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 دعوا اثبات ادلهجزوه 
 دکتر امید مالکریمی :تألیف

 

 

 

 

 

 پیشگفتار مؤلف
ترین درس ، مهمکه در هر دو درس، مشترک است ادلۀ اثبات دعوا َتَبِعش و به و حقوق مدنی ییین دادرسی مدنآکیه که ندونه درس 

های مختلف، ی این درس در دانشگاهسالهه به تدریس چندینهای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توج  در همۀ آزمون
فهم دسترسی مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و سادهتصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار 

ِت  طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که شوند کتاِب جزوهمنابع می نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
به  جزوهی این . مطالعههه سردرگمی تبدیل نشب اوونجامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظِم منطقِی 

های های تخصصِی حقوقی مانند آزمونالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیدانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسی
طور  به ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی کهدهشود. ضمنًا باید بگم: کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه می
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( بگیرید www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میشگفت
 کنید!و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می

 

و حقوق  و حقوق تجارت رسی مدنیدآیین دا)مثِل جزواِت  سایتمشده در وبو بقیۀ جزواِت گذاشته نوشته ینکار من در ا یتمرکز اصل
من است که متفاوت  هدِف  ین،باشم!! در واقع ا یزمتماکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بیِن بنفش در  یه گاوِ  مثِل که  ینها (مدنی

 بنفش گاوِ مثِل  هامنوشته خوامی. ممتفاوتی نسبت به دیگران انجام بدمکارهای ، حقوق ۀدر رشت یسندگیآموزش و نو ۀباشم و در حوز 
ه  خورِ  که واقعًا درباشه   دن؛یفرد نشون مخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه یژگِی و یهرو که با  ییهاآدم یدیدد . حتماً باشهتوج 

 فهمهای سادهو آوردِن مثال «نویسیساده»خوام با من هم می ؛خاِص  خودشون رو دارن یمدل مو  یه یا زننیزرد م ینکمثاًل ع
ه نو و جالب یو انجام کار  یزکارهام، تما یبرا یغتبل ینکه بهتر  خوامیم ینکمتر  متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن  توج 

 هکه ب ییهارو در جزوه «بودنمتفاوت» ینمن ا «.بودنهمتفاوت یت،موفق یدکل» یبگم ول هااییشهجمله کل یناز ا خوامیباشه. نم
 حقوق گذاشتم، نشون دادم. یاِن در دسترس دانشجو یگانرا

ی این  MollaKarimi.ir یِت سا باید بگم که جزواِت در آخر،  ه به  بادائمًا  نوشتهو حت   قوانین تغییرات آخرین و جدید هایسرفصلتوج 
شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ شهبه روز میهای هر سال، آزمون هایتست و

 محتوای تولید کارگاه» اسِم کارگاِه ما، هاست!که متفاوت از بقیۀ کارگاه ضمنًا ما کارگاهی داریم .سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید
ی محتوای omidmollakarimi@) نم ِم ( و تلگراvekalatyar@م )اینستاگراید تونکه میاست « حقوقی ( رو دنبال کنید تا کل 

 حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.

ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را را آموزش خواهیم داد به گونه روس حقوقدبه صورت چریکی، کِل  
 های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت،اگر بدون مثال ، آیین دادرسی مدنی و سایر دروسمدنیحقوق بفهمید. مفاهیم 

ِل اوو دیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون ق، کاری میمونهازوهجن سخت است اما در تحم 
سری گرفتیم با یکمون میهای ایشون رو دستکردند. وقتی کتاباستادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می

رفت و زده مون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیسلمبۀ چِقِر فقهی و حقوقی مواجه میاصطالحات قلمبه
فهمیدیم، چون مفاهیم های دورۀ کارشناسی نمیشدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالمی

ل به زبوِن داستانی و با مثالپایه رو نمی ه میدونستیم و یکی باید او  گفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت های روشن برامون قص 
، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ «های اجتماعیشبکه»های اخیر که شد! در سالردن هلو می، مثل خوثقیل و دشوار

می ها و هشتادیها، دهه هفتادیاین شبکه ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معل 
 دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به روِش خودم میمیبه طور کامل رو ، مدنی خالصه اینکه ؛«گوییساده»یعنی 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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 ستند؛ین یفیتکل ای حق چیه یدارا گریکدی به نسبت اشخاص برائت اصل طبق حقوق عالم در: مقدمه

 حق تا اوردیب لیدل دیبا( خواهان) یمدع فرد« یالمُدَع یعَل نَهیِّالبَ» ۀقاعد طبق ؛یدعو کی در ن،یبنابرا

 .دینما اثبات را( خوانده) هیعل یمدع فیتکل و خود

 :است کرده فیتعر نیچن را لیدل م.د.آ.ق ۴۹۱ ۀماد: یفریک ای یمدن از اعم یدادرس رد لیدل

 .«ندینمایم استناد آن به دعوا از دفاع ای اثبات یبرا دعوا اصحاب که است یامر از عبارت لیدل»

 به یدعو از دفاع ای اثبات یبرا دعوا اصحاب که است یلیوسا: (اعم یمعنا به لیدل) دعوا اثبات لیوسا

 :است قسم دو بر م،ینامیم هم اعم یمعنا به لیدل را، آنها که لیوسا نیا. کنندیم استناد آن

 هم باز نشود، نیقی و تیقطع موجب اگر یتح و شودیم نیقی و قطع جادیا ثعبا آنچه :لیدل .1

 از شهود که یوقت البته) شهود شهادت سند، اقرار،: از است عبارت که است آورالزام یقاض یبرا

 .سوگند و( باشند قانون در مقرر طیشرا یدارا اوصاف و تعداد ثیح

 ترنییپا لیدل از آن ،یاثبات ارزش و کندیم ظن جادیا یقاض یبرا که است ییهاآن :اماره .2

 :است قسم دو بر اماره است؛

 انهنش را یامر ارذقانونگ یعنی شده؛ ذکر قانون در آن احکام و آثار که یامارات :یقانون ۀامار 

 اگر یحت است؛ یقانون امارات طبق بر یرأ صدور به مکلف یقاض. است دانسته گرید یامر

 .شود اثبات ییقضا ماراتأ ای ادله موجب به آن، خالف مگر نشود؛ اقناع او وجدان

 :یقانون امارات از یقیمصاد

 .ودش اثبات آن خالف مگر است تیمالک بر لیدل تیمالک عنوان به صرفت :تصرف ۀامار .۴

 داللت ف،یترص نحو به وارید به بنا اتصال ای وارید یرو ریسرت گذاشتن :فیترص و ریسرت ۀامار .2

 .دارد وارید آن یاختصاص تیمالک بر

 یبرا. شود اثبات آن خالف مگر دارد؛ اختصاص او شوهر به یزن از متولد فرزند :راشفِ ۀامار. 3

 .است نامشروع ۀرابط از یناش طفل که شود ثابت مثال

 اثبات آن خالف مگر است؛ دیرش او برسد، یشمس تمام سال ۴1 سن به یشخص اگر :رشد ۀامار .۱

 خالف آنکه مگر ،شودیم فرض هیسف او باشد، دهینرس یشمس تمام سال ۴1 به یشخص اگر و شود

 .شود اثبات آن

 شود؛یم فرض یتجار عمل آن کند یامعامله یتاجر اگر :تاجر عمالأ بودن یتجار ۀامار .5

 .است نبوده تاجر یتجارت امور به مربوط که شود ثابت مگر
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 اوضاع گر؛ید عبارت به ای نشده ذکر قانون در آن احکام و آثار هک یاتراما :ییقضا ۀامار 

 در ،یقانون ۀامار خالف بر ییقضا ۀامار احکام. ندیگو را هیقض قرائن و شواهد و احوال و

 نشده احصاء قانون در ییقضا امارات. است شده اگذارو یقاض نظر به و نشده ذکر قانون

 .است

 :ییقضا امارات از یقیمصاد

 طرف که یوقت دفاتر ارائه از تاجر امتناع تاجر، ریغ هیعل تاجر یتجار دفاتر فادمُ ،شدهضبط یصدا

 ۀجینت ستند،ین یقانون مقرر تعداد و اوصاف یدارا که یاشخاص شهادت کرده، استناد او دفاتر به مقابل

 م.د.آ.ق 22۱ و 2۴0 ،20۹ مواد در نیهمچن و لیدل نیتأم ۀجینت ،یمحل ۀنیمعا و یمحلّ قیتحق یقرارها

 .میمواجه ییقضا ۀامار با

 :حقوق در لیدل یهایژگیو

 در اما شود دادرس وجدان اقناع موجب دیبا معموالً لیدل اگرچه :دادرس یِدرون باورِ و لیدل :الف

 واقع به مکلّف خود، یِدرون باورِ از نظرصَرف و قانون دستور به دادرس: سوگند و اقرار مانند یموارد

 است، ونیمد خواهان به که دینما اقرار دعوا یخوانده اگر مثالً است، سوگند موضوعِ ای مقرٌبِه شمردن

 را آن گذارقانون رایز باشد نداشته خوانده به بودن ونیمد به یدرون باورِ اگر یحت رد،یبپذ دیبا دادگاه

 .است داده قرار دادرس یدرون باور نیجانش

 یبعض در یول است تیواقع کردن دایپ و اندنینما لیدل مفهوم که است نیا اصل :تیواقع و لیدل: ب

 از را آن وجه یاسفته دارنده هرگاه مثالً باشد،ینم واقع که شودیم اندهینما واقع یامر لیدل ارائه با موارد

 نداده او به زین را آن وجه افتیدر دیرس و نداده پس صادرکننده به را آن یالشه اما هگرفت صادرکننده

 را او یبده ت،یواقع و نموده یدعو اقامه صادرکننده هیعل( لیدل) سفته همان به استناد با تواندیم باشد،

 .دینما اثبات

گانههشت لیوسا و ادله از یکی فیتعر دیبا شودیم ارائه لیدل عنوانبه یالهیوس هرگاه :ادله شمار :ج

 .باشد صادق آن بر اندشده شمارش قانون در که دعوا اثبات ی

 .یکارشناس و محل نهیمعا ،یمحلّ قیتحق اماره، سوگند، ،یگواه سند، اقرار،: دعوا اثبات لیوسا و ادله -

 رود.ی( دلیل شمار نمCD) فشرده لوح و صوتضبط نوار نمونه یبرا پس

 ش ادله وسایل اثبات دعوا:بررسی ارز

 وسایل اثبات دعوا به ترتیب زیر بر هم تقدم دارند:
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حاکم است. با وجود  هاآنآور است بر تمام وسایل اثبات دعوا مقدم و بر تکه قطعیّ از آنجا :لیدل .۴

 رسد.ت به امارات قانونی یا قضایی نمیدلیل نوب

ونی قاضی را به ظن ؛ ولی امارۀ قانرساندیمصی ایی قاضی را به ظن شخامارۀ قض. امارات قضایی: 2

 .کندیمر و بیشتر وجدان قاضی را اقناع ت، به. از همین رو امارۀ قضاییرساندیمنوعی 

 از امارات قضایی کمتر است. هاآنبه دلیل ایجاد ظن نوعی، ارزش  قانونی: امارات .3

 تعارض امارات:

از دیگری نباشد، هر دو  تریقواشند و هیچ یک اگر دو امارۀ قانونی با یکدیگر در تعارض ب .1

 .شوندیمساقط 

 تریقواگر دو امارۀ قضایی با یکدیگر در تعارض باشند و با توجه به اوضاع و احوال، هیچ یک  .2

 .شودیماز دیگری نباشد، هر دو ساقط 

 م است.رض باشد، امارۀ قضایی مقداگر یک امارۀ قضایی با یک امارۀ قانونی با یکدیگر در تعا .3

 :وننزد قان ارزش ادله

بینی کرده است، مثالً ادعای مالکیت نسبت گذار در مواردی، ارزش ادله را نفیاً یا اثباتاً در قانون پیشقانون

 تواند اثبات شود.یسندِ رسمیِ مالکیت م یشده، در محاکم و ادارات، تنها با ارائهرمنقولِ ثبتیبه اموالِ غ

 باشد.یادرس: در تمامی ادله یکسان نمتحلیلِ دلیل بر د یدرجه

 :یمدن یدادرس نییآ قانون 3 ماده و یاساس قانون ۱۶۱ اصل ۀگستر

 نهمدوَّ نیقوان در را دعوا هر حکم کند کوشش است موظف یقاض»: یاساس قانون ۴۶۱ اصل اساس بر

 به تواندینم و دینما صادر را هیقض حکم معتبر، یفتاوا ای یاسالم معتبر منابع به استناد با ابدین اگر و ابدیب

 امتناع حکم صدور و دعوا به یدگیرس از نه،وَّدَمُ نیقوان تعارض ای اجمال ای نقص ای سکوت یبهانه

 «.ورزد

 یدگیرس یدعاو به نیقوان موافق موظفند هادادگاه قضات» قانون آیین دادرسی مدنی: 3 ماده نیهمچن و

 حیصر ای کامل موضوعه نیقوان که یصورت در. ندینما خصومت فصل ای و صادر یمقتض حکم کرده،

 معتبر منابع به استناد با باشد، نداشته وجود مطروحه هیقض در یقانون اصالً ای باشند متعارض ای نبوده

 و ندینما صادر را هیقض حکم نباشد، یشرع نیمواز با ریمغا که یحقوق اصول و معتبر یفتاو ای یاسالم

 امتناع حکم صدور و دعوا به یدگیرس از نیقوان تعارض ای اجمال ای نقص ای سکوت بهانه به توانندینم

 «.شد خواهند محکوم آن مجازات به و شده شناخته حق احقاق از فنکِستَمُ واال ورزند
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 به یانتساب عمل نبودن جرم صورت در یفریک امور در و هست یمدن امور به راجع ماده نیا و اصل نیا

 .است حاکم «تبرائ اصل» متهم

 صورت نیا ریغ در و باشدیم یامام دوازده عهیش انیرانیا شامل ماده نیا و اصل نیا نیهمچن و

 کند، طرح رانیا یهادادگاه در ییدعوا گانهیب یهادولت اتباع از یکی اگر: گانهیب قانون به استناد ـالف

 در نیبنابرا ؛باشد مسلط یو متبوع دولت نیانقو بر که داشت انتظار توانینم رانیا دادگاه یقاض از عتاًیطب

 یحکم ۀادل هم و یموضوع ۀادل هم است فلَّکَمُ خود، یادعا اثبات یبرا مذکور تبعه یدعاو لیقب نیا

 .کند ارائه را

 :عهیش ریغ انیرانیا یمذهب ای ینید مقررات به استناد ـب

 ۴3۴2 مصوب «محاکم در عهیش ریغ انیرانیا یۀشخص احوال تیرعا ۀاجاز قانون» مطابق 

 شده، شناخته تیرسم به آنان نید که رمسلمانیغ انیرانیا ـ ۴: هستند گروه دو عه،یرشیغ انیرانیا از منظور

 «سنت اهل» به رانیا در که یاسالم مذاهب ریسا روانیپ ـ 2 .انیمیکل و انیحیمس ان،یزرتشت: از عبارتند

 .هستند معروف

 دادگاه کنند، مطرح دادگاه در خود یۀشخص احوال به راجع یدعوائ انیرانیا از گروه نیا که یدرصورت

 .دارد هم را موضوع به مربوط یمذهب ای ینید احکام ارائه به ازین ،یموضوع ۀادل بر عالوه ،یدگیرس یبرا

 اقرار :اول لیدل

 (م.ق ۱223 تا ۱221 مواد و م.د.آ.ق 202 تا 202 مواد)

 :که است آن شهادت و ادعا با اقرار تفاوت. باشدیم خود ضرر به و ریغ نفع به یحقّ به اخبار: اقرار

 .ریغ ضرر به و خود نفع به است یحقّ به اخبار ادعا، .1

 .ریغ ضرر به و یگرید نفع به است یحقّ به اخبار شهادت، .2

 :از عبارتند اقرار چهارگانه یاجزا

 اخبار .1

 حق .2

 ریغ یبرا .3

 خود ضرر به .4

 

 :اقرار اوصاف

 .مینامیم هقرٌبِمُ را ارراق موضوع و مُقرٌلَه شده اقرار او نفع به که را یشخص و رّمُقِ را کنندهاقرار. ۴
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 به است ممکن شخص مثال یبرا. یحکم امور نه است، یموضوع امور اقرار موضوع اقرار، موضوع .2

 ۀعهد بر صلح ای هبه ای است عیب مثال یبرا که عقد آن یحقوق فیتوص اما کند؛ اقرار قرارداد کی انعقاد

 .شود واقع اقرار موضوع تواندینم و است یقاض

 .است باطل ،باشد یامر به معلق که یاقرار. دباش زمُنَجَّ دیبا اقرار. 3

 وجود ینقَیَتَمُ قدر آنکه مگر است باطل ،باشد دیترد یرو از بلکه نباشد، نیقی و قطع یرو از اقرار اگر .۱

 .است حیصح نقَیَتَمُ قدر همان به نسبت اقرار که باشد داشته

 و شده بالاثر او به نسبت اقرار ،کند بیتکذ را اقرار مفاد مُقرٌلَه اگر یول ندارد مُقرٌلَه قبول به ازین اقرار. 5

 .ندارد یاثر او به نسبت

 

 :باشد لیذ اوصاف یدارا دیبا مُقِرّ :مُقِرّ اوصاف

 یتیاهل همان اقرار، یبرا الزم تیاهل. اشدب فاءیاست تیاهل یدارا اقرار، موضوع به نسبت دیبا مُقِرّ .1

 کند؛ اقرار یرمالیغ امور در تواندیم هیسف ن،یبنابرا است؛ الزم اقرار موضوع اصل یبرا که است

 .کند اقرار یمال امور در تواندینم اما

 به خصوص، نیا در. باشد علم یدارا رٌلَهمُقِ به نسبت نیهمچن و اقرار موضوع به نسبت دیبا مُقِر .2

 .ستین الزم یلیتفص علم و است یکاف یاجمال علم اقرار، تسامح و ارفاق بر یمبتن تیماه لیدل

 .است باطل اکراه از یناش اقرار. باشد مختار دیبا مُقِرّ .3

 او اشتباه ای نید به نسبت مُقِرّ اشتباه از یناش اقرار ن،یبنابرا باشد؛ آگاهانه یااراده یدارا دیبا مُقِرّ .4

 .است باطل به نسبت

 .است باطل ،(یفضول اقرار) ریغ جانب از اقرار .5

 

 

 :نیمحجور اقرار

 .زیِّمُمَ ریغ چه و باشد زیِّمُمَ چه است، باطل یلک به :ریصغ اقرار .1

 .است باطل یکل به جنون حال در :مجنون اقرار .2

 .است باطل باشد، یمال امور در اگر و حیصح باشد، یرمالیغ امور در اگر :هیسف اقرار .3

 ؛است مؤثر مُقرٌلَه به نسبت و حیصح مُقرٌلَه و مُقِرّ نیمابیف (:مُفَلَّس) ورشکسته شخص اقرار .4

 به ؛کندینم وارد یخلل مارَغُ حقوق به یعنی است؛ استناد رقابلیغ ما،رَغُ برابر در اقرار نیا امّا

 کرده ءفایتاس ورشکسته، اموال از کامل طور به را خود طلب طلبکاران، ریسا ابتدا گر،ید عبارت
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 مُقرٌلَه طلب هیتأد به شود، حاصل ورشکسته یبرا یمال بعداً آنکه ای بماند یباق یزیچ اگر و

 .شودیم داده اختصاص

 :اقرار در یندگینما
ینم ل،یوک مانند نده،ینما نیبنابرا است؛ حورم تیشخص گر،ید عبارت به ای شخص به قائم اقرار،

 .کند اقرار خود نهعَمنوبٌ هیعل ،یدعو قاطع امور به نسبت تواند

 :باشد لیذ اوصاف یدارا دیبا مُقرٌلَه :مُقرٌلَه اوصاف

 .بشود شده، اقرار او نفع به آنچه مالک بتواند و باشد تمتع تیاهل یدارا اقرار، موضوع به نسبت .1

 .باشد تیّم تواندیم مُقرٌلَه .2

 علم او به نسبت اگر اما ست؛ین رمؤث اقرار باشد، مجهول یکل به اگر. باشد معلوم دیبا مُقرٌلَه .3

 یحال در مال، فالن مالک نفع به اقرار مانند ؛است آورالزام و حیصح باشد، داشته وجود یاجمال

 مثال، یبرا که کند اقرار ،مُقِرّ اگر نیهمچن. است نشده نییتع رسم و اسم به مال، آن مالک که

 .است حیصح قَّنیَمُتَ قَدر حد در او اقرار است، بدهکار نفر دو از یکی به

 

 :که داشت توّجه دیبا مُقِرٌبِه خصوص در: بِه مُقِرٌ اوصاف

 31 یشخص کی به نسبت ساله ۱0 یشخص اگر مثال، یبرا. باشد ریپذامکان عادتاً و عقالً دیبا .1

 .ستین رفتهیپذ کند، اُبُوَّت به اقرار ساله،

 یمبلغ قمار، موجب به که کند اقرار ندتواینم یشخص مثال یبرا. باشد مشروع دیبا ارراق موضوع .2

 .است ونیمد یگرید به

 .باشد مجهول یکل به دینبا بِه مُقِرٌ .3

 :شودیم میتقس دسته دسته دو به اقرار ث،یح نیا از :صراحت ثیح از اقرار اقسام

 قبول بر داللت حیصر و میمستق طور به که اشاره ای کتابت ای الفاظ با اقرار: حیصر اقرار .1

 ممکن اقرار نیا .است حیصر اقرار باشد، داشته او یبرا یحقّ قبول و مقابل طرف یادعا

 باشد، اقرار از یحاک حاًیصر که الل شخص ۀاشار. باشد اشاره با ای یشفاه ای یکتب است

 .است حیصح

 طرف حقِّ به نسبت میمستق و حیصر طور به مُقِر، شخص ،یضمن اقرار در: یاقرارضمن .2

 به مستلزم که کندیم انیب یمطلب اشاره، ای کتابت لفظ، موجب به بلکه ند،کینم اقرار مقابل

 بر داللت عمل نیا که دهدیم انجام یعمل که آن ای است مقابل طرفِ حقِّ شناختنِتیرسم
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 یشخص ییدعوا در که دیکن فرض مثال، یبرا. دارد مقابل طرف حقِّ شناختن تیرسم به

 قبالً را خواهان طلب که داردیم انیب خوانده کرده، طرح یگرید هیعل یطلب افتیدر بابت

 شده واقع سقوط جه،ینت در و تهاتر مورد خواهان، طلب که داردیم انیب آنکه ای کرده هیتأد

 به قائل امّا کرده؛ قبول را مقابل طرف طلب اصل خوانده، که رساندیم عبارات نیا. است

 .است یضمن اقرار قرار،ا نیا .است تهاتر ای هیتأد لیدل به آن سقوط

 :شودیم میتقس دسته دو به اقرار ث،یح نیا از :تیقاطع ثیح از اقرار اقسام

 و خواسته اصل به خوانده کهآن یعنی (:یدعو اصل به اقرار) یدعو قاطع اقرار .1

 مقابل طرف یادعا از یبخش به نسبت چه و( یکل اقرار) کند اقرار مقابل طرف یادعا

 (.یجزئ اقرار) کند اقرار

. نامندیم زین قاطع ریغ اقرار را اقرار نیا (:یدعو مقدمات به اقرار) یمقدمات اقرار .2

یم اقرار آن مقدمات به نسبت بلکه کند،ینم اقرار خواسته اصل به شخص اقرار نیا در

 فقره کی مبلغ ۀمطالب ۀخواست به یشخص که ییدعوا در که دیکن فرض مثال، یبرا. کند

 امّا کند، اقدام مزبور ۀسفت در خود یامضا اصالت و صحت به خوانده کرده، طرح سفته

 اقرار نیا. نکند قبول را سفته مبلغ به نسبت خود یبدهکار سفته، بودن ینیتضم لیدل به

 .است یمقدمات اقرار کی

 :شودیم میتقس دسته دو به اقرار ث،یح نیا از :اقرار وقوع محلّ ثیح از اقرار اقسام

یم صورت یقاض نزد در که است یاقرار(: ییقضا اقرار) ادگاهد در اقرار .۱

 :باشد یشفاه ای یکتب است ممکن اقرار نیا. ردیگ

 به که یگرید سند هر ای حهیال دادخواست، در است ممکن: دادگاه در یکتب اقرار

 به یصورت در... و حهیال و دادخواست در البته. ردیگ صورت شود،یم میتقد دادگاه

 .باشد محرز هیإلمُنتَسبٌ به آنها تعلُّق که شودیم رفتهیپذ دادگاه در اراقر عنوان

. شودیم اقرار یامر به یقاض نزد در ،یشفاه صورت به :دادگاه در یشفاه اقرار

 .کند درج جلسهصورت در اقرار مفاد که است ملزم یقاض حالت، نیا در

 دادگاه از خارج در که است یاقرار(: ییقضا ریغ اقرار) دادگاه از خارج اقرار .2

 :باشد یشفاه ای یکتب است ممکن زین اقرار نیا. ردیگیم صورت
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 سند ای یرسم سند کی موجب به اقرار است ممکن: دادگاه از خارج یکتب اقرار 

 از خارج یکتب اقرار ینوع زین یتجار دفاتر در نید دیق مثال، یبرا. ردیگ صورت یعاد

 .است دادگاه

 صورت به دادگاه، از خارج شخص است ممکن :دادگاه از جخار یشفاه اقرار 

 .شودیم اثبات دادگاه یبرا شهود، شهادت با اقرار نیا. کند اقرار یامر به نسبت یشفاه

 

 نیریسا به نسبت اقرار ریتأث: 

 .است مؤثر او و مقامقائم و او خود به نسبت شخص هر اقرار .1

 .هستند شخص مقامقائم وراث، رایز است؛ مؤثر هم او وراث به نسبت شخص اقرار .2

 ثشانرِّوَمُ ۀعهد بر نید وجود به او ۀورث از یبرخ و باشد کرده فوت یاصل ونیمد اگر .3

 .رّاثوُ ریسا به نسبت نه است؛ مؤثر خودش به نسبت فقط وارث هر اقرار کنند، اقرار

 او قرارا کند، منتقل گرانید به را مال آن سپس و کند اقرار یمال به نسبت یشخص اگر .4

 .است مؤثر زین هیإلمنتقلٌ برابر در

 را آن و رجوع خود اقرار از تواندینم مُقِر یعنی ست؛ین مسموع اقرار از بعد انکار: اقرار از بعد انکار

 :است توجهقابل لیذ موارد خصوص، نیا در. کند بیتکذ

 دادگاه در اقرار ۀژیو فقط ست،ین مسموع اقرار از بعد انکار که را عبارت نیا د،یاسات از یبرخ .1

 با. دانندیم مجاز دادگاه از خارج یاقرارها خصوص در را اقرار از بعد انکار ن،یبنابرا و دانندیم

 .ستین قبولقابل نظر نیا م.ق ۴2۱۱ ۀماد اطالق با توجه

 اقرار یموضوع به نسبت خود، تیوص ضمن در یشخص اگر اما است؛ رجوع قابل تیوص گرچه .2

 .ستین رجوع قابل اقرار آن کند،

. شودیم بالاثر اقرار، ر،یز موارد در اما ست؛ین مسموع اقرار از بعد انکار گرچه :اقرار شدن بالاثر

 :از است عبارت موارد نیا. است مُقِر ۀعهد بر اثبات، بار موارد نیا تمام در

 کند اقرار یشخص مثال، یبرا. است بوده کذب او اقرار که کند ثابت مُقِر یعنی :اقرار کذب .1

 در که کند اثبات اشگذرنامه موجب به سپس و کرده منعقد را یامعامله یخاصّ خیتار در که

 .است باطل او اقرار جه،ینت در و بوده رانیا از خارج او خ،یتار آن

 صحّت طیشرا یدارا اقرار یعنی است؛ بوده فاسد او اقرار که کند ثابت مُقِر یعن: یاقرار بطالن .2

 .ستین اقرار
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 شخص در او یعنی است؛ بوده اشتباه بر یمبتن او اقرار که کند ثابت مُقِر یعن: یاقرار در اشتباه .3

یم یتلقّ فاسد اقرار از ینوع ز،ین اشتباه بر یمبتن اقرار. است شده اشتباه دچار ن،ید زانیم ای لَهمُقِرٌ

 .شود

. است قبولقابل عذر بر یبتنم اقرار، که کند ثابت مُقِر اگر: قبولقابل عذر یمبنا بر اقرار .4

 چک فقره افتیدر موجب به الحسنه،قرض عنوان به را یمبلغ یشخص که دیکن فرض مثال، یبرا

یم اقرار خود یبدهکار به چک، افتیدر نیهم یمبنا بر او. کندیم قرض یگرید شخص از

 ،قبولقابل عذر کی ۀواسط به اراقر نیا. شود مواجه چک آن وجه وصول عدم با بعداً امّا کند؛

 .است انکارقابل

 بدون کند،یم اقرار مقابل طرف یادعا مورد امر همان به مُقِر، یعنی است؛ ساده اقرار، گاه :اقرار یۀتجز

 آن سؤال .دیافزایم یدیجد جزء ای وصف د،یق مقابل طرف یادعا بر گاه اما د؛یفزایب آن بر یزیچ کهآن

 ایآ کند، اقرار آن به نسبت و کرده اضافه خواهان یادعا به یگرید جزء خود، اقرار در مُقِر اگر که است

 به ه،یّبق به نسبت و کند رد ست،ین او قبول مورد که را یجزئ آن و کند هیتجز را اقرار تواندیم خواهان

 :شد لیتفص به قائل لیذ حاالت نیب دیبا خصوص نیا در ر؟یخ ای کند استناد اقرار

 ده خواهان، یادعا مثال، یبرا (:صفت کی کردن اضافه با مراهه اقرار) موصوف اقرار .1

 یاقرار نیچن. کند اقرار سه ۀدرج برنج تن ده یبدهکار به نسبت خوانده و است بوده برنج تن

 .ستین هیتجزقابل

 تن ده خواهان یادعا مثال، یبرا(: دیق کی کردن اضافه با همراه اقرار) دیّمق اقرار .2

 سال ماه ریت اول در لیتحو یبرا برنج، تن ده به یبدهکار به نسبت هخواند و است بوده برنج

 .ستین هیتجزقابل یاقرار نیچن. کند اقرار ندهیآ

 خوانده و است بوده برنج تن ده خواهان، یادعا مثال، یبرا: متصل یاستثنا با همراه اقرار .3

 کی منه، مستثنا و ستثنام که آنجا از. بدهکارم لوگرمیک 500 جز به برنج، تن ده که کند اقرار

 .ستین هیتجز قابل یاقرار نیچن دهند،یم لیتشک را واحد ۀمجموع

 خوانده و است بوده برنج تن ده خواهان، یادعا مثال، یبرا :منفصل یاستثنا با همراه اقرار .4

 زانیم از لوگرمیک 500 که دارد انیب گرید یجا در اما است؛ بدهکار برنج تن ده که کند اقرار

 نیچن ن،یبنابرا کند؛ استناد او اقرار کل به مُقِر هیعل تواندیم لَهمُقِرٌ. است شده کم او یاربدهک

 .است هیتجز قابل یراقرا
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 تن ده خواهان، یادعا مثال، یبرا (:ادعا کی کردن اضافه با اقرارهمراه) مُرکّب اقرار .5

 صورت پرداخت ای تهاتر اما است؛ بوده بدهکار برنج، تن ده که کند اقرار خوانده و بوده برنج

 نیا ریغ در شود؛ اثبات دیبا مُقِر جانب از که است ییادعا پرداخت، ای تهاتر. است گرفته

 .است هیتجز قابل یراقرا نیچن ن،یبنابرا است؛ پرداخت عدم و تهاتر عدم بر اصل صورت،

 

 :اقرار به راجع ینکات

 .شود متولد زنده که است مؤثر یصورت در حمل یبرا اقرار م.ق ۴2۱0 ۀماد طبق .1

 .ستین اقرار صحت مانع اقرار، سبب در لَهمُقِرٌ و مُقِر اختالف م.ق ۴2۱۱ ۀماد اساس بر .2

 شهادت به توانیم یصورت در را محکمه از خارج در واقع یشفاه اقرار م.ق ۴2۱۹ ۀماد طبق .3

 .باشد اثبات قابل شهود شهادت به دعوا اصل که کرد اثبات شهود

 

 سند :دوم لیدل

 (م.ق ۱302 تا ۱221 مواد و م.د.آ.ق 222 تا 20۶ مواد)

 نیا به توجه با. است استناد قابل دفاع، ای ادعا اثبات مقام در که است یانوشته م.ق ۴21۱ ماده طبق: سند

 :فیتعر

 یدارا جمله از که دانست« سند» یاصطالح مفهوم به توانیم یصورت در القاعده یعل را« نوشته» .1

 .شودیم داده نسبت او به سند باشدکه یشخص مهر، ای و رانگشتاث امضاء،

 باشد، انگشت اثر ای امضا فاقد یانوشته اگر. است اثرانگشت ای امضا سند، کی رکن نیترمهم .2

 ۀامار عنوان به تواندیم که است یمدرک ،یانوشته نیچن البته. شودینم محسوب سند نوشته، نیا

 .شود استفاده ییقضا

 اثبات یبرا ییقضا ۀامار عنوان به اما ،شودینم محسوب سند عکس، و شدهضبط یداص لم،یف .3

 .است استفاده قابل دفاع ای ادعا

 نیهم از. است سند از یبردارریتصو ینوع صرفاً بلکه شود؛ینم محسوب سند ،(دورنگار) فکس .4

 ریتصو ینوع فقط فکس ن،یبنابرا شود؛یم گفته زین( دور راه از یبردار یکپ) یکپ تله آن به رو،

 .شودیم محسوب( یکپ)

 محسوب سند گرید یدعوا در و شود؛ محسوب سند ،یدعو کی در یانوشته است ممکن .5

 .نشود

 :شودیم میتقس دسته دو بر سند: سند اقسام
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 :است مشخصه سه یدارا که است یسند: یرسم سند .۱

 ن،یبنابرا باشد؛ شده میتنظ یقانون رانمأمو ریسا توسط ای یرسم اسناد دفاتر ثبت، ادارات در .الف

 قانون در او تیمأمور که باشد یشخص یعنی باشد؛ یقانون مأمور دیبا سند ۀکنندمیتنظ مأمور

 ای ،(یدولت یهادستگاه ای وزارتخانه مأموران مانند) باشد دولت استخدام تحت چه شده؛ نییتع

 (.طالق و ازدواج سردفتر ای یرسم اسناد سردفتر مانند) نباشد دولت استخدام تحت

 .باشد کنندهمیتنظ شخص تیصالح حدود در شدهمیتنظ سند. ب

 .باشد شده تیرعا یقانون فاتیتشر و مقررات مزبور، سند میتنظ در. ج

 یعاد باشد، نداشته را آنها از یکی یحت فوق، اوصاف از کی هر یسند اگر: یعاد سند. 2

 نامه،عهیمبا مانند امالک یهاآژانس در یمیتنظ اسناد ،(چک و سفته برات،) یتجار اسناد. است

 نوشت، خود ۀنامتیوص ،یعاد یدهایرس و هانامه ساخت، در مشارکت قرارداد و نامهاجاره

 آن میتنظ در یرسم مأمور چیه رایز است؛ یعاد سند یهمگ ،هاشرکت سهام و یتجار دفاتر

 .است نداشته دخالت

 :یرسم اسناد یایمزا

 سند که یشخص یعنی است؛ جعل یادعا قابل فقط و ستین دیترد و انکارقابل یرسم اسناد .1

 او اگر. ستین او آن از خط ای اثرانگشت امضا، که دارد اظهار تواندینم اوست، به منتسب

 اثبات را ادعا نیا و کند جعل یادعا آن به نسبت دیبا کند، یمنتف را خود به سند انتساب بخواهد

 .کند

 خیتار ،یعاد اسناد در اما ؛است معتبر ثالث اشخاص برابر در یحت میتنظ خیتار ،یرسم اسناد در .2

 .است معتبر شانیا لهیموص و وراث و نیطرف نیمابیف فقط میتنظ

آن مفاد یاجرا یبرا که یاسناد. است االجراالزم هاآن در مندرج تعهدات به نسبت یرسم اسناد .3

 ز،ین اسناد ثبت اداره به مراجعه رفصِ به توانیم ،یدعو ۀماقا یدادگاه به رجوع بر عالوه ها

 که است الزم نکته نیا ذکر. شودیم دهینام االجراالزم اسناد ،کرد درخواست را هاآن یاجرا

 گذارقانون که هستند یعاد اسناد از یبرخ اما است؛ یرسم اسناد االجرا،الزم اسناد االصولیعل

 .چک مانند کرده؛ یتلق االجراالزم سند را هانآ

 :داشت توجّه نکته دو به دیبا خصوص نیا در: یرسم سند یاثبات ارزش

 شتریب آن یاثبات توان نیبنابرا و ستین دیترد ای انکارقابل ،یعاد سند برخالف ،یرسم سند .1

 .است
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یم باعث نیا و است استناد قابل همگان برابر در ،یعاد سند برخالف ،یرسم سند خیتار .2

 .باشد شتریب آن یاثبات توان هک شود

 

 :یرسم سند اعتبار یدارا یعاد اسناد

 :دارد یرسم سند اعتبار لیذ مورد دو در یعاد اسناد .۴

 توجه دیبا البته. کند قیتصد هیإلسبٌتمن از را آن صدور شده؛ اقامه او هیعل سند که یطرف اگر 

 ابدییم یرسم سند اعتبار شخص، همان برابر، در فقط یعاد سند حالت، نیا در که داشت

 محسوب یرسم سند ن،یریسا به نسبت یعنی کرده؛ دییتأ را سند آن اصالت و صحت که

 .شودینم

 به نسبت که شده مهر ای امضا شخص همان توسط مزبور سند که شود ثابت دادگاه در اگر 

 در فقط یعاد سند حالت، نیا در که دیباش داشته توجه البته. است کرده تعرض آن اصالت

 سند صحت و کرده تعرض سند اصالت به که ابدییم یرسم سند اعتبار ،یشخص همان برابر

 .است شده اثبات او برابر در

 موارد نیا در که است یمعن نیا به صرفاً دارند، یرسم سند اعتبار فوق، موارد در یعاد اسناد نکهیا. 2

 ندارد؛ را یرسم سند اوصاف ریسا موارد، نیا رد یعاد سند اما ست؛ین دیترد ای انکارقابل ،یعاد سند

 .ستین استناد قابل ثالث اشخاص برابر در آن خیتار ،یرسم اسناد برخالف و نشده یتلق االجراالزم یعنی

 دیترد ای انکارقابل همچنان و ندارد را یرسم سند اعتبار نیریسا برابر در سند فوق، فرض دو هر در. 3

 .است

 

 :االجراالزم سند

 محاکم به رجوع به ازین بدون تواندیم آن مفاد یاجرا یبرا سند، نفعیذ شخص که است یسند 

 یاجرا ۀنامنییآ تابع اسناد نیا مفاد یاجرا ۀویش. کند اجرا را آن مفاد ثبت، ۀادار قیطر از ،یدادگستر

 االجراالزم داسنا. است ییاجرا اتیعمل از تیشکا به یدگیرس طرز و االجراالزم یرسم اسناد مفاد

 :از است عبارت

 االجراالزم یرسم اسناد بلکه ست؛ین االجراالزم یرسم اسناد ۀهم دکهیباش داشته توجه البته :یرسم اسناد

 :است لیذ قرار از ث.ق ۹3 و ۹2 مواد طبق

 ون؛ید به راجع یرسم اسناد*
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 او و است یثالث شخص تصرف در منقول نیع نیا که یحالت در مگر منقول، اموال به راجع یرسم اسناد*

 .است آن تیمالک یمدع

 امالک ۀمعامل به راجع یرسم اسناد که دیباش داشته توجه. شدهثبت امالک ۀمعامل به راجع یرسم اسناد* 

 مواد در اما است؛ یرسم سند گرچه نیمالک سند. ملک تیمالک سند نه شده دانسته االجراالزم شده،ثبت

 .است امدهین االجراالزم داسنا شمار در ث.ق ۹3 و ۹2

 اسناد استثنائات، از پاره در اما است؛ االجراالزم یرسم اسناد االصولیعل که است درست نیبنابرا

 نیا استناد به تواندینم اوست نام به یملک تیمالک سند که یشخص مثال، یبرا .ستین االجراالزم ،یرسم

 فقط متصرف اخراج و دیخلع یبرا تواندیم و کند ضاتقا را متصرف اخراج ،ثبت ۀادار از تیمالک سند

 .کند مراجعه یدادگستر حکم به

 :االجراالزم اسناد خصوص در دعوا طرح 

 یرسم اسناد مفاد اجرا ادارات به اابتد االجرازمال یرسم اسناد یاجرا یمتقاض اشخاص .1

 .کنندیم مراجعه کشور امالک و اسناد ثبت سازمان یاالجراالزم

 اموال فیتوق و ییشناسا به نسبت ه،ییاجرا یتقاضا از پس بالفاصله اندمکلف مذکور ادارات .2

 یتقاضا به ازین و ردیگیم صورت ساًأر ون،یمد اموال فیتوق و ییشناسا. کنند اقدام ونیمد

 .ندارد سند نفعیذ

 محاکم به سند مفاد یاجرا از انصراف با ر،یز صورت دو از کی هر در تواندیم سند لَهمُتعهِدٌ .3

 :کند رجوع یدادگستر

 فیتوق و ییشناسا به نسبت اجرا، یتقاضا از ماه دو مدت ظرف نتواند ثبت ۀادار اگر 

 .کند اقدام سند متعهد اموال

  سند مفاد یاجرا به نسبت اجرا یتقاضا از ماه شش مدت ظرف نتواند سند متعهد اگر 

 .کند اقدام

 ای خود تعهد انجام به نسبت ه،ییاجرا ابالغ از روز تسیب مدت ظرف االجرا،الزم سند متعهد اگر  .4

 .است معاف ییاجرا یهانهیهز پرداخت از د،ینما اقدام سند لههدٌعمت تیرضا جلب

 

 

 :امضا دیسف سند

 سپس و کرده خود انگشت اثر ای مهر به منقوش ای امضا را آن ابتدا یشخص که است یسند .1

 یخیتار ثیح از انگشت اثر ای مهر امضا، گر،ید عبارت به است؛ شده درج آن در یعبارات
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 ای امضا ۀدارند به انتساب و استناد قابل سند نیا. است شده درج سند، یهانوشته از زودتر

 .باشد نوشته او خود زین را سند مفاد کهآن مگر ست،ین مهر ای انگشت اثر صاحب

 نیا ریغ در. کند اثبات را خود یادعا دیبا است، سند کی بودن امضا دیسف یمدع که یشخص .2

 .است بسته نقش سند در مطالب درج از بعد امضا که است آن بر اصل صورت،

 یبرا یکل راه دو است، گرفته قرار استناد مورد او هیعل یسند که یشخص: اسناد برابر در دفاع

 :دارد سند آن برابر در دفاع

 انجام بر یمبن دفاع مانند سند، مدلول و تیماه خصوص در دفاع یعنی :یماهو دفاع .1

 تفاسخ، فسخ،) سند موضوع ۀمعامل انحالل یادعا مثال، یبرا. سند در مندرج تعهدات

 فقدان قصد، فقدان اکراه، اشتباه، مانند یلیدل به) سند موضوع ۀمعامل بطالن یادعا ،(انفساخ

 ،ءبراا پرداخت،) سند در مندرج تعهدات سقوط یادعا ،...(و معامله موضوع به جهل ت،یاهل

 .است یماهو دفاع قیمصاد از...( و تهاتر تعهد، لیتبد

 :سند اصالت به نسبت تعرض یعنی :یشکل دفاع .2

 :سند اصالت به نسبت تعرض 

 نیا تفاوت جعل، یادعا ۀمقول از ای است، دیترد و انکار ۀمقول از ای سند، اصالت به نسبت تعرض

 :که است آن در دو

 دیترد و انکار را امضا ای اثرانگشت، مهر، خط، بانتسا ینف: دیترد و انکار اظهار .1

 :که نحو نیبد. مییگو

 آن کند، ینف شده، منتسب او به که را یاثرانگشت ای امضا مهر، خط، شخص اگر 

 .مییگو انکار را

 را آن کند، ینف را یگرید به منتسب اثرانگشت ای امضا، مهر، خط، اگر و 

 .مییگو دیترد

 نحو نیا به سند کی یهاقسمت از یبرخ ای تمام ودنب یساختگ یادعا :جعل یادعا .2

 داده رییتغ آن در یمطلب ای شده حذف آن از یمطلب شده، اضافه سند به که یمطلب که

 .است شده

 :جعل اقسام
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 اضافه دن،یتراش از اعم سند، کی یماد رییتغ هرگونه است عبارت: یماد جعل .1

 اسناد در هم و یرسم اسناد در هم یماد جعل. آن رییتغ و کلمات کردن محو کردن،

 .دارد راه یعاد

 سند کی صورت یظاهر و یماد فیتحر مستلزم جعل، نیا (:یمعنو) یمفاد جعل .2

 به شده اعالم امور و نیطرف اظهارات و عیوقا در تقلب و فیتحر مستلزم بلکه ست؛ین

 که یشخص مثال، یبرا. دارد راه یرسم اسناد در فقط یمعنو جعل. است یقانون مأمور

 کند درج شناسنامه در تولد خیتار عنوان به یرواقعیغ یخیتار است، احوال ثبت مأمور

 .کند صادر و میتنظ شخص اظهارات برخالف یسند ،یرسم اسناد سردفتر کهآن ای

 جعل یادعا با دیترد و انکار یهاتفاوت و هاشباهت: 
 .دعاا ۀمقول از جعل یادعا اما است؛ ینف ۀمقول از دیترد و انکار .1

 به نسبت هم جعل یادعا اما است؛ اعمال قابل یعاد سند به نسبت فقط دیترد و انکار .2

 ،یرسم اسناد خصوص در یعنی است؛ اعمال قابل یعاد سند به نسبت هم و یرسم سند

 .ستین مسموع دیترد ای انکار

 سنادا. ستین مسموع دیترد ای انکار ،زین دارد را یرسم اسناد اعتبار که یعاد اسناد در .3

 :دارد را یرسم اسناد اعتبار مورد، دو در یعاد

 اعم کند؛ قبول هیإلمُنتَسَبٌ از را آن صدور شده، اقامه او هیعل سند که یطرف اگر 

 .ثالث شخص ای باشد یو خود سند، آن هیإلمُنتَسَبٌ آنکه از

 شده مهر ای امضا یشخص همان توسط مزبور سند که شود ثابت دادگاه در اگر 

 .است کرده تعرض آن اصالت به تنسب که

 در کند، استرداد را خود سند سند، کنندهارائه جعل، یادعا ای دیترد انکار، از پس اگر .4

 .شودینم یدگیرس سند تیجعل ای اصالت به حالت نیا

 استناد سند به که است یشخص ۀعهد بر سند اصالت اثبات بار د،یترد و انکار صورت در .5

 .است جعل یمدع ۀعهد بر آن، بودن یجعل اثبات بار جعل، یادعا صورت در اما کرده؛

 آنچه به توجه با. شودیم صادر یکارشناس قرار معموالً سند، اصالت به یدگیرس یبرا .6

 یشخص ۀعهد بر یکارشناس الزحمهحق هیتأد د،یترد و انکار در شد، انیب فوق بند در

 با کارشناس الزحمهحق هیأدت جعل، یادعا در اما است؛ کرده استناد سند به که است

 .است جعل یمدع
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 فقط دیترد و انکار یول باشد؛ آن از یبخش ای سند تمام به ناظر است ممکن جعل یادعا .7

 نسبت را خود یامضا اصالت تواندینم شخص چراکه باشد؛ سند تمام به ناظر تواندیم

 یمدع آنکه مگر کند؛ دیترد ای انکار گر،ید یبخش به نسبت و ردیبپذ سند از یبخش به

 .باشد سند جعل

 ارائه را سند اصل جلسه، همان در دیبا سند به ۀاستنادکنند د،یترد ای انکار صورت در .8

 صورت در اما ؛شودیم خارج او لیدال دادعِ از سند آن صورت، نیا ریغ در کند؛

 دیبا مقابل طرف. شود ابالغ مقابل طرف به آن لیدال و جعل یادعا دیبا جعل، یادعا

 سند آن صورت، نیا ریغ در دهد؛ لیتحو دادگاه به را سند اصل ابالغ، از روز ده ظرف

 .شودیم خارج او لیدال دادعِ از

 سند کنندهارائه نشود، اثبات سند، آن اصالت و شود دیترد ای انکار ،یسند به نسبت اگر .9

 کنندهئهارا شود، ثابت سند بودن یجعل اگر جعل، یادعا در اما ست؛ین مجازات قابل

 .است مجازات قابل مجعول سند از استفاده ای جعل عنوان تحت سند

 نیا. کنندیم صادر سند اصالت قرار آن به نسبت سند، اصالت اثبات از پس یبرخ. ۴0

 سند، اصالت اثبات بلکه ست؛ین آن صدور به هم یازین و ندارد وجود قانون در قرار

 .است پرونده یینها یرأ صدور یبرا یمقدمات اقدام کی صرفاً

 سند اصالت به یدگیرس شروط: 

 :که کندیم سند اصالت و صحت به یدگیرس به اقدام یصورت در دادگاه

 .باشد گرفته صورت( جعل یادعا ای دیترد انکار،) تعرض سند آن اصالت به نسبت .1

 اساساً دادگاه، اگر ن،یبنابرا دهد؛ صیتشخ مؤثر ،یدگیرس در را سند آن دادگاه .2

 سند اصالت به یدگیرس به یازین نداند، مؤثر یدعو به یدگیرس یبرا را بورمز سند

 .ستین

 

 سند اصالت به یدگیرس خصوص در دادگاه میتصم: 

 اصالت به یدگیرس قرار» قالب در دیبا سند، اصالت به یدگیرس که هستند نیا به قائل یبرخ .1

 وجود یحیتصر نیچن قانون در ماا دانند؛یم یاعداد قرار کی را مزبور قرار و شود انجام« سند

 .ندارد

 کی قالب در سند اصالت به یدگیرس اما است؛ بالاشکال خصوص، نیا در قرار صدور گرچه .2

 .ستین عنوان نیا با یقرار صدور به ازین و است ریپذامکان زین ییقضا ۀساد میتصم
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 ای انکار هچ) سند اصالت به نسبت تعرض از بعد :سند اصالت و صحت به یدگیرس یهاروش

 :از است عبارت کار نیا یهاروش. کندیم سند اصالت به یدگیرس به اماقد دادگاه ،(جعل چه و دیترد

 مهر ای اثرانگشت امضا، خط، ۀسیمقا یعنی :الصدورمُسَلَّم اسناد با سند اتیمحتو قیتطب .1

 و تاوس به منتسب که یاسناد در شخص، آن مهر ای اثرانگشت امضا، خط، با تعرض مورد

. شودیم گفته« قیتطب اساس» الصدور،مُسَلَّم اسناد نیا به .است مسلم او، توسط اسناد آن صدور

 .شود انجام« قیتطب قرار» قالب در دیبا سند قیتطب که رسدیم نظر به

 مورد( سند مندرجات) سند مفاد که است یمعن نیبد :اسناد ریسا با سند مفاد قیتطب .2

 معترض شخص قبول مورد ای شده ثابت هاآن مفاد صحت که یداسنا ریسا مفاد با اختالف

 .شود سهیمقا است،

 واقع تعرض مورد او اثرانگشت ای مهر خط، امضا، که یشخص که است یمعن نیبد :استکتاب .3

 اصالت که یسند سپس و شود اخذ اثرانگشت ای مهر خط، امضا، ۀنمون او از و شود دعوت شده

 .شود سهیمقا شده گرفته او از که ییهامونهن ای شده، واقع تعرض مورد آن

 هستند؛ عقد کی انعقاد شاهد ،یاشخاص گاه :نیمطلع از قیتحق و شهود شهادت استماع .4

 .کرد قیتحق آن اتیمحتو و سند اصالت و صحت خصوص در شانیا از توانیم که

 ات،کلم رییتغ ،یدگیتراش آثار توانیم سند در دقت با گاه :تعرض مورد سند در دقت .5

 کی است ممکن کلمات در دقت. دیفهم را متن بر امضا تأخر و تقدم و کلمات کردن اضافه

 .باشد یفن یابزارها از استفاده با و یکارشناس دقت کی ای ،رمسلحیغ چشم با و ساده دقت

 و امضا مهر، خط، در دقت ئ قیتطب استکتاب، امر تواندیم دادگاه: کارشناس به امر ارجاع .6

 امر نیا ارجاع. دهد ارجاع المللنیب سیپل و تیهو صیتشخ ۀادار ای کارشناس به ار اثرانگشت

 یبرخ در. باشد یتخصص و یفن ۀجنب یدارا موضوع که است الزم یصورت در کارشناس، به

 ستین برخوردار یتخصص ۀجنب از و ستین یکارشناس و یفن دقت ازمندین اسناد، یبررس مواقع،

 اصحاب به کارشناس ۀالزحمحق لیتحم و یدادرس ۀاطال موجب فقط کارشناس، به آن ارجاع و

 .است یدعو

 :سند اصالت به یدگیرس یهاروش اعمال ۀویش
 استفادهقابل فوق یهاروش ۀهم: دیترد و انکار در نیهمچن و یماد جعل در .1

 .است
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 و خط قیتطب استکتاب، مانند یمقدمات قاتیتحق با سند، تیجعل :یمفاد جعل در .2

 گرید یهاراه از دیبا بلکه شود؛ینم اثبات سند ظاهر در دقت و( اتیمحتو قیتطب) امضا

 .کرد استفاده قرائن و امارت از استفاده و نیمطلع و شهود از قیتحق مفاد، قیتطب مانند

 :رندیگ قرار قیتطب اساس عنوان به توانندیم لیذ اسناد :قیتطب اساس

 یرسم اسناد .1

 نیطرف قبول مورد یعاد اسناد .2

 نسبت او و است گرفته قرار استناد مورد مقابل طرف هیعل قبالً که یعاد اسناد .3

 .است نکرده تعرض هاآن اصالت به

 :جعل یادعا اقسام

 سند که کندیم انیب صرفاً شخص، کهآن یعنی(: جاعل نییتع بدون) ساده جعل یادعا .1

 .شودیم سند بودن یجعل به یدگیرس خواستار و است یجعل

 یجعل را سند آنکه بر عالوه شخص، کهآن یعنی (:جاعل نییتع با) مرکب جعل یادعا .2

 :حالت نیا در .کندیم یمعرف جاعل عنوان به را یخاص شخص داند،یم

 جاعل اتهام به نسبت سند، تیجعل به یدگیرس بر عالوه یحقوق دادگاه. م.د.آ.ق 2۱۱ ۀماد بر بنا*

 اقدام دادسرا، فرخواستیک به ازین بدون یحقوق دادگاه یعنی کند؛یم صادر حکم و یدگیرس زین

 اتهام به یدگیرس دادسرا، یایاح به توجه با حاضر حال در اما کند؛یم یفریک حکم صدور به

 .است ییجزا دادگاه تیصالح در فرخواست،یک صورت در و دادسرا تیصالح در جاعل

 و کندیم یدگیرس سند نبودن ای بودن یجعل به صرفاً یحقوق دادگاه حاضر، حال در ن،یبنابرا*

 را موضوع است مکلف بلکه شود؛ینم او مجازات و جاعل اتهام و جعل جرم به یدگیرس وارد

 .کند موضوع یفریک ۀجنب به یدگیرس به اقدام دادسرا تا کند گزارش دادسرا به

 

 

 

 

 :سند اصالت به نسبت تعرض در تأخر و تقدم

 :شودیم عمل ریز نحو به کند، رضتع سند اصالت به جهت چند از یشخص اگر
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یم یدگیرس جعل یادعا به فقط: کند دیترد ای انکار اظهار سپس و جعل یادعا ابتدا، اگر .1

 .شود

یم یدگیرس جعل یادعا به فقط: کند جعل یادعا سپس و دیترد ای انکار اظهار ابتدا، اگر .2

 .شود

 یدگیرس جعل یادعا به فقط ،کند طرح زمانهم را دیترد ای انکار اظهار و جعل یادعا اگر .3

 .شودیم

 (یگواه) شهادت: سوم لیدل

 (م.ق ۱320 تا ۱30۶ مواد و م.د.آ.ق 212 تا 221 مواد)

 گرید شخص ضرر به و ریغ نفع به است یحقّ به اخبار شهادت،: شهادت. 

 که دیباش داشته توجه شهادت یاثبات با خصوص در :شهادت یاثبات ارزش: 

 حاضر حال در گر،ید عبارت به ندارد؛ تیمحدود شهادت یاثبات ارزش حاضر حال در .1

 و تعداد اگر کرد،یم محدود را شهادت ارزش که یمدن قانون از یمواد ابطال و نسخ با

 یخاص تیمحدود با شهود شهادت یاثبات توان باشد، برقرار قانون طبق ،شهود اوصاف

 .ستین مواجه

 است نیچن یاقو نظر. است نظرختالفا اماره، ای است لیدل شهادت، کهنیا خصوص در .2

 :که

 که است یقانون یلیدل شهادت،: باشد برقرار قانون مطابق شهود، اوصاف و تعداد اگر 

 یاثبات ارزش صیتشخ حالت، نیا در. کند صادر یرأ آن مدلول بر بنا است ملزم یقاض

 که است یقانون لیدل کی حالت نیا در شهادت بلکه ست؛ین دادگاه با شهادت، نیا

 .است آن مفاد تیرعا به ملزم یقاض

 یقانون لیدل شان،یا شهادت نباشد؛ برقرار قانون مطابق شهود، اوصاف و تعداد اگر 

 و شواهد و احوال و اوضاع متوجه را یقاض که است ییقضا ۀامار ینوع بلکه ست؛ین

 که م.د.آ.ق 2۱۴ ۀماد .شودیم استماع اطالع دیمز یبرا صرفاً و کندیم هیقض قرائن

 در یحت ن،یبنابرا است؛ حالت نیهم به ناظر داند،یم دادگاه با را شهادت ریتأث صیتشخ

 شهادت هم باز شهود، یبرا اوصاف یبرقرار عدم و یکاف تعداد وجود عدم صورت

 دیمز یبرا دانست، ییقضا ۀامار را آن بتوان که باشد یسطح در یقاض نظر به اگر شانیا
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 شانیا سوگند به ازین شهود، شهادت استماع صورت، نیا در .است استماع قابل اطالع

 .ندارد

 با یشهود مختلف یدعاو اثبات یبرا: مختلف یدعاو اثبات یبرا شهود تعداد 

 :است الزم ریز تیجنس و تعداد

 وقف، ،یمال یقراردادها از یناش یدعاو ع،یمب ثمن ون،ید مانند) یمال امور اثبات یبرا .1

 :شهادت(: هید مستوجب اتیجنا صب،غ ،یکیتمل تیوص اجاره،

  مرد دو 

 زن دو و مرد کی شهادت ای 

 یمدع سوگند و مرد کی شهادت ای 

 یمدع سوگند و زن دو شهادت ای 

 :که دیباش داشته توجه خصوص نیا در

 شد خواهد مطالعه بعداً که مییگو یلیتکم سوگند ،سوگند نیا به. 

 که یشهود ای شاهد ابتدا که است ونح نیبد سوگند و شهادت به توأمان استناد ۀویش 

 .کندیم ادی سوگند ،یمدع سپس و دهندیم شهادت کرده، یمعرف یمدع

 است، یمال امر کی ،یدعو موضوع حق تیماه چون ،یاعتبار یرمالیغ یدعاو در 

 .دارد راه یلیتکم سوگند

 وکالت، قصاص، از عفو بلوغ، طالق، از رجوع طالق، مانند) یرمالیغ امور اثبات یبرا .2

 .مرد دو شهادت با فقط(: او لیتعد و شاهد جرح ،یعهد تیوص

 مانند) است زنان اریاخت در معموالً هاآن از اطالع که یامور از دسته آن اثبات یبرا .3

 مرد دو شهادت(: دختران بلوغ و زنان یدرون وبیع رضاع، بکارت، طفل، والدت

 زن دو و مرد کی شهادت ای 

 .زن چهار شهادت ای

 خصوص نیا در. زن دو و مرد کی شهادت ای مرد، دو شهادت: نکاح اصل اثبات یابر .4

 :که دیباش داشته توجه

 ستین بند نیا مشمول( موقت ای دائم) نکاح نوع. است بند نیا مشمول نکاح، اصل فقط 

 .است اثبات قابل مرد دو شهادت با فقط بودن، یرمالیغ لیدل به و
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 کی مرد، دو شهادت با و است اول بند مشمول ،است یمال یامر آنکه لیدل به ه،یمهر 

 .است اثبات قابل ،یمدع سوگند و زن دو ای و یمدع سوگند و مرد کی زن، دو و مرد

 شهود اوصاف: 

 سال ۴5 پسران، یبرا و یقمر تمام سال ۹ دختران، یبرا ما حقوق در بلوغ سن :بلوغ .1

 .است یقمر تمام

 :که داشت توجه دیبا صوصخ نیا در باشد، عاقل دیبا شاهد :عقل .2

 است یشخص وه،عتَمُ. رفتیپذ دینبا زین را وهعتَمُ اشخاص شهادت مبنا، نیهم بر 

 گر،ید عبارت به است؛ هیسف از کمتر یول مجنون، از شیب او ادراک قدرت که

 ضعف دچار یرمالیغ امور در هم و یمال امور در هم که است یشخص معتوه

 .است بالهت و شهیاند

 است حیصح افاقه، حال در یادوار نونمج شهادت. 

 :که داشت توجه دیبا خصوص نیا در :مانیا .3

 لیدل به و خصوص نیا در. باشد مسلمان شاهد، که است آن مان،یا از منظور 

 .ندارد وجود سنت، اهل ای باشد عهیش شاهد آنکه نیب یتفاوت ماده اطالق

 .نباشد( زنا) نامشروع ۀرابط زا یناش شاهد تولد که است آن یمعنا به: دولِمُ طهارت  .4

 آن قانون، نیا در عدالت از منظور. است شده ارائه یمتنوع فیتعار عدالت از :عدالت .5

 .باشد نداشته فساد به اشتهار ای فسق ۀسابق شخص، که است

 یو از ضرر رفع ای شاهد یبرا یشخص انتفاع وجود عدم .6

 در .دهدیم شهادت او هیعل که یشخص و شاهد نیب یدشمن وجود عدم .7

 ۹۴ ۀماد« ه» بند) یقاض با موضوع اسیق با. است نشده انیب شرط نیا از یفیتعر قانون،

 او هیعل که یشخص و شاهد نیب یفریک ای یحقوق یدعوا وجود توانیم( م.د.آ.ق

نهیقر را، یقطع حکم صدور خیتار از سال دو حداقل یانقضا عدم و شده داده شهادت

 .نستدا یدشمن بر یمبن یقو یا

 نبودن یمتکد .8

 نبودن ولگرد .9

 در سهو و یفراموش عدم به یقاض اگر البته :نبودن یساه و کارفراموش .11

 .ردیپذیم را او شهادت کند، دایپ علم شهادت مورد
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 :شهود اوصاف اعتبار زمان
 اوصاف نیا وجود ایآ. شدبا فوق اوصاف یدارا دیبا یزمان چه در شاهد که است آن سؤال

 ا( یشهادت تحمل زمان) بوده شهادت مورد دادیرو شاهد شخص، که است الزم یزمان در

 محضر در دادیرو آن به نسبت شخص، که است الزم یزمان در اوصاف نیا وجود آنکه

 یادا و( تحمل) مشاهده نیب است ممکن گاه ؟(شهادت یادا زمان) دهدیم شهادت دادگاه،

 دچار... و عقل و عدالت مانند شاهد، فاتص یبرخ نیب نیا در و افتد فاصله هاسال شهادت،

 :که داشت توجه دیبا خصوص نیا در. شود رییتغ

 .است الزم شهادت یادا زمان در فوق شروط ۀهم .1

 در دو نیا فقدان چراکه است؛ الزم زین شهادت تحمل زمان در بلوغ و عقل شرط دو .2

 که یامور شخص، یادراک نقص لیدل به که شد خواهد موجب شهادت، تحمل زمان

 .نبندد نقش شاهد ذهن در و نشود ادراک او توسط یدرست به شده، واقع

 شهادت، یادا از بعد اما باشد، مقرر اوصاف یدارا شاهد شهادت، یادا زمان در اگر .3

 .ستین مؤثر شهادت صحت در امر نیا بدهد، دست از را خود اوصاف

 :است سمق دو بر شهادت ثیح نیا از: اخبار ۀویش ثیح از شهادت اقسام

 را خود محسوسات شاهد شهادت، از قسم نیا در (:یاصل شهادت) میمستق شهادت .1

 .کندیم انیب اختالف موضوع از

 یاصل شاهد اگر (:شهادت بر شهادت ای یفرع شهادت) میرمستقیغ شهادت .2

 که شهادت و شوند حاضر دادگاه در توانندیم یاشخاص شود، حاضر دادگاه در نتواند

 شانیا به. است داده شهادت موضوع آن تیرؤ به نسبت شان،یا نزد در یاصل شاهد

 .شودیم گفته یفرع شهود

 (:یفرع شهادت) شهادت بر شهادت احکام 

 مُتَعَذِّر ،یاصل شاهد حضور که است یصورت در شهادت، بر شهادت از استفاده .1

 .باشد( سخت) عَسِّرمُتَ ا( یرممکنیغ)

 امور در نه است، ممکن یالناسحق امور در فقط شهادت، بر شهادت از استفاده .2

 خَمر شُرب حد مانند ،یاللهحق

 در هم و است ریپذامکان ییجزا امور در هم شهادت، بر شهادت از استفاده .3

 .یرمالیغ چه و یمال چه ،یمدن امور
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 با را او شهادت توانیم شود، حاضر دادگاه در نتواند یاصل شهود از یکی اگر .4

 در نتوانند یاصل شاهد نفر دو هر اگر است، نیهمچن. کرد اثبات یفرع شهود

 .شوند حاضر دادگاه

 یفرع شهود اگر یعنی است؛ استفادهقابل درجه کی تا فقط یفرع شهود شهادت .5

 توانینم شان،یا شهادت بر شهادت اثبات یبرا شوند، حاضر دادگاه در نتوانند

 .کرد استناد یثانو یفرع شهود شهادت به

 اصل تابع دهندیم شهادت یگرید شخص یگواه به نسبت که یاشخاص تعداد .6

 اثباتقابل زن دو و مرد کی ای مرد دو با ،یدعو اصل اگر یعنی است؛ یدعو

 در حضور توان که یدعو نیا شهود از یکی یبرا شهادت بر شهادت باشد،

 شاهد دو و مرد یفرع شاهد کی ای مرد یفرع شاهد دو با زین ندارد، را دادگاه

 .است اثباتقابل زن یفرع

 شهود در هم و یاصل شهود در هم شهود، اوصاف شهادت، بر شهادت در .7

 .است الزم ،یفرع

 کند اثبات و کند انیب شخص که است آن یمعنا به شاهد جرح: شاهد جرح 

 ریز موارد شاهد جرح در. ستین الزم اوصاف از یبرخ ای یکی یدارا شاهد، که

 :است توجه قابل

 جرح موجبات آنکه مگر رد؛یگ صورت شهادت یادا از قبل دیبا شاهد جرح .1

 .شود کشف بعداً

 .ندارد یخاص فاتیتشر شاهد، جرح .2

 اوصاف از کی کدام که شود انیب و شود ذکر جرح علت دیبا شاهد، جرح در .3

 بدان ازین یعنی ست؛ین سبب ذکر به ازین اما است؛ مفقود مذکور، شاهد در شهود

 موجب که شاهد خاص تیوضع و شاهد اعمال ق،یدق و یجزئ طور به که ستین

 .شود انیب شده، شرط آن فقدان

 به حداکثر دادگاه کند، استمهال دادگاه از شاهد جرح یبرا ،یدعو طرف اگر .4

 فیتکل گرانیب م.د.آ.ق 33۱ ۀماد ۀتبصر لحن. داد خواهد مهلت هفته کی مدت

 .است دادن مهلت در یقاض
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 اثبات یبرا کرده، استناد شهود شهادت هب که یشخص شاهد، جرح برابر در .5

 لیتعد امر نیا به. کندیم لیدل ۀاقام هستند، یقانون اوصاف یدارا شهود نکهیا

 .مییگو

 ،شهود که شود معلوم ،یرأ صدور از قبل و شهود شهادت استماع از پس اگر .6

 و ستین اعتمادقابل لیدل عنوان به شهود، شهادت اند،بوده یقانون اوصاف فاقد

 .شود یتلق اماره است ممکن تاًینها

 وجود جرح جهات شهادت، یادا از قبل که شود معلوم یرأ صدور از پس اگر .7

 بوده، شهادت آن به مستند هم صادره یرأ و مانده یمخف دادگاه بر یول داشته،

 .شد خواهد نقض فرجام ای دنظریتجد ،یواخواه ۀمرحل در دادگاه یرأ

ینم اند،بوده یقانون اوصاف فاقد شهود که شود معلوم یرأ تیقطع از پس اگر .8

 محدود یدادرس ۀاعاد جهات رایز کرد؛ یدادرس ۀاعاد یتقاضا ل،یدل نیبد توان

 .است قانون در مصرح جهات همان به

 شهود شهادت استماع ۀقیطر: 

 را شانیا اقامتگاه و مشخصات نام، د،یبا باشد شهود شهادت خواهان، لیدل اگر .1

 کردن مهیضم و شهود از گرفتن امضا به یازین کندو درج دادخواست در

 دیبا شهود، شهادت به استناد یبرا یدعو دو در البته. ستین هیاستشهاد

 :از است عبارت یدعو دو نیا که دشو مهیضم یکتب یۀاستشهاد

 ؛یدادرس ۀنیهز از اعسار یدعوا 

 بهمحکومٌ هیتأد از اعسار یدعوا. 

 صرف و ستین هیاستشهاد ارائه به یازین د،باش شهود شهادت خوانده لیدل اگر .2

 قرار صدور یبرا شهود، مشخصات و نام ذکر با البته شهود، شهادت به استناد

 .است یکاف شهادت استماع

 شهادت استماع قرار نام به ،یدعداإ یقرار موجب به شهود شهادت استماع .3

 .دیآیم عمل به شهود

 توأمان نحو به دیبا که است طشر دو به منوط شهود شهادت استماع قرار صدور .4

 :باشد موجود

 کند استناد شهود شهادت به یدعو اصحاب از یکی دیبا ،یبرخ نظر به. 
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 بداند مؤثر ادعا اثبات در را شهادت دادگاه. 

 حاضر شهود شود،یم صادر شهود شهادت استماع قرار که یاجلسه در اگر .5

 یبرا صورت، نیا ریغ در شود؛یم استماع شهادت جلسه، درهمان باشند،

 .شودیم دیتجد یدادرس ۀجلس شهود، از دعوت

 صورت دادگاه در شد، خواهد انیب که یاستثنائات از ریغ شهود، شهادت استماع .6

 .ردیگیم

نداده شهادت هنوز که یشهود ریسا حضور بدون را شهود شهادت دیبا دادگاه .7

 .کند استماع ،اند

 .کند قیتحق مجتمعاً ودشه از تواندیم دادگاه شهادت، یادا از بعد .8

 :دهدیم تذکر شهود به را زیچ سه دادگاه شهادت، یادا از قبل .9

 (حرمت) کذب شهادت از یناش یشرع تیمسئول 

 (خسارت جبران به الزام) آن یمدن تیمسئول 

 (است شده مقرر آن یبرا که یمجازات) آن یفریک تیمسئول 

 محل و نس شغل، ،یخانوادگ نام و نام شهادت، یادا از قبل شهود .11

 .کنندیم اظهار را خود اقامت

 قتیحق از ریغ که کنندیم ادی سوگند شهادت، یادا از قبل شهود .11

 .کنند انیب را قتیحق تمام و نکنند اظهار یزیچ

 در را او ای منع ای بیترغ شهادت، یادا به را شاهد تواندینم دادگاه .12

 مورد طفق بلکه کند کمک مطالب، انیب در ای ییراهنما شهادت، تیفیک

 .گذاردیم آزاد مطلب انیب در را او و کرده طرح را شهادت

 اثرانگشت ای امضا به و دیق مجلسصورت در ناًیع دیبا شاهد، اظهارات .13

 دیق مجلسصورت در مراتب کند، امضا نتواند ای نخواهد شاهد اگر و برسد او

 .شد خواهد

 باشد لیذ صافاو یدارا دیبا باشد، مؤثر آنکه یبرا شهادت: شهادت اوصاف: 

 ۀنامشهادت موجب به حکم صدور ن،یبنابرا باشد؛ یقاض محضر در دیبا شهادت .1

 مگر ندارد؛ را شهادت ارزش ،نامهشهادت رایز ست؛ین ممکن( هیاستشهاد) یکتب

 .ردیبپذ را شهادت صحت هیعلیمدع آنکه
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 اگر البته. دیترد و شک با همراه نه باشد؛ نیقی و قطع یرو از دیبا شهادت .2

 شود؛یم توجه قَنیَمُتَ قدرِ همان به باشد، یقَنیَمُتَ قدرِ یدارا ،زیدآمیترد شهادت

ینم اما است؛ بوده ونیلیم ده معامله ثمن که دهد شهادت یشخص آنکه مانند

 ال،یر ونیلیم ده مبلغ حالت، نیا در. تومان ونیلیم ده ای الیر ونیلیم ده که داند

 .است اتکا قابل و است شهادت قَنیَمُتَ قدرِ

 که یمعن نیبد باشد؛ متحد مفاداً دیبا شهود شهادت: شهادت مفاد وحدت .3

 ،یشخص اگر مثال، یبرا. نکند ینف را گرید شاهد شهادت شاهد، کی شهادت

 دهد شهادت یگرید و شده منعقد امالک آژانس در عاملهم هک دهد شهادت

 .کنندیم ینف را گریکدی هاشهادت نیا شده، منعقد فروشنده منزل در معامله که

 .باشد مطابق ادعا، موضوع دیبا شهادت موضوع: ادعا و شهادت وحدت .4

 داشته توجه خصوص نیا در است، رجوع قابل شهادت :شهادت از رجوع 

 :که دیباش

 از آزادانه، تواندیم شاهد. ندارد یخاص هیتوج و لیدل به ازین شهادت، از رجوع .1

 .کند رجوع خود شهادت

 به تواندینم یقاض و شودیم آن شدن اثریب موجب ت،شهاد از رجوع صرف .2

 .کند صادر یرأ شهادت نیا استناد

 .ستین معتبر رجوع، نیا بوده، اکراه اثر در شهادت، از رجوع که شود ثابت اگر .3

 از رجوع ن،یبنابرا ست؛ین شهادت بودن دروغ یمعنا به لزوماً شهادت، از رجوع .4

 ست؛ین شده داده شهادت او هیعل قبالً که یشخص ۀادل تیتقو موجب شهادت

 از پس و شودیم شهادت شدن بالاثر موجب صرفاً شهادت از رجوع بلکه

 .رودیم پرونده در موجود ۀادل ریسا سراغ به یقاض شهادت، از رجوع

 دادگاه در مزبور یرأ باشد، یبدو یرأ صدور از بعد شهادت از رجوع اگر .5

 .است نقضقابل دنظریتجد

 از تواندیم امر نیا باشد، صادره یرأ تیقطع از بعد شهادت زا رجوع اگر .6

 ،یدعو طرف که شود اثبات کهآن شرط به البته باشد، یدادرس ۀاعاد موجبات

 نیا ریغ در. است کرده یتبان کذب شهادت یبرا شاهد، با و کرده تقلب
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 جبران لومسئ شهود یول شود؛ینم نقض یرأ ،(نشود اثبات یتبان اگر) صورت

 .اندارتخس

 شهادت از یناش یفریک و یمدن تیمسئول تحمل از را شاهد شهادت، از رجوع .7

 و یمدن تیمسئول قانون ۱ ۀماد بر بنا است ممکن گرچه کند؛ینم معاف کذب،

 .باشد فیتخف موجبات از ا.م.ق 31 ۀماد

 شهود کذب اثبات: 

یم بالاثر شانیا شهادت شود، اثبات شهود کذب ،یرأ صدور از قبل اگر .1

 .شود

 از که یصورت در شود، اثبات شهود کذب ،یبدو یرأ صدور از بعد اگر .2

 شهادت آن باشد، شده( فرجام دنظر،یتجد ،یواخواه) تیشکا ،یبدو یرأ

 .کندیم یبررس را پرونده شهادت، به دادن اعتبار بدون دادگاه و شده بالاثر

 از اهدش کذب اثبات شود، اثبات شهود کذب یقطع یرأ صدور از بعد اگر .3

 باشند، کرده یتبان مقابل طرف با شهود اگر اما ست؛ین یدادرس ۀاعاد موارد

 ۱2۶ ۀماد 5 بند مشمول و است مقابل طرف تقلب و لهیح ۀمنزل به امر نیا

 .است یدادرس ۀاعاد موجبات از جه،ینت در و م.د.آ.ق

 ل،یدل نیبد نتوان و شود اثبات شهود کذب ،یقطع یرأ صدور از بعد اگر .4

 .اندخسارت جبران مسئول شهود نمود، یدادرس ۀاعاد یضاتقا

 :چهارم لیدل

 نییآ قانون در یکارشناس و محل ۀنیمعا ،یمحل قیتحق

 یمدن یدادرس

 یمدن قانون در أمارات و

 م.د.آ.ق 2۶1 تا 212 مواد)

 (م.ق ۱321 تا ۱32۱ مواد و

 مال ای حق وقوع محل ای یدعو وقوع محل تیرؤ یمعنا به: محل ۀنیمعا 

 :است ریز اوصاف یدارا یمحل ۀنیمعا. است یقاض توسط اختالف موضوع

 .شودیم اجرا محل ۀنیمعا قرار نام به ،یقرار قالب در .1

 ریپذامکان رمنقولیغ یدعوا به نسبت هم و منقول یدعوا به نسبت هم .2

 .دارد کاربرد رمنقولیغ یدعاو در شتریب البته،. است
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 ازمندین ها،آن فهم که است صدور قابل یامور در محل ۀنیمعا قرار .3

 به ازین نه،یمعا مورد موضوع صیتشخ اگر. نباشد یرحقوقیغ تخصص

. شود صادر یکارشناس قرار که است الزم باشد، داشته یرحقوقیغ تخصص

 .ندارد ییکارا محل ۀنیمعا قرار فرض، نیا در

 شانیا از اطالع کسب جهت محل اهل از قیتحق یمعنا به: یمحل قیتحق 

 :است ریز اوصاف یدارا یمحل قیتحق. است

 .شودیم اجرا یمحل قیتحق نام به ،یقرار قالب در .1

 به ،یمحل قیتحق یمتقاض که ستین الزم شهادت، خالفبر یمحل قیتحق در .2

 اطالعات به ن،یطرف از یکی اگر ن،یبنابرا کند؛ ذکر را نیمطلع یاسام قیدق طور

 امر نیهم مشخصات، و نام ذکر بدون و یکل طور به ولو کند، استناد محل اهل

 .است یکاف ،یمحل قیتحق قرار صدور یبرا

 ،یمحل نیمطلع ،یمحل قیتحق در که آن در شهادت و یمحل قیتحق تفاوت .3

 شهود، شهادت، در اما کنند؛یم انیب را خود میرمستقیغ و میمستق اطالعات

 .کنندیم انیب اند،بوده شاهد ماًیمستق خود که را آنچه

 شهود توانندیم نکرده، یمحل قیتحق درخواست که یطرف یحت طرف، دو هر .4

 .کنند حاضر محل، قیتحق قرار یاجرا محل در را خود

 یمعرف محل، در آنان از اطالع کسب یبرا را یاشخاص توانندیم یدعو نیطرف .5

 که را یاشخاص صورت قات،یتحق یمتصد. کنند یتراض هاآن یگواه به و

 .رساندیم نیطرف یامضا به و نوشته اند،کرده خابانت یدعو اصحاب

 شهود شهادت استماع ۀقیطر هیشب ثیح هر از ،یمحل قیتحق در قیتحق ۀقیطر .6

 کذب شهادت یفریک و یمدن ،یشرع تیمسئول ن،یمطلع به مثال، یبرا. است

 توسط توانندیم باشند، داشته یسؤال یدعو اصحاب اگر و شوندیم داده تذکر

 .بپرسند شانیا از یقاض

 ۀقیطر مانند جرح روش. اندجرح قابل گرید طرف جانب از طرف، کی نیمطلع .7

 .است شهود جرح

 یمحل ۀنیمعا و یمحل قیتحق یقرارها مشترک اوصاف: 

 .است یإعداد یقرارها شمار در دو، هر .1
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 .است ییقضا أمارات ۀزمر در قرار دو نیا از حاصل اطالعات .2

 صادر را قرارها نیا ن،یطرف از یکی استدرخو به ای رأساً تواندیم یقاض .3

 .کند

 باشد، کرده درخواست ،یدعو نیطرف از یکی نکهیا ولو قرارها، نیا صدور .4

 واقع، کشف و یدعو به یدگیرس در را آن یقاض که است آن به منوط

 .بداند مؤثر

 صدور قابل دنظریتجد ای یبدو یهادادگاه از کی هر توسط قرار، دو نیا .5

ینم صورت یماهو یدگیرس کشور یعال وانید در آنکه لیدل به اما است؛

 .ستین صدور قابل کشور یعال وانید در رد،یگ

 .شود ابالغ نیطرف به آن محل و اجرا وقت دیبا قرار، دو نیا یاجرا یبرا .6

 خود اما شود؛یم ابالغ هیاخطار قالب در قرارها، نیا موضوع و وقت گرچه .7

 .شودینم ابالغ نیطرف به قرار

 ازین قرارها نیا نیبنابرا ن؛یبنابرا ست،ین قرارها نیا ابالغ ازین نکهیا به توجه با .8

 .ندارد شدن( دادنامه) سیپاکنو به

 .ستین تیشکا قابل ،یدعو نیطرف جانب از قرارها نیا .9

 قیتحق یقاض ای البدلیعل رسددا ،یقاض شخص با قرارها نیا یاجرا .11

 ریپذامکان دفتر، کارمندان ریسا ای دفتر ریمد توسط هاآن یاجرا .است

 .ستین

 ۀنیمعا قرار یاجرا مانع را یدعو نیطرف از یکی حضور عدم گذارقانون .11

 نیا یاجرا مانع طرف دو هر حضور عدم اما ندانسته؛ یمحل قیتحق ای محل

 ای ،اوست ۀعهد بر قرار یاجرا لیوسا هیته که یشخص را،یز است؛ قرارها

 و کند آماده را قرار یاجرا لیوسا تا باشد؛ حاضر محل در دیبا او ۀندینما

 .کند یمعرف یقاض به را شهود

 محل، ۀنیمعا ای یمحل قاتیتحق ۀجینت از قرار، یاجرا یمتصد .12

 .رساندیم یدعو اصحاب و نیمطلع یامضا به و کندیم میتنظ جلسهصورت
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 ای یمحل قیتحق قرار یمجر یقاض نزد در گرفته صورت سازش و صلح .13

 گزارش ن،یبنابرا و است دادگاه در سازش و صلح حکم در ،محل ۀنیمعا

 .شودیم صادر یاصالح

 به محل ۀنیمعا ای یمحل قیتحق قرار یمجر یقاض نزد در که یاقرار .14

 .است دادگاه در اقرار حکم در د،یآیم عمل

 محل ۀنیمعا و یمحل قیتحق یقرارها یاجرا ۀنیهز و لهیوس: 

 ریز نحو به قرارها نیا یاجرا یاحتمال یاهنهیهز هیتأد و لهیوس کردن فراهم

 :است

 :باشد کرده صادر را قرار رأساً یقاض اگر .1

 و است خواهان ۀعهد بر نه،یهز هیتأد و لهیوس کردن فراهم: یبدو ۀمرحل در 

 یبدو دادخواست ابطال قرار نه،یهز هیتأد ای لهیوس کردن فراهم عدم صورت در

 .شودیم صادر

 عدم صورت در و است دنظرخواهیتجد ۀعهد بر: دنظریتجد ۀمرحل در 

 فیتوق قرار موجب به دنظریتجد یدگیرس نه،یهز هیتأد ای لهیوس کردن فراهم

 زمان هر در البته. شودیم اجراقابل و یقطع ،یبدو یرأ و شده متوقف یدادرس

 به یدگیرس ،کند فراهم را قرار یاجرا لیوسا دنظرخواه،یتجد که

 .ابدییم ادامه یدنظرخواهیتجد

 اگر که نحو نیبد است؛ واخواه ۀعهد بر االصولیعل: یواخواه ۀمرحل در 

 الزم واخواه، یادعاها به یدگیرس یبرا و یواخواه یدگیرس جهت قرار، نیا

 ابطال قرار ه،یتأد عدم صورت در که است واخواه ۀعهد بر آن ۀنیهز باشد،

 به یدگیرس یبرا قرار، نیا اگر اما شود؛یم صادر یواخواه دادخواست

 یبدو خواهان ۀعهد بر آن ۀنیهز باشد، بوده الزم یبدو خواهان یادعاها

 ابطال قرار و نقض صادره یرأ ه،یتأد عدم صورت در که است؛( واخوانده)

 .شودیم صادر یبدو دادخواست

 کرده صادر را قرار نیطرف از یکی درخواست به یقاض اگر .2

 در و است یمتقاض ۀعهد بر نه،یزه هیتأد و لهیوس کردن فراهم :باشد

 .شودیم خارج او لیدال عِداد از درخواست نیا ه،یتأد عدم صورت
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 یتخصص و یفن ۀجنب که یامور در یقاض که است آن یمعنا به: یکارشناس 

 ای متخصص از نظر کسب با و شود ایجو را امر متخصص نظر دارند، ییقضا ریغ

. دیبزدا دارد، وجود یموضوع امور به نسبت که را یابهامات امر، نیمتخصص

 تفاوت نیا با کند؛یم گزارش را خود محسوسات شاهد، مانند زین کارشناس

 لیتحل و هیتجز مورد را هاآن خود، محسوسات گزارش بر عالوه کارشناس، که

 .دهدیم قرار زین

 کارشناس اوصاف: 

 .شودیم اجرا یکارشناس قرار نام به ،یقرار قالب در .1

 .کند صادر را قرار نیا ن،یطرف از یکی درخواست به ای رأساً واندتیم یقاض .2

 صادر دنظریتجد ای یبدو محاکم از کیهر در است ممکن یکارشناس قرار .3

ینم یدگیرس یدعو اصل به کشور، یعال وانید در آنکه لیدل به اما شود؛

 .است یمنتف کشور یعال وانید در قرار نیا صدور شود،

 .است یعدادإ یقرارها شمار در قرار نیا .4

 .است ییقضا أمارت ۀزمر در قرار نیا از حاصل اطالعات .5

 یکارشناس یۀنظر اعتبار: 

 .است ییقضا ۀأمار کی ،یکارشناس قرار ۀجینت .1

 یۀنظر عنوان به االصولیعل شده، انجام پرونده کی در که یکارشناس ۀجینت .2

 عنوان به ن،یا وجود با. ستین استناد قابل گرید یهاپرونده در یکارشناس

 .است یبرداربهره قابل ییقضا ۀأمار کی

 کارشناس یتخصص نظر از تیتبع در یقاض الزام عدم ای الزام: 

 احوال و اوضاع با کارشناس نظر که ییقضا ریغ یتخصص و یفن امور در .1

 ریغ مسائل ۀطیح در یقاض باشد، داشته مطابقت ه،یقض معلوم و محقق

 .است کارشناس هب امر ارجاع به ملزم ،ییقضا

 با تعارض صورت در است، ییقضا ۀأمار یکارشناس یۀنظر آنکه به توجه با .2

 .دهد حیترج یکارشناس یۀنظر بر را مزبور ادله تواندیم دادگاه ادله، ریسا

 یکارشناس قرار از یقاض عدول: 

 .کند عدول یاسنکارش قرار از یقاض است ممکن .1
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 یدارا را موضوع آن ،یضقا که است آن ۀمنزل به ،یکارشناس از عدول .2

 .ستین یکارشناس به یازین و ندانسته ییرقضایغ یتخصص ۀجنب

 که است کارشناس به ارجاع قابل یامور :کارشناس به ارجاع قابل امور 

 :باشد شرط دو یدارا

 امور شمار در گر،ید عبارت به یعنی باشد؛ یموضوع امور شمار در .1

 یحکم امور گر،ید ارتعب به ای ییقضا امور. نباشد( یحکم) ییقضا

 قرارداد، نوع صیتشخ مثال، یبرا. ستین کارشناس به ارجاع قابل

 به ارجاع قابل ،هیقض بر حاکم قانون صیتشخ و مجرمانه عنوان صیتشخ

 .ستین کارشناس

 یبررس کی با موضوع قتیحق یعنی باشد؛ یتخصص و یفن ۀجنب یدارا .2

 .نباشد کشفقابل متعارف و ساده

 باشد ریز اوصاف یدارا دیبا کارشناس :رشناسکا انتخاب قواعد: 

 .باشد یدادگستر یرسم یکارشناس ۀپروان یدارا .1

 .باشد دادگاه وثوق مورد .2

 قرعه دیق به دیبا کارشناس دادگاه، وثوق مورد کارشناسان تعدد صورت در .3

 .شود انتخاب آنان نیب از

 نیریسا ای دفتر ریمد به یواگذار لقاب و است دادگاه با کارشناس انتخاب .4

 .ستین

 یبررس خصوص در جز است؛ یقیحق شخص کی شهیهم کارشناس، .5

 ارجاع یجا به تواندیم دادگاه که اثرانگشت و امضا مهر، خط، صحت

 المللنیب سیپل و تیهو صیتشخ ۀادار به را آن کارشناس، به موضوع

 کند واگذار

 رد تجها. باشد داشته وجود کارشناس رد جهات دینبا کارشناس، به نسبت .6

 .است م.د.آ.ق ۹۴ ۀماد در مذکور دادرس رد جهات همان کارشناس،

 کارشناس تعدد موارد: 

 رد،یبپذ را اعتراض نیا دادگاه و شود اعتراض واحد، کارشناس نظر به اگر  .1

 .دهدیم ارجاع کارشناس أتیه به را مجدد یکارشناس
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 حجم به وجهت با واحد، کارشناس یجا به هم ابتدا همان از تواندیم دادگاه .2

 .دهد ارجاع یکارشناس أتیه به را هیقض موضوع، تیاهم و

 انتخاب ۀقیطر ثیح از کارشناس اقسام: 

 ضوابط طبق دادگاه، توسط که یکارشناس: دادگاه منتخب کارشناس .1

 .شودیم نییتع فوق

 دیبا ن،یالطرفیمرض کارشناس خصوص در :نیالطرفیمرض کارشناس .2

 :که داشت توجه

 آن از قبل ای کند انتخاب کارشناس دادگاه کهآن از قبل توانندیم یدعو نیطرف

 را یشخص گر،یکدی توافق با دهد، انجام یاقدام دادگاه، منتخب کارشناس که

 دادگاه به یکارشناس یبرا را او و نییتع نیالطرفیمرض کارشناس عنوان به

 .کنند یمعرف

 یدادگستر یسمر کارشناسان شمار در تواندیم نیالطرفیمرض کارشناس 

 .نباشد

 ستین کارشناس به نیطرف اعتراض مانع کارشناس، بودن نیالطرفیمرض. 

 یکارشناس انجام ۀقیطر: 

 به ای رأساً است ممکن قرار، نیا. کندیم صادر یکارشناس قرار ،یقاض .1

 .شود صادر ،یدعو نیطرف از یکی درخواست

 فلَّمک یصورت در یقاض ،یدعو نیطرف از یکی درخواست صورت در .2

 یتخصص ۀجنب واجد را موضوع آن که است یکارشناس رقرا صدور به

 نوبت ن،یطرف درخواست با یحت صورت، نیا ریغ در. بداند ییقضا ریغ

 .رسدینم یکارشناس قرار صدور به

 .شودینم ابالغ نیطرف به قرار نیا .3

 به ازین نیبنابرا شود،ینم ابالغ نیطرف به قرار، نیا نکهیا به توجه با .4

 .ندارد شدن( دادنامه) سیپاکنو

 .ستین تیشکا قابل نیطرف جانب از قرار، نیا .5

 :شودیم نییتع امور نیا یکارشناس قرار در .6

 موضوع؛ ـ
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 الحساب؛یعل دستمزد ـ

 اوست؛ ۀعهد بر دستمزد هیتأد که یشخص ـ

 کارشناس؛ شخص ـ

 نظر ارائه یبرا کارشناس مهلت ـ

 کهآن مگر است؛ نظر ارائه و یسکارشنا امر قبول به مکلَّف کارشناس، .7

 ای باشد ممنوع رد، جهات لیدل به مزبور پرونده در یکارشناس انجام از

 .باشد یکارشناس انجام در یموجه عذر یدارا کهآن

 نیطرف از دعوت و یدادرس وقت نییتع به ازین ،یکارشناس انجام یبرا .8

 .ستین یدعو

  کارشناس نظر اوصاف: 

 .کند میتقد یکتب طور به ار خود نظر دیبا کارشناس .1

 صورت، نیا ریغ در باشد؛ قاطع و حیصر مستدل، دیبا کارشناس نظر .2

 لیتکم را اشهینظر که شود درخواست ای شود حیتوض أخذ او از دیبا

 .کند

 اظهار ضمن ت،ینسوء با ،یمحل ۀخبر ای یرسم از اعم کارشناس اگر .3

 اظهار در ای سد،یبنو یزیچ واقع، خالف بر ،یکارشناس امر در دهیعق

 ذکر را ماوَقَع تمام یحقوق ای و یفریک امر به راجع خود یکتب ۀدیعق

 شیآزما یبرا که یزیچ در ای کند، ذکر یزیچ واقع، برخالف ای نکند

 اسناد در جاعل دهد، رییتغ تیسوءن با شده، گذاشته او دسترس در

 .شودیم محسوب یرسم

 کارشناس نظر به اعتراض: 

یمرض کارشناس یۀنظر هم و دادگاه منتخب سکارشنا یۀنظر هم .1

 33۴ ۀماد ۀتبصر به بنا یدعو نیطرف اگر اما ؛است اعتراضقابل ن،یالطرف

 را کارشناس یرأ گریکدی یتراض با م.د.آ.ق 3۶۹ ۀماد 2 بند و م.د.آ.ق

 اعتراضبلقا کارشناس آن نظر صورت نیا در ،باشند دانسته قاطع

 .ستین

 یۀنظر وصول ابالغ خیتار از روز تهف ظرف توانندیم نیطرف .2

 .کنند اعتراض او یۀنظر به کارشناس،
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 .باشد یکتب دیبا کارشناس، نظر به اعتراض .3

 آن به یبستگ مجدّد، کارشناس به امر ارجاع و اعتراض نیا رشیپذ .4

 .بداند یکاف را اعتراض ۀادل و جهات ،یقاض که دارد

 با شوند،یم نییتع اعتراض از پس که یکارشناسان دستمزد هیتأد .5

 .است معترض

 اعتراض کارشناس یۀنظر به مقرر مهلت در نیطرف از کیچیه اگر .6

 هیقض مُسَلَّم احوال و اوضاع خالف را هینظر آن دادگاه یول نکنند،

 .کند توجه هینظر آن به دینبا بداند،

 یکارشناس یۀنظر لیتکم و کارشناس از حیتوض أخذ: 

 أخذ کارشناس از که بخواهند دادگاه از توانندیم اختالف نیطرف .1

 نیهمچن. بدهد یلیتکم یۀنظر که بخواهد کارشناس از ای کند حیتوض

 أخذ و بداند ناقص ای مبهم را کارشناس نظر رأساً دادگاه، است ممکن

 .بداند الزم را یکارشناس یۀنظر لیتکم ای حیتوض

 نیا که کندیم اجابت را درخواست نیا یصورت در دادگاه .2

 ای کارشناس از حیتوض أخذ به ازین واقع، در و نباشد یاهو درخواست،

 .باشد الزم یکارشناس یۀنظر لیتکم

 یۀنظر لیتکم ای حیتوض انیب یبرا مقرر، وقت در کارشناس اگر .3

 .شد خواهد جلب نشود، حاضر یکارشناس

 را یکارشناس همچنان دادگاه ،یکارشناس حیتوض أخذ از بعد اگر .4

 هینظر لیتکم و صادر یکارشناس لیتکم قرار نام به یقرار بداند، ناقص

 .کندیم واگذار گرید کارشناس ای کارشناس همان به را،

 به نسبت کارشناس که است یحالت به ناظر ،یکارشناس یۀنظر لیتکم .5

 شفاف و حیصر اظهارنظر یکارشناس قرار در موجود عناصر از یبرخ

 به را یدیدج عناصر بخواهد یقاض که یموارد در اما است؛ نکرده

 ارجاع یکارشناس به را یدیجد موضوعات و دیفزایب یکارشناس قرار

 کند؛ استفاده شد، انیب مبحث نیا در که یسازوکار از تواندینم دهد،
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 به مجدداً را دیجد امور و صادر یگرید یکارشناس قرار دیبا بلکه

 .دهد ارجاع یکارشناس

 (سوگند) قسم: پنجم لیدل

 (م.ق ۱332 تا ۱322 مواد و م.د.آ.ق 221 تا 220 مواد)

 خداوند یگواه و علم به استناد و خوردن قسم یمعنا به :ییقضا سوگند 

 کاربرد یدعو اثبات لیوسا از یکی عنوان به ل،یذ موارد در و است متعال

 :دارد

 ؛یبَتّ سوگند .1

 ؛یلیتکم سوگند .2

 .یاستظهار سوگند .3

 که دارد بردکار یموارد در سوگند نیا(: یدعو قاطع) یبَتّ سوگند 

 سوگند نیا خصوص در. ندارد خود یادعا اثبات یبرا یلیدل چیه ،یمدع

 :که داشت توجه دیبا

 یدادرس انیجر در خواهان ۀادل که یموارد ای لیدل فقدان صورت در .1

 .است ریپذامکان سوگند نیا به استناد رفته، در او دست از

 ،یرمالیغ امور در چه و یمال امور در چه ،یالناسحق امور یۀکل در .2

 سوگند سرقت، حد مانند ،یشرع حدود در ن،یبنابرا دارد؛ کاربرد

 آن یخصوص ۀجنب ثیح از سوگند سرقت، در البته. ندارد ییکارا

 حد إعمال موجب اما است، مؤثر( خسارت جبران و مال استرداد)

 .ستین سرقت

 که است؛ یمدع درخواست به منوط ،یبَتّ سوگند انیات قرار صدور .3

 رأساً تواندینم یقاض ن،یبنابرا ندارد؛ یلیدل خود یادعا اثبات یابر

 .دهد سوگند

 ه،یعل یمدع که است درست. است هیعل یمدع ۀعهد بر سوگند یادا .4

 یعنی ،یدعو انقالب صورت در اما است؛ یدعو ۀخواند همان معموالً

 تعهد، لیتبد مانند ییادعا خواهان، یادعا به پاسخ یبرا خوانده اگر

یم محسوب یدعو ۀخواند صورت، نیا در کند، انیب ءابرا ای داختپر
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 ،یاثبات ۀادل فقدان صورت در و کند اثبات را خود یادعا دیبا که شود

 ۀعهد بر سوگند صورت، نیا در که کند استناد سوگند به تواندیم

 .شودیم محسوب هیعل یمدع خواهان، حالت، نیا در. است خواهان

 یبَتّ سوگند انیات قرار برابر رد هیعل یمدع اقدامات: 

واکنش است ممکن او. است هیعل یمدع ۀعهد بر سوگند، یادا که شد انیب

 :دهد بروز خود از را ریز یها

 یمدع یحق یب بر یمبن یسوگند ه،یعل یمدع یعنی: سوگند قبول .1

 همان ،یمدع اگر و شده ساقط یمدع یادعا حالت، نیا در. کندیم ادی

 .شودیم صادر او یحقّیب بر محک باشد، خواهان

 رد یمدع به را آن و نکند ادی سوگند ه،یعل یمدع یعنی :سوگند رد .2

 نیا در. کند ادی شیادعا صحت بر یمبن یسوگند ،یمدع تا کند

 :حالت

 شودیم صادر او نفع به حکم کند، ادی سوگند یمدع اگر. 

 لیدل به نکند، ادی سوگند هم او و باشد پرونده خواهان همان ،یمدع اگر 

 شودیم صادر او یحقیب به حکم ادله، تیکفا عدم

 کند را هیعل یمدع به را سوگند مجدداً تواندینم یمدع. 

 کند رد را آن نه و کند قبول را سوگند نه ه،یعل یمدع یعنی: سوگند رد ای قبول از نکول .

 سوگند رد حکم در کرد، نکول بار سه هر در اگر. شودیم داده سوگند بار سه تا حالت نیا در

 :که داشت توجه دیبا خصوص نیا در. است یمدع به

 بار سه باشد، داشته حضور یدادرس ۀجلس در او، ۀندینما ای هیعل یمدع اگر 

 ،یدادرس وقت دیتجد به ازین و افتد اتفاق جلسه همان در تواندیم سوگند

 .ستین سوگند بار هر یبرا

 اگر. شودیم احضار نباشد، حاضر یدادرس ۀجلس در هیعل یمدع اگر 

 آشکار دادگاه بر و شود یقانون ابالغ آنکه ای شود یواقع ابالغ او به یۀاخطار

 عدم نیا نشود، حاضر دادگاه در وجود، نیا با و دهیرس او اطالع به که شود

 و ردیگ صورت نوبت سه تا ابالغ نیا اگر. شودیم محسوب نکول حضور
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 نکول نوبت سه نشود، حاضر یدادرس ۀجلس در خوانده نوبت، سه هر در

 .است خواهان به سوگند رد ۀمنزل به جه،یدرنت و داده رخ

 باشد بودن الل لیدل به بلکه نباشد، نکول لیدل به هیعل یمدع سکوت اگر، 

 ندسوگ تواندیم اشاره، با ایآ که شود کشف او منظور مترجم، توسط دیبا

 استناد قابل سوگند کند، ادی ندسوگ نتواند اشاره با اگر. ریخ ای کند ادی

 .شودیم بالاثر سوگند، انیات قرار و ستین

  یبَتّ سوگند آثار: 

 الزم یمدع یادعا رد یبرا یگرید لیدل ه،یعل یمدع سوگند با و است یدعو قاطع .1

 .ستین

 مسموع یگرید لیدل و شودیم صادر یرأ و افتهی خاتمه یدگیرس سوگند، از پس .2

 .ستین

 خواهان، یدعوا به نسبت جه،ینت در و کند ادی سوگند ،(خوانده) هیعل یمدع اگر .3

 یدیجد لیدل بتواند خواهان اگر حکم، تیقطع از پس شود، صادر یحقّ یب به حکم

 .ستین استفاده قابل لیدل آن گرید ابد،یب

 اثبات ،یدعو کند، ادی سوگند او و کند رد یمدع به را سوگند ه،یعل یمدع اگر .4

 .ستین الزم یدعو اثبات یراب یگرید لیدل و شده

 قرار بطالن اثبات با توانیم اما رفته؛یپذ سوگند یمناف یاظهار دنظریتجد ۀمرحل در .5

 بالاثر را سوگند ؛(است داده سوگند رأساً یقاض که لیدل نیا به مثالً) سوگند انیات

 .کرد

 .ستین فرجام قابل اما است؛ دنظریتجد قابل یبَتّ سوگند به مستند یآرا .6

 تعداد و باشد شهود شهادت ش،یادعا اثبات یبرا یمدع لیدل اگر: یلیتکم وگندس 

 سوگند نیا خصوص در. کند استناد یلیتکم سوگند به تواندیم نباشد، کامل او شهود

 :که داشت توجه دیبا

 اثبات یبرا یمدع لیدل که است ریپذنامکا سوگند نیا به استناد یموارد در .1

 که یبت سوگند برخالف. ستین یکاف هاآن تعداد اام است، شهود شهادت ش،یدعوا

 .است استفاده قابل لیدل فقدان صورت در
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 با را شیعاادّ تواندیم شخص یمال امور در یعنی دارد؛ کاربرد یمال رامو در فقط .2

 .کند اثبات یلیتکم سوگند و زن شاهد دو ای و یلیتکم سوگند و مرد شاهد کی

 تواندینم یقاض و است یمدع درخواست به منوط یلیتکم سوگند انیات قرار صدور .3

 .دهد سوگند رأساً

 .است یمدع ۀعهد بر سوگند، یادا .4

 انیات از یمدع اگر. ستین مقابل طرف به رد قابل ،یبَتّ سوگند برخالف سوگند نیا .5

 .شودیم صادر او یحقّ یب به حکم ادله، تیکفا عدم لیدل به کند، امتناع سوگند

 یمعرف یمدع که یشهود ای شاهد ابتدا که است نحو نیا به ندسوگ نیا انیات ۀقیطر .6

 .کندیم ادی سوگند یمدع سپس و دهندیم شهادت کرده،

 اثبات یبرا تیم هیعل یدعوا در دیبا یمدع که است یسوگند :یاستظهار سوگند 

 :که داشت توجه دیبا سوگند نیا خصوص در. کند ادی شیادعا

 هیعل یدعو از منظور .است استفاده قابل تیم هیعل یدعاو در فقط سوگند، نیا .1

 آنکه ای بوده یمتوف و خواهان انیم یحقوق رابطه ،یفعل یدعوا منشأ است آن ت،یم

 یمتوف وُرّاث تیطرف به دیبا یفعل یدعوا البته. است یمتوف به مستند که بوده یعمل

 .هستند یفعل یدعوا خواندگان شان،یا و شود طرح

 اما ؛باشد کامل ادله بر حاکم عام قواعد طبق خواهان ۀادل ندهرچ ت،یم بر یدعوا در .2

 .است الزم یاستظهار سوگند انیات

 .دارد کاربرد یرمالیغ و یمال امور یۀکل در .3

 به منوط ،یاستظهار سوگند انیات قرار صدور ،یلیتکم و یبَتّ سوگند خالف بر .4

 .هدد سوگند را یمدع رأساً تواندیم یقاض و ستین یمدع درخواست

 .است یمدع ۀعهد بر سوگند نیا یادا .5

 طرف به رد قابل ،یبَتّ سوگند خالف بر و یلیتکم سوگند مانند ز،ین سوگند نیا .6

 حکم ادله، تیکفا عدم لیدل به کند، امتناع سوگند انیات از یمدع اگر. ستین مقابل

 .شودیم صادر او هیعل

 وراث از کی هر شد،با کرده فوت زین حق صاحب خود ادعا، طرف بر عالوه اگر .7

 صورت نیا در. کنند ادی یسوگند خود، سهم به نسبت دیبا حق، صاحب شخص

 .شودیم اثبات شانیا سهم به نسبت دعوا
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 سوگند انیات درخواست: 

 .است سوگند انیات قرار نام به ،یقرار صدور به منوط سوگند، انیات .1

 .است یإعداد یقرارها شمار در قرار نیا .2

 و کند صادر سوگند انیات قرار رأساً، تواندینم یقاض ،یلیتکم و یبَتّ سوگند در .3

 کند صادر یقرار نیچن رأساً یقاض اگر. است یمدع درخواست به منوط آن صدور

 .ستین مترتب یاثر چیه سوگند نیا بر دهد، سوگند را شخص و

 .دهد سوگند یمدع درخواست بدون و رأساً تواندیم یقاض ،یاستظهار سوگند در  .4

 از قبل تا شود دیق دادخواست در دیبا که ادله ریسا برخالف سوگند، استدرخو .5

 .است ریپذ امکان یدادرس ختم

 .باشد یشفاه ای یکتب تواندیم سوگند، درخواست .6

 سوگند، انیات از بعد اما کند؛ رجوع سوگند انیات درخواست از تواندیم یمدع .7

 .است یمنتف درخواست نیا از رجوع

 سوگند انیات ۀقیطر: 

 .شود ادا دادگاه قرار مطابق دیبا سوگند و شودیم نییتع دادگاه در سوگند متن .1

 ،است سوگند دارعهده که یشخص و سوگند موضوع دیبا وگندس انیات قرار در .2

 .شود نییتع

یم ادا ،هازبان ریسا به متعال خداوند نام ای تَاهللِ ای بِاهللِ، واهللِ، ۀجالل لفظ با سوگند .3

 .شود

 به سوگند مانند) اماکن به سوگند ،(امبرانیپ به سوگند مانند) یاشخاص به سوگند .4

 .است اثر فاقد و نشده محسوب ییقضا سوگند ا،یاش به سوگند و( مقدّسه ۀکعب

 .ستین متعال خداوند نام به سوگند یادا در ،رمسلمانیغ و مسلمان نیب یتفاوت .5

 .کند ظیتغل را سوگند تواندیم دادگاه .6

 در. کندیم احضار را نیطرف و کرده وقت نییتع دادگاه نباشند، حاضر نیطرف اگر .7

 .شودیم دیق حضور علت یۀاحضار

 قادر زبان، لکنت ای بودن الل لیدل به اوست، ۀعهد بر سوگند انیات که یشخص اگر .8

 .کندیم کشف را او منظور متخصص، ای مترجم ۀلیوس به دادگاه، نباشد، تکلم به

 اگر اما شود؛ انجام یدعو به کنندهیدگیرس دادگاه ۀسجل در دیبا سوگند انیات .9

 حسب دادگاه، ،شود حاضر دادگاه در نتواند موجه عذر ۀواسط به سوگند اداکننده
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 او نزد دادگاه دادرس ای کندیم نیمع سوگند یبرا را یگرید وقت مورد، یاقتضا

 مجلسصورت و داده سوگند را او تا دهدیم ابتین گرید یقاض به ای شودیم حاضر

 .کند صادر یرأ آن اساس بر و کند ارسال دادگاه یبرا را

 بخواهد، مهلت سوگند رد ای قبول یبرا کند، ادی سوگند دیبا که یکس اگر .۴0

 ضرر موجب که یااندازه به تواندیم دادگاه. است یقاض نظر به بسته امر نیا قبول

 .بدهد مهلت بارکی او به نشود، طرف

 سوگند بر یعبارات و ودیق دادگاه که است یمعن نیبد سوگند ظیتغل :سوگند ظیتغل 

 :که داشت توجه دیبا ظیتغل خصوص در دیفزایب

 .باشد سوگند مکان ای زمان سوگند، یادا تیفیک به ناظر تواندیم ظیتغل .1

 مقام در شخص که کند مقرر مثال، یبرا دادگاه که است آن ت،یفیک به ناظر ظیتغل .2

 قادر خداوند به: »کند انیب مثال یبرا و دیفزایب خداوند نام به یگرید صفات سوگند،

 .شود انجام وضو با سوگند کهآن ای.« کنمیم ادی سوگند متعال

 مانند ،یمقدس مکان در سوگند که کند مقرر دادگاه که است آن ،یمکان ظیتغل .3

 .شود انجام مسجد

 وقت مانند ،یمقدس نزما در سوگند کند مقرر دادگاه که است آن ،یزمان ظیتغل .4

 .شود انجام اذان

 بر سوگند انیات که یشخص یول کند، مقرر را ظیتغل سوگند، یادا یبرا دادگاه اگر .5

 ادی سوگند یعاد صورت به و ردینپذ را ظیتغل سوگند، انیات یبرا اوست، ۀعهد

 .شودینم محسوب ناکل کند،

 سوگند از رجوع: 

 انیجر در ای یبدو یرأ صدور از قبل اگر ن،یبنابرا است؛ رجوع قابل سوگند، .1

 کند، رجوع خود سوگند از کرده، ادی سوگند که یشخص دنظر،یتجد یدگیرس

 .ردیگیم میتصم او سوگند کردن لحاظ بدون دادگاه، و شده بالاثر او سوگند

 حقِّ به اقرار ۀمنزل به و است سوگند شدن بالاثر یمعنا به صرفاً سوگند، از رجوع .2

 در که کرده ادی سوگند دروغ به کندکه قرار یو کهآن مگر ست؛ین مقابل طرفِ

 .است کرده اقرار گرید طرف نفع به واقع در صورت، نیا
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 سوگند ۀکنندادی شخص طیشرا: 

... و لیوک م،یق ،یقهر یول از اعم نده،ینما توسط و است شخص به قائم سوگند، .1

 .ستین انیات قابل

 سوگند یبرا که یتیاهل. باشد تیاهل یدارا دیبا کند،یم ادی سوگند که یشخص .2

 اگر یعنی است؛ الزم آن موضوع انجام یبرا که است یتیاهل همان است، الزم

 اگر و باشد عقل و بلوغ یدارا دیبا شخص باشد، یرمالیغ امور سوگند، موضوع

 .باشد زین رشد یدارا دیبا باشد، یمال امور سوگند موضوع

 ادی سوگند توانندینم یحقوق اشخاص ،است شخص به قائم سوگند که آنجا از .3

 .کنند

 انیات ن،یمحجور به راجع یدعاو در :محجور شخص یدعاو در سوگند انیات 

 هاآن شخص از که یأعمال به نسبت مگر است؛ یمنتف میق ای یوص ،یول توسط سوگند

 قائم لیدل به و کند ادی سوگند تواندینم محجور شخص که آنجا از. است شده صادر

 سوگند انیات تواندینم زین میق ای یقهر یول مانند او، ۀندینما سوگند، بودن صشخ به

 :نیبنابرا کند،

 سوگند به استناد باشند، محجور ه،یعلیمدع ای یمدع از کیهر اگر :یبَتّ سوگند .1

 قرار هیعلیمدع ای یمدع ۀعهد بر تواندیم یبَتّ سوگند که چرا است؛ یمنتف یبَتّ

 .ردیگ

 یمنتف ،یلیتکم سوگند به استناد باشد، محجور ،یمدع اگر :یلیتکم سوگند .2

 است، ریپذامکان ،یلیتکم سوگند به استناد باشد، محجور هیعلیمدع اگر اما است؛

 آن در یریتأث ه،یعلیمدع تیمحجور و است یمدع ۀعهد بر سوگند نیا که چرا

 .ندارد

 یمنتف ،یاستظهار ندسوگ به استناد باشد، محجور ،یمدع اگر :یاستظهار سوگند .3

 یازین و است رفتهیپذ او ۀادل ریسا داستنا به ،تیم هیعل او یادعا حالت نیا در. است

 داستنا باشد، محجور( تیم وراث) هیعل یمدع اگر اما ست،ین یاستظهار سوگند به

 و است خواهان ۀعهد بر سوگند نیا که چرا است، ریپذامکان یاستظهار سوگند به

 .ندارد آن در یریتأث ،خوانده تیمحجور
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 یحقوق شخص رانیمد که آنجا از :یحقوق شخص یدعاو در سوگند انیات، 

 یحقوق شخص رانیمد است، شخص به قائم سوگند و شوندیم محسوب آن ندگانینما

 انیات به اقدام ،یدعاو نیا در دفاع ای یحقوق شخص یدعاو اثبات یبرا توانندینم

 :نیبنابرا کنند، سوگند

 به استناد باشد، یحقوق شخص ه،یعلیمدع ای یمدع از کیهر اگر :یتّبَ سوگند .1

 هیعلیمدع ای یمدع ۀعهد بر تواندیم یبَتّ سوگند چراکه است؛ یمنتف یبَتّ سوگند

 .ردیگ قرار

 ،یلیتکم سوگند به استناد باشد، یحقوق شخص ،یمدع اگر :یلیتکم سوگند .2

 ،یلیتکم سوگند به استناد شد،با یحقوق شخص هیعلیمدع اگر اما است؛ یمنتف

 .است ریپذامکان

 سوگند به استناد باشد، یحقوق شخص ،یمدع اگر :یاستظهار سوگند .3

 او ۀادل ریسا استناد به ت،یم هیعل او یادعا حالت نیا در. است یمنتف ،یاستظهار

 که یحالت ،یاستظهار سوگند در. ستین یاستظهار سوگند به یازین و است رفتهیپذ

 .ستین تصور قابل باشد یحقوق شخص ه،یعل یمدع
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َپرِت حواس یه؛ مدرس دانشگاه(و  ی؛ دکترای حقوق)وکیل پایه یک دادگستر  هستم یمیمالکر  یدام
 یادیز  یعالقه یگرانبا د یمهاگذاشتن آموختهاشتراک و یادگیری به توو تهران! ۰۶ ۀمتولِد ده

 یاد کنندیکمک م یادگیری یفیِت ک یِش را که به افزا ابزارهاییتا  کنمیدارم. البته همه تالشم را م
آموزش و  ۀهم انتقال بدهم. در حوز  یگرانخودم، آنها را به د یاتو بعد از افزودن تجرب یرمبگ
 متفاوتم!« های روانبه کار بردن مثال»و « نویسیساده»با روش حقوق  ۀدر رشت یسندگینو
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کاِر ثابت هم  یهبگم که  یدشدم؛ البته با ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعد
بعد از  دم دسِت آخرادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوِق ثابت از اوون م یهداشتم که ماهانه 

حقوق  یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمنِد سطِح باال توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحت   یاو  ارشدیمدرک کارشناس یافتدر 
 یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوِج آرزوهاش ۀخوب نقط ِی حقوِق کارمند  یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا یدکنم. شا یافتخوب در 

بد قرار گرفتن  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدیحقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نم
ذاِت  یمکه بگذر  یلماف یناز ا«. تونستم!»بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودِن خودم  یداز مف یتغرور و کماِل رضا یکمک کنم و با کل  

باشد. خالصه  یفرار  «یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو » یا همون «جا نشستن یه»بجنگه و از  یدکه با ینها یزادآدم ِی زندگ
 یاِق اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینببخشم و از اول فرورد یشحقوِق ثابت را به لقا یگرفتم عطا یماواخر اسفند ماه بود که تصم

 خواییم ی،تو که کاِر ثابت دار »تمسخر بهت بگن:  اب یاناگه دوستان و اطراف یبشه و حت یجادا ل توو خوِد آدمِل او  او   یدسوزان با
 یعمرًا شانس یهسهم و تو بدوِن  دارنیسه هزار تا َور م یتاً و نها کننیهزار تا شرکت م َنَود»بگن:  یا؛ !«یکه چ یو بخون ینیبش

ِبرم؛ البته  یشتوانم پ ۀبگم و با هم« بسمه الله» ینل فروردخودم عهد کردم که او  برسم اما با  یتنداشتم که به موفق اطمینان !«یندار 
 یسِک کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر  یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو اقبلشم از خانواده

«. بودم! یراض امیمکه از شکست داشتم، از تصم یوِد تماِم ترسبا وج»رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات:  یابلندپروازانه یریِن ش
که توو  ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو او   ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده یه ۀجمل

هته یاتهرو لرسییه مینداشته باش که به ماش یقینکن و  ی  کوچولو که رووش آرم کانون را  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معط 
رام بَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاُکت  یرو  یشهکانون هم هاییلداره و وک

با نگهباِن مجموعه  تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعِت کاِر اوونجا تا  ینکهکتابخونه با وجود ا یه. مثاًل با مسؤول ُاومدیم
 ۀویجه و میداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نت یمانا ینکه! خالصه ایشب هم از کتابخونه استفاده کن ۱۱و تا  یهماهنگ کن

تم در متن رو نوش ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا«. سرایفان َمع الُعسر، »به فرموده قرآن:  شم؛یمند مِن اوون زحمات بهرهیر یش
ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامی( قبول شدم و می)وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر  یحقوق یهاآزمون ِی هستم که در تمام یتیوضع

 !«یچههمه جا بپ یتتموفق یسکوت تالش کن و اجازه بده صدا یتوو »
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