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معرفی دعوای اثبات 

زوجیت  و نمونه دادخواست

 صل اولف





 اثبات زوجیتدعوای معرفی مبحث اول: 

از جمله دعاوی که امکان طرح در محاکم را دارد، دعووای اثبوات زوجیوت    

دعووای   .از زوجوین مرورح گوردد    هرکودام است که احتمال دارد از سوی 

خاصوی دارد کوه ايون دعووا را از سواير دعواوی        یها یژگيواثبات زوجیت 

بر اين است که در هر دعوايی ارائه داليل اثبات بور   قاعده .سازد یممتمايز 

از طرفین که مودعی   هرکداملذا در دعوای زوجیت نیز  ؛عهده مدعی است

 .برای اثبات ادعای خود دلیل بیواورد  ستيبا یماست  تیزوجوجود رابره 

از اهمیوت  اين نکتوه  پیش از بررسی ادله عام و خاص اثبات زوجیت، ذکر 

بااليی برخوردار است و آن اينکه آيا صرف رابره زوجیت بودون توجوه بوه    

بايد هر دو )عقد و شورط(   لزوماًيا  کند یمشروط ذکر شده در عقد کفايت 

 اثبات گردد؟

بور ايون باورنود     ها یحنبلات مختلفی ابراز گرديده است، در اين رابره نظر

که صرف اثبات عقد به تنهايی کافی نیست بلکه بايد شهود بر شروط نیوز  

 نکوه يا گواهی دهند، چراکه اين امکان وجوود دارد کوه شورطی بوه دلیول     

 .ابرال عقد گردد اشد موجبخالف مقتضای ذات عقد ب

در مقابل فقهای شیعه و حنفی معتقدند که شهادت شهود نسبت به اصول  

 .و نیاز به ذکر شروط و تفاصویل عقود نیسوت    کند یموقوع ازدواج کفايت 

قورار گرفتوه    هوا  دادگاهامروزه در محاکم نیز نظر فقهای شیعه مبنای رويه 

است و در جايی که وجود رابره زوجیت مورد اختالف قورار گرفتوه اسوت    

و در صورت اثبات اصل عقود بورای    روند یما به سراغ اثبات اصل عقد ابتد
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و  باشد ینماز ارکان صحت عقد  شرط .کنند یماثبات شروط مرالبه دلیل 

همچنین در صورت ترديد در وجود يا عدم وجود شرط با تمسک به اصول  

 .ميینما یمعدم از مدعی وجود شرط مرالبه دلیل 
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 اثبات زوجیت ادله :دوممبحث 
 :ادله اثبات زوجیت به دو دسته ادله عام و خاص قابل تفکیک است

 ادله عام اثبات زوجیت :گفتار اول

 :قانون مدنی، داليل اثبات دعوا از قرار زير است ۶۱58به موجب ماده 

 ؛اقرار .4

 ؛اسناد کتبی .3

 ؛شهادت .3

 ؛اماره .4

 .قسم .8

مقررات مربوط به هرکدام از ادلوه  ین دادرسی مدنی نیز يدر قانون جديد آ

 .به تفکیک ذکر گرديده است

بوه بحوث اقورار پرداختوه      ۶۱8۹الی  ۶۱5۳قانون مدنی در مواد  :اقرار .4

اقرار عبارت از اخبار به حقی است بورای ییور    ۶۱5۳بر اساس ماده  .است

، لوذا  انود  برشومرده توانواترين دلیول اثبوات     عنووان  بهاقرار را  .به ضرر خود

در اثبوات   .گوردد  یمو دلیل اثبوات در حقووق موا نیوز محسووب       نيتر مهم

 .باشد یمدلیل همین اقرار  نيتر محکمزوجیت نیز 

کوه البتوه ذکور     باشند یماقرار اجزاء و شرايری دارد که شرط صحت اقرار 

 آيوین  یهوا  کتواب اين موارد از حوصله بحث ما خارج اسوت و شوما را بوه    

 .میده یمدادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا ارجاع 
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 ۹۱۳و  ۹۹۶ابور موواد   در اهمیت اقرار ذکر اين نکته ضروری اسوت کوه بر  

ین دادرسی مدنی احکام مستند بوه اقورار در دادگواه قابول     قانون جديد آي

احکام مستند به اقرار قواط  دعووا    نیهمچندرخواست تجديدنظر نیست، 

ز مصاديق احکام فرجام پذير باشد قابلیت فرجام در دادگاه در صورتی که ا

 .دهد یمخود را از دست 

شرايط اقرار در مورد دعوای اثبات زوجیت نیز همان شرايط در مورد ساير 

 .دعاوی است و خصوصیتی ندارد

دلیل ادعاهای اصوحاب دعووا در دعواوی و     نيتر جيراسند  :سند کتبی .3

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دفواع   .باشد یمییرکیفری  امور

به مفهوم اصوالحی   توان یمرا در صورتی  نوشته .يا دعوا قابل استناد باشد

باشود   یمهر شخصو سند دانست که از جمله دارای امضاء، اثر انگشت و يا 

 .شود یمکه سند به او نسبت داده 

رسومی   در ابتدای ازدواج ممکن اسوت زوجوین در قالوب سوند عوادی يوا      

در صورتی کوه سوند رسومی تنظویم      .مبادرت به تنظیم سند کرده باشند

دلیل برای  نيتر مهمکرده باشند و اين سند مورد تعرض قرار نگرفته باشد 

 .شود یماثبات رابره زوجیت شناخته 

در صورتی هم که سند عادی تنظیم شده باشد و مورد ترديد و انکار قورار  

 .مثبت رابره زوجیت باشد تواند یمنگیرد، 

عدم ثبت واقعه ازدواج گرچه برابر قانون مجازات و قانون حمايت خوانواده  

مبرول عقود ازدواج    توانود  ینمو ، اما باشد یمدارای ضمانت اجرای کیفری 
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و در  باشود  ینمو باشد، لذا ثبوت ازدواج از شورايط مواهوی صوحت ازدواج     

عقود ازدواج   آنیفوری،  صورت عدم ثبت ازدواج با وجود ضمانت اجورای ک 

؛ هرچند در زمان اثبات آن مشکالتی بروز خواهود  باشد یمصحیح و معتبر 

وجوود    آنکرد، به خصوص در مورد ازدواج موقت که الزاموی بورای ثبوت    

بینی شده برای عدم ثبوت ازدواج  لذا در ازدواج موقت مجازات پیش .ندارد

 .قابلیت اعمال ندارد

ی از فايوده نیسوت کوه اقرارناموه کتبوی نیوز       ذکر اين نکتوه خوال   انيدر پا

 .رابره زوجیت باشد کننده اثبات تواند یمچنانچه صحت آن تکذيب نگردد 

تعريو    گونوه  نيو ا یمجازات اسالمشهادت در قانون  :شهادت شهود .3

از اخبار شخصی ییر از طرفین دعوا به است عبارت  شهادت :گرديده است

، لذا قضائیوقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگری نزد مقام 

 .تفاوت آن با اقرار اين است که اقرار به زيان خود و به سود ديگری است

اسوت کوه   شهادت شهود دانسته شده  ،دلیل اثبات نيتر مهماسالم  در فقه

به اين ترتیب در صورت وجوود گواهوانی    .شودبه آن بیّنه شرعی گفته می

 .گردد یمکه بر رابره زوجیت شهادت دهند، زوجیت اثبات 

گواه بايد واجد شرايری باشد تا شهادت وی مورد قبول قرار گیرد، شرايط 

 :گواه بدين شرح است

 ؛بلوغ الف(

 ؛عقل ب(

 ؛ايمان ج(
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 ؛عدالت د(

 ؛نبودن در موضوع نف  ذی ه(

 ؛ها آننداشتن خصومت با طرفین يا يکی از  و(

 ؛اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی ز(

 ؛طهارت مولد ح(

 ؛نداشتن رابره خويشاوندی با يکی از طرفین دعوا ط(

 .نبودن سمت خادم و مخدومی ک(

فقه اهل تسنن شهادت بر نکواح از شورايط صوحت     برخالفدر فقه شیعه 

ه در هنگام عقد نکاح شاهدی وجوود  لذا ممکن است ک باشد ینمعقد نکاح 

نداشته باشد و کار اثبات رابره زوجیت را با مشکل مواجه سازد، لوذا بايود   

 .به ساير ادله رجوع نمود

داليول خواص اثبوات زوجیوت بوه بررسوی اموارات         در قسومت  :اماره .4

 .ميپرداز یم

اخباری تشريفاتی است که شخص خداونود متعوال يوا سواير      :سوگند .8

در میان ساير ادله سوگند از اعتبار  .ردیگ یممقدسات را بر عهد خود گواه 

 .کمتری برخوردار است

موارد سوگند مدعی در دعوای اثبات رابره زوجیت بسویار محودود اسوت    

 دعواوی ین دادرسوی مودنی در   قانون جديد آي ۱۹0ماده چرا که بر اساس 

يوک سووگند را بوه     تووان  یمبیّنه شرعی  در صورت عدم امکان اقامه مالی
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 جای شاهد جايگزين کرد، لذا برای دعاوی ییرمالی مثول اثبوات زوجیوت   

 .قسم را جايگزين نمود توان ینم

اما در انکار زوجیت قسم معتبر است چراکه قاعده کلی بر ايون اسوت کوه    

هموین   ۱7۶درسوی مودنی در مواده    دا آيوین الیمین علی من انکر، قانون 

اين ماده سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیوت   .دينما یمحکم را بیان 

همچنین در فرض ارجاع قسم از سوی منکر به  .کارآمد قلمداد کرده است

حکوم   گونوه  نيو ا توان یمقانون مدنی  ۶۹۱۱ماده مدعی با توجه به اطالق 

و رابروه زوجیوت اثبوات     خوورد  یمو داد که مدعی در ايون صوورت قسوم    

 .گردد یم

 خاص اثبات زوجیت لیدال :گفتار دوم

 :داليل خاص اثبات زوجیت دودسته دلیل است

 شیاع و استفاضه -

 معاشرت و مساکنت -

 شیاع و استفاضه الف(

از جمله ادله اثبات دعوا در فقه شیاع و استفاضوه اسوت کوه در خصووص     

 .اثبات امور يا دعاوی ويژه کاربرد دارد

در رابروه بوا    .شیاع به معنی بسیار شنیدن يک خبر از افراد متعودد اسوت  

حجیوت   میتووان  ینمو حجیت شیاع روايات متعددی وجود دارد کوه البتوه   

مرلق شیاع را از اين روايات استخراج نموايیم و آنچوه از مجمووع روايوات     
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که شیاع منجر به ظنّ متوخخم للعلوم    باشد یماست اين امر  استنباطقابل 

 .باشند یماستفاضه نیز مترادف با شیاع و هر دو به يک معنا  .شود یم

استفاضه يا شیاع در صورتی که مفید علم باشوند در هموه مووارد حجوت     

از جملوه   توان یمحجت است را  ها آنهستند، مواردی که شیاع در اثبات 

 :موارد زير دانست

 ...و رضاع، نکاح، وق ، اسالم، کفر

بودن جامعه از افراد نیوک و حسون    تفاضه مملومبنای حجیت شیاع يا اس

 .شیاع بايد کثرت قائلین به حدی باشد که گمان خالف نورود  در .باشد یم

چرا کوه   ؛دهند ینمدر شیاع مرلعین به اصل وجود رابره زوجیت شهادت 

اگر به اصل وجود رابره زوجیت آگاهی داشتند که با دو شاهد نیوز اثبوات   

، بلکه اين مرلعین با آگاهی از آثار زوجیوت پوی بوه وقووع ايون      ديگرد یم

 .اند بردهرابره 

، ولوی متعلوق   دهنود  یمبه هر حال شیاع که در آن تعدادی از عدول خبر 

يکی از ادله اثبات زوجیوت   تواند یمخبر به حد يقین و تواتر نرسیده است 

 .قرار گیرد

زوجیوت معاشورت و   از ديگور داليول اثبوات     :و مسااکنت  ( معاشرتب

نظور از معاشرت و مسواکنت  م است زوجین تحت سق  مشترک مساکنت

در محول  « زن و شووهر گونوه  »و همزيستی  «وارزن و شوهر » یستيهمز

و شووهرها را داشوته    ها زوجهبدين توضیح که زن و مرد رفتار  واحد است،

 .با همديگر خلوت تام داشته باشند مثالً ؛باشند



و نمونه دادخواست  تیاثبات زوج یدعوا یمعرف  01 

موا بوا دو امور     نجايابپردازيم، اينکه در  مسئلهدر اينجا بايد به تحلیل يک 

 :مواجه هستیم

اصل عدم که در فرض عدم وجود دلیل بر وجود رابره زوجیوت، اصول    .4 

 .بر عدم وجود رابره است

 .که نشان از وجود اين رابره است ظاهر حال .3

؟ بوه نظور   مقودم اسوت   ظواهر کودام  حال در فرض تعارض میوان اصول و   

در جايی که ظاهر حال دال بر وجود رابره زوجیت باشد، تمسک  رسد یم

 نوعواً  توانود  یمبه اصل عدم رابره زوجیت ممنوع است و تمام مواردی که 

 قضوائی امواره   تواند یمبرای عموم ظن به وجود رابره زوجیت ايجاد نمايد 

بر وجود رابره زوجیت تلقی گردنود و مجوال تمسوک بوه اصول عملوی را       

 .ابدي ینم

  


