دليلي، مي     خود طرفين دعوا منشأ دليل مي     
. در مقابل دليل شخصي خارجي نيز وجود دارد كه منشأ آن شـخص ثالـث اسـت                . شود

  :دهيم اكنون اين چهار قسم دليل را شرح مي
يلي مانند اقرار و    دال. باشند دسته اول داليلي هستند كه منشأ آنها اصحاب دعوا مي         

بيـشتر   به عالوه داليلـي مثـل اسـناد در        . گيرند سوگند هميشه از طرفين دعوا نشأت مي      
موارد چنين ويژگي دارند زيرا در اغلب موارد محتوا و مفاد اسناد متضمن اقرار يكـي از                 

  .طرفين دعوا يا هر دو آنهاست
داليلـي مثـل    . ندباشـ  دسته دوم داليلي هستند كه منشأ آنهـا اشـخاص ثالـث مـي             

كند و يا    شهادت كه در آن شخص ثالثي به نفع يكي و به ضرر ديگري اخبار به حقي مي                
تحقيقات محلي كه در آن اطالعات اشخاص ثالث كه از وقـوع امـري در محلـي مطلـع                   

شود و نيز كارشناسي كه در آن نظر اهل فـن در امـري پيچيـده خواسـته               هستند ثبت مي  
  .باشد  هستند كه منشأ آن شخصي غير از خواهان و خوانده ميشود از جمله داليليمي

مصداق ايـن نـوع داليـل،       . باشد دسته سوم داليلي هستند كه منشأ آن دادرس مي        
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باشند كه در آنها دادرس اوضاع و احوال خاصـي را دليـل بـر امـري                  امارات قضايي مي  
و ثبـت وضـعيت     دهد و نيز در معاينه محل كه در آن دادرس بـا مـشاهده                تشخيص مي 

  .كند آوري دليل اقدام مي موجود اشياء، به جمع
امارات قانوني،  . باشد و سرانجام دسته چهارم داليلي هستند كه منشأ آن قانون مي          

بـه عنـوان مثـال،      . دهـد  اوضاع و احوالي هستند كه قانون آنها را دليل بر امري قرار مـي             
 به عنوان مالكيت دليل بـر مالكيـت         تصرّف«: دارد  خود مقرر مي   35قانون مدني در مادة     

 گـذار   قـانون كند حكم صـريح      منشأ دليلي به نام تصرّف كه داللت بر مالكيت مي         . »است
  .است

  
  دليل موضوعي و دليل حكمي: اقسام دليل با توجه به كاركرد آن: بند سوم

چون خود حق وجود خارجي نـدارد و         -1: اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است       
ايـن كـه شخـصي      . ي اعتباري است، بنابراين هميشه بايد سبب حق را اثبـات نمـود            امر

مدعي حق مالكيت نسبت به مالي است، بايد اثبات نمايد به چه سببي اين حق بـراي او                  
ايجاد شده است، اعم از اين كه اين سبب عمل مادي باشـد، از قبيـل حيـازت مباحـات                    

بوده و او از طريق حيازت آن را تملّك نموده          يعني ثابت نمايد كه مال مورد بحث مباح         
است و يا اين كه اين سبب، عمل حقوقي باشد، مانند اين كه ثابت نمايد عقـد بيعـي بـا         

ي بين سبب و حق مورد ادعـا را          از طرفي بايد رابطه    -2. مالك قبلي منعقد ساخته است    
در نظام  ) ل حقوقي عمل مادي يا عم   (اثبات نمود و در حقيقت نشان داد كه چنين سببي           

كه حيازت مباحـات     اين. حقوقي جهت ايجاد مسبب خود به رسميت شناخته شده است         
موجب تملك است يا بيع موجب انتقال مالكيـت اسـت، بايـد در نظـام حقـوقي مـورد                    

عمل مادي يـا    (دليل مقدمه اول كه وجود موضوعي در خارج         . پذيرش قرار گرفته باشد   
شـود و دليـل مقدمـه دوم كـه           ، دليل موضوعي، خوانـده مـي      نمايد را اثبات مي  ) حقوقي

ي اثبـات    نامند كه مربوط به بحث ادلّـه       كند دليل حكمي مي     حقوقي را اثبات مي     ي رابطه
اي  در حقيقت همان طور كه قبالً نيز اشاره شد، در ادلّه اثبات دعوا تنها ادلّه              . دعوا نيست 

ات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه بـه          گيرند كه به اثب    مورد بحث و مطالعه قرار مي     
رود،  دليل حكمي چون دليلي است كه براي اثبـات حكـم قـضيه بـه كـار مـي         . حكم آن 

ها مكلـف هـستند    قضات دادگاه. بنابراين تشخيص آن از تكاليف و وظايف دادگاه است 
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نـد بـه    توان كه مطابق قوانين به دعاوي افراد رسيدگي نموده و حكم صادر نمايند و نمـي              
ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از صدور حكم امتنـاع ورزنـد والّـا                   بهانه

 3مـادة  (مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكـوم خواهنـد شـد              
  ). قانون مجازات اسالمي597و مادة . م.د.آ.ق

ر طوركه گفته شد اثبات حكـم قـضيه از تكـاليف اصـحاب دعـوا بـه شـما                   همان
توانند قانون حاكم بر دعواي خويش را به دادگـاه پيـشنهاد             آيد؛ هر چند كه آنان مي      نمي

نمايند، ولي دادرس هيچ تكليفي در پـذيرش پيـشنهاد آنـان نـدارد و در نهايـت، خـود                    
ي اثبات دعوا    داليل حكمي، موضوع بحث ادلّه    . ورزد شخصاً به احراز حكم مبادرت مي     

ي اثبات دعوا تنها اثبـات موضـوع مـورد ادعـا در              بحث ادلّه  گيرند، چرا كه در    قرار نمي 
امـا  . عالم خارج است كه اهميت دارد و حكم موضوع آن از بحث حاضر خـارج اسـت                

رود،  كـار مـي    چون دليل موضوعي دليلي است كه براي اثبات موضوع و قضيه دعـوا بـه              
 وي در عـالم خـارج       بنابراين مدعي حق بايد ثابت كند كه واقعه و موضوع مورد ادعاي           

ي داليـل   اقامـه . اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حكم آن موضوع را بر آن بار نمايـد              
موضوعي از تكاليف و وظايف اصحاب دعوا است و قاضي اصوالً در آن نقش انفعـالي                

باشـد و     موضـوعي مـي     ي ي اثبات دعوا تنها شامل ادلّه      شود كه بحث ادلّه    تأكيد مي . دارد
  .گيرد  حكمي دعوا را دربرنمي ي ادلّه

  
  دليل احرازي و دليل اخباري: اقسام دليل به اعتبار اختيارات قاضي: بند چهارم

بندي كه ما براي نخستين بار از ادلّه اثبات دعوا به دست داديم، شايد               از ميان چند تقسيم   
اسـت كـه در     دليل احرازي دليلـي     . مهمترين آنها تقسيم ادلّه به احرازي و اخباري باشد        

كند و   باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجي اقدام مي            عالم خارج، موجود مي   
دليل اخباري، دليلي است كه به صورت گزارش امر كه در گذشته واقع شده در حـضور                 

از . نمايـد   اشـخاص اسـتماع مـي       يافتد و قاضي اين اخبار را از ناحيـه         دادرس اتفاق مي  
دادرسي مـدني و تـأثير آن بـر           قانون آيين  199بندي فوق وجود ماده      جمله داليل تقسيم  

در كليه امور حقوقي، دادگاه عالوه      «: دارد  مقرر مي  199ماده  . باشد نظام حقوقي ايران مي   
بر رسيدگي به داليل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كـشف                

رسـد كـه مـاده       در نگاه نخست، چنين به نظر مـي       . »حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد     
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ايـن اسـتنباط بـا      . نمايد فوق به دادرس اختيارات نامحدودي در كشف حقيقت اعطا مي         
به همـين   . اندازد طرفي دادرس در تضاد است و امنيت قضايي را نيز به خطر مي             اصل بي 

ي   محـدوده  زديـم تـا     بندي داليل به دليـل احـرازي و اخبـاري دسـت              دليل ما به تقسيم   
  .اختيارات قاضي را در كشف حقيقت روشن كنيم

گاهي دليل، اخباري است، بدين معنا كه دادرس منتظر اخبار اشـخاص دخيـل در           
دعوا يا شخص ثالث است تا طبق آن حكم دعـوا را مـشخص نمايـد؛ ماننـد اقـرار كـه                      

رت اسـت  عبارت است از اخبار به حق، به نفع غير و به ضرر خود و يا شهادت كه عبـا                  
از اخبار به حق، به نفع يكي و به ضرر ديگري و يا سوگند كه عبارت است از اخبار بـه                     
حق، به نفع خود و به ضرر ديگري با شاهد گـرفتن خداونـد متعـال؛ در واقـع سـوگند                     

بـه ايـن    . شـود  ي اللّه موكّد مـي    اخبار مؤكَّد است زيرا اخبار به حق در آن با لفظ جالله           
به نظر مـا    . شوند  رگيرندة نوعي اخبار است داليل اخباري ناميده مي       داليل كه همگي درب   

توانـد بـه عنـوان مثـال         بنابراين وي نمي  . قاضي در مورد داليل اخباري نقش فعال ندارد       
بـر  (هاي هدايت شـده     اصحاب دعوا را در دعواي مدني به طرف اقرار در قالب پرسش           

بال شاهد بگردد تا وي را تشويق بـه         و يا اين كه به دن     . سوق دهد ) خالف قاضي كيفري  
اداي شهادت به ضرر يكي از طرفين دعوا نمايد و يا اين كه يكـي از اصـحاب دعـوا را                     

طرفـي دادرس نقـض      تشويق به اداء سوگند نمايد، چرا كـه در ايـن صـورت اصـل بـي                
  .گردد مي

اقرار، شـهادت  : كه هميشه و در همه حال اخباري هستند (عالوه بر سه دليل فوق      
همان طور  . ، برخي از ادلّه نيز گاهي اوقات متضمن اخبار هستند همانند اسناد           )و سوگند 

در حقيقـت سـند غالبـاً متـضمن         . كه در مبحث سند خواهيم ديد، سند دليلِ دليل است         
كنندگان آن و بـه ايـن         امضا  ي طرفين است و خودِ سند دليلي است بر اقرار گذشته          اقرار

 كـه   درحـالي   .حتواي سند هرگاه اقرار باشد، دليل اخبـاري اسـت         م. بيان دليلِ دليل است   
خود سند به عنوان يك واقعيت خارجي يك دليل احرازي اسـت و نقـش قاضـي را در                   

  .احراز اصالت سند بايد فعال دانست
اما گاهي اوقات نه تنها خود سند دليل احرازي است بلكه حاوي دليلي است كـه                

ي محـل     هوايي كه سندي است حاوي معاينه      ي  مانند نقشه  .باشد آن دليل نيز احرازي مي    
دانيم كـه داليلـي مثـل امـارات از جملـه داليـل               ي تأمين امارات و مي     و يا صورتجلسه  
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احرازي هستند، زيرا دادرس مستقيماً بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال بـه احـراز امـري                      
همين صورت است زيـرا     معاينه محل نيز كه از انواع امارات قضايي است به           . پردازد مي

  .پردازد دادرس با توجه به مشاهده و ثبت وضعيت موجود اشياء به احراز امور مي
توان گفت كه كارشناسـي نيـز از جملـه ادلّـه      ي احرازي، مي  در رابطه با ساير ادلّه    

 شخـصي بـه عنـوان        يبا اين توضيح كه در كارشناسي دادرس با واسـطه         . احرازي است 
اي است كه ماهيت مختلط      تحقيق محلي از ادلّه   . نمايد ر را احراز مي   كارشناس واقعيت ام  

در جايي كه آگاهان محلي و اشخاص مطّلع        . يعني هم اخباري است و هم احرازي      . دارد
دارند، اخبار است ولي در نهايت امر، اين دادرس است كه            اطالعات خويش را اظهار مي    

خود سـند نيـز     . زند  شف واقع دست مي   به داللت عقل خويش به احراز واقعيت امر و ك         
تـوان   گرچه در رابطه با دليل منعكس شده در آن هم مي          .  احرازي است   يهميشه از ادلّه  

همان طور كه گذشت محتواي اسـناد       . از دليل احرازي صحبت نمود و هم دليل اخباري        
فـاد  روند و آن جـايي اسـت كـه محتـوا و م             در برخي مواقع از ادلّه احرازي به شمار مي        

ي احرازي مـذكور     باشد، بلكه در واقع سند متضمن يكي از ادلّه         اسناد متضمن اخبار نمي   
ي محل چند سـال      ي هوايي سندي است كه معاينه      باشد، به عنوان مثال نقشه     در فوق مي  

قبل در آن منعكس شده است و همان طور كه گفته شد احراز واقعيت از معاينه محل بر                  
ي  تواند حـسب مـورد از ادلّـه         بنابراين دليل مندرج در سند مي      .باشد ي دادرس مي   عهده

  . احرازي يا اخباري باشد
تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كـشف          ي احرازي دادرس مي    در تمام ادلّه  

 مورد بحث مجـاز اسـت،       199حقيقت الزم باشد انجام دهد و اين امر به صراحت ماده            
كند و خود به       دادرس به واسطة اخبار ديگران حكم مي        در بحث ادلّة اخباري    كه  درحالي

 اخبـاري هرگونـه القـاء، تلقـين و           يبنـابراين در ادلّـه    . پردازد  احراز امري در خارج نمي    
  .تحصيل دليل ممنوع است ونقش دادرس يك نقش انفعالي است

  
ني و دليل اصلي، دليل تأمي: اقسام دليل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: بند پنجم

  دليل تكميلي
بـر  . باشد بندي ما از دليل، تقسيم دليل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا مي              آخرين تقسيم 

  :شوند اين اساس، ادلّه به سه قسم تقسيم مي
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اي است كه داللت آنها ذاتي اسـت و براسـاس قـانون، ادلّـة اولـي                  قسم نخست ادلّه  
گيرنـد كـه     صـلي مـورد بحـث قـرار مـي         اين ادلّه تحت عنوان ادلّه ا     . شوند محسوب مي 

  .عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند
شـوند بلكـه     باشند كه خود آنـان ذاتـاً دليـل محـسوب نمـي             اي مي  قسم دوم ادلّه  

به عبارت ديگر اين نوع ادلّه، دليلِ دليل هـستند و بـه انعكـاس               . محتواي آنها دليل است   
ادلّـه  . گيرنـد  ي تأميني مورد بحـث قـرار مـي        هاين نوع ادلّه با عنوان ادلّ     . پردازند دليل مي 

. ي تـأمين دليـل     اسناد و صورتجلـسه   : باشند كه عبارتند از    تأميني منحصر به دو دليل مي     
ي تأمين دليل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسي است، لـيكن بـه جهـت                 صورتجلسه

بحـث قـرار     جداگانـه مـورد      طـور   بهدادرسي مدني    داشتن عنوان مستقلي در قانون آيين     
  .گيرد مي

ي اصلي و تأميني     اي هستند كه استناد به آنها در صورت فقدان ادلّه          قسم سوم ادلّه  
بنابراين اگر ادلّه اصلي و يا تأميني وجود داشته باشد، باشند اسـتناد بـه      . گيرد صورت مي 
ند كـه در  گير  تكميلي مورد بحث قرار مي ي   اين ادلّه با عنوان ادلّه     1 .معناست اين ادلّه بي  
امارات اعم از قـانوني     :  تكميلي عبارتند از    ي  ادلّه. باشند  ساير ادلّه مي   ي  كننده واقع تكميل 

  .و قضايي، تحقيقات محلي، معاينه محلي و كارشناسي
بندي اخير خواهد بود كـه        اثبات دعوا براساس تقسيم    ي  بيان مباحث ما در درس ادلّه     

  .يك از ادلّه به تشريح آن خواهيم پرداختدر قسمت قواعد اختصاصي مربوط به هر 

                                                                                                                                          
ايـن  . سل به سوگند زماني ممكن است كه هيچ دليل ديگري حتّي امـارات وجـود نداشـته باشـد    با اين حال، تو  . 1

در غير مـورد سـوگند،   .  قانون مدني طرح شده، به جهت طبيعت استثنايي سوگند است         1335حكم كه در ماده     
سـناد و داليـل      بـه موجـب ا     كه  درصورتيدادگاه  «. با وجود اول اصلي و تأميني، توسل به امارات موجه نيست          

. »نياز از تحقيق محلي باشد، نپذيرفتن تقاضـاي تحقيـق محلـي اشـكالي نـدارد                موجود بتواند حكم بدهد و بي     
 الـي   1342ي  هـا   لهـاي سـا    ي كيهان مجموعه  مجموعه: 30/10/1337 -2983، هيأت عمومي، رأي ش      .ك.ع.د

  .71، قسمت آراء مدني، ص 1350
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 چـه كـسي      ي يـل بـر عهـده     ي اثبات دعوا اين است كه اقامه دل        يكي از مباحث مهم ادلّه    
 دليل بر دوش كيست؟ با توجه به مطالبي كه قبالً بيـان             ي  باشد و به اصطالح بار اقامه      مي

نقش مهمـي در    ) بند دوم (و نيز در برخي موارد دادرس       ) بند اول (شد، اصوالً متداعيين    
  . اقامه دليل بر عهده دارند

  
  ي دليل نقش متداعيين در اقامه: اولبند 

ي دليل بسيار مهم است، زيـرا        دادرسي مدني در مورد اقامه      يين دربحث آيين  نقش متداع 
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 و دادرس در امـور مـدني        1 اصلي دعوا در امور مدني طـرفين دعـوا هـستند            ي گرداننده
برعكس در امور كيفري قضات و خصوصاً قضات ايستاده يعني          . اصوالً نقش فعال ندارد   

اين امر بدين خاطر اسـت كـه در         . فعالي دارند دادستان، بازپرس و دادياران نقش بسيار       
 دسـتگاه عمـومي اسـت و بـراي حفـظ نظـم عمـومي                ي  امور كيفـري دادرس نماينـده     

 در امور مدني دادرس بايد فصل خصومت        كه  حالي  دربايست نقش فعال داشته باشد؛        مي
ته و  بنابراين اصوالً دادرس پس از عرضه داليل توسط متداعيين به قضاوت پرداخ           . نمايد

  .نمايد فصل خصومت مي
شود اين است كه كـداميك از متـداعيين بايـد بـار              اما پرسش مهمي كه مطرح مي     

ي كلـي   اثبات دعوا را بر دوش بكشد؟ پاسخ به اين پرسش ساده است زيرا طبق قاعـده               
  ي  ي دليل بـر عهـده      بنابراين اقامه   »البينه علي المدعي و اليمين علي المنكر      «گفته ميشود   

  اما مدعي چه كسي است؟. ي استمدع
اند مـالك روشـني ارائـه نماينـد كـه دو             فقها در پاسخ به اين پرسش سعي نموده       

  : شود بر طبق مالك نخست گفته مي. مالك، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است
يعني مدعي كسي است كه اگر دعـوا        »  المدعي هوالذي يـُترَك لو تَرَك الخصومه     «

توانـد صـحيح      مـوارد، نمـي    ي  اين مالك در همـه    . 2شود تُرٍِك لوتَرَك   يرا رها كند رها م    
چنان چه منظور از خـصومت، مطلـق اخـتالف نباشـد و بلكـه دعـوا                 : باشد چرا كه اوالً   

 اعمالِ مالك تنها در جايي است كه دعوايي مطرح شده باشـد و   ي مدنظر باشد، محدوده  
بنـابراين  . خواهان و خوانده شده باشند    طرفين دعوا يعني مدعي و مدعي عليه تبديل به          

: ثانيـاً . توان مدعي را از مدعي عليه كـامالً تمييـز داد           اگر دعوايي مطرح نشده باشد، نمي     
مـصداق  . باشد نيز صادق نيست     مواردي كه دعوايي مطرح مي     ي  اين مالك حتي در همه    

م مقرر  .د.آ. ق 275 ماده. افتد بارز اين مورد جايي است كه قلب يا انقالب دعوا اتفاق مي           
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا              «: دارد مي

                                                                                                                                          
دكتـر  . ك. رخـصوص  ايـن  در.  اسـت (Le principe dispositif)ب دعـوا  اين حكم ناشي از اصل حاكميت اصحا. 1

فصلنامه حقوق، دانشكدة حقوق و علم سياسي دانشگاه تهـران،          » اصل حاكميت اصحاب دعوا   «مجيد پوراستاد،   
حسن محـسني و محمـدپور طهماسـبي فـرد، اصـل        : ك.و نيز دربارة اين اصل ر     ). در دست چاپ  (1387پائيز،  

، 1384، پـائيز    21برجهات و موضوعات دعوا، مجله كانون وكالي دادگستري مركز، شماره           تسلط طرفين دعوا    
  . به بعد53. صص

شـيخ ابـو زكريـا هـذلّي، الجـامع          .: ك.ر. اين مالك، در بين فقهاء متقّدم مالك مقبول و مـشهوري بـوده اسـت              . 2
المدعي «: 377، ص   11، ج   1411. قه الشيعه علي اصغر مرواريد، سلسله الينابيع الفقهيه، مؤسسة الف       : للشّرائع، در 

  .»هوالّذي اذاتَرك تُرك و المدعي عليه بالعكس
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دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال بـه موجـب يكـي از                      
شـود و    عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي            

با توجه به محتواي اين ماده اگر بخواهيم مـالك          » . مورد با آنان رفتار خواهد شد      حسب
)  دعـوا   ي خوانـده (فوق را اجرا نماييم بايد با استرداد ادعا از ناحيه مدعي دعواي اخيـر               

اگـر  : افتـد؛ بـه عنـوان مثـال         به هيچ وجه چنين اتفاقي نمي      كه  حالي  دروي را رها نماييم     
پاسخ به ادعاي خواهان اقراري از نوع مركّب آن بنمايد بدين مضمون             دعوا در     ي  خوانده

كه اقرار به اخذ وجه از خواهان نموده و مدعي رد آن شـود، ايـن امـر وي را در مـورد                       
. بپـردازد ) رد وجه (دهد و بايد به اثبات اين ادعا          ادعاي رد وجه، در مقام مدعي قرار مي       

چنان چه ايـن ادعـاي خـود را پـس بگيـرد و تـرك          بنابراين با اين كه مدعي است ولي        
خصومت نمايد، رها نخواهد شد و بايد پاسخگوي دعواي مطروحـه بـه طرفيـت خـود                 

شود، پاسـخ    ست كه در رابطه با ادعاي رد وجه رها مي          ا اگر گفته شود منظور اين    . باشد
تاده است و   كامل نيست، زيرا منظور از ترك خصومت پايان يافتن دعواست كه اتفّاق نيف            

بنابراين در مثال حاضر در رابطه با ادعاي اخـذ وجـه كـه بـه طرفيـت او مطـرح شـده                       
  .بايست پاسخ دهد همچنان مي

يعني » المدعي هوالذي يدعي خالف االصل    «: شود كه  بر طبق مالك دوم گفته مي     
در عالم حقوق اصـولي وجـود دارد        . مدعي كسي است كه سخن او برخالف اصل باشد        

ه هيچ دليلي در بين نباشد و يا اين كه دو دليل با يكديگر در تعـارض باشـند و                    كه هرگا 
هر دو به جهت عدم وجود رجحان يكي بر ديگري ساقط شـوند، ايـن اصـول رعايـت                   

اصول عمليه مشهور كه در كتـب اصـولي مطـرح           ) االصل دليل حيث ال دليل    . (شوند مي
  .1صل احتياط و اصل تخييراصل برائت، اصل استصحاب، ا: شوند عبارتند از مي

المــدعي هوالّــذي يــدعي «: انــد تــر نمــوده ايــن مــالك را برخــي از فقهــا كامــل
اند كه هر كس كه      اند و گفته   يعني امارات را نيز به اصل افزوده      » االصل و االمارات   خالف

. برخالف اصل و امارات قانوني همانند امارة فراش يا امارة يد سخن بگويد مدعي است              
اوالً گـاهي ايـن اصـول و امـارات بـا يكـديگر در               :  مالك نيز ايراداتي وارد است     بر اين 

 يـد و بنـابراين در اخـتالف           يباشند مثل تعارض اصل استصحاب بـا امـاره         تعارض مي 
 بـيش از يـك طـرف        كه  درحاليواحد سخن هر دو طرف بر خالف اصل يا اماره است،            

                                                                                                                                          
   و بعد435، ش 2دكتر ناصر كاتوزيان، همان، ج .: ش.در رابطه با ساير اصول علميه قابل استناد در دعاوي د. 1
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به ويژه دو اصل برائت و استـصحاب در         قلمرو اصول و    : شود، ثانياً  مدعي محسوب نمي  
براي جـاري شـدن     : ثالثاً. باشيم بسياري از موارد ما با هيچ يك از اين اصول مواجه نمي           

اين اصول برخي مقدمات الزم است و اين مقدمات بايد با دليل اثبات گردد و بنـابراين                 
كانه، بايد مـدعي    شدن يك اماره همانند امارة يد و قبل از اثبات تصرف مال            قبل از جاري  

  .شناخته شده باشد تا دعوا به جريان بيفتد
. به دليل ايراداتي كه بر اين دو مالك وارد است سعي شده نقص آنها جبران گردد               

و به عبارت ديگر اوضاع و احوال خـارجي كـه           » ظهور حال «گروهي با توسل به مفهوم      
شـود،    وز شـناخته مـي    در حقـوق امـر    » امارات قـضايي  «حاكم بر دعواست و زير عنوان       

بنابراين هر كس بـر خـالف اصـل يـا امـاره يـا ظهـور                 . اند  درصدد تكميل بحث برآمده   
با وجود اين، ظهور در موارد خاصي بـا امـارة قـانوني در              . 1كند مدعي است    صحبت مي 

 شايد به اين جهت باشد كه به اعتقـاد  2 .كند تعارض است و اين مالك را دچار ابهام مي
 از جمله صاحب جواهر معيار و مالك شناخت مدعي عرف است و عرف              برخي از فقها  

 .باشد  مدعي از مدعي عليه مي ي تمييزدهنده

اين معيار اگرچه بـسيار سـاده اسـت ولـي     3
رسد، با اين حـال داوري        به نظر مي  ... گيرد و بودن تمام دعاوي مرا در برمي      رغم وسيع  به

  .  موارد صريح و روشن نيست عرف در همة
توان گفت كه اثبات حق يعني مستندكردن حق به دليل بـر           گيري مي   مقام نتيجه  در

در . كنـد   ي مدعي است و مدعي كسي است كه برخالف اصل عـدم صـحبت مـي                عهده
 اثبات دعوا در نظام دادرسي فعلي كسي است كه در ابتدا با تقديم               ي عمل، در بحث ادلّه   

اما گـاهي دعـوا     . كند هان بر وي صدق مي    كند و عنوان خوا    ي دعوا مي  دادخواست اقامه 
شود و اين در صورتي است كه خوانده مطلبي را بيان نمايـد كـه مخـالف بـا                    منقلب مي 

نبودن امارة قانوني برخالف ظاهر باشـد و يـا اينكـه بـا اصـل                 امارة قانوني و در صورت    
  .عملي در تعارض باشد

  

                                                                                                                                          
  .18، ص 6دكتر سيدحسن امامي، همان، ج .: ش.د. 1
، 1، ج . ق1384شرح لمعة دو جلدي، اسـالميه  : اند ثالي براي اين تعارض مطرح كرده   در شرح لمعه م   شهيد ثاني . 2

براي نمونه اگر زوجين كافر با هم مسلمان شوند و زوجه اظهار سبقت در اسـالم و مـدعي انفـساخ                     . 281ص  
انـد   ن شـده ايم، قول زوج كه دقيقاً با هـم مـسلما   نكاح گردد و زوج در پاسخ اعالم دارد كه با هم مسلمان شده 

  .خالق ظاهر و موافق با اصل است و برعكس
  .219، ص 14شيخ محمدحسن نجفي، همان، ج .: ش.د. 3
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  ي دليل نقش دادرس در اقامه: بند دوم
شود كه نظام ادلّه يا تفتيشي است يا اتهامي و يا تركيبـي     ي كيفري گفته مي   دادرس در آيين 

 در نظام تفتيشي نقـش دادرس       1.گردد از اين دو نظام كه با عنوان نظام مختلط مطرح مي          
در نظام اتهامي   . فعال است، بنابراين دادرس در اين نظام محدوديتي در كشف ادلّه ندارد           

هم است و اثبات مجرميت نياز بـه دليـل دارد، لـيكن بـا               نيز گرچه اصل برائت حامي مت     
باشد، ليكن هـيچ حقوقـداني چـه در           وجود اين، نقش دادرس در تحصيل دليل فعال مي        

باشد كه نقـش دادرس در امـور         نظام اتهامي و چه در نظام تفتيشي معتقد به اين امر نمي           
در مورد اقامه ي دليل و      مدني بايد همانند نقش دادرس در امور كيفري فعال باشد ليكن            

: پذيرش دليل بين حقوقدانان در امور مدني دو اعتقاد و مكتب وجود دارد كه عبارتند از               
  .مكتب آزادي دليل و مكتب انحصار دليل

اي ممكـن    براساس مكتب آزادي دليل،كشف حقيقت و احراز واقع به هر وسـيله           
. راي كشف حقيقت سود ببرد    تواند از هر دليل ممكن در امور مدني ب         است و دادرس مي   

ي دليل ندارد و ادلّه منحصر      بنابراين براساس اين مكتب مدعي هيچ محدوديتي در اقامه        
  .مهم قناعت وجدان دادرس است. باشد به چند مورد خاص كه در قانون ذكر شده نمي

براساس مكتب دوم كه مكتب انحصار دليل نـام دارد اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه                    
ها بايد به داليلـي اسـتناد نماينـد كـه در قـانون احـصاء شـده اسـت و                     اصحاب دعوا تن  

  .2توان با هر دليلي دعواي مدني را اثبات كرد نمي
هـاي حقـوقي پذيرفتـه شـده اسـت و            امروزه مكتب انحصار دليل در بيشتر نظـام       

از مزاياي ايـن مكتـب      . نمايند هاي حقوقي از نظام حصر دليل پيروي مي       بسياري از نظام  
عمـل بـه ايـن      : ثانيـاً . شود امنيت قضايي با اين مكتب بيشتر تأمين مي       : ست كه اوالً  اين ا 

نمايد به نحوي كـه از قبـل بـه           تربيت مي ) مسئول(پذير   مكتب، افراد جامعه را مسئوليت    
باشند و به همين دليل باعث سرعت بيشتر و رعايـت نظـم در                فكر تهيه دليل قانوني مي    

  .شود مسئوليتي افراد جامعه گرفته نمي ام قضايي به دليل بيشود و وقت نظ ها مي دادرسي

                                                                                                                                          
  :ك.ر. بندي مورد توجه قرار گرفته است در دادرسي مدني هم اين تقسيم. 1

J.A.Jolowicz, Adversial and Inquisitorial Models of Civil Procedure, International and Comparative Law 
Quarterly, Vol 52, April 2003, PP 281- 291. 

نامـه حقـوق،    هاي دادرسي مدني، مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، فـصل            حسن محسني، نظام  
 .115 – 81، 1، شماره 37سال 

  .:ش.خصوص د دراين. 2
J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, L.G.D.J., 4e éd., n° 629. 
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در نظام حقوقي ما براساس قانون مدني ظاهراً نظام حصر ادلّه پذيرفته شده است،              
كنـد و آن را منحـصر در          قانون مدني ادلّه اثبات دعوا را شمارش مي        1258چرا كه ماده    
اما با توجه بـه     . ي، شهادت، امارات، قسم   اقرار، اسناد كتب  : داند كه عبارتند از    پنج دليل مي  

 مذكور در    ي م كه در آن امارات قضايي پذيرفته شده و نيز با توجه به ادلّه             . ق 1321ماده  
كـه از انـواع     ) ي محل و تحقيقات محلي و كارشناسـي        معاينه(دادرسي مدني    قانون آيين 

 پذيرش تفسير موسع    ي اعتبار شهادت شهود و     امارات قضايي است و نيز با توسعه دايره       
بـه  . توان گفت كه نظام حقوقي ما به سمت مكتب آزادي دليل متمايل شده اسـت               آن مي 

م كه در آن دايره پذيرش امارات قضايي مساوي بـا           . ق 1324عبارت ديگر با وجود ماده      
 كه  1370 در سال    گذار  قانونباشد و با توجه به اصالحات        دايره اعتبار شهادت شهود مي    

ي اعتبار شهادت را گـسترش داد و امـروزه تقريبـاً در تمـامي                بل توجهي دايره   قا طور  به
ي اعتبـار بـسيار     ، امارات قضايي نيز دايـره     1باشد دعاوي شهادت شهود قابل پذيرش مي     

گيري گفت كه مكتب آزادي دليل       توان در مقام نتيجه    اند و به همين دليل مي      وسيعي يافته 
ب انحصار ادلّه، بر حقوق ايران حاكم است و نقش          امروزه، عليرغم پذيرش ظاهري مكت    

ايـن حـال     بـا . باشـد  قاضي در اداره و ارزشيابي دليل از اهميت شـاياني برخـوردار مـي             
ي اخباري به تحصيل و تلقـين       توانند در ادلّه   تر گفته شد، دادرس نمي     طور كه پيش   همان
  .2بپردازند دليل

  
  ي دليل زمان اقامه: مبحث دوم

توان اقامه نمود؟ همزمان با تقديم دادخواسـت؟ تـا زمـان رفـع                چه زماني مي  دليل را تا    
نقص از دادخواست؟ تا ابتداي جلسة نخست دادرسي؟ تا پايان اين جلسه؟ يا تا قبل از                
ختم دادرسي؟ گرچه بسيار ديده شده كه تا قبل از ختم دادرسي، اقدام به پذيرش دليـل                 

ين و آخرين فرصت براي اقامة ادلّه، زمـان تقـديم           اند، ليكن به نظر ما نخست       جديد نموده 
در آيـين   . ، مگر اينكه در قانون برخالف اين حكم تصريح شده باشـد           3دادخواست است 

                                                                                                                                          
 .82بعد، ش .: ش.د. 1
2
  . و بعد22قبل، ش . ش. د.
.  و بعـد   74، ش   2، ج   2شمس، آئين دادرسـي مـدني، ميـزان، چ          ... دكتر عبدا .: ش.براي مطالعة تفضيلي بحث د    . 3

 آئـين   دكتـر مجيـد غمـامي، حـسن محـسني، اصـول           .: ش.همچنين براي ديدن اين بحث در حقوق تطبيقـي د         
  .134 – 132.  و صص88 – 86. ، صص1386دادرسي مدني فراملي، ميزان، 
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. گيـرد  شود كه شروع دعوا بـا تقـديم دادخواسـت صـورت مـي              دادرسي مدني گفته مي   
د كـه   دادخواسـت شـرايطي دار    . ي دعواست بنابراين زمان تقديم دادخواست زمان اقامه     

يكـي از شـرايط     . باشـد  فقدان هر يك از اين شـرايط اصـوالً داراي ضـمانت اجـرا مـي               
ذكـر ادلّـه و وسـايلي كـه         «م عبارت اسـت از      .د.آ. ق 51 ماده   6دادخواست براساس بند    

خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشـتجات و اطـالع مطلعـين و غيـره،                   
ح نوشته مي شود و اگر دليل گـواهي گـواه باشـد خواهـان                مثبته به ترتيب و واض      يادلّه

اي كه از    نتيجه. » صحيح معين كند   طور  بهبايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را          
به استثناء سوگند كه در هـر مرحلـه از          (شود اين است كه تمامي ادلّه       اين ماده گرفته مي   
نگام تقديم دادخواست مـورد اسـتناد       بايد به ه  ) توان آن را اقامه نمود     جريان دادرسي مي  

ظهور اين بند و اطالق آن به انـضمام اصـل عـدم             . قرار گيرد و در دادخواست ذكر شود      
ضمانت . باشد  ، مثبت برداشت ما از اين بند مي       )كل يا بعض ادلّه در تقدير نيست      (تقدير  

اسـتناد شـده،   م ، زماني كه به دليلـي  .د.آ. ق53 ماده 2 براساس بند  51 ماده   6اجراي بند   
 از دليـل در دادخواسـت       كه  درصورتيليكن مدرك و سند آن در دادخواست ذكر نشود،          

ذكري به ميان نيايد، ضمانت اجراي آن، عـدم پـذيرش آن دليـل در آن دعواسـت مگـر                    
در صـورتي كـه     . اينكه دادخواست و يا دعوا مسترد شده و دعواي جديد مطـرح شـود             

ارك و اسناد مربوط به اين دليل ضميمة دادخواست         دليل در دادخواست تعرفه، ليكن مد     
يعنـي  . باشـد  توان گفت ضمانت اجراء توقيف دادخواست مي      صورت، مي نگردد، در اين  

شود، ليكن پس از اخطار رفع نقـص بايـد در            دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي     
  .شود صورت دادخواست رد مي روز تكميل شود و در غير اين10مدت 

ز ذكر ادلّه در دادخواست، از همان ابتدا يا پس از صدور اخطار رفع نقـص                پس ا 
اي كه در دادخواست ذكر شده است براسـاس مـاده            و تكميل آن، رسيدگي به همان ادلّه      

به نظر مي رسد كه دادگاه نبايد به غير از          . آيد  مي عمل  به دادگاه   ي  م در جلسه  .د.آ. ق 200
زيـرا  . ه است به دليل اخباري ديگري رسيدگي نمايـد        اي كه در دادخواست ذكر شد      ادلّه
اي كه در دادخواست ذكـر شـده، خـود را آمـاده       دعوا براساس همان ادلّه   ي  خوانده: اوالً

اي كه احتماالً خواهـان در زمـان تقـديم دادخواسـت آنهـا را                دفاع نموده است و نه ادلّه     
توانـد   ايـن امـر مـي     : ثانيـاً . ه بگيرد پنهان نموده تا فرصت دفاع در مقابل آنها را از خواند          

چرا كه در هر جلسه از دادگاه ممكن است دليـل جديـدي             .  دادرسي شود   ي باعث اطاله 
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بنـابراين دادگـاه   . به دست آيد و رسيدگي به آن دليل مدت زمان زيادي به طول انجامـد      
حل براي  اي كه در دادخواست ذكر نشده است رسيدگي نمايد ولي اين راه              نبايد به ادلّه  

اي را كـه در      خواهان وجود دارد كه با استرداد دادخواست خود و تجديد آن تمـام ادلّـه              
زمان تقديم دادخواست اوليه متذكر آنها نشده است در دادخواست جديد ذكـر نمايـد و            

  .از تضييع حق خويش جلوگيري كند
را تـوان زمـان اقامـة دليـل          پرسش ديگري كه مطرح مي شود اين است كه آيا مي          

فراتر از مرحلة بدوي يعني مرحلة تجديدنظر نيز سـرايت داد و تجديـدنظر خـواهي را                 
   بدوي به آن استناد نشده است؟ي فرصتي براي اقامه دليل جديدي قرارداد كه در مرحله

م .د.آ. ق 348زيرا جهات تجديـدنظر در مـاده        . باشد پاسخ به اين پرسش منفي مي     
. شـود   به هيچ وجه شامل وجود دليل جديد نمـي         بيني شده است كه     حصري پيش  طور  به

 اين امر را از اسباب اعاده دادرسي قلمداد نموده          گذار  قانوناما به جهت رعايت عدالت،      
چنان چـه پـس از صـدور حكـم اسـناد و      «: دارد م مقرر مي  .د.آ. ق 426 ماده   7بند  . است

سـي باشـد و ثابـت        اعاده دادر   يكننده مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست       
شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضـي نبـوده                 

با وجود ايـن چنـان چـه        . »توان از حكم قطعي درخواست اعاده دادرسي نمود        است مي 
 وجود داشته باشـد، مـستناد از تبـصرة          348 ي  نظر مذكور در ماده    يكي از جهات تجديد   

ي جديد و استناد به داليلي غير از آنچه در دادگـاه             است كه تعرفه ادلّه   ذيل اين ماده اين     
بدوي به آن استناد شده، ايراد نداشته و دادگاه در مقام رسيدگي بـه جهـات تجديـدنظر                  

اين ادلّـه بـه هـر حـال بايـد در دادخواسـت              . 1كند خواهي، به اين ادلّه نيز رسيدگي مي      
اي از دادرسـي قابليـت        كـه در هـر مرحلـه       تجديدنظر خواهي ذكر شوند به جز سوگند      

توان تقاضاي سوگند خوانده را بدون ايـن كـه يكـي از              به نظر ما، حتي نمي    . استناد دارد 
 وجـود داشـته باشـد، بـه عنـوان جهـت مـستقلي بـراي                 348ي   جهات مندرج در مـاده    

  .تجديدنظرخواهي ذكر نمود

                                                                                                                                          
  . و بعد773دكتر شمس، همان، ش .: ش.در اين زمينه د. 1



 

  
  

   دومبخش
  

 اقرار، شهادت و: ادله گفتاري اثبات دعوا
  سوگند

  
روشن است كه ادله ي نوشتاري و يا اسناد، پس از اختراع كتابت در دسـترس بـشريت                  

يج سـوادآموزي و سـپس تأسـيس نهادهـايي          وقرار گرفت و تنها در قرون اخير، بـا تـر          
بنابراين دالئل خارجي و اوضاع و احوال و آثار بيروني          .  ثبت اسناد، رونق يافت    منظور  به

ي اشخاص حاضر در زمان وقوع يك عمل يا واقعه حقـوقي، از             ها  اعمال انساني و گفته   
با توجه به اينكـه     . رفته است  ميديرباز، تنها ادله ي قابل دسترس براي قضاوت به شمار           

ـ   گردند، در نتيجه در غالب موارد قضات ناجار        ميدالئل و آثار خارجي كمتر يافت        د بودن
ايـن  . يـا عمـل بـه قـضاوت بنـشينند         با توجه به اطالعات و حكايت افراد از يك واقعه           

ي فردي را در اين بخش تحت عنوان ادله ي گفتاري مـورد             ها  اظهارات شخصي و گفته   
 كتبـي نگـارش يابنـد و بـه همـين      طـور  بهتوانند  ميمطالعه قرار ميدهيم، گرچه اين ادله   

آيـد، ولـي روشـن       مـي جهت است كه از اقرارنامه كتبي يا شهادت نامه صحبت به ميان             
گيـرد و سـپس بـه        مـي  شفاهي شكل    طور  بهكه حتي در اينگونه موارد، دليل ابتداء        است  

اين ادله كه همچنان نقش عمده اي در        . آيد و به همين جهت ترجيح داديم       ميكتابت در   
كنند را با عنوان ادله ي گفتاري مورد بحـث قـرار             مياثبات دعوا در دادرسي نوين بازي       

  .دهيم
ي حقوقي خبر دهد يا مدعي اسـت         ع يك عمل يا واقعه    تواند از وقو   ميفردي كه   

 مدعي عليه و يا شخص ثالث چنانچه خود مدعي به نفع خد اخبار به حقـي كنـد آن                    كه
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اگر مدعي عليه يك دادرسي اخبار بـه وجـود حقـي نمايـد، خبـر و               . نمايند مي» ادعا«را  
اقعـه حقـوقي را     نامند و اگر شخص ثالثي وجود يـك عمـل يـا و             مي» اقرار«اظهار او را    

خوانـده  » شـهادت «گزارش نمايد و بدين ترتيب اخبار به وجود حقي نمايد، اظهار وي             
تواند  بـه عنـوان       ميروشن است كه از سه نوع گفتار و اظهار فوق، دو نوع آن              . شود  مي

). فـصل دوم  (و شـهادت    ) فـصل نخـست   (اقرار  : دليل اثبات دعوا مورد بحث قرار گيرد      
اند دليل اثبات دعوا قلمداد گردد، گرچـه هرگـاه هـيچ دليـل ديگـري                تو ميادعا اصوالً ن  

تواند با قسم به خداوند همراه       ميوجود نداشته باشد، با شرايطي كه خواهد آمد، ادعا                
  )فصل سوم(ردد و تحت عنوان سوگند دليل اثبات دعوا قرار گيرد 



 

  
  

  1فصل 
  
  

  اقرار
  

اي دارد   اقرار در امور مدني جايگاه ويـژه      . ستترين طرق اثبات دعوا ا     اقرار يكي از ساده   
نمايد؛ هـر    و هرگونه ترديد و اشكالي را در مورد صحت ادعا در امور مدني برطرف مي              

باشـد و قاضـي      چند كه در امور كيفري اهميت و جايگاه اقرار ماننـد امـور مـدني نمـي                
لت اين امر آن است كه      ع. تواند به داليل ديگر نيز بپردازد      كيفري با وجود اقرار متهم مي     

در امور كيفري، اقرار ممكن است ناشي از تباني باشد، زيرا آثار اقـرار در امـور كيفـري                   
مجازات است و بديهي است كه ممكن است افرادي براي فرار از مجازات، آثار آن را با                 

هاي مالي متوجه ديگران نمايند و يا اين كه از شدت عالقه و احساس               تباني در پرداخت  
به همين دليل در امور كيفـري       . بر خالف واقع به جاي متهم اصلي اقرار بر امري نمايند          

 يك بار اقـرار     2 و زنا  1به عنوان مثال در لواط    . شود گيري زيادي مي   در مورد اقرار سخت   
اما از آنجا كه آثـار اقـرار در         . كافي نيست و متهم بايد چهار مرتبه به اين امر اقرار نمايد           

الباً مالي است و معموالً جايگزيني امور مالي با يكديگر لغو و بيهوده است              امور مدني غ  
و نيز در مواردي كه آثار اقرار، غيرمالي است اصوالً اين آثار غيرقابل جايگزيني هـستند،                

داللت اقرار تـا    . آيد ي اصلي و مهم به شمار مي       اي دارد و يكي از ادلّه      اقرار جايگاه ويژه  
باشد؛ چرا كه معموالً افراد عاقل هيچگاه به دروغ بـه            اللت عقلي مي  حد زيادي از نوع د    

اقرار العقالء علي   «حديث نبوي   . نمايند ضرر خويش و به نفع ديگري اقرار به امري نمي         
  .مبين همين امر است» انفسهم جايزٌ

                                                                                                                                          
 قانون مجازات اسالمي؛ تصريح به اين نكته الزم است كه هر چهار بار اقرار بايـد در محـضر قاضـي                      114مادة  . 1

  .24/5/1371ـ392، رأي 20 ش ،.ك.ع.د.: ك.ر.  آمده باشدعمل بهدادگاه 
  هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا «:  قانون مجازات اسالمي68مادة . 2

  .»شود خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي
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تعريـف  . نمـاييم   جداگانـه مطـرح مـي      مبحثمباحث مربوط به اقرار را در چهار        
  .اقرار، شرايط اقرار و آثار اقراراقرار، اقسام 

  
  تعريف اقرار: اول مبحث

 1259و در اصطالح طبق مـاده        1كردن و برقراركردن است    اقرار در لغت به معناي تثبيت     
  .»اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود«. م.ق

  :توان به ترتيب ذيل مورد بررسي قرار داد اركان تعريف فوق را مي
دانيم جمالت يا اخباري هستند      همان طور كه مي   . ن نخست اقرار، اخبار است    رك

دهنـد و    جمالت اخباري، خبر از وقوع امري در گذشته، حال و يا آينده مي            . و يا انشايي  
جمالت انشايي، جمالتي هستند كه امـري را طلـب و           . باشند قابل تصديق و تكذيب مي    

نماينـد و بـه هـيچ وجـه قابليـت            ارج ايجاد مي  يا آرزو يا به صورت اعتباري در عالم خ        
اقـرار از قبيـل     : شـود كـه اوالً     با توجه به اين ركن، نتيجه مـي       . تصديق و تكذيب ندارند   

بنابراين . دهد كه سابقاً انشاء شده است      و خبر از وجود حقي مي     2 جمالت اخباري است  
به همين دليل است كه     . ، قابليت تصديق و تكذيب را دارد      بودن  توجه به اخباري  اقرار با   

اگر كذب اقرار نـزد حـاكم ثابـت شـود آن اقـرار اثـري                «: دارد ميمقرر  . م. ق 1276ماده  
  .»نخواهد داشت

البته بايد متذكر اين مطلب شد كه قابليت تكذيب اقرار از لحاظ ادبي وبه واسـطه                
 است و   ي اقرار است و اين امر به معناي امكان و قابليت تكذيب اقرار             بودن جمله  خبري

بـودن آن را     نه به معناي پذيرش و قبول آن به محض اين كـه اقراركننـده ادعـاي كـذب                 
مـاده  . بنابراين اگر اقراركننده ادعاي كذب اقـرار را دارد بايـد آن را اثبـات كنـد                . بنمايد
كن اگـر مقـر ادعـا كنـد       لـي . انكار بعد از اقرار مسموع نيست     «: دارد ميمقرر  . م. ق 1277

 كه  درصورتيشود و همچنين است       يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي         اقرار او فاسد  
                                                                                                                                          

اقـرار  : باشـد   مـي » ثَبتَه و سـكَنه فيـه     «منظور از آن    » اَقَرَّ فُالنِّا في المكان   «: شود  كه در زبان عرب گفته مي      هنگامي. 1
المنجد فـي اللّغـه و االعـالم،        . باشد  شخصي در يك مكان به معناي تثبيت و ساكن ساختن وي در آن محل مي              

 .»قرّ«، ذيل كلمة 1973دارالمشرق 
و گفتار به صورت جملة اخبـاري       تعبير به جملة اخباري از باب غلبه است و لزومي به بيان اقرار در قالب قول                 . 2

بعضي از فقهاء كه صـيغة خاصـي بـراي اقـرار در نظـر               . تواند به اشاره و كتابت نيز اقرار نمود         نيست، بلكه مي  
اند كه افادة عرفي الفاظ مالك عمل است و رعايـت             اند، اضافه كرده    ه  گرفته و در كتب خود به آن تصريح نمود        

مكان تلفظ عربي الزم نيست، گرچه در عقـود و ايقاعـات نظـر مخـالف                دستور زبان و عربيت  و در صورت ا        
 .208، ص 2شهيد ثاني، شرح لمعه، ج . ك.ر. داشتند
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براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اين كه بگويد اقـرار بـه گـرفتن                    
وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات                

شود كه اقرار نه     اقرار، نتيجه مي   بودن   با توجه به اخباري    :ثانياً. »نشده مضر به اقرار نيست    
عقد است و نه ايقاع چرا كه اقرار اصـالً عمـل حقـوقي نيـست كـه در قالـب عقـود و                        

در دانيم اعمال حقوقي محصول انشاء هستند و چيزي را            مي كه  حالي  در. ايقاعات بگنجد 
  1.است ست كه قبالً انشاء و ايجاد شدهكنند و اقرار تنها اخبار به حقي ا عالم خارج ايجاد مي

حق عبارت از اختياري است كه قانون بـراي         . ركن دوم اقرار، اخبار به حق است      
 اقرار اخباري است كه در مورد هـر         2.كسي شناخته تا بتواند امري را انجام يا ترك نمايد         

ـ  3 .گيرد نوع حقي به معناي اعم كلمه صورت مي اني بـراي   بنابراين اخبار به هر نـوع زي
شود البته اخبار بـه       خود شخص كه متضمن نوعي نفع براي غير باشد اقرار محسوب مي           

باشند داراي اثر حقوقي نيست و موضوع ادلّه اثبـات       حقوقي كه موضوع علم حقوق نمي     
گيرد، مثل اقرار به حق استادي ديگري نسبت به خود كه هيچ اثر حقـوقي   دعوا قرار نمي 

  .گيرد رعايت احترام و اصول اخالقي صورت ميندارد و با توجه به 
اقرار بايد به نفع ديگـري باشـد و نفـع           . ركن سوم اقرار، به نفع غيربودن آن است       

اگر اخبار به نفع خـود شـخص باشـد ايـن امـر ادعـا                . اعم است از نفع مادي و معنوي      
اقراركننـده  رسد كه اقـرار بـراي        اما گاهي اوقات به نظر مي     . شود و نه اقرار    محسوب مي 

 پدري و فرزندي بـا      ي  نيز نافع باشد مثل اقرار به نسب، چرا كه در اقرار به وجود رابطه             
باشد، از جملـه حـق       اثبات رابطه ابوت، اين امر منشأ آثار مفيدي براي اقراركننده نيز مي           

توان چنين استدالل كرد     براي توجيه اين امر مي    . حضانت و يا حق نفقه به هنگام احتياج       
 غيرمستقيم منافعي را براي مقرّ در بردارد ولـي بايـد توجـه              طور  بهه هر چند اين اقرار      ك

داشت كه آثار اوليه و مستقيم اقرار در چنين مواردي همانا ايجاد تعهد و تكليـف اسـت                  
بنابراين در اين موارد نيز اقرار      . شود تا نفع اقراركننده    كه در ديد عرف شامل نفع غير مي       

  . چرا كه ركن اصلي آن محقق استيابد تحقق مي
اين ركن اقرار در واقع فصل آن با        .  آن است  بودن  ركن چهارم اقرار، به ضرر خود     

                                                                                                                                          
  : شرح اين نظر در حقوق فرانسه ديده شوددرخصوص. 1
  .31، انتشارات اسالميه، ص 6دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج . 2
 درخـصوص مطالعة تطبيقي بين حقوق ايـران و فرانـسه          « كريمي،   عباس.: ش. در رابطه با معاني مختلف حق د      . 3

مجموعه مقاالت اهدايي بـه اسـتاد       (حقوق مدني تطبيقي،    : در. »حق موضوع سوء استفاده در حقوق قرار دادها       
  .209، صص 1386سمت ) دكتر سيد حسين صفايي
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باشد چرا كه شهادت عبارت است از اخبار به حقي به نفع يكي و بـه زيـان                   شهادت مي 
 اقرار، اخباري است به زيان خود شخص و اين زيان به مفهـوم اعـم                كه  حالي  در. ديگري

طـور كـه گذشـت،       بنابراين در اقرار به نسب چون ايـن اقـرار، همـان           .  مد نظر است   آن
موجب ورود زيان به شخص مقر مي باشد صحيح اسـت، هـر چنـد كـه ممكـن اسـت                     

  1 . غيرمستقيم منافعي نيز براي وي داشته باشدطور به
  

  اقسام اقرار:  دوممبحث
توان  ار را به اعتبارات گوناگون مي     براي شناخت هر چه بيشتر مفهوم اقرار و آثار آن، اقر          

 از جهت دامنه شمول، از حيث        از جمله به اعتبار نوع داللت،     . بندي قرار داد   مورد تقسيم 
 به اعتبار قاطعيـت و عـدم قاطعيـت و نيـز بـر حـسب                  ،  محل اقرار، از جهت قالب اقرار     

ر را مـورد بررسـي       بند، اقـسام اقـرا      ما در پنج  . توان اقسام اقرار را بازشناخت     تركيب مي 
  :قرار خواهيم داد

  
  اقرار صريح و ضمني: اقسام اقرار به اعتبار نوع داللت آن: اولبند 

   اقرار صريح.1
گيـرد   اقرار صريح، اقراري است كه در آن داللت بدون هيچ شك و ترديدي صورت مي              

نـوع  توانـد از     داللـت اقـرار صـريح مـي       . شود و در قالب عبارات خالي از ابهام اداء مي        
آنچـه بـدان    (در داللت مطابقي، مضمون اخبار نسبت به مقرّبـه          . مطابقي يا تضمني باشد   

ام   خانـه «مثال عمومي براي داللت مطابقي مانند سخن        . كامالً مطابق است  ) شود اقرار مي 
در بحث اقرار مانند زمـاني      . شود  كلي خراب مي   طور  بهاش   از كسي كه خانه   » خراب شد 

ند كه از مشتري ثمن معامله را دريافت داشته است و در واقـع تمـام                ك كه بايع اعالم مي   
در اقرار با داللت تضمني، مضمون اقرار با جزيي از مقرّبـه            . ثمن را دريافت نموده است    

اش خـراب    دانيم كه به عنوان يك مثال عمومي اگر كسي ديـوار خانـه             مي. مطابقت دارد 
حال اگـر بـايع در   . لت داللت تضمني استام خراب شد، در اين حا    خانه: شود و بگويد  

 قسمتي از ثمن    كه  درحالي  مثال قبلي اقرار، اعالم نمايد كه ثمن معامله را دريافت داشته،          
                                                                                                                                          

 و  74، ش   1كتر كاتوزيان، همان، ج     د.: ش.در رابطه با اعمال قواعد عمومي ادلّة اثبات دعوا درخصوص نسب د           . 1
  . و بعد128همان، ش .: ش. اقرار به نسب، ددرخصوص. بعد

CHESTIN et GOUBEAUX, op. cit., no 721 et s.  
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اقرار بـه   .  داللت در اينجا تضمني است      هر چند قسمت اعظم آن را دريافت داشته باشد،        
در  اجمال است، زيرا  صورت تضمني را نيز بايد اقرار صريح دانست، گرچه دچار نوعي            

بـه كـار    » ضمني«استفاده نشده، بلكه در مقابل      » مجمل«و  » ظاهر«اينجا صريح در مقابل     
  .گرفته شده است

  
   اقرار ضمني.2

يعني از مجموع الفـاظ     . اقرار ضمني، اقراري است كه نوع داللت در آن التزامي مي باشد           
زيان او و به نفـع غيراسـتنباط        و عبارات و كلماتي كه كسي به كار برده، وجود حقي به             

 طـور   بـه عبارت ديگر هرگاه مجموع اوضاع و احوال و يا عبارات به كار رفته               به. شود مي
غيرمستقيم حاكي از وجود حقي به ضرر گوينده و بـه نفـع ديگـري باشـد، ايـن اقـرار                     

اقرار ضمني، در صورت اثبات، هيچ تفاوتي از حيث ارزش با اقرار صريح             . ضمني است 
دارد  را مثال زد كه مقرر مي     . م. ق 1161توان ماده    بر صحت اين مدعا مي    . اهد داشت نخو

 هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشـد دعـوا نفـي ولـد از او                     …«
 در دعوا الـزام بـه انفـاق پـدر نـسبت بـه                كه  اقرار ضمني مانند آن   . »مسموع نخواهد بود  

تمكين مالي خـود را      يرد كه چنين تكليف و تعهدي دارد ولي عدم         فرزند، وي بپذ    ي نفقه
پذيرش تكليف انفاق در اين مثال، اقرار ضـمني       . مستمسك عدم پرداخت نفقه قرار دهد     

همچنين است چنان چه در پاسخ      . دائر بر پذيرش ابوت و پدري وي قلمداد خواهد شد         
 است خوانده قرض گرفتـه،      پرسش دادگاه از خوانده راجع به وجهي كه خواهان مدعي         

در ايـن مثـال     . »قرضم را اداء كـردم    «يا  » اين مبلغ را به وي مسترّد داشتم      «اعالم دارد كه    
اينست كه وي اين مبلغ را قـرض گرفتـه           الزمة عبارات به كار گرفته شده توسط خوانده       
  .است، بدون اينكه وي چنين اخباري كرده باشد

  
  اقرار كلي و جزيي: ي شمول آن دامنهاقسام اقرار به اعتبار : دومبند 

   اقرار كلّي.1
مقصود از اقرار كلي، اقراري است كه در آن مضمون اخبار، تمام ادعاي طرف مقابـل را                 

 كامـل   طور  بهدانيم ادعاي طرف مقابل در دادخواست بايد         همان طور كه مي   . شامل شود 
خواهـان بـه تمـام خواسـته        هرگاه خوانده در مقابل ادعاي      . در ستون خواسته ذكر شود    



 ادله اثبات دعوا

 

32

اقرار نمايد اين اقرار كلي است، اگر بخواهيم اقرار كلـي را از حيـث نـوع داللـت بيـان                     
توانـد اقـرار     توانيم بگوئيم كه اقرار كلي از نوع داللت مطابقي است، گرچه مي            نماييم مي 

صـورت اقـرار از نـوع داللـت التزامـي          كلي به صورت ضمني صورت بپذيرد و در ايـن         
  .د شدخواه

  
   اقرار جزئي.2

مقصود از اقرار جزئي، اقراري است كه در آن مضمون اخبار، بخش و جزئـي از ادعـاي                  
بنابراين اگر در دادخواست تقديمي توسط خواهان مبلغ معينـي          . گيرد طرف را در بر مي    

 خويش نسبت به قـسمتي از ايـن وجـه           بودن  وجه مطالبه شده باشد و خوانده به مديون       
مثل اين كه خواهان، مدعي شده باشد كه خوانده ده ميليون ريال از وي قرض               اقرار كند   

گرفته و بازپرداخت نكرده است و خوانده در پاسخ اعالم نمايد كـه يـك ميليـون ريـال                   
توانـد از    در اقرار جزئي، داللت مـي     . شود  اين اقرار جزئي قلمداد مي      قرض گرفته است،  

 در عبارات به كار رفته استقراض يك ميليون ريال          نوع مطابقي باشد، مانند مثال فوق كه      
ذكر شده و يك ميليون ريال نيز مدنظر مقر بوده ولي همان طور كه پيشتر گفته شد ايـن                   

  .تواند به صورت تضمني و يا التزامي صورت پذيرد اقرار مي
  

  هاقرار در دادگاه و خارج از دادگا: اقسام اقرار به اعتبار مكان اخبار آن: سومبند 
بندي سابقاً از اهميت بيشتري برخوردار بود چـرا كـه براسـاس قـانون سـابق             اين تقسيم 

اقرار وكيل دادگستري در خارج از دادگاه معتبـر نبـود و تنهـا در دادگـاه معتبـر قلمـداد         
اقـرار وكيـل در     «: دارد م جديد مقرر مـي    .د.آ. ق 205اين در حالي است كه، ماده       . شد مي

شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه و يا خارج از             ت پذيرفته نمي  اموري كه قاطع دعوا اس    
به عالوه چون اقرار خارج از دادگاه فقـط از طريـق شـهادت              . » آمده باشد  عمل  بهدادگاه  

شهود قابل اثبات بود و شهادت شهود نيز تنهـا در دعـاوي خاصـي مـورد قبـول واقـع                     
ابل اثبـات نبـود، لـيكن بـا اصـالحات           شد، در خيلي از موارد اقرار خارج از دادگاه ق          مي
ي اعتبـار شـهادت مـشكل اثبـات اقـرار خـارج از               عمل آمده در قانون مدني و توسعه       به

بنابراين امروزه تنها فايده تقسيم اقـرار بـه اقـرار در    . دادگاه از طريق شهادت رفع گرديد  
ـ   . دادگاه و در خارج از دادگاه اختالف در اثبات اين اقرار است            رار در دادگـاه    چرا كه اق
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 اقرار خارج از دادگاه با توسل به ساير ادلّـه           كه  درحاليگيرد،   مستقيماً دليل حكم قرار مي    
  .بايد به اثبات برسد

  
   اقرار در دادگاه.1

 در دادگاه يـا در       ي اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره      «م  .د.آ. ق 203  ي براساس ماده 
 اقـرار در دادگـاه محـسوب          آيـد،  عمل  بهشده است   يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم        

در تفسير موسع   . توان به دست داد     از اين ماده دو تفسير موسع يا مضيق مي        . »...شود   مي
. توان گفت كه منظور از دادگاه در اين ماده، هر دادگـاه و هـر مرجـع قـضايي اسـت                      مي

 حقوقي و يا كيفري و يـا        بنابراين اگر شخصي در پروندة ديگري در هر دادگاهي اعم از          
حتّي در دادسرا، اقرار به حقي به زيان خود نموده باشد، چنين اقراري، اقـرار در دادگـاه                  

اطالق ماده مورد بحث و نيز غرض از تقسيم فوق در حقوق ايـران كـه                . شود  قلمداد مي 
ت  اقرار در هر دادگـاهي صـور       كه  درحاليهمانا لزوم اثبات اقرار خارج از دادگاه است،         

گرفته و در صورتجلسه منعكس شده باشد، نياز به اثبات ندارد، مقتضي پذيرش اين نظر               
با وجود اين، زماني كه صحبت از پذيرش اقرار در دادگـاه وكيـل دادگـستري در                 . است

كند كه اقراري شود      شود، در اينجا منطق حقوقي اقتضاء مي        فرضي كه غيرقاطع است مي    
 آمـده   عمـل   بـه كننده به پرونده     شود كه در دادگاه رسيدگي      در دادگاه محدود به اقرار مي     

   1.باشد
  
   اقرار در خارج از دادگاه.2

هر نوع اقراري كه در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه بـه                   
همـان  . شـود   نيايد، اقرار در خارج از دادگاه محـسوب مـي          عمل  بهشود   دادگاه تقديم مي  

ه شد اثبات اين اقرار الزم است، ولي اگر اين اقـرار ثابـت شـود ارزش آن                  طور كه اشار  
 طريق اثبات اين اقرار بايـد متـذكر         درخصوصاي كه    نكته. برابر با اقرار در دادگاه است     

شد اين است كه اقرار خارج از دادگاه به هر دليلي كـه بخواهـد اثبـات شـود، ايـرادات                     
 به عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه، شـفاهي           .مربوط به آن دليل نيز قابل طرح است       

باشد اين اقرار از طريق شهادت شهود قابل اثبات است؛ ليكن تشخيص ارزش شـهادت               

                                                                                                                                          
  .149، ش 1دكتر كاتوزيان، همان، ج : ك.ر. 1
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ولي اگر اعتبار شهادت براي قاضي محرز شـد، ايـن اقـرار             . و ارزيابي آن با قاضي است     
د و بخواهـد از طريـق       اگر اقرار خارج از دادگاه كتبي باش      .  آثار خواهد بود    ي  واجد همه 

ي ايرادات مربوط به اسـناد از قبيـل اعتـراض در قالـب انكـار و                 اسناد اثبات گردد، همه   
  .ترديد و يا ادعاي جعل نسبت به آن سند قابل طرح است

تـوان بـا     شود اين است كه آيا اقرار خارج از دادگـاه را مـي             پرسشي كه مطرح مي   
 قطعيـه   ي  رسد از آنجـا كـه اقـرار از ادلّـه           ه نظر مي   ظنيه مثل امارات اثبات كرد؟ ب       ي ادلّه
توان اقرار را به عنوان مثال با        بنابراين نمي . توان آن را با ادلّه ظني اثبات كرد        باشد نمي  مي

 هر چند كـه ممكـن اسـت ايـن امـر از امـارات قـضايي                  1نوار ضبط صوت اثبات نمود    
  .اقرار را نخواهد داشتمحسوب گردد ولي به هيچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش 

  
  اقرار كتبي و شفاهي: اقسام اقرار به اعتبار ابزار بيان آن: چهارم بند

   اقرار شفاهي.1
آيـد، هـر چنـد ممكـن           مـي  عمل  بهكردن و از طريق تكلّم       اقرار شفاهي از طريق صحبت    

ار اقر«م .د.آ. ق204  ي براساس ماده . است بعد از اداء به صورت نوشته درآمده، ثبت شود         
 در اقرار شفاهي، طرفـي كـه        … آيد   عمل  بهشفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه         

خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايـد بايـد از دادگـاه بخواهـد كـه اقـرار او در                      مي
اقرار شفاهي ممكـن اسـت در خـارج از دادگـاه واقـع شـود                . »مجلس قيد شود   صورت

يكي از طرق معمول اثبـات ايـن اقـرار، اثبـات            .  شود صورت اين اقرار بايد اثبات     دراين
 اعتبار شهادت شـهود محـدود بـه مـوارد           ي  سابقاً كه دايره  . ازطريق شهادت شهود است   

                                                                                                                                          
: وقي دادگـستري  ادارة حقـ  )  دادگـستري   ي نامه  هفته 38ي   مندرج در شماره  ( بدون تاريخ و بدون شماره        ي نظريه. 1

توانـد بـه عنـوان دليـل در      باشد و نمي  آن، وسيله ي مطمئني نميبودن نوار ضبط صوت صرفنظر از قابل تقليد     «
، ديوان عالي كـشور فرانـسه چنـين    2004با اين حال، از رأي هفتم اكتبر  » .اثبات دعوي مورد استناد قرار بگيرد     

در اين رأي، نوار ضبط صوت بـدهكاري        . قوق فرانسه را دارد   شود كه اين نوار قابليت استناد در ح         استنباط مي 
كه در تلفن به بدهي خود اقرار نموده بود و صداي او توسط طلبكار ضبط شده را ديـوان مزبـور فاقـد ارزش                        

 6نمايد به لحاظ اينكـه بـدون اطـالع بـدهكار، صـداي وي ضـبط شـده و در واقـع مخـالف مـادة                          قلمداد مي 
ق بشر و مواد قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه چنين دليلي تحصيل شـده بـوده                 كنوانسيون اروپايي حقو  

مفهوم مخالف اين استدالل اينست كه چنانچه ضبط صوت ديگري با اطالع وي و به عنوان مثال در يك                   . است
  .جلسه صورت گرفته باشد معتبر است
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توانست مـؤثر واقـع شـود و بـه           خاصي بود، اين اقرار در دعاوي خاص و محدودي مي         
 اعتبار  ي  ره داي  ي   و توسعه  1370همين دليل ارزش زيادي نداشت ولي با اصالحات سال          

كـه بـا توجـه بـه        . م. ق 1279ماده  . شهادت، اين اقرار نيز ارزش فراواني پيدا كرده است        
اقرار شفاهي واقـع    «: دارد  به بعد قانون مدني وضع شده است مقرر مي         1306وجود مواد   

توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوا به           در خارج از محكمه را در صورتي مي       
امـروزه  . »بل اثبات باشد و يا ادلّه و قرايني بر وقوع اقرار موجود باشـد             شهادت شهود قا  

تـوان بـا     هاي اعتبار شهادت، هـر دعـوايي را مـي          با توجه به اين كه با حذف محدوديت       
تـوان   شهادت شهود اثبات كرد اين ماده و محدوديت آن تقريباً هيچ اثـري نـدارد و مـي                 

تـوان از طريـق      دگـاه را در هـر دعـوايي مـي         گفت كه اقرار شفاهي واقع در خارج از دا        
  .1شهادت شهود اثبات كرد

  
   اقرار كتبي.2

م اقرار كتبـي،    .د.آ. ق 204براساس ماده   . اقراري كه با نوشته تحقق يابد، اقرار كتبي است        
شـود اظهـار شـده       اقراري است كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقـديم مـي               

طـور   نيز امكان دارد اقرار كتبي در ضمن يك سند رسمي و به            در خارج از دادگاه   . باشد
.  آيد و يا طي يك سند عادي اين اقرار صـورت پـذيرد             عمل  بهي رسمي     خاص اقرارنامه 

).  قـانون مـدني    1281مـادة   (» قيد دين در دفتر تجار به منزلة اقرار كتبي است         «همچنين  
ده و به نفـع ديگـري باشـد اقـرار           اي كه حاوي اخباري به زيان نويسن       بنابراين هر نوشته  

البته بايد متذكر اين مطلب شد كه اگر اقرار بـه صـورت نوشـته باشـد و در                   . كتبي است 
شـود و نـه خـود        يكي از اسناد ارائه شود، اين محتواي سند است كه اقرار محسوب مي            

 .پردازد خواهد آمـد    ي تأميني مي  تفصيل اين بحث در فصل دوم كه به بررسي ادلّه         . سند
 اصلي يا    ياي هستند كه محتوا و مفاد آن يكي از ادلّه           تأميني، ادلّه   يخواهيم ديد كه ادلّه   

. شـوند  باشد و اين ادلّه به خودي خود و به صورت ذاتي دليل محسوب نمي              تكميلي مي 
 اقرار باشد كه در ايـن صـورت          يدهنده كننده و انعكاس   بنابراين سند ممكن است تأمين    

 ثابت شود و يا تعرضي نسبت به آن صورت نگيرد، محتواي اين سـند،               اگر اصالت سند  
                                                                                                                                          

در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبـار آن در محكمـه محـرز شـده                 « قانون مدني،    1309چه براساس مادة    گر. 1
، ولي خواهيم ديد كـه ايـن مـاده          »گردد  دعوي كه مخالف با مفاد و يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي             

 .كند نيز محدوديتي براي پذيرش شهادت ايجاد نمي
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اقـرار كتبـي در   «دارد  كـه بيـان مـي   . م. ق1280شود و طبق ماده     اقرار كتبي محسوب مي   
  .، اين سند ارزش اقرار را خواهد داشت»حكم اقرار شفاهي است

  
  وا و غيرقاطع دعوااقرار قاطع دع: اقسام اقرار به اعتبار نقش آن در دعوا:   پنجمبند 
   اقرار قاطع دعوا.1

به عبارت ديگر هـر     . اگر اقرار دليل مستقيم حكم باشد، اين اقرار قاطع دعوا خواهد بود           
 طـور  بـه ي دعـوا   كننده  مستقيم نسبت به خواسته، صورت بگيرد و قطع     طور  بهاقراري كه   

دعـوا محـسوب    كلي و يا جزئي باشد و به دعوا در آن قسمت خاتمه دهد، اقرار قـاطع                 
گيرد و    يا خواسته صورت مي    1به در اقرار قاطع دعوا، اقرار نسبت به خود مدعي        . شود مي

. چون اقرار غير قابل رجوع است و انكار پس از آن مسموع نيست، قـاطع دعـوا اسـت                  
  :اقرار قاطع دعوا دو اثر مهم دارد

قابـل  نخست اين كه حكمي كه دليل مستقيم آن اقـرار باشـد قطعـي اسـت و غير                 
احكـام  «: دارد م مقـرر مـي    .د.آ. ق 331ي ماده    تبصره. باشد خواهي مي  تجديدنظر و فرجام  

 قابـل درخواسـت تجديـدنظر نيـست مگـر درخـصوص             …مستند بـه اقـرار در دادگـاه         
م نيز احكام مـستند     .د.آ. ق 369 ماده   1بند  . »ي رأي  صالحيت دادگاه يا قاضي صادركننده    

ي مـواد را    البته، دايره . داند را غيرقابل رسيدگي فرجامي مي    به اقرار قاطع دعوا در دادگاه       
خواهي و يـا      بايد محدود به مواردي نمود كه تجديدنظر خواه و يا فرجام خواه با فرجام             

بنابراين چنان چه به جهت ديگري از       . تجديدنظر خواهي در مقام انكار اقرار خود برآيد       
ه باشد، چنـين اعتراضـي قابـل پـذيرش          قبيل ايراد عدم صالحيت به رأي اعتراض داشت       

 .است
با اين ( حتي زماني كه تجديدنظرخواه به استناد به اقرار نيز اعتراض داشته باشد 2

شـده يـا اقـرار        توضيح كه به نظر وي عبارت مورد استفادة دادگاه، اقرار محـسوب نمـي             

                                                                                                                                          
  :اسـت گرفتـه گيـري قـرار   كـشور ايـن تفـاوت مبنـاي تـصميم         عـالي  شـعب ديـوان    در دست كـم در دو رأي از       . 1

 آن است اقرار مدعي عليه به خواسته اسـت          بودن   موجب قطعيت حكم و غيرقابل استيناف      …اقراري كه «) الف
دكتـر  : بـه نقـل از    . 17/7/1338،  980 -1057حكـم تمييـزي ش      . »ي دعـوي   نه اقرار نسبت به مقدمات مثبتـه      

  .611ودي، پيشين، ص جعفري لنگر
عليه اقرار به اصل دعوي نموده باشد نه به صدور سند مـدرك    مقصود از اقرار قاطع دعوي آن است كه مدعي   «) ب

  .، همان9/7/1307، 939 -2404حكم تمييزي ش . »دعوي
.: ش.شـود د  در مـي آمده در خـارج از دادگـاه صـا    عمل ويژه در رابطه با اعتراض به آرايي كه مستندِ به اقرارِ به           به. 2

  .167، ش 1دكتر ناصر كاتوزيان، همان، جلد 



 اقرار

 

37

د كـه   بـه نظـر مـي رسـ       )  كلي مستند رأي واقع شده     طور  به كه  درحاليجزيي بوده است    
  .بايست مورد پذيرش قرار گيرد اعتراض او در قالب تجديدنظر و يا فرجام مي

از طرف ديگر، اقرار قاطع دعـوا از سـوي وكيـل عليـه موكـل خـويش پذيرفتـه                    
ـ اقرار وكيـل عل   «: دارد م در اين زمينه مقرر مي     .د.آ. ق 205ماده  . شود نمي ه موكـل خـود     ي

شود اعم از اين كه اقرار در دادگـاه يـا            نمينسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته         
  1.» آمده باشدعمل بهخارج از دادگاه 

  
  اقرار غير قاطع دعوا) 2

 غيرمستقيم دليل و مستند حكم قرار بگيرد، اقرار قاطع دعوا نخواهد بود             طور  بهاگر اقرار   
 و به عبارت ديگر اگر اقرار نسبت به اسباب حكم صورت بگيرد و نه خود حكـم، ايـن                  

به عنوان مثال، اگر خوانده در پاسخ به ادعاي خواهان، اقرار به            . اقرار، غيرقاطع دعواست  
اصالت سند كند و امضاي ذيل آن را تصديق نمايد و اين سند مستند حكم قرار گيرد و                  

باشـد زيـرا دليـل        اين اقرار قاطع دعـوا نمـي        براساس آن حكم عليه خوانده صادر شود،      
اقرار به عدالت شـهود مـورد اسـتناد طـرف نيـز از              .  و نه اقرار   مستقيم حكم، سند است   

رسد زماني كه شخصي در دادگاه به تعلّق صداي ضبط شده             به نظر مي  . همين قبيل است  
به وي كه در آن اقرار به نفع طرف خود نموده، اقرار نمايد، بـدون اينكـه مجـدداً اقـرار                     

نكار كند، چنين اقرار در دادگاهي اقـرار        ضبط شده را در دادگاه تكرار نمايد و يا آن را ا           
شود و مانند هر اقرار غيرقـاطع دعـواي ديگـري مـانع تجديـد                 غيرقاطع دعوا قلمداد مي   

نظرخواهي و فرجام خواهي نخواهد شد و از وكيل دادگستري نيز چنين اقراري، مطابق              
  . پيش گفته پذيرفته خواهد شد205با مفهوم مخالف مادة 

  
  اقرار ساده، مقيـّد و مركّب: قرار به اعتبار تركيب آناقسام ا: ششمبند 

   اقرار ساده.1
چنين اقراري . اقراري كه وابسته به قيد يا وصف يا اخبار ديگري نباشد، اقرار ساده است        

تواند با ادعاي خواهـان      باشد و مي   متضمن پذيرش تمام ادعاي طرف يا بخشي از آن مي         
 در صورت اخيـر نيـز هـيچ قيـد و وصـفي بـه جـز                  و يا با بخشي از آن مطابق باشد كه        

                                                                                                                                          
  .69 و68بعد، ش : ك.همچنين ر. 1
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  .بودن اقرار به همراه و به دنبال آن وجود ندارد جزيي
  
  )موصوف( اقرار مقيـّد .2

 اقرار مقيـّد، اقراري است كه متضمن پذيرش تمام ادعاي طرف يا بخـشي از آن بـا                  .56
: دارد مقـرر مـي   . م. ق 1282مـاده   . باشـد  قيد و وصفي غير از آنچه مدعي ابراز داشته مي         

تواند آن را تجزيه كـرده و        اگر اقرار در محكمه مقيـّد به قيد يا وصفي باشد، مقرله نمي           «
از قسمتي از آن كه به نفع او است بـر ضـرر مقـر اسـتفاده نمايـد و از جـزء ديگـر آن                          

آيد، اقرار مقيــّد اخبـار واحـدي اسـت و            همان طور كه از اين ماده برمي      . »صرفنظر كند 
بنـابراين بـه عنـوان مثـال، اگـر خواهـان ادعـاي              . ن آن را مورد تجزيه قـرار داد       توا نمي

بودن مالي را نزد خوانده بنمايد و استرداد آن را خواستار شود و خوانـده اخـذ آن                   امانت
مال را بپذيرد، ليكن آن را در مقابل وجوهي كه به خواهان پرداخته بداند، چنين اقـراري             

تيب، اقرار خوانده به اخذ مال مقيـّد به قيد وصفي است كه            تر  ينبد. شود  مقيد قلمداد مي  
تواند آن را تجزيه كـرده و قـسمتي را كـه خـود او                نمي. م. ق 1282خواهان مطابق ماده    

جدا نموده و اصل اخبار كه به نفـع او اسـت مـورد اسـتفاده قـرار                  ) وصف(منكر است   
اصـله بيفتـد، اقـرار بـدون آن قيـد           بايد توجه داشت كه اگر بين اقرار و قيـد آن ف           . 1دهد

بنابراين اگر كسي . شود شود، زيرا چنين قيدي انكار اقرار پيشين محسوب مي      پذيرفته مي 
در جلسة رسيدگي دين خود را به مدعي بپذيرد، سپس با فاصله اعالم دارد كه اين دين                 

ر با قيـد    كه قبض ننموده، چنان چه اين فاصله موجب انفصال اقرا         . بابت ثمن مبيعي بود   
  .2شود آن گردد، اقرار بدون قيد آن پذيرفته مي

 اگـر   …«: دارد كـه مقـرر مـي     . م. ق 1298در حكمِ اقرار مقيد است، مورد مطروحه در ماده          
تواند تفكيك كرده آنچه را به نفع او است قبول و آنچه كـه                نمي  كسي به دفتر تاجر استناد كرد،     

  .»تباري آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كنداع به ضرر او است رد كند، مگر آن كه بي
  
   اقرار مركّب.3

اقـرار مركـب تركيبـي      . اقراري كه مركب از دو جزء مستقل باشد، اقرار مركب نـام دارد            

                                                                                                                                          
  .72مجموعه ي متين، ص .: ك.ع.، شعبه اول د3/5/1318 -963حكم ش .: ش.در رابطه با اجراي اين قاعده د. 1
  .437، ص 13، ج 1423ب العلميه يحيي بن ابي الخير العمراني، البيان في فقه االمام الشافعي، دارالكت.: ش.د. 2
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است از دو اخبار كه يكي اقرار است و ديگري ادعا، با اين توضيح كه در اين نوع اقرار                   
توان آنهـا را از يكـديگر تفكيـك و            مي  مستقل طور  بهگيرد كه    دو نوع اخبار صورت مي    

و اخبـار دوم،    ) اقـرار (اخبار اول، اخباري است به نفع غير و به ضرر خود            . تجزيه نمود 
اقرار مركب برخالف اقرار مقيــّد قابـل        ). ادعا(اخباري است به نفع خود و به ضرر غير          

و اثبات جزء دوم    تواند از جزء اول آن به نفع خويش سود ببرد            تجزيه است و مقرله مي    
، دو جـزء يـك      1283به تعبير قانون مـدني در مـادة         . ي مدعي آن بگذارد    آن را بر عهده   
شايستة ذكـر اسـت كـه چنـان چـه ايـن دو جـزء                . باشند  مي» االثر مختلف«اقرار مركب   

 كلـي در    طور  به. االثر، ارتباط تام با يكديگر داشته باشند، به نحوي كه بخش ادعا            مختلف
رش، رافع اثر از اقرار باشد، همانند زماني كه پس از انجـام معاملـه، ادعـاي                 صورت پذي 

توان براي اثبات اخبـار       اقالة آن نمايد، يا با پذيرش قرض گرفتن، مدعي رد آن شود، مي            
 اگـر ايـن ادعـا بـا اقـرار،           كه  درحاليمتضمن ادعا، در همان دعوا به سوگند متوسل شد،          

 د، طرح آن منوط به طرح دعواي مستقلي است و در آن دعوا قابـل               نداشته باش   ارتباط تام
اگـر اقـرار داراي دو جـزء        «: دارد  مقـرر مـي    1283 ماده   خصوص  اين  در. رسيدگي نيست 

االثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اين كه مدعي عليه اقرار به                مختلف
مطـابق  . » اقدام خواهد شد   1334ماده  اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود مطابق           

توانـد نـسبت بـه       مي) اقرار از نوع مركّب   ( كسي كه اقرار كرده است       …«.: م.ق1334ماده  
مگـر ايـن كـه مـدرك        . آنچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قـسم كنـد            

بـا  . »دعواي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده اسـت               
كـاال را از مـدعي      «اقرار كتبـي بـه ايـن كـه          «: توان گفت  ه به مطالبي كه گذشت مي     توج

 1282اقـرار مقيــّد و مـشمول مـاده          » ام خريده و وجه آن را به شخص ديگري پرداخته        
باشد كه اقراركننده به ترتيبي كه در         قانون مزبور مي   1283نيست بلكه مشمول ماده     . م.ق

  . 1»اضاي قسم خواهد داشتمقرر است حق تق. م. ق1334ماده 
بـراي  . ولي هميشه تشخيص اقرار مقيد از اقرار مركب بـه آسـاني ميـسر نيـست               

اگر خوانده اظهار دارد كه اشـياء مـورد         « چهارم ديوان عالي كشور،      ي  نمونه به نظر شعبه   
 خواهان در مقابل استقراض مبلغي از من نـزد مـن وثيقـه گذاشـته شـده اقـرار                  ي  مطالبه

االثر است كه ارتباط تام بـا يكـديگر           مختلف  داراي دو جزء  . م. ق 1283 ماده   مزبور طبق 
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 مزبور حكم مقتضي صـادر گـردد و نظـر دادگـاه بـر رد                ي  داشته و بايد با توجه به ماده      
و قابل تجزيه ندانستن اقرار مذكور صحيح       . م. ق 1282محكوميت خوانده به استناد ماده      

د باشـد،            به نظر مي    اين در حالي است كه     1.»نخواهد بود  رسد اقرار مورد نظر اقـرار مقيـ
دريافت مـال   (زيرا حاوي يك اخبار بيش نيست و آن اخذ مال است ولي قيد اين اخبار                

   .داشته متفاوت بوده است  با آنچه كه خواهان ابراز مي ،)به عنوان وثيقه
  

�������  :	
��
 �
��  

 هر يك از اين اركـان بايـد داشـته باشـند،              ابتدا اركان اقرار و شرايطي كه      مبحثدر اين   
و سپس شرايط راجع به ابزار اقرار مورد مطالعه قـرار گرفتـه             ) بند اول (گردد   بررسي مي 

و در پايان شرط تصديق مقرله و اين كه در كدام يـك از انـواع اقـرار شـرط                    ) بند دوم (
  ).بند سوم(  باشد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت مي
  

   راجع به اركان اقرارشرايط: اولبند 
. براي اين كه اقرار واجد تمام آثار خويش باشد اركـان آن بايـد شـرايطي داشـته باشـد                   

مقرّ، مقرّله، مقرّبه، كه ما در اين بند به بيان شرايط هر يك از اين               : اركان اقرار عبارتند از   
  .پردازيم اركان مي

  
   شرايط مقر.1

دهد مقر يـا اقراركننـده نـام         رر خود انجام مي   كسي كه اخبار به حقي به نفع غير و به ض          
اقراركننده بايـد بـالغ و عاقـل و قاصـد و مختـار باشـد                «: م. ق 1262براساس ماده   . دارد

بـا  . »بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكـره مـؤثّر نيـست                 
ايـن امـر بـه معنـاي        پـذيرد و     توجه به اين كه مقر با اقرار، حقي را  به ضرر خويش مي             

. باشد، به همين جهت بايد اهليت انجـام ايـن امـر را داشـته باشـد                 تصرف در اموال مي   
  :بنابراين شرايط مقر براي اقرار عبارتند از

  
سن بلوغ در پسر پـانزده سـال        «: م. ق 1210 ماده   1  ي براساس تبصره .  بلوغ -1-1
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ن اقرار دختران و پسران اگر بـه        بنابراي. »تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است         
چرا كـه ايـن     . ترتيب باالي نه سال و پانزده سال تمام قمري باشند، نافذ و صحيح است             

شوند و اقرار صغار يعني كساني كه سن آنـان كمتـر از نـه سـال             افراد، بالغ محسوب مي   
تمام قمري در دختران و پـانزده سـال تمـام قمـري در پـسران اسـت، صـحيح و نافـذ                       

شود اين است كه آيا اقرار صغير مميز نيز همانند صـغير             پرسشي كه مطرح مي   . باشد نمي
  غير مميز مؤثر نيست؟

اقرار صغير مميـز را در      . م. ق 1262  ي  برخي از حقوقدانان با استناد به اطالق ماده       
نبايـد  . م. ق 1262  ي  رسد كه بـه ظـاهر مـاده         ولي به نظر مي    1.دانند هيچ حالتي مؤثّر نمي   

هر كس كه مالك چيـزي  » من ملك شيئاً ملك االقرار به «اد كرد، چرا كه طبق قاعده       اعتم
. م. ق 1212بنابراين با توجـه بـه ايـن كـه مـاده             . باشد حق اقرار نسبت به آن را نيز دارد        

تواند تملـك بالعـوض كنـد مثـل قبـول هبـه و صـلح                 دارد كه صغير مميز مي     اعالم مي 
امــّا  . ين مـوارد اقـرار صـغير مميـز معتبـر اسـت      بالعوض و حيازت مباحات، پس در ا   

پرسش اين است كه آيا ممكن است موردي پيش آيد كه اخبار صغير مميـز را در مـورد    
تملكات بالعوض بتوان اقرار محسوب نمود يا خير؟ اگـر صـغير مميـز خبـر از تملـك        

شـود، چـرا     بالعوض ملكي براي خويش بدهد، ماهيت چنين خبري اقرار محسوب نمي          
بنـابراين  . ه اقرار، اخباري است كه محتواي آن به نفع غير است و به ضـرر اقراركننـده                ك

  .تواند ادعا محسوب شود و نه اقرار چنين خبري مي
همچنين اگر صغير مميز خبر از عدم تملك بالعوض ملكي براي خويش بدهـد،              

اري اسـت كـه     اقرار، اخب : زيرا اوالً . شود باز هم ماهيت چنين خبري اقرار محسوب نمي       
گيرد و نه اين كه ادعـاي طـرف مقابـل            در آن ادعاي طرف مقابل مورد پذيرش قرار مي        

اگر بپذيريم كه صغير مميز در پاسخ بـه ادعـاي مـدعي         : ثانياً. مورد رد و انكار قرار گيرد     
دهد، ديگر هيچ دعوايي     مبني بر عدم قبول تملك بالعوض از سوي وي، پاسخ مثبت مي           

شد كه اثبات حق موضوع آن دعوا احتياج بـه دليلـي مثـل اقـرار داشـته                  مطرح نخواهد   
اي كـه در تـصرّف صـغير مميـز اسـت             كند كه خانه   به عنوان مثال مدعي، ادعا مي     . باشد

حـال  . نمايـد  متعلّق به اوست و به صغير مميز تعلّق ندارد و تقاضاي خلع يد وي را مـي                
 وي بدهـد ديگـر       ي  بالعـوض از ناحيـه    اگر صغير مميز خبر از عدم وقوع هبه و تملك           

                                                                                                                                          
  .ي اقرار ، واژه564، ص 1، ج 5ي حقوقي، اميركبير، چ  دكتر جعفري لنگرودي، دانشنامه. 1
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ي دعوا وجود ندارد؛ چرا كه ادعاي مدعي كـامالً ثابـت اسـت و هـيچ                  دليلي براي اقامه  
  .اختالف و نزاعي در بين نيست

تنها جايي كه ممكن است ماهيت اخبار صـغير مميـز، اقـرار محـسوب شـود، در                 
يعنـي تنهـا    . باشد وي مي مورد آثار ومسئوليت غيرمستقيم مالي ناشي از تملك بالعوض          

در اين مورد است كه مضمون و محتواي اخبار صغير مميز به نفع غير و به ضـرر خـود                    
 وي خسارتي بـه     عمل  بهبنابراين چنان چه مال هبه شده به صغير مميز با توجه            . باشد مي

ديگري وارد آورد و زيان ديده با توجه به مالكيت صغير دعوايي اقامه نمايد و خواهـان                 
ران خسارت خويش گردد، صغير ممكن است با پذيرش تملك بالعوض و اقرار بـه               جب

آن، مالكيت خود را نسبت به مال مورد پذيرش قرار دهد و اين اقـرار مبنـاي رأي قـرار                    
توانـد بـا اقـرار        بايد دانست كه خسارات وارده از سوي آن مال، نمـي            با اين حال،  . گيرد

ني ناشي از مال، جداي از مالكيت مال مورد بحـث            زيرا مسؤوليت مد    .صغير اثبات شود  
گيرد و اقرار صغير اعم از مميز و غيرمميز در رابطه با پذيرش مسؤوليت مـدني                 قرار مي 

بايـست اثبـات     معتبر نيست و از طريق ديگري از قبيل شهادت شهود و كارشناسـي مـي              
  .گردد

ي است، چـرا كـه      طوركه بيان شد داللت اقرار نوعي داللت عقل        همان.  عقل -1-2
كنند و به همـين دليـل        معموالً افراد عاقل به دروغ عليه خويش، اخباري به نفع غير نمي           

بنابراين اقرار مجنون دائمي كامالً باطل و       . »اقرارالعقالء علي انفسهم جايز   «شود   گفته مي 
 روشن است كـه اقـرار     . بالاثر است و اقرار مجنون ادواري فقط در زمان افاقه نافذ است           

اي باشد كـه       يا واقعه  عمل  بهگيرد كه مربوط      مجنون ادواري در صورتي منشأ اثر قرار مي       
  .در زمان افاقة وي روي داده است

به اين معنا كه با اراده و قصد اخبـار بـه    . اقراركننده بايد قاصد باشد   .   قصد  -1-3
بايـد  . يـست بنابراين اقرار غير قاصد صحيح ن     . حقي به نفع غير و به ضرر خويش بنمايد        

 در  بـودن    در گفتار اسـت و نـه قاصـد         بودن  ، قاصد بودن  توجه داشت كه مقصود از قاصد     
اقرار؛ بنابراين همين كه ثابت شود اقراركننده مست يا بيهوش يا خـواب نبـوده و قـصد                  

شـود،   شوخي و استهزاء نيز نداشته و با قصد، اخبار نموده است اقرار وي واجد آثار مي               
بنابراين اگر مفهوم عبارات و جمالتي كه       . ننده قصد اقرار نداشته است    هر چند كه اقرارك   

 داللت التزامي بر اقرار وي نمايـد، ايـن اقـرار             باشد، يك شخص، كه قاصد در گفتار مي      
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  .كامالً صحيح و معتبر است هر چند گوينده قصد اقرار نداشته باشد
اي آزاد و بدون     د با اراده  اقرار براي اين كه معتبر و صحيح باشد باي        .  اختيار -1-4

اصـل  . باشد آميز فاقد ارزش مي     اعمال اكراه  ي  بنابراين اقرار به وسيله   . عيب صورت گيرد  
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار     «: دارد وهشتم قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي        سي

ت و   اقرار يا سوگند مجاز نيـس       و يا كسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت،         
هر چند اين اصـل بيـشتر       . »چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است          

.  ليكن در امـور حقـوقي نيـز قابـل اجـرا اسـت              1شود در مورد مباحث كيفري مطرح مي     
  .گونه ارزشي ندارد بنابراين اقرار ناشي از اكراه باطل است و هيچ

ذكـر  . م. ق 1262ه در مـاده     شرط رشيدبودن اقراركننـد   . ي رشد در امور مال    -1-5
. »اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست      «: دارد اعالم مي . م. ق 1263نشده است، ليكن ماده     

مفهوم اين ماده اين است كه براي صحت اقرار در امور مالي، اقراركننده بايد رشيد باشد                
 سفيه معتبـر و     اقرار» من ملك شيئاً ملك االقراربه     «ي  ولي در امور غيرمالي برطبق قاعده     

 طـور   بهنافذ است، حتي اگر اين امور آثار مالي نيز در بر داشته باشد، زيرا اين آثار مالي                  
 طـور   بـه  بـوده و     گـذار   قـانون شود، بلكه بـه علـت حكـم          مستقيم بر عمل سفيه بار نمي     

  .باشد غيرمستقيم از آثار اين عمل مي
» لـك شـيئاً ملـك االقراربـه       من م  «ي  بر طبق قاعده  .  داشتن حق انجام مقربه    -1-6

تنها كسي حق اقرار نسبت به امري را دارد كه نسبت به آن امر اصيل باشد يا حق انجـام                 
باشد و تنها در مـواردي نافـذ         بنابراين نمايندگي در اقرار استثنا مي     . آن امر را داشته باشد    

ار هـر كـسي     اقر«: م. ق 1287براساس ماده   . است كه قانون صريحاً آن را ذكر كرده باشد        
فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافـذ نيـست                    

 اقرار افراد غيراصيل    درخصوص 2.»مگر در موردي كه قانون آنها را ملزم قرار داده باشد          
  :دو نمونه قابل ذكر است

ولي يا قيم در اموري كـه حـق         : اقرار ولي يا قيم در امور مولي عليه خود        : نخست
                                                                                                                                          

عباس كريمـي، حـق     .: ش. جايگاه ويژة آن در نظام ادلّة اثبات دعوا د         در رابطه با شرح اين اصل قانون اساسي و        . 1
هاي اولين اجـالس دادسـتانهاي پايتخـت كـشورهاي           مجموعه سخنراني «: ي استنطاق، در    دفاع متّهم در مرحله   

  . و بعد7، ش 67، ص 1386، دادسراي عمومي و انقالب تهران »اسالمي
قط نسبت به خود او و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيـست                  اقرار هر كس ف   . م. ق 1278ي   مطابق ماده «. 2

اي  اي از ورثه را در حـق ورثـه         تواند اقرار عده   مگر در مواردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد بنابراين دادگاه نمي             
  .72 متين، ص ي ك، مجموعه.ع.، شعبه چهارم د29/2/24 -176حكم ش . »اند سرايت دهد كه اقرار نكرده
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توانند نسبت به آن امـور اقـرار نيـز بنماينـد،             مي» …من ملك    « ي  اقدام دارند، طبق قاعده   
توانند  عليه خويش را دارند، مي     عنوان مثال، جايي كه ولي يا قيم حق فروش مال مولي           به

با اين توضيح كه اقرار ولي يا قيم تنها در زماني قابل            . اقرار به فروش آن مال نيز بنمايند      
بنابراين پـس از زوال واليـت و        : ست كه حق اقدام در آن زمان وجود داشته باشد         قبول ا 

شود، هـر   باشد و احكام اقرار بر آن بار نمي يا زوال قيمومت، اقرار آنان معتبر و نافذ نمي        
  .چند ممكن است اين امر از امارات قضايي و يا شهادت محسوب گردد

ل عليه موكل خويش مؤثر است يا خير؟        آيا اقرار وكي  : اقرار وكيل عليه موكل   : دوم
م يكي از اموري كه بايد جزء اختيارات وكيـل          .د. قانون سابق آ   62  ي   ماده 9براساس بند   

يعنـي وكيـل عليـه موكـل خـويش حـق اقـرار              . شد، اقرار بود    تصريح مي  نامه  وكالتدر  
ايـن امـر تنهـا      . داشت، مشروط به اين كـه ايـن حـق در وكالتنامـه تـصريح شـده بـود                  

درخصوص وكالي دادگستري مطرح بود، به عالوه اين اقرار تنها در صورتي معتبر بـود               
شـد و يـا بـه        گرفت اعـّم از اين كه به صورت شفاهي بيان مي          كه در دادگاه صورت مي    

و . م.د.در قـانون كنـوني آ     . گـشت  صورت كتبي در يكي از لوايح به دادگـاه تقـديم مـي            
 به آن تصريح شـود آورده       نامه  وكالتري كه بايد در      آن، اقرار جزء امو    35براساس ماده   

اگـر ايـن    . باشـد   مذكور اقرار قابل توكيل نمي     ي   ماده 2نشده است، زيرا براساس تبصره      
تبصره را به صورت مطلق در نظر بگيريم، اقرار به هيچ وجـه از ناحيـه وكيـل پذيرفتـه                    

ا بايـد بـه ايـن امـر توجـه           امـ . شود، چرا كه قابليت توكيل اقرار پذيرفته نشده است         نمي
گرفت و مـورد     داشت كه در قانون سابق نيز اقرار در دادگاه كه توسط وكيل صورت مي             

نخـست، اقـرار قـاطع دعـوا كـه مـستند            :  واقع شده بود بر دو قسم بود       گذار  قانونقبول  
قـسم دوم، اقـراري بـود كـه     . كـرد  مستقيم حكم بود و قاضي بر طبق آن حكم صادر مي  

 غيرمـستقيم مـستند حكـم قـرار         طـور   بـه گرفـت و     اب دعوا صـورت مـي     نسبت به اسب  
نمـود   گرفت، به عنوان مثال، وكيل اقرار به امضاي ذيل سند توسط موكل خويش مي              مي

اين اقرار قـاطع دعـوا نبـود و برطبـق           . گرفت و اين سند نيز مستند حكم دادگاه قرار مي        
 و معتبر بود و لزومـي نداشـت          نيز صحيح  نامه  وكالتقانون سابق حتي بدون تصريح در       

بايـست در     به آن تصريح گردد و تنها اقرار قـاطع دعـوا بـود كـه مـي                 نامه  وكالتكه در   
 .شد  جزء اختيارات وكيل تصريح مينامه وكالت

1  

                                                                                                                                          
  . و بعد53قبل، ش .: ك.ر. 1
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اقـرار وكيـل عليـه      «: دارد  مقرر مـي   205در قانون جديد آئين دادرسي مدني، ماده        
شود اعـّم از اين كـه اقـرار        ست پذيرفته نمي  موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا ا        

طبق قانون جديد هيچ تفاوتي بين اقرار       . » آمده باشد  عمل  بهدر دادگاه يا خارج از دادگاه       
ليكن قيدي كه در اين ماده آورده شـده اسـت           . در دادگاه و خارج از دادگاه وجود ندارد       

ا كه اقرار وكيـل نـسبت بـه         تواند مفهوم مخالفي از نوع وصف داشته باشد به اين معن           مي
ت مفهـوم            . شود اموري كه قاطع دعوا نيست پذيرفته مي       يـبه رغـم ترديـدي كـه در حج

م بـه   .د.آ. ق 35 مـاده    2  ي  مخالف وجود دارد و با اين كه تقييـد حكـم موضـوع تبـصره              
 بحـث    ي خالي از اشكال نيست، با وجود اين سابقه        205 ي   مفهوم مخالف ماده    ي وسيله

 را مـورد پـذيرش قـرار        205شود كه مفهوم مخالف مادة       ت عملي موجب مي   و مالحظا 
در اين  . باشد را از سوي وكيل برعليه موكل قبول نمائيم         داده، اقراري كه قاطع دعوا نمي     

 نامـه   وكالـت باشـد بـدون تـصريح در         ها اقراري را كه قـاطع دعـوا نمـي           صورت دادگاه 
م بايـد در    .د.آ. ق 35كـه براسـاس مـاده       پذيرنـد، زيـرا ايـن امـر از مـواردي نيـست               مي

  . تصريح شودنامه وكالت
الزم به ذكر است كه تمام مطالب مطرح شده در فوق راجع به وكيـل در دعـاوي                  
است و ناظر به مواردي است كه شخصي راجع به اموري كه موكّل شخصاً انجـام داده،                 

صي براي انجـام امـري      بنابراين چنان چه براساس مقررات قانون مدني، شخ       . اقرار نمايد 
وكالت داشته باشد، در همان زمان براي اقدامِ نسبت به آن عمل نيـز صـالحيت خواهـد        

تواند در زماني كـه    كسي كه حق دارد عقدي را از سوي موكّل منعقد سازد، مي1 .داشت
حق انعقاد آن عقد را دارد به وقوع عقد اقرار نمايد و چنان چه اين اقرار حتي خـارج از            

 شهادت شهود به اثبـات برسـد، ايـن اقـرار كـه در               ي  اه انجام شود و بعد به واسطه      دادگ
تواند قاطع دعوا باشد، مورد پذيرش قـرار خواهـد           دعواي مطروحه به طرفيت موكّل مي     

باشـد، چنـان چـه در        حتي وكيل دادگستري كه داراي حق صلح و سـازش مـي           . گرفت
دارد   را به نحوي كه طرف دعوا ابراز مي    دادگاه اقرار به صلح و سازش نموده، مفاد صلح        

نكته ديگر اين كه، اقرار وكيـل عليـه         . مورد پذيرش قرار دهد، اين اقرار نافذ خواهد بود        
شود؛ بنابراين پس از     موكل فقط در زماني كه حق انجام عمل حقوقي را دارد پذيرفته مي            

                                                                                                                                          
دكتر سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقه، مركز نشر علوم          .: ك.خصوص، ر  اين براي ديدن سابقه بحث فقهي در     . 1

  .185، ص 3، ج 2اسالمي، چ 
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  .باشد زوال سمت وكيل، اقرار وي به ضرر موكل قابل پذيرش نمي
امـا پرسـشي كـه مطـرح        . رايط مقر براساس قانون، مواردي است كه گفته شـد         ش

باشد يا خيـر؟     شود اين است كه آيا عدم افالس و ورشكستگي نيز از شرايط مقر مي              مي
يعني كسي كه ديون وي بيشتر از دارايـي         . مفلـِس اسم فاعل افالس به معناي ندار است       

س، مفلـسي اسـت كـه حكـم افـالس وي            است؛ مفلَّ ) اسم مفعول تفليس  (مفلَّس  . است
بيان . م. ق 1264ماده  . گويند در قانون تجارت به مفلَّس، ورشكسته مي      . صادر شده است  

. »اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بـر ضـرر ديــّان نافـذ نيـست                 «دارد   مي
قـوقي  زيرا اقرار، عمل ح   . باشد ، معناي اصطالحي آن نمي    »نافذ نيست  « ي  مقصود از واژه  

نيست كه احتياج به تنفيذ بعدي داشته باشد؛ بلكه مقصود از اين عبارت، اين اسـت كـه                  
. اسـت » غير قابـل اسـتناد    «اين اقرار در مقابل اشخاص ثالث كه در اين جا ديـّان هستند             

علت اين امر اين است كه مفلس و ورشكسته در اين مـورد در معـرض اتهـام هـستند،                    
 به اشخاص ثالث كه با اين اقرار ممكـن اسـت متـضرر شـوند                بنابراين اقرار آنان نسبت   

 اين اقرار كـامالً معتبـر و        -  مقر و مقرله      -باشد؛ ليكن بين طرفين اقرار       قابل استناد نمي  
رسد كه عدم افـالس و ورشكـستگي از شـرايط مقــّر              بنابراين به نظر مي   . باشد نافذ مي 

  .كند اي وارد نمي قراركننده و مقرله صدمه چرا كه اين امر به صحت اقرار بين ا باشد، نمي
اقرار مدعي افالس و ورشكستگي در امور راجعه به         «. م. ق 1265  ي  براساس ماده 

شود تا افالس يا عدم افالس        حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نمي       ي  اموال خود به مالحظه   
معلـوم شـدن    بنابراين اين اقرار نيز صحيح است ولي آثـار آن پـس از              . »او معيـّن گردد  

  .نشيند افالس يا عدم افالس مدعي به بار مي
شود اين است كه اگر فردي در آستانة ورشكستگي اقـراري            پرسشي كه مطرح مي   

به نفع ديگران نموده باشد، آيا اين اقرار صحيح است يا خير؟ صحـّت اين اقرار از ايـن                  
ولـي  . گرفته اسـت  جهت كه در دوران به اصطالح مشكوك واقع شده، مورد ترديد قرار             

اين فرد قبل از افالس، چـون       » من ملك شيئاً ملك االقرار به      «ي  به نظر ما براساس قاعده    
. توانسته است نـسبت بـه آن اقـرار نمايـد           خويش را داشته، مي   » مايملك«ي   حق معامله 

  .بنابراين اين اقرار كامالً صحيح و معتبر است
  
   شرايط مقرّله.2
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مقرله ضروري نيـست    . گيرد مقرله نام دارد    ع وي صورت مي   كسي كه اخبار به حق به نف      
شرايط الزم براي تحقق اهليت استيفاء را داشته باشد، چرا كه اقرار مطلقـاً بـه نفـع وي                   

ليكن براي اين كه اقرار بتواند منشأ اثر شود و حق موضوع آن قابليـت               . گيرد صورت مي 
  :تملك داشته باشد مقرله بايد داراي شرايط ذيل باشد

موضوع اقرار حـق اسـت، بنـابراين مقرلـه بايـد بتوانـد حـق                .  اهليت تمتع  -2-1
به عبارت ديگر امكان و قابليت تملك براي مقرلـه شـرط            . موضوع اقرار را تملك نمايد    

. گـردد  بنابراين مقرله بايد موجود باشد و موجوديت فرد با تولـد وي محقـق مـي               . است
رله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قـانون بايـد          در مق «:  دارد مقرر مي . م. ق 1266ماده  

 فـوق از    ي  مقـصود صـدر مـاده     . »بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بـشود           
باشد، اما لزوم وجود     باشد كه در مقرله به هيچ وجه شرط نمي         اهليت، اهليت استيفاء مي   

 تمتع در مقرلـه شـرط       بنابراين اهليت . شود اهليت تمتع از قسمت اخير ماده استنباط مي       
 حقوق بـا زنـده متولـد شـدن          بودن  دانيم اهليت تمتع براي دارا     است و همان طور كه مي     

اقـرار بـراي حمـل نيـز در         ). م. ق 956 ي  مـاده (شـود    انسان شروع و با مرگ او تمام مي       
  ).م. ق1270 ي ماده(صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود 

تواند مقرله واقع شود و اگر       ا متوفّي مي  شود اين است كه آي     پرسشي كه مطرح مي   
اقـرار بـه نفـع      «: دارد از بيان اين امر كـه مقـرر مـي         . م. ق 1267  ي  تواند مقصود ماده   نمي

  چيست؟»  او مؤثر خواهد بودي  ورثهي متوفي درباره
توانـد   متوفي به هيچ وجـه نمـي      . م. ق 956رسد با توجه به اطالق ماده        به نظر مي  

، متـوفي ماننـد كـسي       »الميـّت كالمعدوم «: ي   چرا كه طبق قاعده    صاحب حق واقع شود،   
است كه وجود ندارد و اقرار به نفع متوفي مثل اقرار بـه حقـي اسـت كـه مقرلـه در آن                       

 مذكور بايد بگوئيم كه اقرار خبر دادن از حقي اسـت            1276در توجيه ماده    . وجود ندارد 
آيد كه در     مي عمل  به چنين حقي كاشف     بنابراين با خبردادن از   . كه سابقاً انشا شده است    

زمان حيات متوفي اين حق براي وي وجود داشته است و به محض فوت وي اين حـق                 
بنابراين در واقع اين اقـرار بـه        . گردد باشند، منتقل مي   به ورثه كه قائم مقامان عام وي مي       

 سبب تملك و     از ذكر نام متوفي در ماده مذكور بيان        گذار  قانوننفع ورثه است و مقصود      
  .كاشفيت حق است

مقرله اگر به كلـي مجهـول باشـد         «. م. ق 1271 ي  براساس ماده . بودن  معلوم -2-2
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الجمله معلوم باشد مثـل اقـرار بـراي يكـي از دو نفـر معـين                  اقرار اثري ندارد و اگر في     
تواند مقرله باشد و اگر اقـرار        آيد كه مجهول مطلق نمي     از اين ماده بر مي    . »صحيح است 

باشد، ليكن اگر مقرله معين نباشـد        ه نفع مجهول مطلق واقع شود اين اقرار صحيح نمي         ب
صورت مردد بين دو يا چند نفر باشد اين اقرار صحيح است؛ مشروط به اين كه اين              و به 

به اين معنـا    » الجمله معلوم باشد   في «ي  واژه. امر مردد بتواند به طريق ديگري معين شود       
يـابي بـه      و دسـت  » مقرّله«م اجمالي وجود دارد و براي تعيين دقيق         است كه به مقرّله عل    

علم تفصيلي بايد با توسل به سايد ادلّه از قبيـل شـهادت يـا امـارات و يـا اقـرار سـاير                        
اي به قاعـدة       و در صورت عدم جود چنين ادلّه       1به نفع يكي از آنان اقدام نمود      » مقرّلهم«

 با اين وجود، بـه نظـر مـا، در صـورت             2.مر مشكل القرعه لكّل ا  «قرعه متوسل شد، زيرا     
  .3به نسبت مساوي تقسيم نمود» مقرّلهم«را بين » مقرّبه«عدم وجود هرگونه دليلي بايد 

  
   شرايط مقرّ به.3

ركن سوم اقرار، مقربه است كه عبارتست از هر حقـّي كه بتوان نسبت به آن به نفع غير                  
  : دارد كه عبارتند ازمقربه شرايطي. و به ضرر خود اخبار نمود

توانـد مـالي و يـا غيرمـالي           مقربه بايد حق باشد و اين حق مـي         -بودن    حق -اول
حق غيرمالي نيـز    . تواند عيني يا ديني و نيز  منفعت يا خسارت باشد           حق مالي مي  . باشد

  .تواند مصاديق متعددي از قبيل اقرار به زوجيت و يا اقرار به نسب داشته باشد مي
اقرار به امري كه عقالً يـا عادتـاً         «. م. ق 1269ي   براساس ماده  - بودن  ممكن -دوم

با توجه به مـاده ي فـوق،        . »ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست، اثري ندارد         
بنـابراين بـه عنـوان مثـال        . امكان عقلي، عرفي و قانوني، براي صحت اقرار شرط اسـت          

. باشـد  اي فرزند وي مي  ساله15يد كه فرد تواند اقرار نما   سال سن دارد نمي    20كسي كه   
  .زيرا امكان عقلي و عرفي چنين امري وجود ندارد

                                                                                                                                          
 شـود و    اي در بين چند نفـر يافـت         همانند زماني كه كيسه   .: ش. در رابطه با تفصيل بحث راجع به قاعدة قرعه د          .1

شيخ صدوق، المقنـع فـي الفقـه،        . يكي از آنها مدعي مالكيت آن گردد و ديگران ادعايي نسبت به آن نداشته باشند              
  .10، ص 11اصغر، همان، ج  مرواريد علي: در
  . و بعد340، ص1، ج.ق1418اي، العناوين، موسسة نشر اسالمي، ميرفتاح مراغه: ش. در رابطه با قاعدة قرعه د.2
 راه حل براساس تنقيح مناط احكام ناظر بر قضاوت در مواردي كه علم اجمالي به تعلق حق به يكـي از دو                        اين .3

راجع به اين موارد و توجيه علّت پذيرش چنين قضاوتهايي، با اينكـه             . يا چند نفر وجود دارد قابل توجيه است       
.: ك.سلّم به يكي از آنـان تعلـق دارد، ر          م طور  بهشود، زيرا حق      علم تفصيلي به مخالفت آنها با واقع حاصل مي        

  . و بعد28، ص 1تا، ج  شيخ انصاري، فرائد االصول، مؤسسة نشر اسالمي، بي
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مقرّله اگر بكلّي مجهـول  «. م. ق1271  ي  براساس ماده-بودن   معلوم و معين  -سوم
باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد، مثـل اقـرار بـراي يكـي از دو نفـر                      

 توجه به اين ماده علم اجمالي به مقرّله كافي است و با توسل بـه                با. »معين صحيح است  
نمـائيم و در صـورت عـدم امكـان تعيـين، بـه                داليلي خارج از اقرار، مقرّله را تعيين مي       

  1 .شويم روشي كه در رابطه با وجود علم اجمالي بيان شد متوسل مي
  

   شرايط راجع به ابزار اقرار :دومبند 
شـود   شود كه برخي از عقود بايد با الفاظ خاصي ادا          ـّدات گفته مي  در بحث عقود و تعه    
شود بـه ايجـاب و قبـول         نكاح واقع مي  «دارد   مقرر مي . م. ق 1062  يبه عنوان مثال، ماده   

ي  و يا عقد وقف كـه براسـاس مـاده         » به الفاظي كه صريحاً داللت بر قصد ازدواج نمايد        
ي  اين موارد استثنايي در ساير عقود براساس ماده       به جز   . بايد با لفظ واقع گردد    . م. ق 56

 به چيزي كه داللـت بـر        بودن  شود به شرط مقرون    عقد با قصد انشا محقق مي     . م. ق 191
حال بايد ببينيم كـه اقـرار بـا         . باشد قصد كند و به كار بردن الفاظ، شرط صحت آن نمي          

  باشد يا خير؟ ط مي خاصي براي اداي آن شري شود و آيا وسيله اي ادا مي چه وسيله
شود به هر لفظي كه داللت بـر آن          اقرار واقع مي  «دارد   مقرر مي . م. ق 1260  ي ماده

تواند صورت بگيرد مشروط به اين كه اين الفـاظ مجمـل          بنابراين اقرار با لفظ مي    » نمايد
ليكن نبايـد اقـرار را در اقـرار شـفاهي           . گرچه ابزار رايج اقرار، لفظ است     . و مبهم نباشد  

اي بـا ابـزار        زيرا داللت اقرار بر وجود حق، نه شرعاً و نه عقالً مالزمه            2نحصر دانست، م
  .، معتبر است آن ندارد و هرگاه چنين داللتي ايجاد شود

بـه  . تواند از ابزار اقرار باشد مشروط به اين كه نوشـته معتبـر باشـد               كتابت نيز مي  
.  باشد و اصالت آن اثبـات شـود        عنوان مثال، ذيل سندي كه حاوي اقرار است امضا شده         

  .»اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است«. م. ق1280 ي براساس ماده
: دارد مقـرر مـي   . م. ق 1261مـاده   . تواند ابزاري براي بيان اقرار باشـد       اشاره نيز مي  

بايـد متـذكر ايـن      . »ي شخص الل كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صـحيح اسـت             اشاره«

                                                                                                                                          
  . و ارجاع ذيل آن73قبل، ش .: ش. د.1
 با اين حال بعضي از فقها عظام، تنها اقرار لفظي را ظاهر در اقرار دانسته انـد و اقـرار فعلـي را از حيـث حكـم                             .2

 المرتـضي   مؤسـسه شيخ محمد حسن نجفـي، جـواهر الكـالم،          .: ك.براي نمونه ر  . اند  ار ذكر نموده  ملحق به اقر  
  .249، 12ج .  ق1412العاليمه 
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توان بيان اقـرار     اد الل در اين ماده ناظر به مورد غالب است و نمي           مطلب شد كه ذكر افر    
توانند با اشـاره اقـرار       را با اشاره محدود به اين افراد نمود؛ بنابراين افراد غير الل نيز مي             

  .نمايند
شود كه اقرار با هر يك از ابزار لفظ و كتابت و             از مجموع مباحث فوق، نتيجه مي     

باشـد چـرا كـه در        يرد و لفظ از شرايط تحقق اقـرار نمـي         اشاره ممكن است صورت بگ    
 اخبار به حقي كـه سـابقاً انـشاء شـده اسـت و هـر يـك از                    :ست از  ا واقع، اقرار عبارت  

تواند كاشف از اين واقعيت باشد كه حق مزبـور سـابقاً بـه وجـود                 ابزارهاي ياد شده مي   
الينـسب  «: تـه شـده   گرچه سكوت، داللت بر امري ندارد و همانطور كـه گف          . آمده است 

 ليكن هرگاه سكوت از قبل در روية عملي ساكت و يا در روابط وي بـا                 1،»للساكت قول 
مدعي داللت بر قبول ادعا نمايد و يا اوضاع و احوال و قرائن موجود بتواند كمك نمايد                 
تا ارادة ساكت را بر اقرار به دست آوريم، چنـين سـكوتي در صـورت وضـوح داللـت                    

  .2ار محسوب شودتواند اقر مي
  

  شرط تصديق مقرله: سومبند 
در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيـست لـيكن اگـر مفـاد              «: م. ق 1272براساس ماده   

آنچه از صدر اين ماده     . »اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت           
د و شـرط صـحت   آيد اين است كه اصوالً تصديق مقرله تأثيري در صحت اقـرار نـدار         مي بر

باشد چرا كه اقرار عبارت از اخبار به حقي است كه سابقاً به وجود آمـده اسـت و                    اقرار نمي 
با وجود اين، براسـاس ذيـل ايـن مـاده     . دهد تنها از حقي كه قبالً وجود داشته است خبر مي      

  گرچه اگر بتواند ثابت كنـد       آثار اقرار در صورت تكذيب مقرله تنها در حق وي مؤثر نيست           
رسد كه اقرار مقرّ بـه نفـع          كه تكذيب وي به علّت اشتباهي بوده كه مرتكب شده، به نظر مي            

توانـد از اقـرار       حتّي با فرض تكذيب مقرّله، قائم مقام قانوني وي مي         . او كارساز خواهد شد   
با اين وصف، اگر موضوع اقرار مالي باشد كه مقوله به           . مند گردد   تكذيب شده توسط او بهره    

                                                                                                                                          
ه، چ           .: ش.در شرح اين قاعدة و موارد اجراي آن د        . 1 ج  3جالل الدين سيوطي، االشباه و النّظائر، دارالكتب العلميـ ،

1 ،7 307.  
انـد  نمايـد، فقهـاء و حقوقـدانان سـعي نمـوده            ر مواردي كه داللت بر قبول مـي       مندساختن سكوت د    براي قاعده . 2

تقريـرات درس   . ك.الـسكوت اذا اسـتعمل للبيـان بيـان ر         : به نظر ما مي توان گفـت      . ي به دست بدهند     ضابطه
، 1376حقوق مدني كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانـشكدة حقـوق و علـوم سياسـي، دانـشگاه تهـران،                    

  .عاقدينمبحث شروط مت



 اقرار

 

51

با ايـن توضـيح، ايـن اقـرار         .  ببرد  تواند از اين اقرار بهره      انتقال داده، انتقال گيرنده مي    ديگري  
  .  اقرار نيز مؤثر باشد ي كننده ي تكذيب تواند در حق ورثه مي

اما بايد توجه داشت كه در يك مورد خاص تصديق مقرلـه شـرط صـحت اقـرار                  
 مقرر  خصوص  اين  در. م. ق 1273ماده  . باشد باشد و آن مورد خاص اقرار به نسب مي         مي
 كسي كه بـه نـسب او اقرارشـده          …اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه         «: دارد مي

 منازعي در    كه  تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به شرط آن              
باشـد، ايـن اسـت كـه در          علت اين كه در اين مورد تصديق مقرله شرط مي         . »بين نباشد 

آيـد و بـه همـين         به نسب براي مقرله نيز ممكن است تعهـّدات و تكاليفي به بـار               اقرار
با اين وجـود    . تواند براي احتراز از چنين تعهـّداتي اين اقرار را رد نمايد           خاطر مقرله مي  

شود، تـصديق وي نيـز مـؤثر          چون به اقوال وي اعتباري بار نمي       1اگر مقرله صغير باشد   
  .2 مورد براي صحت اقرار، منازعي نبايد در ميان باشدنخواهد بود ليكن در اين

  
  آثار اقرار:  چهارممبحث

از جملـه   : شود  مي 3اقرار پس از اين كه به درستي و با تمام شرايط واقع شد منشأ آثاري              
بـه  . رسـد   ثبوت بـه اثبـات مـي        ي  اين كه حق مورد نزاع تشخيص داده شده و از مرحله          

اين آثـار در دو بنـد مـورد         .  از اقرار مسموع نخواهد بود     عالوه بر طبق قاعده، انكار پس     
  :گيرد مطالعه قرار مي

  
   تشخيص و اثبات حق- اولبند 

مبناي اين امر كامالً عقلي است چرا كه بر طبـق           . باشد اولين اثر اقرار اثبات حق براي مقرله مي       
حقي براي مقرلـه كـه در       ، با اقرار خبر از وجود       »اقرارالعقالء علي انفسهم جايز   «ي فقهي    قاعده

شود و معقول نيست كه شخص با داشتن اهليت، به ضرر            عالم واقع قبالً وجود داشته، داده مي      
هر كس اقـرار بـه      «. م. ق 1275به همين جهت است كه براساس ماده        . خود به دروغ خبر دهد    

                                                                                                                                          
  .218شهيد ثاني، همان، ص : ش.د. همچنين است اگر مقرله مجنون يا ميت باشد. 1
  . و بعد128، ش 1همان، ج . دكتر ناصر كاتوزيان.: ك. براي مالحظة بحث جامعي پيرامون اقرار به نسب ر.2
ين است كه اقرار مطلقاً منشأ      دادرسي مدني، همچنين مواد قانون مدني راجع به اقرار ظاهر در ا            مواد قانون آيين  «. 3

باشد اعـّم از اين كه در دادگاه باشد يا خارج از دادگاه، در مقابل ادعا اظهار شده باشد يا در مقابل ادعـا                        اثر مي 
  .71ي متين، صك، مجموعه.ع. چهارم د ي، شعبه2/10/1321 -2924حكم ش . »نباشد
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مهـم بـراي   ي بـسيار  اقـرار يكـي از ادلّـه   . »حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بـود   
بر همين اساس اسـت     . تواند به تنهايي دليل اين امر باشد       باشد و مي   تشخيص و اثبات حق مي    

 بـودن   هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كـه دليـل ذي حـق             « :دارد م مقررمي .د.آ. ق 202كه ماده   
ف بنابراين مقر پس از اقرار و به صـر        . »طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن الزم نيست         

شود ليكن چون اثر اقرار نـسبي اسـت، فقـط خـود مقـر                وجود آن ملزم به مفاد اقرار خود مي       
اقرار هر كس فقـط     «: گويد مي. م. ق 1278 ي  ماده. شود و نه كس ديگري     نسبت به آن ملزم مي    

نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حـق ديگـري نافـذ نيـست مگـر در                        
  .»را ملزم قرار داده باشد آنها موردي كه قانون

  
   عدم تأثير انكار بعدي مقرّ:دومبند 

 ليكن اگـر مقـر ادعـا كنـد          1انكار پس از اقرار مسموع نيست     «. م. ق 1277براساس ماده   
 كه  درصورتيشود و همچنين است      اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي           

ول باشد مثل اين كه بگويد اقـرار بـه گـرفتن            براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قب        
وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات                

به عالوه اگر كذب اقرار نزد حاكم ثبت شود اين اقرار فاقـد             . »نشده مضر به اقرار نيست    
. م. ق 1276ي  مـاده .  يا نكنـد   اعـّم از اين كه مقر اين اقرار را انكار بكند         . اثر خواهد بود  

  .»اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت«: دارد مقرر مي

                                                                                                                                          
براين اگر مثالً كسي در سابق صريحاً به وقفيـّت زميني اقـرار نمـوده              انكار بعد از اقرار قانوناً مسموع نيست بنا       «. 1

  يتـوان اقـرار او را بـه منزلـه          باشد درخواست ثبت به عنوان مالكيت بعداً از طرف او صـحيح نيـست و نمـي                
  .71ك، مجموعه ي متين، ص .ع.، شعبه هشتم د1/3/28 -515حكم ش . »شهادت تلقي نمود



 

  
  

  2 فصل
  
  

  شهادت
  

باشد و مطالعة تاريخ حقـوق نـشان         ترين ادلّه براي اثبات ادعا مي      شهادت يكي از قديمي   
شـده   ل با اهميـت تلقـي مـي    جزء دالي   هاي حقوقي، از ديرباز،     دهد كه در تمامي نظام      مي

 اعتبــار و ارزش آن هميــشه  ي اســت؛ لــيكن در حــدود اســتفاده از ايــن دليــل و دايــره
علت اين امر اين است كه از يـك طـرف شـهادت، بـه               . نظر وجود داشته است    اختالف

 كلـي محـدود     طـور   بهتوان آن را     علت سهولت آن، رواج بسياري در جامعه دارد و نمي         
شود كه امكان تباني و سوء اسـتفاده از          مي  يكي از داليلي محسوب      كرد و از سوي ديگر    

  .آن بسيار است
و ) اول مبحـث ( تبيين اين دليل اثبات دعوا، ابتدا به تعريف آن پرداختـه             منظور  به

پـس از آن بـه      ). دوممبحث  (دهيم   ي اعتبار شهادت را مورد بررسي قرار مي        سپس دايره 
 شـهادت را مـورد مطالعـه         و در پايان، آيين   ) سوممبحث  (پردازيم    بيان شرايط اعتبار مي   

  ).چهارممبحث (قرار خواهيم داد 
  

  تعريف شهادت: مبحث اول
شهادت، اخبار به وجود حق يـا سـبب آن بـه            : گونه تعريف نمود   توان اين  شهادت را مي  

ست از اخبـار بـه       ا تر، شهادت عبارت   به عبارت ساده  . نفع يكي و به ضرر ديگري است      
  :اركان تعريف فوق عبارتند از. ه نفع غير و به زيان غيرحق ب

 اخبـاري اسـت كـه خبـر از وجـود             ي   شهادت از جمله ادلّه    -اخبار: ركن نخست 
بنـابراين شـهادت قابـل تـصديق و تكـذيب      . دهد كه سابقاً  ايجاد شـده اسـت    حقي مي 

ـ                مي صديق و  باشد و اين وجه تمييز جمالت اخباري از جمالت انشايي است كه قابـل ت
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  .باشند تكذيب نمي
دهد و همـان طـور كـه          شهادت، از وجود حقي خبر مي      -اخبار به حق  : ركن دوم 

باشـد و شـامل تمـام حقـوق           گفته شد، حق به مفهوم اعم كلمه مد نظر مي          1پيش از اين  
  .شود عيني و ديني و نيز مالي و غيرمالي، مي

بنـابراين  . شـود  ر اخبار مي   شهادت همانند اقرار، به نفع غي      -به نفع غير  : ركن سوم 
شـود بلكـه ادعـا       اگر اخبار به نفع خود خبردهنده باشد اين امر شهادت محـسوب نمـي             

  .است
 اين ركن فـصل تعريـف شـهادت از اقـرار محـسوب              -به ضرر غير  : ركن چهارم 

شود، زيرا اقرار خبري بود كه به ضرر خود خبردهنده بود ليكن در شهادت شـخص                 مي
  .بيند  از خبر نميخبردهنده هيچ زياني

  

  ي اعتبار شهادت دايره: دوممبحث 
طوركه قبالً نيز اشاره شد در مورد تعيـين دايـره و محـدوده اعتبـار شـهادت، بـين                     همان
ايـن اخـتالف بـه اصـول مـذهبي و           . نظر وجود دارد   هاي حقوقي مختلف، اختالف    نظام

ي كه افراد به اصـول    در جوامع غيرمذهب  . گردد اخالقي و نيز سطح فرهنگ جوامع باز مي       
  تواند آثـار سـوء     ي اعتبار شهادت مي      دايره  ي  باشند، توسعه  بند نمي  مذهبي و اخالقي پاي   

ولي در جوامـع مـذهبي كـه        . بسياري به بار آورد و حقوق افراد بسياري را تضييع نمايد          
 بـه   توانـد  ي اعتبار شهادت شهود مـي      ي دايره  باشند، توسعه  افراد مقيـّد به راستگويي مي    

 كامـل   طور  بهامروزه هيچ يك از اين دو ديدگاه        . احقاق حقوق افراد كمك شاياني نمايد     
تواند مورد قبول واقع شود و هر يك از اين دو نظـام بـه يكـديگر نزديـك                    و مطلق نمي  

هاي حقـوقي    اما با رواج اسناد و متداول شدن آنها در معامالت ميان افراد، نظام            . اند شده
 طـور   بـه ويـژه در مـواردي كـه          د كردن اعتبار شهادت شـهود، بـه       جديد به سمت محدو   

به عنـوان مثـال، در كـشور        . اند شود، گرايش پيدا كرده    متعارف ميان افراد سند تنظيم مي     
هـيچ   فرانسه در مورد معامالت با مبلغ معين بايد سند تنظيم گردد و شـهادت شـهود بـه                 

                                                                                                                                          
  .42قبل، ش .: ش.د. 1
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 .شود عنوان پذيرفته نمي
1  

يـران بـه پيـروي از قـانون مـدني فرانـسه ارزش و اعتبـار                 در قانون مدني سابق ا    
لكـن بـا    . شـد  شهادت محدود بود و تنها در موارد خاصي شهادت شـهود پذيرفتـه مـي              

 و  1308 و   1307 و   1306 و با حـذف مـواد        1370 و متعاقباً سال     1360اصالحات سال   
 اعتبـار   ي   از قانون مدني، نظام حقوقي ايران به شدت بـه سـمت توسـعه              1311 و   1310

تنها محدوديتي كه در مقابل اعتبار شهادت شهود وجود دارد،          . شهادت، گرايش پيدا كرد   
در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در          «: دارد است كه مقرر مي   . م. ق 1309ماده  

محكمه محرز شده دعوا كه مخالف با مفاد يـا منـدرجات آن باشـد بـه شـهادت اثبـات               
 شوراي نگهبان خالف شرع اعـالم       24/8/1367نيز در نظريه مورخ     اين ماده   . »گردد نمي
از اين نظر كه شـهادت، شـرعي را در برابـر            . م. ق 1309 ي  ماده«: براساس اين نظر،  . شد

  . »گردد اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خالف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي
رفتن ايراد شوراي نگهبان    و حتي بدون در نظر گ     . م. ق 1309با دقت نظر در ماده      

شويم كه اين ماده محدوديت قابـل اعتنـايي را در مقابـل اعتبـار شـهادت بـه                    متوجه مي 
» مفاد و مندرجات   « تنها مواردي كه مخالف با    . م. ق 1309وجود نياورده است؛ زيرا ماده      

ر بـا   يداند نه هر نـوع شـهادت مغـا         سند رسمي باشد را با شهادت شهود قابل اثبات نمي         
گيرد، شهادتي است كه مـؤداي        در واقع، شهادتي كه مورد پذيرش قرار نمي       . ند رسمي س

 منظور  بهآن با مفاد سند رسمي در تضاد باشد، به عنوان مثال، در يك وكالت نامة رسمي                 
 وكالت درج مي شود كه موكل حق عـزل وكيـل خـويش را ضـمن عقـد                   نمودن  بالعزل

 وجود عقد خارج الزم مورد تصريح قـرار         ترتيب بدينخارج الزم از خود ساقط نمود و        
توانـد     اثبات عدم وجود چنين عقد خارج الزمـي، نمـي          منظور  بهاستناد شهادت   . گيرد  مي

در ) عدم وجـود عقـد خـارج الزم       (مورد پذيرش قرار گيرد، چون موضوع اين شهادت         
ند تواند مـانع پـذيرش سـ        ساير انواع تعارض بين شهادت و مندرجات سند رسمي نمي         

گردد؛ مثل اين كه شهود بر استعفاي وكيل يا برانجام مورد وكالت توسط شخص موكّـل                
طور است چنـان چـه مـؤداي شـادت           همين. قبل از انجام آن توسط وكيل شهادت دهد       

                                                                                                                                          
 اصالح شـده، بـراي هـر    80ـ525 با قانون شمارة  1980 ژوئيه   12فرانسه كه در مورخ     . م. ق 1341براساس مادة    .1

اي كه از مبلغ قابل تعيين به وسيلة مصوبه هيأت وزيران تجاز نمايد و يا از ارزش مالي معادل اين مبلـغ                      معامله
  .شود  مورد پذيرفته نمي، بايد سند رسمي يا عادي تعيين شود و شهادت در اين بيشتر شود

Il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses exédant une somme ou 
une valeur fixée par decret… et il n’est refu aucune preuve par témoins…”. 
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  . شهود فقدان يكي از شرايط صحت عقد وكالت و در نتيجه بطالن آن باشد
 آمده، محدوديت واقعي براي     1309شود آن چه در مادة      از آن گذشته، استنباط مي    

گردد، زيرا سند موضوع اين ماده در معناي اخص كلمـه بـه كـار                 شهادت محسوب نمي  
 و بنـابراين چـون در ايـن         documentفرانسوي مي باشد و نه       acteگرفته شده و معادل     

مفهوم، سند متضمن يك عمل حقوقي است و چنـين سـندي در برگيرنـدة اقـرار كتبـي              
گردد، به ويژه     باشد، از باب تعارض اقرار با شهادت، اقرار مقدم مي           ه سند مي  امضاء كنند 

به عبارت ديگـر    . اند  كه شهادت مأمورين رسمي دولت نيز در سند به اقرار ضميمه شده           
كننـده و    باشـد بلكـه تـأمين       سند خود ذاتـاً دليـل نمـي        1همان طور كه قبالً نيز گفته شد،      

 در اكثر موارد محتـوا ومفـاد سـند، اقـرار يـا شـهادت                باشد و   دليل مي  ي  انعكاس دهنده 
؛ بنـابراين كـامالً     .)م. ق 1277ماده  (دانيم انكار پس از اقرار مسموع نيست         باشد و مي   مي

روشن است اقراري كه در سند رسمي مندرج است در مقام تعارض با شـهادت غالـب                 
بنـابراين ايـراد شـرعي      . تواند چنين اقراري را از اعتبار ساقط نمايـد          بوده و شهادت نمي   

هـا   تواند قابل دفاع باشد و در عمل نيـز دادگـاه           شوراي نگهبان در رابطه با اين ماده نمي       
برخالف نظر شوراي نگهبان عمل نموده و بر خالف مفـاد و منـدرجات سـند رسـمي،                  

شود كه حداكثر اعتباري را كـه        با اين توضيح مشخص مي    . پذيرند شهادت شهود را نمي   
براي شهادت به عنوان يك دليل تصور كرد در قانون ما بـراي شـهادت در نظـر            توان   مي

  .گرفته شده است و اين نشان از اهميت بسيار زياد شهادت به عنوان دليل اثبات دارد
اي كه بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه بـا اصـالحات قـانون مـدني و                    نكته

كاركرد خويش را از دسـت داده اسـت و   م نيز  .  ق 1312 به بعد، ماده     1306حذف مواد   
 در قـانون سـابق دعـاوي بـه دو دسـته تقـسيم                كـه   توضيح آن . ديگر قابليت بحث ندارد   

دسته اول، دعاوي بودند كه با شهادت شهود قابل اثبات نبودنـد كـه همگـي بـا                  : شد مي
) 1311 و   1310 و   1308 و   1307 و   1306مـواد   . ( حذف گرديدند  گذار  قانوناصالحات  

 دوم، دعاوي بودند كه با شهادت شهود قابل اثبات بودند كه معرف ايـن نـوع                 ي  ستهو د 
امروزه ديگر تمامي دعاوي با شهادت شـهود قابـل اثبـات            . م بود .  ق 1312دعاوي ماده   

  .اي ندارد كامالً لغو و بيهوده است و هيچ فايده. م.  ق1312هستند و ماده 
  

                                                                                                                                          
 .24قبل، ش .: ش.د. 1



 شهادت

 

57

  شرايط اعتبار شهادت: سوممبحث 
ي اعتبار شهادت، اصوالً براي اين كه امنيت قضايي به مخاطره نيفتـد و               ي دايره  با توسعه 

اي  دسـته . از اين دليل سوء استفاده نگردد، شرايطي براي اعتبار شهادت وضع شده است            
ي اداي شـهادت و      از اين شرايط مربوط به شخص شاهد و برخي ديگر مربوط به نحوه            

مجموع اين شرايط به ترتيـب    . باشد وع شهادت مي  اي نيز مربوط به موض     در نهايت دسته  
  .گيرد مورد مطالعه قرار مي

  
   شرايط مربوط به شاهد-اول بند 

در شاهد بلوغ، عقل، عـدالت، ايمـان و طهـارت مولـد             «: دارد مقرر مي . م.  ق 1313ماده  
شهادت كسي كه نفـع شخـصي       « همين ماده اعالم مي نمايد       2و نيز تبصره    » شرط است 

ين يا منفعت يا حق در دعوا داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكـدي را                 به صورت ع  
  :با توجه به اين ماده شرايط شاهد عبارتند از. »شود شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي

  
   بلوغ.1

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمـام قمـري و در            «. م. ق 1210ي    ماده 1ي   براساس تبصره 
شهادت اطفالي را كه «: دارد مقرر مي. م. ق1314با اين حال ماده . »دختر نه سال تمام قمري است    
اند فقط ممكن است براي مزيـد اطـالع اسـتماع نمـود مگـر در                 به سن پانزده سال تمام نرسيده     

 1.م. ق 1210 مـاده    1تبـصره   . »مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شـناخته باشـد            
توان گفت كه اين تبـصره ناسـخ مـاده           مؤخّر است، بنابراين مي    قانون مدني    1314نسبت به ماده    

 بـالغ   1210بنابراين شهادت تمامي كساني كه بـه موجـب تبـصرة يـك مـادة                 باشد و   مي 1314
توان از دختراني      خاص مي  طور  بهدر اين رابطه    . رسد  گردند قابل پذيرش به نظر مي       محسوب مي 

رسند   پسراني نيز كه به سن پانزده سال تمام قمري مي         كه نه سال تمام قمري دارند نام برد، ليكن          
 قـانون مـدني براسـاس تقـويم هجـري           1314 توضيح اين كه مـادة    . باشند  مشمول اين حكم مي   

 15 قانون مدني بـه سـن        1210 خورشيدي انشاء شده است و در نتيجه پسراني كه براساس مادة          
رده سال و هفـت مـاه دارنـد و بـر            رسند هنوز از نظر تقويم خورشيدي چها        سال تمام قمري مي   
  . گردند  ، مشمول اين ماده نمي1314 فرض حاكميت مادة
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 خروج صغار از حجر پاي بنـد        درخصوص به منطق قرآن كريم      كه  درصورتيبا وجود اين،    
ـاح را بـه عنـوان                 بمانيم، اين كتاب آسماني براي رفع حجر از صغار بلوغ جنسي و آمادگي براي نك

ار ضروري  غرا نيز در ص   ) ايناس رشد (ع كف سن اهليت قرار داده و احراز رشد          پاية سني و در واق    
ـا توجـه بـه ماهيـت موضـوعات                   1 .شمرده شده است    نتيجة چنين منطقي تغيير سن امارة رشـد ب

اعم از اهليت طرح دعـوا و اهليـت اداء          (گوناگون از قبيل امور كيفري، اموال، خانواده و نيز قضايي           
باشد و راه جمع كردن بين احاديـث          ات اوضاع و احوال مكاني و زماني مي       و حتي مقتضي  ) شهادت

اند اينست كه چنين تغييري را در سـن           متعددي كه سنهاي مختلف را به عنوان سن بلوغ ذكر نموده          
 سال به عنوان امارة رشد در رابطه با شـهادت بـه             15 در اين صورت، پذيرش      2 .امارة رشد بپذيريم  

ـال             بدين 3 .يات موجود سازگار باشد   رسد با واقع    نظر مي  ـانزده س ترتيب بايد پذيرفت كه با احـراز پ
شود كه شاهد عالوه بر بلوغ داراي رشد براي اداي شـهادت              تمام خورشيدي، اين اماره حاصل مي     

ـام                   كه  درصورتيبا اين وجود    . است ـال تم ـانزده س ـيدن بـه پ  دادرس پس از سن بلوغ و قبل از رس
ـاير        ، رشد شاهد را احراز نمايد، به نظر ما مي         شمسي، به صورت موردي    تواند در صورت وجود س

 1314 و   1313 و   1210چنين نظري هم موجـب جمـع مـواد          . شرايط، به اين شهادت استناد نمايد     
توانـد از     دهد سازگار است و هم مي        اثبات خالف مي    كه اجازة »  رشد  امارة«گردد و هم با مفهوم        مي
ـا              قانون آئين    241  مادة ـتمداد كـرد و هـم ب دادرسي مدني و قدرت دادرس در ارزيابي شـهادت اس

 پذيرفتـه و    4ساله را با شرايط خاصي در مـورد قتـل         احاديث متعددي كه پذيرش شهادت صبيان ده      
اند و نيز فتواي مشهوري كـه در جـرح و قتـل ايـن شـهادت را قابـل                      حكم به پرداخت ديه نموده    

اي براي اداي     رسد كه در اين موارد سن رشد ويژه         زيرا به نظر مي    سازگار است،    5اند  پذيرش دانسته 
اند، گرچه در اين گونه موارد با توجه به شرايطي كه در احاديث ذكر شده به نظر                   شهادت قائل شده  

  .گردد رسد كه شهادت موجب علم دادرس مي مي

                                                                                                                                          
و ابتلوا اليتامي حتّي اذا بلغوا النكـاح فـان انـستم مـنهم رشـداً ف ادفعـوا الـيهم                      « :6قرآن كريم، سورة نساء آيه      . 1

  ».اموالهم
عباس كريمي، سن بلوغ به عنوان يك حكـم مفوضـه، سـخنراني بـراي كـار آمـوزان       .: ك.براي شرح اين نظر ر   . 2

دكتر عباس كريمي، احكام مفاوضه در حقوق اسالم،        : ك.، كاخ دادگستري و نيز ر     68ند  وكالت دادگستري، اسف  
  .1375مجلة دانشكدة علوم قضايي و خدمات اداري، قوة قضائيه، 

  .266، ش35، ص2دكتر كاتوزيان ناصر، همان، ج . ك.ر. 3
  .، حديث او بعد22 شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، كتاب الشهادت، باب  .:ش.د. 4
ايشان اين قول را به فقهاي بزرگي همچون شـيخ          .  و بعد  309، ص   14شيخ محمدحسن نجفي، همان، ج      . ك.ر. 5

انـد و     طوسي در كتاب نهايه، ابن ادريس حلّي در سرائر االحكام و ابن حمزه طوسـي در الوسـيله نـسبت داده                    
باشند همانند محقـق      مي اين شهادت برندكه فقط در مورد جراح معتقد به پذيرش           فقهاي نامداري را نيز نام مي     

  . حلّي در المختصر النافع، شيخ طوسي در خالف، سيد مرتضي در انتصار و ابن زهره در غنية النزوع
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   عقل.2
تبـار اسـت و شـهادت       اع بنابراين شهادت مجنون دائمي مطلقاً بي     . شاهد بايد عاقل باشد   

مجنون ادواري تنها در زمان افاقه اعتبار دارد مشروط به اين كه مجنون ادواري در زمـان          
درصورتي كه در حالت افاقه يا جنون مشاهد در         . تحمـّل شهادت نيز در افاقه بوده باشد      

رسد كه اصل بر حالـت افاقـه و           به نظر مي  . باشدزمان تحمل شهادت ترديد وجود داشته     
م حدوث جنون باشد و كسي كه مدعي جنون است بايد ادعاي خود را اثبات نمايـد                 عد

  .1 كه ويژه اعمال حقوقي خود صغير است بهره برد1213 توان از حكم مادة و نمي
  
   عدالت.3

شود  در معناي عدالت گفته مي    . در اين كه شاهد بايد عادل باشد هيچ شكي وجود ندارد          
گناه كبيره نشده باشد و بر گناهـان صـغيره نيـز اصـرار              كه عادل كسي است كه مرتكب       

نورزد و كار خالف مروت از وي سر نزند يعني مرتكب امري نگردد كـه عرفـاً ناپـسند                   
 شاهد است يـا عـادل نبـودن وي و    بودن اما پرسش اين است كه آيا اصل بر عادل  . باشد

  بنابراين عدالت بايد احراز گردد؟
برخـي اصـل را بـر عـدالت شـاهد      .  نظـر وجـود دارد     اختالف خصوص  اين  دردر فقه   

 عـدالت   گذارند مگر اين كه خالف آن اثبات گردد و برخي از فقها نيز قائل به لزوم احـراز                  مي
  2 .باشند و اعتقاد دارند كه عدالت شاهد بايد براي دادرس به اثبات برسد شاهد مي

 اعتبار شهادت شـهود      دايره ي  در قانون مدني با اصالحات اخير و همراه با توسعه         
. و در راستاي ارتقاء سطح اعتماد و وثوق بـه شـهادت، نظـر دوم پذيرفتـه شـده اسـت                    

عـدالت شـاهد بايـد بـا يكـي          «: دارد صوص مقرر مي   دراين. م. ق 1313 ماده   2ي   تبصره
 نيز كه شرط    -ك  .د.آ. ق 155با اين وجود، ماده     . »ازطرق شرعي براي دادگاه احراز شود     

رد شاهد به هنگامي كه دادرس به شهادت به عنوان دليل شرعي اسـتناد              عدالت را در مو   
كـسي كـه سـابقه فـسق يـا          « :كند   خود چنين مقرر مي    3داند، در تبصرة     نمايد الزم مي   مي

 اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او           منظور  بهاشتهار به فساد دارد چنان چه       
مفهوم مخالف چنين   . »شود  هادتش پذيرفته نمي  و اطمينان از صالحيت و عدالت وي، ش       

                                                                                                                                          
  .265دكتر ناصر كاتوزيان، همان، ش .: ك.براي نظر مخالف ر. 1
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اي اين است كه عدالت شخص فاقد سوء پيشينه فسق يا اشتهار به فساد مفـروض                  مقرره
 قانون مـدني    1313در چنين شرايطي يا بايد به منطوق مادة         . است و نياز به احراز ندارد     

 اين كه تبصرة اخير را      عمل نموده و مفهوم مخالف تبصرة اخير را فاقد اعتبار بدانيم و يا            
رسد كه هر يـك از ايـن        به نظر مي  .  بدانيم 1313كه در تصويب مؤخر است پاسخ مادة        

 1313 مـادة  1پاي بند شدن به ظاهرة تبـصرة       . دو راه حل معايب و محاسني داشته باشد       
 به لزوم احراز عدالت شاهد در هر مورد شهادت، نه تنها اطالة دادرسي در               نمودن  و حكم 
اهد داشت، بلكه در عمل، توسل به شهادت در دعاوي بـه لحـاظ مـشكل اثبـات        پي خو 

از سـوي ديگـر،      . عدالت هر يك از شهود، بسيار سخت و در نتيجه نـادر خواهـد شـد               
مفروض انگاشتن عدالت هر شاهد و اكتفاء به ظاهر افراد به نحـوي كـه مـورد توصـية                   

 ظـاهر فريبـي خواهـد شـد، بلكـه            نيز نه تنها موجب رواج ريا و       1بعضي از فقهاء است   
. هاي اعتبار شهادت را سست خواهد كرد و شهادت دروغ امري رايـج خواهـد شـد                  پايه

شود و عـدالت      يك مفهوم نسبي در حقوق اسالم قلمداد مي       » عدالت«فراموش نكنيم كه    
يك مرجع تقليد، عدالت امام جماعت، عدالت قاضـي و عـدالت شـاهد هركـدام دامنـة                  

در واقع، منظـور از عـدالت در هـر زمينـه، شايـستگي در آن                . ديگر دارند متفاوتي از يك  
شاهد نيز بايد شايسته اداي شهادت باشد و اين شايستگي بايد براي قاضـي              . رابطه است 
الجمع مهما امكن اولـي     «بنابراين پيشنهاد ما اين است كه به اقتضاي قاعدة          . محرز گردد 
از قانون مـدني و قـانون آئـين دادرسـي كيفـري             به جمع بين دو مقرّرة فوق       » من الطّرح 

 قانون مدني را شامل دو مورد زيـر بـدانيم و در             1313بپردازيم و حكم تبصرة يك مادة       
 قـانون آئـين دادرسـي كيفـري         155 مـادة    3ساير موارد براساس مفهوم مخالف تبـصرة        

انون آئـين    ق 172 و   171عدالت شاهد را مفروض قلمداد كنيم؛ اين راه حل با مفاد مواد             
دو موردي كه عدالت شاهد بايد احراز گردد بـه ايـن            . دادرسي كيفري نيز سازگار است    

 زماني كه موقعيت اجتماعي و شغلي شـاهد، شـرايط خـانوادگي و نيـز                -1: شرح است 
روابط خويشاوندي و دوستي شاهد با يكي از اصحاب دعوا به نحوي اسـت كـه بـراي                  

 در اين صـورت چـون عـدالت از امـور احـرازي              .شود  دادرس احتمال تباني حاصل مي    
تواند بدون درخواست اصحاب دعوا درصدد احراز عدالت شـاهد بـر              است، دادرس مي  
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 زماني كه يكي از اصحاب دعوا اقدام به جرح شاهد نمايد نيز مفاد تبصرة يك                -2 1 .آيد
  .  مذكور بايد به اجراء در آيد1313مادة 

ت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج         صالحي«م  .د.آ. ق 233براساس ماده   
مقـصود ايـن مـاده،    . »باشـد  در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري اين قانون مي        

 قـانون   168براسـاس مـاده     . باشـد   مي 28/6/1378مصوب  . ك.د.آ. ق 172 الي   168مواد  
، مقـرر   ت از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد           اس جرح عبارت «مذكور  

جرحِ شاهد حق كسي است كـه       . »گيرد  طرفين دعوا صورت مي    ي  كرده است و از ناحيه    
دهد بنابراين هر يك از اصحاب دعوا حق دارنـد گواهـان             شاهد به زيان وي گواهي مي     

طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند ولي بايد توجه كرد كه قوانين مربوط به جرح از                  
 چنان چه پـس     …«: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 234 اخير ماده    قواعد آمره هستند زيرا قسمت    

از صدور رأي بر دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جـرح وجـود داشـته                   
ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مـورد از مـوارد                    

قرر براي شاهد باشد دادگاه     بنابراين اگر شاهدي فاقد يكي از شرايط م       » …باشد   نقض مي 
  .رأساً مكلف به عدم استماع شهادت وي خواهد بود

چنان چه گواهي شهود معرفي شـده در اثبـات          «.: ك.د.آ. ق 170 ماده   2 ي  براساس تبصره 
 ي  جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اين كه حالت سابقه                

برگرفتـه شـده    » الدليالن اذا تعارضـا تـساقطا     « فقهي   ي  اده از قاعده  اين م . »شاهد احراز شده باشد   
عليـه، مـدعي     در صورت رد شاهد از طرف دادگاه با ايراد جرح توسط مدعي           «به هر حال    . است

 دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است بـه           ي  تواند براي اثبات صالحيت شاهد، اقامه      مي
  .)ك.د.آ. ق172 ي ماده. (»درخواست وي رسيدگي كند

  
   ايمان.4

اين شرط نيز با توجه به اصالحات اخير قانون مدني در بـاب شـهادت وضـع گرديـده                   
آيـة  (با عنايت به اينكه آيـة ديـن         . ايمان لفظي است مشترك براي مفاهيم مختلف      . است
داللت بر محوريت عدالت در صالحيت شاهد دارد و نه مذهب، زيـرا             )  سورة بقره  282

ورت عدم دسترسي به شهود عادل مسلمان، شاهدگرفتن عادل غيرمسلمان          اين آيه در ص   

                                                                                                                                          
  .22، ش قبل.: ك.ر. 1
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كند و نه مسلمان غيرعادل، بنابراين نه تنها بايد ايمان را بر قـدر متـيقّن آن                  را توصيه مي  
كه همان اسالم است عمل نمود، بلكه اين شرط را بايد نـاظر بـه مـوردي دانـست كـه                     

، شـهادت   صـورت   درغيـراين ان اسـت و     اصحاب دعوا يا دست كم يكي از آن دو مسلم         
  .1غيرمسلمان را پذيرفت

  
   طهارت مولد.5

الزنـا   مقصود اين است كه شاهد از روابط نامشروع به وجود نيامده و بـه اصـطالح ولـد                 
، طفل ناشي از زنا كه خارج از نظـام خـانواده متولّـد و    گذار قانوندرواقع، به نظر   . نباشد
در جامعه اسالمي اصل بر طهارت مولـد اسـت و           . داردافته، در معرض اتهام قرار      ي  رشد

عـدم  . طفل ناشي از شبهه نيز ملحق به طفل مشروع است         . اين امر نيازي به اثبات ندارد     
زاده و كودك طبيعـي       پذيرش شهادت خاص فرزند ناشي از زنا بوده و ساير اطفال حرام           

  2 .گيرد را دربرنمي
  
  نبودن  ذينفع.6

شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا         . م. ق 1313ي   ه ماد 2  ي براساس تبصره 
ك نيـز عـدم     .د.آ. ق 155 ي  مـاده . شـود  منفعت يا حق در دعوا داشته باشد پذيرفته نمـي         

را از  ) در قالب جلـب منفعـت يـا رفـع ضـرر از وي             (وجود انتفاع شخصي براي شاهد      
مـصاديق مـواردي كـه     413 ي  م، مـاده  .د.در قانون سابق آ   . نمايد شرايط شاهد قلمداد مي   

 داشتن قرابت نسبي يا سـببي       -1: مانع پذيرش شهادت اعالم كرده بود كه عبارت بود از         
 داشتن سمت خادم و مخـدومي بـين گـواه و يكـي از               -2 دوم،   ي  تا درجه سوم از طبقه    

 دعوا جزايي يا مدني بين گـواه و كـسي كـه بـر ضـرر او                  بودن   مطرح -3اصحاب دعوا،   
و اگر دعوا جزايي قبالً هم بين گواه و كسي كه عليه او گواهي داده               شود   گواهي داده مي  

 سال در صورت جنحه از حكـم        2 سال در صورت جنايي يا       5شده مطرح بوده و هنوز      
  .ها را جرح نمايند توانستند گواه در اين موارد اصحاب دعوا مي. قطعي نگذشته باشد

                                                                                                                                          
سـيد  ... ا  آيـت .: ك.براي ديـدن فتـاوي و روايـات ر        . باشد  اين نظر منطبق با فتواي مشهور فقهي و روايات متعددي نيز مي           . 1

  . و بعد97، ص 41، ج . ق1422خويي ... ا ار آيتابوالقاسم خويي، مباني تكمله المنهاج، مؤسسة احياء آث
، مـتن سـخنراني در      »كودك طبيعـي  «عباس كريمي،     .:ك.براي تفصيل مصاديق و احكام راجع به فرزند طبيعي ر         . 2

، در دسـت انتـشار توسـط انجمـن          1385روز جهاني كودك، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهـران،            
  .علمي حقوق
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رسـد كـه در      و بـه نظـر مـي      م اين ماده كامالً حـذف گرديـد         .د.در قانون جديد آ   
 شاهد به تشخيص دادرس نهـاده       بودن  گونه موارد، ارزيابي شهادت و نيز احراز ذينفع        اين

شده است؛ بنابراين ممكن است شاهدي با وجود داشتن روابط مـذكور ذينفـع شـناخته                
 شاهدي با نداشتن روابط مذكور ذينفـع شـناخته شـده و شـهادت وي                كه  درحالينشود  

  .شودمردود اعالم 
  
  تكدي  عدم.7

از آنجا كه افرادي متكدي به علت امكان تطميع در مظانّ اتهام قرار دارند شـهادت آنـان                  
رسد كه مفهوم تكدي را بايددر معناي وسـيع آن پـذيرفت تـا               به نظر مي  . پذيرفته نيست 

  .افراد ولگرد را نيز دربرگيرد
  

  ي اداي شهادت  شرايط مربوط به نحوه-بند دوم 
اي باشد كه دادگاه بتواند از آن استفاده نموده، حقيقت را از آن              گونه ت بايد به  اداي شهاد 

  :شرايط اداي شهادت عبارتند از. كشف نمايد
شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد        «: دارد مقرر مي . م. ق 1315ماده   - قطع و يقين   .1

اشـد اعتبـاري    بنابراين شهادتي كه از روي ظن و ترديـد ب         . »نه از روي شك و ترديد     
  .تواند از امارات قضايي ضعيف محسوب شود ندارد و تنها مي

دارد شهادت بايد مطابق با دعوا باشد ولي         مقرر مي . م. ق 1316ماده   - مطابقت با دعوا   .2
روشـن  . »اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضـرري نـدارد                

باشد و يا بيش از ادعاي مـدعي متـضّمن          است چنان چه شهادت با ادعا در تعارض         
  .حق براي وي باشد، چنين شهادتي در معرض اتّهام قرار دارد

 مفاد شهادت شهود بايد بـا يكـديگر مطـابق           - مطابقت مفاد شهادت شهود با يكديگر      .3
: دارد  بـاره مقـرر مـي     در ايـن  . م. ق 1317مـاده   . باشد و تعارضي با هم نداشته باشـند       

د مفادًا متّحد باشد بنابراين اگر شهود به اخـتالف شـهادت دهنـد              شهادت شهود باي  «
 از مفاد اظهارات آنها قدر متيقــّني بـه دسـت            كه  درصورتيقابل اثر نخواهد بود مگر      

شود مـشروط    اعتباري شهادت شهود نمي    بنابراين اختالف در الفاظ، موجب بي     . »آيد
 1318همچنـين براسـاس مـاده       . به اين كه معناي واحدي از اين الفاظ استنباط شود         
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يات امر اگر موجب اختالف در موضـوع شـهادت          درخصوصاختالف شهود   «. : م.ق
  .»نباشد اشكالي ندارد

  
  شرايط مربوط به موضوع شهادت: بند سوم

موضوع شهادت اثبات حق مورد ادعاست، يعني حقي كـه بـراي اثبـات آن دعـوا اقامـه                   
ايـن  . ت با توجه به نوع دعوا متفاوت است       به همين دليل شرايط موضوع شهاد     . شود مي

توان در سـه نـوع دعـوا         شرايط را براساس مقررات قانون جديد آئين دادرسي مدني مي         
  :خالصه كرد كه عبارتند از

بنابراصل، دعاوي غيرمالي با شهادت دو مرد ثابت         - شرايط مربوط به دعاوي غيرمالي     .1
 اصل طـالق و اقـسام آن و رجـوع در            ،.م.د.آ. ق 230براساس بند الف ماده     . شود مي

، بلـوغ، جـرح و تعـديل، عفـو از           بودن  طالق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان        
  .شود قصاص، وكالت و وصيت با گواهي دو مرد ثابت مي

توان با گواهي دو مـرد       طور استثناء، اصل نكاح كه دعوايي غيرمالي است را مي          به
  )م.د.آ. ق230ماده ) د(بند . (ردو يا يك مرد و دو زن نيز ثابت ك

كليه دعاوي مالي با گواهي دو مرد و يـا يـك مـرد و                - شرايط مربوط به دعاوي مالي     .2
كند كه دعاوي مالي يـا آنچـه    بيان مي. م.د.آ. ق230بند ب ماده . شود دو زن ثابت مي 

يت باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، معامالت وقف، اجاره، وص          كه مقصود از آن مال مي     
به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو                

  .گردد مرد و يا يك مرد و دو زن ثابت مي
ي شـرعي    ي بينـه   همچنين در دعاوي مالي چنان چه براي خواهان، امكـان اقامـه           

ي يك سوگند، ادعاي خود را       توان با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه           نباشد مي 
دهد، سپس سوگند توسط     در اين حالت ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي        . اثبات نمود 

  1 .شود خواهان ادا مي
اين نوع دعاوي با شهادت چهار زن، دو مرد يا           - شرايط مربوط به دعاوي ويژه زنان        .3

دارد كه دعاوي    م مقرر مي  .د.آ. ق 230بند ج ماده    . يك مرد و دو زن قابل اثبات است       
                                                                                                                                          

داند كه موضوع آن      كند و منحصر به دعاويي مي        كه دعاوي مالي را در معناي اخص تفسير مي         براي ديدن نظري  . 1
امـام خمينـي،    .: ك.كنـد، ر    خود مال است و بنابراين دعاويي كه مقصود از آن مال باشد را مالي محسوب نمـي                

  . ذيل العزل في الشاهد و اليمين2مسأله . 424، ص 2، ج 2تحريرالوسيله، دار العلم، ج 



 شهادت

 

65

ع بر آنها معموالً در اختيار زنان است از قبيل والدت، رضاع، بكارت، عيوب              كه اطال 
  .دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن قابل اثبات است

  
  آيين شهادت: چهارممبحث 

گـردد و     باشد كه موجب دقّت در رسيدگي قضايي مي        اداي شهادت داراي تشريفاتي مي    
 شاهد تحت تأثير تشريفات و آيين رسيدگي دادگاه هرچه بيـشتر و             شود كه   نيز باعث مي  

در اين رابطه، محل اداي شهادت، نقـش اسـتناد كننـده بـه              . تمامتر حقيقت را بيان نمايد    
شهادت و نيز نقش طرف مقابل وي، و در پايـان نقـش دادگـاه در اداي شـهادت مـورد                     

  .گيرد مطالعه قرار مي
  

  محل اداي شهادت: بند اول
 200مـاده   . طبق اصل كلي محل رسيدگي به تمامي ادلّه از جمله شهادت دادگاه است            بر  
رسيدگي به داليلي كه صحـّت آن بين طـرفين مـورد اخـتالف و         «دارد   مقرر مي . م.د.آ.ق

آيـد مگـر در مـواردي كـه           مـي  عمل  بهي دادرسي     مؤثر در تصميم نهايي باشد در جلسه      
بنابراين اصل بر ايـن اسـت كـه محـل شـهادت             . »قانون طريق ديگري معين كرده باشد     

شهود در جلسه دادرسي باشد كه تاريخ و محل تـشكيل آن از قبـل توسـط دادگـاه بـه                     
در «. م.د.آ. ق 244 اسـتثنايي و براسـاس مـاده         طور  بهليكن  . طرفين اطالع داده شده است    

تـضي   گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مق            بودن  صورت معذور 
تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعـوا توسـط يكـي از                     بداند مي 

  .»قضات دادگاه استماع كند
كه گواه در مقر دادگاه ديگـري اقامـت داشـته باشـد دادگـاه                درصورتي«به عالوه   

 245مـاده   . (»تواند از دادگاه محل توقف او بخواهـد كـه گـواهي او را اسـتماع كنـد                  مي
باشد؛ چرا   استفاده شده است كه قابل ايراد مي      » تواند مي«ي  در اين ماده از واژه    .). م.د.آ.ق

كه در مواردي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت دارد، بهتر اسـت دادگـاه را مكلّـف                   
نمود تا براي استماع شهادت به دادگاه محـل اقامـت شـهود نيابـت بدهـد، زيـرا كمتـر                     

ل نمـوده، در غيرمحـل اقامـت              شود تا     شاهدي حاضر مي   رنج مسافرت را بر خود تحمـ
دست كم، چنـين تكليفـي بـراي اسـتماع شـهادت      . خود براي اداي شهادت حاضر شود    
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شهودي كه در خارج از حوزة قضايي دادگاه رسـيدگي كننـده اقامـت دارنـد و پـس از                    
در . شـود بينـي     انـد، شايـسته اسـت پـيش         احضار براي مرتبة اول در دادگاه حاضر نشده       

صورت اعطاي نيابت، شهادت توسـط قاضـي دادگـاه نايـب اسـتماع شـده و صـورت                   
البته بايد توجه داشت كه براسـاس       . شود  آن براي دادگاه نيابت دهنده ارسال مي       ي  جلسه

 حـضور  …اگر به هر دليلي مثل بيماري، سـفر، حـبس و    . م.د.آ. ق 231قسمت اخير ماده    
. واهي بر شهادت گواه اصـلي مـسموع خواهـد بـود           گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گ      

شـهادت بـر شـهادت در صـورتي         «: دارد مقـرر مـي   . م. ق 1320درهمين خصوص ماده    
ي مانع ديگري مثل بيماري و سـفر         يافته يا به واسطه    مسموع است كه شاهد اصلي وفات     

  .»و حبس و غيره نتواند حاضر شود
 شهادت بر شـهادت تنهـا        شهادت بر شهادت اين است كه،      درخصوصنكته مهم   

كند و نه چيزي بيشتر از آن را؛ به عنوان مثال، اگر چند              شهادت شاهد اصلي را ثابت مي     
شاهد به شهادت يك شاهد اصلي گواهي دهند در اين مورد تنهـا شـهادت يـك شـاهد                   

  .شود اثبات مي
  

  نقش استنادكننده به شهادت: بند دوم
نمايـد، تكـاليفي بـر عهـده دارد كـه       ستناد مـي كسي كه به شهادت به عنوان دليل اثبات ا  

  :عبارتند از
هـر يـك از طـرفين دعـوا كـه           «.: م.د.آ. ق 232 براساس مـاده     - تكليف احضار شهود   .1

اند، بايد گواهان خود را در زماني كـه دادگـاه تعيـين كـرده                متمسـّك به گواهي شده   
ور قـرار را     صـد  گـذار   قـانون براي استماع شـهادت شـهود       . »حاضر و معرفي نمايند   

ورزنـد و   ها در عمل به صدور قرار مبـادرت مـي   بيني ننموده است؛ ليكن دادگاه     پيش
در ابـالغ   . شـود  در اين قرار تاريخ و محل استماع شهادت شهود به طرفين ابالغ مي            

احضاريه براي شهود، مقرراتي كه بـراي ابـالغ اوراق قـضايي تعيـين شـده رعايـت                  
  .قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابالغ شودشود و بايد حداقل يك هفته  مي

شود اين است كه آيا مي توان شاهدي را كه تحمل شهادت             پرسشي كه مطرح مي   
شود، جلب نمود يا خيـر؟       نموده است، اما با ابالغ احضاريه حاضر به اداي شهادت نمي          

 شـهادت شـهود      دارند، از آنجا كه احقاق حـق متوقـف بـر            در فقه، برخي از فقها عقيده     
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توان شاهد را جلب نمود؛ ليكن مشهور فقها اعتقاد دارند كه جلب شاهد در               باشد، مي  مي
  1.باشد پذير نمي امور مدني امكان

 امكان جلب شـهود را در صـورت عـدم           159قانون آيين دادرسي كيفري در ماده       
از شهود تحقيق   هر يك   «: دارد اين ماده مقرر مي   . نمايد بيني مي  حضور براي بار دوم پيش    

و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شـوند، در صـورت عـدم حـضور بـراي بـار دوم                     
گردند، چنان چه بدون عذر موجه حـضور نيابنـد بـه دسـتور دادگـاه جلـب                   احضار مي 

  .»خواهند شد
گواهي كـه برابـر قـانون احـضار         «: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 243در امور مدني ماده     

بنـابراين  . »موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهـد شـد         شده است چنان چه در      
اگر گواه با يك بار احضار كه مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حـضور                 «

شـود و چـون در ايـن مـاده و سـاير مـواد ايـن قـانون،            نيابد براي بار دوم احـضار مـي       
تـوان   ت لذا در امور مدني نمـي       جلب گواه را در امور مدني نداده اس         ي  اجازه گذار  قانون

  2.»گواه را جلب نمود
 دومـين تكليـف اسـتنادكننده بـه شـهادت ، پرداخـت              -هاي شـهادت    پرداخت هزينه  .2

: دارد  مقرر مـي   خصوص  اين  درم  .د.آ. ق 247ماده  . باشد ها و خسارات شاهد مي     هزينه
ن ي آمـد و رفـت و جبـرا         هرگاه گواه براي حـضور در دادگـاه درخواسـت هزينـه           «

ي  خسارت حاصل از آن را بنمايد دادگاه ميزان آن را معين و استنادكننده را به تأديـه                
خسارت شاهد به ويژه شامل حقوق و دستمزد كـار وي كـه بـه               . »نمايد آن ملزم مي  

  .شود علّت حضور در دادگاه از آن محروم شده مي
  

  حق جرح شهود: نقش طرف مقابل: بند سوم
مـوارد  .  كه قبالً نيز اشاره شد، حق جـرح شـهود را دارد            طور طرف مقابل شهادت همان   
جـرح  . باشـد  مي. ك.د.آ. ق 172 الي   168و مواد   . م.د.آ. ق 233جرح شهود براساس ماده     

                                                                                                                                          
دانند و  دانند و داليل كساني كه آن را واجب كفايي مي       ي شهادت را واجب مي      براي ديدن داليل كساني كه اقامه     . 1

 360، ص   14شيخ محمدحسن نجفي، همان، ج      .: ك.دانند ر   ي شهادت را واجب نمي      همچنين آن دسته از اقامه    
  .و بعد

، ص  2، مجـد، چ     1342-1385ي مـشورتي حقـوقي      هـا   مجموعه نظر .: ق.ح.، ا 16/8/1379 -1133/7نظريه ش   . 2
171.  
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. شهود، ادعاي فقدان يكي از شرايط الزمي است كه قانون براي شاهد مقرر كرده اسـت               
 موجبـات جـرح پـس از        عمل آيد؛ مگر اين كـه      جرح شهود بايد قبل از اداي شهادت به       

شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف اسـت بـه موضـوع جـرح رسـيدگي و                    
  .اتخاذ تصميم نمايد

  
  نقش دادگاه: بند چهارم

   صدور قرار استماع شهادت شهود.1
دادرسـي مـدني     طوركه قبالً نيز گفته شـد قـرار اسـتماع شـهادت شـهود در آيـين                 همان
نمايند و در آن،     ها در عمل اقدام به صدور اين قرار مي         اهبيني نشده است ليكن دادگ     پيش

اين قرار در اخطاريه دادگـاه      . نمايند تاريخ و محل استماع شهادت شهود را مشخص مي        
شود كه اسـتنادكننده بـه       همچنين در اين اخطاريه قيد مي     . گردد قيد و به طرفين ابالغ مي     

گاه تعيين كرده حاضـر و معرفـي        شهادت مكلّف است شهود خويش را در زماني كه داد         
  .نمايد

  
   استماع شهادت شهود.2

ي رسـيدگي شـهادت     دادگاه مكلف است پس از صدور قرار و حضور شهود در جلـسه            
قبـل از اداي    «.: م.د.آ. ق 236براي انجـام ايـن كـار براسـاس مـاده            . آنان را استماع نمايد   

زاتي كه براي آن مقـرر      گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسووليت مدني آن و مجا          
گواهـان قبـل از اداي گـواهي نـام و       . سـازد   را بـه گـواه خـاطر نـشان مـي           1شده اسـت  

كننـد كـه تمـام       خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مـي              نام
  .»حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند

يي هـا   ر گواه را بدون حضور گـواهي      دادگاه گواهي ه  «: م.د.آ. ق 235براساس ماده   
هـا مجتمعـاً     توانـد از گـواه     كند و بعد از اداي گواهي مـي        اند استماع مي   كه گواهي نداده  

تواند براي ايـن كـه آزادي گـواه بهتـر تـأمين شـود،                دادگاه مي «همچنين  . »تحقيق نمايد 
اي در ايـن صـورت پـس از اد        . گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا اسـتماع نمايـد          

                                                                                                                                          
هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يـك روز تـا دو سـال                      «.: ا.م. ق 650ماده  . 1

  .»حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
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  .).م.د.آ. ق237مادة . (»سازد گواهي بالفاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي
تواند  به عالوه به دليل كشف حقيقت دادگاه حق سؤال از شهود را دارد، بنابراين دادگاه مي               

براي كشف، واقع سؤاالتي را كه مربوط به دعوا باشد رأساً يا بـه درخواسـت اصـحاب دعـوا                    
تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از          دادگاه نمي «البته  . از شهود بنمايد  .) م.د.آ. ق 238مادة  (

آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمـك نمايـد، بلكـه فقـط مـورد             
  .).م.د.آ. ق239ماده (» گذارد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي

  
  م صورتجلسه و ارزيابي مفاد شهادت تنظي.3

مجلس قيد و به امضا يـا اثـر    اظهارات گواه بايد عيناً در صورت«: م .د.آ. ق 240براساس ماده   
مجلس قيد خواهد    انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند مراتب در صورت             

 ايـن امـر مـانع از        جلـسه را امـضا نكنـد       بايد توجه داشت كه اگر شاهد، ذيل صورت       . »شد
هر چند كه در صورت سوء اسـتفاده دادرس، حـق شـكايت             . حجيـّت شهادت نخواهد شد   

به هر حال بـا اسـتماع       . شاهد يا طرف مقابل شهادت به دادگاه انتظامي قضات محفوظ است          
بنابراين » تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است       «: م.د.آ. ق 241شهادت، براساس ماده    

 مـورد بـا توجـه بـه         درخصوصكننده است كه      امر اين دادگاه و دادرس رسيدگي     در نهايت   
 بـر   241از مـاده    . نمايد شهادت ارائه شده در صورت اقناع وجدان تصميم نهايي را اتخاذ مي           

 دادگـاه    باشد، ليكن قابل كنتـرل بـه وسـيلة          مطلق مي  خصوص  اين  درآيد كه اختيار دادگاه      مي
توانـد از      حق ارزيابي شاهد به اين معنا نيست كـه مـي           بودن  مطلق. باشد  تجديدنظر استان مي  

پذيرفتن شهادت شهودي كه تمام شرايط الزم را داشـته بـه صـرف عـدم حـصول قناعـت                    
تواند با در نظرگـرفتن شـرايط شـاهد،           ، بلكه منظور اين است كه مي      1وجدان خودداري كند  

 و دوستي وي با اصـحاب دعـوا         موقعيت اجتماعي و خانوادگي او و نيز روابط خويشاوندي        
و با مقايسة موداي شهادت شهود با يكديگر و با ادعاي مدعي، شهادت شهود را ارزيـابي و                  

  .بيند با ذكر دليل رد نمايد  در معرض اتّهام مي چنين شهادتي راكه درصورتي
  
   رفع اثر از شهادت در صورت رجوع شاهد.4

كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلـوم   يدرصورت«: دارد مقرر مي. م. ق 1319ماده  
                                                                                                                                          

  .294ر ناصر كاتوزيان، ش دكت.: ك.براي ديدن نظر مخالف ر. 1
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بنـابراين  . »شـود  شود برخالف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي            
اگر شهادت خالف واقع يا شهادتي كه شاهد از آن رجوع نموده است مبنـاي حكـم در                  

نقض خواهد  نظر   دادگاه بدوي بوده و اين حكم قابل تجديدنظر باشد، در مرحله تجديد           
تـوان تقاضـاي     اما اگر رأي دادگاه قطعي شده باشد در اين كه آيا از اين حكـم مـي                . شد

طبق نظر نخـست، هرگـاه حكـم قطعـي          : اعاده دادرسي نمود يا خير دو نظر وجود دارد        
ي دادرسـي يـك طريـق        ي دادرسي خواست؛ زيرا اعـاده      توان از آن اعاده    شده باشد نمي  

. م.د.آ. ق 426ي مذكور در مـاده      باشد و فقط در موارد معينه      مياستثنايي اعتراض به رأي     
ي دادرسي خواست و مورد رجوع از شهادت و نيز معلـوم شـدن خـالف                 توان اعاده  مي

. شـود  بودن شهادت، خارج از جهات اعادهي دادرسي است و مشمول اين ماده نمي             واقع
 نخواهد شد كـه متـضرر از چنـين          البته قائلين به اين نظر معتقدند كه اين امر مانع از آن           

 دعوا نموده و از باب تسبيب خسارات ناشـي          ي  حكمي بتواند عليه گواه يا گواهان اقامه      
نـاظر بـه    . م.د.آ. ق 426 ماده   5شود كه بند     براساس نظر دوم، گفته مي     1.از آن را بخواهد   

ر مـورد   توانـد د    تجويز اعادة دادرسي در مورد حيله و تقلّب مؤثر در حكـم دادگـاه مـي               
 طـور   بهتواند    مي   همان ماده نيز     6تنقيح مناط ناشي از بند      . شهادت كذب نيز صادق باشد    

اعتباري دليل مستند حكم را به عنوان يكي از جهات اعادة دادرسي قلمداد              كلي اثبات بي  
نمايد، گرچه چنين تفسير موسعي، با توجه به چهـرة اسـتثنايي اعـادة دادرسـي و لـزوم                   

دي بـر جـواز اعـادة            باشد، ليكن مـي     ر متيقّن، خالف احتياط مي    اكتفاء به قد   توانـد مؤيـ
بنـابراين، بـا    . تر بنمايد  را موجه  5شمار رود و استناد به بند        دادرسي درخصوص مورد به   

آيـد كـه حيلـه و         مـي  عمل  به آن، كاشف    بودن  رجوع از شهادت و يا كشف خالف واقع       
 كار برده شده كه در حكم دادگاه نيز مؤثر واقع            به شهادت به   ي  تقلّبي توسط استنادكننده  

شايسته ذكر است كه اين نظر در غالب موارد ممكن است صحيح باشد زيرا              . شده است 
در اكثريت قريب به اتفاق موارد استناد به شهادت كذب، با سوء استفاده از شـهادت بـه                  

ر قرار داد؛ ولـي در تمـام        توان با حيله و تقلّب، دادگاه را تحت تأثي         عنوان دليل اثبات مي   
موارد اين گونه نيست و ممكن است واقعاً استنادكننده به شهادت قـصد حيلـه و تقلّـب        

م، تقاضاي فرجام   .د.آ. ق 375توان براساس ماده     به عالوه از چنين رأيي مي      .نداشته باشد 
چنـان چـه عـدم صـحت مـدارك، اسـناد و         «: دارد ماده فوق مقرر مـي    . خواهي نيز نمود  

                                                                                                                                          
  .229، انتشارات كتابفروشي اسالميه، ص 6دكتر حسن امامي، حقوق مدني، ج . 1
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انـد ثابـت شـود رأي        هاي مبناي رأي كه طرفين در جريان دادرسـي ارائـه نمـوده             هنوشت
اين مورد از موارد رسيدگي ماهوي است كه در شأن ديوان عالي            . »شود صادره نقض مي  

تـوان   همچنـين از چنـين رأيـي مـي        . باشد و از اين لحاظ قابـل انتقـاد اسـت           كشور نمي 
هـاي عمـومي و انقـالب مـصوب           دادگـاه   قانون تـشكيل   18براساس قانون اصالح ماده     

 نزد رياست محترم قوه قـضائيه اعتـراض نمـود،           1 مجلس شوراي اسالمي   24/10/1385
نامة مـصوب      براساس آئين  ها  استاني سه نفره در     ها  هيئتاختياري كه در يك قسمت به       

  . واگذار شده است2رياست قوه قضائيه

                                                                                                                                          
  ، روزنامـة  24/10/1385هـاي عمـومي و انقـالب، مـصوب            اصالحي قانون تشكيل دادگاه    18قانون اصالح مادة    . 1

  .24/11/1385رسمي، 
الحي قانون تشكيل دادگاههاي عمـومي و انقـالب و مـادتين             اص 18نامه و دستورالعمل اجرايي مادة        آئين.: ك.ر. 2

 18056  كه در روزنامة رسمي شمارة     25/11/1385-19464/85/1 قانون ديوان عدالت اداري به شمارة        40 و   18
  . درج گرديده است2/12/1385مورخ 





 

  
  

  3 فصل
  
  

  سوگند
  

 و نيـز    1335 تـا    1325از مـاده    » در قسم «ن مدني با عنوان     كتاب پنجم از جلد سوم قانو     
 بـه سـوگند   289 تـا  270دادرسـي مـدني از مـاده     مبحث هفتم از فصل نهم قانون آيـين       

ي    بررسي ماهيت و احكام و آثار سـوگند در حقـوق موضـوعه             منظور  به. اختصاص دارد 
كنـيم   ن را بيـان مـي     و سپس اقسام آ   ) مبحث اول (ايران، ابتدا به تعريف سوگند پرداخته       

در ادامه، تأثير سوگند در دعوا به عنوان دليـل مـورد بحـث قـرار گرفتـه                  ). دوممبحث  (
  ).چهارممبحث (گيرد   سوگند مورد مطالعه قرار مي و در پايان، آيين) سوممبحث (
  

  تعريف سوگند: مبحث اول
عناي اصطالحي  گويند، در م   سوگند كه در زبان عربي به آن قَسـَم، يمين و حلف نيز مي            

نفـع خـود و بـه زيـان         شاهد گرفتن خداوند متعال براي اخبار به حقي بـه         : عبارتست از 
باشـد و تقريبـاً       مي» ماوراء الطبيعه «اي است كه منشأ آن اعتقاد به         سوگند از ادلّه  . ديگري

گونه كه از تعريـف بـه دسـت         همان. در تمام اديان الهي از ديرباز مورد توجه بوده است         
 مؤكّـد   طور  بهآيد سوگند اخباري است كه با شاهد گرفتن خداوند متعال            شده برمي داده  

  :بنابراين عناصر تعريف فوق عبارتند از. گردد بيان مي
 سوگند، خبردادن از حقي است كـه سـابقاً بـه وجـود آمـده       -اخبار: ركن نخست 

ن سوگند نيز   بنابراي. باشند دانيم كه جمالت اخباري قابل تصديق و تكذيب مي         مي. است
  .باشد با وجود تقدس و منشأ مذهبي آن قابل تصديق و تكذيب مي

گيـرد    سوگند خبري است كه راجع به حق صورت مـي          -اخبار به حق  :  ركن دوم 
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محدوده و دايره اعتبار سوگند بـا توسـعه         . باشد و حق نيز به معناي اعم كلمه مدنظر مي        
چـرا كـه مـاده      .  بسيار توسـعه يافـت     دايره اعتبار شهادت پس از اصالحات قانون مدني       

در دعاوي كه به شـهادت شـهود قابـل اثبـات اسـت مـدعي                «: دارد مقرر مي . م. ق 1325
. »تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايـد                  مي

ـ              1طور كه پيش از اين اشاره شد       همان ا  تقريباً تمام دعاوي و تمـام حقـوق انكـار شـده ب
توان گفت كه تمام حقوق انكار شده با سوگند نيز           شهادت قابل اثبات است؛ بنابراين مي     

  .باشد قابل اثبات مي
» ادعـا « سـوگند چـون از لحـاظ مـاهوي           -به نفع خود وبه زيان ديگـري      : ركن سوم 
شود، بنابراين ، خبري است كه محتواي آن به نفـع خبردهنـده و بـه زيـان                    محسوب مي 

  .دهد اين ركن، سوگند را از اقرار و شهادت تمييز مي. باشد يطرف مقابل وي م
 سوگند زماني اعتبـار دارد كـه بـه نـام            -شاهد گرفتن خداوند متعال   : ركن چهارم 

 281مـاده   . باشـد، صـورت بگيـرد      خداوند، كه هيچ پنهان و آشكاري بر وي مخفي نمي         
 - باللّـه  -واللّـه (لفـظ جاللـه     سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و بـا         «: دارد م مقرر مي  .د.آ.ق

 و در هر حال فرقي بين مـسلمان و          …ها ادا گردد   يا نام خداوند متعال به ساير زبان      ) تاللّه
  .2»غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود

  
  اقسام سوگند: دوممبحث 
ـ   :  كلي و با توجه به موضوع آن بر دو قـسم اسـت             طور  بهسوگند   ضايي يـا   سـوگند غيرق

  .العقد و سوگند قضايي يمين
  

  العقد سوگند غيرقضايي يا يمين: بند اول
آيد، اين نوع سوگند موضوع بحث ادلّه اثبات دعـوا   طور كه از نام اين سوگند برمي    همان

گيرد، چرا كه محل بحث آن غالباً در حقوق عمومي است كه با عنوان سـوگند                 قرار نمي 
اين نوع سـوگند در حقـوق اساسـي داراي آثـار            . شود ياد مي پيمان يا وفاداري نيز از آن       

                                                                                                                                          
  .82قبل، ش .: ك.ر. 1
، 14شيخ محمدحسن نجفي، همان، ج      . اند  ماع نموده ادعاي اج » اهللا«بعضي از فقهاء بر لزوم اتيان سوگند به لفظ          . 2
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از . گـردد  وجه دليـل اثبـات تلقـي نمـي         باشد لكن در بحث اثبات حق به هيچ        خاصي مي 
توان به سـوگند ريـيس جمهـور، سـوگند           العقد مي  هاي غيرقضايي يا يمين    جمله سوگند 

گـردد،    مـي  نمايندگان مجلس، سوگند قضات دادگستري كه تحت عنوان تحليف مطرح         
گـردد   مضمون كه متعهد مي    همچنين سوگند گواه پيش از اداي شهادت بدين       . اشاره كرد 

العقد محـسوب    تمام حقيقت را بگويد و جز حقيقت چيزي نگويد، سوگند از نوع يمين            
العقد، تعهد بر انجام و يا عدم انجـام امـري در آينـده                كلي محتواي يمين   طور  به. شود مي
 نيز كه بيـشتر منطبـق بـا معـادل فرانـسوي آن               »سوگند عهدي «جهت   نهمي باشد و به   مي

(serment promissoin)از آنجا كه اين نوع سوگند مربـوط  1 .شود باشد، خوانده مي  مي 
  .نماييم  خودداري ميخصوص اين درشود از توضيح بيشتر  به بحث ادلّه اثبات دعوا نمي

  
  سوگند قضايي:  دومبند

اسـت از اخبـار بـه    كلمه همان سوگند قضايي است كه عبـارت سوگند در معناي خاص    
 خـاص در    طور  بهاين نوع سوگند    . وجود حق و اثبات آن با شاهد گرفتن خداوند متعال         

گردد كه حقي مورد انكار واقع شده باشد بنابراين سوگندي كه در ادلّـه               جايي مطرح مي  
 سوگند قضايي به سـه قـسم   .باشد گيرد همين سوگند مي اثبات دعوا مورد بحث قرار مي    

  2 .العلم سوگند بتّي، سوگند استظهاري و سوگند نفي: شود كه عبارتند از تقسيم مي
  
   سوگند بتّي.1

دايره اعتبـار   . شود سوگند بتي نام دارد     ترين نوع سوگند كه براي تحكيم حق ادا مي         رايج
يي بـه معنـاي     سـوگند قـضا   : توان گفت  اي كه مي   سوگند بتي بسيار وسيع است به گونه      

در دعـاوي كـه بـه       «: دارد مقرر مي . م. ق 1325ماده  . اخص كلمه همان سوگند بتي است     
تواند حكم به دعوا خـود را كـه مـورد انكـار              شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي      

با توجه به اين ماده و با يادآوري اين نكته كه           . »مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد       

                                                                                                                                          
  .424، ش 3، ج 1384شمس، آئين دادرسي مدني، انتشارات دراك ... دكتر عبدا. 1
دكتـر  .: ك.ر. (انـد   كه بعضي از حقوقدانان آن را سـوگند تكميلـي ناميـده           ) بينه ويمين (سوگند منضم به گواهي     . 2

با وجود اين، چون اين نـوع دليـل، زيـر           . سم چهارم سوگند قلمداد نمود    توان ق   را مي .) 425شمس، همان، ش    
تواند نوع مستقلّي از دليل قلمداد شود، به همين           محسوب و يا مي   ) 94قبل، ش   .: ك.ر(مجموعة بحث شهادت    

بندي سوگند از آن ياد نگرديد، گرچه آئين اداي اين سوگند در ذيل ايـن مباحـث خواهـد                     دليل در ذيل تقسيم   
  ).127بعد، ش .: ك.ر (آمد
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شـود كـه     باشد مـشخص مـي     تمام دعاوي با شهادت شهود قابل اثبات مي       امروزه تقريباً   
. م. ق 1335لـيكن همـانطور كـه در مـاده          . دايره اعتبار سوگند بتي بـسيار وسـيع اسـت         

توسـّل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مـدني نـزد حـاكم بـه                «: تصريح شده است  
ات اثبات نشده باشد، در اين      موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امار           

عليه است منـوط بـه       تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعي          صورت مدعي مي  
  . »قسم او نمايد

براساس اين  . نيز از موارد اعمال سوگند بتي است      . م. ق 1334همچنين مورد ماده    
شود با توجه به اين كه ايـن نـوع اقـرار             ماده در مواردي كه اقرار از نوع مركب واقع مي         

باشد، در جزء دوم اين اخبار كه همان ادعا است           قابل تجزيه به دو نوع اخبار مستقل مي       
تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل            مدعي كه همان مقرّ است مي     

برقرار باشدتقاضاي قسم كند، مشروط بر اينكه بين دو جزء اين اقرار ارتباط تام .  
  
   سوگند استظهاري.2

سوگند استظهاري، سوگندي است كه خواهان به هنگام اقامـه دعـوا بـه طرفيـت ورثـه                  
بنابراين محدوده ي   . كند متوفي براي نشان دادن بقاي حق خويش برعهده متوفي ياد مي          

ن به  باشد كه دعواي آ    اعتبار و اعمال اين سوگند فقط در مورد ادعاي طلب از متوفي مي            
در دعوا بر متـوفي  «: دارد  مقرر مي خصوص  اين  در 1333ماده  . شود طرفيت ورثه اقامه مي   

توانـد از     اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي              كه  درصورتي
در اين مـورد كـسي كـه از او مطالبـه            . مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم ياد كند         

علت عدم امكان رد سـوگند      . »…د قسم را به مدعي عليه رد كند       توان قسم شده است نمي   
از ناحيه كسي كه از او مطالبه سوگند شده است به مدعي عليه اين است كه در سـوگند                   

عليه هيچ اطالعي از اداي دين يا عـدم اداي آن از             استظهاري، فرض اين است كه مدعي     
ايـن در   . چنـين اسـت    وارد ايـن  يا دست كم در خيلي از مـ       . ناحيه متوفي به مدعي ندارد    

 بنـابراين طبيعـي     1 .حالي است كه براي سوگند، علم سوگند يادكننده شرط شـده اسـت            
 ايـن مـاده     درخصوصي مهمي كه     نكته. است كه چنين سوگندي قابل رد به وي نباشد        

                                                                                                                                          
 عبارت مرحوم محقق حلّي در شـرايع االسـالم بـه ايـن شـرح      - 164شيخ محمدحسن نجفي همان، ص      . ك.ر. 1

و مرحوم صاحب جواهر چنين حكمي را عالوه بر نصوص          » واليحلف من اليعرف ما يحلف عليه يقيناً      «: است
  . روشن استدانند و در واقع چنين امري بديهي و مستند به اصول عقلي مي
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بنـدي داليـل بـه       بايد مورد توجه واقع شود اين است كه همان طور كه قـبالً در تقـسيم               
توانـد   باري و احرازي گفته شد قاضي در ادلّه اخباري حق دخالت ندارد و نميي اخ  ادلّه

 درخـصوص طرفين دعوا را به يادكردن سوگند و يـا منـع از آن تـشويق نمايـد، لـيكن                    
زيرا اين امر به هيچ وجه بـا اصـل          . سوگند استظهاري اين دخالت دادرس اشكالي ندارد      

توانـد رأسـاً و       سوگند استظهاري دادرس مـي     طرفي دادرس منافاتي ندارد بنابراين در      بي
نيـز ايـن    . م.د.آ. ق 279 و   278مـواد   . بدون تقاضاي طرف مقابل تقاضاي سوگند نمايـد       

اختيار دادرس را در رابطه با سوگند استظهاري و لزوم اداي آن براي اثبـات حـق مـورد                   
  .كند نزاع يادآوري مي

 قـانون مـدني     1333دة  شايستة ذكر است كـه چنـين اختيـاري، پـيش از ايـن مـا               
در دعوي بر متوفّي، در صـورتي كـه اصـل حـق             «: براساس اين ماده  . بيني شده بود   پيش

تواند از مدعي بخواهد كـه بـر        ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد، حاكم مي           
با وجود اين به سه جهت، احتمال نسخ اين ماده توسـط            . »...بقاء حق خود قسم ياد كند     

رود كه الزم است اين جهـات مـورد         پيش گفته از قانون آئين دادرسي مدني مي       دو مادة   
داند و تنها   ، اصل حق را با بينه ثابت شده مي        1333اول اين كه مادة     : نظر قرار گيرد  امعان

، 279 و   278 ظاهر دو مادة     كه  حالي  درداند،  در مورد بقاي آن سوگند خواهان را الزم مي        
باشـد و در واقـع بـراي اثبـات          اين دو ماده، سوگند تكميلي مي     اين است كه سوگند در      

لـيكن چنـين ظهـوري قابـل        . حق، عالوه بربينه، سوگند خواهان يا وراث او الزم اسـت          
اعتماد نيست و در مقام تعارض دو مادة اخير كه در بحث حاضر سوگند را مطلقـاً الزم                  

نموده، بايد مطلـق را حمـل       » اء حق بق« كه لزوم سوگند را مقيد به        1333دانند و مادة    مي
 كه مقيد است پاي بند شد و به         1333بر مقيد نمود و با جمع مفاد سه ماده، به مفاد مادة             

  .هرحال موضوع سوگند را بقاي حق دانست
... توانـد از مـدعي بخواهـد      مي« از اختيار قاضي با قيد       1333دوم اين كه در مادة      

 بـر لـزوم اداي سـوگند بـا          279 و   278 در مـواد     كه  حالي  درصحبت شده،   » قسم ياد كند  
ايـن تعـارض نيـز      . تأكيد گرديده است  » بايد اداي سوگند نمايد   «و  » الزم است «عبارات  

توان به جمـع    مي» الجمع مهما امكن اولي من الطّرح     «قابل حل است و به اقتضاي قاعدة        
ني اسـت كـه وراث       نـاظر بـه زمـا      279 و   278مواد  : بين اين مواد به اين شرح پرداخت      

 مـادة   كـه   حـالي   درمتوفّي و يا يكي از آنان به عنوان خواندگان تقاضاي سـوگند نمايـد،               
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 ناظر به موردي است كه بقاي دين در نظر حاكم مورد ترديد باشد، چه خوانده يا                 1333
  .خواندگان تقاضا كرده و چه نكرده باشند
 اسـت كـه     1333ه ذيل مـادة     رسد ناظر ب  نظر مي تعارض سومي كه در بادي امر به      

حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعـوي سـند رسـمي اسـت جـاري                 «: دارد مقرر مي 
موجب اين مقرّره، چنان چه مستند حق خواهان سـند رسـمي باشـد، از                به. »نخواهد بود 

 براساس دو مادة پيش گفتـه       كه  حالي  درقسم ياد كردن براي بقاي حق معاف شده است،          
ت الزم اسـت             از آئين دادرسي     ايـن  . مدني، به هرحال سوگند خواهـان در دعـواي برميـ

 كـه سـوگند را در دعـاويي         1325با توجه به مـادة      : رسدنظر مي تعارض نيز قابل حل به    
قابل پذيرش دانسته كه بـا شـهادت شـهود قابـل اثبـات اسـت و بـا توجـه بـه حـذف                         

ي سـوگند خواهـان    راجع به شهادت بايد گفت كه فقـط در زمـان           1308محدوديت مادة   
دعواي مستند به سند رسمي در زماني كه بر متوفي اقامه شده الزم و حتي ممكن نيست                 

 اگـر خوانـده يـا خوانـدگان         كه  حالي  دركه دادرس رأساً به بقاي حق ترديد نموده باشد،          
تقاضاي سوگند نمايند، حتّي با وجود سـند رسـمي، براسـاس            ) وارث يا وارثان متوفّي   (

 قانون آئين دادرسي مدني اداي سوگند توسـط خواهـان يـا خواهانهـا               279 و   278مواد  
بنابر آنچه گذشت رفع تعارض در هر سه مـورد ممكـن بـوده، بـه نظـر                  . ضروري است 

  . همچنان معتبر باشد1333رسد مادة  مي
  
  سوگند نفي علم. 3

 -اليه   منتقل   -ورثه  (شود كه مدعي به طرفيت قائم مقام          اين سوگند در جايي مطرح مي     
كند ولي براي اثبات ادعاي خود دليلي ندارد و قـائم             مديون دعوايي طرح مي   ) موصي له 

اين دعوا نـسبت بـه      . نمايد  اطالعي از دين مي     مقام مديون مورد ادعا، در پاسخ اظهار بي       
له زماني قابل طرح است كه حق عيني است يا وصيت نسبت به جزء              اليه و موصي  منتقل

كند خواندگان، عالم بر وجود حق هستند، از آنـان           خواهان كه ادعا مي   . مشاع تركه است  
 ورثه و يـا     كه  درصورتي. خواهد كه سوگند ياد نمايند كه از وجود حق، اطالع ندارند           مي

شـود و   حقـّي خواهان صادر مـي      علم ياد نمايند حكم به بي       ديگر خواندگان سوگند نفي   
تواند امارة وجود حق به نفع مدعي        د اين امر مي   اگر آنان از اداي سوگند خودداري نماين      

بينـي    پـيش 1321نامـه ترتيـب اتيـان سـوگند مـصوب        آئين5اين سوگند در ماده     . باشد
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است و به موجب اين ماده، مدعي بايد در درخواست خـود بـه نـوع ايـن سـوگند                     شده
ت، لـيكن   گرچه در قوانين موضوعة ايران به اين سوگند تصريح نشده اس          . تصريح نمايد 

در . اين نوع سوگند را هم توجيه نمـود       » سوگند بتّي «توان مستند به مقررات ناظر به         مي
واقع تكليف سوگندخوردن كه متوجه مدعي عليه است منـوط بـه علـم وي نـسبت بـه                   
موضوع دعواست و چون مدعي عليه در اين دعوا مسلّم نيست كه نـسبت بـه موضـوع                  

شود ولي سقوط اين تكليف تام نيست و دست           ساقط مي علم داشته باشند، تكليف از او       
كم در اين حد تكليف متوجه است كه بر علم نداشتن خـود سـوگند يـاد كنـد، و ايـن                      

  .»مااليدرك كلّه اليترك كلّه«مطابق است با قاعدة 
  

  تأثير سوگند: سوممبحث 
تأثير داشته باشـد     اثبات حق براي اين كه       منظور  بهي اصلي    سوگند به عنوان يكي از ادلّه     

. اين شرايط را در بند الـف مـورد مطالعـه قـرار خـواهيم داد               . بايد داراي شرايطي باشد   
باشد، در بند ب     همچنين نظر به اينكه ميزان تأثير سوگند در دعاوي مختلف متفاوت مي           

  .به اين موضوع خواهيم پرداخت
  

  شرايط تأثير سوگند: بند اول
بـات حـق باشـد، موضـوع دعـوا، متقاضـي سـوگند و               براي اين كه سـوگند مـؤثر در اث        

  :گيرد اين شرايط ذيالً مورد بررسي قرار مي. ي سوگند بايد شرايطي داشته باشند يادكننده
  
   شرايط موضوع دعوا.1

اين امر به اين علت     . در قانون ما سوگند سابقاً در دعاوي محدودي قابليت استناد داشت          
قابل اثبات با شهادت را به سوگند نيز تـسري داده            محدوديت دعاوي    گذار  قانونبود كه   

، دايره اعتبار شـهادت بـسيار محـدود         1در حقيقت، همان طور كه قبالً نيز اشاره شد        . بود
 كه منجر به    گذار  قانونبا اصالحات   . بوده و اين دليل به دعاوي خاصي اختصاص داشت        

ره اعتبـار وسـيعي يافـت و        توسعه بسيار زياد دايره عتبار شهادت گرديد، سوگند نيز داي         

                                                                                                                                          
  .82.قبل، ش.: ك.ر. 1
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هاي بـسيار اسـتثنايي      از محدوديت . تقريباً تمامي دعاوي با سوگند نيز قابل اثبات گرديد        
نمايـد   اشاره نمود كه اعالم مي . م. ق 1334توان به قسمت اخير ماده       در اعتبار سوگند مي   

اگر مدرك دعوا سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محـرز شـده اسـت                   
 سند ذاتاً دليـل   1همان طور كه قبالً نيز اشاره شد،      . توان سوگند ياد نمود    برخالف آن نمي  

شود بلكه محتواي آن است كه حسب مورد يكي از ادلّه اصلي يا تكميلـي                محسوب نمي 
بنابراين منطقي است كه سوگند برخالف ادلّه اصلي مثل اقـرار و شـهادت كـه                . باشد مي

بنـابراين محـدوديت مـذكور      .  ثابت شده است، پذيرفته نشود     وقوع آن با سند در دادگاه     
در مقابل شهادت، چندان اساسي و قابل       . م. ق 1309اين ماده نيز همانند محدوديت ماده       

  .باشد اعتنا نمي
  
   شرايط متقاضي سوگند.2

يعنـي سـوگند    » البينه علي المدعي و اليمين علي المنكـر       «: شود طبق قاعده كلي گفته مي    
بـر  . گردد و متقاضي سـوگند اصـوالً مـدعي اسـت           وجه منكر يا مدعي عليه مي     اصوالً مت 

تواند حكم بـه دعـوا        مدعي مي  …«: دارد مقرر مي . م. ق 1325همين اساس است كه ماده      
اين امر يك اصل است     . »خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد            

شـود    كه سوگند از همان ابتدا به مدعي رد مـي          از جمله مواردي  . وموارد استثناء نيز دارد   
 1333براسـاس مـاده     . تواند متقاضـي آن باشـد      سوگند استظهاري است كه حاكم نيز مي      

  . »…تواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم ياد كند   حاكم مي…«.: م.ق
 افتد و اين مورد جـايي اسـت كـه          به عالوه گاهي در دعاوي قلب دعوا اتفاق مي        

نمايـد، در ايـن حالـت خواهـان          خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه مي         
به خاطر همـين داليـل      .). م.د.آ. ق 275ماده  (گردد   عليه، و خوانده مدعي تلقي مي     مدعي

توانـد   در موارد ماده فوق مدعي عليـه نيـز مـي          «: دارد مقرر مي . م. ق 1326است كه ماده    
ين يا تعهـّد يا نحو آن باشد حكم به دعوا را منوط به قسم               مدعي سقوط د   كه  درصورتي

 نيز ديديم كـه خواهـان پـس از اداي شـهادت             2در مورد خاص بينه و يمين     .»كند مدعي  
  .كند شاهد خود سوگند ياد مي

                                                                                                                                          
  .24. قبل، ش.: ك.ر. 1
  .96. قبل، ش.: ك.ر. 2
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توانند  عليه و نيز حاكم حسب مورد مي       شود كه هر يك از مدعي، مدعي         بنابراين نتيجه مي  
توانـد متقاضـي      در مورد حاكم بايد گفت كه تنها موردي كـه وي مـي             .متقاضي سوگند باشند  

 مدعي و مدعي عليـه بـه عنـوان          درخصوصليكن  . سوگند باشد، در سوگند استظهاري است     
توانـد تقاضـاي     مدعي يا مدعي عليه درصورتي مي     «: دارد  مقرر مي  1327متقاضي سوگند ماده    

نتسب به شخص آن طرف باشد بنـابراين        قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوا م          
  .»…توان قسم را به ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد  در دعاوي بر صغير و مجنون نمي

تواند متقاضي سـوگند يـا حتـي         شود اين است كه آيا وكيل نيز مي        پرسشي كه مطرح مي   
طـور كـه از      ي آن باشد يا خير؟ قسمت دوم پرسش پاسخي قطعاً منفي دارد؛ زيرا همان              يادكننده

شود يادكردن سوگند جنبه كامالً شخصي دارد و وكيـل بـه هـيچ              مادة پيش گفته نيز استنباط مي     
امـا تقاضـاي سـوگند از ناحيـه وكيـل           . تواند از جانب موكل خويش سوگند ياد نمايد        وجه نمي 

وا تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دع        «: دارد مقرر مي . م. ق 1330ماده  . بالاشكال است 
توانـد بـه جـاي       تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي              مي

 بايد جزء اختيـارات وكيـل در         م يكي از مواردي كه حتماً     .د.آ. ق 35در ماده   . »موكل قسم ياد كند   
 كـه   درحـالي  آن وكالت در قبول يا رد سـوگند اسـت؛            14 تصريح شود، براساس بند      نامه  وكالت
در توضيح اين ماده بايد گفت كه مقـصود از  . داند  همين ماده سوگند را قابل توكيل نمي  2ه  تبصر

باشد، يادكردن سوگند اسـت      دارد سوگند قابل توكيل نمي      اين قانون كه بيان مي     35 ماده   2تبصره  
امـا  . نيز بـه آن اشـاره كـرده بـود         . م. ق 1330ي كامالً شخصي دارد و قسمت اخير ماده          كه جنبه 

شويم كـه هـيچ لزومـي نـدارد كـه             تقاضاي سوگند با تدقيق در اين ماده متوجه مي         خصوصدر
 وي تصريح شـود؛ بـه عبـارت ديگـر وكالـت در              نامه  وكالتتقاضاي سوگند از ناحيه وكيل در       

شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز « پيش گفته، 35ها، براساس صدر مادة  دادگاه
مـواردي كـه تـصريح آن در        . »استثناء كرده يا توكيل در آن خالف شرع باشـد         آنچه را كه موكّل     

 الزم است نيز به صورت حصري در اين ماده احـصاء شـده اسـت، بنـابراين وكيـل                    نامه  وكالت
تواند يكي از داليل موكل خويش را در دادخواست سوگند قيد نمايد و يا از طرف مقابـل در           مي

تواند در مقابل تقاضاي سوگند از ناحيه طرف         اما وكيل نمي  . دحين دادرسي تقاضاي سوگند نماي    
مقابل وي، اين سوگند را براي موكل خود قبول نمايد و يا اين كه با وجود ايـن كـه موكـل وي                       

 به طرف مقابل وي نمايد مگر اين كه ايـن اختيـار صـراحتاً               حق اتيان سوگند را دارد آن را      
  .باشدبيني شده   پيشنامه وكالتبراي وي در 
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   شرايط سوگند يادكننده.3
، اقـرارش       گردد كه اگر اقرار كند     قسم به كسي متوجه مي    «: دارد مقرر مي . م. ق 1329ماده  

اقراركننده بايد  «: گويد در مقام بيان شرايط اقراركننده مي     . م. ق 1262ماده  . »باشد نافذ مي 
اي خـاص سـوگند،     هـ  ليكن با توجه بـه ويژگـي      » …بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد         

 طـور   بـه . شرايط ديگري نيز عالوه بر شرايط اقراركننده در سوگند ياد كننده وجود دارد            
  :توان گفت شرايط سوگنديادكننده عبارت است از كلي مي
اي شخصي و مذهبي دارد و با توجه به اعتقـادات            سوگند جنبه  .بودن  اصيل -3-1

يان سوگند ممكن نيست و همـانطور كـه         بنابراين نمايندگي در ات   . گيرد افراد صورت مي  
، چنـين امـري     35 مـادة    2 قانون مدني و تبـصرة       1330پيش از اين ديديم براساس مادة       

  .قابل توكيل نيست
باشد بلـوغ    از آنجا كه شرايط سوگند همانند شرايط اقرار مي         .داشتن  اهليت -3-2

 به اين خاطر اسـت      اين امر . و عقل و رشد در امور مالي در سوگند يادكننده شرط است           
  .شود كه سوگند آثاري دارد و باعث تصرف در اموال مي

تواند سوگند ياد كند كه عمل يا        كسي مي  . انتساب عمل به سوگند يادكننده     -3-3
در دعـاوي   . م. ق 1327بنابراين براساس ماده    . موضوع دعوا منتسب به شخص وي باشد      

 يا قيم متوجه كرد؛ مگـر نـسبت بـه           توان قسم را بر ولي يا وصي       بر صغير و مجنون نمي    
اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامي كه به واليت يا وصـايت يـا قيمومـت بـاقي                    

  .هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد
زل معتبـر   هـا   سوگند بايد با قصد ياد شود و سوگند شخص         . قصد و اختيار   -3-4

د با اختيار سوگند ياد شود و سـوگند شـخص مكـره اعتبـاري               از طرف ديگر باي   . نيست
اين دو شرط چندان اهميت عملي ندارد، زيرا سوگند بايـد در محـضر دادگـاه و                 . ندارد

 آيد و در عمل دو شرط قصد و اختيار به لحـاظ             عمل  بهپس از صدور قرار اتيان سوگند       
  .رعايت تشريفات قضايي وجود دارد

  
  سوگندميزان تأثير : بند دوم

  :تأثير سوگند به عنوان يكي از ادلّه اصلي اثبات دعوا به قرار ذيل است
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  دعاوي مدني  تاثير سوگند در همة.1
النـاس از قبيـل      در كليه دعاوي مـالي و سـاير حقـوق         «: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 271ماده  

 نكاح، طالق، رجوع در طالق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد داليـل و مـدارك معتبـر                 
تواند مالك و مستند صدور حكم دادگاه        ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي        

دعاوي مدني، در صورت فقدان هر نوع دليلـي، تمـسك             در حقيقت، در كلية   . »قرار گيرد 
در صورت طرح دعواي حقوقي، اثبـات       . حتّي در دعاوي كيفري   . به سوگند ممكن است   

 گرچـه جنبـة جزايـي آن بـه ايـن وسـيله اثبـات                اين دعوا از طريق سوگند ميسر است،      
در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت         «: م.د.آ. ق 280براساس م   . گردد  نمي

الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت بـا آن سـوگند              كه فقط نسبت به جنبه حق     
  1.»ثابت نخواهد شد

  
   سوگند در اثبات يا رد دعوا.2

ايـن مـاده    . ممكن اسـت  . م.د.آ. ق 272ه سوگند براساس ماده     رد ادعاي خواهان به وسيل    
فاقد بيـّنه و گواه واجد شـرايط باشـد و خوانـده            ) مدعي(هرگاه خواهان   «: دارد مقرر مي 

نمايـد   منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر اداي سوگند مي          ) مدعي عليه (
  .»و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد

چنـان  «م  .د.آ.ق. 273براساس مـاده    .  ادعاي خواهان با سوگند نيز وجود دارد       امكان اثبات 
چه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند ادعـايش                  

  .»گردد شود و در صورت نكول ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي ثابت مي
  
  وا  تأثير سوگند در قطع دع.3

گونه اظهاري كـه منـافي بـا         قسم قاطع دعوا است و هيچ     «: دارد مقرر مي . م. ق 1331ماده  

                                                                                                                                          
؛ لـيكن بايـد     .)ا.م. ق 231مـادة   (باشـد     از ادلة اثبات قتل مي    » قسامه«طور استثنايي سوگند مخصوص با عنوان        به. 1

با ارتكاب جرم بـه     توجه داشت كه در اين مورد نيز قسامه يك دليل تكميلي است و قرائن و امارات در رابطه                   
در صـورت   .) ا.م. بـه بعـد ق     239مـادة   ( مجرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان به قسامه اسـتناد جـست                وسيلة

 كـه   درصـورتي همچنـين اسـت     .). ا.م. ق 242مادة  (باشد    تعارض امارات و قرائن نيز استناد به قسامه ميسر نمي         
 246مـادة  (و يا دليل مخالف بـا ايـن امـارات اقامـه گـردد      ) .ا.م. ق245 و 244مواد  (قرائن، قابل اعتماد نباشد     

نمايد كه اين حكم ويژه قتل است و حتي در جراحات نيز قابـل اسـتناد نيـست مگـر بـراي                        اضافه مي .). ا.م.ق
  ). قانون مجازات اسالمي254مادة ( مدني آن  اثبات ديه و جنبة
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 قـانون   369 مـادة    3به همين علت است كـه بنـد         . »قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد      
 كـه   درصـورتي دارد كه بر فرض وجود جهات فرجام خـواهي،            آئين دادرسي مدني مقرر مي    
بـا وجـود    . باشد   فرجام نمي   دعوا باشد، قابل اعتراض در مرحلة     حكم مستند به سوگند قاطع      

اين، در رابطه با عدم امكان تجديـدنظر خـواهي، تـصريحي در قـانون آئـين دادرس مـدني                    
رسد كه از اين حيـث نبايـد           پيش گفته به نظر مي     1331با توجه به مادة     .  نيامده است  عمل  به

جود داشته باشد و در هر حال چنـان چـه           بين فرجام خواهي و تجديدنظر خواهي تفاوتي و       
 دليـل جديـد و يـا تقويـت و            هدف از اعتراض به راي در هر يك از اين دو مرحلـه، اقامـة              

 سوگند باشد، پـذيرفتني     نمودن  اعتبار   بي منظور  بهتوجيه ادلة تقديم شده پيش از اداي سوگند         
شريفات قـانوني راجـع بـه        اگر منظور از اعتراض اثبات اين امر باشد كه ت          كه  درحالينيست؛  

يا با وجود ادلة ديگر محلّـي بـراي اسـتناد بـه سـوگند               . سوگند در دادرسي رعايت نگرديده    
 كامل بر سـوگند بـار نكـرده         طور  بهوجود نداشته و يا اين كه دادگاه آثار و احكام سوگند را             

تـه، چنـين    است و يا بيش از ادعايي كه مستند به سوگند بـوده، دادگـاه در رأي خـود پذيرف                  
بودن اين   با توجه به شكلي   ( فرجامي    هايي هم در مرحلة تجديدنظر و هم در مرحلة          اعتراض
 قـانون   369 مـادة    3بنابراين بايد پذيرفت كه اطالق بنـد        . ، قابليت پذيرش دارند   )ها  اعتراض

آئين دادرسي مدني قابل اعتماد نيست و با فرض وجود سوگند صحيح و قـانوني و رعايـت      
هاي راجـع بـه     و احكام حكم اين ماده انشاء شده است و اطالق اين ماده اعتراض           تشريفات

  . گيرد را دربرنمي)  مقام تخاطببا وجود قدر متيقن در(خود سوگند 
از آن گذشته، عدم پذيرش اظهار منافي با سـوگند، نـاظر بـه اظهـاري اسـت كـه                    

هر حال به ضرر مقرّ قابـل       رسيدگي و پذيرش قضايي الزم داشته باشد و اال اقرار كه در             
 استناد است و به خالف شهادت، بدون حكم قضايي نيـز اعتبـار دارد و ارزش آن ذاتـي              

بنابراين چنان چه سوگند ياد كننده، پس از سوگند، اقرار بـه            . است، منشأ اثر خواهد بود    
اعتباري سوگند خود نمود و به كذب اظهار مستند بـه سـوگند خـود اعتـراف نمـود،                     بي

  تواند با طرح دعواي قضايي مطالبة تمامي خساراتي را نمايد كه در نتيجة              دعوا مي طرف  
از آن گذشته، چنان چـه پـس از اداي سـوگند در             . سوگند كذب به وي وارد شده است      

دادگاه و قبل از صدور حكم اقرار به كذب سوگند نمايد، دادگاه بايـد چنـين اقـراري را                
 1331را صادر كند و چنـين اظهـاري مـشمول مـاده             ثبت و با توجه به اقرار حكم خود         

  .)383ش .: ش.در همين رابطه د. (باشد قانون مدني نمي
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  اثر نسبي سوگند :  تأثير سوگند نسبت به سوگند يادكننده.4
اثر سوگند يعني حكم صادره مستند به سوگند فقط نسبت به اصحاب دعوا، وراث آنان،               

ا مؤثّر است وبديهي است كه نسبت به اشخاص         موصي له و منتقل اليه مال موضوع دعو       
قسم فقط نـسبت بـه      «: دارد در اين زمينه مقرر مي    . م. ق 1332ماده  . ثالث بدون اثر است   

  .»اند و قائم مقام آنها مؤثر است اشخاصي كه طرف دعوا بوده
  

  آيين سوگند: چهارممبحث 
  :باشد اتيان سوگند ترتيبات و تشريفاتي دارد كه از قرار ذيل مي

  
  لزوم تقاضا مگر در مورد سوگند استظهاري: بند اول

توانـد بـدون درخواسـت اصـحاب دعـوا           دادگاه نمـي  «: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 283ماده  
سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنـان چـه پـس از آن،                     

ند اسـتظهاري   امـا در سـوگ    . »درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گـردد        
تواند از مدعي بخواهد كه بر بقا حق خود قسم           حاكم رأساً مي  . م. ق 1333براساس ماده   

  .ياد كند
. درخواســت ســوگند از ســوي متقاضــي ممكــن اســت شــفاهي يــا كتبــي باشــد

رسد  مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست كننده مي         درخواست شفاهي در صورت   
همچنين ). م.د.آ. ق 284ماده  . ( آورد عمل  بهتوان   ي مي و اين درخواست را تا پايان دادرس      

تواند از تقاضـاي خـويش       م كسي كه تقاضاي سوگند نموده مي      .د.آ. ق 289براساس ماده   
در اين صورت دادگاه با توجه به ساير مـستندات بـه دعـوا رسـيدگي                . نظر نمايد  صرف

  .نمايد نموده و رأي صادر مي
آيا در سوگند منـضم بـه گـواهي نيـز لـزوم             شود اين است كه      پرسشي كه مطرح مي   

توانـد رأسـاً     تقاضا از ناحيه اصحاب دعوا وجود دارد يا اين كه در اين گونه موارد دادگاه مي               
سوگند دهد؟ به نظر ما در اين مورد نيز دادگاه حق ندارد رأساً و بدون تقاضاي اطراف دعوا                  

د از ادلّـه اخبـاري اسـت و در ادلّـه            طور كه قبالً نيز گفته شد سـوگن        سوگند دهد، زيرا همان   
توان گفت كه دادرس دليلـي را بـه           مي صورت  درغيرايناخباري دادرس حق دخالت ندارد،      

  .سازد  خارج ميطرفي بيطرف دعوا تلقين نموده است و اين امر، وي را از 
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  لزوم صدور قرار اتيان سوگند: بند دوم
بينـي   صدور قرار اتيـان سـوگند را پـيش        ، صراحتاً   .م.د.آ. ق 270ي   در مورد سوگند، ماده   

در مواردي كه صدور حكـم دادگـاه منـوط بـه سـوگند              «براساس اين ماده    . نموده است 
درخواست متقاضي قرار اتيان سـوگند صـادر كـرده و در آن،              باشد، دادگاه به   شرعي مي 

با توجـه بـه ايـن       . »نمايد موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي           
ماده، صدور قرار اتيان سوگند ضروري است و اين قرار بايد به طرفين ابالغ شود، زيـرا                 

به هر حال پس از صـدور قـرار اتيـان سـوگند             . سوگند بايد مطابق قرار دادگاه ادا گردد      
كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه وي را                درصورتي
م حضور او، تعيين وقت نمـوده و طـرفين را در وقـت              دهد و در صورت عد     سوگند مي 

  .شود در احضارنامه علت حضور قيد مي. كند معيني احضار مي
رسـد ايـن اسـت كـه آيـا در ايـن        پرسشي كه در رابطه با بينّه و يمين به ذهن مي   

نيز صدور قرار و رعايت تشريفات آن ضروري است         ) سوگند منضم به گواهي   (سوگند  
بايد گفت كه در اين مورد نيز صدور قرار اتيان سوگند ضروري است             يا خير؟ در پاسخ     

ليكن در اين مورد بايد ابتدا گـواه مـورد نظـر كـه              . و گرنه اين سوگند مؤثر نخواهد بود      
حائز تمامي شرايط مقرر براي شاهد است شهادت بدهد و اگر مورد جرح قرار نگرفـت    

  .1تيان سوگند صادر شودو شهادت وي مورد پذيرش دادگاه واقع شد، قرار ا
  

  امكان تغليظ سوگند: بند سوم
توانـد نظـر بـه اهميـت موضـوع دعـوا و              دادگـاه مـي   «.: م. مكرر ق  1328براساس ماده   

شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجـام تـشريفات خـاص                  
تبصره همين مـاده،    براساس  . » آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد        كه  مذهبي ياد شود يا آن    

چنان چه كسي كه قسم متوجه او شده تشريفات تغليظ را رعايت نكند و قـسم بخـورد                  
بنابراين رعايت تـشريفات تغلـيظ از سـوي سـوگند يادكننـده             . شود ناكل محسوب نمي  

كيفيت تغليظ اداي سوگند از حيث زمـان        . باشد و ضمانت اجرايي نيز ندارد      اجباري نمي 
  .شود  دادگاه تعيين ميو مكان و الفاظ توسط

                                                                                                                                          
  .99قبل، ش .: ك.ر. 1
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  اداي سوگند: بند چهارم

يـا اداي   :  آيد  با صدور قرار اتيان سوگند، براي اداي سوگند سه حالت ممكن است پيش            
گيرد، يا از ناحيـه مـدعي و يـا از ناحيـه              صورت مي ) عليه مدعي(سوگند از ناحيه منكر     

  .هيچكدام
  
  سقوط ادعا:  اداي سوگند توسط منكر.1

» البنيه علي المدعي و اليمين علـي المنكـر        «قبالً نيز اشاره شد طبق قاعده       همان طور كه    
حـال منكـر    . گـردد  اداي سوگند به تقاضاي مدعي يا وكيل وي اصوالً متوجه منكـر مـي             

ــي ــد    م ــت ادا نماي ــده اس ــه وي ش ــه متوج ــوگندي را ك ــد س ــاده . توان . م.د.آ. ق272م
 فاقد بينـه و گـواه واجـد شـرايط           )مدعي(هرگاه خواهان   «: دارد  مقرر مي  خصوص  اين  در

منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكـر، اداي          ) مدعي عليه (باشد و خوانده    
تواند از اداي    همچنين منكر مي  . »نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد         سوگند مي 

ن سوگندي كه متوجه وي شده است خودداري كند و يا ايـن كـه اداي آن را بـه خواهـا               
  .واگذار نمايد

  
  اثبات ادعا:  اداي سوگند توسط مدعي.2

  :اداي سوگند توسط مدعي در دو حالت ممكن است اتفاق افتد
 بـا امتنـاع منكـر از اداي         . امتناع منكر از اداي سوگند و يا رد آن به مـدعي            -2-1

ان سوگند و يا واگذاري اداي سوگند به مدعي، اين حق براي مدعي وجود دارد كه با اتي                
: دارد باره مقرر مـي   در اين . م.د.آ. ق 273ماده  . سوگند، دعوا را به نفع خويش خاتمه دهد       

 بـا    چنان چه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايـد،               «
چنان «:  همين قانون  274به عالوه براساس مادة     . »……شود   سوگند وي ادعايش ثابت مي    

ي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد، دادگاه سـه بـار جهـت اتيـان                  چه منكر از ادا   
صـورت ناكـل شـناخته       كنـد، درغيـراين    سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار مـي          

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهـان واگـذار               . خواهد شد 
  .»……شود  حكم صادر مينموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن

 در سوگند استظهاري، يعني سوگند بـر بقـاي حـق بـر              . سوگند استظهاري  -2-2



 ادله اثبات دعوا

 

88

متوفي در دعواي اقامه شده عليه ورثـه وي، اداي سـوگند از همـان ابتـدا متوجـه                     عهده  
.  آيـد  عمـل   به 1تواند رأساً از ناحيه دادگاه     تقاضاي سوگند استظهاري مي   . گردد مدعي مي 

 وي سـوگند بخـورد حـق مـورد          كه  درصورتيبا توجه سوگند به مدعي      در اين مورد و     
  .كند ادعاي وي ثابت شده و دادگاه نسبت به آن حكم صادر مي

  
  سقوط ادعا:  امتناع منكر و نكول مدعي.3

گاهي اوقات با وجود صدور قرار اتيان سوگند، هيچكدام از اطـراف دعـوا سـوگند يـاد                  
اين صورت باشد كه منكر از اداي سوگند امتناع نمايـد         اين امر ممكن است به      . كنند نمي

و يا اين كه اداي سوگند را به خواهان واگذار نمايـد و در مقابـل خواهـان نيـز از اداي                      
  .شود سوگند نكول نمايد، در اين حالت ادعاي خواهان ساقط مي

مـدعي دارد و قابـل       عالوه در سوگند استظهاري كه اداي آن فقط اختصاص به          به
مـاده  . گـردد  باشد، با امتناع مدعي از اتيان سوگند، ادعا سـاقط مـي            عليه نمي   به مدعي  رد

در دعواي بـر ميــّت       «278براساس ماده   . پردازند به اين مطلب مي   . م.د.آ. ق 279 و   278
ي بينه، سوگند خواهان نيز الزم است و در صورت امتنـاع از سـوگند، حـق      پس از اقامه  

هرگـاه خواهـان در دعـواي بـر ميــّت،           «: كند  نيز بيان مي   279ماده  » .شود وي ساقط مي  
وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كنـد عـالوه بـر آن بايـد اداي        

  .»در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. سوگند نمايد
 در اداي آن    اي كه در اداي سوگند بايـد مـورد توجـه قـرار داد وجـود عـذر                   نكته

ي هرگـاه خوانـده در جلـسه   «: دارد  مقرر ميخصوص  اين  در،  .م.د.آ. ق 276ماده  . باشد مي
 بـودن   اي از قبيـل لكنـت زبـان يـا الل           دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضـه        

سكوت نمايد قاضي دادگاه رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كـشف                 
د             ف مي يا عارضه را برطر    نمايد و چنان چه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمـ

و ايذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قـانوني كتمـان حقيقـت، سـه بـار بـه                     
شود، در اين صورت بـا      نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي       خوانده اخطار مي  

  ».صادر خواهد شدسوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده 
  

                                                                                                                                          
  .108. قبل، ش.: ك. رخصوص اين دردگاه راجع به اختيار و يا تكليف دا. 1
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  آئين ويژه سوگند منضم به گواهي: بند پنجم
در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي بـه            «: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 277 ماده   -129

 جنايات، مهريـه، نفقـه،      ي  االجاره، ديه  گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال       ذمه تعلّق مي  
ه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح،           همچنين دعاوي ك   -ضمان به تلف يا اتالف    

 چنـان چـه     -اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطايي و شبه عمد موجب ديـه             
تواند با معرفي يك گواه مـرد يـا دو            شرعي نباشد مي    ي ي بينه  براي خواهان امكان اقامه   

  .»ي يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند گواه زن به ضميمه
دهـد سـپس     ور در اين ماده ابتدا گواه واجـد شـرايط شـهادت مـي             در موارد مذك  

قسمت اخير بند ب مـاده      .). م.د.آ. ق 277تبصره ماده   (شود   سوگند توسط خواهان ادا مي    
  1 .نيز در مبحث شهادت به سوگند منضم به گواهي اشاره دارد. م.د.آ. ق230

                                                                                                                                          
در قانون آئين دادرسي مدني، دعاوي مالي در معناي اعم آن استعمال شده و بنابراين عالوه بر دعـاويي كـه بـه                       . 1

گيرد، دعاويي كه مقصود از آن مال است نيز مشمول حكم راجع به بينه و يمين قرار گرفته است،                     ذمه تعلق مي  
به نظر گروهي از فقهاء در اين مبحث، دعاوي مالي بايد در معنـاي اخـص آن مـد نظـر              اين در حالي است كه      

نه اينكه خواسته مستقيم مال باشد، از شـمول مـوارد           (قرار گيرد و بنابراين دعاويي كه مقصود از آن مال است            
  ).424، ص 2امام خميني، همان، ج : براي نمونه. ش.د. (شود جواز توسل به بينه و يمين خارج مي





 

  
  

  بخش سوم 
  
  

  اسناد:  نوشتاري اثبات دعواةادل
  

همان طور كه قبالً    . گيرد ي تأميني با عنوان سند مورد بحث قرار مي        ز ادلّه دومين قسم ا  
ي تأميني، دليل بر دليل هستند، يعني وسايلي هستند كه بـه ثبـت داليـل                اشاره شد ادلّه  

ترين و مهمترين وسائل براي ثبـت        يكي از برجسته  . كنند پرداخته و آن را نگهداري مي     
شود و زيـر     ي تأميني محسوب مي   اگرچه سند از ادلّه   دليل سند است با اين توضيح كه        

گيـرد بـا وجـود ايـن در جهـان امـروزي از اهميـت                 ي اصلي قرار نمي    ادلّه ي  مجموعه
بسياري برخوردار اسـت چـرا كـه اوالً، امـروزه بـا گـسترش سـوادآموزي در جوامـع                    

ن دليـل در    انـد و بـه همـي        گوناگون غالب افراد توانايي خواندن و نوشتن را پيدا كـرده          
ثانياً، امـروزه در قريـب      . ورزند روابط حقوقي خويش اصوالً به تنظيم سند مبادرت مي        

ها به هنگام رسيدگي به دعاوي مطروحه نزد آنها با دليلي به نـام               به اتفاق موارد، دادگاه   
سند برخورد دارند و به همين خاطر امروزه سند به عنوان يك دليـل ارزشـمند مطـرح                  

  .باشد مي
در برخـي از    . اي برخـوردار اسـت     العـاده  قوق غرب نيز سند از اهميت فوق      در ح 

اي از اعمال حقوقي بين افراد جامعـه جـز بـا سـند ممكـن                 هاي حقوقي اثبات پاره    نظام
به عنوان مثال در كشور فرانسه، براي قراردادهاي با مبلغ پنج هزار فرانك به بـاال             . نيست

عدم تنظيم سند در اين گونه اعمال بـه معنـاي عـدم             بايد حتماً سند تنظيم شود بنابراين       
ها اثبات اين قراردادها را با داليل ديگر مثل شهادت            باشد زيرا دادگاه   امكان اثبات آن مي   

  . پذيرند شهود نمي
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گردد، چرا كه اسـناد      استفاده از سند در تاريخ حقوق ايران به دوران باستان باز مي           
چند هزار سال قبل در ايران براي برخي از امور سـند  دهد كه در  به دست آمده نشان مي   

با حاكميت اسالم بر سرزمين ايران و با استناد به آيات قرآن كـريم،       . شده است  تنظيم مي 
 از  289 الـي    279قـرآن كـريم در آيـات        . گردد تر مي  باب استفاده از سند در ايران وسيع      

آيـه  . كنـد  اشـخاص توصـيه مـي     ي بقره استفاده از سند را در روابط حقوقي بـين             سوره
 كه يكي از بلندترين آيات قرآن است و حاوي احكام حقوقي بسياري             »دين«معروف به   

: نمايـد   لزوم تنظيم سند به صورت روشن اين مطلب را بيان مي           درخصوصباشد   نيز مي 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الـي اجـل مـسمي فـاكتبوه و ليكتـب بيـنكم كاتـب                     يا ايها «

 در جلـد سـوم از       1361 در حقوق موضوعه ايران تا قبل از اصـالحات سـال             1»…لبالعد
اي   اثبات دعوا، سند به تقليد از حقـوق غـرب از اهميـت ويـژه               ي  قانون مدني يعني ادلّه   

برخوردار بود لكين با اصالحات مذكور سند به عنوان دليـل اثبـات تـا حـدودي مـورد                   
ايـن امـر   . ل شرعي اهميت بيشتري پيدا كرد   مهري قرار گرفت و شهادت به عنوان دلي        بي

 مستقيم  طور  بهرسد چرا كه تنظيم اسناد در برخي مواقع            تا حدودي قابل انتقاد به نظر مي      
با نظم عمومي مرتبط است و ترجيح شهادت بر اسناد در همه حال بـا واقعيـت منطبـق                   

ـ      به عالوه امروزه توجه اكثر نظام     . باشد نمي ن سـمت اسـت كـه       هاي حقوقي مدرن به اي
پذير باشند و براي اعمال حقوقي خود به دليـل جلـوگيري از اختالفـات                افراد مسووليت 
. باشـد  پـذير مـي    انديشي نمايند و اين امر با تنظيم سند به سـهولت امكـان             احتمالي چاره 

  .مسووليتي افراد گرفته نخواهد شد وقت نظام قضايي نيز به دليل بي
يران اسناد در عمـل از اهميـت شـاياني برخـوردار            در هر حال امروزه در حقوق ا      

  .گيرند هستند و در غالب دعاوي به عنوان دليل اثبات در محاكم مورد استناد قرار مي
را تعريـف نمـوده و       در اين فصل براي مطالعه مباحث مربوط بـه سـند ابتـدا آن             

بنـد  (پـردازيم    در ادامه به بيان اعتبـار سـند مـي         ) بند نخست (نماييم   اقسام آن را ذكر مي    
  ).بند سوم(دهيم  رسيدگي به سند را مورد بحث و بررسي قرار مي و در پايان آيين) دوم

                                                                                                                                          
 آن را شـويد    كنيد و براي مدت معيني مديون مي       ايد هنگامي كه با يكديگر معامله مي       اي كساني كه ايمان آورده    «. 1

  .»…بنويسد



 

  
  

  1 فصل
  
  

  تعريف و اقسام سند
  

  تعريف سند: مبحث اول
سند عبارت اسـت از هـر نوشـته كـه در            «كند   در تعريف سند اعالم مي    . م. ق 1284مادة  

  .»مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد
 تعريف فـوق بـسيار كلـي و عـام             اين تعريف انتقاداتي وارد است چرا كه اوالً        بر
 حكمي مثل متون قانوني نيـز شـود زيـرا تمـام             ي  تواند شامل ادلّه   اي كه مي   گونه است به 

شوند نوشته هستند و در دعاوي نيز مورد         ي رسمي منتشر مي    متون قانون كه در روزنامه    
كه همان طور كه قبالً نيز اشاره شد ادلّـه حكمـي موضـوع     حالي گيرند، در  استناد قرار مي  

ثانياً براساس اين ماده دليلي به نـام سـند فقـط در             . گيرند بحث ادلّه اثبات دعوا قرار نمي     
 كلي دليليت يك دليل محدود بـه        طور  به كه  درحاليمقام دعوا يا دفاع قابليت استناد دارد        

 كـه حـاوي دليلـي باشـد دليـل اثبـات تلقـي               شود و سند به مجرد اين      ي دعوا نمي   اقامه
  .گردد اعم از اين كه در دعواي خاص به آن استناد شود يا هرگز از آن استفاده نشود مي

اي كه حاوي دليـل      براي رفع ايرادات مزبور به نظر ما سند عبارت است از نوشته           
سـند   اين امر اسـت كـه خـود           ي دهنده  نشان »حاوي«ي   واژه. اثبات موضوعي حق است   

 نيـز   »موضـوعي «ي   شود؛ واژه  دليل نيست بلكه محتواي سند است كه دليل محسوب مي         
حاكي از اين است كه محتواي سند بايد داللت بر وجود حقي در عالم خارج نمايد و نه               

با توجه بـه تعريـف فـوق مـشخص          . شود حكم آن، بنابراين داليل حكمي را شامل نمي       
ثبـات تلقـي شـود بايـد داراي دو ركـن شـكلي              شود كه سند بـراي ايـن كـه دليـل ا            مي

  .باشد) قابليت استناد(و ماهوي ) بودن نوشته(



 ادله اثبات دعوا

 

94

  ودنب نوشته:  ركن شكلي تعريف:بند اول
 سند صفت ذاتي و جزء الينفك سند است، بنـابراين بـه اعتقـاد               بودن  به نظر برخي كتبي   

قاد ما اين قيد    ولي به اعت  . آنان آوردن صفت كتبي براي سند قيدي زائد و بي مورد است           
به هيچ وجه زايد نيست بلكه براي تعريف كـامالً الزم و ضـروري اسـت چـرا كـه اوالً                     
براي تعريف لفظ سند از لحاظ منطقي الزم است كه جنس آن مشخص باشـد و جـنس                  

ثانياً لفظ سند به معناي عام گاهي اوقات شـامل داليـل گفتـاري و               . سند نيز نوشته است   
شـود   شود به عنوان مثال هنگامي كه گفته مي        فظي و امارات نيز مي    غير نوشته مثل اقرار ل    

فالن حديث داراي سند معتبري است مقصود ايـن اسـت كـه سلـسله راويـان عـادل و                    
شـود   يا در جايي كه گفته مي     . اند السالم نقل كرده   معتمدي اين حديث را از معصوم عليه      

 كه چه قراين و اماراتي براي       باشد مقصود اين است    سند شما بر صحت ادعايتان چه مي      
شـود كـه     با توجه به توضـيحات فـوق مـشخص مـي          . شما بر صحت ادعا موجود است     

 ضروري است، امـا بايـد توجـه          آوردن قيد نوشته به عنوان عنصر شكلي يك سند كامالً         
توان آن را منحصر در حـروف        داشت كه نوشته به معناي عام كلمه مد نظر است و  نمي            

شـود در بـر      بلكه نوشته تمام آثار بشري را كه بر روي هر شيئي ايجاد مـي             الفبا دانست،   
به اين ترتيب نوشته شامل هر نوع خط و عالمت بـر روي هـر شـيئي اعـم از                    . گيرد مي

اعم از ايـن كـه بـين افـراد          ( كه داراي معنا و مفهومي است        …كاغذ و پوست و ديوار و       
گر هر رسم و اثر انساني در مقابـل رسـم و            به عبارت دي  . شود مي) متداول باشد يا نباشد   

شـود نوشـته محـسوب        كـه بـر روي شـيء ايجـاد           …اثر طبيعي مثل اثر زلزله و سيل و         
  .گردد مي
  

  قابليت استناد:  ركن ماهوي تعريف:بند دوم 
اي سـند   تـوان سـند محـسوب كـرد بلكـه نوشـته       اي را نمـي  بديهي است كه هر نوشـته   

قابليت استناد به اين معنا است كه نوشته        . اد داشته باشد  شود كه قابليت استن    محسوب مي 
براي اين كـه سـند دليليـت داشـته          . دليليت داشته باشد يعني بتواند دليل محسوب شود       

باشد و بتوان به آن استناد كرد بايد حاوي دليلي باشد و اين دليل نيـز، دليـل موضـوعي                    
  .باشد براي اثبات حق مورد ادعا مي

از سند، قابليت استناد تنها در مقام دعوا يا دفـاع ذكـر             . م. ق 1284در تعريف ماده    
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شود كـه گفتـه شـود سـند در يـك دعـواي خـاص دليـل                   اين امر باعث مي   . شده است 
 به اعتقـاد مـا قابليـت اسـتناد          كه  درحاليمحسوب شود و در دعواي ديگري دليل نيست         

 كه در دعواي خاصـي بـه        باشد اعم از اين    سند به اين معنا است كه سند حاوي دليل مي         
شـود چـرا     سند محسوب مي  به عنوان مثال عقدنامه ازدواج قطعاً     . آن استناد بشود يا خير    

باشد لكن اين سند ممكن اسـت        كه حاوي اقرار به وجود رابطه زوجيت ميان طرفين مي         
  .هيچگاه در مقام دعوا مورد استناد قرار نگيرد

شود و اين دليل اعم      ود دارد تأمين مي   در سند هميشه دليلي كه در عالم خارج وج        
و يا داليل ظنـي مثـل امـارات هماننـد           ) در غالب موارد  (است از داليل قطعي مثل اقرار       

. ي محلّـي و تحقيـق محلـي در چنـد سـال قبـل اسـت                 ي هوايي كه حاوي معاينه     نقشه
ي والدت اسـت كـه توسـط      كننـده  شناسنامه نيز سندي است كه حاوي اعالمـاتِ اعـالم         

  .شود ور ثبت احوال احراز ميمأم
هـاي شخـصي سـند محـسوب         شود اين است كه آيـا نامـه        پرسشي كه مطرح مي   

هاي شخصي قابليت استناد را دارند يا خير؟ در پاسخ بايـد گفـت               شوند يعني آيا نامه    مي
باشـند قطعـاً سـند محـسوب         هاي خصوصي كه حـاوي دليـل نمـي         كه آن بخش از نامه    

باشند بايد با احتياط برخورد كرد چرا        هايي كه حاوي دليل مي     مهشوند اما در مورد نا     نمي
ي آن    هاي خصوصي محرمانه هستند و فـرض بـر ايـن اسـت كـه نگارنـده                 كه اوالً نامه  

هاي خـصوصي    خواسته تا ديگران از محتوايشان آن آگاه شوند؛ ثانياً در نگارش نامه             نمي
بنـابراين قابليـت    . ار مـشكل اسـت    عموماً قصد جدي وجود ندارد و احراز آن نيـز بـسي           

هاي خصوصي با دو اشكال مواجه اسـت ولـي واضـح اسـت كـه بـا فقـدان                     استناد نامه 
توانند سند تلقي شوند بـه عنـوان مثـال اگـر             هاي خصوصي نيز مي    اشكاالت مزبور نامه  

هـاي   هاي خصوصي قصد جدي وجود داشته است مثل اكثر نامـه           اثبات شود كه در نامه    
و يـا   . كديگر در امور تجاري، قابليت استناد آن با ترديد كمتري مواجه اسـت            تجـّار به ي  

ي آن مخالفتي    اين كه از محتواي آن آشكار شود كه نگارنده با ابراز سند از سوي گيرنده              
البته بايد متذكر اين مطلب شد كه احراز اين قـصد بايـد در هنگـام نوشـتن نامـه             . ندارد

ي دعوا چرا كه بـديهي اسـت هـيچ كـس بـه              هنگام اقامه مورد توجه قرار گيرد و نه در        
  .ي دعوا مايل نيست دليلي به ضرر وي مورد استناد قرار گيرد هنگام اقامه
ي مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد تفكيك بين سند و اعتبار محتـواي آن             نكته
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 ي   در مـاده   ذارگ  قانون قرار نگرفته است زيرا      گذار  قانونباشد كه متأسفانه مورد توجه       مي
شود و فقط اعتبار شـهادت را        نامه سند محسوب نمي    شهادت«: دارد مقرر مي . م. ق 1285

 ي  دهنـده  نمايـد شـهادتنامه انعكـاس       كه اعالم مـي    گذار  قانوناين سخن   . »خواهد داشت 
شهادت است و فقط اعتبار شهادت را دارد كامالً صحيح است ولي اين كه قانون مـدني                 

كنـد و در مـورد سـاير         ر مورد شهادتنامه تصريح به چنين امري مي        خاص فقط د   طور  به
رسد زيرا همان طور كه قبالً گفته شـد سـند بـه     اسناد ساكت است قابل انتقاد به نظر مي   

اي براي تأمين و نگهـداري دليـل اسـت و اعتبـار              خودي خود دليليت ندارد بلكه وسيله     
بنـابراين اگـر   . شـود   متفـاوت مـي  سند نيز حسب مورد با توجه به دليـل موجـود در آن   

ي محـل   اي حاوي اقرار باشد اين سند ارزش اقرار را دارد و اگـر حـاوي معاينـه                 نوشته
 شهادتنامه و اعتبـار محتـواي       بودن  بنابراين بايد بين سند   .   … محل و    ي  باشد ارزش معاينه  

شود و   ب مي آن قائل به تفكيك شد به همين دليل به اعتقاد ما شهادتنامه نيز سند محسو              
در صورت تعرض به صحت و اصالت آن بايد مثل ساير اسناد مورد رسيدگي قرار گيرد                
و پس از احراز اصالت آن، اين سـند ارزش شـهادت را خواهـد داشـت كـه تـشخيص                     

  .با دادگاه است. م.د.آ. ق241ارزش و تأثير آن بر طبق ماده 
  

  اقسام سند: مبحث دوم
لـيكن مهمتـرين    . بنـدي قـرار داد     وان مـورد تقـسيم    تـ  سند را به اعتبـارات مختلـف مـي        

 منعكس شده اسـت تقـسيم آن        1286 ي  بندي اسناد كه در قانون مدني نيز در ماده         تقسيم
  .به رسمي و عادي است

  
   سند رسمي:بند اول

كنيم و سپس به بيـان اقـسام آن          براي آشنايي با مفهوم سند رسمي ابتدا آن را تعريف مي          
  .پردازيم مي
  
  ان تعريف سند رسميارك .1

اختالفاتي كه در رابطه با تعريف سند رسمي وجود دارد كمتر از اختالفـات موجـود در                 
ليكن به نظر ما بهترين تعريـف از سـند رسـمي، تعريـف              . بارة تعريف خود سند نيست    
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بندي اسناد به عادي و رسمي به دليل اهميت           است چرا كه مبناي تقسيم     گذار  قانونخود  
هـا و بـا وضـع قواعـد و            با احـصاي آن    گذار  قانونه برخي اسناد است كه      و جايگاه ويژ  

هـا را مـورد      بخـشد و آن    هـا مـي   اي بـه آن    تشريفات خاصي براي تنظيمشان اعتبار ويژه     
اسنادي كه در اداره ثبـت اسـناد و         «: دارد مقرر مي . م. ق 1287ماده  . دهد حمايت قرار مي  

ساير مأمورين رسمي در حدود صـالحيت آنهـا         امالك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد          
با توجه به تعريف قانون از سند       . »بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است        

  :رسمي، براي اين كه سندي رسمي محسوب شود سه شرط الزم است
اولين شرط براي سند رسمي اين است كه        . تنظيم سند نزد مأمورين رسمي     -1-1

براي توضيح اين شرط بايد دو واژه مورد مطالعه قرار   . ي تنظيم شود  سند نزد مأمور رسم   
  :گيرد

   مقصود از مأمور رسمي چه كسي است؟-مأمور رسمي: ي اول واژه
از مـأمورين رسـمي اعـم اسـت از مـأمورين دولتـي و               . م. ق 1287مقصود مـاده    

ـ                 ل مأمورين بخش خصوصي كه از طرف دولت براي تنظيم اسناد مأمور شـده باشـند مث
مأمورين دفاتر اسناد رسمي، كه واحدي است وابسته به سازمان ثبت اسـناد و امـالك و                 

شود، يا دفـاتر     براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي            
هـا و    به عالوه تمـام مقامـات اداري كـه در ادارات دولتـي يـا سـازمان                . ازدواج و طالق  

باشـند، مـأمور رسـمي تلقـي         ور به خـدمت عمـومي مـي       مؤسسات وابسته به دولت مأم    
آوري شوند به عنوان مثال دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه كه از طرف وزارت فن              مي

شـوند؛   اند نيز مأمور رسـمي محـسوب مـي         اطالعات و ارتباطات مأمور تنظيم سند شده      
 كه تنظيم هر    ، دليل بر اين امر نيست     بودن  ليكن بايد توجه داشت كه صرف مأمور رسمي       

سندي توسط آنان رسمي تلقي گردد بلكه شرايط ديگـري نيـز الزم اسـت؛ بـه عبـارت                   
بودن شرط الزم ولي ناكـافي       بودن و يا مأمور مأذون از طرف دولت        ديگري مأمور رسمي  

  .باشد مي
بندي تمامي موضوعات علم حقـوق كـه در عـالم             بنابر يك تقسيم   -نزد: واژه دوم 
بنـدي در مـورد      اين تقسيم . يا واقعه حقوقي است و يا عمل حقوقي       افتد   خارج اتفاق مي  

تنظيم اسناد نيز صادق است يعني محتواي اسناد يا وقايع حقوقي است مثل ثبـت وقـايع                
 وقـايع   درخصوص. والدت و وفات و يا اعمال حقوقي است مثل ثبت عقود و ايقاعات            
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ارد چـرا كـه مـأمورين ثبـت         معنايي روشـن د   » نزد«حقوقي و تنظيم سند براي آن واژه          
 حقوقي براساس قانون موظفند در حدود صالحيت        ي  احوال بدون داشتن هرگونه رابطه    
در اين حالت هرگونه اعتراض بـه سـند و يـا بـروز              . خويش اقدام به تنظيم سند نمايند     

  .باشد اختالفات و دعاوي راجع به آن عليه مأمورين رسمي قابل طرح مي
باشد كه براي آن سـند تنظـيم          سند يك عمل حقوقي مي     اما گاهي اوقات محتواي   

اي برخوردار است چرا كه كلمـه نـزد          از اهميت ويژه  » نزد «ي  شود در اين موارد واژه     مي
كننـد بلكـه نـزد        حقوقي، خود به تنظيم سند اقدام نمـي        ي  دهد كه طرفين رابطه    نشان مي 

دام بـه تنظـيم سـند       شـود اقـ    مأمور رسمي كه نسبت به رابطه آنان ثالـث محـسوب مـي            
 حقوقي مأمور رسمي داشته باشد و خـود         ي  بنابراين اگر يكي از طرفين رابطه     . نمايند مي

به عنـوان مثـال در بحـث        . شود اقدام به تنظيم سند نمايد اين سند رسمي محسوب نمي         
هاي دولتي خود يك طرف پيمان باشند و براي پيمـان            شرايط عمومي پيمان، اگر دستگاه    

 خـويش سـند تنظـيم نماينـد ايـن سـند رسـمي محـسوب                 ي  با طرف رابطه  منعقد شده   
  .گردد شود و آثار و احكام سند رسمي بر آن بار نمي نمي

براي اين كه سند تنظيم شده توسط مأمور رسمي،         . صالحيت مأمور رسمي   -1-2
 ادارات  درخصوص. رسمي تلقي شود وي بايد داراي صالحيت خاص براي تنظيم باشد          

 امالك و نيز در مورد دفاتر ثبت ازدواج و طالق اين امر كامالً روشن است                ثبت اسناد و  
اند و كـار      خاص فقط براي تنظيم و صدور سند تأسيس شده         طور  بهچرا كه اين واحدها     

 ساير مأمورين رسـمي كـه در        درخصوصليكن  . باشد اصلي آنها غير از صدور سند نمي      
نماينـد بايـد توجـه       يي اسنادي را صادر مي     استثنا طور  بهكنار انجام ساير وظايف خويش      

بـه  . اي كه حق تنظيم سـند را دارنـد اقـدام نماينـد             توانند در محدوده    داشت كه فقط مي   
عنوان مثال ادارة راهنمايي و رانندگي فقـط در صـدور گواهينامـه صـالحيت دارد و يـا                   

حق اقـدام    ثبت احوال فقط در برخي موارد مثل صدور شناسنامه و گواهي فوت              ي  اداره
  .دارد

 رعايـت تـشريفاتي     گذار  قانونبا توجه به اهميت اسناد رسمي       . رعايت قوانين  -1-3
. شود رعايتشان، سند رسمي محسوب نمي     ها مقرر كرده است كه با عدم       را براي تنظيم آن   

اندازد مقررات راجع بـه حـق تمبـر         تنها موردي كه عدم رعايت آن سند را از اعتبار نمي          
عدم رعايت مقررات راجع به حـق تمبـر كـه بـه               «: دارد مقرر مي . م. ق 1294ماده  . است
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» تمبر «ي  رسد كه واژه   به نظر مي  . »كند گيرد سند را از رسميت خارج نمي       اسناد تعلّق مي  
 فوق به معناي عام به كار رفته اسـت، بنـابراين تمـام حقـوق دولـت از قبيـل                     ي  در ماده 

  .شود ها را شامل مي الثبت و ماليات حق
اما پرسش اين است كه چه قوانيني بايد رعايت شود؟ در مبحث قوانين بحثي كه               

 شـود كـه سـند از     كلي گفته مـي ي طبق قاعده . شود قوانين زمان و مكان است      مطرح مي 
الرعايـه،   به عالوه مقـصود از قـوانين الزم       . كند قانون زمان و مكان تنظيم خود تبعيت مي       

ي اين قوانين، قـوانين مربـوط بـه صـالحيت             از جمله  قوانين مربوط به تنظيم سند است     
بنابراين اگر از مأمور رسمي سلب صالحيت شـده         . مأمور رسمي براي تنظيم سند است     

 تعليق اسـناد صـادره      ي  باشد و به عنوان مثال حكم تعليق وي صادر شده باشد در دوره            
ه ولي اين حكم    اما پرسش اين است كه اگر حكم تعليق وي صادر شد          . فاقد اعتبار است  

شـود؟ پاسـخ بـه ايـن         به وي ابالغ نشده باشد تكليف اسناد صادره در اين مدت چه مي            
رسـد بـراي رعايـت       به نظـر مـي    . پرسش از جهت عملي نيز داراي اهميت زيادي است        

حقوق اشخاص ثالث و دفع ضرر از آنان و نيز با توجه به جهل مأمور و رعايت حـسن                   
تمام امـوري كـه     «: دارد كه مقرر مي  . م. ق 680 ي  ك ماده توان از وحدت مال    نيت وي مي  

وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكـل مـؤثر        
  .استفاده نمود و حكم به صحـّت اسناد صادره در اين مدت داد» است

شود  به هر حال با وجود تمام شرايط مذكور سند تنظيم شده رسمي محسوب مي             
گردد ولي بايد توجه داشت  هيچ منعي وجـود         ثار و احكام اسناد رسمي بر آن بار مي        و آ 

به عنـوان   . ندارد كه بخشي از سند تنظيم شده رسمي و بخش ديگري از آن عادي باشد              
مثال اظهارنامه در آن قسمت كه مأمور رسمي به احراز موضوع پرداختـه و آن را تنظـيم                  

باشد يا گواهي امضا در قـسمت امـضا كـه            عادي مي ها   كند رسمي و در ساير قسمت      مي
كنـد رسـمي     مأمور رسمي مشخصات امضاكننده سند را با اسناد هويت وي تطبيـق مـي             

  .باشد عادي است است ولي قسمت ديگر آن كه شامل اعالمات طرف مي
  
   اقسام سند رسمي.2

بنـدي   اعتبار مورد تقسيم  ما انواع اسناد رسمي را به دو        . سند رسمي انواع و اقسام مختلفي دارد      
  .اول، با توجه به مأمور تنظيم آن و دوم با توجه به قدرت اجرايي آن. دهيم قرار مي
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براين اساس اسناد رسمي به سـه       . تنظيم آن   اقسام سند رسمي به اعتبار مأمور      -2-1

  :شوند قسم، تقسيم مي

 اسـناد و     سـازمان ثبـت    -اسناد تنظيمي در ادارات ثبت اسناد و امـالك        : قسم اول 
ي نظام اداري كشور تحت نظارت      امالك كشور با شكل و تشكيالت كنوني در مجموعه        

عاليه رياست قوه قضائيه و با هدف تثبيت و استقرار حقـوق و مالكيـت مـشروع افـراد                   
جامعه و تنظيم روابط مادي و ختم دعاوي ناشـي از مـراودات اشـخاص بـا يكـديگر و                    

نظيمي از طريق اجراي قوانين و مقررات مربوط به ثبت          تأمين اعتبار رسمي براي اسناد ت     
از جمله مهمترين اسناد صادره از سوي ادارات ثبت اسـناد           . اسناد و امالك، اشتغال دارد    

هـا و نيـز   و امالك سازمان ثبت، سند مالكيت براي امالك مـسكوني از جملـه آپارتمـان              
  .امالك مزروعي و بنا و مستحدثات و باغات است

 قانون دفاتر اسناد    1 براساس ماده    -اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي     : قسم دوم 
 اسـناد رسـمي واحـد وابـسته بـه           ي  دفترخانـه «: رسمي و كانون سر دفتران و دفتريـاران       

وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبـت اسـناد رسـمي طبـق قـوانين و مقـررات                    
ع قوانين و نظامات راجـع بـه آن         سازمان و وظايف دفترخانه تاب    . شود مربوط تشكيل مي  

  .»است
دفـاتر رسـمي اسـناد و دفـاتر         : هاي مشهور دفاتر اسناد رسـمي عبارتنـد از         نمونه

  .ازدواج و طالق
 هر سـندي غيـر از اسـناد         -اسناد تنظيمي توسط ساير مأمورين رسمي     : قسم سوم 

. گيـرد  مذكور در فوق كه توسط مأمورين رسمي تنظـيم شـود در ايـن قـسم جـاي مـي                   
نابراين تمامي اسناد سجلي مثل شناسنامه و گواهي فـوت، دفـاتر سـجل احـوال و نيـز                   ب

به عالوه آراء قـضايي،   . شوند گواهينامه و گذرنامه از اين قسم اسناد رسمي محسوب مي         
در . شـوند  ها از اسناد رسمي محسوب مـي       هاي اصالحي و صورتجلسات دادگاه     گزارش

وجـه داشـت كـه اگـر رأي دادگـاه اعالمـي باشـد               مورد آراء قضايي بايد به اين نكتـه ت        
كند و ايـن     تواند دليليت داشته باشد چرا كه دادگاه در اين موارد فقط اعالم حق مي              نمي

  . شود  اثبات دعواي تواند وارد بحث ادلّه امر نمي
بر اين اسـاس اسـناد بـه دو         . اقسام سند رسمي به اعتبار قدرت اجرايي آن        -2-2

  .شوند االجرا تقسيم مي غير الزماالجرا و  قسم الزم
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ها قدرت اجرايـي داده اسـت        االجرا، اسنادي هستند كه قانون به آن       اسناد رسمي الزم  
هـا را    آن  تواند بدون طرح دعوا و گرفتن حكم درخواست اجراي         به نحوي كه ذينفع مي    

 راجع به   ي اسناد رسمي    مدلول كليه «: دارد ث مقرر مي  . ق 92به عنوان مثال، ماده     . بنمايد
االجرا است مگر در     ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه الزم           

به عـالوه   . »مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد            
كلية اسناد رسمي راجع به معامالت امالك ثبت شده مستقالً و بدون مراجعه به محاكم               «

  )ث. ق93ماده . (»االجراء است الزم
 دعـوا و    ي  تـوان بـدون اقامـه      به غير از اسناد تصريح شده ساير اسناد رسمي را نمـي           

االجـرا محـسوب    گرفتن حكم اجرا نمود؛ در واقع اين قسم اسناد، اسناد رسمي غير الزم     
  .شوند مي
  

   سند عادي-بند دوم 
 سپس به بيان اقـسام آن       براي آشنايي با مفهوم سند عادي نيز ابتدا آن را تعريف نموده و            

  .پردازيم مي
  
   تعريف سند عادي.1

هرگـاه  «: دارد مقـرر مـي   . م. ق 1289مـاده   . هر سندي كه رسمي نباشد، سند عادي است       
ي يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صـالحيت              سندي به وسيله  

ي را در تنظـيم سـند نكـرده         ي قانون  تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره         
بنـابراين  . »كه داراي مهر يا امضاي طرف باشد عـادي اسـت           باشد سند مزبور درصورتي   

هـاي خـصوصي، اسـنادي كـه         كنند يا نامه   توان گفت تمام اسنادي كه افراد تنظيم مي        مي
كنـد،   مأمور رسمي بدون رعايـت مقـررات يـا خـارج از حـدود صـالحيت تنظـيم مـي                   

هاي عادي، تمام دفاتر تجاري، اسناد تجـاري         نامه  گواهي امضا وصيت   محتويات اسناد با  
  .اعم از چك و سفته و برات همگي اسناد عادي هستند

  
   اقسام سند عادي.2

ي  دهيم؛ نخست، به اعتبار نحوه     بندي قرار مي   اسناد عادي را نيز به دو اعتبار مورد تقسيم        
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  .تنظيم آن و دوم به اعتبار قدرت اجرايي آن
با توجه بـه چگـونگي تنظـيم        . ي تنظيم آن   اقسام سند عادي به اعتبار نحوه      -2-1

قسم نخست، سـند عـادي تـشريفاتي و      : بندي كرد  توان به دو قسم تقسيم     سند، آن را مي   
  .قسم دوم، سند عادي غيرتشريفاتي

 بـراي   گـذار   قـانون  اين سند سندي است كه       -سند عادي تشريفاتي  : قسم نخست 
تـشريفات ايـن نـوع      . رتيبات و تشريفات خاصي را الزم دانسته است        آن رعايت ت   اعتبار

باشـد لـيكن بـه خـاطر هـدف و موقعيـت              ي، تشريفات سند رسمي نمي     اسناد به اندازه  
از اقـسام اسـناد عـادي تـشريفاتي         . ها رعايت اين تشريفات ضـروري اسـت        استفاده آن 

  .تجاري را نام بردي خودنوشت، اقسام دفاتر تجاري و اسناد  نامه توان وصيت مي
نامه خود نوشت در صـورتي معتبـر اسـت كـه             وصيت«: ح.ا. ق 278براساس ماده   

تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده                   
نامـه كـه    بنابراين رعايت تشريفاتي نظير محتويات وصـيت    . »و به امضاي او رسيده باشد     
اشد و نيز تاريخ كامل آن بـا خـط موصـي و امـضاي موصـي                 بايد به خط خود موصي ب     

  .شرط صحت اين سند است
شود اين اسـت كـه آيـا رعايـت تـشريفات              مطرح مي  خصوص  اين  درپرسشي كه   

شـود نيـز الزم      نامه خود نوشت در هنگامي كه سند در خارج از ايران تنظيم مـي              وصيت
اول، : ع قائل به تفكيـك شـد      است يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد بين دو موضو           

خود سند كه حاوي دليل است و دوم، موضوع سند كه همـان عمـل حقـوقي موضـوع                   
مذكور اسـت   . م. ق 969 كلي كه در ماده      ي  در مورد خود سند طبق قاعده     . باشد دليل مي 
بنـابراين  . »باشند اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي          «شود   گفته مي 
نامـه خـود    شور خارجه رعايت تشريفات مقرر در قـانون ايـران بـراي وصـيت             اگر در ك  

نوشت الزم نباشد، با عدم رعايت آن نيز سند بـه نحـو صـحيحي تنظـيم شـده اسـت و            
 موضوع سند يعني عمـل حقـوقي موضـوع          درخصوصليكن  . آيد اشكالي به وجود نمي   

 و ضروري است     ان الزم باشد رعايت تشريفات در قانون اير      دليل كه در اينجا وصيت مي     
توان گفـت كـه تـشريفات        به عبارت ديگر مي   . و االّ اين عمل حقوقي معتبر نخواهد بود       

شكلي سند تابع قانون محل تنظيم سند است ليكن موضـوع دليـل سـند يعنـي ماهيـت                   
بنابراين تشريفات  . باشد حقوقي آن به دليل رعايت نظم عمومي تابع قانون متبوع فرد مي           
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ع دليل سند است و خود سـند بـه هنگـام تنظـيم آن در خـارج از  ايـران                      متوجه موضو 
فايده اين امر نيز كامالً روشن است زيرا اگر تشريفات مذكور در مـاده              . تشريفاتي ندارد 

تواند به سهولت    نامه خود نوشت رعايت نگردد، اين امر مي        ح در مورد وصيت   .ا. ق 278
  .مورد سوء استفاده قرار بگيرد

د توجه داشت كه وصيت به هر طريق ديگري مثل شهادت شهود ممكـن              البته باي 
ي خود نوشت ثابـت     نامه است ثابت گردد ليكن اگر بخواهد براساس سندي مثل وصيت         

  .شود بايد اين تشريفات در آن رعايت گردد
دفاتر تجاري نيز از اقسام اسناد تشريفاتي هستند چرا كه اين دفاتر بايـد بـر طبـق     

كليه معامالت و صادرات و واردات در دفـاتر         «نظيم شوند به عنوان مثال      قانون تجارت ت  
ي فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخـصوصه نوشـته شـود، تراشـيدن و                  مذكوره

حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچـه كـه در دفتـر نويـسي معمـول                    
  ).ت. ق13 ي ماده(» …است و در حاشيه يا بين سطور نوشتن ممنوع است 

اسناد تجاري نيز مانند چك و سفته و برات از اسناد عـادي تـشريفاتي محـسوب                 
 معـين   گـذار   قـانون شوند چرا كه تنظيم اين اسناد بايد براساس ضوابط و شرايطي كه              مي
  .كند صورت بگيرد مي

 اسناد عادي غيرتشريفاتي، اسنادي هستند كه       -سند عادي غيرتشريفاتي  : قسم دوم 
شـرط  (و قابليـت اسـتناد      ) شرط شكلي  (بودن  ط اصلي يك سند يعني نوشته     غير از شراي  

  .باشد ها الزم نمي تشريفات و شرايط ديگري براي صحت آن) ماهوي
بر اين اساس اسناد عادي به دو       . اقسام سند عادي به اعتبار قدرت اجرايي آن        -2-2

  .شوند االجرا و محض تقسيم مي قسم الزم

االجرا اسنادي هـستند كـه        اسناد عادي الزم   -االجرا زماسناد عادي ال  : قسم نخست 
ها را توسط ذينفع بدون مراجعه بـه دادگـاه و گـرفتن               بنا به داليلي اجراي آن     گذار  قانون

االجـرا اسـنادي هـستند كـه         به عبـارت ديگـر اسـناد عـادي الزم         . كند حكم تضمين مي  
 و به همين دليل اسـت كـه بـه           كند ها بار مي   برخي آثار اسناد رسمي را بر آن       گذار  قانون

تـرين ايـن نـوع اسـناد         بارزترين و شايع  . گويند اين اسناد، در حكم اسناد رسمي نيز مي       
ايي كه بر طبق      كه  ي بĤن  هاي صادره عهده   چك«: چ.ص. ق 2باشد، براساس ماده     چك مي 

و االجـرا اسـت       در حكم اسناد الزم    …شوند   قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي        
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هاي مربوط بـه اجـراي اسـناد رسـمي           نامه تواند طبق قوانين و آيين      مي …ي چك    دارنده
  .»ي آن را از صادركننده وصول نمايد وجه چك يا باقيمانده

توان از به برخي قبـوض اقـساطي كـه از            االجرا مي  از انواع ديگر اسناد عادي الزم     
بـه عنـوان مثـال     . شـود نـام بـرد      يها به عنوان وام به افراد اعطا م        طرف برخي وزارتخانه  

قبوض مربوط به وام اعطايي توسط وزارت كـشاورزي بـه كـشاورزان در حكـم اسـناد                  
رسمي است چرا كه براساس قانون، وزارت كشاورزي براي گرفتن مبـالغ ايـن قبـوض                

تواند براساس قوانين مربوط به اجراي       احتياجي به اقامه دعوا و گرفتن حكم ندارد و مي         
  .مي وجوه مندرج در اين قبوض را وصول نمايداسناد رس

 اسنادي كه فقط اعتبار سند عادي را دارند و هـيچ            -اسناد عادي محض  : قسم دوم 
شود، اسناد عادي محض نام       بر آنها بار نمي    بودن  االجرا يك از آثار اسناد رسمي مثل الزم      

يز بـا هـيچ مـانعي       هاي خصوصي اگر حاوي دليل باشند و ابرازكننده آن ن          دارند مثل نامه  
  .ها نداشته باشد براي استناد به آن



 

  
  
  2 فصل
  
  
  سند اعتبار

  
اي اسـت بـراي تـأمين و         ي تأميني است يعني وسيله     همان طور كه گفته شد سند از ادلّه       

نگهداري دليل؛ حال براي اين كه دليل تأمين شده در اين وسيله معتبر باشد، خـود ايـن                  
) اعم از شكلي و ماهوي    (با وجود اين شرايط     . يطي باشد وسيله يعني سند بايد حايز شرا     

هـا   تمامي اسناد، چه رسمي و چه عادي، براساس قواعد عمومي راجع به طرز تنظـيم آن       
ليكن با توجه به قواعد اختصاصي راجع به تنظـيم          . باشند به يك اندازه و درجه معتبر مي      

ـ    اعتبـار هـر     اهميـت و    ي  ها، درجـه   هر يك از اسناد و تشريفات خاص آن        ك از اسـناد    ي
در اين بند ابتدا شرايط اعتبار اسـناد        . شود  متفاوت مي  گذار  قانونرسمي و عادي در نظر      

  .را بيان نموده و در ادامه ميزان اعتبار اسناد را مورد مطالعه قرار خواهيم داد
  

  شرايط اعتبار سند: مبحث اول
  :باشدبراي اين كه سند معتبر باشد بايد داراي شرايط ذيل 

  
   عدم مخالفت با قوانين-بند اول 

» مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخـالف قـوانين نباشـد            «. م. ق 1288براساس ماده   
شود ايـن شـرط از شـرايط مفـاد و محتـواي سـند محـسوب         همان طور كه مشاهده مي   

ون بنابراين براي اين كه سند معتبر باشد مفاد آن نبايد متضمن امر خـالف قـان               . گردد مي
اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قـانون محـل تنظـيم            «در مورد قانون بايد گفت كه       . باشد

بنابراين در مورد سندي كه به عنـوان مثـال در كـشور             ). م. ق 969ماده  . (»باشند خود مي 
ثانيـاً،  . شود اوالً رعايت قوانين اين كشور در تنظيم سند ضروري است           فرانسه تنظيم مي  
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 موجب قوانين خود يا عهود اسـناد تنظـيم شـده در ايـران را معتبـر      كشور مزبور بايد به   
ي سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده              ثالثاً، نماينده . بشناسد

ي سياسي و كنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافـق                يا نماينده 
شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است          رابعاً، قبول . قوانين محل تنظيم شده است    

كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايـاالت و واليـات امـضاي نماينـده                   
  .خارجه را تصديق كرده باشند

  
   عدم مخالفت با نظم عمومي و اخالق حسنه-بند دوم 

 افراد متعارف   مفاد اسناد نبايد با اخالق حسنه يعني اخالق افراد محسن جامعه كه همان            
توانـد متفـاوت     اخالق حسنه با توجه به شرايط هر جامعه مي        . جامعه هستند مغاير باشد   

نظم عمومي اعم است از نظم      . به عالوه مفاد اسناد نبايد مخالف نظم عمومي باشد        . باشد
نيز ذكر شـده  . م. ق1295عمومي اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ اين امر در بند دوم ماده   

ته بايد متذكر شد كه  محتوا و مـضمون اسـناد اسـت كـه نبايـد مخـالف نظـم                      الب. است
عمومي و اخالق حسنه باشد چرا كه خود سند قابليت مخالفت با نظم عمومي و اخالق                

  .حسنه را ندارد
  

  ميزان اعتبار سند: مبحث دوم
د اعـم از    ي اعتبار اسناد، قواعد عام و كلي در مورد تمامي اسنا           در رابطه با ميزان و درجه     

. پـردازيم  عادي و رسمي وجود دارد كه در اين بند ابتدا به بيان اين قواعـد عمـومي مـي       
ليكن در مورد هر يك از اسناد رسمي و عادي قواعـد خاصـي نيـز وجـود دارد كـه بـا                       

 اعتبار اسـناد رسـمي و عـادي بـا يكـديگر متفـاوت               ي  رعايت اين قواعد ميزان و درجه     
 بيان قواعد اختصاصي در رابطه با ميزان اعتبـار هـر يـك از               ي بحث به   در ادامه . شود مي

  .پردازيم اسناد عادي و رسمي مي
  

   قواعد عمومي ناظر به ميزان اعتبار سند-بند اول 
   اصـل مـتن سـند   -1: توان از اين حيث به سه بخش تقسيم كـرد  اصوالً هر سندي را مي 

  . ملحقات سند-3 اجزاي سند -2
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   متن سند قواعد ناظر به اعتبار.1
اند معتبر است و اعتبار اين متن        متن سند فقط در رابطه با طرفيني كه آن را امضاء نموده           

اي ملك خويش را     نامه در مبايعه ) الف(به عنوان مثال اگر     . شود شامل اشخاص ثالث نمي   
باشـد  ) ب(دليل بر مالكيت    ) ج(تواند در مقابل   اصوالً اين سند نمي     واگذار كند،   ) ب(به  

به ترتيب ديگري مالكيت خويش را ثابت نمايد وگرنه صـرف وجـود             ) ب(اين كه   مگر  
شود چرا كه محتواي اسناد در رابطه با اشخاص ثالث           سند دليل بر اين امر محسوب نمي      

ي شايان ذكر اين است كه در مثال فوق حتي اگر ذيـل مـتن سـند بـه                    نكته. بالاثر است 
توانـد در مقابـل      ا و متن ايـن سـند نمـي         شخص ثالث امضاي شود بازهم محتو      ي  وسيله

ثالث قابل استناد باشد؛ هر چند اثبات ادعاي وقوع بيع در مقابل ثالث براسـاس امـضاي                 
تواند وقوع بيعي را كه خود شاهد آن بوده است انكار            ذيل سند ممكن است و ثالث نمي      

 امـر كـه     ايـن . به عبارت ديگر اصل وجود سند غير از محتوا و مـتن سـند اسـت               . نمايد
سندي وجود دارد يا خير اثبات يك امر واقعي خارجي اسـت و بـا ابـراز سـند محقـق                     

توانـد   نمي كه محتوا و مضمون يك سند به صرف تنظيم آن ميان دو نفر             شود درحالي  مي
نسبت به شخص ثالث نيز تسري يابد و قابليت اسـتناد پيـدا كنـد بلكـه ايـن امـر بايـد                       

  .شودهرطريق ممكن ديگري اثبات  به
به عالوه مقصود از معتبربودن محتواي سند بين طرفين اعتبار شكلي سند است و              

اي به صـورت نوشـته درآيـد و طـرفين            نه اعتبار ماهوي آن؛ به عنوان مثال اگر عقد هبه         
نيز ذيل اين نوشته را امضاي نمايند اين سند از لحاظ شـكلي             ) واهب و متهب  (عقد هبه   

اي است كـه حـاوي        لحاظ بحث ادلّه اثبات دعوا سند نوشته       كامالً معتبر است چرا كه از     
ولي اگر در همين مثـال بعـد از تنظـيم سـند كاشـف               . دليل باشد و اين امر محقق است      

 آيد كه عين موهوبه به قبض متّهب داده نشده است، اين هبـه از لحـاظ مـاهوي                   عمل  به
  .هيچ اثري ندارد چرا كه قبض شرط صحت عقد هبه است

 اين است كه اعتبار اصـل مـتن سـند در رابطـه بـين طـرفين محـدود بـه                      نكته ديگر 
 207مـاده   . تواند به آن استناد نمايد     ي آن نخواهد بود بلكه طرف مقابل وي نيز مي          ابرازكننده

شود ممكن است به نفع      سندي كه در دادگاه ابراز مي     «: دارد  مقرر مي  خصوص  اين  در. م.د.آ.ق
 صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايـد ابرازكننـده ي             طرف مقابل دليل باشد، در اين     

  .»سند حق ندارد آن را پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد
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   قواعد ناظر به اعتبار ساير اجزاي سند.2
باشـند كـه ذيـالً       دو جزء مهم از اجزاي سند، امضاي و مندرجات مغاير با متن سند مـي              

  :گيرند مطالعه قرار ميمورد 
باشـد و حتـي      امضاء از مهمتـرين اجـزاي سـند مـي          .قواعد ناظر به امضاء    -2-1

تـوان سـندي را كـه        چرا كه به سختي مي    . رود توان گفت كه از اركان آن به شمار مي         مي
علت اين امـر آن اسـت كـه اراده ي           . امضاء نشده است عليه كسي مورد استناد قرار داد        

شود كه سند را امضاي نمايـد؛ تعـداد اسـنادي كـه پـس از                 و قطعي مي  فرد وقتي منجز    
گيرند بسيار زياد است و حتي در غالب موارد اين           مذاكرات طرفين مورد توافق قرار نمي     

  يدهنـده  اند و تنها امضاي فرد اسـت كـه نـشان           اسناد به صورت چاپي از قبل تهيه شده       
امـضاي ثبـت   «دارد  ث مقرر مـي . ق65ي  هبه عنوان مثال ماد. باشد قطعي شدن توافق مي   

سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكالي آنها دليل رضايت آنهـا خواهـد                  
كه براساس آن اسناد تنظيمـي توسـط مـأمورين          . م. ق 1293و يا قسمت اخير ماده      . »بود

ضاي رسمي فاقد صالحيت تنها در صورتي به عنوان سند عادي معتبر است كه داراي ام              
  .يا مهر طرف باشد

شود در اين حالت ممكن اسـت ايـن    گاهي اوقات سند از چند صفحه تشكيل مي 
 جداگانه امضاي شود يـا ايـن كـه          طور  بهپرسش مطرح شود كه آيا بايد تمامي صفحات         

كند؟ بديهي است، اگـر امـضاي صـورت گرفتـه در             ي آخر آن كفايت مي     امضاي صفحه 
ي اخير بـه صـفحات سـابق سـند محـرز             ه تعلّق صفحه  اي باشد ك   گونه آخرين صفحه به  

 جداگانه امضاي   طور  بهكند و الزم نيست كه تمامي صفحات         باشد اين امضاء كفايت مي    
اگـر امـضاي سـندي در       : تـوان اسـتفاده كـرد و گفـت         از همين وحدت مالك مي    . شود

ابت شود،  اي جداگانه صورت بگيرد كه تعلّق يا ارتباط اين صفحه به سند مزبور ث              صفحه
ايـن امـر را قـانون       . تعهـّدات مندرج در سند  عليه امضاءكننده كامالً معتبر خواهد بـود           

هرگاه امضاي تعهــّدي در خـود تعهدنامـه         «: بيني نموده است    پيش 1304مدني در ماده    
ي عليحـده شـده باشـد آن تعهدنامـه عليـه امـضاكننده دليـل اسـت                   نشده و در نوشـته    

  .»رح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است در نوشته مصكه درصورتي
شود سند سفيد امضاء شـده و        بحث بسيار مهمي كه درخصوص امضاء مطرح مي       

ميزان اعتبار آن است؛ اعتبار يا عدم اعتبار سند سفيد امضاء، كه مباحـث كيفـري مهمـي                  
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ف نيز در مورد آن مطرح است، به شدت در ميـان حقوقـدانان و دادرسـان محـل اخـتال           
  .باشد مي

شود كه فرد قبل از تنظيم محتـوا و          سند سفيد امضاء، اصطالحاً به سندي گفته مي       
كنـد و    به عنوان مثال شخصي برگ سفيدي را امضاء مـي         . كند مفاد متن آن را امضاي مي     

خواهد و يـا هـر آنچـه كـه بـر روي آن               دهد تا هر آنچه كه مي      كننده مي  آن را به استفاده   
به اعتقاد ما در مورد اعتبار سند سـفيد امـضاء بايـد دو              .  آن بنويسد  توافق شده است در   

  :حالت را از يكديگر تمييز داد
 سند مورد اخـتالف اسـت يعنـي         بودن  حالت نخست، جايي است كه سفيد امضاء      

ي سند مدعي است كه سند به صورت سـفيد امـضاي صـادر شـده اسـت و                    صادركننده
 معتبـر اسـت چـرا كـه          ين حالت سند مذكور كامالً    در ا . ذينفع ادعاي خالف آن را دارد     

شـود   زيرا در روابط بين افراد هميشه فـرض مـي  .  سند استبودن اصل عدم سفيد امضاء  
گـاه اقـدام بـه     نمايند و هـيچ  كه افراد بعد از آگاهي از محتوا و مفاد سند آن را امضاء مي             

 سـوء اسـتفاده از سـند        نمايند چرا كه در هر حال امكان       انجام چنين عمل خطرناكي نمي    
  .سفيد امضاء هميشه وجود دارد

 سفيد امضاء شده در اختيـار       طور  بهشود سند    حالت دوم، جايي است كه ثابت مي      
صادركننده سـند   (كننده قرار داده شده تا هر آنچه را كه احتماالً يكي از دو طرف                استفاده

 در ايـن حالـت اعتبـار محتـواي          .نمايد در آن تنظيم نمايد     ادعا مي ) ي آن  كننده و استفاده 
. م. ق 1301 ضـمني از مـاده       طـور   بـه ايـن امـر     . سند سفيد امضاء شده مورد ترديد است      

امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشـد بـر ضـرر             «: دارد شود كه مقرر مي    استنباط مي 
اي كـه بـر روي       به اعتقاد ما مفهوم اين ماده اين است كه نوشـته          . »امضاكننده دليل است  

 از گـذار  قـانون بنابراين در اين ماده مقـصود       . مضاء باشد بر ضرر امضاكننده دليل نيست      ا
شـدن   بيان لزوم تقدم محتواي متن سند بر امضاي آن جهـت معتبـر تلقـي     » روي « ي واژه

باشد؛ پس نبايد ايـن تـصور        ي آن مي   سند و قابليت استناد اين محتوا بر ضرر امضاكننده        
اين است كه فقـط امـضايي قابليـت         » روي«ي   مقصود از واژه  غلط در ذهن پديد آيد كه       

استناد عليه امضاكننده را دارد كه بر روي سند باشد و گفتـه شـود كـه امـضاي فـرد در                      
سندي جداگانه يا در ظهر همان سند و يا حتي در ذيل سند قابل پذيرش نيـست و ايـن                    

ر اين صورت با اين ايراد      شود زيرا د   ي آن دليل محسوب نمي     كننده امضاء به ضرر امضاء   
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. م. ق 1304ي    در مـاده   گـذار   قـانون اساسي مواجه خواهيم شد كه چگونه ممكن اسـت          
) با تصريح به اين كه مربوط به كدام معاملـه اسـت           (اي جداگانه    امضايي را كه در نوشته    

در مقام بيان اين امر باشـد       . م. ق 1301 در ماده    كه  درحالي آمده است معتبر بداند      عمل  به
كه فقط امضايي كه در روي نوشته باشد بر ضرر امضاكننده دليـل اسـت و معتبـر تلقـي                    

باشد چـرا كـه       ناظر به مورد غالب مي     گذار  قانونتوان گفت مقصود     شود؛ هر چند مي    مي
كننـد نـه در ظهـر آن و يـا در سـندي               غالباً افراد امضاي خويش را روي سند حك مـي         

  .جداگانه
. باشـد دي سفيد امضاء بوده است اين سند معتبـر نمـي          بنابراين اگر ثابت شود سن    

ليكن بايد توجه داشت كه عدم اعتبار محتواي سند سفيد امضاي مطلق نيست چـرا كـه                 
اگر قدر متيقني وجود داشته باشد اعتبار محتواي سـند سـفيد امـضاي نـسبت بـه قـدر                    

مـورد اخـتالف    شود و رسيدگي نسبت به مقدار زايد آن كه بين طرفين             متيقـّن ثابت مي  
در اين حالت نيز بار اثبات صحت محتويات سند سـفيد امـضاء بـر               . يابد است ادامه مي  
 1301باشد؛ زيرا  همان طور كه گفته شد براساس مفهوم ماده             كنندة آن مي   دوش استفاده 

دارد تسليم سند سفيد امضاء      بنابراين اين نظر كه بيان مي     . م، سفيد امضاء معتبر نيست    .ق
دادن نمايندگي براي تنظيم آن اسـت و نماينـده نيـز امـين محـسوب                  منزله  به به ديگري 

شود و اصل بر صحت مندرجات آن است و بار اثبات خالف مندرجات سفيد امضاء                مي
كم براساس ظاهر قـانون مـدني مـورد          باشد و يا دست    ي سند مي   كننده ي امضاء  بر عهده 

  .ترديد است
: دارد مقـرر مـي   . م. ق 1302ي  مـاده . ير با متن  قواعد ناظر به مندرجات مغا     -2-2

هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كـه                 «
اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفـاد سـند نمايـد منـدرجات                  حكايت از بي  

ي خط كشيدن و يا نحو      لهمزبوره معتبر است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسي            
 مندرجات مغاير با متن سند را بعد از تنظيم متن سند            گذار  قانون. »ديگر باطل شده باشد   

داند چرا كه غالباً حواشي سند يا هر آنچه كه در ذيـل سـند                اعتباري آن مي   اي بر بي   اماره
د و داللـت  شو هاي ظهر سند بعد از تنظيم متن سند نوشته مي   شود و نيز نوشته    نوشته مي 

اعتبار اين منـدرجات مـشروط بـه داشـتن          . ي آن دارد   كننده  نهايي افراد تنظيم   ي  بر اراده 
باشد و حتي اگر اين مندرجات مغاير بـا مـتن سـند را بـا خـط                   امضاي و تاريخ نيز نمي    
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كشيدن بر روي آن و نحو آن باطل نمايند باز هـم آن منـدرجات مغـاير بـا مـتن معتبـر                       
ي سـند    كننده نمايد علت اين امر اين است كه ابراز         را فاقد اعتبار مي    شده ومتن سند   تلقي

هـا و يـا بـه        كـشيدن روي آن    تواند اين مندرجات مغاير با متن را با خـط          به سهولت مي  
شود و امارات    با وجود اين تمامي اين موارد اماره محسوب مي        . نحوي ديگر باطل نمايد   

 بنـابراين اگـر ثابـت شـود كـه ايـن منـدرجات               نيز تاب تحمل در مقابل دليل را ندارند       
مقرر . م. ق 1303اعتبار هستند، متن سند اعتبار خود را خواهد داشت اين امر در ماده               بي

 قبـل ممـضي بـه امـضاي         ي   بطالن مندرجات مذكوره در ماده     كه  درصورتي«: شده است 
ه ثابت شـود     بطالن آن در محكم     كه   قبول كند و يا آن     آن را طرف بوده و يا طرف بطالن       

  .»مندرجات مزبوره بالاثر خواهد بود
به جز متن سند و نيز اجزاي آن، سـند          .  قواعد ناظر به اعتبار ملحقات سند      -2-3

 ثابت شـود مربـوط   كه درصورتياين الحاقيات نيز   . ممكن است ملحقاتي نيز داشته باشد     
ات ممكـن اسـت     چرا كـه بـسياري اوقـ      . باشند كامالً معتبر خواهند بود     به كدام سند مي   

طرفين براي تنظيم سند اوراق كافي در دست نداشته و يا وقت كافي جهت تنظيم سـند                 
براي تمام توافقات نداشته باشـند و يـا بـه هـر دليـل ديگـري بعـدها بخواهنـد توافـق                       

در تمامي مـوارد مـذكوره الحاقيـات مثـل          . اي به توافق قبلي خود اضافه نمايند       حده علي
  .شوند لقي ميخود متن سند معتبر ت

توان با شهادت شهود اختالفاتي را       شود اين است كه آيا مي      پرسشي كه مطرح مي   
رسد امروزه با   آيد  ثابت نمود يا خير؟ به نظر مي         كه در مورد الحاقيات سند به وجود مي       

هر چند كه بر طبـق      . ي اعتبار شهادت اين امر با شهادت قابل اثبات است          ي دايره  توسعه
بايد در ذيل سند الحاقي صراحتاً قيد شـود كـه ايـن             . م. ق 1304خير ماده   ظاهر قسمت ا  

بـه هـر حـال امـروزه رويـة قـضايي            . سند الحاقي به كدام تعهـّد يا معامله مربوط است        
  .باشد پذيرد و اين امر نيز مستثني نمي شهادت شهود را در تمامي اختالفات مي

  
  ر سند قواعد اختصاصي راجع به ميزان اعتبا-بند دوم 

ميزان اعتبار سند در رابطه با هر يك از اسناد عـادي و رسـمي متفـاوت اسـت؛ قواعـد                     
  :گيرد اختصاصي هر يك از اين اسناد ذيالً مورد مطالعه قرار مي
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   قواعد اختصاصي راجع به ميزان اعتبار سند رسمي.1
بـا اشـخاص    ي ميان طرفين آن با اعتبـار آن در رابطـه             ميزان اعتبار سند رسمي در رابطه     

  .ثالث متفاوت است
ي ميـان     سند رسمي در رابطه   . ميزان اعتبار سند رسمي نسبت به طرفين آن        -1-1

اسـناد رسـمي    «: دارد مقـرر مـي   . م. ق 1290صدر ماده   . باشد طرفين به هر حال معتبر مي     
ث در  . ق 71همچنـين مـاده     . »… طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است           ي  درباره

اسناد ثبت شده در قـسمت راجعـه بـه معـامالت و     «دارد كه  د رسمي مقرر مي   مورد اسنا 
تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليـه اشخاصـي كـه                   

علـت ايـن    . »شوند رسميت و اعتبار خواهـد داشـت        قائم مقام قانوني آنان محسوب مي     
 ميـان طـرفين در حكـم قـانون        ي  كامالً روشن است چرا كه سند امضاء شـده در رابطـه           

  .است
براسـاس قـسمت اخيـر    . ميزان اعتبار سند رسمي نسبت به اشخاص ثالـث         -1-2

اعتبار سند رسمي نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كـه قـانون              . م. ق 1290ماده  
توان گفت هر آنچه را كـه مـأمور رسـمي بـه هنگـام                 كلي مي  طور  به. تصريح كرده باشد  

نمايد در قوانين مختلف تصريح شده است كه اين امر در رابطه بـا               ز مي تنظيم سند احرا  
به عنوان مثال تاريخ تنظيم سـند رسـمي هميـشه توسـط             . اشخاص ثالث نيز معتبر است    

در اسـناد   «: دارد مقـرر مـي   . م.ق 1305گردد و به همين دليل ماده        مأمور رسمي احراز مي   
و يـا علـت اعتبـار       . »…اص ثالـث    رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتـي برعليـه اشـخ          

محتويات اسناد سجلي ثبت احوال در ثبت وقـايع چهارگانـه والدت، وفـات، ازدواج و                
طالق به اين خاطر است كه مأمور رسمي تمامي اين مـوارد را احـراز نمـوده و پـس از                     

 گرديده است به همـين علـت اسـت كـه اگـر              خصوص  اين  دراحراز اقدام به تنظيم سند      
أمور رسمي اين موارد را احراز نكرده و يا خالف واقع احـراز كـرده اسـت                 ثابت شود م  

  .اعتبار خواهند بود اين اسناد نيز نسبت به اشخاص ثالث بي
باشد چرا كه سند مالكيت      مثال ديگر اعتبار سند مالكيت نسبت به اشخاص ثالث مي         

ـّي نسبت بـه  ي سند هيچ كس مالك نيست و هيچ حق ي آن است كه غير از دارنده  نشانه
علت اين امر نيـز ايـن اسـت كـه بـه هنگـام تحديـد حـدود ملـك،                     . ملك مزبور ندارد  

شوند بـه احـراز      بردار ثبت كه مأمورين رسمي تلقي مي        نماينده و نقشه   …برداري و    نقشه
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پردازنـد و پـس از احـراز ايـن          وضعيت ملك و اعالميات متقاضي ثبت و مجاورين مـي         
نمايد و اين سند نيز      به تنظيم و صدور سند مالكيت اقدام مي       ي ثبت    وقايع است كه اداره   

 مقـرر   خـصوص   اين  درث  . ق 72ماده  . شود نسبت به اشخاص ثالث كامالً معتبر تلقي مي       
كليه معامالت راجعه به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه بـه امـالك               «: دارد مي

انوني آنها و اشـخاص ثالـث داراي        ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام ق          
  .»اعتبار كامل و رسميت خواهد بود

  
   قواعد اختصاصي راجع به ميزان اعتبار سند عادي.2

ها اشاره    اسناد عادي اقسام و انواع مختلفي دارند كه در مباحث قبل به برخي از انواع آن               
سـناد در برخـي     با وجود اين در رابطه با ميزان اعتبـار اسـناد عـادي تمـامي ايـن ا                 . شد

هاي مـشترك را تحـت عنـوان قواعـد عمـومي             ها مشترك هستند؛ ما اين ويژگي      ويژگي
دهيم و سپس در رابطه بـا ميـزان          راجع به ميزان اعتبار اسناد عادي مورد مطالعه قرار مي         

  . خاص بحث خواهيم نمودطور بهاعتبار برخي اسناد عادي تجاري 
تمام اسناد عـادي اعـم از       . مي اسناد عادي  قواعد راجع به ميزان اعتبار عمو      -2-1

چـك و برخـي     (االجـرا    و غير تـشريفاتي و الزم     ) نامه اسناد تجاري و وصيت   (تشريفاتي  
بنابراين مفـاد و  . و محض در رابطه ميان طرفين از اعتبار برخوردارند   ) االجرا قبوض الزم 

ي   نـسبت بـه كليـه   تاريخ اسناد عادي نيز. محتواي اين اسناد نسبت به طرفين مؤثر است 
 در اسـناد    …«دارد   مقرر مي . م. ق 1305ي   قسمت اخير ماده  . كنندگان آن سند معتبر است     امضا

و كسي كه   ي آنان    ي اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه          عادي تاريخ فقط درباره   
  .»شده معتبر است به نفع او وصيت
شود كه تاريخ سند عادي      ي نتيجه مي  ي تاريخ سند عادي با محتواي سند عاد        از مقايسه 

تـاريخ  . م. ق 1305باشد چـرا كـه در مـاده          معتبرتر از محتواي آن نسبت به اشخاص ثالث مي        
اند معتبر است و اين اشـخاص        اسناد عادي نسبت به اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته          

اي سند عادي فقط در      محتو كه  درحاليتوانند اعم از طرفين سند و اشخاص ثالث باشند           نيز مي 
 ميان طرفين معتبر است؛ بنابراين حتي اگر شخص ثالثي در تنظيم سند دخالـت داشـته   ي  رابطه

  .توان محتواي سند عادي را در مورد وي معتبر دانست باشد نمي
اسـناد عـادي    «: دارد مقرر مي . م. ق 1291در رابطه با ميزان اعتبار اسناد عادي ماده         
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اد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنـان معتبـر               در دو مورد اعتبار اسن    
  :است

اليـه تـصديق     اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شـده اسـت صـدور آن را از منتـسب        .1
  .نمايد

 تكذيب يا ترديد كـرده      آن را  هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه             .2
  .»الواقع امضاي يا مهر كرده است في

 خاصـي دارد يـا       يشود اين است كه آيا ماده مذكور فايـده         پرسشي كه مطرح مي   
خير؟ يعني آيا واقعاً اسناد عادي در اين دو مـورد آثـار و اعتبـار اسـناد رسـمي را پيـدا                       

  كنند؟ مي
ويژگـي نخـست ايـن كـه،        : باشـند  اسناد رسمي داراي دو ويژگي بسيار مهم مـي        

شـوند نـسبت بـه       توسط مأمور رسمي احراز مـي     مندرجات اسناد رسمي بدان خاطر كه       
باشند مثل تاريخ و يا اعالميـات افـراد و نيـز برخـي وقـايع                 اشخاص ثالث نيز معتبر مي    

. شـود  ها سـند تنظـيم مـي      گردد و براساس آن    خارجي كه توسط مأمور رسمي احراز مي      
رابطـه بـا    شوند و به همين دليـل در         كه اسناد عادي توسط افراد عادي تنظيم مي        درحالي

ويژگي دوم اسناد رسمي در مقابل اسناد عادي اين است          . باشند اشخاص ثالث معتبر نمي   
تـوان اظهـار     شود و تنها مـي     كه نسبت به اسناد رسمي ادعاي انكار و ترديد پذيرفته نمي          

توان اظهار   مي  نسبت به اسناد عادي هم       كه  درحاليها مطرح ساخت      جعل را در مورد آن    
  .توان ادعاي جعل نمود د كرد و هم ميانكار و تردي

در اين دو مورد اسناد عـادي حـائز   . م. ق1291حال بايد ديد كه آيا براساس ماده  
شوند يا خير؟ در مورد ويژگـي اول بايـد گفـت كـه محتـواي اسـناد                   اين دو ويژگي مي   

  ميان طرفين معتبـر اسـت ولـي در          ي كلي اعم از عادي و رسمي هميشه در رابطه         طور  به
ي رابطه با اشخاص ثالث محتواي اسناد عادي معتبر نخواهد بود حتي اگر براساس مـاده              

طرف مقابل اين مندرجات را تصديق نمايد و يا دادگاه صحـّت آن را احراز              . م. ق 1291
شود و اثـر      اقرار وي محسوب مي    ي  چرا كه در مورد نخست تصديق فرد به منزله        . نمايد

مؤثر است و نه شخص ثالـث و در مـورد دوم نيـز آثـار رأي                 اقرار فقط نسبت به مقرّله      
 ميان طرفين دعوا مـؤثر خواهـد بـود و نـه              ي دادگاه هميشه نسبي است و فقط در رابطه       

 درخـصوص اگـر   «دارد    مقـرر مـي    خـصوص   ايـن   در. م.د.آ. ق 417اشخاص ثالث؛ مـاده     
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خص يـا   دعوايي رأيي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللـي وارد آورد و آن شـ                
ي او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است به عنـوان اصـحاب دعـوا دخالـت                    نماينده

  .»تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد  نداشته باشد مي
 اسناد عادي يـا فـرد اظهـار         درخصوصدر رابطه با ويژگي دوم نيز بايد گفت كه          

ه ثابت شده و يا اين كه        اين اظهار توسط دادگا    بودن  انكار و ترديد كرده است ولي كذب      
 خـويش را تـصديق      ي  اصالً اظهار انكار و ترديد را مطرح ننموده و صدور سند از ناحيه            

 اقرار است و انكار پس از اقـرار مـسموع نخواهـد             ي  كرده است كه اين امر نيز به منزله       
باشد چرا كه در هر دو       در مورد جعل نيز هيچ تفاوتي بين سند عادي و رسمي نمي           . بود

  .توان اين ادعا را مطرح نمود ورد ميم
ي اعتبار اسناد   از نظر درجه  . م. ق 1291توان گفت كه ماده      گيري مي  در مقام نتيجه  

هـاي   آورد چرا كه هيچ يك از آثـار و ويژگـي           عادي هيچ حكم خاصي را به وجود نمي       
رسـد علـت وضـع ايـن مـاده          بـه نظـر مـي     . شـود  اسناد رسمي بر اسناد عادي بار نمـي       

ي اعتبار شهادت در مقابل اسناد باشد كه در قانون سابق مورد توجـه      دايره نمودن  ودمحد
 براي شهادت در مقابل اسناد اعتبار كمي قائل بود و           گذار  قانونچرا كه سابقاً    . بوده است 

نمود؛ از جمله دعاوي كه با شـهادت         شهادت شهود را تنها در دعاوي خاصي استماع مي        
رسـد   ، دعاوي بود كه مستند آن سند رسمي بـود و بـه نظـر مـي                شهود قابل استماع نبود   

 ايـن اسـناد محـدوديت ديگـري نيـز بـر             نمـودن   خواسته با رسمي قلمداد     مي گذار  قانون
به هر حال امروزه دايره اعتبار شهادت شهود در دعاوي بسيار گـسترده             . شهادت بيفزايد 

  .اين فايده نيز امروزه لغو استگيرد بنابراين  است و تقريباً تمامي دعاوي را در بر مي
از مهمتـرين انـواع اسـناد       . قواعد راجع به ميزان اعتبار اسناد عادي تجاري        -2-2

عادي، اسناد تجاري هستند كه مشتمل بر دفاتر تجاري و نيز برخي اسناد پرداخت نظيـر                
 خـاص در حقـوق      طـور   بـه بحث چك و سفته و بـرات        . باشند چك و سفته و برات مي     

گردد ليكن دفاتر تجاري به دليل نوع خاص اعتبـار و سـنديت آن در                ح مي تجارت مطر 
  .گيرد  اثبات دعوا مورد گفتگو قرار ميي دعاوي، در ادلّه

دفتر روزنامه، دفتـر كـل،      : عبارتند از . ت. ق 6 ي  اقسام دفاتر تجاري براساس ماده    
 شـوند بـه عنـوان       اين دفاتر بايد براساس قانون تجارت تنظـيم       . دفتر دارايي و دفتر كپيه    

گذاري شده و قيطـان كـشيده شـده  و مهـر سـربي                مثال صفحات اين دفاتر بايد شماره     



 ادله اثبات دعوا

 

116

دفـاتر مـذكور در     «ت  . ق 14ي   براسـاس مـاده   . وزارت عدليه نيز بر آن حك شده باشـد        
كـه  برند در صورتي    و ساير دفاتري كه تجـّار براي امور تجارتي خود به كار مي            6ي   ماده

 قانون مرتب شده باشد بين تجـّار در امور تجارتي سـنديت خواهـد              مطابق مقررات اين  
در مـورد اعتبـار     . »صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بـود          داشت و درغيراين  

  :ي كلي وجود دارد دفاتر تجاري دو قاعده
 دفـاتر تـاجر هميـشه       -سنديت دائمي دفاتر تجاري عليـه تـاجر       : ي نخست  قاعده

اد است اعم از اين كه اين دفاتر طبق قـانون تجـارت تنظـيم شـده                 برعليه وي قابل استن   
باشد و يا خير و نيز الزم نيست كه دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصـل شـده                   

كـه   صـورتي   در -1: دانـد  در سه مورد دفاتر تجاري را دليـل نمـي         . م. ق 1299ماده  . باشد
 وقتي كه در    -2. فتر تراشيدگي دارد  اند يا د   مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده       

 وقتـي كـه     -3. ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بـر نفـع صـاحب دفتـر باشـد                دفتر بي 
 در ماده   كه  درحالي. اعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد            بي

در مواردي كه دفاتر تجاري بـر نفـع صـاحب آن دليـل              «تصريح شده است    . م. ق 1300
  .»ست بر ضرر او سنديت داردني

برخالف اين امر دفاتر تجاري به نفع تاجر هميشه سـنديت نـدارد بلكـه تنهـا در                  
دفـاتر  «دارد  مقـرر مـي  . م. ق 1297مـاده   . موارد خاصي است كه اين اعتبـار وجـود دارد         
 دعوا از محاسبات و مطالبات      كه  درصورتيتجارتي در موارد دعوا تاجري بر تاجر ديگر         

شود مشروط بر اين كه دفاتر مزبور مطـابق          اصل شده باشد دليل محسوب مي     تجارتي ح 
بنابراين براي اين كه دفتر تاجر به نفع وي دليل باشـد            . »قانون تجارت تنظيم شده باشند    

 دعـوا از محاسـبات و مطالبـات         -2.  طرف دعـوا تـاجر باشـد       -1: سه شرط الزم است   
  .ن تجارت تنظيم شده باشد دفاتر مطابق قانو-3. تجارتي حاصل شده باشد

دفتـر  «: دارد مقرر مي . م. ق 1297 ماده   -ناپذيري دفاتر تجاري   تجزيه: ي دوم  قاعده
تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد، فقط ممكن است جـزء قـراين و امـارات قبـول                   

تواند تفكيك كرده، آنچه را كه بر نفـع          شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي         
اعتباري آنچه را كه بر       بي  كه  است قبول و آنچه را كه بر ضرر او است رد كند مگر آن             او  

 شـايان ذكـر اسـت ايـن اسـت كـه             خـصوص   اين  دراي كه    نكته. »ضرر اوست ثابت كند   
ناپذيري دفاتر تاجر هميشه قابل اعمال نيست؛ بـه عنـوان مثـال اگـر دفتـر تـاجر                    تجزيه
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هـا   هـاي مخـدوش شـده و سـاير قـسمت           متتوان گفت كه بين قس     مخدوش باشد نمي  
ي تجزيه ناپذيري نبايد دفاتر تـاجر تفكيـك شـود چـرا كـه                تفاوتي نيست و طبق قاعده    

. باشـد   كلي به دليل سوء استفاده و عدم رعايت قوانين دفتر مخدوش معتبـر نمـي               طور  به
شـود و تنهـا     كلـي سـند محـسوب نمـي    طور  بهتوان گفت كه دفتر مخدوش       بنابراين مي 

تواند از امارات و قراين محسوب گردد ولي اين قراين بايد به ضرر تـاجري قلمـداد                  مي
  .شود كه دفاتر وي مخدوش است



 

  
  

  3فصل 
  
  

  آيين رسيدگي به سند
  

. براي اين كه سند به عنوان دليل مورد استناد قـرار گيـرد بايـد اصـالت آن ثابـت شـود                     
پس از اين كه    . دهيم العه قرار مي  رسيدگي به اصالت سند را در بند نخست مورد مط          آيين

اجراي مفاد اسناد موضـوع آتـي       . گردد اصالت سند ثابت شد مفاد و محتواي آن اجرا مي         
  . خواهد بودفصلاين 

  
  آيين رسيدگي به اصالت سند: مبحث اول

براي اين كه سند به عنوان دليل اثبات، توسط دادگاه مورد حكم قـرار گيـرد اصـالت آن           
ي ها براي رسيدگي به اين امر اسناد را از ابرازكننـده             همين دليل دادگاه   بايد ثابت شود به   

  .نمايند تا اصالت آنها را مورد بررسي قرار دهند آن مطالبه مي
  

  ي سند  ارائه و يا مطالبه:بند اول
شـود ارائـه اسـناد توسـط          اولين كاري كه در رسيدگي به اصالت سند انجـام مـي            -184

خواهان بايد اصـل اسـنادي را كـه         «: دارد م مقرر مي  .د.آ. ق 96اده  م. باشد طرفين دعوا مي  
.  دادرسي حاضـر نمايـد     ي  ي دادخواست كرده است در جلسه      ها را ضميمه   رونوشت آن 

خواهـد بـه آنهـا اسـتناد نمايـد در            خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كـه مـي           
  .»…ي دادرسي حاضر نمايد  جلسه

 مزبـور بدينـسان   ي اسـناد نيـز در قـسمت اخيـر مـاده     ضمانت اجراي عدم ارائـه   
 آن سند عادي باشد و مورد ترديـد و انكـار واقـع              كه  درصورتي …«: بيني شده است   پيش
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شـود و اگـر خواهـان باشـد و           شود، اگر خوانـده باشـد از عـداد داليـل او خـارج مـي               
  .»…گردد   ديگري نباشد در آن خصوص ابطال ميي دادخواست وي مستند به ادلّه

 مقرر  خصوص  اين  درم  .د.آ. ق 206ماده  . باشد محل ارائه اسناد نيز اصوالً دادگاه مي      
آيد و ممكن است در محلي        مي عمل  بهها و دفاتر در دادگاه       رسيدگي به حساب  «دارد   مي

از جمله مواردي كـه ارائـه اسـناد در دادگـاه            . »…كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد         
چنان چه يكـي از طـرفين بـه         «: نمايد م است كه اعالم مي    .د.آ. ق 210ممكن نيست ماده    

 كه  درصورتي. دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند دفتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود            
نمايد كه با حضور طرفين      ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد دادگاه شخصي را مأمور مي          

 211مـورد ديگـر مـاده       . »… است خارج نويسي نمايد      دفاتر را معاينه و آنچه را كه الزم       
اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يـا ابـراز تمـام يـا               «دارد   م است كه مقرر مي    .د.آ.ق

قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخالف نظم يا عفـّت عمومي يا مـصالح                  
ه يـا دادرس يـا مـدير دفتـر          عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد ريـيس دادگـا           

دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه الزم و راجع به مـورد اخـتالف اسـت                    
  .»نمايد نويسي مي خارج

باشد به عنوان مثال خواهان رونوشتي       گاهي اوقات سند نزد طرف مقابل دعوا مي       
نمايـد كـه     نمايد و در دادخواست نيز قيـد مـي         از سند را تهيه و پيوست دادخواست مي       

حالـت  : اصل سند نزد طرف مقابل است در اين مورد دو حالت ممكن است پـيش آيـد                
در ايـن   . نخست اين كه طرف دعوا وجود اصل سـند را در نـزد خـويش انكـار نمايـد                  

حالت دوم اين است كه طرف دعـوا  . شود صورت سند از عداد داليل خواهان خارج مي      
صورت ملزم اسـت آن را ارائـه        د كه در اين   به وجود اصل سند نزد خويش اعتراف نماي       

مـاده  . تواند اين امر را از امارات قضايي قلمداد نمايد         در غير اين صورت دادگاه مي     . كند
هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يـا اظهـار          «: دارد  مقرر مي  خصوص  اين  در. م.د.آ. ق 209

. ن سند ابـراز شـود  يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد به درخواست طرف بايد آ         
هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولـي از ابـراز آن امتنـاع نمايـد،                    

  .»تواند آن را از جمله قراين مثبته بداند دادگاه مي
باشد دفاتر تجاري است؛ چرا كـه         مي 209از جمله اسنادي كه مشمول حكم ماده        

ست از ابراز آن خودداري نمايد و تلـف يـا           هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده ا        «
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ي اظهـار    از قراين مثبتـه    آن را تواند   را هم نتواند ثابت كند دادگاه مي       دسترسي به آن   عدم
  .).م.د.آ. ق210ماده (» طرف قرار دهد

مطالبه سند گاهي اوقات به درخواست طرفين و با تشخيص دادگاه مبني بـر ايـن                
هـا،  باشـند ممكـن اسـت از ادارات دولتـي، بانـك            كه اين اسناد مـوثر در موضـوع مـي         

در مواردي كـه ابـراز      «همچنين  .  آيد عمل  بهم  .د.آ. ق 212 براساس ماده    …ها و    شهرداري
 مستقيم بـه دادگـاه      طور  بهها اصل سند را     ها و بانك   اصل سند الزم باشد ادارات، سازمان     

  .»...فرستند  مي
ي دعواي مدني و     ستنادي در پرونده  ي كيفري و رونوشت موارد ا      ي پرونده  مطالبه

ي مورد استناد مدني نيز به درخواسـت هـر يـك از اصـحاب                يا در صورت لزوم پرونده    
  .آيد  ميعمل به. م.د.آ. ق215 و 214دعوا، توسط دادگاه براساس مواد 

  
   بررسي اصالت سند- بند دوم 

د و يا اين كه دادگـاه        آن به محضر دادگاه تقديم ش      ي   سند توسط ابرازكننده    كه  پس از آن  
آن را به درخواست هر يك از اصحاب دعوا مطالبه نمود بحث راجع بـه اصـالت سـند                   

شود كه انتـساب سـند       اصوالً رسيدگي به اصالت سند هنگامي مطرح مي       . شود مطرح مي 
در ايـن نوشـتار نخـست       . ها مورد تكذيب و اعتراض واقع گردد       به طرفين يا يكي از آن     

دهيم و   شود را مورد بررسي قرار مي      كه نسبت به اصالت سند مطرح مي      انواع اعتراضاتي   
  .پردازيم  بررسي اصالت سند ميي سپس به بيان شيوه

  
    انواع اعتراض به اصالت سند.1

كـسي كـه عليـه او       «: دارد م مقرر مي  .د.آ. ق 216ماده  .  اظهار انكار و ترديد    -1-1
ر يا امضاي و يا اثر انگشت منتـسب بـه           تواند خط يا مه    شود مي  سند غيررسمي ابراز مي   

اگـر سـند ابـرازي منتـسب بـه      . گردد خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي         
  .»تواند ترديد كند شخص او نباشد مي

باشند لـيكن بـا يكـديگر متفاوتنـد؛          انكار و ترديد هر چند داراي آثار مشابهي مي        
باشـد يعنـي سـند در        ند منتسب به خود فرد مي     افتد كه س   انكار سند در حالتي اتفاق مي     

كنندگان و يا متعهدين ظاهري ارائه شده و نامبرده صـدور سـند از               مقابل يكي از امضاي   
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به عنوان مثال اگر خواهان دعـوايي عليـه خوانـده اقامـه     . نمايد ي خود را انكار مي     ناحيه
نيـز امـضاء نمـوده      نمايد و مدعي شود كه خوانده با صدور چك بانكي كـه ذيـل آن را                 

باشد ولي خوانده امضاي خود را در ذيل چك انكـار            است، به وي فالن مبلغ مديون مي      
اطالعي نمايد، اعتراض وي به اصـالت سـند در           بودن خويش اظهار بي    نمايد و از مديون   

  1 .يابد قالب انكار تحقق مي
يگـري  افتد كه سند منتسب به شـخص د        ترديد نسبت به سند در حالتي اتفاق مي       

به عنوان مثـال در جـايي       . غير از طرف دعوا است هر چند در حق وي كامالً مؤثر است            
نماينـد   اطالعـي مـي    كه ورثه نسبت به امضاي سند منتسب به مورث خويش اظهـار بـي             

  .يابد اعتراض به اصالت سند در قالب ترديد تحقق مي
شـوند   عا محسوب نمي  اوالً اين كه اد   : اظهار انكار و ترديد چند ويژگي مهم دارند       

كننـده   بنابراين با وجود انكار و ترديد نسبت به سند بار اثبات اصالت سند بر عهده ابراز               
توانند طرح شـوند و      ثانياً اظهار انكار و ترديد فقط در مورد اسناد عادي مي          . باشد آن مي 

است قابليت طرح در مورد اسناد رسمي را ندارند چرا كه در اسناد رسمي فرض بر اين                 
به همين . كه مأمور رسمي به احراز وقايع امر پرداخته و سپس سند را تنظيم نموده است           

 انكـار منـدرجات اسـناد       …«: دارد ث مقـرر مـي    . ق 70خاطر است كه قسمت اخير ماده       
رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهـّد به تأديه وجـه يـا تـسليم                      

قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايـي انكـار فـوق را            مال مسموع نيست مأمورين     
 درخـصوص مورد رسيدگي قرار داده يا به نحوي از انحـاء منـدرجات سـند رسـمي را                  

ماه تـا يكـسال    رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش  
  .»انفصال موقت محكوم خواهند شد

ي سند، سند خود را استرداد نمايد         يا ترديد هرگاه ارائه كننده     ثالثاً، در مقابل انكار   
كند و استرداد سند دليل بـر بطـالن آن نخواهـد             دادگاه به اسناد و داليل ديگر رجوع مي       

  )م.د.آ. ق218ماده . (بود
شده  اظهار ترديد يا انكار نسبت به داليل و اسناد ارائه         «م  .د.آ. ق 217براساس ماده   

ي دادرسـي     آيد و چنان چه در جلسه      عمل  به دادرسي   ي  د تا اولين جلسه   االمكان باي  حتي
                                                                                                                                          

هاي بانك و تصديقات بانك اسناد رسـمي نيـست تـا قابـل ترديـد و تكـذيب نباشـد و دادگـاه بايـستي                           چك«. 1
، شـعبه  28/12/1325 -2444حكم ش .»ون رسيدگي نمايددرصورت تكذيب يا ترديد نسبت به آنها بر طبق قان   

  .254ك، مجموعه متين، ص .ع.ششم د
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منكر شود و يا نسبت به صحـّت و سقم آن سكوت نمايد حـسب مـورد آثـار انكـار و                     
در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفـاع خوانـده صـادر            . سكوت بر او مترتب خواهد شد     

. دارد د را به دادگـاه اعـالم مـي     شود خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خو          مي
شود نيز اظهار ترديد يا      ي واخواهي مورد استناد واقع مي      نسبت به مداركي كه در مرحله     

  .»عمل آيد هي دادرسي ب انكار بايد تا اولين جلسه
رسد در اين ماده اشتباهي لفظي رخ داده باشد كه در آن آثار سكوت با                به نظر مي  

 بـديهي اسـت انكـار نـوعي تكـذيب سـند و              كـه   حالي  در انكار همسان تلّقي شده است    
  .باشد اعتراض به اصالت آن است ولي سكوت پذيرش ضمني اصالت سند مي

ادعـاي جعليـت نـسبت بـه        «. م.د.آ. ق 219براسـاس مـاده     . ادعاي جعليت  -1-2
اين قانون با ذكر دليل اقامه شود مگر اين كـه           ) 217 (ي  مدارك ارائه شده بايد برابر ماده     

  .»…ليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شود د
اوالً، : اعتراض به اصالت سند در قالب ادعـاي جعليـت داراي چنـد ويژگـي اسـت                

شود و بايد توسـط      طور كه از نامش پيداست ادعا محسوب مي        ادعاي جعليت سند همان   
سناد اعـم از عـادي و رسـمي قابـل           ثانياً، اين ادعا در مورد تمام ا      . مدعي آن اثبات گردد   

م پـس از ادعـاي      .د.آ. ق 228  ي  باشد ولي بايد توجه داشت كـه براسـاس مـاده           طرح مي 
 اگـر پـس از      كه  درحاليشود،   جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي          

اظهار انكار و ترديد ادعاي جعل نسبت به سند صورت پـذيرد فقـط بـه ادعـاي جعـل                    
ثالثاً، با وجود ادعاي جعل نسبت به سند، وظـايف خاصـي بـراي              .  خواهد شد  رسيدگي

شود كـه ضـمن صـدور حكـم      آيد از جمله اين كه دادگاه مكلف مي دادگاه به وجود مي 
راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعـاي جعـل شـده اسـت تعيـين            

ن دادگاه نيز نـسبت بـه اسـنادي كـه           به عالوه كارمندا  ). م.د.آ. ق 221ماده  (تكليف نمايد   
  ).م.د.آ. ق222 ي ماده(راجع به آن ادعاي جعل شده است تكاليفي بر عهده دارند 

  
   بررسي اصالت سند ي   شيوه.2

رسيدگي به اصالت سند حتماً بايد توسط رييس دادگـاه          . كننده مقام بررسي  -2-1
ادگاه صالح در رسيدگي به اصالت      بنابراين مدير دفتر د   . عمل آيد  و يا يكي از دادرسان به     

كـردن   نويس سند نخواهد بود هر چند كه مقام مزبور برخي وظايف فرعي، همانند خارج            
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بـاره   باشد،  در ايـن     ها در دادگاه ممكن نمي     برخي اسناد را كه ابراز تمام يا قسمتي از آن         
  .دهد انجام مي
توانـد   مـي اعتـراض بـه اصـالت سـند         . ي اعتراض بـه اصـالت سـند        شيوه -2-2

 عمـل   به دادگاه    ي اعتراض شفاهي بايد در جلسه    .  آيد عمل  بهصورت كتبي و يا شفاهي       به
اعتراض كتبي به صـورت اليحـه بـه         . ي دادگاه نيز به ثبت برسد      جلسه آيد و در صورت   

  .شود محضر دادگاه تقديم مي
 217به هر حال اعتراض اعم از كتبي و يا شـفاهي مهلـت دارد و براسـاس مـاده                    

 آيـد وگرنـه چنـين فـرض         عمـل   بـه  دادرسي   ي  االمكان تا اولين جلسه    م بايد حتي  .د.آ.ق
. باشـد  شود كه هيچ اعتراضي به اصالت سند انجام نشده است و سند كامالً معتبر مي                مي

در اصالح قانون آيين دادرسي مدني به دليل ايراد شرعي شـوراي            » االمكان حتي «ي  واژه
اعتبـاري   ت كه امكان استمهال از دادگاه بـراي اعـالم بـي           نگهبان وضع گرديد به اين عل     

  .اسناد وجود داشته باشد
كننـده بـه اصـالت     اقدامات و تكاليفي كه متوجه اعتراض  . اقدامات معترض  -2-3
اگر اعتراض به سند در قالـب  . شود با توجه به نوع اعتراض متفاوت خواهد بود         سند مي 

 طـرف   كـه   درحـالي متوجه معترض نخواهد بود؛     اظهار انكار و ترديد باشد هيچ تكليفي        
هـا،   مقابل وي تكليف به اثبات اصالت سند را دارد و او است كه بايد با تحمــّل هزينـه                  

خط، مهر، امضا و يا اثرانگشتِ طرف مقابل خويش را با سند مزبور تطبيق دهد تا بـراي                  
  .دادگاه اصالت چنين سندي محرز گردد

لب ادعاي جعل مطرح شود وظيفه و تكاليف بـسيار          اما اگر اعتراض به سند در قا      
شـود    مدعي خواهد بود؛ چرا كه بيان جعليت سند ادعا محسوب مي           ي  دشواري بر عهده  

 هـاي اثبـات    باشد بنابراين پرداخت تمـام هزينـه        مدعي آن مي   ي  و بار اثبات آن بر عهده     
  .ي مدعي خواهد بود بر عهده…جعليت سند مثل كارشناسي و 

ن كه اعتراضاتِ معترض نسبت به اصالت سند مورد پـذيرش قـرار گيـرد               براي اي 
پس از ادعاي   «: دارد م مقرر مي  .د.آ. ق 228صدر ماده   . رعايت ترتيبات خاصي الزم است    

شود، ولي چنان چـه پـس از         جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي          
  .» ادعاي جعل رسيدگي خواهد شدترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود، فقط به

باشد  علت اين امر آن است كه اظهار انكار و ترديد با ادعاي جعل قابل جمع نمي               
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 كلـي مـورد   طـور  بـه چرا كه در انكار و ترديد انتساب سند به معترض آن يا به ديگـري            
  در جعل با توجه به انواع و اقسام آن معترض ساختن،           كه  درحاليگيرد،   تكذيب قرار مي  

 سـندي را كـه وي انتـساب آن را بـه             …كردن، الحاق، محـو و       تراشيدن، خراشيدن، سياه  
بنابراين ادعاي جعليت سند مانع پـذيرش اظهـار         . نمايد باشد، ادعا مي   خويش منكر نمي  

 ضـمني  طـور  بـه  اين است كه با اين ادعـا،  گذار قانونانكار و ترديد است چرا كه فرض   
. رفته است و انكار و ترديد پس از اقرار مـسموع نيـست            اقرار به انتساب سند صورت گ     

به همين ترتيب اگر پس از اظهار انكار و ترديد نيـز ادعـاي جعـل شـود بـازهم فـرض             
 ضمني به انتساب سند نسبت بـه خـويش يـا ديگـري اقـرار                طور  بهشود كه معترض     مي

  .نموده است
 جعل يا اظهـار ترديـد و         ادعاي كه  درصورتي«: دارد ي مزبور در ادامه بيان مي      ماده

انكار نسبت به سند شده باشد ديگر ادعاي پرداخت وجـه آن سـند يـا انجـام هـر نـوع                      
و چنان چه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي          . شود تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي     

پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يـا انجـام تعهـد                  
  .» شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نخواهد بودرسيدگي خواهد

 كلي دفاعيات شخصي كـه سـند بـه      طور  بهي مزبور بايد گفت كه        در توضيح ماده  
  :تواند باشد گيرد به دو صورت مي عنوان دليل عليه وي مورد استناد قرار مي

 دفاع شكلي تعرض به خود سـند و يـا شـكل آن              -دفاع شكلي يا ايراد   : صورت اول 
نمايد و بـه هـيچ وجـه         شد يعني معترض در دفاع شكلي به اصالت سند تعرض مي          با مي

از جملـه دفاعيـات شـكلي ادعـاي         . شود وارد ماهيت و محتواي سند موضوع دعوا نمي       
ايرادات يا دفاعيات شكلي هميـشه      . باشد جعل و يا اظهار انكار و ترديد نسبت به آن مي          

ين خـاطر اسـت كـه اكثـر قريـب بـه اتفـاق               باشند و به هم    مقدم بر دفاعيات ماهوي مي    
ادعاي جعل و اظهار انكار و ترديد نيز        . ايرادات بايد تا اولين جلسه دادرسي اظهار شوند       

االمكـان   م حتـي  .د.آ. ق 219 و   217باشند چرا كه براساس مواد       از اين قاعده مستثني نمي    
  . آيندعمل به دادرسي ي بايد تا اولين جلسه
 دفاع ماهوي، دفاعي است كه      - يا دفاع به معناي اخص     دفاع ماهوي : صورت دوم 

در دفـاع مـاهوي     . نمايد فرد وارد محتوا و مضمون سند شده و در آن خصوص دفاع مي            
فرض بر اين است كه اصالت سند مورد پذيرش قـرار گرفتـه و يـا بـا وجـود تعـرض،                      
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 ادعـاي   تواند مطـرح شـود     از جمله دفاعيات ماهوي كه مي     . اصالت آن اثبات شده است    
  .باشد پرداخت وجه مذكور در سند و يا انجام تعهد مندرج در آن مي

م را بـه آسـاني       .د.آ. ق 228با توضيحات فوق، حكم مندرج در قسمت اخير ماده          
 اين است كه دفاعيات شـكلي بـا دفاعيـات    گذار قانونتوان درك نمود چرا كه فرض       مي

 انتساب سند يـا صحــّت شـكل آن          باشند زيرا عاقالنه نيست كه     ماهوي قابل جمع نمي   
 پرداخت وجه مندرج در سـند مـذكور         كه  درحاليمورد تعرض قرار گرفته و قبول نشود        
اعتبـار  بنابراين يكي از دفاعيات مذكور مطمئناً بي      . يا انجام تعهد مندرج در آن ادعا شود       

اي بر   ارهام) ادعاي جعل، اظهار انكار و ترديد     ( دفاعيات شكلي    گذار  قانوندر نظر   . است
) ادعاي پرداخت وجه سند يا انجـام تعهـد منـدرج در آن            (عدم صحت دفاعيات ماهوي     

بنابراين در فرض مذكور اگر دفاعيات شكلي اثبات نگردد و اصـالت            . قلمداد شده است  
سند احراز شود، دفاعيات ماهوي نيز مورد توجه قـرار نخواهـد گرفـت و معتـرض بـه                   

ج در آن محكوم خواهد شـد مگـر ايـن كـه معتـرض               پرداخت وجه يا انجام تعهد مندر     
  . مذكور را ثابت نمايدي خالف اماره

 در اين ماده فرض ديگري را نيز مطـرح نمـوده اسـت بـدين                گذار  قانونبه عالوه   
زمـان بـا    هـم ) ادعـاي جعـل و اظهـار انكـار و ترديـد           (مضمون كه اگر دفاعيات شكلي      
جه سند يـا انجـام تعهـد منـدرج در         ادعاي پرداخت و  (دفاعيات ماهوي درمرحله بعدي     

مطرح شود فرض بر عدم صحت دفاعيات شكلي است چـرا كـه دفاعيـات شـكلي                 ) آن
مقدم بر دفاعيات ماهوي هستند و با وارد شدن در محتوا و ماهيت سند، ايـن دفاعيـات                  

توان مطرح    را با دو عنوان مي     گذار  قانوناين فرض   . دهند صحت خويش را از دست مي     
  :كرد

 بـا   كـه   درصـورتي  اگر عدم پذيرش دفاعيات شكلي را        - مطلق ي  اماره:  اول عنوان
اي بر عدم صـحت دفاعيـات شـكلي تلقـي            دفاعيات ماهوي همزمان مطرح گردد  اماره      

نماييم به تصريح قانون اين اماره، مطلق است چرا كه ادعاي خـالف آن بـه هـيچ وجـه                    
ل يا اظهار انكار و ترديـد ترتيـب       توان به ادعاي جع    باشد و ديگر نمي    قابل رسيدگي نمي  

  .اثر داد
، مبني بر عـدم پـذيرش دفاعيـات         گذار  قانون اگر فرض    -اقرار ضمني : عنوان دوم 

شكلي به هنگام طرح همزمان آن با دفاعيات ماهوي را اقرار ضمني تلقي نمـاييم يعنـي                 
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بگوئيم كه معترض با طرح دفاعيات ماهوي، به صورت ضمني اقـرار بـه اصـالت سـند                  
پـذيرد، اثبـات    نمايد و انتساب آن به خود يا ديگـري و يـا صـحت شـكل آن را مـي        يم

خالف آن ممكن است چرا كه اقرار اخبار است و كذب اقرار ممكن است نـزد دادرس                 
در همين راستا است كه ادعاي ايـن كـه      . ثابت شده و اقرار اثر خويش را از دست بدهد         

كه مقر براي اقـرار خـود       وده و همچنين در صورتي    اقرار فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط ب        
  ).م. ق1277 و 1276مواد (شود  عذري ذكر كند شنيده مي

در مقابل اعتراض به اصالت سند ابراز كننده بـا توجـه            . اقدامات ابرازكننده  -2-4
. تواند اقداماتي را انجـام بدهـد       مي) اظهار انكار و ترديد و ادعاي جعل      (به نوع اعتراض    

تواند فوراً سند خود را استرداد نمايد در اين           سند مي   ل ترديد يا انكار، ابرازكننده    در مقاب 
استرداد سند دليل بر بطـالن آن       . حالت دادگاه به اسناد و داليل ديگر رجوع خواهد كرد         

تواند سند خـود را اسـترداد        به عالوه در مقابل ترديد و انكار ابرازكننده مي        . نخواهد بود 
ن حالت اگر سند مؤثر در دعوا باشد دادگاه مكلّف است به اعتبار آن سـند                ننمايد؛ در اي  

  ).م.د.آ. ق218   ماده(رسيدگي نمايد 
ي سند به استفاده از سند باقي باشـد          ابرازكننده كه  درصورتيدر مورد ادعاي جعل     

موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، اصل سند موضوع ادعـاي جعـل را بـه دفتـر                
البتـه  . تسليم نمايد در غير اين صورت سند از عداد داليل وي خارج خواهد شد             دادگاه  

ي قـانوني باشـد حـق اسـتمهال از دادگـاه دارد و              ي سند وكيل يا نماينده    اگر ابرازكننده 
  .).م.د.آ. ق220ماده (دادگاه نيز مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او خواهد داد 

 در هنگام بررسي اصالت سـند وظـايفي بـر عهـده             دادگاه. اقدامات دادگاه  -5 -2
  :دارد اين وظايف عبارتند از

 نسبت به اصالت سند اعتـراض شـده         كه  درصورتيدادگاه  :  بررسي اعتراض  -يك
براي بررسي اعتراض به اصالت سند از دو روش         . باشد مكلف است آن را بررسي نمايد      

  :شود استفاده مي
 هـر آنچـه كـه مـورد انكـار و            ي  الحظه مقصود از تطبيق م    -تطبيق: روش نخست 

ي آن با اسناد     امضاي و اثرانگشت و مقايسه      ترديد و جعل قرار گرفته است اعم از خط،        
خـط، مهـر، امـضاي و اثرانگـشت         «م  .د.آ. ق 223ي  براساس ماده . باشد الصدور مي  مسلّم

توان اساس   اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي               
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  .»تطبيق قرار داد هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد
ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي            همچنين اگر اوراق و نوشته    

آورند و اگـر     ها را به محل تطبيق مي      ها موجود باشد آن   ها يا بانك   از ادارات يا شهرداري   
 با صدور قرار تطبيق كه از قرارهـاي اعـدادي           ها به دادگاه ممكن نباشد دادگاه      آوردن آن 

بـه عـالوه براسـاس      . آورد  مـي  عمل  بهباشد در محلي كه اين اسناد قرار دارند، تطبيق           مي
م دادگاه موظف است به هنگام ضرورت، دقـت در سـند تطبيـق، خـط،                .د.آ. ق 226ماده  

 هويـت و    ي تـشخيص  امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به  كارشناسـان رسـمي يـا اداره               
  ..الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نمايد پليس بين

توان كسي را كه خط يا مهر        مي«م  .د.آ. ق 224 براساس ماده    -استكتاب: روش دوم 
يا امضاي يا اثرانگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حيـات                  

عدم حضور يا امتناع    . عوت نمود باشد براي استكتاب يا اخذ اثرانگشت يا تصديق مهر د         
  .» صحت سند تلقي شودي تواند قرينه او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي

 خـاص درخـصوص     طور  بهدادگاه  :  ادعاي جعل  درخصوص اقدامات دادگاه    -دو
اوالً، دادگـاه   : گيرد وظايفي بر عهـده دارد     سندي كه در مورد آن ادعاي جعل صورت مي        

ثانيـاً،  .  اصل سند را مهر و مـوم نمايـد          م بايد فوراً  .د.آ. ق 220ير ماده   براساس قسمت اخ  
دادگاه بايد از ارائه رونوشت يا تصوير سندي كه نسبت به آن ادعاي جعـل شـده اسـت                   

م كه ارائـه آن را، مـشروط بـه ايـن كـه در               .د.آ. ق 222خودداري كند مگر در مورد ماده       
. پـذيرد  ند ادعاي جعليت شـده اسـت، مـي        ي آن تصريح شود كه نسبت به اين س        حاشيه

ثالثاً، دادگاه مكلّف است نسبت به سندي كه مورد ادعـاي جعليـت قـرار گرفتـه اسـت                   
 مجعول تشخيص ندهد دستور تحويل آن را بـه صـاحب            آن را تعيين تكليف نمايد، اگر     

ـ              سند صادر نمايد و درغيراين     ا صورت تكليف اين كه بايد تمام سند از بين برده شـود ي
قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو يا تغيير داده شـود را تعيـين                   

م اگر ادعاي جعل    .د.آ. ق 227و سرانجام اين كه دادگاه مكلّف است براساس ماده          . نمايد
ي  همچنـين براسـاس مـاده     . با تعيين جاعل باشد به هر دو ادعا يك جا رسيدگي نمايـد            

قبالً رسيدگي و اقدام به صدور رأي نموده باشد اين رأي بـراي   مزبور اگر دادگاه كيفري     
هـاي كيفـري سـوء نيـت نيـز احـراز              االتباع است چرا كه در دادگـاه       دادگاه حقوقي الزم  

هاي مدني؛ برعكس اگر دادگـاه حقـوقي قـبالً           شود كه امري است عالوه بر رسيدگي       مي



 ادله اثبات دعوا

 

128

تند آن سـند اسـت و دادگـاه         رسيدگي نموده و اقدام به صدور رأيي نموده باشد كه مـس           
 سند مذكور صادر نمايد رأي دادگاه حقـوقي         بودن   جعلي درخصوصكيفري بعدها رأيي    

  .م قابل اعاده دادرسي خواهد بود.د.آ. ق426 ماده 6براساس بند 
  

   آئين اجراي مفاد سند-مبحث دوم 
توان اجـرا    ها مي  ي اجراي ثبت و يا از طريق دادگاه        محتوا و مفاد اسناد را از طريقِ دايره       

  .كرد
  

   اجراي ثبتي  آئين اجراي مفاد سند از طريق دايره-بند اول 
. گونه رسيدگي قضايي ندارد     گاهي اوقات مفاد و محتواي سند براي اجرا احتياج به هيچ          

 92مـاده   .  اجراي ثبـت، اجـرا نمـود        يتوان مفاد سند را از طريق دايره       در اين حالت مي   
دلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بـدون             م«: دارد ث مقرر مي  .ق

االجراء است مگر در مورد عين منقولي كه شـخص           احتياج حكمي از محاكم عدليه الزم     
  .»ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد

ي مزبور اين است كـه در مـورد عـين           علت استثناي مذكور در قسمت اخير ماده      
تصرف و مدعي مالكيت آن است اختالف وجـود دارد و ايـن             منقولي كه شخص ثالثي م    

امر احتياج به رسيدگي قضايي دارد تا نـسبت بـه آن حكـم صـادر گـردد و ايـن حكـم                   
بـه عـالوه مفـاد تمـام اسـناد          .  اجراي احكام مدني به اجرا گذاشته شود       ي  ازطريق دايره 

جرا گذاشت يكـي از ايـن       ي اجراي ثبت به ا    توان از طريق دايره     را مي   االجراء عادي الزم 
 قـانون   2ي  براسـاس مـاده   . باشـد  طور كه قبالً نيز اشاره شد چك مـي         اسناد عادي همان  

االجـرا    با اصالحات بعدي، چـك در حكـم اسـناد الزم           1352صدور چك مصوب سال     
هـاي مربـوط بـه اجـراي اسـناد           نامـه  تواند طبق قوانين و آيين     ي چك مي   است و دارنده  

ي براي اجراي مفـاد چـك دايـره       .  آن وصول نمايد   ي   صادركننده رسمي وجه چك را از    
كند كه مطابقت امضاي چك با نمونـه امـضاي           اجراي ثبت در صورتي اجرائيه صادر مي      

  .صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد
 اجراي ثبت اجرا شـود،       ياالجرا از طريق دايره     كلي براي اين كه سند الزم      طور  به

ندرج در سند بايد حال، منجـّز و مسلّم باشد؛ به عبارت ديگـر مفـاد سـند بـراي                   تعهد م 
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 50به عنوان مثـال مـاده       . اجرا نبايد به هيچ وجه احتياج به رسيدگي قضايي داشته باشد          
ي اجرائيه را فقط نسبت به موضـوعاتي        ورقه«: دارد نامه دفاتر اسناد رسمي مقرر مي      آيين
  .»د مربوط منجزاً قيد شده باشدتوان صادر كرد كه در سن مي
  

    اجراي مفاد سند از طريق دادگاه-بند دوم 
در تمام مواردي كه اجراي مفاد سند احتياج به رسيدگي قضايي دارد، مفاد آن براسـاس                

ي اجراي احكـام، اجـرا      حكم قطعي دادگاه يا صدور قرار اجراي موقّت آن توسط دايره          
  .شود مي

االجرايي كه امكان     است كه آيا محتواي سند الزم      شود اين  سؤالي كه مطرح مي   
توان از طريق مراجعه به دادگاه و        ي اجراي ثبت وجود دارد، مي     اجراي آن از طريق دايره    

ي اجـراي   گرفتن حكم نيز اجرا نمود يا اين كه ذينفع مكلّف است تنها از طريـق دايـره                
  ثبت اقدام نمايد؟

درسان محل اختالف بود تا اين كـه رأي         اين امر در گذشته بين حقوقدانان و دا       
 بـه  16/3/1360ي هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تـاريخ        وحدت رويه  12ي  شماره

نظر به اين كه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلـذا بـه             «: اين اختالف پايان داد   
ـ         جز آنچه كه در قانون مستثني شده انواع مختلفه         ه ي دعاوي از جمله دعـاوي مربـوط ب

هـاي دادگـستري قابـل اسـتماع و      االجراء در دادگـاه  اسناد رسمي و قبوض اقساطي الزم  
ي دعـوا    منافات و مغايرتي با حق و اختيار اقامه        …ث  . ق 92رسيدگي است و حكم ماده      

 اسناد مزبور مزيتي است كه در قـانون         بودن  االجرا هاي دادگستري ندارد و الزم     در دادگاه 
ظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتواننـد از هـر طريقـي كـه                براي چنين اسنادي در ن    
  .»…دانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند  مصلحت و مقتضي مي

اين نظر با توجه به حجم زياد دعاوي مطروحه در دادگستري و گرفتن وقت نظام           
ي اجـراي ثبـت      قضايي براي رسيدگي به اختالفاتي كه امكان فـصل آن از طريـق دايـره              

  .رسد ود دارد قابل انتقاد به نظر ميوج



 

  
  

  4فصل 
  
  

  ن دليلصورتجلسه تأمي: هدليل نوشتاري تأميني توسط دادگا
  

شـوند   اي هستند كه ذاتاً دليل محـسوب نمـي          ادلّه  طوركه قبالً گفته شد ادلّه تأميني،      همان
گونه كـه   صورتجلسة تأمين دليل، همان   . باشند كنندة، دليل مي   كنندة و تأمين   بلكه منعكس 

دليل براي استفادة احتمالي از آن در آينده است؛ بـه ايـن               كنندة،    از نامش پيداست، تأمين   
علت كه ممكن است دليل موجود در آينده وجود نداشته باشد مثل شاهدي كه احتمـال                

و ) مبحث اول (نماييم   در اين مبحث نخست تأمين دليل را تعريف مي        . رود مرگ وي مي  
در ادامه آيـين تـأمين دليـل را مطـرح           ) مبحث دوم (پردازيم   يط آن مي  سپس به بيان شرا   

جلسة تأمين دليل خواهيم نوشـت       و در پايان دربارة ارزش صورت     ) مبحث سوم (نموده  
  ).مبحث چهارم(

منظور از دليل تأميني، دليلي است كه قبل از بروز اخـتالف و يـا طـرح دعـوا،                   
بـه عبـارت    . شـود   ثبيت و نگهداري مـي    توسط اصحاب دعوا با توسل به طرق خاصي ت        

بهتر، دليل تأميني، دليلي است كه در آن دليل قضايي پيش از بروز اختالف و طرح دعوا                 
اسـت و   » سـند «طريـق معمـول نگهـداري ادلـه، ثبـت آن در             . گردد  منعكس و حفظ مي   

بـا ايـن حـال، گرچـه        ). مبحـث دوم  (باشـد     ترين دليل تـاميني، سـند مـي         بنابراين اصلي 
جلسه تأمين دليل نيز خود نوعي سند است، ليكن چون احكام و مقررات خاص خود                صورت

  ). نخستمبحث(شود   مستقل اختصاص داده ميطور بهرا دارد، بحثي به اين دليل تأميني 
  

  تعريف تأمين دليل: اولمبحث 
نفع احتمال دهند كـه در آينـده          در مواردي كه اشخاص ذي    «: م.د.آ. ق 149براساس ماده   
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فاده از داليل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطـالع از مطلعـين                  است
و استعالم نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري و يا اسـتفاده از قـراين و امـارات موجـود در                    
محل و يا داليلي كه نزد طرف دعوا يـا ديگـري اسـت متعـذّر يـا متعـسر خواهـد شـد              

مقصود از تأمين در اين موارد فقـط        .  آنها را بنمايند   توانند از دادگاه درخواست تأمين     مي
  با توجه بـه ايـن مـاده صورتجلـسة         . »گونه داليل است    برداري از اين   مالحظه و صورت  
بـرداري از داليـل      مالحظـه و صـورت    : توان به اين نحو تعريف نمـود       تأمين دليل را مي   

ي وجـودي    و فلـسفه   علـت . توسط دادگاه جهت ارائة، احتمالي بعدي به مراجع قضايي        
باشد، بنابراين مالحظه و     تأمين دليل امكان تعذّر و يا تعسر استفاده از داليل در آينده مي            

تأمين . برداري دادگاه بايد نقش دليليت داشته باشد تا دادگاه با آن موافقت نمايد             صورت
ي يعنـي   باشد كه شامل تمام ادلّه اصـل       دليل با تعريف فوق در معناي اعم خود مدنظر مي         

اقرار، شهادت و سوگند و نيز شامل تمام ادلّه تكميلي و يـا ظنـي مثـل امـارات اعـم از                      
  .قضايي و قانوني و نيز تحقيقات محلي و معاينه محلي شود

  
  شرايط تأمين دليل: دوممبحث 

  :براي اين كه درخواست تأمين دليل مورد قبول واقع شود تحقق شروط ذيل الزم است
بـرداري از داليـل      تـأمين دليـل حفـظ و صـورت         - دليـل  دنبو  موجود: بند اول 

توان تأمين نمود و نيز از دليلـي         بنابراين دليلي كه از بين رفته باشد را نمي        . موجود است 
  . كرد توان درخواست تأمين كه در آينده به وجود خواهد آمد نمي

تـوان    در صـورتي مـي     -تعـذر يـا تعـسر اسـتفاده از دليـل در آينـده             : بند دوم 
اي باشـد كـه      رخواست تأمين دليل را از دادگاه تقاضا نمود كه طبيعت دليـل بـه گونـه               د

امكان استفاده از آن دليل در آينده غيرممكن و يا بـسيار سـخت باشـد و االّ اگـر دليـل                      
  .ناپذير باشد محلي براي تأمين آن نخواهد بود آسيب

ـ        -قابليت تأمين   : بند سوم  أمين گـردد بايـد      دليلي كه قرار است توسط دادگاه ت
بنـابراين اگـر در     . قابل تأمين باشد و هيچ مانعي جهـت ارائـه آن وجـود نداشـته باشـد                

درخواست تأمين دليل از دادگاه تقاضا شود كه از شاهد در حال فوت اسـتماع شـهادت                 
كه شاهد مزبور حاضر به اداي شهادت نشود ايـن دليـل قابليـت تـأمين را                  شود درحالي 

ين كه به هنگام تأمين دليلي مثـل معاينـه محـل، صـاحب محـل از                 نخواهد داشت و يا ا    
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  .توان تأمين دليل را انجام داد  آورد نميعمل بهحضور دادرس دادگاه ممانعت 
  

   تأمين دليل آيين: سوممبحث 
براي انجام تأمين دليل توسط دادگاه رعايـت ترتيبـات و تـشريفاتي بـه قـرار ذيـل الزم                    

  :است
  

  ت تأمين دليللزوم درخواس: بند اول
تواند  باشد و مي   متقاضي تأمين دليل ملزم به رعايت تشريفات مربوط به دادخواست نمي          

به صرف تقديم درخواست اعم از كتبي يا شفاهي به محضر دادگاه تقاضاي تأمين دليـل                
با وجود اين، در عمـل      . مجلس نوشته شود  درخواست شفاهي بايد در صورت    . را بنمايد 

 14براسـاس مـاده     . شـود   دليل توسط دادگاه، دادخواسـت تقـديم مـي         براي انجام تأمين  
شود كه داليل و امارات مورد       درخواست تأمين داليل و امارات از دادگاهي مي       «: م.د.آ.ق

درخواست تأمين دليـل بايـد حـاوي منـدرجاتي          . » آن واقع است   ي  درخواست در حوزه  
است بايد در زمان معيني به دادگـاه        باشد تا دادگاه به آن ترتيب اثر بدهد به عالوه درخو          

  .تقديم شود
  
   مندرجات درخواست تأمين دليل.1

م درخواست تأمين دليل چه كتبي و چـه شـفاهي بايـد حـاوي             .د.آ. ق 151براساس ماده   
  :نكات زير باشد

ــده و طــرف او  مشخــصات درخواســت-1-1 ــد  : كنن ــل باي ــأمين دلي متقاضــي ت
علت اين امر اين است كه دادگـاه        . نمايدمشخصات كامل خويش را در درخواست قيد        

ها را به نشاني وي ارسال نمايد تا متقاضي تأمين دليـل از تـصميم دادگـاه                  بتواند ابالغيه 
همچنـين متقاضـي تـأمين دليـل بايـد          . دربارة قبول يا رد درخواست مذكور مطلع گردد       

سـت كـه   مشخصات طرف مقابل خويش را نيز ذكر نمايد؛ اين امر نيـز بـه ايـن علـت ا               
دادگاه بتواند طرف مقابل تأمين دليل را به هنگام انجام تـأمين دليـل بـا ابـالغ اخطاريـه                    
مطلع نمايد تا نامبرده با حضور خويش امكان دفاع داشـته باشـد؛ بـه عنـوان مثـال اگـر                     
موضوع تأمين دليل استماع شهادت شهود است وي بتواند شـهود را مـورد جـرح قـرار                  
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ين دليل معاينه محـل اسـت طـرف مقابـل بتوانـد توضـيحاتي               دهد و يا اگر موضوع تأم     
  .خصوص به دادرس بدهد دراين

با وجود اين، گاهي اوقات در تأمين دليل طرف خاصـي وجـود نـدارد، زيـرا بـه                   
هنگام تأمين دليل مشخص نيست كه اين دليل در آينده عليه چه كسي مورد استناد قـرار            

 154براي همين است كه مـاده       . ممكن نيست گيرد به همين دليل تعيين طرف مقابل         مي
تأمين دليل    كننده    تعيين طرف مقابل براي درخواست     كه  درصورتي«: دارد م مقرر مي  .د.آ.ق

ممكن نباشد، درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفتـه و بـه جريـان گذاشـته                 
  .»خواهد شد

ارد براساس مـاده    به هر حال در مواردي كه طرف مقابل براي تأمين دليل وجود د            
نمايد ولي عدم حضور وي مـانع        م دادگاه وي را براي تأمين دليل احضار مي        .د.آ. ق 152

در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقـدام            . از تأمين دليل نيست   
  .تشخيص فوريت نيز به عهدة دادگاه خواهد بود. نمايد به تأمين دليل مي

در درخواستي كه براي تأمين دليل تقـديم        : أمين دليل موضوع درخواست ت   -1-2
تواند انتقال به غير يا تغيير شغل        موضوع دعوا مي  . شود، موضوع دعوا بايد ذكر گردد       مي

در دعواي تخليه باشد؛ بنابراين در دعواي تخليه مذكور جريان انتقال بـه غيـر يـا تغييـر                   
هت صـدور حكـم تخليـه مـورد      گردد تا در آينده ج     شغل توسط دادگاه ثبت و ضبط مي      

تواند تصرف طرف مقابل باشد تا بـا تـأمين       همچنين موضوع دعوا مي   . استناد قرار بگيرد  
  .المثل مطالبه نمود آن توسط دادگاه بعدها بتوان برطبق آن اجرت

ذكر ايـن مـورد در درخواسـت        :  اوضاع و احوال موجب درخواست تأمين دليل       -1-3
بـه عبـارت    . باشـد  يه پذيرش اين درخواست از سوي دادگاه مي       تأمين دليل در واقع براي توج     

ديگر متقاضي تأمين دليل بايد امكان تعذر و يا تعسـّر استفاده از داليل در آينده را براي دادگاه                  
تشريح نمايد تا دادگاه بتواند اين ادعا را مـورد ارزيـابي قـرار داده و در صـورت صحــّت آن                      

  .ته و به ثبت و ضبط دليل بپردازددرخواست تأمين دليل را پذيرف
  
   زمان تقديم درخواست تأمين دليل .2

درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يـا           «: م.د.آ. ق 150براساس ماده   
  .»ي دعوا باشد قبل از اقامه
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   هزينة درخواست تأمين دليل .3
 و مـصرف آن در       قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولـت        3 ماده   13براساس بند   

 هزينه درخواست تأمين دليل در كليه مراجـع قـضايي           28/12/1373موارد معين مصوب    
  .باشد  ريال مي5000

  
  تشريفات رسيدگي تأمين دليل: بند دوم

   متصدي تأمين دليل.1
لـيكن بـا    . اي قضايي است كه بايد توسط دادرس دادگاه صورت گيرد          تأمين دليل وظيفه  

توانند بـه تـأمين      البدل و مدير دفتر دادگاه نيز مي        دادرس علي  تجويز قانون حسب مورد   
توانـد تـأمين     دادگاه مـي  «: دارد خصوص مقرر مي   م دراين .د.آ. ق 153ماده  . دليل بپردازند 

مگر در مـواردي كـه فقـط        . البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد       دليل را به دادرس علي    
 رأي بايـد     در اين صـورت دادرس صـادركننده      تأمين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد        

  .»شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد
هـا   اوالً، در غالـب مـوارد كـه از دادگـاه          : اين ماده از چند نظر قابل انتقـاد اسـت         

گيرد، تنهـا دليـل مـدعي همـان دليلـي اسـت كـه از آن                  تقاضاي تأمين دليل صورت مي    
ن نموده است بنابراين ارجاع اين وظيفه قضايي مهم به مدير دفتر دادگاه كه              تقاضاي تأمي 

ثانياً، در ايـن    . باشد شود خالي از اشكال نمي     از كارمندان اداري و نه قضايي محسوب مي       
گيرد  ماده گفته شده است كه در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه قرار مي               

مين دليل اقدام نمايد و يا اين كه گزارش تأمين دليل مـورد             يا بايد قاضي شخصاً براي تأ     
 به شدت قابل انتقاد است؛ زيرا بـه هنگـام تـأمين             گذار  قانوناين سخن   . وثوق وي باشد  

دليل به هيچ وجه مشخص نيست كه آيا در دعوا، تأمين دليـل، تنهـا دليـل مـورد حكـم                     
نيز وجـود خواهـد داشـت؟ از        خواهد بود يا اين كه دليل ديگري مثل اقرارِ طرف دعوا            

سوي ديگر هيچ تضميني وجود ندارد كه همان دادرسي كه تأمين دليل نموده به دعوايي               
به عالوه اين امر كه تأمين دليل       . رسيدگي كند كه مبناي حكم آن تأمين دليل مزبور باشد         

باشد كـه مـورد وثـوق        در مواردي كه تنها مبناي حكم دادگاه است در صورتي معتبر مي           
تواند مورد سوء استفاده قرار گيـرد و از ارزش تـأمين دليـل بـه شـدت                   دادگاه باشد مي  

  .بكاهد
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اي است كه براي تأمين دليل ارزش قائل         ها به گونه   به هر حال امروزه رويه دادگاه     
باشـد مـورد     جهت ارزش تأمين دليل را با اين گفته كـه مـورد وثـوق نمـي                 هستند و بي  

  .دهند خدشه قرار نمي
  
  اشخاص دخيل در تأمين دليل  .2

متقاضـي  : ي تأمين دليل دخيل باشند عبارتنـد از        جلسه اشخاصي كه ممكن است در صورت     
  .البدل و يا مدير دفتر دادگاه تأمين دليل، طرف مقابل وي، كارشناس، قاضي و يا دادرس علي

ي بنـابراين حـضور و    . متقاضي تأمين دليل بايد امكان اجراي قرار را فراهم نمايد         
  .رسد نظر ميبه هنگام تأمين دليل ضروري به

باشد بنابراين عدم حضور او مانع از        حضور طرف مقابل تأمين دليل ضروري نمي      
بـه  . تواند از حاضر شدن در محل تأمين دليل خودداري كند          تأمين دليل نيست و وي مي     

 براي تأمين   تواند از احضار وي    عالوه در مواردي كه فوريت داشته باشد دادگاه حتي مي         
  .دليل خودداري نمايد

به عنوان مثال اگر    . گاهي اوقات براي تأمين دليل حضور كارشناس ضروري است        
 عمـل   بـه معاينه محل نياز به نظريه كارشناس داشته باشد دادگاه از كارشناس نيز دعوت              

  .آورد تا در جلسة تأمين دليل شركت نموده و نظر خويش را بيان نمايد مي
البدل و يا مدير دفتر دادگاه در جلسه تأمين دليـل            و يا دادرس علي   حضور قاضي   

جلسه تأمين دليـل را تهيـه نمـوده و بـه     ضروري است آنان با حضور در جلسه، صورت  
  .رسانند امضاي اشخاص حاضر مي

  
  ارزش صورتجلسه تأمين دليل: چهارممبحث 

مين داليل است و خود ذاتـاً       آيد براي حفظ و تأ     مي تأمين دليل همان طور كه از نام آن بر        
 مستقل و ذاتي به عنوان دليل مورد اسـتناد و           طور  بهتواند   شود و نمي   دليل محسوب نمي  

بنابراين ارزش تأمين دليل حسب مورد و با توجه به محتواي آن            . مبناي حكم قرار گيرد   
آن عالوه ارزش تأمين دليل هميـشه بـه هنگـام اسـتفاده از          به. ممكن است متفاوت باشد   

تـأمين دليـل بـراي      «: دارد خصوص مقرر مـي    م در اين  .د.آ. ق 155ماده  . شود مشخص مي 
  .»باشد ي ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي حفظ آن است و تشخيص درجه





 

  
  

  بخش چهارم
  
  

  ي خارجي ادلّه
  

تواند دادگـاه را در كـشف حقيقـت مـدد            اوضاع و احوال و وضعيت اشياء در خارج مي        
، گـاه وجـود دارد و بـا معرفـي            ي خارجي  اين ادله . و دليل اثبات دعوا قرار گيرد     رساند  

فـصل  (گـردد    اصحاب دعوا و يا توجه خود دادرس رسيدگي كننده به دعوا كـشف مـي              
 تحصيل آن وجـود دارد و صـرف توجـه كـافي             منظور  بهو گاه نياز به اقدام دادگاه       ) اول

 طريق معاينه محل و تحقيق محلي و يـا از           نيست و بررسي بيشتري از طرف دادگاه و از        
تـوان آنهـا را ادلـه خـارجي          مـي طرف كارشناسان منتخب دادكاه الزم است و بنـابراين          

 ).فصل دوم(تحصيلي توسط دادگاه ناميد 

اي هستند كه با فقدان هر يك        ي تكميلي، ادلّه   همان طور كه قبالً نيز گفته شد ادلّه       
طـور كلـي     ي تكميلـي را بـه      ادلّـه . گيرنـد   توجه قرار مـي     اصلي و تأميني مورد    ي  از ادلّه 

ي تكميلـي موجـود كـه        ادلّـه : نخـست . توان تحت دو عنوان مورد مطالعـه قـرار داد          مي
شـوند كـه     ي تكميلي كه توسط دادگاه تحصيل مي       ادلّه: دوم. يك امارات  است از  عبارت

دو مبحـث جداگانـه بـه       مـا در    . ي محلي و كارشناسـي      تحقيق محلي، معاينه   :عبارتند از 
  .مطالعه و بررسي اين ادلّه خواهيم پرداخت





 

  
  

  1فصل 
  
  

  امارات: ي تكميلي موجود ادلّه
  

ي  ي تكميلي در عالم خارج وجود دارند به نحـوي كـه عالمـت يـا نـشانه                  برخي از ادلّه  
اين ادلّـه بـا عنـوان امـارات مـورد توجـه قـرار               . باشند وجود حقي براي صاحب آن مي     

هـا را    ما در اين مبحث براي شناخت امارات به عنوان دليل اثبات نخـست آن             . گيرند مي
و در  ). دوممبحـث   (نمـاييم    در ادامه اقسام آن را بيـان مـي        ). مبحث اول (تعريف نموده   

  ).مبحث سوم (خواهيم پرداختپايان به ارزيابي امارات به عنوان ادله ظني 
  

  تعريف امارات: اولمبحث 
اسـت از عالمـت و  نـشانه؛          است و معناي لغوي آن عبارت     » اماره«ي   امارات جمع واژه  

در . م. ق 1321مـاده   . معناي اصطالحي اماره نيز از معناي لغوي آن چنـدان دور نيـست            
اماره اوضاع و احوالي است كه به حكم قـانون يـا در نظـر               «: دارد تعريف اماره مقرر مي   

شـود   حال نوعي دليل محـسوب مـي      اماره در هر    . »شود قاضي دليل بر امري شناخته مي     
بنابراين به اعتقاد ما در تعريف اماره بايد گفت كه اماره دليل ظني براي اثبات موضوعي                

  .حق است
كردن اماره اين فايده را دارد كه گفته شود امـاره كاشـف از وجـود                 دليل محسوب 

وجه كاشف   چهي باشد بنابراين بر تمامي اصول عمليه، كه به        واقعي حق در عالم خارج مي     
. باشـد  اند، حاكم مي   كردن دعوا و فصل آن وضع شده       باشند و تنها براي قطع     از واقع نمي  

 قطـع و    طور  بهشود كه اماره دليلي است ظنّي؛ يعني         به عالوه با اين توضيح مشخص مي      
كنـد و ميـزان      داللت بر وجود حقي در عالم خارج نمـي        ) قطع به معناي عرفي آن    (يقين  
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حال اگر اين ظن توسط دادرس احراز گردد بـه آن امـاره قـضايي               .  است داللت آن ظنّي  
ي قـانوني    آور باشـد بـه آن امـاره         اين امر ظـن    گذار  قانونولي اگر در نظر     . شود گفته مي 

  .گويند مي
  

  اقسام امارات: دوممبحث 
امـارات  . 2امـارات قـانوني،     . 1: توان تقـسيم كـرد      كلي به دو دسته مي     طور  بهامارات را   

  .اييقض
  

   امارات قانوني-بند اول 
. باشـد   مـي  گذار  قانونها بيان صريح      آن بودن  امارات قانوني اماراتي هستند كه علت دليل      

 دليـل بـر     آن را امارات قانوني اماراتي اسـت كـه قـانون          «: دارد مقرر مي . م. ق 1322ماده  
 1158و  110 و   109 و   35امري قرار داده مثل امارات مذكور در اين قانون از قبيل مـواد              

  .» و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر1159و 
 بـه   گـذار   قـانون شود امارات قانوني نوعي هـستند يعنـي          طوركه مشاهده مي   همان

 گـذار   قانوننمايد به عنوان مثال علت اين كه         ها را دليل فرض مي     خاطر غلبه و ظاهر، آن    
اين است كه غالباً مالـك در ملـك خـويش           نمايد   را دليل بر مالكيت فرض مي     » تصرف«

و يا علت اين كه ديوار واحد مابين دو ملك، ميان صاحبان            . تصرف دارد و نه غير مالك     
شود اين است كه غلبه و ظـاهر داللـت بـر ايـن امـر                 آن دو ملك، مشترك محسوب مي     

  .نيز به همين صورت است) م. ق1158ماده (ي قانوني فراش  اماره. نمايد مي
تعـداد امـارات قـانوني محـدود و         : اوالً: ت قانوني داراي چند ويژگي هستند     امارا

ثانياً، امارات قانوني مبتنـي  . شوند معين است چرا كه امارات قانوني با قانون مشخص مي  
شوند و كاشـف از واقـع        بر ظن نوعي هستند و در بسياري اوقات شبيه اصول عمليه مي           

اين امارات تا زماني كه دليلي بر خـالف آن آورده           ليكن بايد توجه داشت كه      . باشند نمي
ثالثاً، امارات  . نشود كامالً معتبر است و دادرس مكلف است براساس آن حكم صادر كند            

خصوص بر   قانوني به نفع صاحب آن هميشه دليل هستند، بنابراين بار اثبات دعوا دراين            
 يعنـي در ايـن مـوارد        .نمايـد  ي كسي است كه اماره بر خالف نظر وي داللت مـي            عهده

شود كه اماره برخالف ادعاي وي است و اوسـت كـه             هميشه مدعي كسي محسوب مي    
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  .ي موجود بياورد بايد دليلي برخالف اماره
ي   ي قـانوني نـسبي و امـاره        اماره: شوند امارات قانوني خود به دو قسم تقسيم مي       

  .قانوني مطلق
  
  ي قانوني نسبي  اماره.1

اين اماره با تعريـف     . اي است كه خالف آن هميشه قابل اثبات است          نسبي، اماره   ي اماره
دارد اماره تا زماني معتبر است كه دليلي بر خـالف            كلي از اماره منطبق است كه بيان مي       

طوركه گفته شد اين است كه اماره دليلي ظنـي           علت اين امر نيز همان    . آن موجود نباشد  
شود چرا كـه عقـل و منطـق حقـوقي چنـين       آور مي  مغلوب داليل قطعي و يقين     است و 

  .كند امري را ايجاب مي
  
   قانوني مطلق ي  اماره.2

ي قانوني مطلق اسـت     در مقابل اماره نسبي كه خالف آن هميشه قابل اثبات است، اماره           
شـود تـا بتوانـد آن را از اعتبـار            شود هيچ دليلي بـرخالف آن پذيرفتـه نمـي          كه گفته مي  

. شـود   محكوم بها ذكـر مـي      ي   قانوني مطلق، اعتبار قضيه    ي  ز اماره از مصاديق بار  . بيندازد
براسـاس ايـن مـاده      . ذكـر شـده اسـت     . م.د.آ. ق 84 مـاده    6ي محكوم بها در بنـد        قضيه

دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا            «كه   درصورتي
اين امـر   » ادر شده باشد  قائم مقام آنان هستند رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي ص           

امـا ايـن امـاره بـا وضـعيت فعلـي قـانون              . باشد از موانع رسيدگي مجدد به آن دعوا مي       
نمايد چرا كه با وجود صدور حكم قطعـي           دادرسي مدني اندكي دور از دسترس مي       آيين

نسبت به يك دعوا، عالوه بر امكان تقاضاي اعاده دادرسي و اعتراض ثالث نسبت به آن                
) 24/10/1385 اصـالحي    28/7/1381الحـاقي   . (ا.و. ع.د.ت. ق 18 ي  ساس ماده حكم، برا 

كه رأي صادره به تشخيص رييس قوه قضائيه خالف بين قانون يا شرع باشد               در صورتي 
يعني رأي برخالف نص صريح قانون و يا در صورت سكوت قانون، مخالف مـسلمات               

ادرسـي محـسوب و پرونـده       فقه باشد، اين تشخيص به عنوان يكـي از جهـات اعـادة د             
مهلت اين شكايات يك مـاه      . شود  حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي        

 و حـذف    1385 در سال    18ترتيب، گرچه با اصالح مادة        از تاريخ ابالغ رأي است بدين     
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تبـصره  ( قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قـضائيه          2شعب تشخيص و نيز لغو مادة       
يابـد و     رسد كه در نظام قضايي كـشور دعـوا روزي خاتمـه مـي               ر مي به نظ ) 18 ن   06/1

اي   گردند اما به هر صورت به موجب اين مـاده مرحلـه             طرق شكايت به كلي مسدود مي     
  .بيني شده اضافه گرديد به مراحل پيش

ي مطلق يكي از موارد خاصي كه قبالً نيز بـدان            با وجود اين در مورد وجود اماره      
است كه براسـاس آن، اگـر دفاعيـات شـكلي           . م.د.آ. ق 228ر ماده   اشاره شد قسمت اخي   

ادعاي پرداخت وجـه    (همزمان با دفاعيات ماهوي     ) ادعاي جعل و اظهار انكار و ترديد      (
در مورد سند مطرح گردد، ديگر دفاعيات شكلي قابل         ) سند يا انجام تعهد مندرج در آن      

اي بر عدم صحـّت اين      را اماره رسيدگي نخواهند بود؛ اگر عدم پذيرش دفاعيات شكلي         
رسد كه اين اماره مطلق باشد چون خالف اين اماره قابل         اعالنات تلقي نماييم به نظر مي     

 در اين ماده رسيدگي مجدد نـسبت        گذار  قانوناثبات نيست چرا كه براساس بيان صريح        
 ايـن   باشد هر چند كه امكان رسيدگي مجدد به         پذير نمي   به تعرض به اصالت سند امكان     

 مذكور در قالب رسيدگي مجدد بـه حكـم صـادره براسـاس              ي  امر و اثبات خالف اماره    
يعنـي  . ي محكـوم بهـا گفتـه شـد وجـود دارد           همان توضيحاتي كه قبالً در مورد قـضيه       

محكوم عليهي كه دفاعيات شكلي وي مثل ادعاي جعل و اظهار انكار و ترديد بـه دليـل       
د منـدرج در آن            همراهي با دفاعيات ماهوي مثل ادع      اي پرداخت وجه سند يا انجام تعهـ

 حكم صادره، بودن تواند با ادعاي خالف بين     شنيده نشده است تا خالفش اثبات شود مي       
ي قضاييه رسيدگي مجدد به حكـم صـادره را خواسـتار گـردد تـا خـالف                   از رييس قوه  

  .طور غيرمستقيم ثابت نمايد ي مذكور را به اماره
  

   قضايي امارات:بند دوم
 1324ي    مـاده . كننـد  امارات قضايي، اماراتي هستند كه در نظر قاضي داللت بر امري مي           

اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبـارت اسـت       «: دارد  مقرر مي  خصوص  اين  در. م.ق
 مورد و در صـورتي قابـل اسـتناد اسـت كـه دعـوا بـه                  درخصوصاز اوضاع و احوالي     

امارات قضايي نيـز داراي     . » ديگر را تكميل كند    ي  يا ادلّه شهادت شهود قابل اثبات باشد      
اوالً، امارات قـضايي نامحـدود هـستند و تعـداد مـشخص و معينـي                : چند ويژگي است  

.  قضايي نيز ممكن است وجود داشته باشـد         ي  ندارند چرا كه در هر دعواي خاصي اماره       
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ته اسـت و دادرس     ثانياً، درجـه اعتبـار و ارزش امـارات قـضايي بـه نظـر قاضـي وابـس                  
تواند در آن خصوص اقدام بـه        كه با آن امارات به اقناع وجدان دست يابد مي          درصورتي

ثالثاً، امارات قضايي مبتني بر ظن موردي است نه نـوعي يعنـي ايـن            . صدور حكم نمايد  
 هر دعواي خاصي مطـرح شـوند هـر چنـد ممكـن اسـت                درخصوصتوانند   امارات مي 

  .داشته باشندي غلبه و ظاهر نيز ن جنبه
  

  ارزيابي امارات: سوممبحث 
 از اعتبـار و ارزش متفـاوتي         هـا  بـودن آن   بـودن و يـا قـضايي       امارات با توجه به قـانوني     

: دارد مقـرر مـي   . م. ق 1323در مـورد اعتبـار امـارات قـانوني مـاده            . باشند برخوردار مي 
ت شـهود قابـل      دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كـه بـه شـهاد            ي  امارات قانوني در كليه   «

ارزش امـارات   . »اثبات نيست معتبر است مگر اين كه دليلي برخالف آن موجـود باشـد             
كند و اگر اين امارات موجود باشند قاضـي مجبـور اسـت كـه                قانوني را قانون معين مي    

ها حكم صادر نمايد مگر اين كه با دليل قطعي اين امارات ارزش خود را از                براساس آن 
ايد توجه داشت اعتبار امارات قانوني به خاطر غلبه و ظاهر اسـت             دست بدهند چرا كه ب    

دهند مگـر ايـن      و به محض وجود دليل قطعي اين امارات ارزش خويش را از دست مي             
البتـه  .  قانوني مطلق باشد كه در اين صورت اثبات خـالف آن ممكـن نيـست         ي  كه اماره 

  .رديد استوجود اين اماره نيز در نظام حقوقي ايران به شدت مورد ت
اعتبار آن را تنها در دعاوي كه بـا شـهادت           . م. ق 1324دربارة امارات قضايي ماده     

 امروزه كـامالً بيهـوده و       گذار  قانوناين تصريح   . شهود قابل اثبات است تأئيد كرده است      
 1.لغو است چرا كه امروزه تقريباً تمامي دعـاوي بـا شـهادت شـهود قابـل اثبـات اسـت                    

ي اعتبار و ارزش امارات قضايي تقريباً همسان با امارات قانوني            ودهبنابراين امروزه محد  
توانند مطلق باشند و هميشه نسبي هستند و به محض           امارات قضايي هيچگاه نمي   . است

  .دهند وجود دليل قطعي ارزش خويش را از دست مي
شود اين است كه به هنگام تعارض امارات قانوني با امارات  پرسشي كه مطرح مي   

ايي كدام يك معتبر است؟ در پاسخ به اين پرسش بايـد گفـت كـه امـارات قـانوني                    قض
 به خاطر نظم عمومي و غلبه و ظاهر چنين فروضي را مطـرح              گذار  قانوننوعي هستند و    

                                                                                                                                          
  .8.قبل،ش.ش.د. 1
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كـه امـارات قـضايي       وجه كاشف از واقـع نباشـند درحـالي         هيچ كند و ممكن است به     مي
شوند و به هر حال كاشـف از         ي هر دعواي خاص مطرح م     درخصوصموردي هستند و    

به همين دليل به هنگام تعارض بين اين دو بايد قايـل بـه تقـدم امـارات                  . باشند واقع مي 
قضايي بر امارات قانوني شد چرا كه امارات قضايي درخصوص هر مورد امارات قانوني              

  .زنند را تخصيص مي
 هميشه بـر اصـول      امارات اعم از قانوني و قضايي     : گيري بايد گفت   در مقام نتيجه  

باشند يعني اصل هميشه مغلوب اماره است ليكن ارزش امارات به عنوان             عمليه مقدم مي  
  .باشند دليل از ساير داليل كمتر است چرا كه امارات از جمله داليل ظني مي



 

  
  

  2فصل 
  

معاينه محل، : ي خارجي تحصيلي توسط دادگاه ادله
  تحقيق محلي و كارشناسي

  
شوند يعني دادگـاه جهـت تكميـل ادلّـه           ميلي توسط دادگاه تحصيل مي    برخي از ادلّه تك   

دو نوع از انواع ايـن داليـل رأسـاً           .تواند نسبت به تحصيل اين داليل اقدام كند        ديگر مي 
شوند كه عبارتند از تحقيق محلي و معاينه محلي و يـك نـوع               توسط دادگاه تحصيل مي   

شـود كـه كارشناسـي نـام         شناس تحصيل مـي   اي به نام كار    ديگر نيز با واسطه افراد خبره     
  . جداگانه مطرح خواهيم نمودمبحثما اين دو نوع از داليل را در دو . دارد
  

  ي محل و تحقيق محلي معاينه: مبحث اول
ي محل و تحقيق محلي به عنوان دليل اثبـات ابتـدا آنهـا را                براي آشنايي با مفهوم معاينه    

بنـد  (دهـيم    ين رسيدگي به اين داليل را شرح مـي        و در ادامه آي   ) اولبند  (تعريف نموده   
  ).سومبند (پردازيم  و در نهايت به بيان ميزان ارزش اين دو دليل مي) دوم

  
  ي محل و تحقيق محلي تعريف معاينه: بند اول

  ي محل  تعريف معاينه.1
مشاهده و ثبت وضعيت موجود اشياء كه توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق               

در واقع دادرس دادگـاه بـا حـضور در محـل بـه              .  محل نام دارد   ي  آيد معاينه   مي لعم  به
بـودن   پردازد، به عنوان مثال به هنگام اختالف ميان اشتراكي يا اختصاصي           احراز دليل مي  

ي  تواند به تقاضاي هر يك از طرفين دعوا و يا رأساً قرار معاينه             ديوار مشترك، دادگاه مي   
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 ديـوار پرداختـه و بـا قراينـي مثـل            ي  ضور در محل به مـشاهده     محل صادر كرده و با ح     
بودن ديـوار را احـراز نمـوده و بـه صـدور           اختصاصي يا اشتراكي   …سرتير يا ترصيف و     

  .حكم بپردازد
  
   تعريف تحقيق محلي.2

استماع اطالعات اشخاص مطلع در محل و ثبت اظهارات آنان توسط يكـي از دادرسـان                
در تحقيـق محلـي بـرخالف شـهادت،         . حقيق محلـي نـام دارد     دادگاه يا قاضي تحقيق، ت    

طور مستقيم آن را با حـواس خـويش درك نمـوده انـد               اطالعات شخصي مطلعين كه به    
ها و هـر نـوع اطالعـات غيرمـستقيم مطلعـين در              بنابراين شنيده . مالك عمل نمي باشد   
 عليه مستاًجر به    اي را  به عنوان مثال، اگر موجر دعواي تخليه      . شود تحقيق محلي ثبت مي   

استناد انتقال به غير، اقامه نمايد ولي مستأًجر انتقال به غير را از ناحيه خويش منكر شود                 
دادگاه به تقاضاي هر يك از اطراف دعوا و يا رأساً مي تواند قرار تحقيق محلـي صـادر                   
نمايد تا با استماع اطالعات اشخاص مطلع در محل وقوع عين مـستأجره، از صـحت و                 

  .م انتقال به غيراطمينان حاصل نمايد تا بتواند بر اساس آن حكم صادر كندسق
  

  رسيدگي در معاينه محل و تحقيق محلي آيين: بند دوم
   لزوم صدور قرار.1

ي محل دادگاه حتماً بايد قرار صادر نمايد تـا اطـراف             در مورد تحقيقات محلي و معاينه     
و خود را جهت حضور در محل آماده        خصوص مطلع شده     دعوا از تصميم دادگاه دراين    

تواند رأساً يا به درخواست هـر يـك          دادگاه مي «: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 248ماده  . نمايند
موضوع قرار و وقت اجـراي آن بايـد         . از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد        

 249ده  همچنين دربارة لزوم صـدور قـرار در تحقيـق محلـي مـا             . »به طرفين ابالغ شود   
 طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطالعات اهل محـل            كه  درصورتي«: دارد مقرر مي . م.د.آ.ق

 كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكننـد، دادگـاه قـرار               طور  بهاستناد نمايند اگر چه     
چنان چه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طـرفين           . نمايد تحقيق محلي صادر مي   

تواند در موقع تحقيقـات، مطلعـين خـود را در محـل               ديگر دعوا مي   صادر گردد، طرف  
  .»حاضر نمايد كه اطالعات آنها نيز استماع شود
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   متصدي اجراي قرار.2
ي مديران دفاتر    وسيله ي محل و تحقيق محلي به      اجراي قرار معاينه  . م.د.در قانون سابق آ   

. ب ضرورت پذيرفته شده بـود ها بر حس   ها به علت كمبود دادرس و تراكم پرونده        دادگاه
 اجراي اين قرارها توسط مـديران دفـاتر مجـاز           1379در سال   . م.د.آ.ليكن با تصويب ق   
ي محـل يـا تحقيـق     اجراي قرار معاينه  «: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 250ماده  . شناخته نشده است  

  .»… عمل آيد محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به
شود اين است كه اگر محل تحقيق يـا معاينـه در خـارج از                شي كه مطرح مي   پرس

مقردادگاه باشد اجراي قرار چگونه بايد صورت بگيرد و متصدي اجراي قرار چه كـسي               
ــر مــاده  مــي ــه ايــن پرســش پاســخ داده اســت .د.آ. ق250باشــد؟ قــسمت اخي  …«: م ب

توانـد اجـراي     دگـاه مـي    دادگـاه باشـد دا     ي   محل تحقيقات خارج از حوزه     كه  درصورتي
مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يـا          . تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد      

صورت بايد اجـراي قرارهـاي مـذكور توسـط شـخص            تحقيقات محلي باشد كه در اين     
  .» رأي صورت بگيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشدي قاضي صادركننده

  
   تشريفات رسيدگي.3

ي محل و تحقيق محلي الزم است ترتيبات و تـشريفاتي صـورت              راي قرار معاينه  در اج 
  :بگيرد از جمله

  مـواد ( موضوع قرار، وقت و محل تحقيقات آن بايد از قبل به طرفين اطالع داده شود                 .1
با وجود اين بايد توجه داشت كه عدم حضور طرفين مـانع از             ). م.د.آ. ق 250 و   248

عـدم حـضور    «: صـراحت دارد  باره    دراين .م.د.آ. ق 254ماده  اجراي قرار نخواهد شد     
ي محل و تحقيقات محلي نخواهـد        يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه        

اطالع اطراف دعوا از موضوع، وقـت و محـل اجـراي قـرار از دو نظـر حـايز                    . »بود
ن خـويش   توانند مطلعي  اصحاب دعوا با اطالع از اين امور مي       : نخست. اهميت است 

 عمـل   بـه را به هنگام اجراي قرار حاضر نمايند تا از تضييع حق خـويش جلـوگيري                
اين امر از اين جهت نيز حايز اهميت اسـت كـه اگـر صـدور قـرار بـه                    : دوم. آورند

. باشـد  ي وي مـي   تقاضاي يكي از طرفين دعوا باشد تهيه وسائل اجراي قرار برعهده          
ي اجـراي قـرار      ي وسيله  عدم تهيه «: دارد خصوص مقرر مي   دراين. م.د.آ. ق 256ماده  
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ي محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد داليل وي               معاينه
و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه الزم بداند تهيه وسائل اجـرا در مرحلـه                . باشد مي

. باشـد  ي تجديـدنظر بـا تجديـدنظرخواه مـي         ي بدوي با خواهان دعوا و در مرحلـه        
 به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگـاه بـدون آن                كه  رصورتيد

ــه   ــدوي ابطــال و در مرحل ــد دادخواســت ب ــشاء رأي نماي ــد ان ــدنظر، نتوان ي تجدي
  .»تجديدنظر خواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود

خـواهي  نمايـد تجديـدنظر      قسمت اخير ماده مزبور از اين جهت كـه اعـالم مـي            
تـوان    حكم دادگاه بدوي را كه هنوز قطعي نـشده اسـت مـي             كه  درحاليشود   متوقف مي 

  .اجرا نمود قابل انتقاد است
ماده . باشد ي استماع شهادت شهود مي     ي استماع اطالعات مطلعين همانند نحوه       نحوه .2

ه  به نحوي است ك    …ترتيب استعالم و اجراي تحقيقات      «: دارد مقرر مي . م.د.آ. ق 252
تواند مطلعين طـرف ديگـر را     هر يك از طرفين مي    . براي گواهان مقرر گرديده است    

  .»برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد
ي محل براسـاس مـاده        به عالوه بايد متذكر اين مطلب شد كه در تحقيق محلي و معاينه            

حل توانند اشخاصي را براي كسب اطالع از آنان در م          طرفين دعوا مي  «: م.د.آ. ق 253
متصدي تحقيقات صـورت اشخاصـي را كـه         . معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند      

  .».رساند اند نوشته و به امضاي طرفين مي اصحاب دعوا انتخاب كرده
. م.د.آ. ق251مـاده  . ي آن را تنظيم نمايـد   در نهايت متصدي اجراي قرار بايد صورتجلسه      .3

 محل يا تحقيقات محلـي      ي  ر از معاينه  متصدي اجراي قرا  «: دارد خصوص مقرر مي   دراين
  .»رساند جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي صورت

  
  ي محل و تحقيقات محلي ارزش معاينه: بند سوم

 آن در حـدود ارزش شـهادت        426ارزش تحقيق محلي براساس مـاده       . م.د.در قانون سابق آ   
ي لـيكن مـاده   . ر قانون تعيين نـشده بـود      ي محلي نيز اصالً د     اعالم شده بود و ارزش معاينه     

: ي محل و تحقيق محلي اعـالم نمـود   درخصوص ارزش معاينه  1379مصوب  . م.د.آ. ق 255
گردد كه ممكـن      محل از امارات قضايي محسوب مي       ياطالعات حاصل از تحقيق و معاينه     «

  .» باشداست موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن
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  شناسيكار: دوممبحث 
لـيكن در   . ي اثبات دعوا نامي از كارشناسـي نيامـده اسـت          در قانون مدني در بخش ادلّه     

 ذيل فصل دهـم ايـن قـانون بـا عنـوان             269 لغايت   257قانون آيين دادرسي مدني مواد      
ي قانوني  به عالوه اليحه  . رجوع به كارشناس به اين نوع دليل اختصاص داده شده است          

 با اصطالحات بعـدي آن      1/8/1358كارشناسان رسمي مصوب    مربوط به استقالل كانون     
  .باشد نيز مربوط به مقررات راجع به كارشناسان مي

 ي  براي بيان مباحث مربوط به كارشناسي و شـناخت آن بـه عنـوان يكـي از ادلّـه                  
سپس  آيين رسيدگي مربوط به اين دليـل را          ) اولبند  (تكميلي ابتدا آن را تعريف نموده       

و در پايان به بيـان ارزش كارشناسـي بـه عنـوان دليـل               ) دومبند  (قرار داده   مورد مطالعه   
  ). سومبند(دهيم اثبات مورد بررسي قرار مي

  
  تعريف كارشناسي: بند اول

  .گويند نظر اهل فن در تشخيص موضوع را كارشناسي مي
گردد كه دادگاه براي تشخيص حكم يـا تفـسير مـواد             از اين تعريف مشخص مي    

يعنـي دادرس بايـد از      . توانـد از كارشناسـي اسـتفاده نمايـد         ل يا ناقص نمي   قانوني مجم 
هاي شخصي خويش در تطبيق حكم كلي قانون بر مـورد خـاص اسـتفاده نمايـد                  آگاهي

. ي حقوقي را به كارشناسي ارجاع نمايد      تواند موضوعات فني و پيچيده     چرا كه وي نمي   
تر با دادرسان باسـابقه       حكم صحيح  تواند جهت صدور   البته بايد گفت كه هر دادرس مي      

ي حقوقي قوه قضاييه استعالم و يا       و آگاه در اين زمينه مشورت نمايد و يا حتي از اداره           
تواند در پرونده    كدام از اين امور نمي    اين كه از نظر مشورتي اين اداره استفاده ليكن هيچ         

  .به عنوان دليل مورد استناد قرار گيرد
تواند مطرح شود؛ چرا كه      ي در مسائل مختلف بسياري مي     با اين توضيح كارشناس   

در بسياري اوقات موضوعات دعاوي بسيار پيچيده و فنـي هـستند و از دادرس دادگـاه                 
توان انتظار داشت كه بر تمامي اين امور آگاه و مسلّط باشد و بتواند براساس آگاهي                 نمي

اسـي در مـسائل مختلـف       به همين دليل امـروزه كارشن     .و علم خويش حكم صادر نمايد     
كشاورزي، ساختماني، تصادفات اتومبيـل، رسـيدگي بـه دفـاتر تجـاري، تعيـين قيمـت                 

  .باشد  مطرح مي…امالك، ساخت انواع مواد و 
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  آيين رسيدگي به كارشناسي: بند دوم
براي اين كه كارشناسي به عنوان يك دليل تكميلي در اثبات موضوع دعوا توسط دادگاه               

  :رد رعايت ترتيبات و تشريفات ذيل الزم استمورد حكم قرار گي
  
   لزوم صدور قرار.1

 يا به درخواست هـر يـك از اصـحاب            تواند رأساً  دادگاه مي «: م.د.آ. ق 257براساس ماده   
در قـرار دادگـاه، موضـوعي كـه نظـر           . دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد        

كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين      كارشناس نسبت به آن الزم است و نيز مدتي كه           
دهد كه دادگاه الزامي براي ارجاع امر        در صدر ماده نشان مي    » تواند مي«ي   واژه. »گردد مي

 حتي اگر اصحاب دعـوا ارجـاع امـر بـه كارشـناس را درخواسـت                 1به كارشناس ندارد،  
ر نظر كارشناس مخصوص است به جـايي كـه تـشخيص امـ             لزوم جلب «نمايند؛ چرا كه    

 تـشخيص داد و     آن را منوط به اعمال نظريات فني بوده و به غيـر از ايـن طريـق نتـوان                  
تشخيص اين مسئله هم كه آيا موضوع از موضوعاتي است كه تشخيص آن موقوف بـه                

بـر  ) به عنـوان مثـال    (تخصص و اعمال نظر فني است يا نه به نظر قاضي است بنابراين              
عدواني و رفع مزاحمت بـا ايـن كـه مـدعي     حاكم دادگاه كه در موضوع دعواي تصرف      

ي محـل و رجـوع       ي محل و رجوع به كارشناس نموده بدون معاينه         عليه تقاضاي معاينه  
  .2»به كارشناس مبادرت به صدور حكم كرده ايرادي وارد نيست

ها غالباً به درخواست اصحاب دعوا مبنـي بـر           با وجود اين امروزه در عمل دادگاه      
پوشانند و اين امر بـه ايـن خـاطر اسـت كـه از                 عمل مي  ي  س جامه ارجاع امر به كارشنا   

به عالوه بايد توجه نمود كه هر چند دادگـاه در صـدور قـرار               . مظان اتهام به دور باشند    
ارجاع امر به كارشناس تا حدودي آزادي عمل دارد ليكن با وجود صادركردن قـرار بـه                 

اگر موضوع دعوا امر فني بوده و قـرار         «تواند از آن عدول كند به عنوان مثال          راحتي نمي 
افتـه باشـد عـدول دادگـاه از قـرار           ي  ارجاع به كارشناس به تشخيص خود دادگاه صدور       

                                                                                                                                          
دادگاه ملزم به ارجاع به كارشناس نبوده نقض حكم از جهت عدم رجـوع              . م.د.آ.  ق  257چون با توجه به ماده      «. 1

  .»كشور صحيح استبه كارشناس مورد نداشته بنابراين نظريه ي شعبه ي پنجم ديوان عالي 
  .302 كيهان، ص ي ، مجموعه.ك.ع.، هيئت عمومي د6/7/37-1673حكم ش 

  .30، موازين قضايي شهيدي، ص 2/2/1325 -3890حكم ش . 2
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همچنـين بـر طبـق      . 1»صـحيح نخواهـد بـود     ) به استناد عدول طرفين از اين امر      (مزبور  
برخي از قوانين خاص كسب نظر كارشناس براي رسيدگي به نزاع ضـروري اسـت بـه                 

: دارد  مقرر مي  16/12/1361 قانون توزيع عادالنه آب مصوب       17ثال تبصره ماده    عنوان م 
تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناس وزارت نيرو است و در مـوارد نـزاع،                  «

  .»محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناس مزبور به موضوع رسيدگي خواهند نمود
  
  ي انتخاب كارشناس  نحوه.2

ار ارجاع امر به كارشناس، دادگاه بايد نسبت به انتخاب كارشناس اقدام            پس از صدور قر   
. م.د.آ. ق 258 ماده   2 .تواند خود به عنوان كارشناس اقدام نمايد       چرا كه دادگاه نمي   . نمايد

دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بـين         «: دارد  تعيين كارشناس مقرر مي    درخصوص
 مربوط بـه موضـوع اسـت، انتخـاب نمايـد و در              ي  كساني كه داراي صالحيت در رشته     

 ه ي صورت لزوم تعدد كارشناسان عد    در. ودش صورت تعدد آنها به قيد قرعه انتخاب مي       
  .»نظر، نظر اكثريت مالك عمل قرار گيردمنتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختالف

ي دادگستري  امروزه انتخاب كارشناس توسط دادگاه، معموالً از بين كارشناسان رسم         
 قـانون راجـع بـه كارشناسـان رسـمي مـصوب             1چرا كه براساس مـاده      . آيد  مي عمل  به

كنـد هرگـاه رجـوع بـه         هايي كـه وزارت دادگـستري معـين مـي           در حوزه  23/11/1317
كارشناس الزم باشد دادگاه و دادسرا و هر مقام رسمي ديگر كارشـناس مزبـور را بايـد                  

  .انتخاب نمايند از بين كارشناسان رسمي  منحصراً
ي انتخـاب كارشـناس توسـط دادگـاه بـه ايـن صـورت اسـت كـه از بـين                       شيوه

كارشناسان رسمي كه در رابطه با موضوع مورد دعوا، صالحيت و تخصص دارنـد يـك                
نمايد مگر اين كه دادگاه تشخيص دهـد كـه در موضـوع              نفر را به قيد قرعه انتخاب مي      

ي ايـن كارشناسـان   در صورت اخير عـده   مزبور وجود چند كارشناس ضروري است، و        
  .بايد فرد باشد

. م.د.آ. ق 268 ي  مـاده . انتخاب كارشناس توسط اصحاب دعوا نيـز ممكـن اسـت          
                                                                                                                                          

  .311، مجموعه ي متين، ص .ك.ع.، شعبه ي سوم د19/12/1319 -4369حكم ش . 1
 اهـل فـن و       ي گـاه بايـد بـه وسـيله       كه براي تشخيص امر فني خبرويـت مخـصوص الزم باشـد داد             درصورتي«. 2

ي متـين،    ، مجموعـه  .ك.ع.، شعبه ي سوم د    30/9/19 -3135حكم ش   . »كارشناس اقدام كند نه به تصدي خود      
  .310ص 
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طرفين دعوا در هر مورد كه قـرار رجـوع بـه كارشـناس              «: دارد  مقرر مي  خصوص  اين  در
 يـا   توانند قبل از اقدام كارشـناس يـا كارشناسـان منتخـب، كارشـناس              شود مي  صادر مي 

صـورت  در ايـن  . كارشناسان ديگري را با تراضي انتخـاب و بـه دادگـاه معرفـي نماينـد               
الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسـي            كارشناس مرضي 
شـود ممكـن اسـت غيـر از          كارشناسي كـه بـه تراضـي انتخـاب مـي          . اقدام خواهد كرد  

  .»كارشناس رسمي باشد
آيد انتخاب كارشناس به تراضي اصحاب دعوا مقدم بر انتخاب           طور كه برمي   همان

باشد و اين انتخاب حتي بعد از انتخـاب كارشـناس توسـط              كارشناس توسط دادگاه مي   
در مواردي كه كارشناسـي بايـد در        . باشد دادگاه نيز تا قبل از اقدام مشاراليه واجد اثر مي         

ارشـناس توسـط دادگـاه مجـري        خارج از مقر دادگاه انجام شود ممكن است انتخاب ك         
اگـر الزم باشـد كـه       «: دارد باره مقـرر مـي    دراين. م.د.آ. ق 269ماده  . نيابت صورت بگيرد  

تحقيقات كارشناسي در خـارج از مقـر دادگـاه رسـيدگي كننـده اجـرا شـود و طـرفين                     
تواند انتخاب كارشناس را به طريـق        كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند دادگاه مي        

  .»شود واگذار نمايد  به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجرا ميقرعه
  
  ي انجام كارشناسي  شيوه.3

پس از اين كه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر شـد و كارشـناس مزبـور نيـز توسـط           
بـراي اجـراي    . دادگاه يا با تراضي اصحاب دعوا تعيين شد، كارشناسي بايد اجـرا شـود             

  :موارد زير ضروري استكارشناسي رعايت 
بـراي ايـن كـه كارشناسـي اجـرا شـود هزينـه آن بايـد                 . ها  پرداخت هزينه  -3-1

ي چه كسي   ي كارشناسي برعهده  اما پرسش اين است كه پرداخت هزينه      . پرداخت گردد 
  باشد؟ مي

ايـداع دسـتمزد    «: دهـد  به اين پرسش بدين سـان پاسـخ مـي         . م.د.آ. ق 259ي   ماده
 آن را تقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تـاريخ ابـالغ              ي م  عهده كارشناس به 

  .».شود پرداخت نكند كارشناسي از عداد داليل وي خارج مي
هرگاه قرار كارشناسي به نظـر دادگـاه باشـد و دادگـاه نيـز نتوانـد بـدون انجـام                     

ي   بـدوي بـه عهـده      ي  كارشناسي انشاي رأي نمايد پرداخت دستمزد كارشناسي مرحلـه        
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كـه در    ي تجديـدنظرخواه اسـت، درصـورتي       ي تجديدنظر به عهده    و در مرحله  خواهان  
ي بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايـد                مرحله

ي تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف      گردد و اگر در مرحله     دادخواست ابطال مي  
  .»ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود

آيد در اين مـاده راجـع بـه مـوردي كـه در آن كارشـناس بـه                    طور كه برمي   همان
 عمـل   بـه بينـي    تقاضاي اصحاب دعوا براي رسيدگي به موضوع تعيين شده اسـت پـيش            

 كارشناسي بايد توسـط     ي  رسد كه حتي در اين مورد نيز هزينه        نيامده است اما به نظر مي     
ي خواهـان اسـت و      صوالً بر عهـده   خواهان دعوا پرداخت شود چرا كه بار اثبات دليل ا         

  1 . اين اثبات را نيز تحمل نمايدي وي بايد هزينه
: دارد مقـرر مـي   . م.د.آ. ق 264 كارشـناس مـاده      ي  الزحمه اما در رابطه با ميزان حق     

. كند  كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي            ي  الزحمه دادگاه حق «
ي تعيين شده متناسب نبوده     الزحمه س معلوم گردد كه حق    هرگاه بعد از اظهارنظر كارشنا    

  .»دهد  قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميطور بهاست، مقدار آن را 
الحساب تعيين شده    ي كارشناسي در ابتدا توسط دادگاه به نحو علي         بنابراين هزينه 

ا پـس از    هـ  در عمل دادگاه  . شود و با پرداخت آن ظرف مهلت مقرر كارشناسي انجام مي         
اي بـا عنـوان،      ي كارشناس با دعوت از اطراف دعوا و نيز كارشناس جلسه           وصول نظريه 

دهنـد و در ايـن جلـسه اسـت كـه ميـزان نهـايي                 ي تفهيم كارشناسي تشكيل مـي      جلسه
  .نمايند ي كارشناسي را نيز تعيين مي الزحمه حق

 انتخـاب   پس از صدور قرار كارشناسي و     .  انجام كاشناسي توسط كارشناس    -3-2
كند كه ظرف مهلت تعيين      كارشناس و ايداع دستمزد وي، دادگاه به كارشناس اخطار مي         

كارشناسـان  ). م.د.آ. ق 260 ي  مـاده (شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقـديم نمايـد            
. م.د.آ. ق 261مـاده   . رسمي با تقاضاي دادگاه موظفنـد كـه كارشناسـي را قبـول نماينـد              

كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسـي كـه از دادگـاه بـه او               «: اردد باره مقرر مي   دراين

                                                                                                                                          
 راجع به نحوه ي پرداخت دستمزد كارشناس در مواردي كه جلـب نظـر كارشـناس بنـا بـه                     1379. م.د.آ.در ق «. 1

رسد چنانچه خواهان براي اثبات دعوي خـود         ده است، لذا به نظر مي     تقاضاي متداعيين باشد تعيين تكليف نش     
جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است ولو اين كه خوانده نيز به ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشـد،    

ي  نظريـه . »باشد ي خواهان دعوي مي    قانون مذكور به عهده    259ي كارشناس با توجه به ماده       الزحمه توديع حق 
  22/3/1381ـ16683روزنامه رسمي شمارة . ق.ح.، ا30/3/1380 -3088/7 ش
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باشد، مگر اين كه داراي عذري باشـد كـه بـه تـشخيص دادگـاه موجـه                   ارجاع شده مي  
 كتبي به   طور  بهصورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را          شناخته شود، در اين   

. » دادرس اسـت   بودن   موارد معذور   كارشناس همان  بودن  موارد معذور . دادگاه اعالم دارد  
به هر حال با وجود ابالغ به كارشناس وي بايد در مدتي كه دادگاه تعيـين كـرده اسـت                    

بـر   1.نظر خود را كتباً به دادگاه تقديم نمايد و اين نظر نيز بايد صـريح و موجــّه باشـد                   
واهـد   وصول نظر كارشناس به طرفين ابالغ خ       …«: م.د.آ. ق 260طبق قسمت اخير ماده     

توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ به دفتر دادگـاه مراجعـه كننـد و بـا                    طرفين مي   شد،
.  كتبي اظهـار نماينـد     طور  به يا اثباتاً     ي نظر كارشناس چنان چه مطلبي دارند نفياً        مالحظه

 مبادرت  بودن  پس از انقضاي مدت ياد شده دادگاه پرونده را مالحظه و در صورت آماده             
  .»نمايد رأي ميبه انشاء 

پس از اين كه كارشناس در رابطه با موضوعي كه به وي ارجاع شده است تحقيق                
 خويش بايد تهيـه نمـوده و آن را در           ي  و تفحص الزم را نمود، گزارشي از انجام وظيفه        

م موضـوع از    .د.آ. ق 262مگر اين كه براسـاس مـاده        . مهلت مقرر به دادگاه ارسال نمايد     
صورت دادگاه به تقاضاي    ر نظر در آن مدت ميسـّر نباشد كه در اين         اموري باشد كه اظها   

  .كارشناس مهلت مناسب ديگري به وي خواهد داد
گزارش كارشناس حتماً بايد امضاي شده باشد و اين امـر حتـي در مـواردي كـه                  

مقـرر  . م.د.آ. ق 266ماده  . موضوع به چند كارشناس ارجاع شده باشد نيز ضروري است         
ر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضـر بـوده ولـي بـدون                 اگ«: دارد مي

عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضاي امتناع نمايد نظر اكثر كارشناساني                
عـدم حـضور    . كه از حيث تخصص با هـم مـساوي باشـند مـالك عمـل خواهـد بـود                  

ز طرف كارشناسان ديگر تصديق     كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا امضاء رأي، بايد ا          
  .»و به امضاء برسد
كه كارشناسي ناقص باشد و يا در رابطـه بـا موضـوع اخـذ توضـيح از                   درصورتي

م دادگـاه مـوارد تكميـل يـا توضـيح را در             .د.آ. ق 263كارشناس الزم باشد برابـر مـاده        

                                                                                                                                          
اگر رجوع به كارشناس براي اين بوده كه معلوم شود ديوار مورد نزاع دو ديوار متّصل به هم چسبيده يـا يـك                       «. 1

دعـواي خواهـان بـر خوانـده        «ديوار است و كارشناس راجع به وضعيت ديوار اظهار عقيـده نكنـد و بنويـسد                 
ي مزبـور   توانـد بـه اسـتناد عقيـده     ي خود ذكر نمايد دادگاه نمي  بدون اين كه جهتي براي عقيده     » مورد است  بي

  .313ك، مجموعه متين،ص .ع.ي چهارم د ، شعبه30/11/1319 -3953حكم ش . »حكم دهد
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مجلس منعكس و به كارشناس اعالم و كارشناس را براي اداي توضيح دعـوت               صورت
تواند  همچنين دادگاه مي  . در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد       . نمايد يم

ي همـان كارشـناس يـا كارشـناس           در صورت لزوم، قرار تكميل كارشناسي را به وسيله        
  .ديگر صادر نمايد

  
  ارزش كارشناسي:  بند سوم

راين اگر  بناب. كارشناسي ارزش امارات قاضي را دارد و دادرس در ارزيابي آن آزاد است            
تواند آن را مـورد پـذيرش        دادرس كارشناسي را مخالف اوضاع و احوال مسلّم بداند مي         

 نظـر كارشـناس بـا اوضـاع و          كه  درصورتي«: دارد م مقرر مي  .د.آ. ق 265ماده  . قرار ندهد 
احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگـاه بـه آن ترتيـب اثـر                  

ي كارشناس با اوضـاع      چنان چه دادگاه تشخيص دهد كه عقيده      «اين   بنابر 1.»نخواهد داد 
كنـد و اگـر نظريـه را         و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت ندارد، از آن متابعت نمـي            

ي تحقيقات كارشناس را ضـروري تـشخيص دهـد          ناقص بيابد و يا اخذ توضيح درباره      
 اتخاذ   تكميل يا اخذ توضيح،   قرار تكميل يا اخذ توضيح از كارشناس را صادر و پس از             

تواند كارشناس ديگري را تعيين و يـا كـار را بـه              دادگاه عنداالقتضاء مي  . كند تصميم مي 
  2.»هيئت كارشناسي ارجاع كند

ها نظر كارشناسان را مورد توجـه قـرارداده        البته بايد متذكر شد كه در عمل دادگاه       
  .نمايند شوند و در آنها دخالت نمي و وارد مسائل فني نمي

م احكام مستند به رأي يك يا چند نفر         .د.آ. ق 331ي ماده    همچنين براساس تبصره  
كارشناس كه طرفين، رأي آنان را كتباً قـاطع دعـوا قـرار داده باشـند، قابـل درخواسـت                    

ي   همين قانون احكام مستند به نظريه      369 ماده   2باشد و نيز براساس بند       تجديدنظر نمي 
 كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرارداده باشـند          طور  بهس كه طرفين    يك يا چند نفر كارشنا    

  .قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود

                                                                                                                                          
 از اصل سند است  كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهار نظر كند مضافاً به اين كه فتوكپي سند غير               «. 1

و اظهارنظر براساس آن فاقد ارزش كارشناسي و قضايي است و اگر نظر كارشناس با اوضاغ و احوال محقق و                    
  .ق.ح.، ا19/7/1379 -6611/7ش نظريه. »كند مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي

  .ق. ح.، ا8/2/1376 -113/7ش نظريه. 2
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  استاد نمونه برگزيده - نگاهي گذرا به زندگينامه دكتر عباس كريمي

  1389سال 

  استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
  

 مـصادف بـا تاسـوعاي       1344، در يكي از روزهاي ارديبهشت مـاه         دكتر عباس كريمي  
 در يك خانواده متوسط و مذهبي در يكي از توابع شهرستان يزد چشم بـه دنيـا                  حسيني
از اوان كودكي استعداد سرشار وي توجه اطرافيان را به خـود جلـب نمـود، بـه                  . گشود

نحوي كه پيش از ورود به دبستان، نه تنها خواندن و نوشتن آموخته بود كه به آمـوزش                  
صيالت ابتدايي، مسئوالن اسـتاني و شـخص        در طول تح  . پرداخت همساالن خود نيز مي   

 بـود كـه     ها  لدر همين سا  . وزير آموزش و پرورش وقت ايشان را مورد تاييد قرار دادند          
 به فراگيري علـوم دينـي و قرآنـي نـزد مـادر خـويش و                 مؤسسهبه موازات تحصيل در     

با ورود بـه دوره راهنمـايي، بـا مؤسـسات و مـدارس              . روحانيون محل نيز همت گمارد    
ختلف مذهبي در قم و تهران مكاتبه كرده و مطالعات مذهبي خود را از طريق دريافت                م

، با آنكه هنوز در كالس سوم راهنمايي اشتغال         57در سال   . جزوات آموزشي دنبال نمود   
هاي پيشگامان انقـالب و بـه ويـژه امـام            اي در انتقال پيام    به تحصيل داشت، نقش عمده    
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هـاي دبيرسـتان بـراي عبـاس         ده گرفت، چـرا كـه سـال       به نسل خود به عه    ) ره(خميني  
پس از پيروزي انقالب از طريق كميتـه فرهنگـي جهـاد            . هاي پرتالطمي بود   كريمي سال 

سازندگي به روستاهاي مختلف كشور اعزام شد تا به تدريس قرآن و اصول اعتقـادي و                
 فراگرفـت و    در اين اثنا مقدمات علوم حوزوي را نيز       . سياسي جمهوري اسالمي بپردازد   

 فشرده در سه سال بـه پايـان بـرد و بـه علـت                طور  بهتحصيالت دوره دبيرستان خود را      
طـور تمـام وقـت بـه تحـصيل علـوم             ، با ورود به حوزه علميه يزد به       ها  دانشگاهتعطيلي  

  . حوزوي مشغول شد
زمان با تحصيل در دبيرستان، عالقمندي بـه پـژوهش و تـأليف و تـصنيف در                  هم

 بـه   1361 در سـال     »علـل خـداگرايي   «اولين تأليف خود را با عنوان     . فتايشان شكل گر  
نمايد كه متأسفانه در ايـن اداره كـل مفقـود            اداره كل ارشاد اسالمي استان يزد ارسال مي       

رغـم    به رشته تحرير درآورد، كه بـه       »آئين تكلم عربي  «پس از آن كتابي با عنوان       . شد مي
 عـازم قـم     1361در سـال    .  گرديـد  1363 سـال    مشكالت مالي و اداري دلسردكننده، در     

گيري از محضر اساتيد فقه      بهره گرديد تا در كنار تحصيل در سطح دوم علوم حوزوي و          
. و اصول حوزه مقدس قم، در مؤسسه در راه حق با فلسفه و اقتصاد اسالمي آشنا گـردد                 

د و در    پس از انقالب فرهنگي شركت نمـو       ها  دانشگاهدر اولين كنكور ورودي سراسري      
 از قم راهي تهران شد تا تحـصيل خـود را در دانـشكده حقـوق و                  1362بهمن ماه سال    

در دوران سـه سـاله تحـصيل خـود در ايـن             . علوم سياسي دانشگاه تهران شروع نمايـد      
هـاي گروهـي در      دانشكده ، به غيـر از پيگيـري بجدانـه دروس و مباحـث، در فعاليـت                

در . ات حوزوي خود را نيـز در قـم ادامـه داد           دانشكده مشاركت داشته و همچنان مطالع     
 5هاي مناطق     امرار معاش ، در مدارس و دبيرستان       منظور  به 60ي   هاي دهه  نخستين سال 

صورت فـوق برنامـه       به 1363 آموزش و پرورش شروع به تدريس كرد و در سال            15و  
.  كـرد  ها تدريس  اي درس منطق را در دانشكده حقوق و علوم سياسي براي هم دانشكده           

همچنين در اين سال دفتر حقـوقي وزارت جهـاد سـازندگي را راه انـدازي كـرده و در                    
سمت سئول آموزش اين دفتر به كاركنان و مديران دفـاتر حقـوقي جهـاد سـازندگي در         

حاصل دو سـال تـدريس واحـدهاي مختلـف     . دهد مي رشته ي حقوق را تعليم     ها  استان
» شكيالت دادگستري و مراجع قضايي ايـران      ت« جزوه ي آموزشي     ها  حقوق در اين دوره   

بـا تأسـيس    .  بـود  هـا   ي آموزشي در ايـن دوره     ها  ل بعد نيز جزء سر فص     ها  لشد كه تا سا   
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اولين دوره كارشناسي ارشـد حقـوق خـصوصي در دانـشگاه آزاد اسـالمي، در كنكـور                  
كند و چون در آن زمان شرط داشتن مدرك بـراي ورود بـه               ميورودي آن دوره شركت     

ي باالتر در دانشگاه مزبور وجود نداشـت، همزمـان بـا دوره ليـسانس خـود در                  ها  دوره
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به تحـصيل در مقطـع فـوق ليـسانس در                  

 بـا گذرانـدن     1365دكتـر كريمـي از سـال        . پردازد ميدانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز      
 علمـي معـارف اسـالمي دانـشگاه آزاد          آزمون و مصاحبه علمي، به عنوان عـضو هيـأت         

ي انقـالب اسـالمي را      هـا   اسالمي تهران مركز موفق شد دروس معارف اسالمي و ريشه         
  .تدريس نمايد

در همين سال اولين كنكور ورودي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي سراسـري            
نمايد و پـس از فراغـت از         ميدولتي كه توسط دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد شركت          

يل در مقطع ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، در دانشكده حقوق دانـشگاه شـهيد               تحص
در همـان   . گردد  مي مشغول به تحصيل     1365بهشتي در مقطع كارشناسي ارشد از بهمن        

حال عالوه بـر تـدريس دانـشگاهي بـه عنـوان مـشاور حقـوقي در وزارت كـشاورزي                    
ژوهشي خويش را در زمينه حقوق      ي پ ها  در اين زمان است كه فعاليت     . شود  مياستخدام  

 نيز به عنـوان مـدير عامـل يكـي از            1366روستايي و كشاورزي شروع نموده و از سال         
شركتهاي وابسته به بنياد مستضعفان با نام شركت سرند، فعاليـت اجرايـي خـود را پـي                  

گيرد كه پـس از بازگـشايي كـانون          ميدراين سال در رديف اولين كساني قرار        . گيرد مي
ي مختلفـي   هـا   ، و در پرونـده    گردد  ميي دادگستري مركز به عنوان كارآموز پذيرفته        وكال

در ضمن به عنوان مشاور حقـوقي بـا شـركتهاي           . پردازد ميبه دفاع از حق موكلين خود       
مختلف دولتي همانند شركت طيور زياران، طرح مرغ الين، شركت سهامي طيور كشور،             

  .نمايد ميستضعفان همكاري شركت درياوند و معاونت حقوقي بنياد م
در دوران تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد، فكر ادامـه تحـصيل در مقطـع دكتـري              

در حالي كه در آن زمان در هـيچ رشـته اي از علـم               . دارد ميذهن او را به خود مشغول       
حقوق و در هيچ دانشگاهي در ايران دوره دكترا دائر نبود، وي در اولين كنكور دكتـري                 

ني حقوق اسالمي كه در دانشگاه آزاد اسالمي برگـزار گرديـد شـركت و تنهـا                 فقه و مبا  
 در اولين آزمون اعزام به خارج برگزار شـده   1367در سال   . پذيرفته شده اين كنكور بود    

نمايـد كـه در      مـي  شـركت    -ها  دانشگاه پس از بازگشايي     -توسط وزارت آموزش عالي     
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در تابستان همين سال بـا ازدواج       . مون بود رشته حقوق تعهدات تنها پذيرفته شده اين آز       
با همسر فعلي خويش كه در كنكور سراسري رتبه بسيار خوبي كسب نموده بود ازدواج               

با دفاع از پايان نامه فوق ليـسانس خـود          . كند ميو زندگي خانوادگي خود را نيز شروع        
ش را   و اخذ درجه عالي ، تمام سعي و تـالش خـوي            "تصرف غير عدواني  "تحت عنوان   

دانـشگاه هـاروارد    . دارد مـي ي معتبر خـارجي معطـوف       ها  دانشگاهبه عزيمت به يكي از      
ي ديگر آمريكايي و نيز كانـادايي طـرف مكاتبـه وي قـرار              ها  دانشگاهآمريكا و بعضي از     

عدم آشنايي كافي با نظام آموزش عـالي ايـن كـشورها و مـشكالت مختلـف                 . گيرند مي
م دانشجو به خارج از كشور به مدت چنـد سـال، اخـذ              اداري موجود و تعطيلي امر اعزا     

در آخـرين مراحـل اخـذ پـذيرش از          . سـازد   مـي پذيرش و ويزا وي را با مشكل مواجه         
 كـه   گردد  ميو گشودن وصيت نامه ايشان مشخص       ) ره(هاروارد، با رحلت امام خميني      

شوروي منـع   نامه، دولت را از اعزام دانشجو به دو كشور آمريكا و             ايشان در اين وصيت   
 زمان استفاده از بورس تحـصيلي،       بودن  به همين دليل و به علت رو به پايان        . نموده است 

ي فرانسوي در قالب قرارداد منعقده      ها  دانشگاهبدون آشنايي با زبان فرانسه و پذيرش از         
بين وزارت آموزش عالي و يك شركت فرانسوي به نام اسفر و با تحمـل غـم دوري از                   

 گردد  مي عازم فرانسه    1369ود كه در آن زمان سه ماه داشت در اسفند           همسر و فرزند خ   
  .خرد ميو غم اين دوري را به مدت يك سال به جان 

با ورود به فرانسه، در شهر والنسين همراه با يـك گـروه پـانزده نفـره ايرانـي، در               
ش نيـز  در ساعات تنهايي خـوي . پردازد مي    دانشگاه اين شهر به فراگيري زبان فرانسه 

 و به محض فراگيري زبـان فرانـسه،   گردد ميبه حفظ قرآن كريم و سرودن شعر مشغول        
 از  1370از خـرداد مـاه      . آيـد  مـي ي معتبر فرانسوي بر   ها  دانشگاهدرصدد اخذ پذيرش از     

گيـرد در    مـي ي مختلف فرانسوي پذيرش دريافت كـرده، در نهايـت تـصميم             ها  دانشگاه
بـه  ) ان اروپا، دادگاه اروپايي حقوق بشر و شوراي اروپا        مقرّ پارلم (دانشگاه استراسبورگ   

  براي ادامـه تحـصيل در ايـن دانـشگاه داشـتن فـوق ليـسانس               . تحصيل خود ادامه دهد   
 )D.E.A(       تحـصيل   منظور  بهگيرد براي بار سوم       فرانسوي الزم بود كه نامبرده تصميم مي 

 )حقوق خـانواده (ت شرط فوق، به تحصيل در مقطع فوق ليسانس ولي در گرايش متفاو   
در بين حدود چهل دانشجوي فرانسوي و خارجي شـاغل در ايـن رشـته، تنهـا                 . بپردازد

دانشجويي است كه يكساله اين دوره را به پايان رسانده و از پايـان نامـه خـويش دفـاع                    
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 تحت نظر پروفسور فيليپ سـيملر رئـيس وقـت دانـشكده، در              1370از مهرماه   . كند مي
مطالعه و پژوهش از ايـن      . نمايد ميعهدات در آن دانشگاه ثبت نام       دوره دكتراي حقوق ت   

. دهـد  مـي  متوسط دو سوم وقت شبانه روز وي را به خود اختصاص             طور  بهزمان به بعد    
حقـوق  «كشد كه از طـرف دانـشگاه بـراي سـاعاتي تـدريس در قالـب درس                 طولي نمي 

 بين المللي حقوق     توسط رئيس وقت دانشكده    1371 و از سال     گردد  مي دعوت   »تطبيقي
تطبيقي به تدريس دعوت و كرسي درس حقوق اسالمي به زبان فرانسه بـه وي محـول                 

در اين زمان، در كنار تدريس و پژوهش، مقاالت متعـددي را در مـشهورترين               . گردد  مي
رساند به نحوي كه تعداد مقاالت منتـشره از سـوي            ميمجالت حقوقي فرانسه به چاپ      

دكتري از معدل مقاالت اساتيد تمام وقت همان دانشگاه كـه در            وي به عنوان دانشجوي     
كند و مقاالت وي در      ميزمينه حقوق از دانشگاه سوربن در رتبه بنديها برتر بود، تجاوز            

بخش دكترين بولتن ديوان عالي كشور فرانسه و مراجـع معتبـر و علمـي مـورد نقـل و                    
لعه وي در همان سـال مـيالدي تغييـر    به رغم اينكه قانون مورد مطا   . گيرد ميارجاع قرار   
كند، از رساله دكتري خويش با درجه بـسيار افتخـار آفـرين و تبريكـات                 ميبنيادي پيدا   
در رديـف   ) LGDJ(كند و توسط مشهورترين انتشارات حقوقي فرانـسه          ميژوري دفاع   

 دانشگاه استراسـبورگ نيـز اجـازه ثبـت نـام در           . گردد  ميي برتر فرانسه معرفي     ها  رساله
به وي اعطاء و امكان تحـصيل  )  HDR (مقطع فوق دكتري سرپرستي تحقيقات حقوقي 

  .نمايد مياين مدرك كه مخصوص اساتيد فرانسوي است براي وي فراهم 
در . گردد  مي عازم ايران    1374 دكتري خويش در دي ماه       ةبه محض دفاع از رسال    

م سياسـي دانـشگاه تهـران       روزهاي اوليه ورود خود به ايران، به دانشكده حقوق و علـو           
مراجعه و تقاضاي خود دائر بر عضويت در هيـات علمـي گـروه حقـوق خـصوصي و                   

مراجعت وي به ميهن اسالمي در      . نمايد اسالمي اين دانشكده را به مدير گروه تسليم مي        
گيرد كه كشور خود را آماده برگزاري انتخابات پنجمين دوره مجلـس             ميزماني صورت   

احساس مسئوليت، وي را وادار به ايفـاد نقـش در ايـن دوران    . نمايد ميشوراي اسالمي   
، جمعـي از حقوقـدانان و    »امـت وسـط   «با تشكيل يك گروه زير عنوان       . كند ميحساس  

نمايد و تنها گروهـي      اساتيد علوم سياسي را براي فعاليت در عرصه انتخاباتي دعوت مي          
به رغم نداشتن پـشتوانه  . دهد ميشكل كه با برنامه مدون پا در اين عرصه گذاشته اند را    

هاي مختلف سياسي، اجتماعي،     هاي خود در زمينه    مالي، اين گروه موفق به معرفي برنامه      
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ي اقتصادي معتدالنه خـود راه  ها  و به ويژه سياستگردد  ميقضايي، فرهنگي و اقتصادي     
ن امـر وجـه     داد و همـي    مـي ميانه اي بين دو راه حل افراط و تفريط مطرح شده پيشنهاد             

بود ترويج نمود و گرچـه در آن دوره هيچيـك از اعـضاي              » امت وسط «تسميه گروه به    
گروه به مجلس شوراي اسالمي راه نيافتند، لـيكن در كنـار فعاليـت گروههـاي سياسـي                  

ي بعد مجلس، بعضي    ها  مطرح در آن زمان، آراء قابل توجهي تحصيل نمودند و در دوره           
  .راء در حوزه انتخابيه تهران گرديدنداز اين افراد موفق به كسب آ

 كه به عنوان حقوقدان از سـوي        1380هاي اجتماعي و سياسي وي تا سال         فعاليت
رياست قوه قضاييه به همراه پنج نقد ديگر از اساتيد حقوق به مجلس شـوراي اسـالمي                 
معرفي گرديد و با وجود تقابل جدي دو قوه قضاييه و مقننه موفـق بـه كـسب اكثريـت                    

  .ق آراء از مجلس شد ادامه يافتمطل
گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهـران             

 درخواست عضويت وي را دريافت نمود، به لحـاظ اينكـه سـاليان              1374كه در دي ماه     
متمادي از پذيرش عضو جديد خودداري كرده بود، به كندي تقاضاي وي را به جريـان                

اهي و دفاع از نظريه خود در تز دكتري در جلـسه عمـومي گـروه،                انداخت مصاحبه شف  
و سـخنراني   » رهـن ديـن   «اي پيرامون موضوع مصوب گروه تحت عنـوان          نگارش مقاله 

علمي در گروه همراه با شناخت قبلي اعضاي گروه از وي و سوابق علمـي و پژوهـشي                  
ضو هيات علمي را در     او، اجماع اساتيد عضو گروه در رابطه با استخدام وي به عنوان ع            

پي داشت، ليكن اعالم نظر گروه قريب به يك سال و نيم به طول انجاميـد و دلخـوري                   
ناشي از اين تاخير، موجبات دلسردي او را در تعقيب اين درخواست فراهم ننمود و نـه                 

ي دايــر بــه مراجعــت بــه فرانــسه و همكــاري بــا دانــشگاه هــا تنهــا از پــذيرش توصــيه
يرفت كه به هيچ دانشگاه ديگري نيز در اين مدت تقاضـايي تـسليم              استراسبورگ را نپذ  

نكرد در اين فرصت همكاري خود را با دانشگاه آزاد اسالمي از سر گرفت و به عنـوان                  
ي آموزشـي و    هـا   معاون آموزشي قائم مقام رييس دانشگاه آزاد اسالمي شيراز به فعاليت          

م نظـر گـروه حقـوق خـصوصي و          پس از اعال  . مديريتي در اين دانشگاه مشغول گرديد     
 بـه عنـوان عـضو    1376اسالمي و انجام تشريفات اداري در دانشگاه تهران، از شـهريور          

در كنـار   . هيات علمي دانشگاه تهران و با رتبه اسـتادياري مـشغول بـه فعاليـت گرديـد                
سسه حقوقي تطبيقـي    ؤتدريس و پژوهش، از اوليت روزهاي استخدام، پست معاونت م         
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 به وي محول گرديد و در پنج سالي كه توقـف وي در مرتبـه اسـتاد يـاري                    دانشگاه نيز 
الزامي بود، عالوه بر انجام طرحهاي پژوهشي و مديريت بعضي از آنها، تأليف جـزوات               
درسي و مقاالت متعدد و نشر آن در مجالت علمـي پژوهـشي و انجـام وظـايف اداري                   

كده حقوق و علوم سياسـي و        حقوق تطبيقي، به مدت سه سال نيز رياست دانش         مؤسسه
 پـاره   طـور   بهسپس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز را به عهده داشت             

جهــاد (وقـت بـه عنــوان مـشاور حقــوقي معـاونين حقـوقي در وزارتخانــه كـشاورزي       
حـضور در   . فعاليت داشـت  ) ارتباطات فعلي (پست و تلگراف و تلفن      ) كشاورزي فعلي 

ي علمــي و تــدريس در هــا  و همــايشهــا  در كنفــرانسهــا يمجــامع علمــي و ســخنران
. ي علمـي مربـوط بـه ايـن دوره بايـد افـزود             هـا   ي فرانسوي را نيز به فعاليت     ها  دانشگاه

تصويب درجه دانشياري خود را در كميته منتخب و سپس هيأت مميزه دانـشگاه تهـران         
انـشياري خـود،    در دوران د  .  دانـشيار ايـن دانـشكده گرديـد        ترين  جوانتحصيل نمود و    

گرچه رياست مؤسسه حقوق تطبيقي به وي واگذار شد، ليكن بيـشترين وقـت خـود را                 
و ادلـه اثبـات دعـوا را در         » آئين دادرسي مدني  «وقف تدريس و تحقيق كرد و در كتاب         

تأمالتي «و  » حقوق مدني تطبيقي    « اين دوران به رشته تحرير درآورد و تأليف دو كتاب           
نظـر وي    مقام بزرگداشت استاد دكتر سيد حـسين صـفايي تحـت          در  » در حقوق تطبيقي  
مقاالت متعدد علمي ، پژوهشي و جـزوات آموزشـي و سـخنرانيهاي             . صورت پذيرفت   
هاي پژوهـشي ويـژه      المللي و انجام طرح    ي ملي و بين   ها   و كنفرانس  ها  علمي در همايش  

د ، بـه نحـوي كـه        پذير ميدر اين دوره صورت     » اساسنامه پارلمان آسيايي  « طرح تدوين 
 1386چهارسال پس از توقـف در دوره دانـشياري، كميتـه منتخـب دانـشكده در سـال                   

متشكل از استاد دكتر كاتوزيان ، استاد دكتر گرجي ، اسـتاد دكتـر صـفايي، اسـتاد دكتـر                    
الماس و استاد دكتر آشوري تشكيل و با امتياز بااليي درجه استاد تمامي وي را تصويب                

 تـرين   جـوان ثريت بسيار بااليي هيأت مميزه دانـشگاه تهـران، افتخـار            و سپس با رأي اك    
ي حقـوق در    ها  در كنار فعاليت  . كند مياستاد تمام كشور در زمينه حقوق را نصيب خود          

 ، با رأي اكثريت مطلق اعضاي هيأت علمي دانشكده براي تصدي پـست              1385شهريور  
حكم ايشان براي مدت سـه سـال        رياست دانشكده به رئيس دانشگاه تهران معرفي و با          
بازسازي كامل دانـشكده    . گيرد   ميمسئوليت دانشكده حقوق و علوم سياسي را به عهده          

ي متعـدد در مقـاطع      هـا    تجهيـزات جديـد آموزشـي و راه انـدازي رشـته            نمودن  ، فراهم 
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ي وي  هـا كارشناسي ارشد و دكترا و تأسيس گروه مطالعات منطقه اي برخي از فعاليـت
 كـه   1388از ابتداي ورود در دانشگاه تهـران تـا شـهريور            .   شودت قلمداد   ميدر اين مد  

يابد و براي گذراندن يك فرصت مطالعاتي از كشور خـارج           دوره رياست وي خاتمه     مي
، راهنمايي و مشاوره بيش از يكصد پايان نامه كارشناسي ارشد و رسـاله دكتـرا                  گرددمي

ي هـا ي دكتري در دانـشگاههابه عهده داشته و براي تدريس و عضويت در      ژوري رساله
، دفتر وكالـت    همزمان با اين فعاليتها.  دعوت گرديده است       هافرانسوي به اين    دانشگاه

ي هـا وي نيز ، بنياد حقوقي دكتر عباس كريمي دائر بوده و در اين بنياد عظيم ترين طرح
 طرحـي كـه بـه       پژوهشي كشور در زمينه حقوق در تاريخ كشور به اجراء درآمده است           .

جمع آوري كامل قوانين و مقررات يكصد و چند سـاله كـشور و تهيـه شناسـنامه آنهـا                    
ي كـشور در  گـذار اهتمام نموده، به تصويب قوانين كشور و تهيه پالن جامع نظام   قـانون

ي هـا ، فصول و بيش از دو هزار مبحث و به كد گـذاري  تمـام مـواد و تبـصره  هابخش
ي قانوني و تنظيم و تنسيق      هاقانوني بر اساس اين پالن     پرداخته و به استخراج كليد واژه

چنـين  . آنها همت گذاشته و تبيين ارتباط قوانين و مواد آنها با يكديگر پرداختـه اسـت                 
طرحي كه با حضور يكصد پژوهشگر و تحت مـديريت و آمـوزش دكتـر كريمـي و بـا           

هشتصد ميليـون تومـان بـه       ي مستقيم و غيرمستقيم طرح بالغ بر        هاتأمين شخصي هزينه
اجراء در آمد ، موجب شد تا به عنوان بهترين طرح پژوهشي در اولين جشنواره فـارابي                 
مطرح و به علت عضويت دكتر كريمي در كميته علمي جشنواره ، بررسي نهـايي آن بـه                  
جشنواره دوم موكول و توسط كميته علمي اين جشنواره به عنوان طـرح برتـر در سـال                  

ين جشنواره آموزشي دانشگاه تهران ، استاد برگزيده چشنواره معرفـي و در              در انل  1387
اي در مراسـمي     به عنوان استاد نمونه كشوري انتخاب و لوح و جوايز ويـژهسال  1389

كه به همين مناسبت در ارديبهشت مـاه ايـن سـال در دانـشگاه شـهيد بهـشتي برگـزار                     
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