
 دعوا اثبات ادله جزوه
 یمیمالکر دیام دکتر: مدرس

 (وکیل پایه یک دادگستري، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی)
ی هاآزمونۀ هم در درس نیتر مهم ،است مشترک درس، دو هر در که دعوا اثباتۀ ادل َتَبِعش به وی مدن حقوق وی مدنی دادرس نییآ درس ندونه که هیک

 که درس نیای برا که گرفتم میتصم مختلف،ی هادانشگاه در درس نیای سالهنیچند سیتدر  به توّجه با! هیسردفتر  و قضاوت وکالت، مثلی حقوق
ِت  ریدرگ بعضاً  و نداشتهی دسترس فهمساده و جامع منبع به متأسفانه و بوده مشکل دچار آنی ر یفراگی برا داوطلبان  طورِ جزوه کتاِب  شوندیم منابع َتَشتُّ

 اوون ِی منطق نظِم  که شود نیتدوی نحو  به مطالب و ندیبنش اختصار کنار در تیجامع که شده آن بری سع. دارد سادهی انیب و روان شرِح  که کنم هیته روی کامل
 ِی تخصصی هاآزمون در شرکت داوطلبان الخصوصیعل و ارشدیکارشناس وی کارشناسۀ دور  انیدانشجو به جزوه نیای مطالعه. نشه لیتبدی سردرگم به

شگفت طور به کهی حقوق رواِن  و َسُبکۀ جزو هاده: بگم دیبا ضمناً . شودیم هیتوص ،یسردفتر  و قضاوت وکالت، ارشد،ی کارشناسی هاآزمون مانندی حقوق
 جزواتم به دیکن مطالعه و دیر یبگ) www.mollakarimi.ir( تمیسا از رو اوونها ازی کی فقط اگه که دمیم قول و دادم حیتوض رسا و رایگ و وایشی زیانگ
 !دیکنیم دایپ ادیاعت

 هی مثِل  که نهیا) یمدن حقوق و تجارت حقوق وی مدنی دادرس نییآ جزواِت  مثِل ( تمیساوب در شدهگذاشته جزواِت یۀ بق و نوشته نیا در من کاری اصل تمرکز
ۀ رشت دری سندگینو و آموزشۀ حوز  در و باشم متفاوت که است من هدِف  ن،یا واقع در!! باشم زیمتما هستند دیسف و اهیس که اوهاگ رِ یسا ِن یب در بنفش گاوِ 

 هی با که رویی هاآدم دیدید حتماً . باشه توّجه خورِ  در واقعاً  که باشه بنفش گاوِ  مثِل  هامنوشته خوامیم. بدم انجام گرانید به نسبتی متفاوتی کارها حقوق،
ساده« با خوامیم هم من دارن؛ رو خودشون خاِصّ ی مو  مدل هی ای زننیم زرد نکیع مثالً  دن؛یم نشون فردمنحصربه و متفاوت رو خودشون خاص، ِی ژگیو

 و نوی کار  انجام و زیتما کارهام،ی برا غیتبل نیبهتر  که خوامیم نیکمتر  مِن . امیب چشم به ،یژگیو نیا با و باشم متفاوت فهمسادهی هامثال آوردِن  و» یسینو
 در گانیرا به کهیی هاجزوه در رو» بودنمتفاوت« نیا من». بودنهمتفاوت ت،یموفق دیکل«ی ول بگم هایاشهیکل جمله نیا از خوامینم. باشه توّجهجالب

 .دادم نشون گذاشتم، حقوق اِن یدانشجو دسترس

ی هاتست و نیقوان راتییتغ نیآخر  و دیجدی هاسرفصل به توّجه با دائماً  نوشته نیای حتّ  و MollaKarimi.ir ِت یسا جزواِت  که بگم دیبا آخر، در
. دیکن دانلود رو روز بهۀ نسخ ت،یسا از مجدداً  بهتره دیدار  دست در رو جزوهۀ شدچاپۀ نسخ ای افی.دی.پ چنانچه و شهیم روز به سال، هری هاآزمون
 نستاگرامیا دیتونیم که است» یحقوقی محتوا دیتول کارگاه« ما، کارگاهِ  اسِم ! هاستکارگاهیۀ بق از متفاوت که میدار ی کارگاه ما ضمناً 

)@vekalatyar (من تلگراِم  و )@omidmollakarimi (دیکن افتیدر  و مشاهده رو خوب ِی حقوقی محتوای کلّ  تا دیکن دنبال رو. 

 میمفاه. دیبفهم را آن رسا و وایش صورت به مرغ سوپ کی خوردِن  ِی سادگ به کهی اگونه به داد میخواه آموزش را حقوق دروس کِلّ  ،یکیچر  صورت به
 در اما است سخت اوون تحّمِل  زشت،ۀ قورباغ کی مثل بشه داده حیتوض سادهی هامثال بدون اگر دروس ریسا و یمدنی دادرس نییآ ،یمدن حقوق
 رو انیکاتوز  مرحومی کتابا بهمون استادامون م،یبودی کارشناسی دانشجو  که مایقد اوون ما. دیببوس را قورباغه نیا که میکنیمی کار  ،مونهاجزوه
 ازش که میشدیم مواجهی حقوق وی فقه چِقرِ ۀ سلمبقلمبه اصطالحاتی سر کی با میگرفتیم موندست رو شونیای هاکتابی وقت. کردندیمی معرف

ی هاسال در رو اصطالحات اوون که بود خودمون از مشکل که گفت دیبا البته م؛یشدیم زده و رفتیم سر مونحوصله تاً ینها و میدیفهمینمی زیچ
 بعد، و گفتیم قّصه برامون روشنی هامثال با وی داستان زبوِن  به اّول دیبای کی و میدونستینم رو هیپا میمفاه چون م،یدیفهمینمی کارشناسۀ دور 

 و دادن جیترو رو انهیعام اتیادب ،»یاجتماعی هاشبکه« که ریاخی هاسال در! شدیم هلو خوردن مثل دشوار، و لیثق اصطالحاِت  خواندِن  برامون
ی معّلم هنرِ  اصالً ! کنه سیتدر  اوونهای برای نستاگرامیا زبون به دیبا حقوق معلِم  هستند، هایهشتاد و هایهفتاد دهه ها،شبکه نیاۀ عمد مخاطِب 

 !دمیم قول کنم؛یم خودم روِش  به معتاد رو شما و گمیم کامل طور به روی مدن نکه،یا خالصه ؛»ییگوساده«ی عنی

 !؛ �قد�م � ��نامان� �قد�م �شده ا�ت حال � � آنو ��س �قد�م � �مام �سا�ی � ��  ��م� وھ�ه اول �قد�م � �در و ما�

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، عنواِن جزوۀ درخواستی را به رایگان اتجزو جهت دریافت /دکتر امید مالکریمی ادله اثبات دعواجزوه 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

۲ 
 

َنه «اشخاص نسبت به یکدیگر فاقد هر حق یا تکلیفی هستند؛ بنابراین، در یک دعوا؛ طبق قاعدۀ اصل برائت در عالم حقوق طبق  مقدمه: الَبیِّ
 علیه (خوانده) را اثبات نماید.ید دلیل بیاورد تا حق خود، و تکلیف مدعیفرد مدعی (خواهان) با» َعلی الُمَدعی

 ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است: ۱۹۴دلیل در دادرسی اعم از مدنی یا کیفری: مادۀ 
 »نمایند.دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می«

 در حقوق: های دلیلویژگی
اگرچه دلیل معموًال باید موجب اقناع وجدان دادرس شود اما در مواردی مانند اقرار و سوگند: دادرس به  الف) دلیل و باوِر درونِی دادرس:

ر نماید که به خواهان دعوا اقرا ۀنظر از باوِر درونِی خود، مکّلف به واقع شمردن مقٌرِبه یا موضوِع سوگند است، مثًال اگر خوانددستور قانون و َصرف
گذار آن را جانشین باور درونی دادرس قرار مدیون است، دادگاه باید بپذیرد، حتی اگر باوِر درونی به مدیون بودن به خوانده نداشته باشد زیرا قانون

 داده است.
موارد با ارائه دلیل امری واقع نمایانده  اصل این است که مفهوم دلیل نمایاندن و پیدا کردن واقعیت است ولی در بعضی ب: دلیل و واقعیت:

ای وجه آن را از صادرکننده گرفته اما الشۀ آن را به صادرکننده پس نداده و رسید دریافت وجه باشد، مثًال هرگاه دارنده سفتهشود که واقع نمیمی
 ه اقامه دعوا نموده و واقعیت، بدهی او را اثبات نماید.تواند با استناد به همان سفته (دلیل) علیه صادرکنندآن را نیز به او نداده باشد، می

شود باید مصداق یکی از ادلۀ احصاء شده در قانون بر آن صادق باشد. در غیر این عنوان دلیل ارائه میای بههرگاه وسیله ج) شمار ادله:
 شود.صورت آن وسیله به عنوان دلیل پذیرفته نمی

 سند، گواهی، سوگند، اماره، تحقیق محّلی، معاینه محل و کارشناسی. ادله و وسایل اثبات دعوا: اقرار،
 رود.) دلیل به شمار نمیCDصوت و لوح فشرده (پس برای نمونه نوار ضبط

کنند. این وسایل که از دعوا به آن استناد میدفاع یا  اثباتوسایلی است که اصحاب دعوا برای  وسایل اثبات دعوا (دلیل به معنای اعم):
 نامیم، بر دو قسم است:ها را، دلیل به معنای اعم هم میآن
است که عبارت است از:  آورالزام قاضیشود و حتی اگر موجب قطعیت و یقین نشود، باز هم برای می یقینو  قطعآنچه باعث ایجاد  دلیل: .1

 در قانون باشند) و سوگند. اقرار، سند، شهادت شهود (البته زمانی که شهود از حیث تعداد و اوصاف دارای شرایط مقرر
 تر است.، آن از دلیل پایینارزش اثباتیکند و می ظنآنهایی است که برای قاضی ایجاد  اماره: .2

 أماره بر دو قسم است:
صدور  به مکلف قاضی امری را نشانه امری دیگر دانسته است. گذارقانونذکرشده؛ یعنی  قانونآن در  احکامو  آثارکه  اماراتی امارۀ قانونی:

 است؛ حتی اگر وجدان او اقناع نشود؛ مگر خالف آن، به موجب ادله یا أمارات قضایی اثبات شود. بر طبق امارات قانونی رأی
 مصادیقی از امارات قانونی :

 تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر خالف آن اثبات شود. »ق.م ٣٥مادۀ «.امارۀ تصرف: ١
گذاشتن سرتیر روی دیوار یا اتصال بنا به دیوار به نحو ترصیف، داللت بر مالکیت اختصاصی آن  »ق.م ١١٠مادۀ « ف:.امارۀ سرتیر و ترصی٢

 دیوار دارد.
فرزند متولد از زن به شوهر او اختصاص دارد؛ مگر خالف آن اثبات شود. برای مثال ثابت شود که طفل  »ق.م ١١٥٨مادۀ « . امارۀ ِفراش:٣

 شروع است.ناشی از رابطۀ نام
سال تمام  ١٨سال تمام شمسی برسد، او رشید است؛ مگر خالف آن اثبات شود و اگر شخصی به  ١٨اگر شخصی به سن  .امارۀ رشد:٤

 شود، مگر آنکه خالف آن اثبات شود.شمسی نرسیده باشد، او سفیه فرض می
 شود؛ مگر ثابت شود که مربوطآن عمل تجاری فرض می ای کنداگر تاجری معامله  »ق.ت ٥مادۀ «.امارۀ تجاری بودن أعمال تاجر: ٥

 به امور تجارتی تاجر نبوده است.
را گویند. احکام امارۀ  قرائن قضیهو  شواهدو  احوالو  اوضاعیا به عبارت دیگر؛  ذکر نشده قانونآن در  احکامو  آثار که اماراتی امارۀ قضایی:

 واگذار شده است. نظر قاضیقضایی به 
 امارات قضایی: مصادیقی از

ه طرف شهادت اشخاصی که دارای اوصاف و تعداد مقرر قانونی نیستند، مفاد دفاتر تجاری تاجر علیه غیرتاجر، امتناع تاجر از ارائه دفاتر وقتی ک
 ٢١٠، ٢٠٩در مواد  شده، نتیجۀ قرارهای تحقیق محّلی و معاینۀ محل، نتیجۀ تأمین دلیل و همچنینمقابل به دفاتر او استناد کرده، صدای ضبط
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 ایم.ق.آ.د.م با امارۀ قضایی مواجه ٢٢٤و 
 وسایل اثبات دعوا به ترتیب زیر بر هم تقدم دارند :

 رسد.است بر تمام وسایل اثبات دعوا مقدم و بر آنها حاکم است. با دلیل نوبت به امارات قانونی یا قضایی نمی آورقطعّیتاز آن جا که  دلیل: .١
رساند. از همین رو امارۀ رساند؛ ولی امارۀ قانونی قاضی را به ظن نوعی میمی ظن شخصیۀ قضایی، قاضی را به امار امارات قضایی:  .٢

 کند.قضایی، وجدان قاضی را بیشتر اقناع می
 ، ارزش آنها از امارات قضایی کمتر است.ظن نوعیبه دلیل ایجاد  امارات قانونی: .٣

 تعارض امارات:
 شوند.می ساقطاز دیگری نباشد، طبق قاعدۀ اذاتعارضا تساقطا هر دو تر قوییگر در تعارض باشند و هیچ یک با یکد امارۀ قانونیاگر دو  .۱
از دیگری نباشد، طبق قاعدۀ اذاتعارضا تساقطا تر قوی ، هیچ یکاوضاع و احوالبا یکدیگر در تعارض باشند و با توجه به  امارۀ قضاییاگر دو  .۲

 .شودهر دو ساقط می
 ُرجحان دارد. امارۀ قضاییبا یکدیگر در تعارض باشد،  امارۀ قانونیبا یک  رۀ قضاییامااگر یک  .۳

 ارزش ادله نزد قانون :
، در شدهامواِل غیرمنقوِل ثبتبینی کرده است، مثًال ادعای مالکیت نسبت به در قانون پیش اثباتاً یا  نفیاً گذار در مواردی، ارزش ادله را قانون

 شود. اثباتتواند می ارائۀ سنِد رسمِی مالکیتبا  محاکم و ادارات، تنها
 .در تمامی ادله یکسان نیست: درجۀ تحلیِل دلیل بر دادرس

 مدنی: دادرسی آیین قانون ۳ ماده و اساسی قانون ۱۶۱ گسترۀ اصل
نه بیابد و اگ«قانون اساسی:  ۱۶۷بر اساس اصل  ر نیابد با استناد به منابع معتبر قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوَّ

تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی
 »صدور حکم امتناع ورزد.

قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل  ها موظفند موافققضات دادگاه«قانون آیین دادرسی مدنی:  ۳و همچنین ماده 
ا خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصًال قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، ب

توانند به بهانۀ ن شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیاصول حقوقی که مغایر با موازیاستناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و 
شده و به مجازات آن به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال ُمسَتنِکف از احقاق حق شناختهسکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی 

 ».محکوم خواهند شد
  حاکم » اصل برائت«در صورت جرم نبودن عمل انتسابی نسبت به متهم  امور کیفری و در امور مدنی هستاین اصل و این ماده راجع به

 است.
  باشد و در غیر این صورت:می ایرانیان شیعه دوازده امامیاین اصل و این ماده شامل 

 استناد به قانون بیگانه:  .١
توان انتظار داشت که بر قوانین دولت از قاضی دادگاه ایران نمی های ایران طرح کند، طبیعتاً های بیگانه دعوایی در دادگاهاگر یکی از اتباع دولت

ف است هم  را ارائه  ادلۀ حکمیو هم  ادلۀ موضوعیمتبوع وی مسلط باشد. بنابراین در این قبیل دعاوی تبعه مذکور برای اثبات ادعای خود، ُمَکلَّ
 کند.

 استناد به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:  .٢
، نیاز ادلۀ موضوعیروه از ایرانیان دعوائی راجع به احوال شخصیۀ خود در دادگاه مطرح کنند، دادگاه برای رسیدگی، عالوه بر درصورتی که این گ

 مربوط به موضوع را هم دارد. مذهبییا  ارائه احکام دینیبه 
 قانون اساسی دو گروه هستند: ١٣و  ١٢منظور از ایرانیان غیرشیعه، طبق اصول 

 .زیدیو  حنبلی، مالکی، شافعی، حنفیاعم از  اهب اسالمیپیروان سایر مذ .١
 .مسیحیو  کلیمی، زرتشتیاند از: ، عبارتشدهشناخته رسمیتآنان به  دینکه  ایرانیان غیرمسلمان  .٢
 

 دلیل اول: اقرار
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 ق.م) ١٢٨٣تا  ١٢٥٩ق.آ.د.م و مواد  ٢٠٥تا ٢٠٢(مواد 
ی به نفع غیر و به ضرر خوداقرار عبارت از إخبار «ق.م:  ١٢٥٩طبق مادۀ  اقرار:

ّ
 باشد.می »به حق

 تفاوت اقرار با ادعا و شهادت:
 است . إخبار به نفع خود و به ضرر غیر، ادعا .۱
 است. اخبار به حّقی نفع دیگری و به ضرر غیر، شهادت .۲

 های اقرار:ویژگی
 نامیم.می ِقٌربهاقرار را مُ  و موضوع ُمقٌرَلهاو شده را نفع و شخصی را که اقرار به ُمِقّر  رااقرارکننده  .١
. برای مثال شخص ممکن است به انعقاد یک قرارداد اقرار کند؛ اما توصیف حقوقی آن عقد نه امور حکمیاست،  موضوعیامور  . موضوع اقرار٢

 تواند موضوع اقرار واقع شود.که برای مثال بیع است یا هبه یا صلح بر عهدۀ قاضی است و نمی
زنَ . اقرار باید مُ ٣ قباشد. اقراری که  جَّ  است. باطلبه امری باشد،  ُمَعلَّ
نی وجود داشته باشد که اقرار نسبت به همان  باطلنباشد، بلکه از روی تردید باشد،  یقینو  قطع.اگر اقرار از روی ٤ است مگر آنکه قدر ُمَتَیقَّ

ن صحیح است.  قدرُمَتَیقَّ
 شده اقرار نسبت به او اثری ندارد. بالاثرکند، اقرار نسبت به او  تکذیبمفاد اقرار را ُمقٌرَله  ندارد ولی اگر ُمقٌرَله قبول. اقرار نیاز به ٥

 های ُمِقّر:ویژگی
 اصل موضوع اقرار الزمباشد. اهلیت الزم برای اقرار، همان اهلیتی است که برای  اهلیت استیفاءُمِقّر باید نسبت به موضوع اقرار، دارای  .۱

 تواند در امور مالی اقرار کند.تواند در امور غیرمالی اقرار کند؛ اما نمیمی است؛ بنابراین، سفیه
علم باشد. در این خصوص، به دلیل ماهیت مبتنی بر ارفاق و تسامح اقرار،  عالم قٌرَلهو همچنین نسبت به مُ  موضوع اقرارُمِقر باید نسبت به  .۲

 است و علم تفصیلی الزم نیست. اجمالی کافی
 است. باطل اکراهباشد. اقرار ناشی از  مختارُمِقّر باید  .۳
گاهانهارادهُمِقّر باید دارای  .٤  باشد؛ بنابراین، اقرار ناشی از اشتباه ُمِقّر نسبت به دین یا اشتباه او نسبت به ٌمِقٌرله باطل است. ای آ
 است. اقرار فضولی باطل .٥

 اقرار محجورین:
ز، .۱ ز باشد و چه غیرُمَمیِّ  است. باطلبه کلی  اقرار صغیر: چه ُمَمیِّ
 است. اطلبه کلی ب در حال جنوناقرار مجنون:  .۲
 است. باطل باشد، مالیو اگر در امور  صحیحباشد،  غیرمالی اقرار سفیه: اگر در امور .۳
 یرقابل استنادغاست؛ اّما این اقرار در برابر ُغرما،  مؤثر ُمقٌرَلهو نسبت به  صحیح ُمقٌرَلهو  ُمِقّر مابین اقرار شخص ورشکسته(مفلس): فی .٤

دیگر، ابتدا سایر طلبکاران، طلب خود را به طور کامل از اموال ورشکسته، استیفاء عبارتکند؛ بهاست؛ یعنی به حقوق ُغرما خللی وارد نمی
 شود.کرده و اگر چیزی باقی بماند یا آنکه بعدًا مالی برای ورشکسته حاصل شود، به تأدیه طلب ُمقٌرَله اختصاص داده می

 عنه خود اقرار کند.، علیه منوٌب امور قاطع دعواتواند نسبت به ، نمیوکیله مهم: اقرار، قائم به شخص است؛ بنابراین نماینده، مانند نکت
ه:ویژگی

َ
 های ُمقٌرل

 باشد و بتواند مالک آنچه به نفع او اقرار شده، بشود.اهلیت تمتع نسبت به موضوع اقرار، دارای  .۱

اجزای اقرار

إخبار به حق

به نفع غیر

به ضرر خود
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 باشد. میتتواند می ُمقٌرَله .۲
 آورلزامو ا صحیحوجود داشته باشد،  علم اجمالینیست؛ اما اگر نسبت به او  مؤثرباشد، اقرار به کلی مجهول باشد. اگر  معلومباید  ُمقٌرَله .۳

که برای که مالک آن مال، به اسم و رسم تعیین نشده است. همچنین اگر ُمِقّر، اقرار کند است؛ مانند اقرار به نفع مالک فالن مال، درحالی
ن صحیح است. درُمَتَیقَّ

َ
 مثال، به یکی از دو نفر بدهکار است، اقرار او در حد ق

 های ُمِقٌرِبه:ویژگی
 ساله فرزند او است، پذیرفته نیست. ٢٨ساله اقرار کند که فردی  ٣٠ممکن باشد. برای مثال، اگر فردی  عادتاً و  عقالً باید  .۱
 تواند اقرار کند که به موجب قمار، مبلغی به دیگری مدیون است.شخصی نمیباشد. برای مثال  شروعموضوع اقرار باید م .۲
 باشد.به کلی مجهول نباید  ُمِقٌرِبه .۳

 اقسام اقرار از حیث صراحت:
، داللت بر قبول ادعای طرف مقابل و قبول حّقی برای او داشته صریح و مستقیمکه به طور  اشارهیا  کتابتیا  الفاظ: اقرار با اقرار صریح .۱

باشد. اشارۀ شخص الل که صریحًا حاکی از اقرار باشد، صحیح  اشارهیا با  شفاهییا  کتبیاشد، اقرار صریح است.این اقرار ممکن است ب
 است.

 کتابت، لفظکند، بلکه به موجب : در اقرار ضمنی، شخص ُمِقر، به طور صریح و مستقیم نسبت به حِقّ طرف مقابل اقرار نمیاقرار ضمنی .۲
دهد که این عمل داللت بر به کند که مستلزم به رسمیت شناختن حق طرف مقابل است یا آن که عملی انجام میمطلبی بیان می، اشارهیا 

رسمیت شناختن حق طرف مقابل دارد. برای مثال، فرض کنید که در دعوایی شخصی بابت دریافت طلبی علیه دیگری اقامه کرده، خوانده 
دارد که طلب خواهان، مورد تهاتر و در نتیجه، سقوط واقع شده است. این ا قبًال تأدیه کرده یا آنکه بیان میدارد که طلب خواهان ر بیان می

رساند که خوانده، اصل طلب طرف مقابل را قبول کرده؛ اّما قائل به سقوط آن به دلیل تأدیه یا تهاتر است.این اقرار، اقرار ضمنی عبارات می
 است.

 طعیت:اقسام اقرار از حیث قا
که خوانده به اصل خواسته و ادعای طرف مقابل اقرار کند (اقرار کلی) و چه نسبت به بخشی یعنی آن اقرار قاطع دعوا (اقرار به اصل دعوا): .۱

 از ادعای طرف مقابل اقرار کند (اقرار جزئی).
کند. برای کند، بلکه نسبت به مقدمات آن اقرار می. در این اقرار شخص به اصل خواسته اقرار نمیاقرار مقدماتی (اقرار به مقدمات دعوا): .۲

مثال، فرض کنید که در دعوایی که شخصی به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یک فقره سفته طرح کرده، خوانده به صحت و اصالت امضای خود در 
ند. این اقرار یک اقرار مقدماتی سفتۀ مزبور اقدام کند، اّما به دلیل تضمینی بودن سفته، بدهکاری خود نسبت به مبلغ سفته را قبول نک

 نامنداست. این اقرار را اقرار غیرقاطع نیز می
 اقسام اقرار از حیث محّل وقوع اقرار:

 گیرد. این اقرار ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد:اقراری است که در نزد قاضی صورت می اقرار در دادگاه(اقرار قضایی): .۱
 :شود، صورت گیرد. البته در است در متن دادخواست، الیحه یا هر سند دیگری که به دادگاه تقدیم میممکن  اقرار کتبی در دادگاه

ق آنها به ُمنَتسٌب دادخواست و الیحه و... در صورتی به عنوان اقرار در دادگاه پذیرفته می  إلیه محرز باشد.شود که تعلُّ
 :شود. در این حالت، قاضی ملزم است که مفاد اقرار در صورتامری اقرار می به صورت شفاهی، در نزد قاضی به اقرار شفاهی در دادگاه

 جلسه درج کند.
گیرد. این اقرار نیز ممکن است کتبی یا اقراری است که در خارج از دادگاه صورت می :اقرار خارج از دادگاه(اقرار غیر قضایی) .٢

 شفاهی باشد:
 :موجب یک سند رسمی یا سند عادی صورت گیرد. برای مثال، قید دین در دفاتر تجاری نیز ممکن است اقرار به  اقرار کتبی خارج از دادگاه

 نوعی اقرار کتبی خارج از دادگاه است.
 :ممکن است شخص خارج از دادگاه، به صورت شفاهی نسبت به امری اقرار کند. این اقرار با شهادت شهود،  اقرار شفاهی خارج از دادگاه

 ود.شبرای دادگاه اثبات می
 تأثیر اقرار نسبت به سایرین:

 است. مؤثرو او مقام قائماو و  خوداقرار هر شخص نسبت به  .۱
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 هستند. مقام شخصقائماست؛ زیرا وراث،  مؤثراو هم  راثاقرار شخص نسبت به و  .۲
ث .۳ هر وارث فقط نسبت به خودش مؤثر اقرار شان اقرار کنند، اگر مدیون اصلی فوت کرده باشد و برخی از ورثۀ او به وجود دین بر عهدۀ ُمَورِّ

 ؛ نسبت به سایر ُوّراث مؤثر نیست.است
 إلیه نیز مؤثر است.اگر شخصی نسبت به مالی اقرار کند و سپس آن مال را به دیگران منتقل کند، اقرار او در برابر منتقٌل  .٤

 رار خود رجوع و آن را تکذیب کند.تواند از اق؛ یعنی ُمِقر نمیانکار بعد از اقرار مسموع نیستانکار بعد از اقرار: 
دانند و بنابراین، انکار بعد از اقرار را در برخی از اساتید، این عبارت را که انکار بعد از اقرار مسموع نیست، فقط ویژۀ اقرار در دادگاه می .۱

 ل نیست.قبو ق.م این نظر قابل ١٢٧٧دانند. با توجه با اطالق مادۀخصوص اقرارهای خارج از دادگاه مجاز می
 با اینکه وصیت قابل رجوع است؛ اما اقرار ضمن وصیت قابل رجوع نیست. .۲

شود. در تمام این موارد بار اثبات، بر عهدۀ ُمِقر با این که انکار بعد از اقرار مسموع نیست؛ اما در موارد زیر، اقرار، بالاثر میبالاثر شدن اقرار:
 است. 

ای را منعقد کرده و ار او کذب بوده است. برای مثال، شخصی اقرار کند که در تاریخ خاّصی معامله: یعنی ُمِقر ثابت کند که اقر کذب اقرار .۱
 اش اثبات کند که در آن تاریخ، او خارج از ایران بوده و در نتیجه، اقرار او باطل است.سپس به موجب گذرنامه

 اقرار دارای شرایط صّحت اقرار نیست. : یعنی ُمِقر ثابت کند که اقرار او فاسد بوده است؛ یعنیبطالن اقرار .۲
َله یا میزان دین، دچار اشتباه شده است. : یعنی ُمِقر ثابت کند که اقرار او مبتنی بر اشتباه بوده است؛ یعنی او در شخص ُمِقٌر اشتباه در اقرار .۳

 شود.اقرار مبتنی بر اشتباه نیز، نوعی از اقرار فاسد تلّقی می
قبول است. برای مثال، فرض کنید که شخصی مبلغی را به : اگر ُمِقر ثابت کند که اقرار، مبتنی بر عذر قابلقبولاقرار بر مبنای عذر قابل .٤

کند. او بر مبنای همین دریافت چک، به بدهکاری خود اقرار الحسنه، به موجب دریافت فقره چک از شخص دیگری قرض میعنوان قرض
 قبول، قابل انکار است.شود. این اقرار به واسطۀ یک عذر قابلچک مواجه  اّما بعدًا با عدم وصول وجه آن کند؛می

که چیزی بر آن بیفزاید؛ اما گاه بر کند، بدون آنگاه اقرار، ساده است؛ یعنی ُمِقر، به همان امر مورد ادعای طرف مقابل اقرار می تجزیۀ اقرار:
ل آن است که اگر ُمِقر در اقرار خود، جزء دیگری به ادعای خواهان اضافه کرده و افزاید. سؤاادعای طرف مقابل قید، وصف یا جزء جدیدی می

تواند اقرار را تجزیه کند و آن جزئی را که مورد قبول او نیست، رد کند و نسبت به بقّیه، به اقرار استناد کند یا نسبت به آن اقرار کند، آیا خواهان می
 ئل به تفصیل شد:خیر؟ در این خصوص باید بین حاالت ذیل قا

(اقرار همراه با اضافه کردن یک صفت): برای مثال، ادعای خواهان، ده تن برنج بوده است و خوانده نسبت به بدهکاری ده  اقرار موصوف .۱
 تن برنج درجۀ سه اقرار کند. چنین اقراری قابل تجزیه نیست.

ی خواهان ده تن برنج بوده است و خوانده نسبت به بدهکاری به ده تن برای مثال، ادعا (اقرار همراه با اضافه کردن یک قید): اقرار مقّید .۲
 برنج، برای تحویل در اول تیر ماه سال آینده اقرار کند. چنین اقراری قابل تجزیه نیست.

کیلوگرم  ٥٠٠جز برای مثال، ادعای خواهان، ده تن برنج بوده است و خوانده اقرار کند که ده تن برنج، به  اقرار همراه با استثنای متصل: .۳
 دهند، چنین اقراری قابل تجزیه نیست.منه، یک مجموعۀ واحد را تشکیل میبدهکارم. ازآنجاکه مستثنا و مستثناٌ 

برای مثال، ادعای خواهان، ده تن برنج بوده است و خوانده اقرار کند که ده تن برنج بدهکار است؛ اما در  اقرار همراه با استثنای منفصل: .٤
تواند علیه ُمِقر به کل اقرار او استناد کند؛ بنابراین، َله میکیلوگرم از میزان بدهکاری او کم شده است. ُمِقٌر  ٥٠٠ن دارد که جای دیگر بیا

 چنین اقراری قابل تجزیه است.
کند که ده تن برنج، بدهکار برای مثال، ادعای خواهان، ده تن برنج بوده و خوانده اقرار  اقرار ُمرّکب (اقرار همراه با اضافه کردن یک ادعا): .٥

صل بوده است؛ اما تهاتر یا پرداخت صورت گرفته است. تهاتر یا پرداخت، ادعایی است که از جانب ُمِقر باید اثبات شود؛ در غیر این صورت، ا
 بر عدم تهاتر و عدم پرداخت است؛ بنابراین، چنین اقراری قابل تجزیه است.

 نکاتی راجع به اقرار:
 شود. متولد زندهدر صورتی مؤثر است، که اقرار برای حمل ق.م  ٠١٢٧طبق مادۀ  .۱
 .مانع صحت اقرار نیست، َله در سبب اقراراختالف ُمِقر و ُمِقٌر ق.م  ١٢٧٤بر اساس مادۀ  .۲
ادت اصل دعوا به شهکرد که  اثبات شهادِت شهودتوان به را در صورتی میخارج از محکمه واقع در  اقرار شفاهیق.م  ١٢٧٩طبق مادۀ  .۳

 قابل اثبات باشد. شهود
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 دلیل دوم :سند

 ق.م) ١٣٠٥تا  ١٢٨٤ق.آ.د.م و مواد  ٢٢٨تا ٢٠٦(مواد 
 .»ای است که در مقام اثبات ادعا یا دفاع، قابل استناد استنوشته«ق.م:  ١٢٨٤طبق ماده سند: 

 با توجه به این تعریف:
، شخصی باشد مهرو یا  اثرانگشت، امضاءدانست که از جمله دارای » سند«توان به مفهوم اصطالحی القاعده در صورتی میرا علی» نوشته« .۱

 شود.که سند به او نسبت داده می
البته  شود.ای فاقد امضا یا اثرانگشت باشد، این نوشته، سند محسوب نمیاگر نوشتهاست.  اثرانگشتیا امضا ترین رکن یک سند، مهم .۲

 استفاده شود. امارۀ قضاییعنوان تواند به ای، مدرکی است که میچنین نوشته
 شود، اما به عنوان امارۀ قضایی برای اثبات ادعا یا دفاع قابل استفاده است.شده و عکس، سند محسوب نمیضبطفیلم، صدای .۳
از راه دور) برداری برداری از سند است. از همین رو، به آن تله کپی (کپیشود؛ بلکه صرفًا نوعی تصویرفکس (دورنگار)، سند محسوب نمی .٤

 شود.شود؛ بنابراین، فکس فقط نوعی تصویر (کپی) محسوب مینیز گفته می
 ای در یک دعوا، سند محسوب شود؛ و در دعوای دیگر سند محسوب نشود.ممکن است نوشته .٥

 اقسام سند:
 : سندی است که دارای سه مشخصه است:سند رسمی .١

کننده سند باید مأمور قانونی ؛ بنابراین، مأمور تنظیمر مأموران قانونی تنظیم شده باشددر ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی یا توسط سایالف. 
های خانه یا دستگاهشده؛ چه تحت استخدام دولت باشد (مانند مأموران وزارتباشد؛ یعنی شخصی باشد که مأموریت او در قانون تعیین
 رسمی یا سردفتر ازدواج و طالق). دولتی)، یا تحت استخدام دولت نباشد (مانند سردفتر اسناد

 .کننده باشدسند تنظیم شده در حدود صالحیت شخص تنظیم ب.
 .در تنظیم سند مزبور، مقررات و تشریفات قانونی رعایت شده باشدج. 

چک)، اسناد اگر سندی هر یک از اوصاف فوق، حتی یکی از آنها را نداشته باشد، عادی است. اسناد تجاری (برات، سفته و سند عادی:  .٢
نامۀ خود نوشت، ها و رسیدهای عادی، وصیتدر ساخت، نامهنامه و قرارداد مشارکت نامه، اجارههای امالک مانند مبایعهتنظیمی در آژانس

 است.ها، همگی سند عادی است؛ زیرا هیچ مأمور رسمی در تنظیم آن دخالت نداشتهدفاتر تجاری و سهام شرکت
 مزایای اسناد رسمی:

تواند اظهار دارد که را دارند؛ یعنی شخصی که سند منتسب به اوست، نمی قابلیت ادعای جعلدارند اما نرا  قابلیت انکار و تردید ناد رسمیاس .۱
 امضا، اثرانگشت یا خط از آن او نیست. اگر او بخواهد انتساب سند به خود را منتفی کند، باید نسبت به آن ادعای جعل کند و این ادعا را

 ات کند.اثب
مابین طرفین و وراث و ؛ اما در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط فیاشخاص ثالث معتبر استدر اسناد رسمی، تاریخ تنظیم حتی در برابر  .۲

 له ایشان معتبر است.موصی
به دادگاه و اقامۀ دعوا،  . اسنادی که برای اجرای مفاد آنها عالوه بر رجوعاالجرا استها الزماسناد رسمی نسبت به تعهدات مندرج در آن .۳

شود. ذکر این نکته الزم است که االجرا نامیده میکرد، اسناد الزمتوان به ِصرف مراجعه به ادارۀ ثبت اسناد نیز، اجرای آنها را درخواستمی
االجرا تلقی کرده؛ مانند ند الزمنها را سگذار آاالجرا، اسناد رسمی است؛ اما برخی از اسناد عادی هستند که قانوناالصول اسناد الزمعلی

 چک.
 اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی:

 .اسناد عادی در دو مورد ذیل اعتبار سند رسمی دارد:١
. البته باید توجه داشت که در این حالت، سند عادی فقط در إلیه تصدیق کندصدور آن را از منتسٌب ؛ شدهاگر طرفی که سند علیه او اقامه •

یابد که صحت و اصالت آن سند را تأیید کرده؛ یعنی نسبت به سایرین، سند رسمی محسوب نمیشخص، اعتبار سند رسمی می برابر، همان
 شود.

کرده است. البته توجه داشته  تعرضاگر در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط همان شخص امضا یا مهر شده که نسبت به اصالت آن  •
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یابد که به اصالت سند تعرض کرده و صحت سند در عادی فقط در برابر همان شخصی، اعتبار سند رسمی میباشید که در این حالت، سند 
 برابر او اثبات شده است.

؛ اما قابل انکار یا تردید نیست، سند عادی. اینکه اسناد عادی در موارد فوق، اعتبار سند رسمی دارند، صرفًا به این معنی است که در این موارد ٢
االجرا تلقی نشده و برخالف اسناد رسمی، تاریخ آن در برابر اشخاص ثالث ادی در این موارد، سایر اوصاف سند رسمی را ندارد؛یعنی الزمسند ع

 قابل استناد نیست.
 است. قابل انکار یا تردیدرا ندارد و همچنان  اعتبار سند رسمی برابر سایرین. در هر دو فرض فوق، سند در ٣

 ا:االجر سند الزم
تواند بدون نیاز به رجوع به محاکم دادگستری، از طریق ادارۀ ثبت، مفاد آن را اجرا نفع سند، برای اجرای مفاد آن میسندی است که شخص ذی 

اسناد الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است. نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی الزمکند. شیوۀ اجرای مفاد این اسناد تابع آیین
 االجرا عبارت است از:

قانون ثبت از  ٩٣و  ٩٢االجرا طبق مواد االجرا نیست؛ بلکه اسناد رسمی الزمباید توجه داشت که همۀ اسناد رسمی الزم اسناد رسمی:  .١
 قرار ذیل است:

 اسناد رسمی راجع به دیون؛ 
 ر تصرف شخص ثالثی است و او مدعی مالکیت آن است.اسناد رسمی راجع به اموال منقول، مگر در حالتی که این عین منقول د 
 شده.اسناد رسمی راجع به معاملۀ امالک ثبت 

االجرا دانسته شده نه سند مالکیت ملک. سند مالکیت گرچه سند رسمی شده، الزمتوجه داشته باشید که اسناد رسمی راجع به معاملۀ امالک ثبت
 االجرا نیامده است.د الزمق.ث در شمار اسنا ٩٣و  ٩٢است؛ اما در مواد 

االجرا نیست. برای مثال، ای از استثنائات، اسناد رسمی، الزماالجرا است؛ اما در پارهاالصول اسناد رسمی الزمبنابراین درست است که علی
خلع تواند برای تقاضا کند و میتواند به استناد این سند مالکیت از ادارۀ ثبت، اخراج متصرف را شخصی که سند مالکیت ملکی به نام اوست نمی

 و اخراج متصرف فقط به حکم دادگستری مراجعه کند. ید
 دانسته شده است. که عبارت است از: االجرادر حکم الزمبرخی از اسناد عادی نیز در قانون  .٢

 شودقراردادهایی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بین بانک و مشتری منعقد می 
 چک 
 یقۀ انبارهای عمومیبرگۀ وث 
 های مشترک آپارتمانهزینه 

اند؛ مانند: آرای االجرا است؛ یعنی ادارات ثبت، مسؤول اجرای مفاد آرای مزبور دانسته شدهبرخی از آرای صادره از مراجع اختصاصی، الزم .٣
 هیأت داوری سازمان بورس

 ):١٣٩٥امه پنج ساله ششم توسعه (مصوب قانون برن ١١٣بر اساس مادۀ  االجرا:طرح دعوا در خصوص اسناد الزم
االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور االجرا ابتدا، به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزماشخاِص متقاضی اجرای اسناد رسمی الزم .۱

 کنند.مراجعه می
وال مدیون اقدام کنند. شناسایی و توقیف اموال ادارات مذکور مکلف اند بالفاصله پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف ام .۲

 نفع سند ندارد.گیرد و نیاز به تقاضای ذیمدیون، راسًا صورت می
 تواند در هر یک از دو صورت زیر، با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند:َله سند میُمتعِهٌد  .۳

 ی اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند.اگر ادارۀ ثبت نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضا •
 اگر متعهد سند نتواند ظرف مدت شش ماه از تقاضای اجرا نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند.  •

د اقدام نماید، از له سناالجرا، ظرف مدت بیست روز از ابالغ اجراییه، نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهٌد اگر متعهد سند الزم  .٤
 های اجرایی معاف است.پرداخت هزینه

 سند سفید امضا:
دیگر، عبارتسندی است که شخصی ابتدا آن را امضا یا منقوش به مهر یا اثرانگشت خود کرده و سپس عباراتی در آن درج شده است؛ به .۱
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ت. این سند قابل استناد و انتساب به دارندۀ امضا یا صاحب های سند، درج شده اسامضا، مهر یا اثرانگشت از حیث تاریخی زودتر از نوشته
 که مفاد سند را نیز خود او نوشته باشد.اثرانگشت یا مهر نیست، مگر آن

امضا بعد از درج بر آن است که  اصلشخصی که مدعی سفید امضا بودن یک سند است، باید ادعای خود را اثبات کند. در غیر این صورت،  .۲
 ش بسته است.نق سنددر  مطالب

 شخصی که سندی علیه او مورد استناد قرار گرفته است، دو راه کلی برای دفاع در برابر آن سند دارد:دفاع در برابر اسناد: 
: یعنی دفاع در خصوص ماهیت و مدلول سند، مانند دفاع مبنی بر انجام تعهدات مندرج در سند. برای مثال، ادعای انحالل دفاع ماهوی .۱

سند (فسخ، اقاله، انفساخ)، ادعای بطالن معاملۀ موضوع سند (به دلیلی مانند اشتباه، اکراه، فقدان قصد، فقدان اهلیت،  معاملۀ موضوع
 جهل به موضوع معامله و...)، ادعای سقوط تعهدات مندرج در سند (پرداخت، ابرا، تبدیل تعهد، تهاتر و...) از مصادیق دفاع ماهوی است.

 باشد.می تعرض نسبت به اصالت سند : که به معنایدفاع شکلی .۲
 تعرض نسبت به اصالت سند:

 تعرض نسبت به اصالت سند، یا از مقولۀ انکار و تردید است، یا از مقولۀ ادعای جعل، تفاوت این دو در آن است که:
 :نفی انتساب خط، مهر، اثرانگشت، یا امضا را انکار و تردید گوییم. بدین نحو کهاظهار انکار و تردید:  .۱

 گوییم. انکار کند، آن را نفیمنتسب شده، ه او اگر شخص خط، مهر، امضا یا اثرانگشتی را که ب •
 گوییم. تردیدکند، آن را  نفیرا  به دیگریو اگر خط، مهر، امضا، یا اثرانگشت منتسب  •

شده، مطلبی از آن حذفاضافههای یک سند به این نحو که، مطلبی به سند ادعای ساختگی بودن تمام یا برخی از قسمت ادعای جعل: .۲
 شده یا مطلبی در آن تغییر داده شده است.

 اقسام جعل:
عبارت است هرگونه تغییر مادی یک سند، اعم از تراشیدن، اضافه کردن، محو کردن کلمات و تغییر آن. جعل مادی هم در جعل مادی:  .۱

 اسناد رسمی و هم در اسناد عادی راه دارد.
جعل، مستلزم تحریف مادی و ظاهری صورت یک سند نیست؛ بلکه مستلزم تحریف و تقلب در وقایع و این  جعل مفادی (معنوی): .۲

شده به مأمور قانونی است. جعل معنوی فقط در اسناد رسمی راه دارد. برای مثال، شخصی که مأمور ثبت اظهارات طرفین و امور اعالم
که سردفتر اسناد رسمی، سندی برخالف اظهارات شخص اسنامه درج کند یا آناحوال است، تاریخی غیرواقعی به عنوان تاریخ تولد در شن

 تنظیم و صادر کند.
 های انکار و تردید با ادعای جعل:ها و تفاوتشباهت

 باشد.انکار و تردید از مقولۀ نفی است؛ اما ادعای جعل از مقولۀ ادعا می .۱
اعمال ا ادعای جعل هم نسبت به سند رسمی و هم نسبت به سند عادی قابلاعمال است؛ امانکار و تردید فقط نسبت به سند عادی قابل .۲

 .اسناد رسمی، انکار یا تردید مسموع نیستدیگر نسبت به عبارتاست؛ به
 در اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد نیز، انکار یا تردید مسموع نیست. اسناد عادی در دو مورد، اعتبار اسناد رسمی را دارد: .۳

إلیه آن سند، خود وی باشد یا شخص إلیه قبول کند؛ اعم از آنکه ُمنَتَسٌب شده، صدور آن را از ُمنَتَسٌب اگر طرفی که سند علیه او اقامه •
 ثالث.

 اگر در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط همان شخصی امضا یا مهر شده که نسبت به اصالت آن تعرض کرده است. •
 شود.کنندۀ سند، سند خود را استرداد کند، در این حالت به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی نمیید یا ادعای جعل، ارائهاگر پس از انکار، ترد .٤
در صورت انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهدۀ شخصی است که به سند استناد کرده؛ اما در صورت ادعای جعل، بار اثبات جعلی  .٥

 ست.بودن آن، بر عهدۀ مدعی جعل ا
الزحمۀ حّق  ۀشد، در انکار و تردید، تأدیشود. با توجه به آنچه در بند فوق بیان برای رسیدگی به اصالت سند، معموال قرار کارشناسی صادر می .٦

 الزحمۀ کارشناس با مدعی جعل است.اما در ادعای جعل، تأدیۀ حّق کارشناسی بر عهدۀ شخصی است که به سند استناد کرده است؛ 
تواند ناظر به تمام سند باشد؛ چرا که شخص نمیل ممکن است ناظر به تمام سند یا بخشی از آن باشد؛ ولی انکار و تردید فقط میادعای جع .۷

 تواند اصالت امضای خود را نسبت به بخشی از سند بپذیرد و نسبت به بخشی دیگر، انکار یا تردید کند؛ مگر آنکه مدعی جعل سند باشد.
ردید، استنادکننده به سند باید در همان جلسه، اصل سند را ارائه کند؛ در غیر این صورت، آن سند از ِعداد دالئل او خارج در صورت انکار یا ت .۸
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 شود.می
اما در صورت ادعای جعل، باید ادعای جعل و دالیل آن به طرف مقابل ابالغ شود. طرف مقابل باید ظرف ده روز از ابالغ، اصل سند را به 

 شود.دهد؛ در غیر این صورت، آن سند از ِعداد دالیل او خارج می دادگاه تحویل
 تواند استمهال کند.ای مانند وکیل در دادرسی حاضر باشد و دسترسی به اصل سند نداشته باشد، میاگر نماینده 
 .دادگاه ممکن است با این استمهال موافقت کند 

، اثبات نشود، نسبت به سند هیچ اقدامی از قبیل ابطال، محو، از بین بردن و ... اگر نسبت به سندی، انکار یا تردید شود و اصالت آن سند .۹
به ابطال تمام گیر؛ اما اگر نسبت به سند ادعای جعل شود و جعلیت سند ثابت شود، دادگاه حسب مورد در حکم صادره، نسبت صورت نمی

 دهد.سند، دستور میهایی در سند یا از بین بردن یا بخشی از سند، تغییر یا محو قسمت
 شود.این دستور، بعد از قطعیت حکم صادره اجرا می 
  ،این مقرره، ویژۀ حالتی است که دعوای اصلی به موجب صدور حکم، مختومه شود. اگر دعوای اصلی به موجب یک قرار مختومه شود

 شود.دهنده بازگردانده مینسبت به سند مجعول تعیین تکلیف نشده و به همان شکل به ارائه
 تواند بیش از آنچه مورد ادعای خواهان بوده، حکم صادر کند و مقررۀ مذکور در این بند، استثنایی بر این امر اصل بر این است که دادگاه نمی

 است.
قطعی  کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده، مادام که به موجب حکم .۱۰

نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده، به اشخاص تسلیم کنند؛ مگر با اجازۀ دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیۀ آن تصریح شود که 
 نسبت به این سند، ادعای جعلیت شده است. رعایت این امر در مورد تردید و انکار وجود ندارد.

کنندۀ سند قابل مجازات نیست؛ اما در ادعای جعل، اگر جعلی ت آن سند، اثبات نشود، ارائهاگر نسبت به سندی، انکار یا تردید شود و اصال .۱۱
 کننده سند تحت عنوان جعل یا استفاده از سند مجعول قابل مجازات است.بودن سند ثابت شود، ارائه

ون وجود ندارد و نیازی هم به صدور آن نیست؛ کنند. این قرار در قانبرخی پس از اثبات اصالت سند، نسبت به آن قرار اصالت سند صادر می .۱۲
 بلکه اثبات اصالت سند، صرفًا یک اقدام مقدماتی برای صدور رأی نهایی پرونده است.

 شروط رسیدگی به اصالت سند:
 کند که:دادگاه در صورتی اقدام به رسیدگی به صحت و اصالت سند می

 ) صورت گرفته باشد.جعلادعای یا  تردید، انکارنسبت به اصالت آن سند تعرض ( .۱
دهد؛ بنابراین، اگر دادگاه، اساسًا سند مزبور را برای رسیدگی به دعوا مؤثر نداند، نیازی به  تشخیص مؤثر، رسیدگیرا در  سنددادگاه آن  .۲

 رسیدگی به اصالت سند نیست.
ید و چه جعل)، دادگاه اقدام به رسیدگی بعد از تعرض نسبت به اصالت سند (چه انکار یا تردهای رسیدگی به صحت و اصالت سند: روش

 پذیرد:کند. این امر به طرق ذیل انجام میبه اصالت سند می
م الصدور: .۱ یعنی مقایسۀ خط، امضا، اثرانگشت یا مهر مورد تعرض با خط، امضا، اثرانگشت یا مهر آن  تطبیق محتویات سند با اسناد ُمَسلَّ

مشخص، در اسنادی که منتسب به اوست و صدور  م است. به این اسناد ُمَسلَّ گفته می» اساس تطبیق«الصدور، آن اسناد توسط او، ُمَسلَّ
 انجام شود.» قرار تطبیق«رسد که تطبیق سند باید در قالب شود. به نظر می

نها ثابت شده یا مورد بدین معنی است که مندرجات سند مورد اختالف با مفاد سایر اسنادی که صحت مفاد آ تطبیق مفاد سند با سایر اسناد: .۲
 قبول شخص معترض است، مقایسه شود.

بدین معنی است که شخصی که امضا، خط، مهر یا اثرانگشت او مورد تعرض واقع شده دعوت شود و از او نمونۀ امضا، خط، مهر  استکتاب: .۳
 شده مقایسه شود.و گرفتههایی که از اشده، یا نمونهیا اثرانگشت اخذ شود و سپس سندی که اصالت آن مورد تعرض واقع

توان از ایشان در خصوص صحت و گاه اشخاصی، شاهد انعقاد یک عقد هستند؛ که می استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین: .٤
 اصالت سند و محتویات آن تحقیق کرد.

مات و تقدم و تأخر امضا بر متن را توان آثار تراشیدگی، تغییر کلمات، اضافه کردن کلگاه با دقت در سند می دقت در سند مورد تعرض: .٥
 فهمید. دقت در کلمات ممکن است یک دقت ساده و با چشم غیرمسلح، یا یک دقت کارشناسی و با استفاده از ابزارهای فنی باشد.

ارۀ تشخیص هویت تواند امر استکتاب، تطبیق و دقت در خط، مهر، امضا و اثرانگشت را به کارشناس یا اددادگاه می ارجاع امر به کارشناس: .٦
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الملل ارجاع دهد. ارجاع این امر به کارشناس، در صورتی الزم است که موضوع دارای جنبۀ فنی و تخصصی باشد. در برخی و پلیس بین
مواقع، بررسی اسناد، نیازمند دقت فنی و کارشناسی نیست و از جنبۀ تخصصی برخوردار نیست و ارجاع آن به کارشناس، فقط موجب اطالۀ 

 الزحمۀ کارشناس به اصحاب دعوا است.رسی و تحمیل حقُّ داد
 های رسیدگی به اصالت سند:شیوۀ اعمال روش

 های فوق قابل استفاده است.همۀ روش در جعل مادی و همچنین در انکار و تردید: .۱
دقت در ظاهر سند اثبات نمی جعلیت سند، با تحقیقات مقدماتی مانند استکتاب، تطبیق خط و امضا (تطبیق محتویات) و در جعل مفادی: .۲

 های دیگر مانند تطبیق مفاد، تحقیق از شهود و مطلعین و استفاده از امارت و قرائن استفاده کرد.شود؛ بلکه باید از راه
 توانند به عنوان اساس تطبیق قرار گیرند:اسناد ذیل می اساس تطبیق:

 اسناد رسمی .۱
 اسناد عادی مورد قبول طرفین .۲
 ها تعرض نکرده است.بًال علیه طرف مقابل مورد استناد قرار گرفته است و او نسبت به اصالت آناسناد عادی که ق .۳

 اقسام ادعای جعل:
کند که سند جعلی است و خواستار رسیدگی به جعلی بودن سند که شخص، صرفًا بیان میادعای جعل ساده (بدون تعیین جاعل): یعنی آن .۱

 شود.می
داند، شخص خاصی را به عنوان جاعل معرفی که سند را جعلی میکه شخص، عالوه بر آنجاعل): یعنی آنادعای جعل مرکب (با تعیین  .۲

 کند. در این حالت:می
  کند؛ یعنی ق.آ.د.م دادگاه حقوقی عالوه بر رسیدگی به جعلیت سند، نسبت به اتهام جاعل نیز رسیدگی و حکم صادر می ٢٧٧بنا بر مادۀ

کند؛ اما در حال حاضر با توجه به احیای دادسرا، رسیدگی به کیفرخواست دادسرا، اقدام به صدور حکم کیفری میدادگاه حقوقی بدون نیاز 
 به اتهام جاعل در صالحیت دادسرا و در صورت کیفرخواست، در صالحیت دادگاه جزایی است.

  کند و وارد رسیدگی به جرم جعل و اتهام جاعل و میبنابراین، در حال حاضر، دادگاه حقوقی صرفًا به جعلی بودن یا نبودن سند رسیدگی
 شود؛ بلکه مکلف است موضوع را به دادسرا گزارش کند تا دادسرا اقدام به رسیدگی به جنبۀ کیفری موضوع کند.مجازات او نمی

 تقدم و تأخر در تعرض نسبت به اصالت سند:
 شود:می اگر شخصی از چند جهت به اصالت سند تعرض کند، به نحو زیر عمل

 شود.رسیدگی می جعلکند: فقط به ادعای انکار یا تردید و سپس اظهار  جعلاگر ابتدا، ادعای  .۱
 شود.رسیدگی می جعلکند: فقط به ادعای  جعلو سپس ادعای انکار یا تردید اگر ابتدا، اظهار  .۲
 شود.دگی میرسی جعلزمان طرح کند، فقط به ادعای را هم تردیدیا  انکارو اظهار  جعلاگر ادعای  .۳

 
 دلیل سوم: شهادت (گواهی)

 ق.م) ١٣٢٠تا  ١٣٠٩ق.آ.د.م و مواد  ٢٤٧تا  ٢٢٩(مواد 
 .اخبار به حّقی است به نفع غیر و به ضرر شخص دیگر شهادت،شهادت: 

 نکات ذیل باید لحاظ شود: باِر اثباتی شهادتدر خصوص  ارزش اثباتی شهادت:
دیگر، در حال حاضر با نسخ و ابطال موادی از قانون مدنی که ارزش شهادت عبارتندارد؛ بهدر حال حاضر ارزش اثباتی شهادت محدودیت  .۱

 کرد، اگر تعداد و اوصاف شهود، طبق قانون برقرار باشد، توان اثباتی شهادت شهود با محدودیت خاصی مواجه نیست.را محدود می
ق.م شهادت کارایی نداشت که به ابطال مادۀ مزبور، توسط  ١٣٠٩دۀ شود، بنا بر مادر دعاوی که سند رسمی به عنوان دلیل اقامه می .۲

 شورای نگهبان، شهادت شهود، اگر از حیث تعداد و اوصاف، واجد تعداد و اوصاف قانونی باشد، در برابر سند رسمی نیز قابل استفاده است.
 ست که:نظر است. نظر محکم چنین اکه شهادت، دلیل است یا اماره، اختالفدر خصوص این .۳
  اگر تعداد و اوصاف شهود، مطابق قانون برقرار باشد: شهادت، دلیلی قانونی است که قاضی ملزم است بنا بر مدلول آن رأی صادر کند. در

است که قاضی ملزم به رعایت  یک دلیل قانونیاین حالت، تشخیص ارزش اثباتی این شهادت، با دادگاه نیست؛ بلکه شهادت در این حالت 
 است. مفاد آن
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  است که قاضی را متوجه  امارۀ قضاییاگر تعداد و اوصاف شهود، مطابق قانون برقرار نباشد؛ شهادت ایشان، دلیل قانونی نیست؛ بلکه نوعی
ق.آ.د.م. که تشخیص تأثیر شهادت را با  ٢٤١شود.مادۀ کند و صرفًا برای مزید اطالع استماع میاوضاع و احوال و شواهد و قرائن قضیه می

داند، ناظر به همین حالت است؛ بنابراین، حتی در صورت عدم وجود تعداد کافی و عدم برقراری اوصاف برای شهود، باز هم ادگاه مید
شهادت ایشان اگر به نظر قاضی در سطحی باشد که بتوان آن را امارۀ قضایی دانست، برای مزید اطالع قابل استماع است. در این صورت، 

 ، نیاز به سوگند ایشان ندارد.استماع شهادت شهود
 تعداد شهود برای اثبات دعاوی مختلف:

 برای اثبات دعاوی مختلف شهودی با تعداد و جنسیت زیر الزم است:
تملیکی، غصب، جنایات مستوجب برای اثبات امور مالی (مانند دیون، ثمن مبیع، دعاوی ناشی از قراردادهای مالی، وقف، اجاره، وصیت .۱

 دیه): شهادت:
 دو مرد  •
 یا شهادت یک مرد و دو زن •
 یا شهادت یک مرد و سوگند مدعی •
 یا شهادت دو زن و سوگند مدعی •
 .به این سوگند، سوگند تکمیلی گوییم که بعدًا مطالعه خواهد شد 
 سپس دهند و شیوۀ استناد توأمان به شهادت و سوگند بدین نحو است که ابتدا شاهد یا شهودی که مدعی معرفی کرده، شهادت می

 کند.مدعی، سوگند یاد می
 .در دعاوی غیرمالی اعتباری، چون ماهیت حق موضوع دعوا، یک امر مالی است، سوگند تکمیلی راه دارد 

فقط با برای اثبات امور غیرمالی (مانند طالق، رجوع از طالق، بلوغ، عفو از قصاص، وکالت، وصیت عهدی، جرح شاهد و تعدیل او):  .۲
 .شهادت دو مرد

ها معموًال در اختیار زنان است (مانند والدت طفل، بکارت، رضاع، عیوب درونی زنان و بلوغ ثبات آن دسته از اموری که اطالع از آنبرای ا .۳
 دختران):
 دو مرد •
 یا شهادت یک مرد و دو زن •
 یا شهادت چهار زن. •

 برای اثبات اصل نکاح .٤
 دو مرد •
 شهادت یک مرد و دو زن •
 ست. نوع نکاح (دائم یا موقت) مشمول این بند نیست و به دلیل غیرمالی بودن، فقط با شهادت دو فقط اصل نکاح، مشمول این بند ا

 اثبات است.مرد قابل
  مهریه، به دلیل آنکه امری مالی است، مشمول بند اول است و با شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن، یک مرد و سوگند مدعی و یا دو

 اثبات است.زن و سوگند مدعی، قابل
 اوصاف شهود:

سال تمام قمری در نظر گرفته شده  ١٥سال تمام قمری و برای پسران،  ٩ق.م برای دختران،  ١٢١٠مادۀ ١: سن بلوغ طبق تبصرۀ بلوغ .۱
 است.

 : شاهد باید عاقل باشد، در این مورد نکات ذیل باید لحاظ گردد:عقل .۲
 .شهادت مجنون ادواری در حال افاقه، صحیح است 
 دت اشخاص َمعُتوه را نیز نباید پذیرفت. ُمعَتوه، شخصی است که قدرت تمیز او از مجنون بیشتر، اما از سفیه کمتر بر همین مبنا، شها

 است؛ به بیان دیگر، معتوه شخصی است که هم در امور مالی و هم در امور غیرمالی فاقد تمیز است.
ص و به دلیل اطالق ماده تفاوتی بین آنکه شاهد شیعه باشد یا اهل : منظور از ایمان، آن است که شاهد، مسلمان باشد. در این خصوایمان .۳
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 سنت، وجود ندارد.
 دیگر تولد شاهد حاصل زنا نباشد.عبارتزاده باشد، یا به: به معنای آن است که شاهد حاللطهارت ُموِلد  .٤
 : منظور از عدالت آن است که شخص، سابقۀ فسق یا اشتهار به فساد نداشته باشد.عدالت .٥
 م وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از ویعد .٦
: در قانون، تعریفی از این شرط بیان نشده است. با قیاس موضوع با دهدعدم وجود دشمنی بین شاهد و شخصی که علیه او شهادت می .۷

ادت داده شده و عدم توان وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین شاهد و شخصی که علیه او شهق.آ.د.م) می ٩١مادۀ » ه«قاضی (بند 
 ای قوی مبنی بر دشمنی دانست.انقضای حداقل دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی را، قرینه

 متکدی نبودن .۸
 ولگرد نبودن .۹
 کار و ساهی نبودنفراموش .۱۰

 زمان اعتبار اوصاف شهود:
 شاهد باید زمان رویداد مورد شهادت (زمان تحمل شهادت) دارای این اوصاف باشد؟

 دهد؟ه نسبت به آن رویداد در محضر دادگاه (زمان ادای شهادت)، شهادت مییا زمانی ک 
ها فاصله افتد و در این بین برخی صفات شاهد، مانند عدالت و عقل و... دچار تغییر گاه ممکن است بین مشاهده (تحمل) و ادای شهادت، سال

 شود. در این مورد نکات ذیل حائز اهمیت است:
 ادای شهادت الزم است. همۀ شروط فوق در زمان .۱
دو شرط عقل و بلوغ در زمان تحمل شهادت نیز الزم است؛ چرا که فقدان این دو در زمان تحمل شهادت، موجب خواهد شد که به دلیل  .۲

 شده، به درستی توسط او ادراک نشود و در ذهن شاهد نقش نبندد.نقص ادراکی شخص، اموری که واقع
ارای اوصاف مقرر باشد، اما بعد از ادای شهادت، اوصاف خود را از دست بدهد، این امر در صحت اگر در زمان ادای شهادت، شاهد د .۳

 شهادت مؤثر نیست.
 اقسام شهادت از حیث شیوۀ إخبار:

 کند.خود را از موضوع اختالف بیان می محسوسات: در این قسم از شهادت، شاهد شهادت مستقیم (شهادت اصلی) .۱
توانند در دادگاه : اگر شاهد اصلی نتواند در دادگاه حاضر شود، اشخاصی میعی یا شهادت بر شهادت)شهادت غیرمستقیم (شهادت فر  .۲

 شود.حاضر شوند و شهادت که شاهد اصلی در نزد ایشان، نسبت به رؤیت آن موضوع شهادت داده است. به ایشان شهود فرعی گفته می
 قواعد شهادت بر شهادت:

رصورتی است که حضور شاهد اصلی،  استفاده از این نوع شهادت، در .۱ ر(غیرممکن) یا  ُمَتَعِذّ  (سخت) باشد. ُمَتَعِسّ
 ، مانند حد ُشرب َخمراللهیحقممکن است، نه در امور  الناسیحقاستفاده از شهادت بر شهادت، فقط در امور  .۲
 غیرمالی.و چه  مالی، چه مدنیممکن است و هم در امور  جزاییاستفاده از شهادت بر شهادت، هم در امور  .۳
هر دو نفر شاهد توان شهادت او را با شهود فرعی اثبات کرد. همچنین است، اگر نتواند در دادگاه حاضر شود، می یکی از شهود اصلیاگر  .٤

 نتوانند در دادگاه حاضر شوند. اصلی
حاضر شوند، برای اثبات شهادت بر  قابل استفاده است؛ یعنی اگر شهود فرعی نتوانند در دادگاه یک درجهفقط تا  شهادت شهود فرعی .٥

 توان به شهادت شهود فرعی ثانوی استناد کرد.شهادت ایشان، نمی
است؛ یعنی اگر اصل دعوا، با دو مرد یا یک مرد و دو تابع اصل دعوا دهند که نسبت به گواهی شخص دیگری شهادت می تعداد اشخاصی .٦

هود این دعوا که توان حضور در دادگاه را ندارد، نیز با دو شاهد فرعی مرد یا یک اثبات باشد، شهادت بر شهادت برای یکی از شزن قابل
 اثبات است.شاهد فرعی مرد و دو شاهد فرعی زن قابل

 ، الزم است.شهود فرعیو هم در  شهود اصلی، هم در اوصاف شهوددر شهادت بر شهادت،  .۷
 رای یکی یا برخی از اوصاف الزم نیست.جرح شاهد یعنی شخص بیان و اثبات کند که شاهد، داجرح شاهد: 

 شود. کشفبعدًا  موجبات جرحصورت گیرد؛ مگر آنکه  قبل از ادای شهادتباید  جرح شاهد .۱
 جرح شاهد، تشریفات خاصی ندارد. .۲
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سبب ذکر شود و بیان شود که کدام یک از اوصاف شهود در شاهد مذکور، مفقود است؛ اما نیاز به ذکر  علت جرحدر جرح شاهد، باید  .۳
 نیست؛ یعنی نیاز بدان نیست که به طور جزئی و دقیق، اعمال شاهد و وضعیت خاص شاهد که موجب فقدان آن شرط شده، بیان شود.

 ٣٣٤کند، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. لحن تبصرۀ مادۀ  استمهالاگر طرف دعوا، برای جرح شاهد از دادگاه  .٤
 است. مهلت دادن در ضیتکلیف قاگر ق.آ.د.م بیان

 دلیلاند، شهادت شهود، به عنوان بوده فاقد اوصاف قانونیاز صدور رأی، معلوم شود که شهود،  قبلاگر پس از استماع شهادت شهود و  .٥
 تلقی شود. امارهقابل اعتماد نیست و نهایتًا ممکن است 

به  مستندهم رأی صادره د داشته، ولی بر دادگاه مخفی مانده و ، جهات جرح وجوقبل از ادای شهادتمعلوم شود که پس از صدور رأی اگر  .٦
 خواهد شد.نقض  خواهیفرجامیا  تجدیدنظر، واخواهیبوده، رأی دادگاه در مرحلۀ  شهادتآن 

جهات کرد؛ زیرا تقاضای اعادۀ دادرسی توان بدین دلیل، اند، نمیبودهفاقد اوصاف قانونی معلوم شود که شهود قطعیت رأی اگر پس از  .۷
 محدود به همان جهات مصرح در قانون است. اعادۀ دادرسی

اقامۀ هستند، اوصاف قانونی کرده، برای اثبات اینکه شهود دارای  شهادِت شهود استناددر برابر جرح شاهد، شخصی که به تعدیل شاهد: 
 گوییم. تعدیلکند. به این امر میدلیل 

 طریقۀ استماع شهادت شهود:
درج کند و نیازی به امضا گرفتن از شهود و  دادخواست ایشان را در اقامتگاهو  مشخصات، نامباشد باید،  شهادت شهوداگر دلیل خواهان،  .۱

 کردن استشهادیه نیست. البته در دو دعوا برای استناد به شهادت شهود، باید استشهادیۀ کتبی ضمیمه شود:ضمیمه
 ؛دعوای اعسار از هزینۀ دادرسی 
 بهه محکوٌم دعوای اعسار از تأدی. 

اگر دلیل خوانده شهادت شهود باشد، نیازی به ارائه استشهادیه نیست و ِصرف استناد به شهادت شهود، البته با ذکر نام و مشخصات شهود،  .۲
 برای صدور قرار استماع شهادت کافی است.

 ید.آبه عمل می قرار استماع شهادت شهود، به نام قراری إعدادیاستماع شهادت شهود به موجب  .۳
 صدور قرار استماع شهادت شهود منوط به دو شرط است که باید به نحو توأمان موجود باشد: .٤

  کند شهادت شهود استنادبه اصحاب دعوا به نظر برخی، باید یکی از. 
 مؤثر بداند.اثبات ادعا را در  شهادت دادگاه 

شود؛ در غیر این می استماعند، درهمان جلسه، شهادت شود و شهود حاضر باشکه در جلسه قرار استماع شهادت شهود صادر درصورتی .٥
 شود.می تجدید جلسۀ دادرسیصورت، برای دعوت از شهود، 

 گیرد.صورت می دادگاهاستماع شهادت شهود، در  االصولعلی .٦
 کند. استماع، اندبدون حضور سایر شهودی که هنوز شهادت ندادهرا شهادت شهود دادگاه باید  .۷
 تحقیق کند. مجتمعاً تواند از شهود دادگاه می بعد از ادای شهادت، .۸
 کنند.می اظهارخود را  اقامتگاهو  سن، شغل، نام و نام خانوداگیشهود قبل از ادای شهادت،  .۹
 را بیان کنند. واقعیتچیزی اظهار نکنند و تمام  واقعیتکنند که غیر از یاد می سوگندشهود قبل از ادای شهادت، .۱۰
یا او را در کیفیت شهادت، راهنمایی یا در بیان مطالب، کمک کند بلکه فقط مورد  منعیا  ترغیبا به ادای شهادت، تواند شاهد ر دادگاه نمی.۱۱

 گذارد.شهادت را طرح کرده و او را در بیان مطلب آزاد می
د امضا کند، مراتب در صورتو به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر شاهد نخواهد یا نتوان قید مجلسصورتاظهارات شاهد، باید عینًا در .۱۲

 مجلس قید خواهد شد.
 دهد:قبل از ادای شهادت، دادگاه سه چیز را به شهود تذکر می.۱۳
 ناشی از شهادت کذب (حرمت) مسؤولیت شرعی 
 آن (الزام به جبران خسارت) مسؤولیت مدنی 
 آن (مجازاتی که برای آن مقرر شده است) مسؤولیت کیفری 

 ی مؤثر است که دارای اوصاف ذیل باشد:شهادت در صورتاوصاف شهادت: 
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ارزش ، نامهشهادتنامۀ کتبی (استشهادیه) ممکن نیست؛ زیرا باشد؛ بنابراین، صدور حکم به موجب شهادت محضر قاضیشهادت باید در  .۱
 را بپذیرد. شهادت صحت علیهمدعیرا ندارد؛ مگر آنکه شهادت 

نی. البته اگر شهادت تردیدآمیز، دارای تردیدو ک ش باشد؛ نه همراه با یقینو  قطعشهادت باید از روی  .۲ ن  قدرُمَتَیقَّ باشد، به همان قدرُمَتَیقَّ
داند که ده میلیون ریال یا ده میلیون تومان. شود؛ مانند آنکه شخصی شهادت دهد که ثمن معامله ده میلیون بوده است؛ اما نمیتوجه می

ن شهادت است و قابل اتکا میدر این حالت، مبلغ ده میلیون ریال، قدرُمَتیَ   باشد.قَّ
نکند. برای مثال، اگر  نفی را شهادت شاهد دیگر، شهادت یک شاهدباشد؛ یعنی که  متحد مفاداً : شهادت شهود باید وحدت مفاد شهادت .۳

، این شهادتشخصی، شهادت دهد که معامله در آژانس امالک منعقدشده و دیگری شهادت دهد که معامله در منزل فروشنده منعقدشده
 کنند.ها یکدیگر را نفی می

 باشد. مطابق، وضوع ادعاباید مموضوع شهادت : وحدت شهادت و ادعا .٤
 شهادت قابل رجوع است؛ در خصوص رجوع از شهادت نکات ذیل باید رعایت شود:رجوع از شهادت: 

 هادت خود رجوع کند.، از شآزادانهتواند ندارد. شاهد می نیاز به دلیل و توجیه خاصیرجوع از شهادت،  .۱
 تواند به استناد این شهادت رأی صادر کند.شود و قاضی نمیاثر شدن آن میصرف رجوع از شهادت، موجب بی .۲
 نیست. معتبر، رجوعبوده، این  اکراه، در اثر رجوع از شهادتاگر ثابت شود که  .۳
شخصی که قبًال علیه او شهادت  موجب تقویت ادلۀز شهادت یست؛ بنابراین، رجوع ان دروغ بودن شهادت، لزومًا به معنای رجوع از شهادت .٤

شود و پس از رجوع از شهادت، قاضی به سراغ سایر ادلۀ موجود شده نیست؛ بلکه رجوع از شهادت صرفًا موجب بالاثر شدن شهادت میداده
 رود.در پرونده می

 است.نقض قابل تجدیدنظردادگاه باشد، رأی مزبور در بعد از صدور رأی بدوی اگر رجوع از شهادت  .٥
که اثبات شود که باشد، البته به شرط آن موجبات اعادۀدادرسیتواند از اگر رجوع از شهادت بعد از قطعیت رأی صادره باشد، این امر می .٦

شود؛ مین نقض کرده است. در غیر این صورت (اگر تبانی اثبات نشود)، رأی تبانیکرده و با شاهد، برای شهادت کذب  تقلبطرف دعوا، 
 اند.ولی شهود مسؤول جبران خسارت

قانون  ٤کند؛ گرچه ممکن است بنابر مادۀ مین معاف، شهادت کذبناشی از  مسؤولیت مدنی و کیفریرجوع از شهادت، شاهد را از تحمل  .۷
 ق.م.ا از موجبات تخفیف باشد. ٣٨مسئولیت مدنی و مادۀ 

 اثبات کذب شهود:
 شود.می بالاثراثبات شود، شهادت ایشان  ، کذب شهودقبل از صدور رأیاگر  .۱
که از رأی بدوی، شکایت (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام) شده باشد، آن ، کذب شهود اثبات شود، درصورتیبعد از صدور رأی بدویاگر  .۲

 کند.، پرونده را بررسی میبه شهادت بدون اعتبار دادنو دادگاه بالاثر شده  شهادت
کرده  تبانییست؛ اما اگر شهود با طرف مقابل ن موارد اعادۀدادرسیکذب شهود اثبات شود، اثبات کذب شاهد از  صدور رأی قطعیاگر بعد از  .۳

 است. موجبات اعادۀ دادرسیق.آ.د.م و در نتیجه، از  ٤٢٦مادۀ  ٥طرف مقابل است و مشمول بند  حیله و تقلبباشند، این امر به منزلۀ 
 .اندجبران خسارت مسؤول شهودنمود،  تقاضای اعادۀ دادرسیو نتوان بدین دلیل،  اثبات شودکذب شهود ، بعد از صدور رأی قطعیاگر  .٤

 
 »ق.م ١٣٢٤تا  ١٣٢١مواد «مدنی  دلیل چهارم: أمارات در قانون

 »ق.آ.د.م ٢٦٩تا  ٢٤٨مواد «مدنی دادرسی معاینۀ محل و تحقیق محلی، رجوع به کارشناس در قانون آیین 
 شوند.محلی و رجوع به کارشناس جزء أمارات قضایی محسوب میمعاینۀ محل و تحقیق 

 توسط قاضی است. اختالف موضوع مالیا  حق محل وقوعیا رؤیت محل وقوع دعوا به معنای معاینۀ محل: 
 اوصاف معاینۀ محل:

 شود.اجرا می قرار معاینۀ محلدر قالب قراری، به نام  .۱
 ممکن است. البته، بیشتر در دعاوی غیرمنقول کاربرد دارد. غیرمنقولو هم نسبت به دعوای  منقولهم نسبت به دعوای  .۲
. اگر تشخیص موضوع مورد معاینه، نیاز به نباشد غیرحقوقیقرار معاینۀ محل در اموری قابل صدور است که فهم آنها، نیازمند تخصص  .۳

 رار معاینۀ محل کارایی ندارد.تخصص غیرحقوقی داشته باشد، الزم است که قرار کارشناسی صادر شود. در این فرض، ق

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، عنواِن جزوۀ درخواستی را به رایگان اتجزو جهت دریافت /دکتر امید مالکریمی ادله اثبات دعواجزوه 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

۱٦ 
 

 است. تحقیق از اهل محل جهت کسب اطالع از ایشانبه معنای تحقیق محلی: 
 اوصاف تحقیق محلی:

 شود.اجرا می قرار تحقیق محلیدر قالب قراری، به نام  .۱
کند؛ بنابراین، اگر یکی از  خالف شهادت، الزم نیست که متقاضی تحقیق محلی، به طور دقیق اسامی مطلعین را ذکردر تحقیق محلی بر .۲

طورکلی و بدون ذکر نام و مشخصات، همین امر برای صدور قرار تحقیق محلی، کافی طرفین، به اطالعات اهل محل استناد کند، ولو به
 است.

کنند؛ اما در خود را بیان میغیرمستقیم و  مستقیم اطالعات، مطلعین محلی، تحقیق محلیتفاوت تحقیق محلی و شهادت در آنکه در  .۳
 کننداند، بیان میشاهد بوده مستقیماً ، آنچه را که خود شهود، شهادت

 توانند اشخاصی را برای کسب اطالع از آنان در محل، معرفی و به گواهی آنها تراضی کنند.طرفین دعوا می .٤
به مطلعین، مسؤولیت شرعی، مدنی و طریقۀ تحقیق در تحقیق محلی، از هر حیث شبیه طریقۀ استماع شهادت شهود است. برای مثال،  .٥

 توانند توسط قاضی از ایشان بپرسند.شود و اگر اصحاب دعوا سؤالی داشته باشند، میکیفری شهادت کذب تذکر داده می
 اند. روش جرح مانند طریقۀ جرح شهود است.مطلعین یک طرف، از جانب طرف دیگر قابل جرح .٦

 عاینۀ محلی:های مشترک قرارهای تحقیق محلی و مویژگی
 شوند.محسوب می قرارهای إعدادیهر دو قرار، از جملۀ  .۱
 شود.محسوب می أمارات قضاییاطالعات حاصل از این نتایج این دو قرار  .۲
 این قرارها را صادر کند. رأساً یا  درخواست یکی از طرفینتواند به قاضی می .۳
باشد، منوط به آن است که قاضی آن را در رسیدگی به دعوا و کشف واقع،  صدور این قرارها، ولو اینکه یکی از طرفین دعوا، درخواست کرده .٤

 مؤثر بداند.
قابل صدور است؛ اما به دلیل آنکه در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی صورت  تجدیدنظریا  بدویهای این دو قرار، توسط هر یک از دادگاه .٥

 گیرد، در دیوان عالی کشور قابل صدور نیست.نمی
 شود. ابالغی این دو قرار، باید وقت اجرا و محل آن به طرفین برای اجرا .٦
 شود.مین ابالغبه طرفین خود قرار شود؛ اما گرچه وقت و موضوع این قرارها، در قالب اخطاریه ابالغ می .۷
 .قابل شکایت نیستاین قرارها از جانب طرفین دعوا،  .۸
است. اجرای آنها توسط مدیر دفتر یا سایر کارمندان دفتر، ممکن  تحقیققاضی یا  البدلدادرس علی، قاضیاجرای این قرارها با شخص  .۹

 نیست.
گذار عدم حضور یکی از طرفین دعوا را مانع اجرای قرار معاینۀ محل یا تحقیق محلی ندانسته؛ اما عدم حضور هر دو طرف مانع اجرای قانون .۱۰

وست، یا نمایندۀ او باید در محل حاضر باشد؛ تا وسایل اجرای قرار را این قرارها است؛ زیرا شخصی که تهیه وسایل اجرای قرار بر عهدۀ ا
 آماده کند و شهود را به قاضی معرفی کند.

 رساند.کند و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا میجلسه تنظیم میمتصدی اجرای قرار، از نتیجۀ تحقیقات محلی یا معاینۀ محل، صورت .۱۱
مجری قرار تحقیق محلی یا معاینۀ محل، در حکم صلح و سازش در دادگاه است و بنابراین،  صورت گرفته در نزد قاضی صلح و سازش .۱۲

 شود.صادر می گزارش اصالحی
 است. درحکم اقرار در دادگاهآید، که در نزد قاضی مجری قرار تحقیق محلی یا معاینۀ محل به عمل می اقراری .۱۳

 ل:وسیله و هزینۀ اجرای قرارهای تحقیق محلی و معاینۀ مح
 اگر قاضی رأسًا قرار را صادر کرده باشد: .۱

قرار ابطال فراهم کردن وسیله یا تأدیه هزینه،  عدماست و در صورت  خواهاندر مرحلۀ بدوی: فراهم کردن وسیله و تأدیه هزینه، بر عهدۀ 
 شود.صادر میدادخواست بدوی 

قرار توقیف کردن وسیله یا تأدیه هزینه، رسیدگی تجدیدنظر به موجب  فراهم عدماست و در صورت  تجدیدنظرخواهبر عهدۀ  در مرحلۀ تجدیدنظر:
 شود.می اجراقابلو  قطعی شده و رأی بدوی،متوقفدادرسی 

 یابد.البته در هر زمان که تجدیدنظرخواه، وسایل اجرای قرار را فراهم کند، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ادامه می
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است؛ بدین نحو که اگر این قرار، جهت رسیدگی واخواهی و برای رسیدگی به ادعاهای واخواه،  واخواهۀ االصول بر عهدعلی در مرحلۀ واخواهی:
شود؛ اما اگر این قرار، برای صادر میقرار ابطال دادخواست واخواهی  الزم باشد، هزینۀ آن بر عهدۀ واخواه است که در صورت عدم تأدیه،

رأی صادره باشد، هزینۀ آن بر عهدۀ خواهان بدوی (واخوانده) است؛ که در صورت عدم تأدیه،  رسیدگی به ادعاهای خواهان بدوی الزم بوده
 شود.صادر می قرار ابطال دادخواست بدویو نقض 
است و در صورت عدم  متقاضیاگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار را صادر کرده باشد: فراهم کردن وسیله و تأدیه هزینه، بر عهدۀ  .۲

 شود.می خارجاو ِعداد دالیل این درخواست از  تأدیه،
 

به معنای آن است که قاضی در اموری که جنبۀ فنی و تخصصی غیرقضایی دارند، نظر متخصص امر را جویا شود و با کسب نظر کارشناسی: 
نند شاهد، محسوسات خود را گزارش از متخصص یا متخصصین امر، ابهاماتی را که نسبت به امور موضوعی وجود دارد، بزداید. کارشناس نیز ما

 دهد.ها را مورد تجزیه و تحلیل نیز قرار میکند؛ با این تفاوت که کارشناس، عالوه بر گزارش محسوسات خود، آنمی
 های کارشناس:ویژگی

 شود.اجرا می قرار کارشناسیدر قالب قراری، به نام  .۱
 قرار را صادر کند.تواند به درخواست یکی از طرفین یا رأسًا این قاضی می .۲
قرار کارشناسی ممکن است در هریک از محاکم بدوی یا تجدیدنظر صادر شود؛ اما به دلیل آنکه در دیوان عالی کشور، به اصل دعوا  .۳

 شود، صدور این قرار در دیوان عالی کشور منتفی است.رسیدگی نمی
 این قرار در شمار قرارهای ِإعدادی است. .٤
 ن قرار در زمرۀ أمارت قضایی است.اطالعات حاصل از نتیجۀ ای .٥

 اعتبار نظریۀ کارشناسی:
 است. أمارۀ قضایینتیجۀ قرار کارشناسی، یک  .۱
های دیگر قابل استناد نیست. با وجود این، االصول به عنوان نظریۀ کارشناسی در پروندهشده، علینتیجۀ کارشناسی که در یک پرونده انجام .۲

 است. برداریقابل بهرهبه عنوان یک أمارۀ قضایی 
 الزام یا عدم الزام قاضی در تبعیت از نظر تخصصی کارشناس:

در امور فنی و تخصصی غیرقضایی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، مطابقت داشته باشد، قاضی در حیطۀ مسائل  .۱
 است. ارجاع امر به کارشناسغیر قضایی، ملزم به 

تواند ادله مزبور را بر نظریۀ کارشناسی ترجیح شناسی أمارۀ قضایی است، در صورت تعارض با سایر ادله، دادگاه میبا توجه به آنکه نظریۀ کار  .۲
 دهد.

 عدول قاضی از قرار کارشناسی:
 کند. عدولقاضی ممکن است از قرار کارشناسی  .۱
 دانسته و نیازی به کارشناسی نیست.ایی نجنبۀ تخصصی غیرقضعدول از کارشناسی، به منزلۀ آن است که قاضی، آن موضوع را دارای  .۲

 امور قابل ارجاع به کارشناس:
دیگر، در شمار امور قضایی حکمی نباشد. برای مثال، تشخیص نوع قرارداد، تشخیص عنوان عبارت؛ یعنی بهدر شمار امور موضوعی باشد .۱

 ر حکمی هستندمجرمانه و تشخیص قانون حاکم بر قضیه، قابل ارجاع به کارشناس نیست، چون امو
 کشف نباشد.؛ یعنی حقیقت موضوع با یک بررسی ساده و متعارف قابلدارای جنبۀ فنی و تخصصی باشد .۲

 اوصاف کارشناس:
 باشد. دارای پروانۀ کارشناسی رسمی دادگستریکارشناس باید  .۱
 باشد. مورد وثوق دادگاه .۲
 است. دادگاه با انتخاب کارشناس .۳
تواند به جای ارجاع جز در خصوص بررسی صحت خط، مهر، امضا و اثرانگشت که دادگاه می است؛شخص حقیقی کارشناس، همیشه یک  .٤

 واگذار کند المللپلیس بینو  ادارۀ تشخیص هویتموضوع به کارشناس، آن را به 
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ق.آ.د.م  ٩١ وجود داشته باشد. جهات رد کارشناس، همان جهات رد دادرس مذکور در مادۀ جهات رد کارشناسنسبت به کارشناس، نباید  .٥
 است.

 موارد تعدد کارشناس:
 دهد.ارجاع می هیأت کارشناس، اعتراض شود و دادگاه این اعتراض را بپذیرد، کارشناسی مجدد را به واحداگر به نظر کارشناس   .۱
 ارجاع دهد.ناسی هیأت کارش، قضیه را به حجم و اهمیت موضوعتواند از همان ابتدا هم به جای کارشناس واحد، با توجه به دادگاه می .۲

 اقسام کارشناس از حیث طریقۀ انتخاب:
 شود.کارشناس منتخب دادگاه: کارشناسی که توسط دادگاه، طبق ضوابط فوق تعیین می .۱
 الطرفین، نکات ذیل باید لحاظ شود:الطرفین: در خصوص کارشناس مرضیکارشناس مرضی .۲
 ب کند یا قبل از آنکه کارشناس منتخب دادگاه، اقدامی انجام دهد، با توافق که دادگاه کارشناس انتخاتوانند قبل از آنطرفین دعوا می

 کنند. معرفیتعیین و او را برای کارشناسی به دادگاه  نیالطرفکارشناس مرضییکدیگر، شخصی را به عنوان 
 باشد.در شمار کارشناسان رسمی دادگستری نتواند الطرفین میکارشناس مرضی 
 یست.نطرفین به کارشناس مانع اعتراض رشناس، الطرفین بودن کامرضی 

 طریقۀ انجام کارشناسی:
ف به صدور قرار کارشناسی است که آن موضوع را واجد جنبۀ تخصصی  .۱ در صورت درخواست یکی از طرفین دعوا، قاضی در صورتی مکلَّ

 رسد.سی نمیغیرقضایی بداند. در غیر این صورت، حتی با درخواست طرفین، نوبت به صدور قرار کارشنا
 شود.مین ابالغاین قرار به طرفین  .۲
 نیست. قابل شکایتاین قرار، از جانب طرفین  .۳
 شود:در قرار کارشناسی این امور تعیین می .٤

الحساب؛ ج ـ شخصی که تأدیه دستمزد بر عهدۀ اوست؛ د ـ شخص یا اشخاص کارشناس؛ ه ـ مهلت الف ـ موضوع؛ ب ـ دستمزد علی
 ظرکارشناس برای ارائۀ ن

ف به قبول امر کارشناسی و ارائه نظر است؛ مگر آن .٥ که از انجام کارشناسی در پرونده مزبور به دلیل جهات رد، ممنوع باشد یا کارشناس، مکلَّ
 که دارای عذر موجهی در انجام کارشناسی باشد.آن

 برای انجام کارشناسی، نیاز به تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین دعوا نیست. .٦
 نظر کارشناس: اوصاف

 کارشناس باید نظر خود را به طور کتبی تقدیم کند. .۱
اش را تکمیل نظر کارشناس باید مستدل، صریح و قاطع باشد؛ در غیر این صورت، باید از او أخذ توضیح شود یا درخواست شود که نظریه .۲

 کند.
مر کارشناسی، برخالف واقع، چیزی بنویسد، یا در اظهار نیت، ضمن اظهار عقیده در ااگر کارشناس اعم از رسمی یا خبرۀ محلی، با سوء .۳

ع را ذکر نکند یا برخالف واقع، چیزی ذکر کند، یا در چیزی که برای آزمایش 
َ
در عقیدۀ کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماَوق

 شود.شده، با سوءنیت تغییر دهد، جاعل در اسناد رسمی محسوب میدسترس او گذاشته
 تراض به نظر کارشناس:اع
 ٣٣١است؛ اما اگر طرفین دعوا بنا به تبصرۀ مادۀ  اعتراضقابل، الطرفینکارشناس مرضیو هم نظریۀ  کارشناس منتخب دادگاههم نظریۀ  .۱

 اعتراضقابلدانسته باشند، در این صورت نظر آن کارشناس  قاطعق.آ.د.م با تراضی یکدیگر رأی کارشناس را  ٣٦٩مادۀ  ٢ق.آ.د.م و بند 
 یست.ن
 ، به نظریۀ او اعتراض کنند.نظریۀ کارشناستوانند ظرف هفت روز از تاریخ ابالغ وصول طرفین می .۲
 باشد. کتبی ، بایداعتراض به نظر کارشناس .۳
 را کافی بداند. ِجهات و ادلۀ اعتراض، قاضیپذیرش این اعتراض و ارجاع امر به کارشناس مجّدد، بستگی به آن دارد که  .٤
 است. معترضشوند، با می تعیینکه پس از اعتراض  کارشناسانی ستمزدتأدیه د .٥
میک از طرفین در مهلت مقرر به نظریۀ کارشناس اعتراض نکنند، ولی دادگاه آن نظریه را اگر هیچ .٦ قضیه بداند،  خالف اوضاع و احوال ُمَسلَّ
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 نباید به نظریۀ کارشناس توجه کند.
 کارشناسی: أخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریۀ

بدهد. همچنین  نظریۀ تکمیلیتوانند از دادگاه بخواهند که از کارشناس أخذ توضیح کند یا از کارشناس بخواهد که طرفین اختالف می .۱
 بداند و أخذ توضیح یا تکمیل نظریۀ کارشناسی را الزم بداند. ناقصیا  مبهمممکن است دادگاه، رأسًا نظر کارشناس را 

نباشد و در واقع، نیاز به أخذ توضیح از کارشناس یا تکمیل نظریۀ واهی کند که این درخواست، ن درخواست را اجابت میدادگاه در صورتی ای .۲
 باشد. الزمکارشناسی 

 خواهد شد. جلبشود، ن حاضر بیان توضیح یا تکمیل نظریۀ کارشناسیاگر کارشناس در وقت مقرر، برای  .۳
صادر و تکمیل نظریه را،  قرار تکمیل کارشناسیهمچنان کارشناسی را ناقص بداند، قراری به نام اگر بعد از أخذ توضیح کارشناسی، دادگاه  .٤

 کند.به همان کارشناس یا کارشناس دیگر واگذار می
 شفافو  صریح اظهارنظر، ناظر به حالتی است که کارشناس نسبت به برخی از عناصر موجود در قرار کارشناسی تکمیل نظریۀ کارشناسی .٥

است؛ اما در مواردی که قاضی بخواهد عناصر جدیدی را به قرار کارشناسی بیفزاید و موضوعات جدیدی را به کارشناسی ارجاع دهد،  نکرده
دیگری صادر و امور جدید را مجددًا به کارشناسی  قرار کارشناسیتواند از سازوکاری که در این مبحث بیان شد، استفاده کند؛ بلکه باید نمی

 ارجاع دهد.
 

 ق.م) ١٣٣٥تا  ١٣٢٥ق.آ.د.م و مواد  ٢٨٩تا  ٢٧٠دلیل پنجم: قسم (سوگند) (مواد 
است و در موارد مصرح قانونی، به عنوان یکی از وسایل اثبات  خداوند متعال گواهیو  علمو استناد به  قسم خوردنبه معنای  سوگند قضایی:
 دعوا کاربرد دارد:

 انواع سوگند:
 سوگند َبّتی؛ .۱
 سوگند تکمیلی؛ .۲
 سوگند استظهاری. .۳

خود ندارد. در مورد این سوگند نکات  اثبات ادعایبرای  هیچ دلیلی ،مدعیاین سوگند در مواردی کاربرد دارد که سوگند َبّتی (قاطع دعوا): 
 ذیل باید لحاظ شود:

 باشد.سوگند میدر صورت فقدان دلیل یا مواردی که ادلۀ خواهان در جریان دادرسی از دست او در رفته، استناد به این  .۱
، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، کاربرد دارد؛ بنابراین، در حدود شرعی، مانند حد سرقت، سوگند کارایی الناسیحقدر کلیۀ امور  .۲

 .ندارد. البته در سرقت، سوگند از حیث جنبۀ خصوصی آن (استرداد مال و جبران خسارت) مؤثر است، اما موجب إعمال حد سرقت نیست
تواند رأسًا سوگند ؛ بنابراین، قاضی نمیاثبات ادعای خود دلیلی ندارداست؛ که برای  درخواست مدعی، منوط به صدور قرار اتیان سوگند َبّتی .۳

 دهد.
 دعوا است؛ اما در صورت انقالب دعوا، یعنی اگر خواندۀ، معموًال همان علیهمدعیعلیه است. درست است که ادای سوگند بر عهدۀ مدعی .٤

شود که خوانده برای پاسخ به ادعای خواهان، ادعایی مانند تبدیل تعهد، پرداخت یا ابرا بیان کند، در این صورت، خواندۀ دعوا محسوب می
تواند به سوگند استناد کند که در این صورت، سوگند بر عهدۀ خواهان است. باید ادعای خود را اثبات کند و در صورت فقدان ادلۀ اثباتی، می

 شود.محسوب می علیهمدعی، خواهاناین حالت،  در
 علیه در برابر قرار اتیان سوگند َبّتی:اقدامات مدعی

 های زیر را از خود بروز دهد:علیه واکنشعلیه است. ممکن است مدعیبیان شد که ادای سوگند، بر عهدۀ مدعی
شده و اگر مدعی، همان کند. در این حالت، ادعای مدعی ساقطحقی مدعی یاد میعلیه، سوگندی مبنی بر بی: یعنی مدعیقبول سوگند .۱

 شود.حّقی او صادر میخواهان باشد، حکم بر بی
 علیه، سوگند یاد نکند و آن را به مدعی رد کند تا مدعی، سوگندی مبنی بر صحت ادعایش یاد کند. در این حالت:: یعنی مدعیرد سوگند .۲

 شود.و صادر میاگر مدعی سوگند یاد کند، حکم به نفع ا 
 شودحقی او صادر میاگر مدعی، همان خواهان پرونده باشد و او هم سوگند یاد نکند، به دلیل عدم کفایت ادله، حکم به بی 
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 علیه رد کند.تواند مجددًا سوگند را به مدعیمدعی نمی 
شود. اگر در ند. در این حالت تا سه بار سوگند داده میعلیه، نه سوگند را قبول کند و نه آن را رد کیعنی مدعینکول از قبول یا رد سوگند:  .۳

 هر سه بار نکول کرد، در حکم رد سوگند به مدعی است.
 تواند در همان جلسه اتفاق افتد و نیاز به تجدید علیه یا نمایندۀ او، در جلسۀ دادرسی حضور داشته باشد، سه بار سوگند میاگر مدعی

 ست.وقت دادرسی، برای هر بار سوگند نی
 شود. اگر اخطاریۀ به او ابالغ واقعی شود یا آنکه ابالغ قانونی شود و بر علیه در جلسۀ دادرسی حاضر نباشد، احضار میاگر مدعی

شود. اگر این ابالغ دادگاه آشکار شود که به اطالع او رسیده و با این وجود، در دادگاه حاضر نشود، این عدم حضور نکول محسوب می
منزلۀ رد نتیجه، به داده و دررت گیرد و در هر سه نوبت، خوانده در جلسۀ دادرسی حاضر نشود، سه نوبت نکول رختا سه نوبت صو

 سوگند به خواهان است.
 علیه به دلیل نکول نباشد، بلکه به دلیل الل بودن باشد، باید توسط مترجم، منظور او کشف شود که آیا با اشاره، میاگر سکوت مدعی

 شود.یاد کند یا خیر. اگر با اشاره نتواند سوگند یاد کند، سوگند قابل استناد نیست و قرار اتیان سوگند، بالاثر می تواند سوگند
 آثار سوگند َبّتی:

 علیه، دلیل دیگری برای رد ادعای مدعی الزم نیست.است و با سوگند مدعی قاطع دعوا .۱
 دیگری مسموع نیست. دلیل شود وپس از سوگند، رسیدگی خاتمه یافته و رأی صادر می .۲
حّقی صادر شود، پس از قطعیت حکم، اگر علیه (خوانده)، سوگند یاد کند و درنتیجه، نسبت به دعوای خواهان، حکم به بیاگر مدعی .۳

 استفاده نیست.خواهان بتواند دلیل جدیدی بیابد، دیگر آن دلیل قابل
 شده و دلیل دیگری برای اثبات دعوا الزم نیست.اد کند، دعوا، اثباتعلیه، سوگند را به مدعی رد کند و او سوگند یاگر مدعی .٤
توان با اثبات بطالن قرار اتیان سوگند (مثًال به این دلیل که قاضی رأسًا سوگند در مرحلۀ تجدیدنظر اظهاری منافی سوگند پذیرفته؛ اما می .٥

 داده است)؛ سوگند را بالاثر کرد.
 تجدیدنظر است؛ اما قابل فرجام نیست. آرای مستند به سوگند َبّتی قابل .٦

تواند به سوگند تکمیلی استناد او کامل نباشد، می تعداد شهودباشد و  شهادت شهوداگر دلیل مدعی برای اثبات ادعایش، سوگند تکمیلی: 
 کند. در خصوص این سوگند نکات ذیل باید لحاظ شود:

است، اما تعداد آنها کافی نیست. برخالف  شهادت شهودبرای اثبات دعوایش،  یدلیل مدعدر مواردی استناد به این سوگند ممکن است که  .۱
 استفاده است.سوگند بتی که در صورت فقدان دلیل قابل

دو شاهد زن و سوگند و یا یک شاهد مرد و سوگند تکمیلی تواند ادعایش را با کاربرد دارد؛ یعنی در امور مالی شخص می امور مالیفقط در  .۲
 ت کند.اثبا تکمیلی

 سوگند دهد. رأساً  تواندمین قاضیمنوط به درخواست مدعی است و  قرار اتیان سوگند تکمیلیصدور  .۳
 است. عهدۀ مدعی، بر ادای سوگند .٤
حکم به بی، عدم کفایت ادلهبه طرف مقابل نیست. اگر مدعی از اتیان سوگند امتناع کند، به دلیل قابل رد ، برخالف سوگند َبّتیاین سوگند  .٥

 شود.او صادر می حّقی
یاد می سوگند مدعیدهند و سپس میشهادت که مدعی معرفی کرده،  شهودییا شاهد طریقۀ اتیان این سوگند به این نحو است که ابتدا  .٦

 کند.
 سوگندی است که مدعی باید در دعوای علیه میت برای اثبات ادعایش یاد کند. سوگند استظهاری:

استفاده است. منظور از دعوا علیه میت، آن است که منشأ دعوای فعلی، رابطه حقوقی میان ت قابلاین سوگند، فقط در دعاوی علیه می .۱
خواهان و متوفی بوده یا آنکه عملی بوده که مستند به متوفی است. البته دعوای فعلی باید به طرفیت ُوّراث متوفی طرح شود و ایشان، 

 خواندگان دعوای فعلی هستند.
 است. الزم سوگند استظهاری اتیانچند ادلۀ خواهان طبق قواعد عام حاکم بر ادله کامل باشد؛ اما در دعوای بر میت، هر  .۲
 کاربرد دارد. غیرمالیو  مالیدر کلیۀ امور  .۳
تواند رأسًا مدعی را سوگند می قاضی، منوط به درخواست مدعی نیست و صدور قرار اتیان سوگند استظهاریبرخالف سوگند َبّتی و تکمیلی،  .٤
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 .دهد
 است. مدعیبر عهدۀ  سوگنداین ادای  .٥
. اگر مدعی از اتیان سوگند امتناع کند، به دلیل قابل رد به طرف مقابل نیستاین سوگند نیز، مانند سوگند تکمیلی و برخالف سوگند َبّتی،  .٦

 شود.او صادر می علیه حکمعدم کفایت ادله، 
هر یک از وراث شخص صاحب حق، باید نسبت به سهم خود، سوگندی یاد  اگر عالوه بر طرف ادعا، خود صاحب حق نیز فوت کرده باشد، .۷

 شود.کنند. در این صورت دعوا نسبت به سهم ایشان اثبات می
 اتیان سوگند:

 است.قرار اتیان سوگند ، منوط به صدور قراری، به نام اتیان سوگند .۱
 است. قرارهای إعدادیاین قرار در شمار  .۲
تواند رأسًا، قرار اتیان سوگند صادر کند و صدور آن منوط به درخواست مدعی است. اگر قاضی رأسًا ی نمی، قاضَبّتی و تکمیلیدر سوگند  .۳

 .هیچ اثری مترتب نیست، بر این سوگند شخص را سوگند دهدچنین قراری صادر کند و 
 .درخواست مدعی سوگند دهدتواند رأسًا و بدون می قاضی ،در سوگند استظهاری  .٤
 ممکن است. تا قبل از ختم دادرسیبرخالف سایر ادله که باید در دادخواست قید شود درخواست سوگند،  .٥
 باشد. شفاهییا  کتبیتواند درخواست سوگند، می .٦
 از این درخواست منتفی است. رجوع، اتیان سوگند ؛ اما بعد ازدرخواست اتیان سوگند رجوع کندتواند از مدعی می .۷

 طریقۀ اتیان سوگند:
 شود. ادا قرار دادگاهشود و سوگند باید مطابق تعیین می دگاهدامتن سوگند در  .۱
 شود. تعییناست، دار سوگند عهدهو شخصی که موضوع سوگند در قرار اتیان سوگند باید  .۲
 شود.، ادا میهاسایر زبانواللِه، ِباللِه، یا َتاللِه یا نام خداوند متعال به  لفظ جاللۀسوگند با  .۳
محسوب  سوگند قضاییوگند به پیامبران)، سوگند به اماکن (مانند سوگند به کعبۀ مقّدسه) و سوگند به اشیا، سوگند به اشخاصی (مانند س .٤

 است. فاقد اثرشده و ن
 تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان، در ادای سوگند به نام خداوند متعال نیست. .٥
 کند. تغلیظتواند سوگند را دادگاه می .٦
 شود.کند. در احضاریه علت حضور قید میتعیین وقت کرده و طرفین را احضار میاگر طرفین حاضر نباشند، دادگاه  .۷
، متخصصیا  مترجم، قادر به تکلم نباشد، دادگاه، به وسیلۀ لکنت زبانیا  بودناللاگر شخصی که اتیان سوگند بر عهدۀ اوست، به دلیل  .۸

 کند.می منظور او را کشف
سوگند به واسطۀ عذر موجه نتواند در دادگاه حاضر  اداکنندۀکننده به دعوا انجام شود؛ اما اگر رسیدگی دادگاهاتیان سوگند باید در جلسۀ  .۹

شود یا به قاضی دیگر نیابت کند یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری را برای سوگند معین می
 ای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر کند.مجلس را بر دهد تا او را سوگند داده و صورتمی

ای اندازهتواند بهمهلت بخواهد، قبول این امر بسته به نظر قاضی است. دادگاه میرد سوگند یا  قبولاگر کسی که باید سوگند یاد کند، برای   .۱۰
 که موجب ضرر طرف نشود، به او یک بار مهلت بدهد.

 دگاه قیود و عباراتی بر سوگند بیفزاید.تغلیظ سوگند یعنی دا تغلیظ سوگند:
 در خصوص تغلیظ سوگند باید توجه داشت که:

 باشد.سوگند  مکانیا  زمان، ادای سوگندتواند ناظر به کیفیت میتغلیظ  .۱
و برای ، آن است که دادگاه برای مثال، مقرر کند که شخص در مقام سوگند، صفات دیگری به نام خداوند بیفزاید تغلیظ ناظر به کیفیت .۲

 که سوگند با وضو انجام شود.یا آن» کنم.به خداوند قادر متعال سوگند یاد می«مثال بیان کند: 
 ، آن است که دادگاه مقرر کند که سوگند در مکان مقدسی، مانند مسجد انجام شود.تغلیظ ناظر به مکان .۳
 انند وقت اذان انجام شود.، آن است که دادگاه مقرر کند سوگند در زمان مقدسی، متغلیظ ناظر به زمان .٤
اگر دادگاه برای ادای سوگند، تغلیظ را مقرر کند، ولی شخصی که اتیان سوگند بر عهدۀ اوست، برای اتیان سوگند، تغلیظ را نپذیرد و به  .٥
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 شود.صورت عادی سوگند یاد کند، ناکل محسوب نمی
 رجوع از سوگند:

، از سوگند خود یادکردهرأی بدوی یا در جریان رسیدگی تجدیدنظر، شخصی که سوگند  ؛ بنابراین، اگر قبل از صدورسوگند، قابل رجوع است .۱
 گیرد.میتصمیم  ، بدون لحاظ کردن سوگند اودادگاهشده و  بالاثرکند، سوگند او  رجوع

اقرار کند که به دروغ  که وییست؛ مگر آنن اقرار به حق طرف مقابل، صرفًا به معنای بالاثر شدن سوگند است و به منزلۀ رجوع از سوگند .۲
 سوگند یاد کرده است.

 شرایط شخص یادکنندۀ سوگند:
 یست.ن قابل اتیانقهری، قیم، وکیل و... ، اعم از ولینمایندهاست و توسط  قائم به شخصسوگند،  .۱
موضوع آن رای انجام باشد. اهلیتی که برای سوگند الزم است، همان اهلیتی است که ب اهلیتکند، باید دارای شخصی که سوگند یاد می .۲

باشد، شخص باید دارای بلوغ و عقل باشد و اگر موضوع سوگند امور مالی باشد، باید  غیرمالیاست؛ یعنی اگر موضوع سوگند، امور الزم 
 دارای رشد نیز باشد.

 یاد کنند. سوگندتوانند است، اشخاص حقوقی نمیقائم به شخص ازآنجاکه سوگند  .۳
در دعاوی راجع به محجورین، اتیان سوگند توسط ولی، وصی یا قیم منتفی است؛ مگر نسبت به  محجور:اتیان سوگند در دعاوی شخص 

تواند سوگند یاد کند و به دلیل قائم به شخص بودن سوگند، نمایندۀ او، أعمالی که از شخص آنها صادر شده است. ازآنجاکه شخص محجور نمی
 سوگند کند، بنابراین:تواند اتیان قهری یا قیم نیز نمیمانند ولی

تواند بر عهدۀ است؛ چرا که سوگند َبّتی می منتفی، سوگند َبّتیباشند، استناد به  محجور، علیهمدعی یا مدعی: اگر هریک از سوگند َبّتی .۱
 علیه قرار گیرد.مدعی یا مدعی

استناد به سوگند باشد،  علیه محجورمدعیاست؛ اما اگر  منتفی، سوگند تکمیلیباشد، استناد به  محجور، مدعی: اگر سوگند تکمیلی .۲
 علیه، تأثیری در آن ندارد.، ممکن است، چرا که این سوگند بر عهدۀ مدعی است و محجوریت مدعیتکمیلی

ت، به استناد سایر است. در این حالت ادعای او علیه میّ  منتفی، سوگند استظهاریباشد، استناد به  محجور، عیمّد : اگر سوگند استظهاری .۳
ممکن  استناد به سوگند استظهاریباشد،  محجور(وراث میت)  یهلَ عَ مدعٌی لۀ او پذیرفته است و نیازی به سوگند استظهاری نیست، اما اگر اد 

 است، چرا که این سوگند بر عهدۀ خواهان است و محجوریت خوانده، تأثیری در آن ندارد.
شوند و سوگند قائم به شخص حقوقی، نمایندگان آن محسوب می از آنجا که مدیران شخصاتیان سوگند در دعاوی شخص حقوقی: 

 توانند برای اثبات دعاوی شخص حقوقی یا دفاع در این دعاوی، اقدام به اتیان سوگند کنند، بنابراین:است، مدیران شخص حقوقی نمی
تواند بر است؛ چرا که سوگند َبّتی می منتفیعلیه، شخص حقوقی باشد، استناد به سوگند َبّتی هریک از مدعی یا مدعی: اگر سوگند َبّتی .۱

 علیه قرار گیرد.عهدۀ مدعی یا مدعی
علیه شخص حقوقی باشد، استناد ؛ اما اگر مدعیاگر مدعی، شخص حقوقی باشد، استناد به سوگند تکمیلی، منتفی است :سوگند تکمیلی .۲

 به سوگند تکمیلی، ممکن است.
. در این حالت ادعای او علیه میت، به اشد، استناد به سوگند استظهاری، منتفی استاگر مدعی، شخص حقوقی ب :سوگند استظهاری .۳

علیه، شخص حقوقی باشد استناد سایر ادلۀ او پذیرفته است و نیازی به سوگند استظهاری نیست. در سوگند استظهاری، حالتی که مدعی
 تصور نیست.قابل

 
 :بندی ادلۀ اثبات دعویجمع

 دلیل از حیث شکلی و نحوۀ کاربرد (اثباتی) :)قانون آیین دادرسی مدنی ٢٩٤تا  ١٩٤مواد (دالیل 

 دلیل از حیث ماهیت (ثبوت) :)قانون مدنی ١٣٣٥تا  ١٢٥٧مواد (ادلۀ اثبات دعوا 

 و  أمارات، شهادت، سناداَ ، اقراراز:  شمارد عبارتندگذار برمیدر قانون مدنی، دالیلی که قانون 
َ
 .مَس ق

  ق.م مطرح کرده است. ١٢٥٨لیل را در مادۀ د  ٥قانون مدنی این 
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 یتحقیق محلّ ، معاینۀ محل، گواهی، اسناد، اقرار: گفته استق.آ.د.م  ٢٩٤تا  ١٩٤گذار دالیل را از مادۀ در آیین دادرسی مدنی، قانون ،
 .سوگندو  کارشناسی

 .اقرار در قانون مدنی، همان اقرار در قانون آیین دادرسی مدنی است 
  َسناد در قانون آیین دادرسی مدنی است.نون مدنی، همان اَ سناد در قاا 
 .شهادت در قانون مدنی، گواهی در قانون آیین دادرسی مدنی است 
 = معاینۀ محل: وسائل اثبات دعوا + یتحقیق محلّ  + کارشناسی أمارات 
  

َ
 م در قانون مدنی، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی است.َس ق

 به عبارت دیگر: 

 یک دلیل غالبًا شفاهی است. .م+ق.آ.د.م)إقرار (ق 
  َیک دلیل غالبًا کتبی است. سناد (ق.م+ق.آ.د.م)ا 
 (ق.م) ی یا  کتبی است.هیک دلیل أعم از شفا گواهی (ق.آ.د.م) شهادت 
 (ق.م) یک دلیل غالبًا شفاهی است. سوگند (ق.آ.د.م) قسم 
 (ق.م) لۀ اثبات دعوا است، اعم از شفاهی یا کتبی.وسی ی+معاینۀ محل+کارشناسی (ق.آ.د.م)تحقیق محلّ  أماره 

 ادله یا وسایل اثبات دعوا 

 د.آورَ می علم ظنی مارهد، أآورَ می علم قطعی دلیل 
  آور است.الزام برای دادرس حاصل از دالیل علِم 
  آور نیست.الزام حاصل از أمارت علِم اما 
  ادگاه نیز ممنوع از تحصیل دلیل است، یعنی اصل بر منع تحصیل دلیل دارد، دق.آ.د.م، که اصل برائت را بیان می ١٩٧بر اساس مادۀ

این اصل را تعدیل نموده است و تحصیل دلیل را برای کشف حقیقت توسط دادگاه  ،اکثر یک تخصیِص  با ق.آ.د.م ١٩٩است. البته، مادۀ 
 مجاز دانسته است.

 اقرار

 »ق.آ.د.م ٢٠٢مادۀ «قرار گویند. دیگری، علیه خود را إ ِه ی لَ إخبار به حقّ  مفهوم  اقرار:

 عنصر مهم إقرار ٣

 إخبار .١
 ه دیگریلَ  .٢
 یه خودلَ عَ  .٣
  

ّ
 شود. انشای یک حق اصًال هیچ دلیلی محسوب نمیی است و اّال إخبار به حقّ  ،ت شود که اقراردق
  َشود که نیاز به إثبات عا محسوب میخود، ادّ  ِه لَ  ،دیگری لیِه ی عَ  عکس آن یعنی إخبار به حقّ دیگری باشد و اّال  ِه خود، لَ  یِه لَ إقرار حتمًا باید ع

 دارد.
  آید. به عبارتی در شهادت هیچ دیگری نیز إقرار محسوب نشده، بلکه شهادت یا گواهی به شمار می لیِه دیگری، عَ  ِه ی، لَ همچنین إخبار به حّق

 ه گواه باشد.نفع و ضرری نباید متوّج 
  ِعادیگری: ادّ  یِه لَ خود، عَ  ِه لَ  إخبار 
 دیگری: شهادت یِه لَ دیگری، عَ  ِه لَ  رِ إخبا 
 دیگری: دلیل نیست. یِه لَ دیگری، عَ  ِه لَ  ءِ نشاإ 
 دیگری برای إثبات الزم نیست. آید، لذا همین که إقرار صحیحًا واقع شد، هیچ دلیلإقرار به نوعی ملکۀ ادله به شمار می 
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 انواع إقرار

 »ق.آ.د.م ٢٠٣مادۀ « اقرار قضایی، اقرار غیرقضایی

 اقرار یا  اقرار در دادگاهصورت گرفته باشد، به آن  در لوایح تقدیمی در دادگاهیا  حین مذاکره در دادگاهیا  در دادخواستاقراری که  :قضایی
 گویند. قضایی

 :اقرار  المثل اقرار نزد ضابطان دادگستری صورت گرفته باشد، به آن، فیلوایحیا  مذاکره، دادخواستاقراری که خارج از  اقرار غیرقضایی
 گویند. اقرار غیرقضایییا  خارج از دادگاه

 » ق.آ.د.م ٢٠٤مادۀ «اقرار شفاهی، اقرار کتبی 

  :آید.اقراری که حین مذاکره در دادگاه به عمل میاقرار شفاهی 
  :آید.به عمل می )سناد (مثل دادخواست یا لوایح تقدیمی به دادگاهاقراری که در یکی از اَ اقرار کتبی 

 ٢٠٤خالف مادۀ  شود، بریک اقرار قضایی محسوب می اقرار شفاهیو چه  اقرار کتبیق.آ.د.م، چه  ٢٠٤طبق مادۀ رسد که یپس به نظر م
 تواند اقرار شفاهی یا کتبی باشد. بینی کرده است، در اقرار غیرقضایی نیز میکه اقرار کتبی و شفاهی را نسبت به اقرار قضایی پیش

 » ق.آ.د.م ٢٠٥مادۀ «اقرار قاطع، اقرار غیرقاطع 

  :عا به وجود بدهی توسط خوانده یک ادّ  ،دعوای مطالبۀ وجه درالمثل شود. فیعا واقع میاقراری که نسبت به اصل موضوع ادّ اقرار قاطع
 شود.اقرار قاطع محسوب می

 :بودن سند مستند دعوا در صیلالمثل پذیرش اشود. فیاقع میاقراری که نسبت به مقدمات و عناصر موضوع ادعا و  اقرار غیرقاطع
 شود.مطالبه وجه چک یک اقرار غیرقاطع محسوب می

 
 موکل ... به جایاقرار وکیل  .١

 در امور قاطع پذیرفته نیست.
 در امور غیرقاطع پذیرفته است.

    .ق.آ.د.م ٣٥مادۀ «در امور قاطع و غیرقاطع پذیرفته نیست« 
 در امور قاطع و غیرقاطع پذیرفته است.

الوصف، اقرار وکیل علیه موکل (نه به جای وکیل به جای موکل چه قاطع چه غیرقاطع پذیرفته نیست. مع ابل توکیل نیست، یعنی اقرارِ اقرار ق
 باشد.متعارض است و نوعی شهادت می ،رسد شهادت است و با مفهوم اقرارموکل) در امور قاطع پذیرفته نیست که به نظر می

  ق.آ.د.م خلط نشود.)  ٢٠٥با مادۀ  ٣٥پذیرفته است. (مادۀ غیرقاطع ور موکل در ام علیهاقرار وکیل 

 

 
َ
 سناد ا

 ترین سؤاالت در مبحث اسناد، تعرض به آن (انکار، تردید و جعل) است.مهم

 مفهوم و شناسایی سند (انواع آن)

ویژگی با هم  ٣اینکه با دلیل سند مواجه باشیم باید  ای است واجد امضا و در بعضی موارد مهر که قابلیت استناد دارد. بنابراین برایسند نوشته
 جمع شود:

 نوشته .١
 امضاء .٢
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 قابلیت استناد  .٣
  شود.شرط فوق را نداشته باشد، مدرک نامیده می ٣اگر چیزی یکی از 
  تجاریاست یا  مدنیو به موجب قانون تجارت سند یا  عادیاست یا  سمیر قانون مدنی سند یا  ١٢٨٦بر اساس مادۀ. 
 ق.م سندی است که در ادارۀ ثبت اسناد و امالک یا نزد دفاتر رسمی یا نزد مأموران رسمی (مرجع  ١٢٨٧ی به موجب مادۀ سند رسم

است که در غیر از موارد  داشتهق.م بیان  ١٢٨٩و در مادۀ  بق مقررات قانونی تنظیم شده باشدرسمی) در حدود صالحیت آنها و بر ط
 در فوق سند عادی است. رمذکو

 سندی است که یکی از شرایط سند رسمی را نداشته باشد. ادی:سند ع 
 :مرجع رسمی+در حدود صالحیت+طبق مقررات قانونی سند رسمی 
  شرط سند بودن را  ٣که رسمی باشد؛ ولی سند عادی فقط تا برای این ٣که سند شناخته شود و تا برای این ٣شرط دارد:  ٦سند رسمی

 باید داشته باشد.
  پیام ، داده٨٢قانون تجارت الکترونیک مصوب  ١٢و  ٧، ٦موجب مواد در حال حاضر بهdataنیز در حکم نوشته است؛ مگر در ، 

های خاص، که در این موارد حتمًا باید خوِد ها، اسناد دارویی و اسناد موارد اخطار و هشدار در روشخصوص اسناد مالکیت غیرمنقول
 »کقانون تجارت الکترونی ٦مادۀ «نوشته باشد. 

 قانون تجارت الکترونیک ٧مادۀ «کند. همین طور امضای الکترونیکی نیز به جای امضای فیزیکی برای سندیت کفایت می« 
 ها و امضاهای الکترونیکی، قابلیت استناد در محاکم و ادارات دولتی را دارد و باید محاکم به آن ترتیب اثر دهند. پیامداده ،در نهایت

 »الکترونیکقانون تجارت  ١٢مادۀ «
  سند از نظر قانون مدنی: نوشته+امضاء+قابلیت استناد 
 پیام+امضای الکترونیک+قابلیت استناد در محاکم دادگستری دارد.سند از نظر قانون تجارت الکترونیک: داده 
 ع کرده مواد تصویر و فیلم در حکم نوشته شناخته شده و همچنان مدرک است، قانون تجارت الکترونیک فقط معنای نوشت ه را ُمَوسَّ

 است.

 
 .سند رسمی چون نزد یک مقام رسمی تنظیم شده، دیگر قابلیت انکار و تردید را ندارد 

 تعرض به اصالت سند

 ادعای جعل 
 اظهار انکار 

سند رسمی

ادعایقابلیتفقط
.داردجعل

رابربدراستنادقابلیت
اشخاصحتیهمه
.داردثالث

سند عادی

ودتردیانکار،قابلیت
.داردجعلادعای

بینطفقاستنادقابلیت
ربرابدروداردطرفین

قابلثالثاشخاص
.نیستاستناد
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 اظهار تردید 

 »ق.آ.د.م ٢٢٠و  ٢١٩مواد «جعل 

خالف حقیقت بودن سند ابرازی: به نوعی که در آن سند  جعل، عبارت است از ادعای کسی که سند علیه او ابراز شده مبنی بر ساختگی و بر
 کند باید آن را اثبات نماید.)دگرگونی یا منقلب شدن یا ساختن صورت گرفته است. (کسی که ادعای جعل می

 ف انکار و شود، برخالاوًال ادعای جعل نسبت به جزئی از سند نیز پذیرفتنی است (چون ادعا است نسبت به بخشی از آن هم پذیرفته می
 تردید)

  ّجعل دارد، یعنی بار اثبات اصالت سند با صاحب سند  ثانیًا یک ادعای تمام عیار است (خود یک دعوا است) و نیاز به اثبات از سوی مدعِی
 جعل است که باید ادعای خود را ثابت نماید. نیست؛ بلکه اصل بر اصالت آن است و این مدعِیّ 

  َسر و کار داریم که ممکن است منتهی به ارجاع به دادسرا و اطالع دادستان و رسیدگی ماهوی به جرم جعل نیز با یک اتهام جزایی نیز  ثالثا
 گردد.

 االمکان تا اولین جلسۀ دادرسی به عمل آید، مگر اینکه در اثنای دادرسی و قبل از صدور رأی اسناد و مدارکی ارائه شود ادعای جعل باید حتی
 عل گردد.که نسبت به آنها ادعای ج

  برازی در زمان تقدیم دادخواست، فقط تا اولین جلسه و غیر از آن تا قبل از صدور رأی ادعای جعل مجاز است.اِ نسبت به اسناد 
  دهد تا اصل سند را به دفتر دادگاه روز از تاریخ ابالغ مهلت می ١٠پس از ادعای جعل اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد، دادگاه

 شود. لیم نماید، در غیر این صورت سند از ِعداد دالیل او خارج میتس

 انکار

إلیه، یعنی کسی که علیه او سند غیررسمی انکار، عبارت است از عدم پذیرش خط یا مهر یا امضاء یا أثرانگشت در سند غیررسمی به منتسٌب 
 گویند. کند که به این شخص منکر مینکار میابرازشده، خط یا مهر یا امضاء یا أثرانگشت نسبت به خود را، خودش ا

 جزئی پذیرفتنی نیست. شود، پس اوًال انکارِ انکار یک اظهار تلقی می 
 انکار قرار گرفته است، پس بار اثبات اصالت سند با صاحب سند  اظهارِ  موردِ  ،ثانیًا، ادعایی بر عدم اصالت نشده است، بلکه صرفًا انتساب آن

 است.
 تهام جزایی سروکار نداریم، بلکه موضوع کامًال حقوقی است.ثالثًا، با یک ا 
 .ممکن است شخص به ظاهر اظهار انکار نماید، اما به واقع ادعای جعل محسوب شود 

 تردید

یعنی کسی که سند  ؛إلیه توسط شخص دیگرشت در سند غیررسمی به منتسٌب گثرانادم پذیرش خط یا مهر یا امضاء یا عبارت است از ع تردید
تواند نسبت به آن سند إبرازی که منتسب به شخص او نیست تردید کند، مثل این که بگوید من شک دارم این اش إبراز شده، مییررسمی علیهغ

 امضای پدرم باشد. 

 هایت با و در ن شود، بار اثبات اصالت سند با صاحب سند استپذیرفته نیست، چون اظهار محسوب می ءتردید نیز مانند انکار نسبت به جز
 اتهام جزایی سروکار نداریم.

 »ق.آ.د.م ٢١٨و  ٢١٧مواد «انکار و تردید 

 االمکان تا اولین جلسۀ دادرسی به عمل آید، مگر این که سند و مدرک در اثنای دادرسی ارائه شده باشد، اظهار انکار یا تردید باید حتی
) و هرگاه سند را دلیل بر بطالن نیست ،شود (ِصرف استرداد سندرجوع میسند آن را استرداد نماید، به دالیل دیگر  ۀکنندهرگاه ارائه

ای روزه ١٠سند مؤثر در دعوا باشد. دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند. (پس بر خالف ادعای جعل مهلت  استرداد نکند و
 شود)داده نمی
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 تعیین تکلیف

  ًبه ادعای جعل رسیدگی کند،حتی اگر جاعل هم تعیین شده باشد، دادگاه حقوقی  در صورت ادعای جعل، دادگاه حقوقی مکلف است، اوال
 »ق.آ.د.م ٢٢٧مادۀ «کند به هر دو ادعا (جعل و جاعل) یک جا رسیدگی می

ل الملانگشت یا از طریق کارشناس رسمی یا از طریق ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین از طریق استکتاب (تقاضای کتبی نوشتن) یا أخذ أثر
 »ق.آ.د.م ٢٢٦و  ٢٢٤مواد «کند. (کارشناس حقوقی) به اصالت سند رسیدگی می

 ثانیًا اگر عدم صحت اسناد را إحراز کرد باید نسبت به آن سند چه به شکل دستور ابطال و چه به شکل ارجاع به دادسرا برای رسیدگی ماهوی
 »ق.آ.د.م ٢٢٧مادۀ «کند. کند و ثالثًا بدون در نظر گرفتن آن سند رأی صادر میاقدام می

 خالف ادعای جعل اوًال اتهام جزایی وجود ندارد تا به مرجع صالح جزایی ارسال شود. ثانیًا صاحب سند  در صورت اظهار انکار یا تردید بر
ثالثًا اگر صاحب سند آن را د. شوتواند در مقابل  اظهار تردید یا انکار سند خود را مسترد نماید که در این صورت وارد اعتبارسنجی آن سند نمیمی

 مسترد نکرد و سند مؤثر در دعوا بود، دادگاه مکلف است از طرق مقتضی (کارشناس رسمی) به اعتبار آن  رسیدگی و صحت آن را إحراز نماید.
 توان اساس شده، دیگر نمیای که نسبت به آن اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل بر هر حال، خط، مهر، امضاء و أثرانگشت در اسناد عادی

 تطبیق قرار داد، ولو اینکه حکم به صحت آن شده باشد. (فرقی بین اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل وجود ندارد) منظور این است که سند
ُم  های اثبات اصالت آن این است که باشده است، یکی از شیوه آن عادی که اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل نسبت به الصدور  اسناد ُمَسلَّ

ُم  الصدور اوًال اسناد رسمی هستند و ثانیًا اسناد عادی هستند که به اصالت آنها تعرض نشده باشد. تطبیق داده شوند و منظور از اسناد ُمَسلَّ
 »ق.آ.د.م ٢٢٣مفهوم مخالف مادۀ «
 

 ار یا جعل قرار گرفته باشد ...اگر سند عادی مورد انک .٢
 ساس تطبیق قرار گیرد، هر چند حکم به صحت آن داده شده باشد.تواند ادیگر نمی 

 تواند اساس تطبیق قرار گیرد، مگر حکم به صحت آن داده شده باشد.دیگر نمی
 تواند اساس تطبیق قرار گیرد، مگر در انکار که حکم به صحت آن داده شده باشد.دیگر نمی
 که حکم به صحت آن داده شده باشد. تواند اساس تطبیق قرار گیرد، مگر در جعلدیگر نمی

 

 هازمانی تعرضهم

 های شکلی با همهمزمانی تعرض 
 های شکلی با دفاع ماهویهمزمانی تعرض 

 

 های شکلی با همهمزمانی تعرض

 .پس از ادعای جعلیت، انکار و تردید مسموع نیست 
 شود.پس از اظهار انکار و تردید، اگر ادعای جعل شود فقط یه جعلیت رسیدگی می 
 شود.در صورتی که همزمان هم ادعای جعل شود و هم اظهار انکار و تردید صورت گیرد، باز هم فقط به ادعای جعل رسیدگی می 
 گردیم. اصوًال در تعرضات شکلی جعل بر سایر تعرضات مقدم است، مگر اینکه اوًال اظهار انکار و در تعرضات شکلی اصوًال دنبال جعل می

صورت پس از انکار و تردید ادعای جعل  یین تکلیف آن شده باشد که در ایندادگاه در حال رسیدگی به اصالت سند و تع تردید شده باشد و
 دیگر پذیرفته نیست.

 های شکلی با دفاع ماهویهمزمانی تعرض
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 رت تعرض شکلی مقدم بر اول تعرض شکلی شده اعم از ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید و بعد دفاع ماهوی شده است که در این صو
 دفاع ماهوی است.

 شود.اگر اول دفاع ماهوی و بعد تعرض شکلی صورت گیرد، به دفاع ماهوی رسیدگی می 
 شود.اگر همزمان دفاع ماهوی و تعرض شکلی شود، به دفاع ماهوی رسیدگی می 
  .ق.آ.د.م ٢٢٨مادۀ «به عبارت دیگر، دفاع ماهوی، مقدم است؛ اگر ابتدائًا تعرض شکلی شده باشد« 

 

 »ق.آ.د.م ٢٤٧تا  ٢٢٩مواد «گواهی 

های دعوا علیه امری له یکی از طرف لیه دیگری یا به تعبیری إخبار بهدیگری، ع ِه ی لَ ، همان طور که سابقًا بیان شد إخبار به حّق مفهوم گواهی
 یا به طور غیرمستقیم یعنی گواهی بر گواه صورت گیرد. تواند به طور مستقیم (اصلی) وشود که میطرف دیگر دعوا، گواهی یا شهادت نامیده می

الناسی که جنبۀ حق به نحوی که، اوًال فقط در دعاوی یعنی شخص آنچه را که از دیگری خارج از دادگاه شنیده است، در دادگاه گواهی نماید.
 الناسی است.جنبۀ حق ر مالی و غیرمالی) مهم وجوددارد، گواه بر گواه پذیرفته است (چه در امور جزایی و چه در امور حقوقی، چه در امو

ر باش ر و یا ُمَتَعِسّ  د.ثانیًا گواه بر گواه زمانی است که حضور گواه اصلی به علت غیبت یا بیماری یا سفر یا حبس و امثال آن ُمَتَعِذّ

 توان إثباتی گواه در دعاوی حقوقی

 :رسد.زن به إثبات می ٢مرد و ١مرد یا  ٢اهی مرد، مگر اصل نکاح که با گو  ٢گواهی  دعاوی غیرمالی 
 :دعاوی مالی 

 مرد ٢گواهی  .١
 زن ٢مرد و  ١گواهی  .٢
 مرد و سوگند مدعی ١گواهی  .٣
 زن و سوگند مدعی ٢گواهی  .٤
 جایگزین بینۀ شرعی است. ٤و  ٣مجاز است، به عبارتی حاالت  ٤یا  ٣های وقتی که بینۀ شرعی ممکن نباشد، یکی از حالت 
 ٢مرد و  ١مرد یا  ٢زن یا  ٤از آنها در اختیار زنان است. مانند: والدت، ِرضاع (شیردادن) استثنائًا و مستقیمًا با گواهی  اموری که اطالع 

 »ق.آ.د.م ٢٣٠بند ج مادۀ «زن قابل اثبات است. 
  واهی باشد، بلکه به هر ق.آ.د.م، الزام گواه به احضار و اتیان سوگند ممنوع است، حتی اگر إحقاق حق متوقف به گ ٢٣٦تبصرۀ مادۀ

شود) و فاصله بین احضار گواه تا تشکیل جلسه باید حداقل یک حال باید گواه إحضار شود و اگر نشد، دوباره إحضار شود (جلب نمی
 هفته از تاریخ ابالغ باشد.

 منزل یا محل کار یا محِلّ  توان گواهی و شهادت را دردادگاه) و یا در صورت معذور بودن گواه می ضمنًا در صورت منقضی (تشخیص
 »ق.آ.د.م ٢٤٤مادۀ «دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع نمود. 

 جرح و تعدیل

ق.آ.د.م برای  ٢٣٣ق.م.ا بر اساس مادۀ  ١٩١و  ١٧٧خصوصًا مواد  ٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب  ٢٠٠تا  ١٧٤در حال حاضر به موجب مواد 
ضامن درک و ضبط کامل «ت. به نحوی که شاهد در زمان ادای شهادت باید دارای: بلوغ+عقل شرایط شهود و جرح و تعدیل آن مالک اس

ضامن «نفعی+عدم اشتغال به تکدی و ولگردی ُموِلد+عدم ذیطهارت+»ضامن صداقت و راستگویی در ادای شهادت«ایمان+عدالت » شهادت
 باشد.» دور ماند از اتهام

 نفعی و عدم خصومت است.م عدم ذیرابطۀ سببی و نسبی خاصی شرط نیست، مه

 در حال حاضر، فقدان رابطۀ سببی یا نسبی خاصی برای گواهی و شهادت شرط نیست، بلکه مهم دور ماندن از مظاِنّ اتهام است. 
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، پس در اهدشهادت بر وجود شرایط قانونی شجرح عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایط قانونی که بیان شد و تعدیل عبارت است از 
 باید توسط شهادت صورت گیرد. شمردن شاهدعادلو تعدیل یعنی  کردن عدالت شاهدمخدوشحال حاضر جرح یعنی 

تواند شهادت را برای علم خود چنانچه تعداد و جنسیت تصریح شده در قانون و یا سایر شرایط گواهی وجود نداشه باشد، دادگاه همچنان، می
 »ق.آ.د.م ٢٤١مادۀ «التی ارزش اعتبار آن با دادگاه است. استماع نماید و در چنین ح

 شود.اما اگر شرایط قانونی وجود داشته باشد، شهادت بر دادگاه تحمیل می

جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آنکه موجبات جرح پس از ادای شهادت معلوم شود که در این  ق.م.ا ١٩٣به موجب مادۀ 
 ش از صدور حکم باید جرح به عمل آید. صورت تا پی

ستند مه با وجود موارد جرح شاهد که بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادر گردیده باشد و ایضًا رأی صادره چق.آ.د.م چنان ٢٣٤حال به موجب مادۀ 
 به آن گواهی بوده، دو حالت وجود دارد:

آمده بدون عمله به جرح بهخواهی و ... را دارد؛ مرجع شکایتی به توّج ماگر رأی صادره قابلیت شکایت اعم از تجدیدنظرخواهی، فرجا .١
 کند.گواهی گواه رأی صادره را بررسی و اتخاذ تصمیم می به هتوّج 

ق.آ.د.م، مورد  ٤٢٦مادۀ  ٧مکتوم بودن آن به موجب بند توان جرح شاهد را از حیث شد، میغیرقابل شکایت با اگر رأی صادره .٢
 ر داد.اعادۀدادرسی قرا

 
ّ
ت شود، اوًال جهات جرح اگر بعد از صدور رأی حادث شود، مؤثر در اعتبار رأی نیست و ثانیًا جرح شهود که در این حالت منتهی به دق

 شود با کذب شهادت خلط نشود، چرا که در گواهی کذب صرفًا دعوای مسؤولیت مدنی پذیرفته است.اعادۀدادرسی می

 

 أمارات

 
ّ
 = وسایلأمارات »ق.آ.د.م ٢٦٩تا  ٢٥٧مواد «کارشناسی  »ق.آ.د.م ٢٥٦تا  ٢٤٨مواد «محل  ی و معاینۀتحقیق محل

 تواند رأسًا بخواهد.تواند، رأسًا دلیل بخواهد؛ اما وسایل را میدادگاه نمی دلیل بنا بر قاعدۀ منع تحصیل 
  ّتوانند رأسًا یا به درخواست بات دعوا مثل سوگند میی و معاینۀ محل، بر خالف ادله اثوسایل اثبات دعوا همانند کارشناسی، تحقیق محل

اصحاب دعوا صورت گیرد، که در این حالت موضوع قرار (نه خود قرار، که یک قرار إعدادی و مقدماتی است) و  وقت اجرای آن به طرفین 
 »ق.آ.د.م ٢٨٣و  ٢٧، ٢٥٧، ٢٤٨مواد «شود. ابالغ می

 تهیۀ وسایل (از جمله هزینه) اجرای قرار ت
ّ
 »ق.آ.د.م ٢٥٦مادۀ «ی و معاینۀ محل حقیق محل

 باشد.تهیۀ وسائل اجرا با متقاضی است. (متقاضی الزامًا خواهان نیست) متقاضی اعم از خواهان، خوانده و ثالث می قاعده:

 خروج از ِعداد دالئل :هاجرا قاعدضمانت

شده باشد، که در این صورت تهیۀ وسایل اجرا با خواهان یا تجدیدنظرخواه ی و معاینۀ محل توسط دادگاه (رأسًا) ارجاع به تحقیق محلّ استثناء: 
 است.

 اجرای استثناء: ضمانت

 شود.اگر خواهان تهیه نکند، قرار ابطال دادخواست صادر می 
 شود.شود و رأی بدوی اجرا میاگر تجدیدنظرخواه تهیه نکند، قرار توقیف دادخواست صادر می 

 »ق.آ.د.م ٢٥٩مادۀ «ایداع دستمزد کارشناسی 
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 باشد.متقاضی اعم از خواهان، خوانده و ثالث می .(متقاضی الزامًا خواهان نیست) خت دستمزد کارشناس با متقاضی استپرداقاعده: 

 شود.اگر متقاضی ظرف یک هفته دستمزد کارشناس را پرداخت نکند کارشناسی از ِعداد دلیل خارج می اجرای قاعده:ضمانت

 ط دادگاه (رأسًا) ارجاع به کارشناسی شده باشد، که در این صورت تهیۀ وسایل اجرا با خواهان یا تجدیدنظرخواه است.توساستثناء: 

 اجرای استثناء: ضمانت

 شود.اگر خواهان پرداخت نکند، قرار ابطال دادخواست صادر می 
 شود.وی اجرا میشود و رأی بداگر تجدیدنظرخواه پرداخت نکند، قرار توقیف دادخواست صادر می 

اطالعات اهل محل ولو به طور کلی، ولو بدون ذکر نام مطلعین دادگاه را ملزم به صدور قرار تحقیق  به صرف استنادق.آ.د.م،  ٢٤٩مادۀ 
 کند.محلی می

ا قاضی تحقیق به عمل بالغ شده باشد، توسط دادرس یاتحقیق به طرفین  ی و معاینۀ محل، که باید حتمًا وقت و محّل اجرای قرار تحقیق محلّ 
گیرد و ی و معاینۀ محل باشد، اجرای قرار توسط شخص قاضی صادرکنندۀ قرار صورت میآید، به نحوی که اگر مبنای رأی دادگاه تحقیق محلّ می

 یا اگر توسط شخص دیگری است، گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

 

 ...  اگر مبنای صدور رأی قرار تحقیق محلی یا معاینۀ محل باشد •
 آید.اجرای آن فقط توسط دادرس به عمل می

 آید.اجرای آن فقط توسط قاضی تحقیق به عمل می
 آید.اجرای آن توسط قاضی صادرکنندۀ رأی به عمل می

 آید.اجرای آن توسط دادرس یا قاضی تحقیق یا عتوسط شخصی که گزارش وی مورد وثوق دادگاه باشد، به عمل می 

 حضور اصحاب دعوا اصوًال شرط اجرای قرار نیست، پس عدم اّال  اجرای قرار است، و رار ابالغ صحیح وقت و محّل شرط مهم برای اجرای ق
 حضور اصحاب دعوا (چه یکی، چه هر دو) مانع اجرای قرار نیست.

 

 »قانون مدنی ١٣٢٤تا  ١٣٢١مواد «أمارات 

 قانون مدنی ٣٥ اوضاع و احوال به حکم قانون؛ مانند امارۀ ید مادۀأمارۀ قانونی:

 ی و معاینۀ محلی.اوضاع و احوال به نظر قاضی؛ امارۀ تحقیق محلّ أمارۀ قضایی: 

  ماره، دلیل مقدم است.أدر صورت تعارض دلیل با 
 .در صورت تعارض أمارۀ قانونی با أمارۀ قضایی، أمارۀ قضایی بر أمارۀ قانونی مقدم است 
 از یک جنس باشد: سقوط در صورت تعارض أماره با أماره و أمارات هر دو 
 مارۀ قانونی سبب ایجاد ظِنّ نوعی است.أمارۀ قضایی موجب ایجاد ظِنّ شخصی و أ 
 علم:یقین: دلیل % ١٠٠ 
 (گمان): أماره علم: ظن % ١٠٠تا  ٥٠ 
 علم: شک: اصول % ٥٠ 
 علم: جهل % ٠ 
  مارۀ قضایی ـ أمارۀ قانونی یا همان اصلأترتیب تقدم: دلیل ـ 
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 ی از شخص مطلع همانند اجرای گواهِی گواهان است؛ ثانیًا همان موارد جرح گواه شامل جرح مطلعین رای قرار تحقیق محلّ اوًال ترتیب اج
 شود.نیز می

 چند نکته در مورد کارشناسی

ون نظر اکثریت مالک باشد و در صورت تعدد کارشناس باید تعدا کارشناسان فرد باشد. (چاوًال انتخاب کارشناس از سوی دادگاه به قید قرعه می
 است.)

ق.آ.د.م،طرفین دعوا قبل از اقدام کارشناسی، تراضی بر  ٢٦٨ثانیًا کارشناس باید از بین کارشناسان رسمی باشد، مگر اینکه به موجب مادۀ 
 شود.میالطرفین که یک کارشناس غیررسمی است، جانشین کارشناس رسمی کارشناس دیگری نمایند، که در این صورت کارشناس مرضی

 ِخبره (متخصص غیرکارشناس) استفاده نماید. تواند ازدر صورت فقدان کارشناس، دادگاه می

کارشناسی باید بر اساس موضوعی که به کارشناسی ارجاع شده است. آن هم صرفًا به شکل فنی و تخصصی اظهارنظر نماید، یعنی نباید 
 اظهارنظر قضایی نماید.

کند؛ چنانچه ارشناس باید در مدت مقرر به صورت کتبی تقدیم دادگاه شود، واال دادگاه کارشناسی دیگر تعیین میق.آ.د.م، نظر ک ٢٦٢طبق مادۀ 
دهد و تخلف آن قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر فنی همان کارشناس قبلی به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می

 کند.ر اعالم میداکارشناس را به مرجع صالحیت

 »ق.آ.د.م ٢٦٠مادۀ «ز تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه است. انظر کارشناس ظرف یک هفته 

 شود.ایرادات رِدّ دادرس مشمول کارشناس نیز می

را برای ادای  ق.آ.د.م، در صورت لزوم تکمیل تحقیقات، تا أخذ توضیح از کارشناس، دادگاه کارشناس ٢٦٣نکتۀ عجیب این که به موجب مادۀ 
 کند.کند و در صورت عدم حضور جلب میتوضیح دعوت می

 ق.آ.د.م، احضار گواه بار اول، احضار مجدد در صورت عدم حضور ٢٤٣مادۀ 

 ق.آ.د.م، دعوت کارشناس برای توضیح، واال جلب کارشناس ٢٦٣مادۀ 

 

 »ق.آ.د.م ٢٨٩تا  ٢٧٠مواد «سوگند 

الطبیعه است، به نحوی که اداکنندۀ سوگند یا قسم یا یمین یا تحلیف، خدا را به درستی گفتار خود گواه ماوراءُ سوگند، إخباری تشریفاتی، وابسته به 
 شود: دهد. سوگند به دو دستۀ عمده تقسیم میقرار می

 سوگند عهدی که ارتباطی به ادله ندارد و عبارت است از عهد بستن شخص برای انجام مأموریت یا اقدام شخصی. .١
 آید.قضایی، جزء ادلۀ اثبات است و در دادگاه نزد دادرسی به عمل می سوگند .٢

 قسم است: ٣سوگند قضایی خود بر 

ی .١ کند، یا ادعا را ادعا را ساقط می الناسی به تنهایی و بدون هیچ دیگری یا، سوگندی است که در یک دعوای مالی و حقسوگند َبتَّ
 »ق.آ.د.م ٢٧٣ و ٢٧٢، ٢٧١ی: مواد سوگند َبتّ «کند. یثابت م

 شود.کند و به موجب آن سوگند ادعا ساقط میبنابراین، در سوگند قاطع اوًال به تقاضای خواهان، ُمنکر ادای سوگند می

  شود. ثانیًا این سوگند قاطع قابل رد به خواهان است، به نحوی که اگر خواهان سوگند یاد کند، ادعایش ثابت می

 توانند سوگند یاد کنند.یه میلَ عَ ر سوگندها، هم مدعی و هم مدعٌی پس در سوگند قاطع بر خالف سای 
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عی به عمل آید، مّد  عی ارائه نموده، توسط خودِ ، سوگندی است که در دعاوی مالی برای تکمیل دلیل ناقص که مّد سوگند تکمیلی .٢
ی) ولی دلیل ناقصی است و به تنها  یی توان اثبات ندارد.پس در سوگند تکمیلی دلیل هست، (بر خالف سوگند َبتَّ

ی، قابل رد به مدعٌی  شود یا کند و ادعایش ثابت میباشد، به نحوی که یا مدعی آن را ادا مییه نمیلَ عَ سوگند تکیلی برخالف سوگند َبتَّ
 شود.کند و ادعایش ساقط میادا نمی

 ق.آ.د.م ٢٣٠مادۀ مانند گواه به ضمیمۀ سوگند (یک مرد یا دو زن به ضمیمۀ سوگند) مذکور در بند ب 
، سوگندی است که عالوه بر وجود دلیل کامل، مدعی (خواهان) در دعوای علیه میت، پس از اقامۀ بینه (دلیل) سوگند استظهاری .٣

 کند.ادا می
ی قابل رد به مدعی وگند َبتّ شود، پس این سوگند مثل سوگند تکمیلی و بر خالف سدر صورت امتناع از سوگند، حِقّ وی ساقط می

 یست.ن
  .ق.آ.د.م ٢٨٤مادۀ «درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد« 

 ق.آ.د.م ٢٨٤مادۀ «توان انجام داد. این درخواست را تا پایان دادرسی می« 
  ثنائًا وقتی ق.آ.د.م، مدعی یعنی کسی که ادعایی دارد (خالف ظاهر یا اصل) که غالبًا خواهان است و است ٢٨٥و  ٢٧٥با جمع مواد

باشد، سوگند باید به صورت ایجابی و مثبت دعوا منقلب شده باشد، یعنی از سوی خوانده ادعایی مطرح شده باشد، خوانده مدعی می
باشد، باید به مبنی بر وقوع یا وجود ادعا صورت گیرد؛ و سوگند از سوی منکر که غالبًا خوانده و در صورت انقالب دعوا خواهان می

 ی یعنی مبتنی بر عدم وجود یا عدم وقوع صورت گیرد. صورت سلب
 شده در قرار دادگاه و با لفظ جاللۀ َو الّلِه، ِبالّلِه، َتالّلِه ادا شود.بینیسوگند باید مطابق تشریفات پیش 
 شود.ها نیز پذیرفته میادای سوگند به نام خدا به سایر زبان 
 ت.پس در سوگند، مهم نام خدا است، زبان مهم نیس 
  ضمنًا ممکن است در صورت نیاز، دادگاه تغلیظ را نیز دستور دهد، تغلیظ یعنی، ادای سوگند از حیث اجرا در زمان خاصی (مانند روز

 باشد. جمعه)، یا مکان خاصی (مانند مسجد) یا حالت خاصی (مانند با وضو، دست بر روی قرآن یا کتاب مقدس قراردادن)

 نفسبهاعتماد خواهیممی اگر. کنیم متمرکز دیگران به بخشش در را مانانرژی که است این اهداف به دستیابی هایراه بهترین : ازیه توصیۀ ُمخلصانه
 القا را هااین دیگری شخِص  در باید خواهیممی اندیشیمثبت و امیدواری حس اگر. ببریم باال را ماناطرافیان نفس به اعتماد کنیم سعی شود، بیشتر خودمان

 و دیگران به کمک موجِی  اثرِ ! ما زندگی بر است »دیگران اثر« این .بخواهیم هم دیگران برای خواهیممی خودمان برای موفقیت را اگر و کنیم
 از یکی آموختیم هم وقتی. بود خواهیم »دوستینوع« این ذینفع ترینبزرگ خودمان که است این آنها به مانانرژی و وقت سخاوتمندانۀ بخشیدِن 

 دیگران اثر. ایمداده تغییر خوبی سمت به را خودمان زندگی واقع در اطرافیان وضع بهبود با لذا باشد،می اطرافیانش کس هر زندگی بر هابخش یرگذارترینتأث

استظهاریتکمیلیَبّتیسوگند

دلیل هست و کامل ولی دلیل هست، ولی ناقصهیچ دلیلی نیستوجود یا عدم وجود دلیل
بقای آن مورد تردید است

فقط مدعیفقط مدعیمدعی یا مدعی علیهاداءکننده

 توسط دادگاهمستلزم درخواستمستلزم درخواستتشریفات
ً
رأسا
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ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر  توو تهران! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
کنم تا ی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهتهگذاشتن آموخزندگی آنهاست. به یادگیری و  اشتراک

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم هایی را که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک میروش
 متفاوتم!» های روانه کار بردن مثالب«و » نویسیساده«انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.اگر موفقیِت بیشتری می«من به این جمله ایمان دارم: 

 مطلبی نوشتن با یا کنم هدیه دیگری به من کند، هدیه من به را آن شده، متأثر آن از و است خوانده را جزوۀ آیین دادرسی مدنی دوستم اگر اینکه یعنی
 را مثبت تغییرِ  و لذت از موجی هم اطرافیانم و جامعه هم ببرم، لذت خودم هم تا کنم آن خواندن به تشویق را دیگران دربارۀ این جزوه،

را روی بخشش به دیگران متمرکز ام خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستکنند. من متوّجه شده احساس
 کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.

ایمیل  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥شمارۀ  ایم، مواجه شدید؛ از طریققلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد سهو
mollakarimi.omid@gmail.com آیین دادرسی  مختصر«های این جزوه از کتاب با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضی از قسمت
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 یهبگم که  یدشدم؛ البته با ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

دم دسِت آخر بعد از ادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوِق ثابت از اوون م یهکاِر ثابت هم داشتم که ماهانه 
 یافتحقوق خوب در  یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمنِد سطِح باال توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس یافتدر 

حقوِق ثابِت خوب رو  یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوِج آرزوهاش ۀخوب نقط ِی مند حقوِق کار یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا یدکنم. شا
غرور و کماِل  یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدیمطلوب نم

جا  یه«بجنگه و از  یدکه با ینها یزادآدم ِی ذاِت زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا». تونستم!«بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودِن خودم  یداز مف یترضا
حقوِق ثابت  یگرفتم عطا یمباشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصم یفرار  »یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو « یا همون »نشستن
اگه دوستان و  یبشه و حت یجادل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ  یدسوزان با یاِق اشت ینخوندن! البته اشروع کنم به  ینل فروردببخشم و از اوّ  یشرا به لقا

 یتاً و نها کننیهزار تا شرکت م صد و ده «بگن:  یا؛ !»یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کاِر ثابت دار «تمسخر بهت بگن:  اب یاناطراف
 ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ  یتنداشتم که به موفق اطمینان !»یندار  یمرًا شانسعُ  هیسهم و تو بدوِن  دارنیسه هزار تا َور م

کم توقع و انتظارشون  یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو اِبرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ ۀبگم و با هم» اللهبسمه«
که از شکست داشتم، از  یبا وجوِد تماِم ترس«رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات:  یابلندپروازانه یریِن ش یسِک رو از من کم کنن. من ر 

 یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده یه ۀجمل». بودم! یراض امیمتصم
کوچولو که رووش آرم کانون  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معّطلرسییه مینداشته باش که به ماش یقینکن و  ّیهته یاتهکه توو رو ینیماش

. ُاومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاُکت  یرو  یشهکانون هم هاییلداره و وک ور 
با نگهباِن مجموعه هماهنگ  تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعِت کاِر اوونجا تا  ینکهبا وجود ا ت کردم وصحب کتابخونه یهمثًال با مسؤول 

شیریِن اوون زحمات  ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکه! خالصه ایشب هم از کتابخونه استفاده کن ۱۱و تا  یکن
 ِی هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا». سرافان َمع الُعسر، یُ «رآن: به فرموده ق شم؛یمند مبهره

ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«و به عضویت  ) قبول شدمی(وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر  یحقوق یهاآزمون
 !»یچههمه جا بپ یتتموفق یصداسکوت تالش کن و اجازه بده  یتوو «

 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم
 است. جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد پایان

Telegram: @OmidMollakarimi Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کنندۀ قبولی شما در آزمون وکالت، اهید تا تمام جزواتی را که تضمینبدین و از من بخو  َاپواتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 
 برایتان ارسال کنم! به رایگانقضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری است را 
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