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. ۹3 .................................................................. در خصوص حجر یکارشناس هیت داشتن نظریقیطر ۶

. 4۶ .................................................................................... تیداللت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوج 0

. 4۱یقانون یپزشک نیمتخصص هیاعتبار نظر یدادگاه در نف میلزوم مستند و مستدل بودن تصم ۹

. ۵0 .......................... یمدت شش ماه از کارشناس یبه علت انقضا یکارشناس دیموارد لزوم تجد 4

.۵ ۵0 ......................................................................................................................... اصل عدم انعقاد عقد 

. ۵۵ در دعوا یاثبات لیلزوم مطلع ساختن خواهان نسبت به استحالف در صورت عدم وجود دل ۱

. ۵8 ......................... یکارشناس نهیشرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هز 3

.8 ۱۹ ......................................... گریموجود در پرونده د یدادگاه به مدارک اسناد یدگیرس تیفیک 
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. ۳۵ ............................................ هیتأد ریپرداخت خسارت تأخ یبرا یاصل تمکن بر پرداخت بده ۶

. ۳۱ ....................................................................در صور عدم اثبات استحقاق تصرف دیخلع رشیپذ 0

. ۳8 ....................................................................................... یابیغ یرد اثبات دعوا با سوگند در دعو ۹

. ۶00 .......................................................... دادخواست میپس از تقد یاستناد لیعدم توجه به دال 4

. ۶00 ..................................................................................... لیعنوان دل به هیعدم احتساب استشهاد ۵

. ۶0۵ ............................................. یبه استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتب ازیعدم ن ۱
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. ۶۶۵ ........................... یرسم عیب گریتخلف طرف د یادعا یعدم حضور برا یمندرجات گواه ۶0

. ۶۶8 .......................................................................... یرسم تیدر فرض عدم مالک دی خلع یدعوا ۶۶

. ۶00 ..............................................................................................عدم اثبات دعوا با شهادت دو زن ۶0
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. ۶04 ......... یدر صورت عدم استناد در دادخواست بدو دنظریسوگند در مرحله تجد انیرد ات ۶4

. ۶0۱ ................................................................................... گواهان در دادخواست یاستناد به گواه ۶۵



 

 

. ۶0۳ ....................................................................................................................... بر انفاق نیاثر تمک ۶۱

. ۶۹۹ ....................................................................................................... یو رسم یتعارض سند عاد ۶3

. ۶۹۱ ..................................................................... یدادگستر یرسم یکارشناس تیبه صالح رادیا ۶8

. ۶40 ...................................................................................................................... به اصالت سند رادیا ۶۳

. ۶4۹ ....................................................................................................محل نهیقرار معا یارزش اثبات 00

. ۶4۱ ............................................................................................................................ ییرعقالیاقرار غ 0۶

. ۶۵0 .................................................................................................. یاسناد عاد خیحدود اعتبار تار 00

. ۶۵۹ .............................................................................یمدع یو سبب ینسب یاعتبار شهادت اقربا 0۹

. ۶۵8 ......................................................توسط شخص منتسب ینسبت به سند عاد دیاظهار ترد 04

. ۶۱0 ................................................................ اعسار یبه حضور و احضار شهود در دعوا ازیعدم ن 0۵

. ۶۱0 ........................ یمشاع تیدر مالک یشخص ازیبه لحاظ ن یمورد تجار هیشرط تحقق تخل 0۱

. ۶۱8 ......................................................................... گریاماره عدم تبرع در پرداخت وجه به فرد د 03

. ۶30 .................................................. یموص یسواد یخود نوشت در صورت ب نامه تیوص طیشرا 08

. ۶30 ........................................................................................................ باب آپارتمان کیاز  دی خلع 0۳

. ۶34 .............................................................................................................................. غاصب دیخلع  ۹0

. ۶3۱ ................................................................. مستند به صورت حساب یصدور حکم ورشکستگ ۹۶

. ۶38 ............................................................................ یورشکستگ یجلب نظر کارشناس در دعوا ۹0

. ۶8۶ ........................................................................................................... اصل دائم بودن عقد نکاح ۹۹

. ۶84 ....................................................... ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند طیشرا ۹4

. ۶8۱ ....................................................... مندرجات آن لیامضاء بر تکم دیدارنده سند سف اریاخت ۹۵

. ۶88 ..................................................................... زن در منزل شوهر یدار بودن خانه یاماره تبرع ۹۱

. ۶۳0 .............. ول قانون روابط موجر و مستأجرمشم یجاریبر منافع ملک است دیوضع  یدعو ۹3

. ۶۳0 ................................................................................................................................ اموال فیتنص ۹8

. ۶۳4 ...................................................................................................... (یادله اثبات دعوا )کارشناس ۹۳

. ۶۳3 .......................................................................................... یمطالبه وجه التزام قرارداد طیشرا 40
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. 00۱ ............................................................................................ یکاربرد سوگند در دادرس یچگونگ 4



 

. 00۱ ....................................................................... بر اقرار یمبتن یاز رأ یخواه دنظریتجد تیقابل ۵

. 003 ...........................................................خوانده ابیصدور حکم بر اساس سوگند خواهان، در غ ۱

. 00۳ ................................یمدن یدادرس نییقانون آ ۵۶( ماده ۱در بند ) لیمنظور از ادله و وسا 3

. 0۶0 ........................................................................................................ رقاطعیتفاوت اقرار قاطع و غ 8
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. 0۶۹ .................................................. انکار شده یشهادت شهود در اثبات اصالت سند عاد ریتأث ۶۶

. هیا به صحت و اصاالت ساند در صاورت انکاار خواناده و عادم اساترداد آن از ناح        یدگیرس ۶0

 0۶4 .................................................................................................................................................. خواهان

. 0۶۵ ............................ سند تیجعل رادیدر مورد ا یفریاز نظر دادگاه ک یدادگاه حقوق تیتبع ۶۹

. 0۶۱ ............... یجلسه دادرس نیدر اول یاسناد ابراز تیجعل یادعا ایانکار  ای دیاثر اظهار ترد ۶4

. 0۶8 ......................................... گریسند در محاکم د تیبه جعل ریدا یفریک یقطع یرأ تیتبع ۶۵

. 0۶۳ ..................................................... سند و صدور حکم و آثار آن تیجعل یبه دعوا یدگیرس ۶۱

. 000 ......................................... د.رس یآن به اثبات م تیکه جعل یدادگاه در مورد سند فیتکل ۶3

. 004 ..................................................... دعوا تیبه ماه یدگیاستماع شهادت شهود در رس ریتأث ۶8

. 00۵ ................................................................................ قیتحق یگواه توسط قاض یاستماع گواه ۶۳

. 00۱ .................................................. بودن شهادت شهود ارزش یو ب ینیبه لحاظ تلق ینقض رأ 00

. 003 ..................... حصر وراثت یگواه یبه جا یمحل هیاستشهاد لهیاحراز رابطه وراثت به وس 0۶

. 008 ........................................................................................................... «نهیب»مراد مقنن از واژه  00
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. 0۹0 ......................................................................... پرونده نیشاهد با طرف یبا سبب یقرابت نسب 04

. 0۹۹ ...................................................................................................................................... جرح گواه 0۵

. 0۹۵ ................................................................................................................... گواهان یارزش گواه 0۱

در صاورت عادم اساتماع در مرحلاه      دنظریصدور قرار استماع شهادت شهود در مرحله تجد 03 .

 0۹۱ ...................................................................................................................................................... یبدو

. 0۹3 ..................... ییمحل توسط دارندگان ابالغ قضا نهیو معا یمحل قیقرار تحق یالزام اجرا 08

. 0۹۳ ......................................................... قیتحق یقرار مهر و موم ترکه توسط قاض یجواز اجرا 0۳

. 04۶ ................. خواسته ای لیدل نیتأم یقرارها یعدم جواز دستور ورود به منزل جهت اجرا ۹0

. 04۹ ....................................................... یامور پرونده به کارمندان دفتر یعدم جواز ارجاع برخ ۹۶

. 044 .................................................... قرار در خصوص مهر و موم ترکه یاجرا لهیوس هیعدم ته ۹0



 

 

. 04۵ ............................................. محل نهیدستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معا ۹۹

. 043 .................................... یاداره ثبت به ملک جهت انجام امور کارشناس ندهیاجازه ورود نما ۹4

. 048 ................................................................................ یکارشناس نهیاز هز یعدم پرداخت بخش ۹۵

. 0۵0 .................................................. نهیو تعرفه پرداخت هز یکارشناس رسم ریارجاع امر به غ ۹۱

. 0۵۶ .............................................................................................. به نظر کارشناس نفع یاعتراض ذ ۹3

. 0۵۹ ..................... یکارشناس نهینبودن هز یبه عذر کاف یامتناع کارشناس از انجام کارشناس ۹8

. 0۵4 ............. یپس از اعتراض به نظر کارشناس رسم یجواز استفاده از کارشناس خبره محل ۹۳

. 0۵۵ ....................................................................... الزحمه کارشناس حق نییتع یمرجع صالح برا 40

. 0۵3 ....................................................... صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نهیاخذ هز تیممنوع 4۶

. 0۵8 ....................................... قرار یدادگاه در صورت عدم حضور کارشناس جهت اجرا فیتکل 40

. 0۱0 ................................................................................................نحوه برخورد با تخلف کارشناس 4۹

. 0۱0 مجدد یکارشناس نهیهز داعیدادگاه در صورت اعتراض به نظر کارشناس بدون ا فیتکل 44

از ادلاه اثباات    یکا یکه نظر کارشاناس   یهنگام یکارشناس نهیعدم پرداخت هز یاثر حقوق 4۵ .

 0۱4 ................................................................................................................................................. دعواست

. 0۱۵ ............................... ت کارشناسانأیاعتراض به نظر کارشناس واحد جهت ارجاع امر به ه 4۱

. 0۱3 .......................................................................... یکارشناس یها تأیاعتراض خوانده به نظر ه 43

. 0۱۳ ................................... یحقوق یت کارشناسان در دعاوأیو ه هیاختالف نظر کارشناس اول 48

. 03۶ ........................................................................................................... اعتراض به نظر کارشناس 4۳

. 03۹ .................... و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق موضوع صیو تشخ لیبه دال یدگیرس ۵0

. 03۵ ........................ الزحمه کارشناس عدم پرداخت حق لیصدور قرار ابطال دادخواست به دل ۵۶

. 033 .............................................................................................................. شده فیمال توق یابیارز ۵0

. 038 ................................................................... پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت مقرر ۵۹

. 080 ........... معدن یاز انفجارات اکتشاف یمطالبه خسارت ناش ینظر کارشناس در دعوا ریتأث ۵4

. 08۹ ....................................................................................تیبر م یلزوم سوگند خواهان در دعوا ۵۵

. 084 .................................................................................................................... احالف منکر یتقاضا ۵۱

. 08۱ ........................................................................... انصراف خوانده از سوگند خواهان ریعدم تأث ۵3

. 083 .............................................................. خوانده یسوگند از سو انیبطالن دعوا در صورت ات ۵8

. 088 .................................... یو در مرحله واخواه یسوگند خوانده پس از صدور رأ یاثر حقوق ۵۳

. 0۳0 ............................ است یکه مستند آن سند رسم ییدر دعوا یضرورت سوگند استظهار ۱0

. 0۳۹ ........................................................................ سوگند خوانده بدون درخواست خواهان انیات ۱۶



 

. 0۳۱ ............................. یو قانون یبا وصف ابالغ واقع یسوگند خوانده و عدم حضور و یتقاضا ۱0

. 0۳3 ........................................... تیبر م یدر دعوا نهیسوگند خواهان عالوه بر ب انیضرورت ات ۱۹

. 0۳۳ ...............................................................................................................................سوگند لیتوک ۱4

.۱۵ ۹0۶ ................................................................................................................................... اقرار طیشرا 

. ۹0۶ ..................................................................................................................... یشهادت مستند رأ ۱۱

. ۹00 ........................................................................................................ رهیو غ یاسناد تجار تیمال ۱3

. ۹0۹ .............................االجرا الزم یهمانند اسناد رسم ۶0۳۶موضوع ماده  یاعتبار اسناد عاد ۱8

. ۹0۵ ................................................................. مُهر در چک ینگشت به جاامکان استفاده از اثر ا ۱۳

. ۹0۱ .........................................................ماترک میدر تقس یسند عاد دییتأ ایقولنامه  ذیاثر تنف 30

. ۹03 .............................................................................................................. یاقامه دعوا با سند عاد 3۶

. ۹0۳ ..................................................مهیمدارک پرونده به شرکت ب یکپ لیتحو یوجاهت قانون 30

. ۹۶0 ........................................................ یدر مقابل ارائه اسناد عاد تیمالک یاعتبار اسناد رسم 3۹

. ۹۶۶ ................................................................................................................. اعتبار سوگند خواهان 34

. ۹۶۹ ....................................................................... ( در اثبات دعواهیعل یٌ)مجن یقهر یسوگند ول 3۵

. ۹۶۹ .......................................................................................................... سوگند انیقسم و موارد ات 3۱

 347 ......................................................................... یمشورت اتیادله اثبات دعوا در نظر

. ۹۶۳ ............................................................................................................... خوانده ریغ یاقرار از سو ۶

. ۹00 ............................................................................................. سوگند انیدادگاه در قرار ات فیتکل 0

. ۹00 ......................................................................................................... هیعلیسوگند از مدع یتقاضا ۹

. ۹0۶ ................................................................................ (۶اقرار ) یحکم بر مبنا دنظریتجد تیقابل 4

. ۹0۹ ................................................................................ (0اقرار ) یحکم بر مبنا دنظریتجد تیقابل ۵

. ۹04 .............................................................................................................. یصدور سند عاد قیتصد ۱

. ۹04 ................................................................................................................ سوگند انیدرخواست ات 3

. ۹0۵ ...................................................................................................... سوگند در رابطه با زمان صغر 8

. ۹0۵ ............................................................................................................... تیبر م یسوگند د دعوا ۳

. ۹0۱ ................................................................................................................... یقسم اشخاص حقوق ۶0

. ۹03 ........................................................................................................ یسوگند در مرحله واخواه ۶۶

. ۹08 ......................................................................................... مطالبه وجه چک یسوگند در دعوا ۶0

. ۹08 ................................................................................................................................... میسوگند ق ۶۹

. ۹08 ...................................................................................................................... اقرار در دادخواست ۶4



 

 

. ۹0۳ ............................................. حل اختالف یمستند به اقرار از شورا یرأ دنظریتجد تیقابل ۶۵
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 ۹۹۹ .......................................................................................... یمدن یدادرس نییاز قانون آ

 ۹۹۹ .......................................................................................................... لیبه دال یدگیرس -فصل دهم

 ۹۹۹ ................................................................................................................................ اتیمبحث اول: کل

 ۹۹4 ...................................................................................................................................مبحث دوم: اقرار

 ۹۹۵ ............................................................................................................................... مبحث سوم: اسناد

 ۹۹۵ ................................................................................................................................. یومالف( مواد عم

 ۹۹8 .................................................................................................................................. دیب( انکار و ترد

 ۹۹8 ................................................................................................................................. تیعلج یج( ادعا

 ۹40 ................................................................................................. به صحت و اصالت سند یدگید( رس
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معرفی ادله اثبات دعوا 

 فصل اول





ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهاان گاواه،   

سازد و نیز آنچه نشان و هر چیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت می

 ۶رود.امری به کار میبرای اثبات 

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   

قانون مدنی( مدعی کسای اسات کاه اماری خاالف       ۶0۵3)ماده  او است.

مدعی محساوب  کند. معموالً دادخواست دهنده  اصل یا ظاهر را مطرح می

کند که محتااج اثباات    اما گاه طرف مقابل او نیز امری را ادعا می ؛شود می

 از دفااع  یاا  اثبات برای دعوا اصحاب که است امری از عبارت دلیلاست و 

موضوع دلیل، قاعدتاً امور موضاوعی اسات و    .نمایند می استناد آن به دعوا

 خواهان دعواست. بر عهدهاثبات آن 

 دعوا در معنای اعم دو قسم هستند:ادله اثبات 

از: اقارار،   عباارت اسات  و  شاود  مای  قطع و یقینکه باعث ایجاد  . دلیل:4

 سند، شهادت شهود و سوگند.

 امااره قاانونی  از  اند عبارتکند و می ایجاد ظنکه برای قاضی  . اماره:3

)نتیجه قرارهای تحقیق و  اماره قضائی)مانند اماره فراش و تصرف و...( و 

 معاینه محل(.

 اثبات دعوی از قرار ذیل است: لیدال»قانون مدنی،  ۶0۵8برابر ماده 

 «. قسم.8   . امارات4   . شهادت3  . اسناد کتبی3  . اقرار4 
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 مبحث اول: اقرار
مطاابق  و  اقرار در لغت به معنی واضح بیان کاردن و آشاکار گفاتن اسات    

اقرار عبارت از اخبار به حقی است بارای غیار بار    قانون مدنی  ۶0۵۳ماده 

اشااره و   به هر لفظی که داللت بر آن نمایاد.  شود میضرر خود. اقرار واقع 

اقارار دارای تشاریفات خااص     دال بر وجود اقرار باشاد.  تواند می زیعمل ن

 نیست. 

 شرایط اقرارگفتار اول: 

 شرایط اقرار -بند اول

در امور مدنی اقرار به امر مجمال   باید صریح و منجز باشد: ( اقرارالف

، اماا در  شاود  میصحیح است و اقرار هر لفظی که داللت بر آن نماید واقع 

امور کیفری اگار قارار مجمال باشاد مقار را ملازم باه توضایح و تفسایر          

از تعقیب او اگار  « الحدود تدرء بالشبهات»کنند و طبق قاعده معروف  نمی

چرا کاه در اماور کیفاری بایاد باه       شود می نظر صرفنباشد،  دلیل دیگری

اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افاراد ارتبااط   

اقرار در اماور مادنی عمومااً مارتبط باا اماوال و        که یحالکند در  پیدا می

 .باشد های مادی افراد می دارائی

اقارار در مراجاع انتظاامی چاه باه      رو  از این باشد: نزد قاضی ( اقرارب

 .تواند مثبت بزه ارتکاب باشد صورت کتبی یا شفاهی نمی

 .کاشف از حقیقت باشد ( اقرارج

منجز به این معناست که وقوع امری موکول به امر منجز باشد:  ( اقرارد

 اقرار معلق بوده و صحیح نیست. این صورتدیگری نباشد. در غیر 
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قانون مدنی اقرارکنناده بایاد    ۶0۱0مطابق ماده  :شرایط مقر -بند دوم

بنابراین اقرار صغیر و مجناون در حاال    ؛بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد

 دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

اقرار در صورتی نافاذ اسات کاه    قانون مجازات اسالمی،  ۶۱۳مطابق ماده 

 .داقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باش

قانون مدنی در مقرله اهلیات   ۶0۱۱وفق ماده : شرایط مقرله -بند سوم

لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه باه نفاع او اقارار     ؛شرط نیست

 شده است بشود.

 گفتار دوم: اقسام اقرار

 پردازیم:که به طور مختصر به برخی از اقسام آن می دارد میاقسااقرار 

اقراری است که صراحتاً داللت بر حقی برای دیگار و باه    . اقرار صریح:4

 ضرر خود نماید.

اقراری است که به صورت ضمنی و ناه باه صاراحت باه      . اقرار ضمنی:3

 وجود حقی برای دیگری باشد.

اقراری است که به صورت مکتوب )نوشته( اعم از رسامی  : . اقرار کتبی3

 یا عادی باشد.

 که به صورت لفظ یا اشاره واقع شود.اقراری است . اقرار شفاهی: 4

اقراری است که به هنگام مذاکره و در جلسه رسامی  . اقرار در دادگاه: 8

یا در یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه اظهاار شاده    شود میبیان در دادگاه 

 باشد.

اقراری است که قبل یا بعد از جلسه دادرسی و : . اقرار خارج از دادگاه6

 ه عمل آمده باشد.خارج از دادگاه ب

 اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی باشد.: . اقرار قاطع7
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اقراری است کاه نااظر باه مقادمات اثباات دعاوی و       : . اقرار غیرقاطع9

 اسباب مورد استناد خواهان است.

 گفتار سوم: آثار اقرار

گردد و در نتیجه دادگاه بر اساس آن با اقرار دعوای طرف مقابل اثبات می

 :دارد مای بیان  ۶033نماید. قانون مدنی در ماده بادرت به صدور رأی میم

لیكن اگر مقر ادعا کند اقارار او   ؛انكار بعد از اقرار مسموع نیست»

و همچناین   شاود  میفاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده 

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.

  


