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 سـوگند اسـتظهاري، انتـساب موضـوع، شـهادت شـهود، موضـوع دعـوا، سـوگند                    : كليدي گانواژ
  .تكميلي

  
سوگند به عنوان يكي از ادلة قانوني احصاء شده در قانون مدني و قانون آئين دادرسـي مـدني، عـالوه                     

گيرد و رعايت آنها كاهش كارايي سوگند را بـه       بر همة قيودي كه از شخصيت طرفين دعوا نشأت مي         
هاي خود     از ويژگي  بخشي از اين شرايط   . روست  هاي موضوعي فراواني روبه     دنبال دارد، با محدوديت   

سـوگند دليلـي تـشريفاتي،    . گيـرد  سوگند به عنوان دليل معنوي، پاياني و تنها اثبات ادعا، سرچشمه مي      
قـائم بـه   . تنها و مخصوص طرفين است كه فقط طرف دعواي معتقد به خداوند امكان اتيان آن را دارد     

عـالوه  . آورد ا به وجود مـي اي ر شخص بودن و انتساب عمل موضوع سوگند، مباحث جالب و پيچيده     
رغـم   تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـه      بر اين با بررسي دعاويي كه سوگند در آنها قابل اسـتفاده اسـت، مـي          

توانـد آنهـا را       اي كاربرد دارد كه شهادت شهود مـي         تغييرات قانوني هنوز در اصل، سوگند در دعاوي       
برخي از دعاوي نيز .  با سوگند كم نيستنداي در مقايسه با دعاوي قابل اثبات اثبات كند و چنين دعاوي

شـوند و     وسـيلة شـهادت شـهود و سـوگند اثبـات نمـي              به دليل ضرورت اثبات آنها با داليل خـاص بـه          
  . اي دارد شناخت آنها اهميت عمده

 چكيده
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  مقدمه

 احترام و رعايت آن بـيش از آنكـه بـه            ،ست كه شناسايي   ا اي  هسوگند در حقوق ايران يكي از ادل      
وي اين دليـل بـر اسـاس فتـاوي فقهـا در      مقررات ماه. عرف متكي باشد، به احكام ديني مبتني است   

 ولي ملموس در قانون آئين دادرسـي  ،جزئيهاي  اين مقررات با تفاوت . قانون مدني ذكر شده است    
هـاي   شـكلي اسـتفاده از ايـن دليـل در دادرسـي     هاي  قانون اخير عالوه بر جنبه. اند مدني، تكرار شده 

فقهـي راجـع بـه      هـاي     در نظر داشتن ديـدگاه     .مدني، ظاهراً قلمرو كارايي آن را گسترش داده است        
  .كند  مياستفاده از اين دليل نيز، اين برداشت را تأئيد

شـود كـه      مي و اوصاف اساسي سوگند اين نتيجه حاصل      ها    اما واقعيت چيست؟ با بررسي ويژگي     
سـوگند دليلـي    . اين دليل بيش از آنچه در قانون مـدني بـرايش تـصور شـده اسـت، كـارايي نـدارد                    

 اتي است و اين تشريفات از آغاز توسل بدان تا پايان اتيان سـوگند و صـدور حكـم بـه انحـاء             تشريف
بـا  . اثباتي وجود نداشـته باشـد     آيد كه هيچ دليل       مي سوگند در محلي به كار    . شود  مي مختلف ديده 

تنهـا  اصل تنها بودن اين دليل نه       . گيرد  مي حال، در برخي موارد سوگند در كنار داليل ديگر قرار         اين
گيرد، بلكه اگر خوانده نيـز داليـل اثبـاتي داشـته باشـد نوبـت بـه                   مي دليل براي خواهان را دربر     نبود

ست و اشـخاص ثالـث و    ا طرفين دعوا ةاين، توسل به سوگند ويژ     عالوه بر . رسد  نمي اجراي سوگند 
  . كند  ميت پيدامتفاوي يها  ولي اين امر در انواع سوگند چهره، چنداني ندارندةدادگاه در آن مداخل

با توجه به گسترش دعاوي قابل اثبات . تر از اوصاف سوگند، شناخت قلمرو سوگند است        اما مهم 
 قـدرت اثبـات آنهـا را نداشـته        ،به وسيله شهادت شهود آيا هنوز دعـاويي وجـود دارد كـه شـهادت              

 منظور از انتـساب      خاص اثباتي برخي از ادعاها به كار رود؟        ةتواند به جاي ادل     مي باشد؟ آيا سوگند  
  عمل موضوع سوگند به كسي كه قسم متوجه اوست، چيست؟

 موضــوعي ســوگند را روشــنهــاي  االت، قلمــرو و محــدوديتؤبررســي و تحليــل پاســخ ايــن ســ
 موضوعي را بررسي و سپس شرايط مربـوط         يدر قلمرو  مؤثر   ها  به اين منظور ابتدا ويژگي    . سازد مي

بنابراين سوگند از حيث موضوعي     . شود  مي ند در آن استفاده   كه سوگ كنيم    بررسي مي به دعوايي را    
دروني سوگند به عنوان يك دليـل اثبـات         هاي    اين مرزها گاهي به ويژگي    : دارد دو نوع محدوديت  

 كوچـك   ي، برخي اوقات تبعات و آثـار ناشـي از قلمـرو           )گفتار اول (دعوا مربوط و محدود هستند      
گفتار (شود   ميور دعاوي، باعث كاهش استقبال از اين دليلقابليت اعمال اين دليل در سرزمين پهنا  

  ).دوم
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  خود سوگندهاي  ناشي از ويژگيهاي   محدوديت:گفتار اول

شـود   ميدر اين دليل مشاهده     اي    اثبات دعوا، خصايص عمده   ديگر   ة ميان سوگند و ادل    ةدر مقايس 
نه تنها ماهيت اين دليـل را       ها    ويژگيوجود اين   . سازد  مي  ميسر ة ديگر خوبي تمايز آن را از ادل      كه به 
بـدون  . سـازد  مي استفاده از اين دليل را نيز آشكار     يدهد بلكه در واقع چهارچوب و قلمرو        مي نشان

  .شود  نميكاربرد سوگند ممكنتوانايي انداز و  تعيين چشمها  شناخت اين جنبه
  

  تشريفاتي بودن سوگند. 1
اين .  است متعدد در مورد اين دليل مطرحيتشريفات جايگاه سوگند و كاربرد آن، توجه بهبا 

 مكان و شكل اداي سوگند و تكاليف مقرر براي هر دو طرف دعوا و ،تشريفات چندگانه در زمان
هاي شكلي در مباحث   اين ضرورت. شود  ميرد آن ديدهچگونگي اداي سوگند و ة دادگاه تا شيو
لزوم اداي سوگند نزد قاضي و لفظي بودن آن است، مهم آنچه در اين قسمت . شود  ميآتي بررسي

  . است
  

  لزوم اداي سوگند نزد قاضي.  1ـ 1
 203 ةماد(تواند در خارج از دادگاه در حضور شهود يا بدون حضور آنان واقع شود   مياقرار

تنظيم سند، ميان طرفين در خارج از دادگاه و بدون حضور دادرس ). قانون آئين دادرسي مدني
 اثبات دعوا ةشهادت ممكن است در خارج از دادگاه اتفاق بيفتد و از طريق ادل. ردپذي  ميصورت

  ).  قانون آئين دادرسي مدني246ماده (ثابت شود 
:  قانون آئين دادرسي مدني اعالم كرده است288 ةماد. سوگند بايد نزد قاضي ادا شودالزم است 

 ةدر صورتي كه اداكنند. دعوا انجام شودكننده به  اتيان سوگند، بايد در جلسه دادگاه رسيدگي«
 عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد، دادگاه حسب اقتضا مورد وقت ديگري ةسوگند به واسط

 شود يا به قاضي ديگري نيابت  مينمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر  ميبراي سوگند معين
و تنها است  سوگند لزوماً نزد قاضي يا قضات ،اتياناين، بر اساس . »...دهد تا او را سوگند داده و مي

كننده به پرونده آن را  رسيدگي كننده، قاضي راي اتيانوجود عذر موجه بو در موارد محدود 
در مورد عذر موجه، نيابت به قاضي ديگر براي استماع سوگند، . نمايد جلسه مي استماع و صورت

  . شود ميسر مي
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  لفظي بودن سوگند.  2 ـ 1

 ة اگرچه ماد، استپذير اثبات دعوا صرفاً به صورت لفظي انجامة برخالف برخي از ادلسوگند 
رسد مخالفتي با اين وصف و   نميصريحي به اين ويژگي سوگند اشاره نكرده است، به نظر

 با اين حال توجه مختصري به احكام قانوني اين ويژگي را آشكار. ضرورت آن ديده شود
  . سازد مي

هاي   و تبصره279، 276، 274، 273، 272، 270 قانون مدني و 1333 مكرر و 1328، 1328مواد 
 استفاده »اداي سوگند«از فعل به صراحت  قانون آئين دادرسي مدني 288 و 285، 282و  281آن، 
كيد كرد كه أبايد ت. تواند به صورت كتبي يا با انجام فعل باشد نميبنابراين سوگند . اند نموده

بنابراين نوشتن مطلب موضوع سوگند حتي اگرچه همراه با . دون ابهام باشدسوگند صريح و ب
  . تواند به عنوان سوگند، دليل دعوا تلقي گردد  نميباشد،ديگر شرايط 

با وجود اين، بايد در نظر داشت در مواردي كه شرايط استفاده از سوگند وجود دارد و كسي 
ند لكنت زبان يا الل بودن نتواند سوگند بخورد، لزوم  علتي مانةواسط هكه بايد اداي سوگند نمايد ب

 قانون آئين دادرسي مدني مقرر 276 ةمادبنابراين . اداي سوگند به صورت شفاهي برداشته شود
از قبيل لكنت اي   دادرسي در قبال دعاوي خواهان به علت عارضهةهرگاه خوانده در جلس «:دارد مي

وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را  ادگاه راساً يا بهزبان يا الل بودن سكوت نمايد قاضي د
  .1»...نمايد  ميكشف يا عارضه را برطرف

خوانده تلقي ة  ولي نبايد آن را ويژ، دعوا ياد شده استةهرچند در اين ماده منحصراً از خواند
بان يا اللي،  ولي به دليل لكنت ز،چه در مواردي سوگند متوجه خواهان باشد رو، چنان كرد و از اين

. مقتضي مراد وي را استنباط نمايداز راه نتواند اداي سوگند شفاهي نمايد، قاضي دادگاه حق دارد 
تواند به عنوان عذر موجه   ميچنين درخصوص اين ماده نبايد چنين تصور شود كه هر علتي هم

 عاملي شود، مانع جسمي و  ميزيرا آنچه موجب رفع ضرورت شفاهي بودن سوگند. تلقي شود
 ه يا دادگاةبنابراين پرهزينه بودن حضور در جلس. سازد  مياست كه تكلم را ناممكن يا دشوار

سازد   نمي لزوم شفاهي بودن سوگند را برطرفنزديكانوجود يك عذر موجه مثل بيماري يا فوت 
  ).  قانون آئين دادرسي مدني288ماده (

                                                 
ذكر خوانده به جاي كسي كه قسم متوجـة او شـده اسـت، اشـاره بـه سـكوت در             : نگارش اين ماده چند اشكال دارد     . 1

 سـكوت چنـين فـردي شـرط شـده      كه چنين فردي ممكن است ساكت نباشد، اينكـه   فرض وجود لكنت زبان، در حالي     
 .اند بيني بر طرف كردن عارضة لكنت زبان خوانده توسط قاضي از آن جمله است و نيز پيش
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زيرا از .  بودن را شرط اعتبار آن تلقي كردچنين، با وجود ضرورت شفاهي بودن نبايد فارسي هم

 يا حتي ممكن ، غيرآشنا به زبان فارسي در ايران وجود داردة دعاوي اتباع بيگانةآنجا كه امكان اقام
 ناتواني در تكلم زبان فارسي قادر به اداي سوگند فارسي نباشند، در اين ةاست اتباع ايران به واسط

 استفاده از مترجم را به قاضي داده ةنون آئين دادرسي مدني اجاز قا276 ةگونه كه ماد حاالت همان
 همين قانون 281 ةاز ماد. تواند به زباني غير از فارسي اداي سوگند نمايد  مي سوگندة اداكنند،است
  .را استنباط نموداي  توان چنين نتيجه  مينيز

اثيري در اصل سوگند اين امر ت. تواند شفاهي باشد يا كتبي  ميهم چنين درخواست سوگند
  ). قانون آئين دادرسي مدني284 ةماد(ندارد 

  
  سوگند دليلي تنهاست. 2

مـواردي   ولـي    ،)اصـل (سوگند مربوط به مواردي است كه دليلي براي اثبات ادعـا وجـود نـدارد                
  به عنوان دليـل اثبـات بـه كـار گرفتـه            ادلة ديگر موارد وجود دارد كه سوگند به همراه         طور استثنا  به
  .شود مي

  
  تنها بودن سوگند در دعاوي: اصل.  1ـ 2

 ،به نيروهاي وجداني  به شهادت طلبيدن خداوند است و در واقع تمسك،از آنجا كه سوگند
، توسل بدان در صورتي ميسر است كه قاضي يا طرفين دعوا از حل است باطني و اعتقادي اشخاص

معمول از طور  به اثبات دعوا، ةبارت بهتر، ادلبه ع. يوس شده باشندأ مادلة ديگردعوا با استفاده از 
بنابراين توسل به . گيرند  ميتأاساس واقعيات موجود نش اموري خارج از وجود طرفين دعوا و بر

شود   مي اين امر موجب1.است) ضرورت قطع دعوا(امر ناچار ة اعتقادات دروني افراد در واقع چار
د دارد، از متوسل شدن و ترتيب اثر دادن به سوگند وجوادلة ديگر تا زماني كه امكان توسل به 

 قانون مدني تنها صدور حكم نه قرار را به 1326 و 1336به همين دليل در مواد . خودداري شود
  . به عبارت ديگر، اثر هر سوگند اتخاذ تصميم قاطع دعواست. سوگند منوط شده است

                                                 
دانان در  جويي براي فصل دعوا اين است كه حقوق يكي از آثار علمي جايگاه سوگند به منزلة آخرين دليل و چاره. 1

 دين ولو به صورت طبيعي باقي است يا خير؟ اختالف نظر مورد اينكه آيا پس از صدور حكم براساس سوگند دروغ،
طور ماهوي و قاطع دين را اثبات يا ساقط مي كند و بنابراين پس از صدور حكم  اي معتقدند سوگند به عده. دارند

بروجردي عبده، : (و براي ديدن نظر مخالف نك) 521، ص 1374كاتوزيان، (هرگز دين طبيعي قابل تصور نيست 
 تا 161، ص 1382 مجله حقوق و علوم سياسيجوان مرادي، .: (ك.و براي شرح مفصل موضوع ر) 136، ص 1380

196( 
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 قسم وقتي ممكن است كه دعواي توسل به«: دارد  مي اصالحي قانون مدني مقرر1335 ةماد

مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد 
 منوط به ، كه مورد انكار مدعي عليه است،تواند حكم به دعواي خود را  ميدر اين صورت، مدعي

 دعواي مالي و ساير ةدر كلي«: دارد مي قانون آئين دادرسي مدني مقرر 271 ةو ماد» .قسم او نمايد
حقوق الناس از قبيل نكاح، طالق، رجوع در طالق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد داليل و 
مدارك معتبر ديگر باشد، سوگند شرعي به شرح مواد آتي مالك و مستند صدور حكم دادگاه 

اقرار، اسناد، گواهي، معاينه و (آيد كه ساير ادله قانوني  مياز اين احكام چنين بر. »گيرد ميقرار 
قضايي ة  قانون آئين دادرسي مدني امار255 ةتحقيق محلي كه از لحاظ آثار حقوقي به موجب ماد

هر يك از اين ادله اي  مقدم بر سوگند هستند و چنانچه در پرونده) شوند و كارشناسي  ميمحسوب
  .رسد  نميبه سود مدعي وجود داشته باشد نوبت به توسل به سوگند

آيـد كـه سـوگند وقتـي دليـل       مـي  قانون آئين دادرسي مدني چنـين بر 270 ةچنين از حكم ماد  هم
ديگر ة  روشن است در فرض وجود ادل     . شود كه صدور حكم به اداي آن موكول باشد          مي محسوب

. تواند به استناد آن دليل يا داليل، حكم خود را صـادر نمايـد    ميچنين امري رخ نمي دهد و دادگاه 
 دكترين نيز تنها بودن دليل سـوگند در  1.ي نيز همين تلقي را تأييد كرده است      ئ قضا ة هر حال، روي   به

  )267، ص 1385شمس، . (كند  ميدعوا را تأييد
تواند سوگند    مي  اثبات دعوا به سود مدعي، وي      ةبا اين حال، برخي معتقدند كه حتي با وجود ادل         

ة نامـ   آئـين  7 ةاين نظر بـا ظـاهر مـاد       ) 199 ـ200، ص   1383كاتوزيان،  . (خوانده را درخواست نمايد   
ة در صورتي كه براي اثبات دعوا يـا اثبـات بطـالن آن ادلـ              «ترتيب اتيان سوگند كه اعالم كرده بود        

، انطبـاق دارد، ولـي صـراحت    »توانـد درخواسـت سـوگند را نپـذيرد      مي كافي موجود باشد، دادگاه   
 قانون آئين دادرسي مدني در حـال حاضـر محلـي            272 و   271 قانون مدني و مواد      1335حكم ماده   

  . گذارد براي پذيرش اين ديدگاه باقي نمي

                                                 
با توجه به «: اند كه  تهران در مورد كاربرد سوگند در دادرسي چنين اظهار نظر نموده2هاي حقوقي  قضات دادگاه. 1

دلة ديگري نباشد و يا ساير داليل ضعيف بوده  اصالحي قانون مدني كاربرد سوگند در مواردي است كه يا ا1335مادة 
بنابراين جايي كه ادله ديگر مانند سند يا شهادت شهود و يا حتي معاينه محل و تحقيق . و سوگند آنها را تقويت كند

عالوه بر اين، ادارة كل حقوقي و ) 581، ص 1379زراعت، (» ...محلي و كارشناسي مطرح باشد سوگند مورد ندارد
 آن را تأئيد كرده 8/2/1380 مورخ 1603/7 و 18/2/1380 مورخ 1609/7نين قوة قضائيه نيز در دو نظريه تدوين قوا

   )127، ص 1387 معاونت آموزش قوة قضائيه،(. است
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، بايد پا را فراتـر نهـاد و اعـالم كـرد در هـر دعـوا چنانچـه             باالرسد در مقام تفسير مواد        مي به نظر 

ند مدعي براي اثبات ادعاي خود و مدعي عليه براي رد ادعاي طرف، دليل داشته باشد، بـراي سـوگ   
 ةاز ناحيـ  را   كـه اداي قـسم        مؤيد همين امر اسـت      قانون مدني  1328 ةحكم ماد . ماند  نمي جايي باقي 

در ايـن  .  به عدم اثبات بطالن دعواي طرف مقابل منوط كرده اسـت ،كسي كه قسم متوجه وي شده     
اي اعتبـاري ادعـ   عـدم اثبـات بـي    ماده، قانونگذار از لحاظ تقدم و تأخر، اتيـان سـوگند را مـؤخر بـر       

 داليل اثبـاتي  نبود بودن سوگند به ،در اين صورت بايد تأكيد كرد كه تنها . خواهان، قرار داده است   
 دليل اثبات خالف ادعـاي خواهـان توسـط خوانـده نيـز              نبودشود بلكه     نمي به سود خواهان محدود   

  .شرط است و با وجود دليل نزد هر يك از طرفين، سوگند قابل استفاده نيست
 مانع از توسل به ،از موارد، حتي وجود برخي ادلهاي  ، بايد در نظر داشت كه در پارهبا وجود اين

موارد جمع . تواند در كنار آن ادله از سوگند نيز استفاده نمايد  ميسوگند نيست و خواهان يا مدعي
  .دنماين  نميرا نفيديگر  ة حصري هستند و اصل قابل جمع نبودن سوگند با ادلادلة ديگرسوگند با 

  
   ديگر قانونيةموارد جمع سوگند با ادل: تئااستثنا.  2ـ2

  :كنيم  مي ابتدا مصاديق استثنايي را ذكر و سپس آنها را مقايسه.چند استثنا وجود دارد
  

  مصاديق استثنايي.  1ـ 2ـ 2
  :كند  ميدر دو حالت استثنايي، سوگند با وجود دليل يا داليل در پرونده كاربرد پيدا

 قانون آئين دادسي مدني كه در 230 ة ماد)ب(اساس شق اخير بند  بر: كميليسوگند ت) الف
 ة بنيةچنانچه براي خواهان امكان اقام «: همان قانون نيز تكرار شده است277 ةقسمت آخر ماد

ك سوگند ادعاي خود را  يةتواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميم  ميشرعي نباشد
خواهاني كه صرفاً ) دعاويي كه خواسته خواهان مال است(ين در دعاوي مالي بنابرا. »ثابت كند

تواند براي اثبات ادعاي خويش، در كنار شاهد يا شهود   مييك شاهد مرد يا دو شاهد زن دارد
 ال پيش آيد وقتي خواهانؤممكن است اين س. خود اداي سوگند نمايد و حق خويش را اثبات كند

حق خويش را اثبات نمايد به معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن چه تواند با يك سوگند  مي
 متوجه خوانده دعواست حال آنكه در در اصلنيازي دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه سوگند خوردن 
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تواند با معرفي يك شاهد   مياين مورد، خواهان بدون نياز به درخواست اداي سوگند از خوانده

  1. دعوا بگيردةش را اثبات نمايد و اين فرصت را از خواندمرد يا دو شاهد زن ادعاي خوي
با وجود آن كه خواهان ) متوفا(بر ميت ) يورثه( هم چنين در دعواي :سوگند استظهاري) ب

در اين . با شرايط و نصاب الزم ارايه كرده باشد بي نياز از اداي سوگند نيست( ممكن است بينه 
اهان خويش ناگزير براي اثبات ادعاي خود بايد سوگند صورت نيز خواهان در كنار بينه و گو

 279و 278مواد (شود   ميدر صورت عدم اداي سوگند از سوي خواهان، ادعاي وي ساقط. بخورد
  2) قانون مدني1333قانون آئين دادرسي مدني و ماده 

                                                 
صرفاً در دعاوي مالي ) الف: شود و قلمروي آن از چند جهت محدود است اين سوگند، سوگند تكميلي ناميده مي. 1

بنابراين اين دليل در كل در دعاوي غيرمالي قابليت استفاده ندارد، اين در .  يا طلب كاربرد دارداعم از مطالبه عين
در فرض (حالي است كه دعاوي غيرمالي صرفاً با معرفي دو شاهد مرد از سوي مدعي يا سوگند مدعي عليه يا مدعي 

يك شاهد مرد يا دو شاهد (قص، براي مدعي وجود بينة واجد شرايط، ولي نا) ب. قابل اثبات هستند) رد سوگند به وي
شود كه صرفاً با وجود شاهد كمتر از  از اين شرط نتيجه مي). شوند زن كه نيمي از بينه در دعاوي مالي محسوب مي

با اين حال، . نصاب توسل به سوگند معنا دارد و در كنار ادلة ديگر نمي توان از اين نوع سوگند استفاده كرد
در ضمن اگر يك مرد و . ة اثباتي توسط خواهان و تقاضاي سوگند از خوانده در هر حال ميسر استپوشي از ادل چشم

با اين حال شهود مذكور، اعم از زن يا . يك زن نيز به عنوان شاهد وجود داشته باشد، استفاده از اين سوگند ميسر است
روشن است كه در . ي اداي شهادت نموده باشندمرد، بايد واجد شرايط اداي شهادت باشند و قبل از اتيان سوگند مدع

فقدان ادلة اثبات ديگر ) ج. معنا خواهد بود اين حالت چنانچه شهادت آنها با واقع منطبق نباشد مراجعه به سوگند بي
 قانون 277 و 230براي خواهان، به لحاظ كردن آنكه قسم تكميلي از ابتدا در اختيار مدعي است صرفاً در فرض مواد 

 قانون 1325 و 1309قابليت اثبات دعوا با شهادت شهود با لحاظ مواد ) د.  دادرسي مدني قابليت استفاده داردآئين
» مدعي«اين سوگند مخصوص خواهان نيست و هر » خواهان«رغم اشارة مقنن به  مدني و توضيحات آتي، با اين حال به

 به تقاضا و صالحديد مدعي انجام مي شود و به تبع رد اين نوع سوگند اجباري نيست و. تواند از آن استفاده كند مي
شود كه در فرض وجود ادلة اثباتي كافي، در  چنين اضافه مي هم. سوگند و نكول در سوگند در مورد آن معنا ندارد

با توجه به قواعد مندرج . تواند بدون توجه به تقاضاي مدعي براي سوگند مذكور، دعواي وي را رد نمايد دادگاه مي
متوفا به اسناد اين حكم قانوني، ) ورثه(رسد مدعي بتواند در دعاوي مالي عليه  در قانون آئين دادرسي مدني به نظر نمي

با اعمال ). 217، ص 1383كاتوزيان، .: ك.براي ديدن نظر مخالف ر(ادعاي خود را در دارايي متوفا به اثبات برساند 
 قانون مذكور از يك طرف و 277 و ماده 230توجه به حكم بند ماده و با » الجمع مهما امكن اولي من طرح«قاعده 

رسد كه مواد ذكرشدة اخير مخصص   قانون مدني چنين به نظر مي1333 قانون آئين دادرسي مدني و 278احكام مواد 
گند حدود بودن دعاوي قابل اثبات از طريق سو) در اين صورت، هـ. مواد عام قبلي در مورد سوگند تكميلي باشند

 . تكميلي به دعاوي عليه خود افراد و نه ورثة آنها نيز مهم خواهد بود
شود و همانند سوگند تكميلي اتيان سوگند توسط مدعي انجام  اين نوع سوگند، سوگند استظهاري ناميده مي. 2

  : اند از محدوديت هاي توسل به اين سوگند عبارت. گردد مي
متوفا و در مورد ديون و تعهدات خود متوفا باشد ـ بنابراين در دعواي مطالبة دعوا بايد عليه دارايي و ماترك ) الف

تفاوتي ميان اينكه ورثة متوفا چه شخصي يا اشخاص . حقوق ميان مدعي و مد عليه زنده اين نوع سوگند كاربرد ندارد
. تأثير است اتيان سوگند بي نوع و ماهيت دعوا و خواستة خواهان در لزوم -و از كدام طبقه وراث باشند، وجود ندارد

رسد اگر قسم در دعاوي عليه اشخاص حقوقي پذيرفته  به نظر مي. دعاوي مالي و غيرمالي قلمرو اين سوگند هستند
در دعوايي كه بستانكاران . شود، حكم ماده در دعوا عليه دولت به عنوان صاحب تركة بال وارث نيز قابل اعمال باشد

نيز، اين سوگند اجباري )  قانون اعسار36 قانون امور حسبي و مادة 235مادة (كنند   مطرح ميمتوفا عليه مديون به متوفا
در دعوايي . آيد گاه در دعاوي عليه اشخاص حقوقي موقعيت اجرايي اين سوگند به وجود نمي با اين حال، هيچ. است

قرار گرفته است اين سوگند قابل استفاده كه وارث به عنوان مديون يا متعهد اوليه و نه قائم مقام متوفا، طرف دعوا 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  395.../محدوديت هاي موضوعي سوگند/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                            
رار در اقـ  (ممكن است چنين تصور شود كه امكان تقاضاي سوگند از مقر له توسط اقـرار كننـده                  

 تنهـا بـودن دليـل       ةنيز اسـتثناء بـر قاعـد      )  قانون مدني  1334 و   1283مركب غير مرتبط موضوع مواد      
جـزء  (سوگند، است ولي اين تلقي نادرست است زيرا در اين حالت مقـر لـه در مقـام مـدعي عليـه                       

. داردقرار دارد و مقر براي اثبات ادعاي خود هيچ دليلي نـ           ) ادعايي اقرار مركب مرتبط از سوي مقر      
  .شود  مي كلي اجراةدر واقع، در اين حالت همان قاعد

  
   سوگند تكميلي و سوگند استظهاريةمقايس. 2ـ2ـ2

اين دو نوع سوگند از جهت اجتماع قسم با ادله در يك پرونده، شبيه و به هـم نزديـك هـستند و                  
جدي هاي    اوت ولي وجود تف   ،گردد  ميعالوه بر اين، جهات مشترك ديگري نيز ميان آنها مشاهده           

  . مانع از واحد تلقي كردن آنهاست
  
   ارتباط با سوگند تكميلي و استظهاري)الف

  : مختلف به هم نزديك و شبيه هستندياين دو نوع سوگند از جهات
بـه ويـژه هـر دو سـوگند بـا بينـه             . شـوند   مـي   دعوا ديـده   اثباتديگرِ   ة هر دو سوگند در كنار ادل      ـ

  .شود  مياستفاده
 سوگند وقتي دليـل خواهـان يـا خوانـده سـند رسـمي باشـد، نوبـت بـه اتيـان سـوگند                   در هر دو     ـ
  .رسد نمي

                                                                                                                   
با وجود اين، خواهان اين نوع دعوا، . نيست ولو آنكه خواهان در شكل دعوا يا اثبات منشأ حق خود اشتباه كرده باشد

عدم اهليت . يا به عبارت بهتر فرد مكلف به اداي سوگند، ممكن است خود صاحب حق اوليه يا وارث وي باشند
ان در لزوم اداي اين سوگند توسط خواهان تأثيري ندارد، ولي معلوم نيست در فرض محجور بودن خوانده يا خواندگ

  خواهان چنين دعوايي، تكليف چيست؟
در . اين سوگند در برخي موارد براي دادگاه اجباري و در بعضي از موارد اختياري و گاهي مواقع ممنوع است) ب

.  قانون آئين دادرسي مدني سوگند استظهاري خواهان الزامي است278ة فرض وجود بينه به عنوان دليل، به حكم ماد
در فرض اينكه دليل . شود در اين حالت سوگند براي اثبات  وجود و بقاي حق خواهان انجام مي) جمع سوگند با بنيه(

 ديگر اثبات در فرض وجود ادلة). قاعدة تنها ماندن سوگند(خواهان، سند رسمي باشد سوگند استظهاري ممنوع است 
دعوا براي خواهان به نحوي كه وجود حق نزد دادگاه ثابت شود، دادگاه در توسل به دليل مذكور صرفاً براي احراز 

شود كه اگر خواهان دعوا عليه  از جمع اين احكام نتيجه مي).  قانون مدني1333مادة (بقاي حق خواهان مخير است 
استفاده از سوگند استظهاري براي وي ميسر نيست و حتي به دليل قائم به متوفا هيچ دليلي در اختيار نداشته باشد، 

شخص بودن سوگند و با در نظر داشتن فوت مورث، حداقل در بسياري از موارد، سوگند درخواستي قابل اجابت 
  . باشد نمي
رو رد سوگند در آن راه از اين . گيرد اين سوگند بنا به حكم قانون و با تصميم دادگاه بر عهدة خواهان قرار مي) ج

  .ندارد و اثر نكول از سوگند، سقوط ادعاي خواهان است
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  .خورد  مي در هر دو سوگند فقط مدعي و خواهان براي اثبات ادعاي خود قسمـ
  .پذير نيست  در هر دو سوگند، رد قسم امكانـ
داونـد و آثـار اتيـان      اداي كلمات و لزوم ذكر نام خ       ة تشريفات اتيان سوگند، زمان، مكان و شيو       ـ

  .سوگند در هر دو يكسان است
  
   تفاوت سوگند تكميلي و استظهاري)ب

  :اين دو سوگند به شرح زير استهاي  برخي از تفاوت
 ولي سوگند اسـتظهاري گـاهي       ،شود  مي  همواره براي اثبات وجود حق استفاده       سوگند تكميليِ  ـ

  .درو  ميكار ه ثابت شده بصرفاً براي اثبات بقاي حقِّ
 سوگند تكميلي از حيث جايگاه جزو سوگندهاي مبتنـي بـر درخواسـت اسـت و بنـابراين آثـار                     ـ

سوگند استظهاري در مقابل، مبتني بر تقاضا نيست و صـرفاً بـه             . شود  مي متعدد اين امر بر آن مترتب     
  .بستگي دارد) دعوا و ادله اثباتي موجود در دعوا آن هم با لحاظ شرايط(تشخيص دادگاه 

 ولي سوگند استظهاري از حيث موضـوعي        ،گند تكميلي صرفاً به دعاوي مالي محدود است        سو ـ
با ايـن حـال، بـا توجـه بـه زوال حقـوق معنـوي و شخـصي متوفـا،                     . ظاهراً محدوديت چنداني ندارد   

  . است  اعمال اين سوگند نيز بيشتر امور مالييقلمرو
 كـاربرد دارد حـال آنكـه دقيقـاً سـوگند       قـائم مقـام متوفـا   ة سوگند استظهاري در دعوا عليه ورث      ـ

 وي و بـه شـخص   ةتكميلي در اين گونه دعاوي كـاربرد نـدارد و بـه دعـواي ميـان طلبكـار يـا ورثـ                    
   1.شود  ميبدهكار و مديون اصلي محدود

 ايـن امـر در   ة نكول خواهان از سوگند استظهاري سقوط حـق اوسـت در حـالي كـه نتيجـ               ة نتيج ـ
  )216همان، ص . (يستسوگند تكميلي، چنين امري ن

 ولي در اتيـان سـوگند تكميلـي    ، سوگند استظهاري اجباري است  اغلب متوفا   ة در دعوا عليه ورث    ـ
  .شود  نمياجبار ديده

  
   استفاده از سوگند قاعدتاً از حقوق و تكاليف طرفين دعواست.3

و بار اثبات هـر   دليل وظيفه مدعي است ةشود كه با وجود اينكه ارائ  مي با بررسي قوانين، مالحظه   
ويژه در نظام فعلـي حقـوق        هها نيز، ب   ، دادگاه ) قانون مدني  1257 ةماد(ادعا بر دوش مدعي آن است       

                                                 
 )217، ص 1383كاتوزيان، : (براي ديدن نظر مخالف، نك. 1
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 ةماد(ايران، بدون اختيار باقي نمانده اند و سواي تجويز امكان هرگونه تحقيق به منظور كشف واقع                 

اليل نيز، فارغ از استناد مدعي يا برخي د كار گرفتن و استفاده از ه، ب) قانون آئين دادرسي مدني 199
به همين دليل اسـت كـه مراجعـه بـه كارشناسـي، معاينـه محـل و تحقيقـات                    . طرف وي، ميسر است   

براي دادگـاه  ) به جز موارد اجباري آن (محلي، امارات قضايي، علم قاضي، حتي سوگند استظهاري         
 نيـز بـه دادگـاه محـول شـده            اثبات دعوا  ةتشخيص ارزش قضايي و اثباتي برخي از ادل       . است ممكن
  .است

. با اين همه، سوگند دليل اثباتي است كه مراجعه به آن، قاعدتاً، نيـاز بـه درخواسـت مـدعي دارد                    
 مذكور مـانع از آن نيـست   ةقاعد. اداي سوگند نيز قائم به شخص است و قابل توكيل و نيابت نيست        

در برخي موارد، نـه تنهـا مجـاز،         ) يمدع(كه محاكم در استفاده از قسم و تحميل آن به طرف دعوا             
تمييـز مـوارد اختيـار و تكليـف دادگـاه در تحميـل سـوگند اسـتظهاري اهميـت             . بلكه مكلف باشند  

 روشن است كـه بيـان آنهـا ضـروري           ي خود متضمن نتايج   ةوجود قاعده مذكور به نوب    . اساسي دارد 
  . است
  

  سوگند اصحاب دعوا يا يكي از آنها در ةضرورت مداخل: قاعده .1ـ3
 شخصيت طرفين دعوا يـا      ةبا در نظر گرفتن مراحل منتهي به اتيان سوگند، روشن است كه مداخل            

ايـن امـر را بـا بررسـي مراحـل مختلـف در         . يكي از آنها نقشي اساسي در تمام موارد به عهـده دارد           
ه يم تا اهميـت شخـصيت طـرفين يـا يكـي از آنهـا، بـ                ينما  مي مورد هر يك از انواع سوگند، بررسي      

  .خوبي روشن شود
  

  تقاضاي سوگند : مرحله اول .1ـ 1ـ 3
بـراي اتيـان سـوگند طـرف دعـوا          ، تقاضـاي خواهـان      1در سوگند معمولي يا مبتني بر درخواست      

 قـانون آئـين     283 ةمـاد (نفـع بـي اعتبـار و باطـل اسـت             اتيان سوگند بدون تقاضاي ذي    . ستضروري
اشخاص ثالث يا تـصميم   اه يو درخواست خوانداين تقاضا مربوط به خواهان است  ). دادرسي مدني 

  . »اثري بر آن مترتب نخواهد بود «دادگاه، تأثيري ندارد و

                                                 
بـا ايـن حـال بـا        . هاي ادلة اثبات دعوا اين نوع سوگند با عنوان سوگند قاطع دعوا معرفي و شناخته مي شود                  در كتاب . 1

ترين وجه تمـايز آن از ديگـر سـوگندها             مي شود ضرورت مدعي در اين سوگند مهم        هاي آن مشخص    مالحظة ويژگي 
 .به همين دليل آن را سوگند مبتني بر درخواست ناميده ايم. است
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 نـاقص ولـي   ة نيز تقاضـا مخـصوص خواهانيـست كـه بينـ      ناقصةدر سوگند تكميلي يا ضميمه بين     

تقاضـاي  در اينجا نيز    .  دليل اثباتي كامل عاجز مانده است      ةواجد شرايط معرفي كرده است و از ارائ       
ا اشـخاص ثالـث يـا      ه يـ  تقاضـاي خوانـد   . سوگند ضروري است و بايد از سوي خواهـان ارائـه شـود            
  . كند  نميتصميم خود دادگاه براي صدور قرار اتيان سوگند كفايت

 ةكسي كه به خواسـت    )  قانون مدني  1334 و   1283موضوع مواد    (در سوگند منضم به اقرار خوانده     
 خواهان، مدعي اجـراي تعهـد خـود يـا           ةوده و ضمن اقرار به خواست     خواهان، اقرار مركب مرتبط نم    

 ة امـا مـاد    ،شود، به لحاظ قاطع بودن اقرار، ناگزير از پذيرش آثار تسليم به دعواسـت               مي سقوط دين 
) مقر له (دهد در مورد بخش ادعايي اظهارات خود از طرف مقابل             مي  قانون مدني به وي حق     1334

 يـا بـه   در رأستوانـد     نمـي  ن مـورد نيـز تقاضـا ضروريـست و دادگـاه           در ايـ  . تقاضاي سوگند نمايـد   
حاالت تقاضاي سـوگند قـائم      اين  در تمام   . درخواست ثالث يا حتي مقر له به سوگند مراجعه نمايد         
 قـانون  35 ة قـانون مـدني و مـاد    1330 ةمـاد (به شخص نيست و توكيل و نيابت در آن پذيرفته است            

  . قانوني نيز چنين اختياري را از ناحيه محجور دارندنمايندگان ). آئين دادرسي مدني
 بلكـه چنـين تقاضـايي بـراي         ،در سوگند استظهاري نه تنها درخواسـت سـوگند ضـروري نيـست            

 در  ،تقاضا در برخي موارد مكلـف     نبود  نظر از تقاضا يا       دادگاه صرف . دادگاه الزامي به همراه ندارد    
سوگند مراجعه نمايد و مدعي يـا مـدعيان را بـه اداي             برخي مواقع ممنوع و گاهي مخير است كه به          

  . سوگند وادار نمايد
  

  اداي سوگند:  دومةمرحل.  2ـ 1ـ 3
پس از تشخيص احراز جايگاه سوگند و ضرورت مراجعه به آن، دادگاه قرار اتيان سوگند صادر                

. نمايـد  ي مـ  موضوع، كيفيت، زمان و مكان آن را مشخص و اعـالم ؛و شخصي كه بايد قسم ياد كند    
شـود و در ميـان طـرفين          نمـي  در اين مرحله نيز در هيچ حالتي، قسم به افراد خارج از دعـوا تحميـل               

دعوا نيز با فرض منسوب بودن عمل به طرفي كه بايد قسم ياد كند، شخص مذكور معـين و معرفـي              
ولـو آنكـه از     (پذير نيست و هر كس بايد راجع به امور مربوط به خود              اتيان سوگند نيابت  . گردد مي

 كس راجع به امور غيرمنسوب به خود سـوگند يـاد   قسم بخورد و هيچ) طريق وكيل انجام شده باشد   
در مـورد    وكيـل و ولـي    . خـورد   نمـي  وكيل به جاي موكل و ولي به جاي مولي عليه قسم          ب. كند نمي

بـا ايـن   . ارنـد اند، حق سوگند ند اقدامات فردي خود كه به نمايندگي از موكل يا محجور انجام داده 
توانـد در مـورد اقـداماتي كـه در زمـان              مي يا وصي و قيم    حال، در دعاوي به طرفيت محجور، ولي      
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بـا فـرض بقـاي نماينـدگي، بـه جـاي            است  مذكور انجام داده    هاي    نمايندگي قانوني خود در سمت    

 ايـن اسـتثنا     1.اين حالت، تنها، استثناء بر نمايندگي در اداي سوگند است         . محجور، اداي قسم نمايند   
 قـانون مـدني و      1327 ة ولي با مداقـه در مفـاد حكـم مـاد           ،دانان قرار نگرفته است    مورد توجه حقوق  

 نگارش آن و شقوق مختلف اين حكم ومثـال آن از يـك سـو و تـصريح قانونگـذار بـه عـدم                         ةشيو
 براسـاس   . قانون مدني از سوي ديگر، قابل احراز اسـت         1330 ةقابليت توكيل قسم ياد كردن در ماد      

در نماينـدگي   . اين ديدگاه در نمايندگي قراردادي، اختيار سوگند ياد كـردن قابـل تفـويض نيـست               
بـا ايـن حـال، در دعـواي راجـع بـه اعمـالي كـه سرپرسـت                   . قانوني نيز اصل بر همين مضمون است      

 ةمحجور براي محجور انجام داده است، در زماني كه هنـوز خـود آن سرپرسـت، نماينـدگي و ادار                   
اعمـال حقـوقي و     تمـامي   بنـابراين در    . است به سرپرست متوجه  ور محجور را به عهده دارد، قسم        ام

 كـه   اي  مادي كه خود محجـور انجـام داده و دعـوا راجـع بـه آنهاسـت و اعمـال حقـوقي يـا مـادي                         
سـمتي  ) سرپرسـت ( ولي در زمان طرح دعـوا عليـه محجـور سـابق، وي               ،سرپرست انجام داده است   

وجود بقاي حجر، نماينده قانوني عزل يا منعزل شده است، قـسم متوجـه سرپرسـت                ندارد يا حتي با     
 براي روشـن شـدن موضـوع، توجـه و اداي سـوگند را در اقـسام سـوگند بررسـي        . شود  نمي مذكور

  :كنيم مي
 ولـي ممكـن     ،شـود   مي  متوجه خوانده  در ابتدا  سوگند   در سوگند معمولي و مبتني بر درخواست،      

 نبـود  ةدر اين صورت قاعد. ن از سوي خوانده، به خود خواهان توجه پيدا كند     است با نكول يا رد آ     
  . قابل تصور و بروز است) باالبه شرح (نيابت در سوگند و استثناي آن 
شود و قابل رد به طرف       مي  سوگند صرفاً متوجه خواهان     ناقص، ة بين ةدر سوگند تكميلي يا ضميم    

 ولي ماهيـت  ، قانون مدني نيست1327 ةوضوع حكم ماداگر چه اين نوع سوگند م. دعواي او نيست 
كند كه در اين سوگند كه صرفاً در دعاوي مالي كاربرد دارد، خواهان بايد در            مي سوگند چنين القا  

تواند با سوگند و      نمي مورد ادعاي خود سوگند بخورد و اگر عمل مورد ادعا منسوب به وي نباشد،             
توانـد بـا معرفـي شـاهد و سـوگند             نمي شخص ثالث براي مثال    . ناقص ادعاي خود را اثبات كند      ةبين

  .ثابت كند كه در قرارداد ميان خواندگان او متعهدله ثالث بوده است

                                                 
گذار اين است كه دعاوي به طرفيت محجور، معطل نماند يا حقي از طرف دعواي اين افراد ساقط     فلسفه حكم قانون  . 1

پس از خروج از حجر، قسم به خود محجـور           .  نمايندگي ولي و قيم و وصي شرط شده است         به همين دليل، بقاي   . نشود
 .شود متوجه نمي) شده از حجر خارج(متوجه مي شود در اين زمان قسم به سرپرست سابق محجور 
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 قـانون  1334 ةرسـد حكـم مـاد     مـي به نظر. در سوگند منضم به اقرار خوانده، قانون حكمي ندارد        

اين، ممكـن اسـت قـسم هـم بـه           بنابر. سوگند مبتني بر درخواست است    هاي    مدني مصداقي از نمونه   
بـا ايـن حـال بـا        . ، در صورت رد سوگند به وي، متوجه شود        )مقر(و هم به خوانده     ) مقر له (خواهان  

  محجور، منتفـي اسـت، بـه نظـر         ةتوجه به اينكه در اين فرض، تصور اقرار از ناحيه محجور يا نمايند            
  .رسد در هيچ حالتي سوگند به نمايندگي از محجور مطرح شود نمي

مقـام   مئ وي به عنوان قا    ةطلبكار اصلي يا ورث   (در سوگند استظهاري، اين سوگند صرفاً به خواهان         
به هر حـال، در اينجـا       ). اي از هر طبقه  ( اين دعوا لزوماً وارث متوفاست       ةخواند. شود  مي متوجه) وي

واردي رسد كـه در مـ       مي ذكر اين نكته مفيد به نظر     .  طرف دعواست  شخص ةنيز اداي سوگند وظيف   
كه سوگند قابل رد است، نكول و رد سوگند قـائم بـه شـخص نيـست و نماينـدگي در آن پذيرفتـه                        

  ). قانون مدني1330 ة قانون آئين دادرسي مدني و صدر ماد35 ةماد (.است
  

   دادگاه در سوگندة مداخل؛كاهش نقش طرفين دعوا: استثنا . 2ـ3
اضـا يـا عـدم تقاضـاي سـوگند، قبـول            مالحظه شد كه اختيـارات طـرف دعـوا در سـوگند در تق             

با ايـن حـال بـا مراجعـه بـه مقـررات       . شود  ميسوگند، نكول و رد آن و باالخره اتيان سوگند متبلور      
 گردد كه ايـن حقـوق همـواره وجـود ندارنـد و گـاهي قـسمت زيـادي از آنهـا از بـين                         ميمشخص  

: ا بيـشترين جلـوه را دارد       اصـحاب دعـو    ةدر سوگند معمولي يا مبتني بـر درخواسـت، اراد         : روند مي
توسط خواهـان   ) در صورت رد  (آن، انصراف از تقاضا و اتيان سوگند        نبود  اصل تقاضاي سوگند يا     

در سـوگند منـضم بـه اقـرار خوانـده نيـز مـشابه               . و قبول و رد سوگند و اتيان سوگند توسط خوانده         
ند و انصراف از آن و اتيان        تقاضاي سوگ  نبوددر سوگند تكميلي تقاضا يا      . شود  مي موارد فوق ديده  

توانـد    مـي به هر حـال، دادگـاه در ايـن مـوارد    . سوگند در اختيار خواهان است و رد آن ميسر نيست  
  . حسب نوع دعوا يا شخصيت طرفين تغليظ سوگند را مقرر نمايد

در سوگند استظهاري نه تنها خوانده هيچ نقشي در تقاضا، قبول، رد و اتيان سوگند نـدارد، نقـش                   
تـأثير اسـت و    تقاضـاي وي بـي  نبود تقاضا يا . اهان نيز به اتيان يا عدم اتيان سوگند، محدود است    خو

انصراف از سـوگند  .  مگر با بها و تحمل سقوط ادعاي مدعي    ،امكان رد و قبول سوگند وجود ندارد      
يـز  حتـي بايـد گفـت، دادگـاه ن        ! بايد گفت خواهان بيشتر مكلف است تـا مخيـر         بنابراين   ،معنا ندارد 

 ةورث(اين سوگند، مخصوص دعوا عليه متوفا       . اختياري محدود دارد و بيش از هر حالتي ملزم است         
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بـدين ترتيـب   . اسـت  است و متناسب با نوع داليل خواهان، تكليف دادگاه، متفاوت ) مقام متوفا  قائم

  :نماييم  مي دادگاه را براساس داليل خواهان تحليلةميزان مداخل
  

   سند رسمي استدليل خواهان .1ـ2ـ3
 ةمـاد . كند، دليل اثبات وي سـند رسـمي اسـت           مي  متوفا مطرح  ةدر دعوايي كه خواهان عليه ورث     

حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعـوي         ... « قانون مدني در شق پاياني اعالم كرده است          1333
 ه و به نظر   حكم اين ماده با مقررات مؤخر بر آن تغييري نكرد         . »سند رسمي است جاري نخواهد بود     

 و حكم فوق، خواهان دعـوايي كـه بـه طرفيـت      1325 و   1309رسد با در نظر داشتن حكم مواد         نمي
شود، با وجود تكيه به سند رسمي، نيـازي بـه             مي مقامي آنان از متوفا، مطرح      متوفا به اعتبار قائم    ةورث

ه سند رسمي از حكم اختيار      بنابراين با توجه به استثنا شدن دعواي مستند ب        . اتيان سوگند داشته باشد   
شود و سوگند، در فرض وجود شرايط         مي  عمومي اجرا  ةدادگاه براي الزام خواهان به سوگند، قاعد      

  1.استكه اتفاقاً در اين حالت موجود نيستند، متكي به تقاضاي مدعي و اتيان خوانده 
  

  وقتي مستند خواهان بينه باشد. 2ـ2ـ3
، قاضي در شرايطي كـه دليـل خواهـان، شـهود بـدون در نظـر        قانون مدني1333 ةبا نگرش به ماد 

دانست و در   ميگرفتن نصاب و جنسيت خاص آنها يا توجه به ماهيت دعوا بود و اصل حق را ثابت          
روشـن اسـت كـه در       . توانست و مخير بود كه خواهـان را سـوگند دهـد             مي بقاي آن ترديد داشت،   

 ال يا بقاي حق، نوبـت بـه ايـن اختيـار بـراي دادگـاه               ترديد در زو  نبود   اثبات اصل حق يا      نبودفرض  
  .شد  ميرسيد و قاعده عمومي اجرا نمي

نـه  ايـن   وضع را تغيير دادند و بر اساس  1379 قانون آئين دادرسي مدني مصوب       279 و   278مواد  
 بلكـه دادگـاه بـه مكلـف كـردن      ،تنها شروط لزوم اثبات اصل حق و ترديد در بقاي آن برداشته شد       

 با توجه به اينكـه در قـانون اخيـر، بينـه تعريـف خـاص                 2.به سوگند خوردن ملزم شده است     خواهان  
دانـان    حـاالت سـرايت داد و بايـد بـرخالف نظـر حقـوق      ةتوان حكم اين مـواد را بـه همـ          نمي دارد،

 1333اعتقـاد داشـت كـه ايـن حكـم، مـاده       ) 286، ص 1385 شـمس،  ؛211، ص  1383كاتوزيان،  (

                                                 
 )286، ص 1385؛ شمس، 215، ص 1383كاتوزيان، : براي تحليل و نقد اين حكم نك. 1
مالي (ور نيز شهود به بينه تغيير يافت و بينه، شهود با نصاب و جنسيت خاص حسب نوع دعوا  قانون مذك230در مادة   . 2

  . شهود با شرايط عددي و جنسيتي خاص است279 و 278بنابراين منظور از بينه در مواد . هستند) يا غيرمالي
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 در فـرض   ديگـر،  زده است و سواي اختيار و ممنوعيـت دادگـاه در مـوارد            قانون مدني را تخصيص     

در اين حالت، هيچ امري دادگاه و خواهـان         . مورد بحث، دادگاه مكلف به قسم دادن خواهان است        
سوگند هم به منظور اثبات وجود حـق اسـت و هـم بـا هـدف                 : كند را از سوگند خوردن معاف نمي     

اگر از حيث تعداد و جنسيت بـراي اثبـات مـدعا            (ا شهادت شهود    در اين حالت ابتد   . اثبات بقاي آن  
بديهي است اگر تعداد يا    . شود شود، سپس مراسم اتيان سوگند انجام مي        مي استماع) به، كافي باشند  

  .رسد  نميجنسيت شهود كافي نباشد، نوبت به اجراي سوگند استظهاري
  

  .وقتي خواهان داليل اثباتي ديگري دارد. 3ـ2ـ3
اثباتي از جمله ديگر  ة ولي ادل،ندارد) بينه(ن فرض كه خواهان سند رسمي يا شهادت شهود      در اي 

 قـانون مـدني، تـابع تـصميم دادگـاه           1333 ةسند عادي يا كارشناسي را در اختيار دارد، به حكم ماد          
اگر اصل حق خواهان ثابت نشود، قسم استظهاري معنا ندارد و اگر زوال يـا بقـاي حـق                   . خواهد بود 

تنها در فرض اثبات اصل حق و ترديـد در بقـا            . رسد  نمي ابت باشد باز هم نوبت به سوگند خواهان       ث
تـوان    نمـي بنـابراين . يا زوال حق، دادگاه به تشخيص خود در توسل به سوگند مختار و مخيـر اسـت      

  قانون آئين دادرسي مدني كـه صـرفاً مربـوط بـه دليـل اثبـاتي بينـه       278 ةاعتقاد داشت كه حكم ماد 
  . گردد  مي شامل هر نوع دليل اثباتياست
  

   طرف يا طرفين دعوا در سوگندة مداخلةآثار قاعد. 3ـ3
  :عمده ترين آثار قاعده عبارتند از

.  سوگند ضروري نيستة شرايطي كه در مورد شاهد مقرر شده است در مورد اداكنندة هم.1
  .آيد  نميتعدد سوگند نيز به كار. وردتواند سوگند بخ  ميبنابراين طرف دعوا حتي اگر عادل نباشد،

توانند بدون رعايت نصاب يا تعداد خاصي با يك سوگند حسب مورد محكوم يا   مي زنان نيز.2
تواند با اداي يك سوگند تكليف دعوا را روشن   ميبه عبارت بهتر يك زن نيز. محكوم له باشند

  . نمايد
 دعوا بايد اداي ة خوانددر اصل ابتدا و  با توجه به اينكه سوگند حق هر دو طرف دعواست.3

رسد، دعاويي كه   ميخواهانبه سوگند نمايد و در صورت ادا نكردن سوگند توسط وي، نوبت 
 نمايد، دادگاه  نميحضور ندارد و خواهان نيز دليلي براي اثبات ادعاي خويش ارائهدر آن خوانده 

  . يابي صادر نمايدتواند با درخواست خواهان و اداي سوگند او حكم غ نمي
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تقاضاي مدعي، دادگاه در صدور قرار اتيان سوگند نبود در صورت ديگر  اثباتي ة برخالف ادل.4

نفع به وجود چنين حقي، تكليف ندارد و حتي انجام اين امر  يا حتي داللت و راهنمايي كردن ذي
 199 ةد به ماداستنا ضمندر . شود  ميتخلف انتظامي و خروج از اصل بي طرفي دادرس محسوب

زيرا . قانون آئين دادرسي مدني براي اعطاي مجوز به قاضي براي ارشاد طرف دعوا محملي ندارد
دهد براي كشف حقيقت تحقيقات موردنظر خود را انجام   مي مذكور كه به قاضي اجازهةحكم ماد

  ).125 تا 115، ص 1385شمس، (دهد، منصرف از تحصيل دليل به سود طرفين دعواست 
اتيان سوگند نداشتن ي كه يك طرف آن شخص حقوقي باشد، با توجه به قابليت ا  در دعاوي.5

از جانب شخص حقوقي توسط مديران شركت و با عنايت به مبناي سوگند كه توسل به اعتقاد 
   . و محروميت شخص حقوقي از اين حق معنوي، سوگند راه ندارداستدروني و وجدان افراد 

، اختياري باشد، طرف مقابل نيز  شود كه نه تنها اصل مراجعه به سوگند ي ماين ويژگي باعث) 6
تواند سوگند را رد نمايد يا از اداي آن نكول   مياين شخص. در اداي سوگند الزامي نداشته باشد

عالوه بر اين، تقاضاي سوگند تا قبل از ختم رسيدگي قابل .  متقاضي سوگند بخوردشخصكند تا 
  .انصراف است

 اين آثار، وابستگي سوگند به شخصيت طرفين مانع از آن نيست كه دادگاه در ةود همبا وج
صورت اقتضاي دعوا يا بر اساس شخصيت كسي كه سوگند متوجه او شده است، اداي تغليظي 

تواند نظر به   ميدادگاه«  :  مكرر قانون مدني اعالم كرده است1328 ةماد. سوگند را الزامي نمايد
دارد كه قسم با تشريفات  عوا و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرراهميت موضوع د

 قانون آئين دادرسي مدني 281 ةماد. »خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد
در صورت نياز به تغليظ، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان ... «: نيز اعالم كرده است

، كيفيت نيستبنابراين، هرچند اصل رجوع به سوگند در اختيار دادگاه . »...نمايد  ميو الفاظ تعيين
شرايط و تشريفات تغليظ نكردن با اين حال، قبول . انجام آن به تشخيص دادگاه واگذار شده است

در آثار اي  از سوي كسي كه قسم به او توجه دارد، در فرض اداي سوگند توسط وي، تأثير عمده
  ). مكرر1328 ة مادةتبصر(ارد سوگند ند

  
  سوگند به شهادت طلبيدن خداوند براي اثبات حق خويش عليه طرف دعواست. 4

ا ه يدر شهادت، شاهد اطالع خويش از موضوعي كه به سود يا زيان وي نيست را در دادگا
. دارد رمي پرده بدارنددر اقرار، مقر از حقي كه ديگران در مقابل وي . نمايد خارج از آن اعالم مي
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همين تفاوت در آثار باعث شده است كه اختالفات زيادي در شرايط شاهد و اقراركننده ديده 

، در سوگند، كسي كه قسم متوجه وي شده است به سود خود و به باالدر مقابل هر دو دليل . شود
  .نمايد  مياداي سوگند) آن هم طرف دعواي خود(زيان ديگري 

 دعوا اظهارات يك طرف به سود خود وي و به زيان طرف  عجيب آن است كه در يكةنكت
بنابراين اظهاراتي كه به سود طرف دعوا باشند يا . گيرد  ميمقابل مالك تصميم گيري دادگاه قرار

. شوند  نميبه زيان اظهاركننده باشد يا نه به سود اظهاركننده و نه به زيان وي، سوگند محسوب
موقعيت اجرايي سوگند و ترتيبات و تشريفات مراجعه به آن و سازد   ميآنچه اين حيرت را برطرف

  ). 183، ص 1383كاتوزيان، (مراسم اتيان سوگند است 
 ين دادرسي مدنييقانون آ. پذيرد  مي مقدس ايشان صورتتعالي و اسماء اداي سوگند با نام باري

 و ياد اين اساميشك اعتبار سوگند به ذكر  بي ولي ،مقدس را ذكر كرده استهاي   نامةنمون
ايراني و    تفاوتي ميان مسلمان و غيرمسلمان، زن و مرد، همينبر اساس). 281 ةماد(منحصر نيست 

با اين حال برخالف نظر . وجود ندارد» به نام خداوند متعال«غيرايراني در ضرورت اداي قسم 
آن است كه مانع از ) 281(  مذكورةصراحت ماد) 275، ص 1385شمس، (بعضي از نويسندگان 

ايرانيان يا غيرايرانيان غيرمعتقد به توحيد و وحدانيت خداوند منان يا معتقدان به نيروهاي ماوراء 
ايران با استفاده از سوگند ادعاي خود هاي  اي كه براي آنها تقدس دارند، بتوانند در دادگاه الطبيعه

، غيرمسلمان معتقد باال ةدر ماد» سلمانغيرم« رسد منظور از   ميبر همين پايه به نظر. را اثبات نمايند
  ). 47، ص 1383؛ دياني، 150، ص 1375نيا،  شيخ(به خداوند است 

رغم قداست آنها، قسم به مفهوم خاص  بهو ائمه معصومين ) ص(القدر سوگند به نام پيامبر عظيم
  .گيرد و مبناي حكم قرار نمينيست خود 

  
  مربوط به دعواهاي   محدوديت:گفتار دوم

 مقرر ةماد. دانست  نمياي از دعاوي را با سوگند قابل اثبات  قانون مدني پاره1335 سابق ةدما
ك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ة دعاوي ك.1: در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد«: داشت مي

دعاوي راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارات ناشي از . 2 ،ها هستند ادارات دولتي و شركت
  دعوي مزاحمت در صورتي كه منتهي به اختالف در حقي.4 ،عواي تصرف عدواني د.3 ،حكم
دعاوي راجع به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده . 5 ، كه موجب مزاحمت شده استنباشد
 اسم و عالئم تجارتي و حق التصنيف، حق اختراع و ، دعاوي راجع به عالئم صنعتي.6 ،شود مي
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 كه به شهادت شهود قابل اي در دعاوي« : دارد  ميقانون مدني نيز مقرر 1320ماده . »امثال اينها

تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او   مياثبات است مدعي
  قانون مدني و مواد مربوط1310 و 1308، 1307 ، 1306حكم اين ماده در زماني كه مواد . »نمايد
 مذكور بسياري از دعاوي با  شدةدر مواد منسوخ. داشت، اهميت فراواني  اعتبار داشتندديگر

با تكيه ) 1320 ةماد(با اين حال، بقاي قانوني اين ماده . دانسته نشده بودندپذير شهادت شهود اثبات 
 1.سازد گونه موارد را مفيد مي بر مقررات حاكم بر سوگند و شهادت، بررسي و مطالعه اين

تواند مثبت ادعاي مدعي باشد، در اين   نميچنين، بررسي موارد ديگري كه سوگند به تنهايي هم
  .)1(شود   ميقسمت انجام

شود بايد چنان   ميعالوه بر شرايط دعوا، عمل يا ترك عمل كه سوگند براي اثبات آن ادا
  ). 2(خورنده منسوب دانست  باشد كه بتوان آن را به قسمداشته  اي ويژگي
  :گيريم  ميمطالب را در ادامه پياين 

  
  اشرايط مربوط به خود دعو. 1

 تصور استفاده از دليل سوگند است، اين دليل وقتي پا ة شرايطي كه وجودشان مقدمةجدا از هم
بنابراين، در فرض پذيرش . گذارد كه ادعاي مدعي، مورد انكار طرف دعوا باشدبه ميدان مي

با اين حال، صرف .  بالتبع استفاده از سوگند نياز نداردادعاي خواهان، محكمه به رسيدگي و
كند و احراز شرايط ديگر   نمياختالف طرفين در مورد ادعاي مدعي براي توسل به سوگند كفايت

توان از سوگند به عنوان دليل استفاده كرد كه   مييا هم چنين، در دعاوي) 1ـ1(نيز ضروري است 
و از لحاظ ) 1ـ3(  خاص نياز نداشته باشنديو داليل) 1ـ2(باشند پذير  اثبات) بينه(با شهادت شهود 

  ). 1ـ4(موضوعي نيز سوگند در موضوعات مربوط كاربرد داشته باشد 
  
  

                                                 
مادة «: ني اعالم كرده است قانون مد1309 راجع به مادة 8/8/1367 مورخ 2655شوراي نگهبان در نظرية شمارة . 1

 قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينة شرعي را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خالف موازين شرع و 1309
درخصوص اختيار شوراي نگهبان براي ابطال مصوبات مجلس شوراي ملي اختالف نظر . »بدين وسيله ابطال مي گردد

رغم حكم مندرج در اصل چهارم قانون اساسي، با توجه به اختيارات مصرح براي اين  به نظر مي رسد به. وجود دارد
 168، ص 1385كاتوزيان، .: (ك.براي تأييد اين نظر ر. شورا، باطل كردن قوانين از سوي آن مرجع مبناي قانوني ندارد

  )245، ص 1385شمس، .: (ك.و براي مالحظة نظرية مخالف ر) و بعد
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  شرايط ساختاري دعوا.  1ـ 1

قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني با اشارات صريح و ضمني متعدد بر اين نكته اصرار 
 در جريان رسيدگي نزد حاكم، با ةوگند مربوط به زماني است كه پرونداند كه استفاده از س ورزيده

 قانون مدني به 1325 ةمادبراي مثال . فرض وجود دليل اثباتي، منتهي به تصميم ماهوي گردد
 »حكم به دعواي خود«دهد تقاضاي سوگند نمايد،   ميكند آنچه به مدعي حق ميتصريح اعالم 

همين حكم در . شود  ميلئبراي مدعي عليه در فرض طرح ادعا قا بعد نيز همين حق را ةماد. است
مواد .  به طور ضمني، تكرار شده است1331 ة قانون مدني با صراحت و در ماد1335 و 1328مواد 
با توجه به اين مقررات . كنند  مي و بعد قانون آيين دادرسي مدني نيز همين امر را تأييد271 و 270

ايط شكلي و ماهوي در دعواي مطرح وجود برخي شر» صدور حكم«ه و با در نظر گرفتن اين ك
توان چنين نتيجه گرفت كه در   ميسازد،  ميانجام شده دادگاه را ضروريهاي   و رسيدگيشده
توانايي  مواردي كه دعوا به لحاظ وجود نقائص در دادخواست يا ايرادات شكلي و ماهوي ةهم

ود تقاضاي سوگند از سوي مدعي، مراجعه و توسل به حتي با وج. گيري ماهوي را ندارد تصميم
همچنين بايد پذيرفت كه با وجود قاطع بودن اثر سوگند، مرجع تجديد . سوگند پذيرفتني نيست

نظر حق دارد با استناد به اين امر كه استفاده از سوگند جايگاهي نداشته است، حكم بدوي را نقض 
 وقتي بايد تقاضاي سوگند را پذيرفت كه هيچ استسوگند معمولي و مبتني بر درخودر . نمايد

نبود در فرض وجود دليل يا داليل ديگر، يا . دليل اثباتي به سود يا زيان مدعي وجود نداشته باشد
  .نفع در زمان مناسب، استفاده از سوگند جايگاهي ندارد تقاضا از ناحيه ذي

 يك مرد يا دو شاهد زن براي  ناقصةنيز وجود بين  ناقصة بينةسوگند تكميلي يا ضميمدر 
موضوع اختالف نيز بايد دعواي مالي باشد و خواهان تقاضاي سوگند . خواهان ضروري است

ناپذير  ناشي از دو حكم مذكور اجتنابهاي   نيز رعايت ضرورتسوگند استظهاريدر . نموده باشد
  .است

 كه دعوا، مطابق قانون قانون صحيح است و در موارديدر ، سوگند مربوط به دعوايي بنابراين
دادرسي مدني از حيث اسلوب و ساختار دادخواست و زمان و طرفين دعوا و غيره، مطرح  آئين

 هاي يا ايرادها نقصتوان براي رفع  تر، از سوگند نمي نشده است، جايي ندارد و به عبارت كامل
يد كه احراز كند با سوگند قاضي بايد تنها در فرضي قرار اتيان سوگند صادر نما. دعوا استفاده كرد

  .يا بدون سوگند حكم صادر خواهد كرد
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   اثبات دعوا به وسيله شهادت شهودتوانايي.  2ـ 1

وجود  ويژه مذهبي به  قانوني و بهةبا توجه به نگرشي كه پس از انقالب در بحث ارزش اثباتي ادل
ني رخ داده است كه از آمد، تغييرات عمده و اساسي در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مد

 كه در تصويب قانون آئين دادرسي مدني جديد جلوه گر شده ،جمله نتايج مشهود اين تغييرات
گذار پس از انقالب،  قانون.  ارزش اثباتي شهادت شهود، در دعاوي استةالعاد است، افزايش فوق

بعضي از آنها را حذف ابتدا برخي از مواد قانون مدني راجع به بحث شهادت شهود را اصالح و در 
هاي   با تصويب قانون جديد آيين دادرسي دادگاه1379و نسخ نمود و پس از مدتي در سال 

در حال . عمومي و انقالب در امور مدني، ارزش شهادت را مطابق با معيارهاي شرعي باال برد
 قانون 230 ةماد. توان اثبات آن را نداشته باشد» بينه«حاضر كمتر موضوعي وجود دارد كه 

 به شكلي گسترده انواع موضوعات را احصاء و نصاب و شرايط اثبات آنها را از شدة اخيرذكر
  .طريق گواهان مشخص نموده است

رغم اصالحات و الحاقات و حذف برخي از مواد قانون مدني و نيز با  به قانون مدني، 1309 ةماد
 ة پس از اعالم نظري1370 در سال گذار در مورد قانون مدني وجود اينكه آخرين اراده قانون

در مقابل «طبق اين حكم . چنان پابرجاست شوراي نگهبان راجع به اين ماده ابراز شده است، هم
سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات 

  .»گردد آن باشد به شهادت اثبات نمي
، به قوت خود باقي  نيز با وجود پشت سرنهادن سرگذشت باالدني قانون م1326 و 1325مواد 

توان چنين گفت كه سوگند قطعي در دعاويي قابل تقاضا و  ميكم   دستهستند و با اعمال آنها
در قانون مدني صرفاً بر باال مفاد احكام . اجراست كه شهادت شهود بتواند آن را اثبات نمايد

از سوگند به تقاضاي  صراحتبه  است، زيرا در اين دو ماده يرپذ سوگند درخواستي و قطعي اعمال
بدين ترتيب، اين امر را در دو سوگند . شود و سوگند استظهاري مبتني بر تقاضا نيست  ميمدعي ياد

  : كنيم  ميمبتني بر درخواست و سوگند استظهاري بررسي
  

  درخواست اثبات دعوا در سوگند مبتني بر توانايي . 1ـ2ـ1
يد مفهوم دعواي مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمي يا در حكم سند رسمي را اينك با

اي است كه نزد يك   نوشته،سند رسمي يا سندي كه صحت و اعتبار آن احراز شده: بررسي نمائيم
را مرجع قانوني و در چهارچوب قانون با رعايت اختيارات قانوني تنظيم شده يا اگر اين شرايط 
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مفاد و مندرجات يك سند شامل صدر سند تا ذيل .  محكمه احراز شده باشدصحت آن درندارد، 

گونه اسناد  شهادت برخالف اظهارات، اقارير و مندرجات اين بنا به حكم مذكور،. آن است
با اين حال به نظر نمي رسد اثبات . نيست و در نتيجه سوگند نيز در اين مقام كاربردي نداردپذيرفته 

در سند مذكور است و مخالفتي با آن ندارد، ممنوعيتي داشته باشد مثل وجود اموري غير از آنچه 
يا اثبات وجود دو نام متفاوت ) 62، ص 1383كاتوزيان، (نامه  شرط اضافه بر مفاد سند رسمي بيع

 ة شمارةرأي وحدت روي(رغم اينكه در سند سجلي صرفاًَ يك نام وجود دارد   بهبراي خواهان، 
  ).284، ص 1377فر،  نيك (،) هيأت عمومي ديوان عالي كشور8/7/1349 مورخ 224
دهند ولو   ميچنين اثبات اموري كه پس از تنظيم سند رسمي يا سند در حكم سند رسمي رخ هم

پذير است  آن كه مخالف سند رسمي باشند، از طريق شهادت شهود و بالتبع سوگند امكان
  ). 62، ص 1383كاتوزيان، (

هستند و مؤثر اجرايي مقام آنها  اسناد رسمي فقط در مورد طرفين و قائمقاعده اين به موجب 
ي ئقضاة روي همين بر اساس. بودن آنها در مورد اشخاص ثالث به تصريح قانون، موكول است

اعالم كرده است كه اشخاص )  شعبه اول ديوان عالي كشور28/8/1320 مورخ 32/8حكم شماره (
سوگند آن تبع   هتوانند با شهادت شهود و ب  مي)داخله ندارندكساني كه در تنظيم سند م(ثالث 

  ).284، ص 1377فر،  نيك(خالف مفاد آن را به اثبات برسانند 
يك شاهد مرد يا دو شاهد زن دارد و تنها دعاوي مالي كه خواهان  (سوگند تكميليدر موارد 

 ةبني كننده است و پذيرش دا اثبات، سوگند از ابت)تواند تقاضاي قسم خود را به دادگاه ارائه كند مي
  . ناقص و مؤثر بودن اين بينه نشان از آن دارد كه بينه توان اثباتي چنين دعاوي را دارد

در مورد اقرار مركب مرتبط خوانده اي كه ضمن اقرار به حق خواهان، مدعي سقوط آن به 
ر مورد ادعاي خود از طرف تواند د  مي قانون مدني مقر1334 ةدليلي از داليل باشد، به حكم ماد

در اين حالت، برخي معتقدند نيازي نيست كه ادعاي وي با شهادت . مقابل تقاضاي سوگند نمايد
با اين ) 541، ص 1375جعفري لنگرودي، (قابل اثبات باشد و سوگند در هر حال پذيرفته است 

له را در فرض وجود  ر قانون مدني كه تقاضاي قسم از مق1334 ةحال، توجه به استثناي ذيل ماده
عالوه بر اين . كند سند رسمي يا در حكم سند رسمي نپذيرفته است، خالف اين ادعا را تأييد مي

 اثبات با شهادت، شرط اين توانسوگند منضم به اقرار از مصاديق سوگند درخواستي است و 
  شهادت شهود مطرح اثبات دعوا باتواناييبا اين حال بايد دانست كه در مواردي كه . دعاوي است
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اثبات دعوا با شهادت توانايي بنابراين صرف . شود، جنسيت و تعداد و نصاب مد نظر نيست مي

  .كند ولو آنكه شهود، بايد جنس خاصي داشته باشند  ميكفايت
  

  اثبات دعوا در سوگند استظهاري توانايي .  2ـ 2ـ 1
 آن دعوا كفايت نكند مانند دعوا عليه  اثبات دعوا براي اثباتةدر موردي كه وجود برخي از ادل
 ادعاي مدعي نيست، سوگند نيز به تنهايي موجب اثبات دعوا ةمتوفا كه بينه به تنهايي اثبات كنند

 قانون آئين دادرسي مدني چنين 279 و 278 قانون مدني و 1333 حكم مواد ةنخواهد شد با مالحظ
. اثبات آن توجهي نداردة ، به موضوع دعوا و ادلگذار در دعاوي عليه متوفا شود كه قانون نتيجه مي

 قانون مدني كه سوگند استظهاري را در 1333 ة اخير مادممكن است چنين تصور شود كه شقّ
داند، در واقع تكرار لزوم قابليت اثبات دعوا با شهادت   نميييدعواي مستند به سند رسمي اجرا

انون آئين دادرسي مدني توجه نمود كه بر  ق278 ة ولي در پاسخ بايد به حكم ماد،شهود است
. كننده نيست و سوگند استظهاري نيز اجباري است اساس آن در چنين شرايطي بينه به تنهايي اثبات

 بلكه ،بنابراين در دعاوي منتهي به سوگند استظهاري نيازي نيست دعوا با شهادت، قابل اثبات باشد
ود، سوگند استظهاري نياز دارد و استثنائاً در دعواي مطرح ش) وية ورث( عليه متوفاكه هر دعوايي 

  . شود مستند به سند رسمي چنين ضرورتي ديده نمي
  

  سوگندنبودن لزوم وجود دليل اثباتي در موارد خاص و كارايي .  1ـ 3
اي از موضوعات حقوقي جز از طريق وجود سند رسمي  با مراجعه به قوانين خاص، پاره

 بلكه هيچ دليل اثباتي ديگر نيز ،گونه موارد نه تنها سوگند هي است در اينبدي.  نيستندپذير اثبات
اثبات وقوع انتقال : بدون شك اين موارد محدود و منحصر هستند. اثبات موضوع را نداردتوانايي 

، اثبات وقوع انتقال مالكيت ) قانون تجارت103 ةماد(هاي با مسئوليت محدود  سهم الشركه شركت
، اثبات انتقال سرقفلي يا حق كسب و پيشه و تجارت ) قانون ثبت48 و 46مواد (ول اموال غير منق

، 46 ةموضوع ماد( اثبات وقوع هبه و صلح  و)1356 قانون روابط موجر و مستأجر 19موضوع ماده (
كند  چنين در مواردي كه وجود همه يا اكثر ادله براي صدور حكم كفايت نمي هم).  قانون ثبت48

كننده ادعاي مدعي   اثباتة ديگر، نيز چنين اثري ندارد و سوگند به تنهايي يا با ادلوجود سوگند
  .اين موارد همان مواردي است كه سوگند استظهاري ضروري است. نيست
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  كاربرد سوگند در موضوع مربوط.  4ـ 1

هاي  شود كه عالوه بر محدوديت  ميبا بررسي مقررات مربوط به كارايي سوگند، مالحظه
 نيز كاربرد و كارايي محدودي ي ديگردرخواست، سوگندها وعي سوگند معمولي يا مبتني برموض

 را در سوگندهاي ديگر بررسيها  اين محدوديت. دارند و شناخت اين چهارچوب ضروري است
  :كنيم مي

  
   سوگند استظهارييقلمرو.  1ـ4ـ1

عي، محدوديت چنداني گرچه با توجه به مقررات حاكم بر سوگند استظهاري از لحاظ موضوا
 ،الرعايه است متوفا الزمة  دعاوي به طرفيت ورثةبه چشم نمي خورد و گويي اين سوگند در هم
  .سازد  ميولي بررسي دقيق تر، تأمل در اين امر را ضروري

  
   حقوق مالي )الف

  طلب است و وارثان تنها در اينةبرخي از فقها معتقدند كه سوگند استظهاري مربوط به مطالب
 بلكه به ،مقامي آنان  قائمة عيني از ورثه تقاضا شود نه به واسطحقوق قائم مقام هستند و اگر استرداد

  ). 210، ص 1383كاتوزيان، (عنوان استقالل ايشان در تصرف است 
 278 قانون مدني و اطالق ماده 1333 ةنويسنده مذكور با انتقاد از اين نظر با تكيه بر ظاهر ماد

و معتقد است مطالبه عين و طلب تفاوتي كرده درسي مدني اين نظر را مردود اعالم قانون آئين دا
رسد،  ولي به نظر نمي) 210همان، ص . (شود ندارد و در هر دو حال دعوا عليه متوفا محسوب مي

.  خواهان در نظر گرفته شودةبراي تبيين موضوع الزم است خواست: كننده باشد اين استدالل قانع
متوفا تقاضا دارد و منشأ اين طلب ة  انجام يا عدم انجام كار يا انتقال مالي را از ورثاگر خواهان

اين امر يك حق ديني است و  حقي است كه خواهان در مقابل مورث خواندگان داشته است،
  .سوگند استظهاري در آن اجباري يا اختياري يا حسب مورد ممنوع است

پس از زوال امانت و امتناع از رد (ين مغصوبه يا اماني  خواهان خلع يد و رد عةاما اگر خواست
باشد، ولو آنكه سابقاً مال نزد مورث خواندگان بوده است، سوگند استظهاري ) توسط امين

به عنوان غاصب طور مستقل  به بلكه ،زيرا در اين دعوا خواندگان نه به عنوان وارث. ضرروت ندارد
راي تشخيص مواردي كه سوگند استظهاري مورد و جايگاه  باينبر اساس . مكلف به رد مال هستند

 بنابراين دعاوي مالي ؟مصداق دارد» مقامي عام ورثه قائم«دارد بايد بررسي نمود كه در چه حقوقي 
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كه در آن تعهدات قائم به شخص متوفا مطرح است مانند انجام عمل جراحي، نوشتن يك كتاب 

كاتوزيان، (اند  ي تعهداتي كه با فوت متوفا زائل شدهيا الزام به اجرا) 186، ص 1383محمدي، (
 زيرا ،مانند عقود جايز، سوگند استظهاري نياز نيست) 167، ص 1383؛ صفايي، 167، ص 1376

 ديگر ياز منظر. دعوا قابليت اجابت ندارد تا در فرض اداي سوگند، حكم به انجام آن داده شود
حقوق مالي، موضوع سوگند استظهاري ة عاوي راجع به همتوان اين نتيجه را تأييد كرد كه د نيز مي
 قانون مدني وقتي دادگاه اختيار تحميل اين سوگند به خواهان را دارد 1333اساس ماده  بر: نيستند

 متوفا بوده و قابل انتقال ةدر مواردي كه حق خواهان صرفاً به عهد. كه بقاي حق مورد ترديد باشد
سوگند در اين موارد مصداق بنابراين ر عدم بقاي حق وجود ندارد و به ورثه نبوده است، ترديدي د

  .ندارد
  
  )معنوي( حقوق غيرمالي )ب

 كه براي رفع ،هايي غيرقابل داد و ستد و فاقد ارزش اقتصادي هستند حقوق غيرمالي، قدرت
نام مانند حق پدر بودن، حق شخص بر . اند نيازهاي عاطفي و غير مالي افراد به آنها اعطا شده

شود و با   مياين حقوق براي حمايت از شخص و شخصيت افراد به آنها داده. غيره خانوادگي و
ة بنابراين، با فوت مديون چنين حقوقي، اجراي آنها بر عهده ورث. رود  ميفوت صاحب حق از بين

 ةبنابراين طرح دعوا براي اجراي تعهدات معنوي قائم به شخص، عليه ورث. گيرد وي قرار نمي
با اين توضيحات . متعهد، صحيح نيست و سوگند استظهاري نيز در اين موارد پذيرفتني نيست

 حقوق ة ولي هم،شود  ميسوگند استظهاري نيز به حقوق مالي محدود عملدر شود كه   ميروشن
  .نيز با سوگند استظهاري اثبات نمي شوند

  
  )تكميلي( ناقص ة بينةسوگند ضميم 2ـ 4ـ 1

اعم از ( است كه خواهان اي وي غير مالي راه ندارد و مخصوص دعاوياين سوگند در دعا
در .  اصلي شده باشدمدعي حق يا حقوق مالي عليه خود مديونِ) طلبكار اصلي يا وارث وي

) 217، ص 1383كاتوزيان، (يابد   اصلي سوگند استظهاري موقعيت اجرايي ميصورت فوت مديونِ
اهان در آن، محكوميت خوانده به پرداخت مال و ارزش  خوةدعواي مالي دعوايي است كه خواست

  .اقتصادي باشد، هرچند ميزان آن مشخص نباشد
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، اجراي يك حق مالي به طرفيت مديون دارد ناقص ةگونه دعاوي، خود خواهان كه بين در اين

 كند و براي اثبات ادعاي خود، تقاضاي سوگند را درخواست مي) در مقابل وارث(اوليه و اصلي 
هاي  در اينجا محدوديت! دهد نمايد و عجيب آنكه دادگاه با سوگند وي به سودش حكم مي مي

  .شود حقوق مالي مربوط به سوگند استظهاري ديده نمي
  

  سوگند منضم به اقرار خوانده . 3ـ 4ـ 1
اعم از (حقوق تمامي اين سوگند از حيث موضوعي محدوديت ندارد و در هر دعوايي راجع به 

  .تصور استم) اليمالي و غيرم
  

  انتساب موضوع به كسي كه قسم متوجه اوست:  شرط موضوع دعوا.2
 امور معنوي و توسل به اعتقادات درون ةوسيل چون سوگند در واقع اثبات امور مادي به

اند و به آنها منسوب تواند در مورد اعمالي كه ديگران انجام داده انسانهاست، بنابراين كسي نمي
تواند در مورد اقدامات خويش خدا را به   مي زيرا تنها خود فرد است كه، بخوردشود، سوگندنمي

 قبل در ةمدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماد«: دارد  مي قانون مدني مقرر1327 ةماد. شهادت بطلبد
تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص  صورتي مي

 يا وصي يا قيم متوجه يتوان قسم را بر ول ابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميبن. آن طرف باشد
كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، مادامي كه به واليت يا وصايت يا قيمومت باقي 

  .»هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد
 گذار آگاهانه از عبارت توجه نموده اند اين است كه قانوناي كه نويسندگان كمتر بدان  نكته

بدين ترتيب، تمييز مفهوم . استفاده كرده است» انجام موضوع دعوا«به جاي » انتساب موضوع دعوا«
  :اين عبارت بسيار مهم است

 بالفاصله غيرقابل 1327 ةنويسندگان به هنگام ذكر اين شرط و حكم ماد اغلبتقريباً تمام يا 
؛ 239، ص 1380، امامي، 202 و 201همان، ص ( كنند  ميل بودن اداي سوگند را مطرحتوكي

؛ 540، ص 1375؛ جعفري لنگرودي، 141، ص 1370؛ صدرزاده افشار، 267، ص 1385شمس، 
گذار از عبارت مذكور صرفاً اين بوده است كه هر  و گويي مراد قانون) 153، ص 1375نيا، شيخ

 چنين تفسيري بايد اين باشد كه ة بالواسطةنتيج. كند  مياداي سوگندكس فقط در مورد عمل خود 
موكل در مورد اقداماتي كه وكيل در چهارچوب اختيارات خود براي او انجام داده است حق 
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سوگند ندارد و بالعكس وكيل حق دارد در مورد اقدامات خود كه به جاي موكل و در چهارچوب 

  !!ندوكالت انجام داده است، قسم ياد ك
  : رسد برداشت غالب تنها بخشي از واقعيت را به همراه دارد به نظر مي

براي منتسب شدن موضوع دعوا به يك طرف الزم نيست حتماً خود وي عمل يا ترك عمل را 
انجام داده ) در چهارچوب اختيار(اگر نماينده شخص نيز عمل يا ترك عمل را . انجام داده باشد

با اين برداشت، دايره و . ه منسوب است، هرچند خودش انجام نداده استباشد، آن امر به منوب عن
  .يابد  ميقابليت سوگند از اعمال شخصي به اعمال منسوب به شخص گسترشي توانايي قلمرو

 قانون مدني كه به صورت نتيجه بر قسمت اول بيان شده 1327 ةفراز دوم ماد همين بر اساس
اينكه در مورد اقدامات  در اين قسمت، ضمن تأكيد بر. ر استتأييدپذياست، تنها در اين برداشت 

يا  زيرا اين اقدامات نه متعلق به ولي(يا قيم او سوگند تقاضا نمود   محجور نمي توان از وليشخصِ
در زمان  شود در مورد اعمال صادره از شخص قيم يا ولي  مي اضافه.)قيم هستند نه منسوب به او

در اين حالت طرف دعوا، محجوري است .  استفتنيه محجور، سوگند پذيرنمايندگي آنها از ناحي
  قانوني وي با اختيارات قانوني در زمان وجود سمت در مورد اقدامات خود اداي سوگندةكه نمايند

 يا قيم در مورد اقدامات شخصي خود قسم به عبارت ديگر در اين حالت، شخص ولي. كند مي
قانوني وي ة كه توسط نمايند(در مورد اعمال منسوب به محجور خورد و بدين ترتيب، قسم  مي

توانند در مورد اعمال خود كه در   ميبا اين تعبير، نمايندگان قانوني. ادا شده است) انجام شده است
اند، در زماني كه هنوز نمايندگي قانوني آنها را در  چهار چوب نمايندگي براي محجور انجام داده

  .شود آثار اين سوگند متوجه محجور مي.  سوگند نماينداختيار دارند، اداي
صحيح ) داير بر انحصار سوگند به اعمال شخصي( قانون مدني 1327 ةاگر برداشت معمول از ماد

بنابراين «: شد اعالم ميبراي مثال شد و   مذكور بايد به شكل ديگري نوشته مية دوم مادةباشد، جمل
چنين تأكيد مجدد بر لزوم  هم. »...ان قسم را بر او متوجه كردتو  نمي1در دعاوي بر صغير و مجنون

سقانون مدني به غير قابل توكيل 1330 ة قيم يا وصي در زمان توجه قسم و تصريح ماد،ت وليم 
 ذكر آن ضروري بوده و در معناي مورد باال ةكه تنها در فرض مفهوم اعالم شد(بودن وكالت 

مؤيد آن است كه ) شود ن ماده تكراري و حشو، محسوب مينويسندگان، حكم اياغلب استنباط 

                                                 
  .كم در امور مالي چنين وضعي دارد يه نيز دستطبيعي است كه سف. 1
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 ةاين تفسير چندين نتيج. دانان دارد  قانون مدني مفهومي فراتر از برداشت معمول حقوق1327 ةماد

  :دارد مهم دربر
كه با   موكل در مورد اقدامات وكيل خود كه به وي منسوب هستند، حق قسم دارد در حاليـ

تواند بر اين امور اداي قسم نمايد زيرا  تساب اين اعمال به موكل، وي نميتفسير معمول با وجود ان
  .خود، آن اقدامات را انجام نداده است

 كه در زمان نمايندگي آنها ،توان قسم را در مورد اعمال قيم يا وصي  مي پس از خروج از حجرـ
 .انجام شده است، به محجور سابق توجه داد

 ةشرايط اداكنند( قانون مدني 1262 و 1329توجه به حكم مواد  در دعوا عليه محجورين با ـ
يا قيم وي در مورد اقدامات خود  چون محجور خود نمي تواند اداي سوگند نمايد، ولي) سوگند

كه به گردد  فراهم ميي ا خورد و بدين ترتيب امكان استفاده از سوگند در دعاوي سوگند مي
 .طرفيت محجور در جريان است

 متفاوت ميسر نيست، ي وجود اجزاة يك عمل به واسطةدهند اردي كه تشخيص انجام در موـ
 كه »انتساب شخصي«ة  تنفيذ شده است، اين تشخيص با ضابط كه توسط ولي،مثل بيع صغير مميز

يا  هم محجور پس از خروج از حجر و هم وليبراي مثال گردد و   ميپذير حق سوگند دارد، انجام
 . ي نمايندگي قانوني حق سوگند دارندقيم در زمان بقا

نيست، تصور سوگند در مورد آن از منتسب عمل امري به شخصي در  يا ي در مواردي كه قانونـ
قانون طور  به كه اي بنابراين شخص حقوقي.  وي منتفي استةخود آن شخص يا نمايندطرف 

 نيست، از طريق مديران رپذي اهليت و صالحيت اداي سوگند ندارد و سوگند به اين شخص انتساب
، ص 1383 ،48ة دياني، شمار(يا نمايندگان حتي با تعبير مديران به عنوان ركن شخص حقوقي 

.  ولي اعتباري است، يك وجود واقعي،شخصيت حقوقي. تواند اداي سوگند نمايد ، نمي)18
انون  ق588 ةماد(است مند  حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي بهرهتمامي اگرچه اين شخص از 

 انسان است و اشخاص حقوقي از اساس فاقد آن ة ولي حق سوگند از حقوق استثنايي ويژ،)تجارت
 662ماده . مديران و نمايندگان اين اشخاص، پذيرفتطرف هستند تا بتوان امكان اداي آن را از 

جا وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را ب «:قانون مدني اعالم كرده است
  .سوگند شخص حقوقي فاقد چنين وصفي است. »...آورد
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  گيري نتيجه

بررسي قوانين حاكم بر استفاده از دليل سوگند مؤيد اين امر است كه كارايي اين دليل بنا به 
 از يك سو ـ  در مواردي كه پذيرفتني است ـجهات متعدد بسيار محدود است، اما قاطعيت سوگند

 ميسر نيست، مانع از كنار ة ديگرر مواردي كه فراهم كردن ادلو ضرورت وجودي اين دليل د
شود كه بخش عمده اي   ميبا بررسي خصايص سوگند اين امر روشن. شود  مينهادن بحث از آن

  شخصيجاي هكس ب هيچ. هاي آن ناشي از طبع معنوي و اعتقادي اين دليل است از محدوديت
 اعم از اينكه خود انجام داده ،مال منسوب به خودديگر قسم نمي خورد و هر كس فقط در مورد اع

از لحاظ موضوعي، سوگند به دعاوي قابل اثبات با شهادت .  وي، توان قسم داردةباشد يا نمايند
 قابليت اثبات شهادت، هنوز هم دعاوي ةرغم گسترش محدود بهشود و   مي، محدود)بينه(شهود 

دعاوي مخالف با سند رسمي، دعوايي كه اثبات : ند نيست كردني متعددي هستند كه با شهادت اثبات
عالوه بر اينها، . نامه يا دعوا عليه متوفا نامه، صلح مانند شركت. آنها نيازمند وجود دليل خاص است

 عمل موضوع سوگند به كسي كه قسم به وي توجه دارد، اهميت »قابليت انتساب«شناخت مفهوم 
منظور از . تبيين اين مفهوم تالش الزم را انجام نداده استرسد دكترين در   ميبه نظر. اساسي دارد

.  ويةقابليت انتساب اين است كه يا عمل توسط خود شخص انجام شده باشد يا توسط نمايند
يافته به نمايندگي از خود قسم ياد كنند حال آنكه  توانند در مورد اعمال انجام  ميبنابراين اشخاص

ر مورد اقداماتي كه به نمايندگي از ديگران انجام داده اند، قسم ياد  نمي توانند ددر اصلنمايندگان 
ولي و قيم در مورد اقدامات خود در زمان وجود (كنند مگر در موارد خاص نمايندگي قانوني 

  ).نمايندگي
  

   و مĤخذ منابع
   فارسي -
  .اسالميه، چاپ دهمتهران، ، 6، ج حقوق مدني، )1380(امامي، حسن -
  .مجدتهران، ، حقوق مدني ،)1380( محمدبروجردي عبده، -
ميركبيـر، چـاپ    تهـران، ا  ،  3، ج   دانـشنامه حقـوقي   ،  )1375(جعفري لنگرودي، محمدجعفر   -

  .پنجم
  .اميركبير، چاپ چهارمتهران، ، 4ج  ،دانشنامه حقوقي، ــــــــ  -
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 پژوهش حقـوق    ة، تهران، مجل  »مباني نظري تعهدات طبيعي   «،  )1382(جوان مرادي، ناهيد   -

  .62 طباطبايي، شماره ةت دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمو سياس
  .تهران، 47 ماهنامه دادرسي، شماره »سوگند« ،)1383(دياني، عبدالرسول -
  .48ة شمارـــــــ ،  -
هاي عمومي و انقالب در      شرح قانون آئين دادرسي دادگاه     )1379(زراعت، عبـاس   -

  .دانا، چاپ اولتهران، ، امور مدني
  .دراك، چاپ ششمتهران، ، 3، ج آئين دادرسي مدني ،)1385(داهللاشمس، عب -
  .شركت انتشار، چاپ سومتهران، ،  اثبات دعواةادل ،)1375 (نيا، اميرحسين شيخ -
مركـز  تهران،  ،  ادله اثبات دعوي در حقوق ايران     ،  )1370(درزاده افشار، سيدمحسن،    ص -

  .نشر دانشگاهي، چاپ دوم
تهـران،  ، ج دوم، دني قواعـد عمـومي قراردادهـا   حقوق م، )1383 (صفايي، سيدحسن  -

  .ميزان، چاپ دوم
  .ميزان، چاپ اولتهران، ، 2، ج اثبات و دليل اثبات، )1383 (كاتوزيان، ناصر -
تهـران،  ، ج سـوم،     حقوق مدني، قواعـد عمـومي قراردادهـا        ،)1376(----------- -

  .شركت انتشار، چاپ دوم
  .مجد، چاپ اولتهران،  ي تعهدات،حقوق مدني نظريه عموم، )1374(----------- -
  .ودوم پنجاهشركت انتشار، چاپ تهران،  ، علم حقوقةمقدم، )1385(------------ -
  .، تهران، دادگسترقراردادهاي حقوق مؤلف ،)1386(محمدي، پژمان -
هـاي    قضايي ايران در ارتبـاط بـا دادگـاه         ةروي ،)1387( قضائيه ةمعاونت آموزشي قو   -

  .ان، جنگلتهر، 13، ج عمومي حقوقي
كيهـان، چـاپ   تهران، ،  قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور       ،)1377(فر، مهدي  نيك -

  .چهارم




