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  نيميصرف  به يدادرس

  يآبادنجف يرستم حامد
  يدارائ يمحمدهاد
  ناصر يمهد

  13/11/97تاريخ پذيرش:     20/04/97تاريخ دريافت: 

  دهيچك
حل  و راهگشا در يديه اثبات دعوا نقش كلتوجه به ادلّ ييقضا يها يدگيامروزه در رس

 نيقوان از حيامر منوط به برداشت صح نياما ا د،ينمايم فايا ييقضا يها مسائل و پرونده
 نيقوان ينحوه اجرا ريها در تفس دادگاه اني. اختالف نظرات موجود در ماست مقررات و

و مثبت دعوا همچون شهادت  ينيع ليفاقد دل يحق مدع عييبعضاً منجر به تض يشكل
خود را سوگند  ليتنها دل ل،ي. گاه خواهان در قسمت مربوط به دالگردد يسند م ايشهود 
ذكر ننموده و تنها  ليدر قسمت مربوط به دال سوگندعنوان  به يليدل يحت اي دينما يذكر م

. كند يعنوان سوگند خوانده اكتفا م خود به ليدل انيدر قسمت شرح دادخواست نسبت به ب
استناد  يليدل چيه و نه در شرح خواسته، به هاساسًا نه در ستون ادلّ زين يدر موارد

 نيسؤال است كه در ا نيبه ا ييگو به دنبال پاسخ يبه روش اسناد قيتحق ني. اكند ينم
 يريجلوگ يحق مدع عييتا از تض ندينما يدگيبه پرونده رس ديها چگونه با موارد دادگاه
 توان يور خالصه مط به امااحكام خاص خود است؛  يصور دارا نياز ا كيگردد؟ هر 

 ليذكر دل ،است يمدن يدادرس نييقانون آ 51ماده  6گفت كه مسئله مهم كه مدنظر بند 
عالوه سوگند صرفاً در  دادخواست. به گريهر بخش د اياست خواه در ستون مربوطه 
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در  يقاض ايمورد استناد قرار نگرفته باشد و  يگريد ليدل كهقابل استناد است  يصورت
  .ديننما ليتحص يمدن يدادرس نيقانون آئ 199ده چهارچوب ما

  : واژگانديكل
  .سوگند انيات دادخواست، منحصر، ليدل سوگند،
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  مقدمه
ـ   و  يمناسـبات مـال   شيافـراد جامعـه و افـزا    نيدر دوران حاضر با توجه به گسترش روابـط ب

قـات نمـوده و بـدون    تواف ريسـا  ايـ مبادرت به انجام عقود  گريكدي بهگاه افراد با اعتماد  ،يرماليغ
ـ    يكتب ريتحر ملتـزم بـه آنچـه موافقـت      نيطـرف  نيتوافقات خود تنها با توجه به اصـل اعتمـاد ب

مبـادرت   شود، يم يآنچه در زبان عام مردم مدرك تلق افتيدر باموارد  يدر برخ اي شده ،اند نموده
ـ  ا نيا گاه. ندينما يتعهدات در برابر طرف مقابل م يبه انجام برخ منجـر بـه    ينـ يالطرف نيعتمـاد ب

فـراهم نمـوده    هييرا در قـوه قضـا   ياريبس يها پرونده جاديا نهيطرف مقابل شده و زم يكارشكن
 نيـ جز سوگند خوانده نداشـته كـه ا   يليها خواهان پرونده دل از آن ياريكه در بس يا گونه به ،است

ـ مشـ  جاديدادخواست باعث ا يها برگ ميهم در تنظ و ييقضا يدگيامر هم در رس  يكالت فراوان
 ليـ دال انيـ ب بدون ،يحقوق يدادخواست ميخواهان با تنظ كه شود ياست. بعضاً مشاهده م دهيگرد
ـ   د،ينما يم خود حق احقاق در يسع دادخواست در مندرج ليدال قسمت در خود  يتـوجه  ياما بـا ب

ز اخطار خواهان ا يدفتر دادگاه به قسمت شرح خواسته مندرج در دادخواست و عدم آگاه نيمسئول
 دادن كـف اثر آن از  نيكه كمتر دهيگرد يدادخواست و دفتر دادگاه، موجب رد يرفع نقص ارسال

خواهـان بـه سـوگند     حيتصـر  رغم يعل زين يشده در آن پرونده است. گاه پرداخت يدادرس نهيهز
پرونده موجود بدون وجـود هرگونـه مجـوز     ،يبرداشت اشتباه قاض ليخوانده در دادخواست، به دل

و در  گـردد  يخواهـان دعـوا مـ    يحق يمنجر به صدور حكم بر ب تيافتاده و درنها انيبه جر يقانون
 قضات بدون توجه به شرح دادخواست مبادرت بـه رد  يكه برخ گردد يمشاهده م زيموارد ن يبرخ

  !ندينما يم ييمتقن قضا ليواسطه نبود هرگونه دل به ييپرونده قضا
 ديخواهان اقامه دعوا نما كه يسؤاالت است كه درصورت نيبه ا ييگو نوشتار درصدد پاسخ نيا

 انيـ ات يتقاضـا  ايـ آ كنـد، خود اسـتناد   ياثبات ادعا ليعنوان دل و در دادخواست تنها به سوگند به
ـ نما صـادر  را سـوگند  انيـ تواند قرار ات يم دادگاه صورت نيا در ايسوگند محقق شده است؟ آ  د؟ي

قرار چه خواهـد شـد؟    به يدگيرس فيتكل ،دادگاه حاضر نباشند در نياز طرف كي چيه كه يدرصورت
 ايـ آ ابديحضور ن يشده باشد و و يابالغ قانون ايو  يدادخواست به خوانده ابالغ واقع كه يدرصورت

امـا   ،سوگند نكـول كنـد   انيخوانده حضورداشته باشد و از ات كه ي؟ درصورتشود يناكل محسوب م
پرونـده چـه    فيتكل ،با داشتن عذر موجه حضور نداشته باشد يسوگند حت انيخواهان در جلسه ات



 دادرسي به صرف يمين 1397زمستان  -5پياپي فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

14 

و  حيصـح  ريمنوط به تفسـ  يكه همگ شود يم مطرح خصوص نيا در ياديخواهد شد؟ سؤاالت ز
  است. يمواد قانون ريق.آ.د.م. با در نظر گرفتن سا 286 مادهجامع 

  نيمي مفهوم .1
 شـود،  يبـدان گفتـه مـ    زيـ لـف ن ح و قسم كه نيمي كه شود اشاره است الزم بحث يابتدا در
 ،يتعال يقسم به ذات بار رازيغ به رود، يسخن م رازآن،يغ و شهادت باب در كه نيمي. است سوگند

سوگند است و سوگند  ن،يمي يمعن. 1استدارد كه در فقه مطرح  يطياحكام و شرا ن،يمياثر ندارد. 
استقرار  ايثبات صحت سخن و ا يبرا يعقد اي يبر سخن ينيذكر مقدسات د«عبارت است از  زين

(قسـم بـر    ريفعل غ يقطع به مفاد سخن باشد جز در قسم بر نف ياز رو ديبا قسم2» و ثبات عقد
  .3علم)  ينف

  حقوق و فقه در نيمي گاهيجا .2
 يخاصـ  تيـ و از اهم رود يبه شمار م يه اثبات دعواز ادلّ يكي نيمي يدر فقه و حقوق اسالم

در  نيچنـ  هـم  و شـهادات  و قضا كتاب در و منازعات ابواب عيجم در فقه در نيمي .برخوردار است
از  كنـد،  يمـ  حرام ايواسطه قسم خوردن بر خود واجب  را به يزيكه چ يدر مورد كس مانيكتاب ا

 يربنـا ياز قواعد مسلم اسـت كـه ز   يكي نهيدر قاعده ب نيمي زيقواعد فقه ن در .شود يآن بحث م
و  نيتـر  از مهـم  »نيمـ يو ال نـه يالب« هبحـث شـده اسـت. قاعـد     ،در اسـالم اسـت   يدادرسـ  نيآئ

 نيـ . مـدرك ا انـد  رفتهيآن را پذ يمذاهب اسالم ةهم كه است قضا باب يفقه قواعد نيمشهورتر
فقهـا   نيكه در ب» منكر يعل نيميو ال يمدعال يعل نّةيو الب«اكرم (ص) است:  ينب تيقاعده، روا

 شـمرده  يدعـو  اثبـات  ادلـة  از يكـ ي را قاعده نيا زين يقانون مدن .نام مشهور است نيبه هم زين
 قسامه مانند يموارد آن، يريفراگ ةهم با اما است؛ منازعات ابواب تمام بر حاكم قاعده، نيا. است

متوجـه   ه،يـ ثانو ةفـ يو وظ ي، متوجه مـدع هياول فهيوظ قاعده، نيا طبق. اند شده خارج قاعده نيا از
 ايـ باشد  ياگر از طرف مدع كند يكه حقّ را ثابت م يقسم كه داشت توجه ديبا اما .شود يمنكر م

                                                           
  397 ،1384 ض،يف. 1
  .2214 ،3ج  ،1378 ،يلنگرود يجعفر .2

   2915 ،4ج  همان، 3.
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نام خداونـد متعـال (اهللا) منعقـد     فقط با و شود صادر منكر طرف از اگر شود يباعث سقوط دعوا م
 عالوه اگر يمجوس كافر مورد در و كافر؛ اي باشد مسلمان خورنده قسم كه كند يفرق نم گردد، يم
دهـد كـه    صياگر حاكم تشخ و است بهتر كند، اضافه را »ءيش كلّ خالق« عبارت جالله، لفظ بر
 كـه  نيـ كار را بكند، مگر ا نيا ،را با سوگند به معتقدات خودش از منكر بازدارد يكافر ذم تواند يم

  .باشد حرام بر مشتمل آنان سوگند
 يگـر ياگر در مـورد عمـل شـخص د    زيترك آن و ن ايعمل خود و  ةخورنده اگر دربار سوگند

قسـم   يگـر ياگر بر ترك عمل د يو جزم قسم بخورد، ول نيقيطور  به شهيهم ديبا خورد يقسم م
شـاهد مـرد و دو    كيـ كه با  يياست. هر دعوا ياز آن عمل اطالع ندارد، كاف كه نيبر ا خورد، يم

ثابت اسـت و آن عبـارت اسـت از     زيشاهد مرد به انضمام قسم ن كياثبات باشد با  شاهد زن قابل
  1كه مقصود از آن مال باشد. ييدعوا اي يمال يدعاو

  يمدن يدادرس نييقانون آ 286مفردات ماده  يبررس .3
 سـوگند  انيـ بعـد از صـدور قـرار ات   : «دارد يمـ  انيـ ب يمـدن  يدادرسـ  نيـي قانون آ 286ماده 
و  دهد يكند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند م اديسوگند  ديكه با يصشخ كه يدرصورت

 اديـ  سوگند ديكه با ي. اگر كسكند يم دعوت را نيطرف نموده، وقت نييدر صورت عدم حضور، تع
نكول محسوب و دادگـاه   د،ينما امتناع سوگند از حضور از بعد ايموجه حاضر نشود  عذر بدون كند
حكم صادر خواهـد شـد، وگرنـه دعـوا      ،سوگند انيو با ات كند يم رد دعوا طرف هب را سوگند انيات

  .»گردد ديق ديبا حضور عدم جهينت و حضور جهت هي. در برگ احضارگردد يساقط م
 اديـ كـه سـوگند    ي. اوالً فـرد گـردد  توجه زين يقانون مواد ريسا به ديبا مذكور ماده ريدر تفس

 اًيـ ثان. باشـد از اصـحاب دعـوا    ديـ با يمدن يدادرس نييقانون آبه بعد  272به داللت مواد  كند يم
 آن فاتيتشـر  انجـام  و سوگند انيقانون مذكور صدور قرار ات 272و  283ماده  حيمطابق نص صر

خوانده دعوا حسب مورد نسبت به  ايخواهان  تواند يم كه است امر نيا يمتقاض يتقاضا به منوط
ـ يدل كه يو درصورت 2قرار ممنوع بوده نيصدور ا خود باشد لذا دادگاه رأساً از يمدعا در پرونـده   يل

                                                           
  .81-82 ،ش 1380 ،يالعامل يمك. 1
 :هييقـوه قضـا   ياداره حقـوق  8/2/1380مـورخ   1603/7شـماره   هيوجود دارد و مطابق نظر زينظر مخالف ن البته. 2
 دادگاه استحالف يز قاضا تواند يم يبخواهد كه قسم بخورد، لذا مدع هيعل ياست كه از مدع يقسم حق مدع«
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هم كه خوانده در دادگاه حاضر باشد اما  ي. در صورتاستدعوا  موجود نباشد ملزم به صدور قرار رد
 يقانون مذكور با و 274ناكل محسوب شده و بر اساس مفاد ماده  دينما يسوگند خوددار ياز ادا
 286خصوص مـاده   نياست كه اگرچه در ا نيمدنظر قرار داد ا ديكه با يا نكته البته 1.گردد رفتار
مذكور ازجمله اخطار به خوانـده و... در   فاتينمود، اما انجام تشر ريتفس 274بر اساس ماده  ديرا با
است كه خوانده در جلسه حضورداشته باشد و در صورت عدم حضـور، امـر مـذكور فاقـد      يصورت

نبوده و  ريپذ سوگند، رجوع از نكول امكان يدند با نكول خوانده از ادامعتق ياست. برخ تيموضوع
  2درهرحال سوگند به خواهان دعوا مسترد خواهد شد.

  مسئله صور نييتب .4
كه خواهـان در   يدر موارد ي. گروهگردد يم مشاهده كشور قضات نيب هيدر عمل دو نوع رو

موجـود   ليـ دل دياقامه دعوا با يبرا ل كه قانوناًاستدال نيبا ا دينما ينم استناد يليدادخواست به دل
نمـوده اسـت و در امـور     ديـ بـر اصـل برائـت تأك    زين يمدن يدادرس نييقانون آ 197باشد و ماده 

 ليداور با توجه به دال كيمانند  ياست و قاض يقاض يطرف يب و ليدل لياصل منع تحص ،يحقوق
مـذكور بـدون    يدعـوا  و مبادرت به رد اساس يدعوا را ب د،ينما يمبادرت به صدور حكم م نيطرف

 يدعـوا  كـه در صـورت رد   دارنـد  يمـ  انيـ ب زيـ ن گريد ي. برخندينما يم ييقضا يدگيورود به رس
خواهـان   ليـ پس از انكار خوانـده سـوگند دل   ينوع حق او وجود داشته و به عييخواهان امكان تض

از  يكـ ي زيكه سوگند ن يليدالبه  يدگيو رس يدگيجلسه رس ليدادخواست و تشك رشياست و پذ
شـده و   ييقضا يوارد دادرس قيطر نيبد ديعادالنه بوده و با ياز ملزومات دادرس يكي ،آنان است

  قاطع گردد. يأمبادرت به صدور ر يشده در جلسه دادرس ارائه ليبا توجه به دال

                                                                                                                                        
را قسـم   هيعل يحق ندارد رأساً مدع يتقاضا را نكرده است قاض نيا كه يو مادام ديرا درخواست بنما هيعل يمدع

بخواهـد بـا    يقاضـ  كـه  نيـ نظر اسـت، مگـر ا   نيا ديمؤ يمدن يدادرس نيقانون آئ 272و  270بدهد. مقررات مواد 
  .»دينما هيعل ياقدام به سوگند دادن مدع قتيكشف حق يبرا دهادشيقانون  199حاصله از ماده  اراتياخت
بلكـه   ست،يدادرس ن فيمنزله تكل سه مرتبه اخطار به نكول كننده به ،يمتون فقه در .267 ،3ج  ،1392 شمس، .1
 هدگايپس از نكول خوانده، دو د ن،يچن دادگاه دانسته است. هم فيآن را تكل 274ظاهر ماده  ياست، ول يآگاه يبرا

و  ديـ حكـم صـادر نما   يبر اساس نكول و ديبه رد سوگند به خواهان نبوده و دادگاه با يازين كه نيوجود دارد اول ا
سـازگارتر اسـت چراكـه سـوگند      يبه خواهان رد شود. نظر نخست با قواعـد شـرع   ديسوگند با كه نيا گريد دگاهيد

  )586 ،1ج  ،1379متوجه خوانده است و سوگند خواهان خالف اصل است (زراعت، 
   .276 ،1379 زراعت، 2.
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 و آن فيتوق موارد و دادخواست طيشرا بحث در چه يمدن يدادرس نييبا توجه به مواد قانون آ
به عدم صـحت   يبه بعد قانون مذكور (بحث سوگند) پ 270ه اثبات مقرر در مواد ادلّ بحث در چه

 53الـف و ب مـاده    يمقرر در بنـدها  طيكه اگر شرا رسد ي. به نظر مبرد ميهر دو نظر فوق خواه
جـوز  عمـل خواهـد شـد و م    54دادخواست بوده كه مطابق ماده  فيتوق قيصاداز م ،موجود نباشد

 داشت نخواهد وجود دوم هيرو مطابق دعوا به يدگيرس اي و اول هيدعوا مطابق رو رد يبرا يقانون
 قانونـاً  آن افتـادن  انيـ جر بـه  امكان است دادخواست فيتوق طيشرا يدارا كه يدادخواست چراكه

 يررسب ليتفص مقرر در دادخواست به ليفروض مختلف و مبتالبه عدم وجود دال الًيوجود ندارد. ذ
  .شد خواهد

  در دادخواست ادلّه ذكر عدم .1.4
همـان   51ناظر بـر مـاده    يمدن يدادرس نييقانون آ 53به داللت بند دوم ماده  فرض نيدر ا
قـانون   54و مطـابق مـاده    ارسالخواهان جهت رفع نقص  ياخطار رفع نقص به نشان ديقانون با

خواهان نسبت  كه ي. درصورتشود داده خواهان به دادخواست ليروزه جهت تكم 10ت مذكور، مد
دادخواسـت   كـه  يدادخواست است. درصـورت  دفتر مكلف به صدور قرار رد ديامر اقدام ننما نيبه ا

دادخواست مـذكور   يبه بررس مكلفدفتر به دادگاه ارجاع شود دادگاه ابتدا  يتوجه يب اثر درمزبور 
 يبه نقص موجـود در دادخواسـت آگـاه   نسبت  كه يقانون مذكور بوده و درصورت 64مطابق ماده 

  پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر عودت دهد. ص،ينقا ذكر با ديبا د،ينما دايپ
 د،ينما يم نقص رفع اخطار صدور به مبادرت دادخواست در موجود صيدفتر با مشاهده نقا گاه

اگـر در   يحتـ  كـه  اسـت  نيا نظر كي. شود يم نييتع يدگيدادخواست، وقت رس لياما بدون تكم
از  ديـ نقص دادخواسـت، دادگـاه با   ليبه دل د،يسوگند نما انيخواهان درخواست ات ،يجلسه دادرس
دادخواست  و با بازگرداندن پرونده به دفتر دستور صدور قرار رد يسوگند خوددار انيصدور قرار ات

 دادخواست كه است يا هشياند بر يمبتن نظر نيا. ديرا در صورت اتمام مهلت رفع نقص صادر نما
 يتال نيمقررات ق.آ.د.م. ا يعالوه بر تعارض با برخ دگاهيد نيا اما؛ باشد كامل ميتسل هنگام ديبا

قرار دهد كه در صورت احتمال شكست  يتيخواهان را در موقع تواند يفاسد را به همراه دارد كه م
  1ست بدهد.دادخوا و تن به صدور قرار رد يدر پرونده از رفع نقص خوددار

                                                           
  .69 ،2ج  ،1381 شمس، 1.
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 كيبلكه اگر خواهان در هر ست،يقابل استنباط ن يحكم نيچن ياز مقررات قانون رسد ينظر م به
ادعـا از مـواد مختلـف     نيـ . اديـ رأساً رفع نقـص نما  تواند ياز مراحل متوجه نقص دادخواست شد، م

سـته خـود را در   شده است كـه خوا  به خواهان اجازه داده 98قابل استنباط است. مثالً در ماده  يقانون
ممكـن اسـت.    يجلسـه اول دادرسـ   يتـا انتهـا   زيـ آن ن شيكاهش دهد و افزا يتمام مراحل دادرس

. رفتيپـذ  يخصـوص سـوگند را در جلسـه دادرسـ     افزودن ادله به ايادله  رييتغ توان يم ياول قيطر به
بـه   يدگيرسـ  نـه يعالوه فلسفه وضع مقررات در باب رفع نقص دادخواست، فـراهم نمـودن زم   به

 ،يمحـل اقامـت و   ايدر فرض معلوم نبودن خواهان  56است كه ماده  رو نيخواهان است. ازا يادعا
 در امـا  نـدارد،  وجـود  نقـص  رفع امكان عمالً رايز ،كرده است ينيب شيصدور قرار رد دادخواست را پ

  .كند نقص رفع تا نموده نييتع يو يبرا يمهلت دارد، وجود خواهان ييشناسا امكان كه موارد ريسا
ـ دادخواست و ازجملـه سـتون ادلـه را با    رييگفت كه عدم امكان تغ توان يطور خالصه م به  دي

 نيـ ا زيمحاكم ما ن يبرخ ييقضا هي. روگذارد يم ريكرد كه بر حقوق خوانده تأث يمحدود به موارد
ـ   يافتادن دادخواست انياست كه در صورت به جر اسـت، بـا درخواسـت     يآن خـال  ةكه سـتون ادل

عادالنه مبادرت به صدور قرار  يبا استناد به اصل دادرس سوگند، انيبر صدور قرار ات ياهان مبنخو
عادالنـه)،   يمورداشـاره (اصـل دادرسـ    لينظر از صحت استناد به دل . البته صرفندينما يمذكور م
 يبـه ادعـا   يدگيرسـ  نـه يفراهم نمـودن زم  ،گونه كه اشاره شد فلسفه وضع مواد مورداشاره همان

 ليـ هنگـام ارائـه تكم   ديـ دادخواسـت با  يها ستون كهوجود ندارد  يليعالوه دل واهان است و بهخ
است كه قبل از ارجاع پرونـده بـه شـعبه، كامـل بـودن آن را       نيمحاكم ا يفعل هيباشند. البته رو

 نيبر ا يقانون لياما ازآنجاكه دل كنند، يدادخواست ناقص امتناع م رشيو لذا از پذ كنند يم يبررس
 يدگيرسـ  انيامر وجود ندارد، در صورت عدم توجه دفتر شعبه به وجود نقص و ورود دادگاه به جر

 جـاد يفلسـفه ا  رايخواهد داشت، ز زيرا ن يدگيرس انيدادخواست در جر ليخواهان فرصت تكم زين
 نيفراهم شود، دادگاه مكلف به ا يدگياست و هر زمان، امكان رس يبه دعاو يدگيرس يدادگستر

از نـاقص بـودن    ياست كه اگر دادگاه در جلسـه دادرسـ   نيا زيدانان ن حقوق ياست. نظر برخ امر
 صـدور  و يدگيرسـ  بـه  مبادرت ديبا و نداشته را دفتر به پرونده عودت حق ابديدادخواست اطالع 

  1.دينما حكم
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 گردد و نييتع يو وقت دادرس بودهادله دادخواست ناقص  ستون اگر كه است نيا گريد مسئله
 انيم يتفاوت ابد،يو خوانده در جلسه دادگاه حضور ن ديجلسه به سوگند استناد نما نيدر اول خواهان

وجود ندارد و در هر دو مورد  ،شده باشد يقانون اي يدادخواست مذكور به خوانده ابالغ واقع كه نيا
انون مذكور ق 286ماده  ييانتها بخشمطابق  يبعد هياحضارشده و در  ديتجد يجلسه دادرس ديبا

مجـدد خوانـده    حضـور  و» گـردد  ديق ديعدم حضور با جهيو نت حضور جهت هيدر برگ احضار«...
كه  يمورد نيب ديجلسه با ديصورت پس از تجد نيسوگند به او اطالع داده شود. در ا انيجهت ات

  تفاوت قائل شد. ،گردد يابالغ قانون اي شده، يواقع ابالغ خوانده به مذكور هيارضاح

  هياحضار شدن يواقع ابالغ .1.1.4
سـوگند   انيـ جهـت ات  ديـ بالطبع خوانده با ،شده باشد يقعوا ابالغ مذكور هيارضاح يدر صورت

ناكل محسـوب و سـوگند بـه خواهـان      ،بدون عذر موجه حاضر نگردد كه يحاضر گردد و درصورت
ت و حكم بـه نفـع او   او اثبا يادعا د،يسوگند نما انيخواهان دعوا ات كه يگردد. درصورتيمتوجه م

 1.ديـ نما يصـدور قـرار رد دعـوا موجـه مـ      د،ينما يسوگند خوددار انياز ات اگرداده خواهد شد؛ اما 
 بـه  توجـه  با دياز دادگاه درخواست مهلت نما ه،يارضاح يابالغ واقع رغم يخوانده عل كه يدرصورت
 يو نكـول  اعـالم  بـه  نسـبت  كه است مختار دادگاه يمدن يدادرس نييآ قانون 287 ماده اطالق
كه موجب ضـرر طـرف    يزانيبه م اي د،يسوگند را به خواهان رد نما شد، انيب آنچه مطابق و اقدام
نمـوده تـا در جلسـه سـوم      ديـ را تجد يسوگند به خوانده جلسه دادرس يبا دادن مهلت ادا ،نشود
كه با توجـه بـه    است نيكه ازنظر دور نخواهد ماند ا يا گردد. نكته تيسوگند رعا يادا فاتيتشر

ه   يدرخواسـت و  كـه  يهم درصـورت  و آن شود يم اعطا بار كيتنها  مهلت ،287اطالق ماده  موجـ
رد كننـده   يتنها در خصوص خوانده دعوا و به عبارت 3قانون مذكور 2872عالوه مفاد ماده  باشد. به

                                                           
خواهان صـادر   يحق يحكم بر ب ديسوگند دادگاه با يل خواهان از اداكودر صورت ن دياسات يبه اعتقاد برخ البته1. 
  )256 ،1380 ،2ج  ،ي(مهاجر دينما
رد سوگند مهلـت بخواهـد،    ايقبول  يكند برا اديسوگند  ديكه با ي: اگر كسيمدن يدادرس نييقانون آ 287 ماده 2.

  .بدهد مهلت بار كي او به نشود طرف ضرر موجب كه يا اندازه به تواند يدادگاه م
 رد سوگند بـه  ايسوگند  ينسبت به ادا زيخوانده ن كه ياست درصورت نيشده در خصوص ماده مزبور ا مطرح نكته. 3

به نظر دادگاه واگذارشده و ضابطه آن عدم تضرر طرف  شده نيياگرچه طول مدت تع ديخواهان درخواست مهلت نما
 القاعـده،  يجلسه به علت مزبور، عل ديدستور تجد ،يجلسات دادرس نيب يفعل يمقابل است اما با توجه به فاصله زمان

  )277 ،1392(شمس،  رسد يبه نظر م يكاف
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طرف مقابل،  كه درخواست سوگند طرف مقابل را نموده و با رد يسوگند اعمال خواهد شد نه كس
سـوگند   انيبر مهلت دادن بر ات يو لذا درخواست و دينما اديسوگند  ديخود با ياثبات مدعا يبرا

موجـه   ليـ شده ظاهر در عدم وجود دل ديدر جلسه تجد يبوده و عدم حضور و يفاقد مجوز قانون
  است. يو يآن صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوا جهيبوده كه نت

  هياحضار شدن يقانون ابالغ .2.1.4
 ديـ با 83ماده  رياخ قسمتمطابق مفهوم  گردد، يقانون ابالغ خوانده به هيرضااح كه يدرصورت 

 كـه  يتفـاوت قائـل شـد. درصـورت     ريـ خ اي نموده، حاصل يآگاه هياراحض مفاد از كه يمورد نيب
 انيـ سـه ات عدم حضـور او در جل  باشد، دهيخوانده از موضوع ابالغ آگاه گرد ،يابالغ قانون رغم يعل

و احكـام ناكـل بـر او مترتـب      دهيگرد يقانون مذكور تلق 286ماده  يسوگند موجب ضمانت اجرا
ـ  كـه  يسوگند به خواهان رد خواهد شد. البته درصورت جهيشده و درنت خوانـده از   بـت يغ رغـم  يعل

و  تنـاظر اصـل   د،يـ حضور در جلسه، دادگاه بر عدم امكان حضور او به هر نحـو علـم حاصـل نما   
و مطابق اصل مقـرر در مـاده    ديقانون مذكور جلسه تجد 288مطابق ماده  دينما ياف اقتضا مانص

و خواهان دعـوا   ليسوگند در خارج از دادگاه تشك يقانون مذكور جلسه ادا 201و نص ماده  200
  1.گردد دعوت خوانده سوگند يادا يبرا زين

 از زيـ ن دادگـاه  و نگـردد  حاضـر  دگاهدا در هيارضاح يابالغ قانون رغم يخوانده عل كه يدرصورت
انداخته و بـه   ريختأ به را يدادرس جلسه است موجه ديننما حاصل علم هياراحض مفاد از يو اطالع

 گـر يدر جلسه د كه يدرصورت و دهد اطالع يو به را سوگند انيات يبرا يهر نحو ممكن حضور و
را نسبت بـه خوانـده    2احكام ناكل ياز اطاله دادرس يريباشد جهت جلوگ افتهيخوانده حضور ن زين

  .دياعمال و سوگند را به خواهان مسترد نما

  مطالبه سوگند در خالل شرح خواسته و مربوطه ستون در ادله ذكر عدم .2.4
اما در خالل شـرح   ديننما ادي ليعنوان دل از سوگند به ليخواهان در قسمت مربوط به دال اگر

 اديـ خوانـده سـوگند    رد،يـ مورد انكار خوانده قرار گ يو يكه هرگاه ادعا ديخواسته درخواست نما

                                                           
  .102 ،1381 شمس،. 1
احكام ناكـل را   كه نيماده منظور از ا ني) كه ا469 ،1395 ،ياتيسوگند است (ح ياز ادا ياز نكول خوددار منظور. 2
  .ميينما يآن است كه عمل او را در حكم نكول فرض م ميده يخوانده قرار م بر
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 ايـ اسـت؟ آ  يسـوگند در دادخواسـت و   ليـ از ارائه دل يامر منجر به كشف مقصود و نيا ايآ 1كند
  است؟ موجهدرخواست صدور اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست مزبور  نيباوجودا
 طيوجـود شـرا   يهـا در بررسـ  دادگاهدفاتر  رانياست كه مد نياها دفاتر دادگاه درغالب  هيرو
هركـدام از   كـه  يدادخواسـت توجـه نمـوده و درصـورت     يصورت ظاهر به تنها دادخواست، يشكل

باشد اقدام به  يلياز هرگونه دل يخال ليمربوطه در دادخواست ازجمله كادر مربوط به دال يكادرها
. اگرچـه  انـد  دهيـ ك را برگزمال نيهم زينها  قضات دادگاه يحت ند،ينما يصدور اخطار رفع نقص م

موارد  يها را در برخ نگرش است اما قضات دادگاه نيا بياز معا ها نهيهز شيو افزا ياطاله دادرس
 يدر دادخواست كامل كـه در مراحـل بعـد    يشكل طيعدم وجود شرا ايمختلف از وجود  رياز تفاس

  .سازد يم ازين يب ،قرار خواهد گرفت يموردبررس زين يدگيرس
 كـه  يليوسـا  و ادلـه  ذكـر  بـه  تنهـا  يمدن يدادرس نييقانون آ 51ماده  6بند  رسد يم نظر به
 يمـدع  ليـ كـه دال  اسـت  ننموده مقرر يالزاماكتفا نموده و  دارد، خود يادعا اثبات يبرا خواهان
 يدادخواست صرفاً ابـزار  يفعل يها برگه در واقعگردد.  انيب ليدر قسمت مربوط به دال ديبا حتماً
. لـذا پـر كـردن قسـمت     باشند ياحقاق حق م نهيفراهم شدن زم يعنيبه هدف مقرر  وصول يبرا

 رياز سـا  كيـ اگر ادلّـه در هر  رو ني. ازاتيدارد و نه موضوع تيقيمربوط به ادله در دادخواست طر
عنوان مرجع  به ييبوده و مراجع قضا ليدادخواست تكم ،شده باشند ريدادخواست تحر يها قسمت

؛ شـود  ينكول از احقاق حق محسوب م ،يدگيو عدم رس باشند يم يدگيبه رسعام تظلمات مكلف 
 دادخواسـت  شـرح  به مربوط قسمت در خواهان ليعنوان تنها دل ذكر درخواست سوگند به نيبنابرا
 انجـام  و مـذكور  قـرار  صـدور  بـه  مكلف يقاض و بوده سوگند انيات قرار صدور درخواست منزله به

  .است سوگند انيات فاتيتشر

  خواسته شرح در ادله ريسا ذكر و ادله ستون در سوگند ذكر .3.4
بـه سـوگند اسـتناد     تواند يم ياست كه خواهان وقت نيا دهد يفرض رخ م نيكه در ا يمشكل
ادله دادگاه ابتدا ملـزم   ريو در صورت وجود سا 2وجود نداشته باشد يبه نفع و يگريد ةكند كه ادل

                                                           
خـود   ياثبات ادعـا  يبرا يگريد ليدل آنكه يب تواند يخواهان م رديقرار گ ليدل تواند يكه سوگند م ييدعواها در. 1
 رد،يـ مـورد انكـار قـرار گ    يو يدرخواست كند كه هرگـاه ادعـا   كند، يكه به دادگاه ارائه م يبراز دارد، در دادخواستا

  )277 ،1391 ،يكند (امام اديخوانده سوگند 
عـدم   ايـ دادگاه بـر قبـول    اريبر اخت 1321سوگند مصوب سال  انيات بيترت نامه نييدر بند هفت آ ق.م. 1335م . 2

 رسد يشده است. به نظر م اشاره يعدم اثبات دعو ايبر اثبات  يسوگند در صورت وجود ادله كافقبول درخواست 
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نشـان   انـد،  دشدهيمحل مربوطه ق ريادله كه در غ ريسا ه،يحن فادله است. در مان ريبه توجه به سا
. به نظر ستيخود دارد، لذا استناد به سوگند موجه ن ياثبات ادعا يبرا يا كه خواهان ادله دهد يم
 منـدرج  طيشرا ياوالً با توجه به وجود تمام رايحل است، ز قابل يسادگ تعارض به نيكه ا رسد يم
دفتـر   ينبوده و صدور اخطار رفـع نقـص از سـو    53ماده  قيمصاد زا دادخواست، شرح قسمت در

. گـردد  اقدام دادگاه در حضور جهت هيارضوقت و ابالغ اح نييتع يبرا ديدادگاه بال وجه است و با
سوگند با توجـه بـه    انيپرونده بدون صدور قرار ات يقاض ،يقانون مدن 1335با توجه به ماده  اًيثان
كـه خوانـده در    يمـورد  انيـ م يخصوص تفـاوت  نيو در ا دينما يدر محكم قاطع صا ليدال ريسا

نخواهـد شـد. البتـه     ديـ تجد ينباشد نبوده و درهرحال جلسه دادرس ايحاضر باشد  يجلسه دادرس
 تيـ حقان بـر  يمبن يوجدان قناعتموجود در پرونده به  ادلّهپرونده با توسل به  يممكن است قاض

سوگند كه در ستون ادلّه دادخواست ذكر شده  انيات يتقاضا حالت با توجه نينرسد. در ا طرف كي
  .شود يسوگند صادر م انيقرار ات ،است

  در ستون ادله دادخواست ليعنوان تنها دل ذكر سوگند به .4.4
 موجـود  طيشرا انجام منزله به دعوا اثبات ليدل عنوان به سوگند ذكر فرض نيا در است يهيبد

سوگند اسـت؛   انيدرخواست صدور قرار ات نيچن هم و يمدن يدادرس نييآ قانون 51 ماده 6 بند در
دفتر و ابالغ آن بـه   ياز سو يدگيافتادن دادخواست كامل و صدور وقت رس انيبا به جر نيبنابرا
قانون مذكور، خوانده دعـوا مكلـف بـه حضـور در دادگـاه و انجـام        286مطابق مفاد ماده  نيطرف
بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه از عـدم   يو كه يسوگند است. درصورت فاتيتشر

و سوگند به خواهان رد خواهد شد  يمنزله نكول تلق امر به نيعلم حاصل نكند ا يامكان حضور و
 مطـابق  زيـ ن مقـرر  طيشرا ريخواهان رد خواهد شد. سا يو در صورت حضور با انجام سوگند دعوا

از اطالـه كـالم از    يريجلـوگ  ليخواهد شد كه به دلعمل  ،است شده انيب گذشته فروض در آنچه
  .شود يم يتكرار آن خوددار

سـوگند مصـوب    انيـ ات بيـ ترت نامه نييكه ازنظر دور نخواهد ماند توجه به بند دهم آ يا نكته
اما  ،است شده ميتنظ يمدن يدادرس نييقانون آ 286مشابه با ماده  ياست كه به نحو 1321سال 
سـوگند   يكـه بـرا   يا هرگاه در جلسـه «است:  دشدهيخش اول بند مذكور قتفاوت كه در ب نيبا ا

                                                                                                                                        
به قسم  توسلچراكه ماده مذكور امكان  ،در تعارض باشد يقانون مدن 1335بند با مفاد ماده  نيمذكور در ا هيرو
  نموده است. انيادله اثبات ب ريسا قيبه عدم اثبات ادعا از طر منوطرا 
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». دهـد  يهـا اطـالع مـ    و بـه آن  نيمع يگريدادگاه وقت د ،حاضر نشود طرف كيمقررشده است 
امـا بـه    ،اسـت  دهيمذكور امروزه متروك گرد نامه نيياگرچه مقررات مفاد بخش اول از بند دهم آ

خواهـان در   كـه  يچراكـه درصـورت   ،مذكور موجود نباشـد  جلسه ديتجد يبرا يموجب رسد ينظر م
 نيـ ا د،يـ گونه كه اشاره گرد همان د،ينما انيخود ب يادعا ليعنوان دل دادخواست خود سوگند را به

 انيـ جهـت ات  يسوگند است كه تنها وجود خوانـده در جلسـه دادرسـ    انيمنزله درخواست ات امر به
سـوگند بـه    جهـت  نيكرده و بـد  يسوگند خوددار انيات خوانده از اگر. البته كند يم تيسوگند كفا

مفـاد بنـد    رسـد  يبه نظر مـ  و 1نداشته يجلسه دادرس ديجز تجد يا دادگاه چاره ،خواهان رد گردد
 ديـ را كه با يگشا خواهد بود. اگرچه بخش آخر بند مزبور عدم حضور فرد صورت راه نيمزبور در ا

امـا   ،كرده اسـت  يلقت نكول شود، يم ليتشك كه يدوم جلسه در موجه عذر بدون كند ادي سوگند
كـردن   يممتنـع تلقـ   مـذكور  هيـ با عدول از رو يمدن ين دادرسيآئقانون  286گذار در ماده  قانون

 انيگانه بچهار فروض در كه يطيشرا ريو سا دانسته يخوانده را منوط به عدم وجود عذر موجه و
 يدادرسـ  اطالـه  از يريجلـوگ  در يسـع  يعبارت به و دانسته شرط زين اول جلسه در يحت را ديگرد

 .است داشته

  سوگند انيات درخواست باب در ينكات .5.4
دادگـاه چـه    يسو از سوگند انيات قرار صدور بر يمبن يدادگستر ليدرخواست وك كه نيا اول

صـورت درخواسـت در دادخواسـت مطـابق      و چه بـه  يدر جلسه دادرس يشفاه اي يصورت كتب به
چراكـه   سـت، يمزبـور ن  لينامه وك مذكور در وكالت ارياخت حيتصر در فوق منوط بهفروض ذكرشده 

راجع بـه   اراتيها شامل تمام اخت وكالت در دادگاه يمدن يدادرس نييقانون آ 35مطابق نص ماده 
 حيتصـر  ديگانه مقرر در ماده مذكور با سوگند در موارد چهارده انيبوده و درخواست ات يامر دادرس

سـوگند در   انيـ درخواسـت ات  اريـ اخت حيبدون تصـر  يدادگستر ليلذا وك ،نگرفته است قرار ،گردد

                                                           
 را يو بـه  قسـم  رد درخواسـت  خوانده و نشود حاضر سوگند جلسه در خواهان اگر دانان حقوق يبرخ نظر مطابق .1

 انيـ ات يبرا جلسه ديبا بلكه داد، يو يدعوا رد به حكم و كرده محسوب نكول را خواهان حضور عدم دينبا د،يبنما
  )901ص  ،1383(زراعت،  شود ديتجد خواهان توسط سوگند
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 كـه  اسـت  نيا حقوقدانان يبرخ نظر. البته دينما را يدرخواست نيتواند از دادگاه چنينامه م وكالت
  1.دارد يارياخت نيچننامه  در وكالت حيدر صورت تصر تنها يدادگستر ليوك

است كه فرض رد سـوگند از خوانـده بـه خواهـان      نياست ا تيكه ذكر آن حائز اهم يا نكته
 ليـ دل .2ينـدگ يعنوان نما اقامه دعوا كرده باشد نه به ليمنزله اص است كه خواهان به يمورد ژهيو
 يسوگند از سـو  انيصراحتاً بر عدم امكان ات يقانون مدن 1330امر روشن است، چراكه ماده  نيا

 يسؤال اما؛ ندارد امكان زين سوگند رد فرض در ياول قيطر هنموده پس ب ديموكل تأك يجا به ليوك
 انيـ از ات يخوانده با فرض حضور در جلسـه دادرسـ   كه ياست كه درصورت نيا گردد يمطرح م كه

در دادگاه حضـور نداشـته    يو ليحضور وك ليموكل به دل زيو در مقابل ن دينما يسوگند خوددار
 نيـ ا امـا  ماند، ينم يباق يجلسه دادرس ديجز تجد يا خصوص چاره نيدر ا ست؟يچ فيتكل ،باشد
سـوگند رد شـده بـه     انيـ ات يبـرا  مزبـور  جلسـه  كه گردد ديق يبعد جلسه هياحضار در ديبا نكته

بـه   گـردد،  يمـ  يمنزله نكول انجام سوگند تلقـ  به يعدم حضور و نيو بنابرا شده ليخواهان تشك
در خصوص خواهان اعمال  يمدن يدادرس نييقانون آ 286صورت مقررات مفاد ماده  نيدر ا يعبارت

را  يدادگـاه عـذر و   كـه  نيـ مگر ا گردد؛ يرد م يو يدعوا تاًيخواهد شد و در صورت عدم حضور نها
 3قانون مزبور عمل خواهد شد. 288صورت مطابق مفاد ماده  نيدهد كه در ا صيموجه تشخ

شكست روبرو گـردد و مبـادرت بـه    خواهان دعوا با  يدر دادگاه بدو يليكه اگر به هر دل نيا دوم
خـود در قسـمت    ليـ عنـوان تنهـا دل   خوانده به دنظريبا ذكر سوگند تجد دنظريدادخواست تجد ميتقد

  .شد خواهد تيرعا دنظريمرجع تجد درمقرر در فروض فوق  فاتيهمان تشر د،ينما ليمربوط به دال
 نيبنابرا باشند، ياثبات نم قابل يجز باوجود سند رسم ياز موضوعات حقوق يا پاره كه نيا سوم

نباشـد   يسـند رسـم   يمسـتند دعـو   كـه  ينداشته و درصورت يسوگند كاربرد ،يدعاو گونه نيدر ا
اساس جلسه  نيذكر گردد و بر هم يدعو ليعنوان دل سوگند به لياگرچه در قسمت مربوط به دال

 ديـ نما يصـادر مـ   يحاضر گردند، دادگاه قرار عدم استماع دعو زين نيو طرف شده ليتشك يدادرس

                                                           
  .260 ،1392 شمس، .1
  .469 ،1395 ،ياتيح .2
 بـه دعـوا انجـام شـود.     كننـده  يدگيدر جلسه دادگاه رسـ  ديسوگند با اني: اتيمدن يدادرس نييقانون آ 288 ماده. 3

مـورد، وقـت    يدادگاه حسـب اقتضـا   ابد،يواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور  اداكننده سوگند به كه يدرصورت
تـا او را   دهـد  يم ابتين گريد يبه قاض اي شود يدادرس دادگاه نزد او حاضر م اي ديمان يم نيسوگند مع يبرا يگريد

  .ديصادر نما يدادگاه ارسال كند و بر اساس آن رأ يمجلس را برا سوگند داده و صورت
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 تيـ اثبات وقوع انتقال مالك ،1محدود تيمسئول با يها الشركه شركت مانند اثبات وقوع انتقال سهم
 2قانون ثبت).  48و  46دانان (مواد  حقوق يمطابق نظر برخ رمنقولياموال غ

 خصـوص  در كـه  يفاتيانجـام تشـر   ايـ آ ،مفقوداالثر باشد يخوانده دعوا فرد اگر نكهيا چهارم
در همان ابتدا نسبت به سـوگند خواهـان    ديبا اياست  يالزام شد، اعالم آن رينظا و جلسه ديتجد

 تيـ حتمـاً رعا  ديكه با يا خصوص نكته نيا در قائل به صدور قرار رد دعوا بود؟ ديبا اياقدام نمود 
محــل اقامتگــاه خوانــده و در صــورت  نيجلســه دادگــاه بــه آخــر هيارضــابــالغ بــرگ اح ،گــردد
خوانده در جلسه دادگاه  كه يدرصورت ،است يمحل سكونت و نيخرآمحل مزبور به  صيتشخ عدم

از  يرياسـت جهـت جلـوگ    ناچارپرونده  يقاض ديسوگند اقدام ننما انيو نسبت به ات افتهيحضور ن
طور كه مشـخص   اما همان د،يمبادرت به صدور حكم نما يحق خواهان با سوگند دادن و عييتض

. البتـه در مـوارد مشـابه    گردد يم يجار آن بر يابيغ يآرا احكام وبوده  يابيحكم صادره غ ،است
 يسوگند از سو انيات تيو عدم قابل گريد ليوجود دل مصرف عد قضات به يبرخ گردد يمشاهده م

مـوارد   يكه اگرچه ممكـن اسـت در برخـ    ي. امرندينما يخوانده مبادرت به صدور قرار رد دعوا م
منجـر بـه    توانـد  يم زيموارد ن ياما در برخ ،گردد گرانيده از اموال دسوءاستفا يريمنجر به جلوگ

 افراد گردد. يبرخ يتبان ليحق صاحب حق به دل عييتض

  

                                                           
  قانون تجارت 103 ماده .1
  . 409 ،1389 ،يمحمد .2
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  يريگ جهينت
 يقانون يرأ صدور يبرا يشكل يها نهيزم كردن فراهم از است عبارت يدادرس گفت توان يم

است، لذا  يعادالنه و قانون يريگ ميصمت ،يغرض از دادرس نيبنابرا؛ يماهو امر كي در عادالنه و
 يابزارهـا  البتـه . باشـند  يمـاهو  عـدالت  بـه  يابي دست يبرا يمانع دينبا گاه چيه يشكل يابزارها
 نيـ ا ديـ با مصرح موارد ريغ در اما يدعاو يبرخ در شهود تعدد رينظ دارند، تيموضوع گاه يماهو

 وهيشـ  ،يشكل مقررات به يابزار نگاه نيا. نمود يتلق يماهو نيقوان ياجرا يبرا يقيطر را ابزارها
 خـود  از نيقـوان  نيـ ا ريتفس و اجرا در را انعطاف كمال دادگاه و دهد يم رييتغ را نيقوان نيا ريتفس
  .داد خواهد بروز
قـرار   ينوشتار موردبررسـ  نيبحث دارد، در ا تينگاه فوق قابل هيكه در سا ياز موضوعات يكي

خود را سوگند  ليتنها دل يبود. گاه خواهان دعو نيمياستناد به  تنها با يگرفت و آن بحث دادرس
در شرح  يضمن اي حيامر را نه در ستون ادله، بلكه به نحو صر نيمنتها ا دهد، يطرف مقابل قرار م
محـاكم   يندارد، برخ يحيمقنن حكم صر نكهيفرض با توجه به ا ني. در اكند يدادخواست ذكر م

در صـورت عـدم    تيـ كرده و اخطار رفع نقص و درنها يخواست تلقنقص داد قيرا از مصاد مورد
قـانون   يتنها با ظهور قو از قانون، نه يبرداشت ني. چنكنند يقرار رد دادخواست را صادر م ل،يتكم

 يدادرسـ  يابزار شكل يدارد. تلق رتيمغا زين يدادرس نييبه آ يدر تعارض است، بلكه با نگاه ابزار
و در مقابـل از   ديافزا يو صرفاً بر آمار ماهانه محاكم م برد يم راهه يبه بعنوان هدف، عدالت را  به

 خواهـد  ليتبـد  ناصـالح  يوكـال  و قضات يبرا يكاسته و آن را به پناهگاه هياعتبار دستگاه عدل
  .نمود

خواهان در هر  ياز سو نيميبه  يضمن اي حيمقاله، صرف استناد صر نيفرض موردبحث ا در
 يشرع نيمواز با كه دينما يم يماهو يو صدور رأ يدگيگاه را مكلف به رسموضع دادخواست، داد

  .ندارد يرتيمغا زين نهيب قاعده مفاد و
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Abstract 
Nowadays, in judicial proceedings, attention to the evidence of litigation 

plays a key role in resolving issues and judicial cases.But this depends on the 
correct understanding of the terms and conditions. differences in the views 
of the courts in interpreting the implementation of some form of rules 
sometimes leads to a defect of the claimant's right who does not have 
objective evidence, such as testimony of witnesses or documents. 
Occasionally, for reasons related to the reasoning, the claimant only 
mentions his own oath or not even a reason as an oath in the relevant parts of 
the reasons, and only in the part of describing the petition to declare his 
reason as an oath. In some cases, basically, not in the column of evidence, 
nor in the descriptive statement, there is no reason to cite. This documentary 
inquiry seeks to answer the question of how courts should deal with cases in 
order to prevent a claimant's violation?Each of these forms has its own rules. 
But in a nutshell it can be said that the important issue under Article 51 (6) 
of the Code of Civil Procedure,is the reason, whether in the relevant column 
or in any part of the petition. In addition, the oath may only be invoked if no 
other reason has been invoked or the judge does not proceed in accordance 
with article 199 of the code of civil Procedure to study it.  
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Oath, Exclusive Evidence, Petition, Bringing of Oath. 
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