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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشججویان حقجوق آمجوزش     های تئوریک دانشگاه است، با آنچه در کالسحدودی متفاوت 

هجای درسجی هجم بجه شجکلی       شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس داده می

صجورت تئجوری و بجدون     است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بجه 

د. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملجی قبجل   کن تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

التحصیالن وقتی وارد مرحله کار  از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هجا   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگجاه  می

هی از رویه قضجائی بجا ورود بجه میجدان کجار و فعالیجت بجر هجی          مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگا

تردیجد تنهجا منبجع آمجوزش عملجی وکالجت، قضجاوت و         التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بجی  فارغ

هجا و جلسجات رسجیدگی، همجین رویجه قضجائی        طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگجاه  به

نظرهای کسانی کجه هجر    ها و اختالف پاسخباشد؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و  می

تواند اطالعات کاربردی و  صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می روز به

 عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجی       اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایجن   تواند بی بزرگ رشته حقوق قضائی نمی قشری از جامعه

حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقجوق اسجت کجه دائجم در حجال      

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعجه   باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب تغییر و تحول می

د شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقجی نسجبت بجه    حقوقدانان تمام خواه

کننجد کجه    بخشی به مطالب و موضوعات راججع بجه رویجه قضجائی اقجدام مجی       آوری و انسجام جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفجه فرهنگجی خجود در نظجر     

فجرد بجا     صجورت مجنظم و منحصجربه    لب رویجه قضجائی بجه   بندی مطا دارد نسبت به تدوین و جمع

صجورت کجاربردی و بجا دسترسجی      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بجه  ویژگی

ها هرکجدام   ای از کتاب آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تأمین این هدف مجموعه

 موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:شامل  «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .9

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .3



 

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .9

 های قضائی؛ نشست .6

 های مشورتی؛ نظریه .5

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .4

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

صجورت منسججم و    عی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجه   در این مجموعه س

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین   

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعجدد بسجیار آراء   

تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت   ها )دادگاه بدوی و  دادگاه

؛ مثجل آراء   آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد    

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت   وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. ندگان و مراجعهاین آراء مورد استفاده خوان

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛. 1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم. 9

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 فهرست؛ صورت خالصه در ذکر عنوان برای هر مطلب به .9

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .6

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود   « گروه پژوهشی»

هجای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا    

ی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن      بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسند

صجورت )کتبجی یجا از طریجق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهود  شهادت اعتبار معرفی

 فصل اول



 



 

 و انواع آن شهادتمفهوم : مبحث اول 
تر از معنای اصطالحی آن در حقوق است به طوری کجه   وسیع کمی شهادتمفهوم عرفی 

ای اسهت کهه ر     ... گواهی دادن نقل حادثهه » :آمده است شهادتدر مفهوم عرفی 

 ۵«آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییهده اسهت...  شاهد  وداده 

در حقجوق حقوقجدانان از آن بجه اخبجار و نقجل واقعجی یجاد         شهادتحال آنکه در تعریف 

رخ داده و احتمال دارد درست یجا نادرسجت باشجد و    شاهد  تر در حضور اند که پیش کرده

 باشد.در آن مؤثر شاهد  حتی ممکن است اشتباه درک

آورد اعالم و اظهار خود از رخدادی است که در عالم خجارج اتفجاق    بر زبان میشاهد  آنچه

بجرخالف اقجرار    شهادت .های خود از آن مطلع گشته است با یکی از حسشاهد  افتاده و

ست حجال آنکجه   ه نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوانیست بلکه بشاهد  به نفع یا ضرر خود

بایجد بجه نفجع     شهادتالوصجف   است به ضرر خود و به نفع دیگری معاقرار اخبار به حقی 

 شههادتی بنابراین  ؛احدی از طرفین دعوا باشد و از طرف فردی خارج از دعوا اظهار شود

برابر قانون هر اعالم و اظهجاری   .شود که یکی از طرفین دعوا اظهار نماید ادعا محسوب می

بایستی شرایط مقجرر   شهادتو شاهد  ابراینبن ؛از سوی شخص ثالث اعتبار اثباتی ندارد

 در قانون را دارا باشند.

 شهادتانواع  :اولگفتار 

اما ما در این مجال بجر آنجیم    ؛های مختلفی دارد به جهات گوناگون تقسیم بندی شهادت

کتبی یا شفاهی و مستقیم یا غیر مستقیم مجورد   شهادتبندی  را در دو تقسیم شهادت

 بررسی قرار دهیم.

در اعتبجار آن تجأثیری    شههادت چه ماهیجت  رگا:  یا شفاهی شهادت کتبی –بند اول 

 اند.  کتبی و شفاهی تقسیم نموده شهادترا به  شهادت ،ندارد؛ اما از یک دیدگاه

ای تحریجر و بجه    در نوشجته شاهد  است که اظهار و اعالم شهادتی :کتبی شهادت الف(

شجود و   ای استشجهادیه عنجوان مجی    نامه شهادتامضا وی برسد که مرسوم است به چنین 
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هجای دادخواسجت بجه     شهود است جزء پیوست شهادتمعموالً در مواردی که دلیل ادعا، 

کتبجی سجند    شههادت قجانون مجدنی    ۵18۱اگر چجه برابجر مجاده     ؛شود دادگاه تقدیم می

کتبی معموالً مقدمجه   شهادتبه طور کلی  .را دارد شهادتشود؛ اما اعتبار  محسوب نمی

 شود شفاهی است که در محضر دادگاه انجام می ادتشه

در آن گواهی و اظهار خود را در محضجر  شاهد  است که شهادتی :شفاهی شهادت ب(

جزء  شهادتنماید مرسوم است بعد از جلسه اول دادرسی در دعاوی که  دادگاه اعالم می

شجهود را صجادر و شجهود بجرای اظهجار       شههادت باشد دادگاه قرار استماع  ادله اثباتی می

 شوند. شفاهی در دادگاه حاضر می شهادت

بایسجتی اظهجارات    شههادت معمجوالً  :  شهادت مستقیم یا غیرمسهتقیم  –بند دوم 

را بجا   شههادت بایستی شخصاً مجورد  شاهد  به عبارتی دیگر ؛باشدشاهد  ادراکیه شخص

مستقیم گفته  شهادت، هادتشگانه درک کرده باشد به این نوع  های شش یکی از حس

 ؛شود می

اجازه داده است کجه  شاهد  گذار در شرایطی خاص به قانون مدنی قانون ۵۹10برابر ماده 

غیرمستقیم نیجز   شهادت شهادتیدیگران را نیز بیان نماید که به چنین  ۀدیده یا شنید

گجذار در   غیرمستقیم همیشه قابل قبول نیست؛ بنابراین قجانون  شهادتاما  ؛شود گفته می

را  شهادتیکند و چنجین   یاد می« شهادتبر  شهادت»ماده یاد شده از آن تحت عنوان 

 اصلی فوت کرده باشد یا به واسطه مانع دیگجری مثجل  شاهد  مشروط کرده است بر اینکه

بیماری و سفر و حبس و غیره امکان حضور در محضر دادگاه را نداشته باشد؛ بنجابراین در  

غیرمستقیم نیز مشروط به احراز سایر شجرایط، معتبجر و    شهادتموارد مذکور در قانون، 

 مسموع است.

  


