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فصلاول

معرفی ادله اثبات دعوا

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما ،حجت ،برهاان گاواه،
نشان و هر چیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت میسازد و نیز آنچه
۶
برای اثبات امری به کار میرود.
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مادعی علیاه هرگااه در
مقام دفاع ،مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر باه عهاده
او است( .ماده  ۶0۵3قانون مدنی) مدعی کسای اسات کاه اماری خاالف
اصل یا ظاهر را مطرح میکند .معموالً دادخواست دهنده مدعی محساوب
میشود؛ اما گاه طرف مقابل او نیز امری را ادعا میکند که محتااج اثباات
است و دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یاا دفااع از
دعوا به آن استناد می نمایند .موضوع دلیل ،قاعدتاً امور موضاوعی اسات و
اثبات آن بر عهده خواهان دعواست.
ادله اثبات دعوا در معنای اعم دو قسم هستند:
 .4دلیل :که باعث ایجاد قطع و یقین مایشاود و عباارت اسات از :اقارار،
سند ،شهادت شهود و سوگند.
 .3اماره :که برای قاضی ایجاد ظن میکند و عبارتاند از امااره قاانونی
(مانند اماره فراش و تصرف و )...و اماره قضائی (نتیجه قرارهای تحقیق و
معاینه محل).
برابر ماده  ۶0۵8قانون مدنی« ،دالیل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
 .4اقرار  .3اسناد کتبی  .3شهادت  .4امارات  .8قسم».

 .1بهرام بهرامی ،بایستههای ادله اثبات ،تهران ،نگاه بینه ،1831 ،ص .11
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مبحثاول:اقرار
اقرار در لغت به معنی واضح بیان کاردن و آشاکار گفاتن اسات و مطاابق
ماده  ۶0۵۳قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی است بارای غیار بار
ضرر خود .اقرار واقع میشود به هر لفظی که داللت بر آن نمایاد .اشااره و
عمل نیز می تواند دال بر وجود اقرار باشاد .اقارار دارای تشاریفات خااص
نیست.
گفتار اول :شرایط اقرار
بند اول -شرایط اقرار
الف) اقرار باید صریح و منجز باشد :در امور مدنی اقرار به امر مجمال
صحیح است و اقرار هر لفظی که داللت بر آن نماید واقع میشاود ،اماا در
امور کیفری اگار قارار مجمال باشاد مقار را ملازم باه توضایح و تفسایر
نمیکنند و طبق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگار
دلیل دیگری نباشد ،صرفنظر میشود چرا کاه در اماور کیفاری بایاد باه
اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افاراد ارتبااط
پیدا میکند در حالی که اقرار در اماور مادنی عمومااً مارتبط باا اماوال و
دارائیهای مادی افراد میباشد.
ب) اقرار نزد قاضی باشد :از این رو اقارار در مراجاع انتظاامی چاه باه
صورت کتبی یا شفاهی نمیتواند مثبت بزه ارتکاب باشد.
ج) اقرار کاشف از حقیقت باشد.
د) اقرار منجز باشد :منجز به این معناست که وقوع امری موکول به امر
دیگری نباشد .در غیر این صورت اقرار معلق بوده و صحیح نیست.
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بند دوم -شرایط مقر :مطابق ماده  ۶0۱0قانون مدنی اقرارکنناده بایاد
بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجناون در حاال
دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
مطابق ماده  ۶۱۳قانون مجازات اسالمی ،اقرار در صورتی نافاذ اسات کاه
اقرار کننده بالغ ،عاقل ،مختار و دارای قصد باشد.
بند سوم -شرایط مقرله :وفق ماده  ۶0۱۱قانون مدنی در مقرله اهلیات
شرط نیست؛ لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه باه نفاع او اقارار
شده است بشود.
گفتار دوم :اقسام اقرار
اقرار اقسامیدارد که به طور مختصر به برخی از اقسام آن میپردازیم:
 .4اقرار صریح :اقراری است که صراحتاً داللت بر حقی برای دیگار و باه
ضرر خود نماید.
 .3اقرار ضمنی :اقراری است که به صورت ضمنی و ناه باه صاراحت باه
وجود حقی برای دیگری باشد.
 .3اقرار کتبی :اقراری است که به صورت مکتوب (نوشته) اعم از رسامی
یا عادی باشد.
 .4اقرار شفاهی :اقراری است که به صورت لفظ یا اشاره واقع شود.
 .8اقرار در دادگاه :اقراری است که به هنگام مذاکره و در جلسه رسامی
در دادگاه بیان میشود یا در یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه اظهاار شاده
باشد.
 .6اقرار خارج از دادگاه :اقراری است که قبل یا بعد از جلسه دادرسی و
خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
 .7اقرار قاطع :اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی باشد.
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 .9اقرار غیرقاطع :اقراری است کاه نااظر باه مقادمات اثباات دعاوی و
اسباب مورد استناد خواهان است.
گفتار سوم :آثار اقرار
با اقرار دعوای طرف مقابل اثبات میگردد و در نتیجه دادگاه بر اساس آن
مبادرت به صدور رأی مینماید .قانون مدنی در ماده  ۶033بیان مایدارد:
«انكار بعد از اقرار مسموع نیست؛ لیكن اگر مقر ادعا کند اقارار او
فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شاود و همچناین
است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قباول
باشد مثل اینكه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حوالاه
بوده که وصول نشده لیكن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده
مضر به اقرار نیست».

