
تعارض ادله اثبات دعوا 
)در امور حقوقی(

مولف:

دکتر رحمان عمروانی

انتشارات چتر دانش

1396



:عمروانی،رحمان، ۱۳۶۲-  سرشناسه
:ایران.قوانینواحکام عنوانقراردادی
.Iran.Laws,etc  

:تعارضادلهاثباتدعوا)درامورحقوقی(/مولفرحمانعمروانی. عنوانونامپدیدآور
:تهران:چتردانش، ۱۳۹۶. مشخصاتنشر

: ۲۲۱ص.  مشخصاتظاهری
: ۹78-۶00-4۱0-۲0۹-4   شابک

:فیپا وضعیتفهرستنویسی
:کتابنامه.  یادداشت

:ادلهاثباتدعوی--ایران  موضوع
Evidence,Demons trative--Iran:  موضوع

:ادلهاثباتدعوی  موضوع
Evidence,Demons trative:  موضوع

:تعارضادله  موضوع
Oppositionofproofs*:  موضوع
   KMH۱780 / ۱۳۹۶7ت8ع: ردهبندیکنگره

:۳47/۵۵0۶4    ردهبندیدیویی
: ۵0۳۱۵۳۲  شمارهکتابشناسیملی

:تعارضادلهاثباتدعوا)درامورحقوقی(  نام کتاب
:چتردانش  ناشر

:دکتررحمانعمروانی  مولف
:اول-۱۳۹۶ نوبت و سال چاپ

:۱000  شمارگان
:۹78-۶00-4۱0-۲0۹-4  شابک

:۱۲۵00تومان  قيمت

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونيک
کلیه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



سخن ناشر

پرطرفدارترین از یکی بهمنزلهی گرایشهایش، و شاخهها تمام با حقوق رشتهی

بهخودجلبکرده را انسانی ازدانشجویانعلوم فراوانی تعداد رشتههایدانشگاهیکشور،

است؛دانشجویانیکهپسازتحصیل،واردعرصهیخدمتشدهودرمناصبوجایگاههای

گوناگونبهایفایوظیفهمشغولمیشوند.

منابعیکهدردانشکدههایحقوق،مبنایکارقرارگرفتهوتحصیلدانشجویانبرمدار

آنهاقراردارد،درواقع،مجموعهیکتبوجزواتیهستندکهطیسالیانمتمادیچنانکه

بایدتغییرنیافتهوخودراباتحوالتونیازهایزمانههماهنگنکردهاند.

امری سودمند، و پربار مجموعههای به دانشپژوهان مبرم نیاز که است درحالی این،

انکارناپذیراست.بهاینترتیب،ضرورتتدوینکتبغنیوارزشمندبرایرفعنیازهایعلمی

دانشجویانرشتهیحقوقونیزرشتههایمتأثرازآن،بایدبیشازگذشتهموردتوجهقرار

گیرد؛کتابهاییکهروزآمدیمحتوایآنهاازیکسووتناسبآنهابانیازدانشپژوهاناز

سویدیگر،موردتوجهولحاظناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.

مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،درمقاممؤسسهایپیشگامدرامرنشرکتب

رشتهی دانشجویان با همراهی در مؤثری گامهای است توانسته غنی، و روزآمد آموزشی

حقوقبردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیازتجربیاتفراوانخودوبارصددقیق

نیازهایعلمیدانشجویان،بهتولیدآثاریهمتگماردکهمهمتریندستاوردآنها،تسهیل

ارائهی با است امیدوار دانش چتر انتشارات باشد. پژوهندگان یادگیری تسریع و آموزش

خدماتدرخشان،شایستگیهایخودرادراینحوزهیعلمیبهمنّصهیظهوربرساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تقدیم به:

پدرومادرعزیزم
کههرچههستموهرچهدارماززحماتودعایخیرآنهاست 

انشاءاهللکهقادربهجبرانذّرهایازمحّبتبیکرانشانباشم؛   

و    
همسرعزیزم

کهدرتماممراحلنگارشاینکتابهموارهباصبروشکیباییمرایارینمودند؛

و    
 

آرشعزیز،فرزندم.      



تقدیر و سپاسگذاری

ابتداحمدوسپاسبیمنتهابرخداوندمتعال،خالقسرمایهتفکرواندیشهوعقل،کهبا
ارزانیآنهابرانسان،ویرابرسایرموجوداتشرافتبخشید.

بهواسطههمینگوهرگرانبهایتفکروعلمودانشاستکهمنزلتمعلمانواساتیددر
راستایآموزشجلوهگرمیشود.لذابرخودالزممیدانمازکلیهاساتیدخوددرطیتحصیل،
ازدبستانتاتحصیالتعالی،بویژهاساتیدمحترموارجمند،زندهیاددکترامیرناصرکاتوزیان
پدرعلمحقوقایرانوهمچنیناستادبزرگوارجنابآقایدکترعبداهللشمسکمالتشکر

وتقدیرراداشتهباشم.
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قانونروابطموجرومستأجر   ق.ر.م.م
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پیشگفتار

قانونگذارهرکشورصرفنظرازحقوقطبیعیکهبرایهرشخصوجوددارد،حقوقمتعددی

رابرایاشخاصبهرسمیتشناختهاست.یکجنبهازعلمحقوقمطالعهحقوقوتکالیفافراد

نسبتبهیکدیگراست.اماجنبهدیگرازعلمحقوقکهبایدآنرامهمترازجنبهاولدانست،

تواناییاثباتاینحقوقوآشناییباقواعداثباتمیباشد.چهبساحقهاییکهدرمرحلهثبوت

رسمیت به دادگاهها توسط آنها، اثبات در مدعی توانایی عدم واسطه به لیکن دارند، وجود

شناختهنمیشوند.لذابرهرحقوقدانیالزماستکهبرمباحثادلهاثباتدعوااحاطهداشتهوبه

موضوعاتیهمچوننحوهجمعآوریدلیل،قدرتاثباتیدلیل،ارزشاثباتیدلیل،تشریفاتارائه

دلیلومباحثتعارضادلهاثباتدعواتسلطداشتهباشد.

درزمانتحصیلاینجانبدردورهکارشناسیهموارهدرکتابهامیخواندمکهدلیلبراماره

واصلمقدممیباشدوامارهنیزبراصلمقدماست.لیکندرهیچکتابیتعارضمیانادلهاثبات

دعوادرمعنایخاصازجملهتعارضمیانکارشناسیوشهادتشهودویاتعارضمیانسند

رسمیوسندعادیبررسینشدهبود.لذاازهمانزمانفکرانجامتحقیقیجامعدرخصوص

تعارضادلهاثباتدعوارادرسرداشتمتااینکهپسازپنجسالتحقیق،نتایجتحقیقاتخودرادر

قالباینکتاببهجامعهحقوقیکشورتقدیممینمایم.خواهشمنداستاینجانبراازانتقادات،

نظراتوپیشنهاداتخودبیبهرهنگذارید.

دکتر رحمان عمروانی
دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه

۱-درمیانمباحثحقوقی،ادلهاثباتدعواازاهمیتبسزاییبرخورداراست.چراکهاگر
تواناییاثباتحقنباشد،چهبسامورداحترامقرارنگیردودادگاههاهیچحقیرابدوندلیل
نمیتوانندبهرسمیتشناسند.»غالباًگویاحقوقوجودندارند،زیراآنهاثابتنمیشوند.یک
ضربالمثلقدیمیاینامررابهخوبیبیانمیکند:ثابتنشدنمانندنبودناست«.۱ازاینرو
مالحظهمیشودکهوظیفهاصلیدادگاهحقوقی،رسیدگیبهدالیلاصحابدعوابودهودلیل
درتصمیماتدادگاهنقشیمحوریایفاءمینماید.ازنظردادگاه،حّقبدوندلیلاثباتوجود
نداشتهوموردحمایتنخواهدبود.احتماالًعبارتمعروف»دلیلمحکمهپسند«راشنیدهاید؛
اینعبارتبیانگرآناستکهعرفعادیمردمنیزبراینامرتاحدیواقفاستکههردلیلی
ارزشاثباتینداشتهوبرایاثباتادعابایدازدالیلمعتبروبهاصطالح»محکمهپسند«که

دارایارزشاثباتیکافیهستنداستفادهشود.
اهمیتدلیلبرهیچحقوقدانیپوشیدهنبودهواندیشمندانحقوقینیزبهفراخورزمان
بهرشتهتحریردر اثباتدعوا ادله خود،مقاالت،رساالتوکتبگوناگونیرادرخصوص
آوردهاند.معهذادرکمتررسالهیاکتابیدرخصوص»تعارضوترتیبوتقدمادلهبهمعنای
خاص«،بهگونهایمنظموقاعدهمندسخنبهمیانرفتهاستوبههمینجهتباانتخاب
موضوعاینکتاببهعنوان»تعارضادلهاثباتدعوادرامورحقوقی«،برآنشدیمتامسائل
پیرامونتعارضوترتیبوتقدمدرمیانادلهبهمعنایخاصرادرحدبضاعتخویشمورد

بررسیقراردهیم.
۲-مهمترینسوالیکهدراینکتاببایدبهآنپاسخدادهشودرابهعنوانمثالمیتوان
چنینمطرحنمودکهاگردریکموضوعواحد،نظرکارشناسبهنفعیکیازاصحابدعوا
ومعاینهمحلبهنفعطرفدیگرباشد،درتعارضایندودلیلکدامیکمقدمخواهدبود.
بههمیننحوممکناستهریکازادلهنُهگانهبادلیلدیگردرتعارضباشدکهدرچنین
حالتیبایدنحوهترتیبوتقدمهریکازادله،ویااحتماالًتساقطهردودلیلموردبررسی
قرارگیرد.بنابراینبهنظرشمااگرتحقیقمحلیبهنفعیکیازاصحابدعواوامارهقضاییبه
نفعطرفدیگرباشد،کدامیکمقدمخواهدبود؟تحقیقمحلییاامارهقضایی؟درتعارض

1- Carbonnier, Jean, Civil Law, Paris, 26th Edition, 1999, p.174, Quoted fram Mr. O. Cachard,  
Article: Electronic Arbitration,Section Electronic Evidence. p. 38, website www.unctad.org



شهادتوکارشناسیچطور؟آیاممکناستسوگندباادلهدیگردرتعارضقرارگیردیاخیرو
درصورتامکانکدامیکمقدمخواهدبود؟درتعارضتحقیقمحلیبامعاینهمحلکدامیک
همچنین میباشیم. آنها به پاسخگویی درصدد که هستند سواالتی اینها میباشد؟ مقدم
ممکناستدویاچنددلیلدرتعارضبادالیلدیگرقرارداشتهباشد)تعارضمرکب(که
اینامرمسالهپیچیدهتریرامطرحمینماید.لذاابتداراهحلهاییرابهعنوانفرضیهمطرح
وسپسراهحلمنتخبخودرادرخصوصتعارضادلهبیاننمودهودرنهایتمواردتعارض
ادلهاثباتدعوارابراساسآنپاسخخواهیمداد.فرضیاتارائهشدهبهعنوانراهحلدراین
از:تخییر،تساقط،تقدمبراساسماهیت،تقدمدلیلمدعی،ترتیبقانونی، کتابعبارتند
حکمقانونی،اقناعقاضی،تعددادلهوفرضیهمختلطکهبهترتیبدرفصلدومازبخشاول

کتابموردبررسیقرارخواهندگرفت.
۳-روشتحقیقدراینکتابتحلیلی-توسعهایبودهکهبابررسیکتب،مقاالتوقوانین

موجودسعیدرنظمبخشیوقاعدهمندنمودنموضوعتعارضوترتیبادلهشدهاست.
4-ازجملهمشکالتوموانعنگارشاینکتابمیتوانازقلّتمنابعیادنمودکهحتی
درهمانمنابعاندکنیزاینموضوعبسیارپراکندهوجزئیمورداشارهقرارگرفتهاست.این
مشکلحتیبامراجعهبهکتبخارجیومنابعاینترنتینیزمرتفعنگردید.ازدیگرمشکالت
اثباتدعوا،عدمدسترسیبه ادله باموضوع یاهرتحقیقدیگر اینکتابو تالیف درراه

ضابطهایعینیبرایبررسیوسنجشاقناعوجدانقاضیمیباشد.
دامنه و محدوده شود، اشاره بدان فراوان دقت با باید مقدمه در که مهمی نکته ۵-
مطالعاتیاینکتابمیباشد.شایددرابتدایامربانگاهیاجمالیبهموضوعکتاب،اینامر
بهنظررسدکهحوزهودامنهآنبسیارفراگیرووسیعاست،امااینتصورصحیحنبودهوبلکه
موضوع»تعارضادله«بسیارجزئیمیباشد.درخصوصمحدودهمطالب،بایدتوجهداشت
کهاوالًتأکیداینکتاببرامورحقوقیمیباشد.ثانیاًدراینکتاب،بهبررسیاصولعملیه
وتعارضآنهاباادلهخاصواماراتویاتعارضاصولعملیهبایکدیگرپرداختهنخواهدشد
وصرفاًتعارضادلهبهمعنایخاصوامارات،موضوعبحثمیباشد.ثالثاًازآنجاکهموضوع
مانند: غیرمرتبط و بیانمسائلجانبی از لذا ادلهمیباشد، ترتیب و تعارض بررسی کتاب
شرایطاقرار،شرایطمقّرله،حقالزحمهکارشناس،شرایطشهود،جرحوتعدیل،آییناستماع
تنها و است دیگرخودداریشده غیرمرتبط مسائل بسیاری و اسناد شهادتشهود،جعل
اشارهایبسیارگذرابرآنهادرحدنیازخواهیمداشت.بنابراینمالحظهمیشودکهموضوع



۱8 تعارض ادله اثبات دعوا )در امور حقوقی(

کتاببسیارجزئیومحدودمیباشد.بااینوجودبایدتوجهداشتازآنجاکهتعییندلیل
مقدموابستهبهشناختارزشاثباتیدالیلمتعارضمیباشد،لذابهعنوانمقدمهواجبحل

تعارضادله،»ارزشاثباتی«هردلیلرانیزبایدموردمطالعهوبررسیقرارداد.
۶-اینکتابدارایسهبخشمیباشدکهدربخشاولبهعنوانمقدمهورودبهبحثو
آمادگیذهنخوانندگان،مطالبیراتحتعنوانکلیاتدرضمندوفصلجداگانهباعنوان
نمود.همچنینهمانطور ادله«مطرحخواهیم تعارض اثباتدعوا«و»کلیات ادله »کلیات
کهدربخشکلیاتبیانخواهیمنمود،بهمنظورقاعدهمندنمودنتعارضادله،دالیلرابه
اقناعی)شهادتشهود، قانونی،سوگند(ودالیل اماره )اقرار،سند، قانونی دودستهدالیل
کارشناسی،معاینهمحل،تحقیقمحلی،امارهقضایی(تقسیمنمودهوبرهمیناساسبخش
دومرابهبررسیادلهقانونی)تحمیلی(اختصاصدادهودربخشسومنیزبهبررسیادله

اقناعی)وجدانی(خواهیمپرداخت.



۱۹ بخش اول: کلیات )فصل اول: کلیات ادله اثبات دعوا( 

بخش اول:کلیات

ادله اینکتاببررسیتعارض بیانگردید،هدفاصلی نیز 7-همانطورکهدرمقدمه
اثباتدعوادرامورحقوقیمیباشدکهارزشاثباتیادلهرانیزبهعنوانمقدمهواجباین
هدفموردمطالعهقرارخواهیمداد.مسلماًبدونذکرکلیاتیدربابادله،منظورمذکوربهسر
منزلمقصودنخواهدرسید.لذاکلیاتیرادردومبحثجداگانهارائهنمودهودرمبحثاولبه
بیان»کلیاتادلهاثباتدعوا«ودرمبحثدومبهبیان»کلیاتتعارضادله«خواهیمپرداخت.

فصل اول: کلیات ادله اثبات دعوا
مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: تعریف ادله، اثبات و دعوا
بند اول: ادله

بهکاررفته بهمعنایراهنما،رهنمونوحجت ادله۱جمعدلیل۲ودلیلدرلغت 8-
است.۳درقانونمدنیایرانتعریفیازدلیلارائهنشدهاست؛اماقانونآییندادرسیمدنی
درماده۱۹4بیانمیدارد:»دلیلعبارتازامریاستکهاصحابدعوابرایاثباتیادفاع

1- Evidence; Proofs
۲-درحقوقانگلیسوآمریکادوواژهEvidenceوProofsدارایمعناینزدیکبههمومعادلدلیلهستند.لیکنEvidence

دلیلیاستحقوقیکهبرایاثباتودفاعازدعوابهکارمیرودوProofsبهمعنایعامدلیلاست.
Black, Henry, Law Dictionary, New York, West Publishing Co, 4th, 1988. p. 1251
۳-دهخدا،علیاکبر،دورهچهاردهجلدیلغتنامهدهخدا،موسسهانتشاراتوچاپدانشگاهتهران،چاپاولازدورهجدید،پاییز

۱۳7۲،جلداول،ص۱۳۳4



۲0 تعارض ادله اثبات دعوا )در امور حقوقی(

ازدعوابهآناستنادمینمایند«.اینتعریفازآنجهتکهادلهرأساًاستنادیتوسطقاضی
رادربرنمیگیرد،قابلانتقادبهنظرمیرسد.بههرحالباتوجهبهتعریفدلیلدرق.آ.د.م،
ازبیانتعاریفمتعددفقهاوحقوقداناندراینخصوصخوددارینمودهوصرفاًبهایننکته
اشارهمیشودکهباتوجهبهتعریفمذکور،دلیلدرعرفحقوقیمعنایمضیقیداشتهوامری
استکهکاربردآندردادگاهیاسایرمراجعحلاختالفودرزمانطرحدعوایادفاعمیباشد.

بند دوم: اثبات 
۹-اثباتدرلغتبهمعنایثابتگردانیدنوپابرجایکردنمیباشد.اثباتبهدنبال
ثبوتمطرحمیشودوالبتهبایدایندوراازهمتفکیکنمود.ثبوتدراصطالحاشارهبه
وجودهرچیزیدرواقعونفساالمرداشتهوتحققواقعیامراست،درحالیکهعلمبهچیزی
را،مرحلهاثباتآنچیزنامندوچوندرعلمخطاراهدارد،بنابراینممکناستکهمرحله

اثباتمطابقمرحلهثبوت)واقع(نباشد.

بند سوم: دعوا
۱0-دعوادرلغتبهمعنایادعا،نزاع،دادخواهی،ادعاکردنوخواستنمیباشد.درقوانین
ایرانتعریفیازدعواارائهنشدهاستوحقوقدانانهرکدامبنابرذوقخودتعریفیازدعواارائه
نمودهاند.بامالحظهموادقانونیبهنظرمیرسدکهقانونگذاردعوارادرسهمفهوممختلفبه
کاربردهاست.مفهوماولآنکه»دعواتواناییقانونیمدعیحقتضییعیاانکارشدهدرمراجعهبه
مراجعصالحدرجهتبهقضاوتگذراندنواردبودنیانبودنادعاوترتیبآثارقانونیمربوطه
است.برایطرفمقابل،دعوا،تواناییمقابلهبااینادعاست«.مفهومدومدعوا»منازعهواختالفی
استکهدرمرجعقضاوتیمطرحگردیدهوتحترسیدگیبودهیامیباشدوبدینمفهومدعوا
زمانیمتحققمیگرددکهدعوادرمعنایاول)حقاقدامقانونی(بهوجودآمدهودارندهآنرا
اعمالنمودهاست«.مفهومسومآنکه»گاهیدعوابهمعنایادعابهکارمیرود،کهالبتهمنظور
ادعاییاستکهدرمرجعقضاییمطرحنگردیدهویاادعاییاستکهدرخاللرسیدگیبهدعوا
بهعنوانامریتبعیمطرحمیگردد.درماده۱4۲ق.آ.د.مکهبیانمیدارد:»دعاویتهاتر،صلح،
فسخ،ردخواستهوامثالآنکهبرایدفاعاظهارمیشود...«،دعوادرهمینمعناومفهومسوم
بهکاررفتهاست«.بابررسیاینسهمفهومبهروشنیمشخصمیشودکهمنظوراز»دعوا«

دراصطالح»ادلهاثباتدعوا«،معنایدوموسوممذکوردرفوقمیباشد.



۲۱ بخش اول: کلیات )فصل اول: کلیات ادله اثبات دعوا( 

گفتار دوم: تعریف ادله اثبات دعوا
۱۱-ایناصطالحنیزمانندکلمات»اثبات«و»دعوا«درقانونتعریفنشدهاستوماده
۱۲۵8ق.مبدونارائهتعریفیازادلهاثباتدعوابیانمیدارد:»دالیلاثباتدعواازقرارذیل
است:۱-اقرار۲-اسنادکتبی۳-شهادت4-امارات۵-قسم«.حقوقدانانتعاریفمتعددی
از»ادلهاثباتدعوا«ارائهنمودهاند؛ازجملهآنکه»رهنمایاندیشهبهیکمجهولقضایی،
درمقاماثباتیادفاع،دلیلاثباتدعوااست«.همچنینگفتهاند:»ادلهاثباتدعوا،عوامل،
ابزار،اسبابواوضاعواحوالیاستکهقانونآنهارامعرفیکردهوتحتشرایطوضوابطی
دادگاهرابرایرسیدنبهحقوحلوفصلدعواهدایتمینماید«.بعضیحقوقداناننیزذیل
عنوان»تعریفادلهاثباتدعوا«،صرفاًبهبیانتعریف»دلیل«مذکوردرماده۱۹4ق.آ.د.م
)ماده۳۵۳قانونقدیمآییندادرسیمدنی(اکتفانمودهاند.البتهاینامرچندانهمناصواب
نمیباشد؛چراکهعلیرغماعمبودندلیلازنظرلغوی،دراصطالححقوقیمنظوراز»دلیل«
همان»ادلهاثباتدعوا«بودهوتعریفمذکوردرماده۱۹4ق.آ.د.مکهدرمقامتعریف»دلیل«

میباشدرامیتواندرخصوصتعریف»ادلهاثباتدعوا«نیزارائهنمود.

مبحث دوم: اقسام دلیل
و مطالعه در لذاحقوقدانانجهتسهولت و بوده متنوع بسیار دعوا اثبات ۱۲-دالیل
قانونمندکردنعلمیادله،آنهارابهاقساممتعددیتقسیمنمودهتاگامیدرجهتنظم
بخشیدنبهادلهاثباتدعوابرداشتهباشند.درذیلبهبیاناهماینتقسیمبندیهامیپردازیم.

گفتار اول: اقسام دلیل در حقوق ایران
بند اول: تقسیم بر مبنای منشاء

۱۳-گروهیازمحققیندلیلراازجهتمنشاءبهچهاردستهتقسیمنمودهاند.
الف:دالیلیکهاصحابدعوامنشاءآنهستندوعبارتنداز:اقرار،سوگندواسناد.

محلی، تحقیق شهادت، از: عبارتند و هستند آن منشاء ثالث اشخاص که دالیلی ب:
کارشناسی.

ج:دالیلیکهدرکمستقیمدادرسمنشاءآنمیباشدوعبارتنداز:معاینهمحلیوامارهقضایی.
د:ادلهایکهقانونمنشاءآنمیباشدوعبارتاستاز:اماراتقانونی.

بهنظرمیرسدتقسیمبندیمذکوربیشترجنبهشکلیوفهرستبندیداشتهوبراساس
مبانیعلمیوتجزیهوتحلیلویژگیهاوآثارادلهصورتنگرفتهاست.لذاتقسیمبندیمذکور



۲۲ تعارض ادله اثبات دعوا )در امور حقوقی(

فایدهمهمیدرتدوینوانسجامعلمیدالیلنداشتهودراینکتابنیزمانندبسیاریکتب
دیگرازآنپیروینخواهیمنمود.

بند دوم: تقسیم بر مبنای قدرت اثباتی 
تقسیم گروه سه به را دلیل،آنها اثباتی قدرت مبنای بر نیز دیگر اساتید بعضی ۱4-
نمودهاند،امابهنظرمیرسدباتوجهبهمبنایمذکور،دالیلراازاینحیثبایدبهدوگروه

ذیلتقسیمنمود:
الف:دلیلیکهقدرتاثباتیمطلقداردومیتواندهمهاعمالحقوقیووقایعحقوقی،با
هرمیزانارزشیراثابتنماید.درحقوقپارهایازکشورهاتنهاسنداستکهچنیناعتباری
دارد.درحقوقایراننیزاسنادوتاحدودزیادیاقرارازقدرتاثباتیمطلقبرخوردارمیباشند.
شایانذکراستباوجودآنکهشهادتواماراتقضایینیزپسازاصالحقانونمدنی،
قدرتاثباتیفراوانیپیدانمودهاندوجزدرموارداستثناءتواناییاثباتهرامریرادارند،با
اینوجودبواسطهمحدودیتهاییکهدراثباتدارندنمیتوانآنهارادرزمرهدالیلمطلق
دانست.همچنینهرچندموضوعاتمحدودیدرحیطهقدرتاثباتیتحقیقمحلیومعاینه
محلوکارشناسیقرارمیگیرد،لکنبااینادلهنیزاصوالًهرعملوواقعهحقوقیکهدر
حیطهموضوعآنهاقرارگیردرامیتواناثباتنمود.قدرتاثباتیسوگندنیزتنهامحدودبه
دعاویحقالناسیبودهوآنهمدرمواردیکهدلیلدیگریوجودنداشتهباشد.همچنین

شهادتبرشهادتوشهادتبعالوهسوگندنیزقدرتاثباتیمحدوددارند.
ب:ادلهایکهقدرتاثباتیآنهامحدوداست،مانندشهادتکهدرحقوقفرانسه،ایتالیا،
مصر،رومانیویونانارزشاثباتیمحدودیداشتهودرآنکشورهاازشهادتمعموالًبرای
امااعمالحقوقیوعلیالخصوصقراردادهاچنانچه اثباتوقایعحقوقیاستفادهمیشود،
ارزشآنهاازمبلغمعینیتجاوزنماید،قابلاثباتباشهادتنیستند.درحقوقایرانقدرت
ازمالیوغیرمالی(میباشدوهمچنین اثباتیسوگندمحدودبهدعاویحقالناسی)اعم
شهادتمنضمبهسوگندنیزتنهاتواناییاثباتدعاویمالیرادارامیباشد)ماده۲77وبند
بماده۲۳0ق.آ.د.م(.البتهبایدتوجهداشتکهدرحقوقایراننیزدالیلیهمچونشهادت،
کارشناسی،امارهقضایی،معاینهمحلوتحقیقمحلیرانمیتواندلیلمطلقبهمعنایدقیق
کلمهدانستوبلکهدالیلمذکوررابایددرزمرهدالیلدارایتوانوقدرتاثباتیمحدود

دانستکهدراینخصوصمتعاقباًتوضیحاتبیشتریبیانخواهدگردید.
بههرحالاینتقسیمبندینسبتبهتقسیمبندیمذکوردرشمارهقبلموجهتربهنظر



۲۳ بخش اول: کلیات )فصل اول: کلیات ادله اثبات دعوا( 

میرسدودراینکتابنیزدرمباحثمربوطبهامورقابلاثباتباادله)قدرتاثباتیادله(،بهما
کمکخواهدنمودتادالیلاثباتدعوارابراساسمیزانقدرتاثباتیآنهادستهبندینماییم.
بااینوجودازآنجاکهتقسیمبندیمذکورباهدفاینکتابسازگارنمیباشد،ازفصلبندی

مطالبکتاببراساسآنخوددارینمودهایم.

بند سوم: تقسیم بر مبنای سابقه ادله 
۱۵-گروهیدیگرباتوجهبهسابقهادله،دالیلرابهادلهسنتی)فقهیوشرعی(وادلهمدرن
)علمیوعرفی(تقسیمنمودهوازاینجهتاقرار،شهادت،سوگندوامارهقانونیرادردسته
اولواسناد،تحقیقمحلی،معاینهمحل،کارشناسیوامارهقضاییرادردستهدومقراردادهاند.

بند چهارم: تقسیم بر مبنای حصری یا غیر حصری بودن ادله
دودستهدالیل به را ادله دعوا، اثبات ادلۀ بودن غیرحصری و لحاظحصری از ۱۶-
قانونیودالیلآزاد)اخالقی(تقسیمنمودهاند.البتهدراینتقسیمبندیحقوقدانانبیشتربه
تقسیمبندینظامهایحاکمبرادلهاثباتدعواپرداختهاندونهخودادله؛لیکنازآنجاکهاین
تقسیمبندیمنبعالهامنامگذاریدالیلبهادلهقانونیوادلهاقناعیواستفادهازآندراین

کتاببوده،توضیحآنخالیازلطفنخواهدبود.
و احصاء قانونگذار توسط قانونی« دالیل »نظام در که است دالیلی قانونی دالیل الف:
پیشبینیشدهاستوهرشخصبرایاثباتوقایعواعمالحقوقیتنهامیتواندازاینادله
اثباتیدالیلقانونیازقبلتوسطقانونگذار اثباتیوارزش استفادهنماید.همچنینقدرت
تعیینومشخصشدهوقاضیاختیاریدرتعیینارزشآنهاندارد.بنابرایندرنظامدالیل
قانونی،اوالًادلهقابلاستنادبرایاثباتامور،بهطورانحصاریدرقانوناحصاشدهاست.ثانیاً

ارزشهردلیلنیزمشخصاستوقاضیاختیاریدرتعیینآنندارد.
ب:دالیلآزادیااخالقیدر»نظامدالیلآزاد«وجوددارندواینادلهدرقانونبهطور
درحیطه قاضی، وجدان اقناع در ادله این اثباتی ارزش بعالوه و نشدهاند احصا انحصاری
ارزیابیقاضیوبرحسبقناعتوجدانیاستکهبرایویایجادمیکنند.بهبیانیدیگر،

دالیلاخالقیهرامریاستکهبتوانبرایاثباتامورازآنهااستفادهنمود.
۱7-اکثرحقوقدانان»نظامحاکمبرادلهاثباتدعوا«رابهدونظامقانونیونظامآزاِد
دالیلتقسیمنمودهاندوکمترحقوقدانی»خوددلیل«رابرایناساستقسیمبندینموده
استودرهمانموارداندکنیزبهمیزاندخالتقاضیدرارزیابیایندونوعدلیلتوجه



۲4 تعارض ادله اثبات دعوا )در امور حقوقی(

کمتریشدهاستوبلکهبیشتربراینسوالتکیهدارندکهآیاقاضیمیتواندبهدالیلیغیراز
دالیلمذکوردرقانوناستنادنمایدیاخیر؛اماجنبهمهمتراینتقسیمبندیکههمانامیزان
دخالتیاستکهقاضیدرهریکازایندونظام،درارزیابیوتعیینارزشاثباتیادلهدارد،
چندانموردتوجهواقعنشدهاست.لذاباتکیهبیشتربراینویژگی،وهمچنینباالهاماز
تقسیمبندیدالیلبهادلهقانونیوآزاد،دراینکتابدالیلرابهدودسته»دالیلقانونی«و
»دالیلاقناعی«تقسیمنموده)ر.ک.شماره4۱و4۲(وهمینامررامبنایپالناینکتاب

وتقسیممطالببهدوبخشادلهقانونیوادلهاقناعیقراردادهایم.
۱8-الزمبهتوضیحاستکهدالیلاقناعیرانبایدبادالیلآزادیکیدانست؛زیراعلیرغم
ادله اما نشدهاند، احصاء قانون در اصاًل آزاد دالیل اوالً لیکن آنها، بین وجودشباهتهایی
اقناعیهمانندادلهقانونیدرقانوناحصاءشدهومعینمیباشند.ثانیاًقدرتاثباتیادلهآزاد
درقانونتعییننگردیدهاست،درحالیکهقدرتاثباتیدالیلاقناعیهماننددالیلقانونی

درقانونتعیینگردیدهاست.
درمقایسهدالیلقانونی،اقناعیوآزاد،مختصرآنکه»دالیلقانونی«ادلهایهستندکه
درقانوناحصاشدهوقدرتاثباتیوهمچنینارزشاثباتیآنهاوبعالوهامکانیاعدمامکان
اثباتخالفآنهاباسایردالیلتوسطقانونگذارمعینشدهاست.»دالیلاقناعی«نیزادلهای
هستندکهدرقانوناحصاءشدهوقدرتاثباتیآنهاتوسطقانونگذارتعیینگردیدهاست،اما
ارزیابیارزشاثباتیآنهاباقاضیمیباشدوهمچنینقانونگذارنسبتبهامکانیاعدمامکان
اثباتخالفآنهاباسایرادلهاقناعیسکوتاختیارنمودهوتشخیصآنرابهقاضیواگذار
نمودهاست.»دالیلآزاد«ادلهایهستندکهدرقانوناحصاءنشدهودرنتیجهقدرتاثباتیو
ارزشاثباتیآنهانیزدرقانونتعییننگردیدهاستوتعیینقدرتاثباتیوارزشاثباتیآنها
نیزباقاضیمیباشد.ازادلهمذکور،دالیلقانونیمربوطبهنظامقانونیودالیلآزادمربوط

بهنظامآزاد)اخالقی(بودهودالیلاقناعینیزدرجایگاهیبینآندوراقراردارند.
۱۹-درهمینجاالزمبهذکراستکهنظامحقوقیادلهاثباتدعوادرایرانترکیبیاز
نظامدالیلقانونیونظامدالیلآزادبودهوبهعبارتینظامدالیلاثباتدعوادرحقوقایران،
نظاممختلطمیباشدکهالبتهویژگیهاوجنبههاینظامقانونیدرآنغلبهدارد.البتهعدهای
ازحقوقدانانقائلبرآنندکهنظامحاکمبرادلهاثباتدعوادرحقوقایران،نظامدالیلقانونی
میباشد.لیکناینکهنظامدالیلدرحقوقایرانرانظاممختلطبدانیمخالیازوجهنمیباشد.
زیرادرحقوقایرانارزشاثباتیبعضیادله)دالیلاقناعی(توسطقاضیارزیابیوسنجیده



۲۵ بخش اول: کلیات )فصل اول: کلیات ادله اثبات دعوا( 

میشودکهاینامرازویژگیهاینظامدالیلآزادمیباشد.بهعبارتیدیگرعلیرغمآنکهدر
حقوقایرانادلهاثباتدعوادرقانونشمارششدهاندواینامرازویژگیهاینظامدالیلقانونی
میباشد،لیکنتعیینارزشاثباتیبعضیادله)ادلهاقناعی(درحیطهارزیابیقاضیقرارگرفته
کهاینامرازویژگیهاینظامدالیلآزادمیباشد.لذانظامدالیلاثباتدعوادرحقوقایرانرا

بایدنظاممختلطدانستکهالبتهویژگیهاوجنبههاینظامقانونیدرآنغلبهدارد.

بند پنجم: تقسیم بر مبنای ماهیت 
۲0-بعضیمحققینادلهراباتوجهبهماهیتآنها،بهدلیلبهمعنایعامودلیلبهمعنای
خاصتقسیمنمودهاند.ادلهبهمعنایعامشاملاصولعملیه،اماراتوادلهبهمعنایخاص
بودهوازجملهموارددلیلبهمعنایخاصمیتوانازاقرار،سند،کارشناسیوشهادتنام
برد.دراینکتاببهبررسیتعارضوترتیبوتقدمادلهبهمعنایخاصخواهیمپرداختو
بااندکیتسامحوبهسببذکراماراتدرکتابسومقانونمدنی،اماراترانیزموردمطالعه
به اماراتودالیل با آنها اثباتیاصولعملیهوتعارض ارزش از اماصحبت قرارمیدهیم.
معنایخاصوهمچنینتعارضبیناصولعملیهبایکدیگر،ازحوصلهاینکتابخارجبوده

وعالقهمندانرابهکتابهایاصولفقهارجاعمیدهیم.
دراینجاصرفاًبهبیاناینمطلبکهاصولعملیهکمترینارزشاثباتیراداشتهوتنها
درصورتفقداندلیلبهمعنایخاصواماره،نوبتبهاصلمیرسد)االصلدلیلحیثال

دلیل(اکتفامیکنیم.

بند ششم: تقسیم بر مبنای نیاز یا عدم نیاز به استنتاج
ادلهرابهدالیلمستقیموغیرمستقیمتقسیمنمودهاند. ایننظرحقوقدانان از ۲۱-
هرگاهدلیلبهواسطهداللتمطابقیباموضوعدعوا،بدونآنکهنیازبهاستنتاجعقلیباشد،
اثباتنماید،آنرادلیلمستقیمگویند.مانندآنکهدردعوای ادعارابیواسطه حقمورد
طلب،مستنددعواسندیرسمیویاعادیبودهودرخصوصآنموضوعصریحباشد،در
اینصورتنتیجهحاصلازآنمطابقیبودهونیازیبهاستنتاجعقلیندارد.ولیتهیهاینگونه
ادلهنسبتبهبعضیاموربرایمدعیمیسرنبودهوحتیدربعضیمواردغیرممکنمیباشد
)ر.ک.بندهای۲،۳و۵ماده۱۳۱۲ق.م(.قانونگذارحقاینگونهمدعیانرانادیدهنگرفتهو
بهآناناجازهمیدهدکهبهطورغیرمستقیمبتوانندادعایخودرااثباتنمایند.دراینموارد
میتوانبااثباتقرائنواوضاعواحوالیکهمالزمهبهامرموردادعاداشتهویاباآنارتباط



۲۶ تعارض ادله اثبات دعوا )در امور حقوقی(

دارند،بهطورغیرمستقیمموضوعدعوارااثباتنمود.بهعنوانمثالاماراتقانونیوقضایی
ازادلهغیرمستقیممحسوبمیشوندکهبهموجبآنها،بااثباتاوضاعواحوالوقرائنیکه

مالزمهباموضوعدعوادارد،میتوانبهطورغیرمستقیمادعارااثباتنمود.
۲۲-علیرغمآنکهدرغیرمستقیمبودناماراتاختالفیوجودندارد،لیکندرموردبعضی
ادلهماننداقراروسوگند،نسبتبهمستقیمیاغیرمستقیمبودنآنهاتردیدواختالفشده
است.اگرچهاکثرحقوقداناناقراروسوگندرامستقیممیدانند،اماعدهایازحقوقدانانبیان
میدارندکهدالیلمذکورتنهاموجبمعافشدنمقّرلهویاطرفسوگندازاثباتمیباشد
وهیچکدامداللتمستقیمبرامرموردادعاندارند.ایشاناضافهمیکنند،دومفهوممعاف
کردنازاثباتواثباتمستقیمرانبایدیکیدانست.شایداینگروهحقوقدانانبدانعلت
اقراروسوگندراازادلهغیرمستقیمبیانداشتهاندکهآنهااقراروسوگندراهمدرامورحقوقی
وهمدرامورکیفریمطمحنظرقراردادهاند)ر.ک.شماره7۵(.لیکنبهنظرمیرسددر

حقوقایرانودرامورحقوقی،اقراروسوگنددرزمرهدالیلمستقیمقرارگیرند.
ایندرستکه»معافکردنازاثبات«و»اثباتمستقیم«رانبایدخلطنمود،امابههر
حالمعافکردنازاثباتواثبات»غیرمستقیم«رانیزنبایدخلطنمود.چراکهمعیارومالک
تعیینمستقیمویاغیرمستقیمبودندلیل،»نیازیاعدمنیازبهاستنتاجمحسوس«برای
رسیدنبهنتیجهایخاصمیباشد.چنانچهرسیدنبهنتیجهایخاصازطریقادله،نیازبه
استنتاجعقلیمحسوسداشتهباشد،آنرادلیلغیرمستقیم،وهرگاهنتیجهموردنظرچنان
وابستهبهدلیلاستنادیباشدکهنیازیبهاستنتاجازآننباشد،آنرادلیلمستقیمگویند.
بنابراینباتوجهبهاینمعیار،بهنظرمیرسددرامورحقوقیاقراروسوگندکهنتایجآنها
نیازیبهاستنتاجندارد،ازادلهمستقیممحسوبشوند.»دالیلمستقیمآناستکهفوری
باعثاعتقادبهصحتیاسقمادعادرذهنقاضیمیشود،ولیدالیلغیرمستقیمباواسطه
استدالل)وغیرفوری(ایناعتقادرادرقاضیبهوجودمیآورد«.درموارداقرار،سندویا
سوگنددرامورحقوقی،طریقهاستداللوفهمازمعلومبهمجهولبهقدریسریعاستکه
توجهبهآننمیشود،لذاآنهارادلیلمستقیمنامند.درحالیکهدرامارهاستداللواستنتاج

طوریصورتمیگیردکهمحسوسومشهوداستوآنهارادلیلغیرمستقیمنامند.


