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 مقدمه
كه گفته مي كه كارامرسوم چنين است و قابليت اثبات شود كه سوگند دليلي است يي

و ماهيت اين دليل معنوي نهفته. چندان در دعاوي ندارد علت اين امر، بيش از هر چيز در طبع

به طرق معمول عاجز مانده است يا دادگاه براي. است در سوگند يا مدعي از اثبات ادعاي خود

و احراز بقاي دين متوفا سوگند را ضروري مي رغم همه ه، عليامروز. دانداقناع وجدان خويش

و غيره مثلها، سوگند بسياري از دعاوي محدوديت و اختالفات خانوادگي به لحاظ طبع كه را

مي،ماهيت با داليل ديگر قابل اثبات نيستند كند قبل از تغييرات قانوني در نظام حقوقي اثبات

و شخصي محدود شده بود با. ايران، سوگند از حيث موضوعي  سوگند موضوعات قابل اثبات

و تقريباً كم ارزش بودند به طرفيت اشخاص. اندك عالوه بر اين، از حيث شخصي نيز دعاوي

و قانون آئين دادرسي دادگاه. حقوقي با سوگند قابل اثبات نبود هاي مقررات قانون مدني

و انقالب در امور مدني مصوب   تغييرات عمده، حداقل از نگاه بسياري از 1379عمومي

با اين حال، بررسي عميق موضوع ثابت. انددر بحث كارايي سوگند ايجاد كردهنويسندگان،

به دعاوي اشخاص حقوقي يا ارزش دعاوي مي كند كه سوگند با وجود نسخ محدوديت مربوط

و به تبع گسترش دعاوي قابل اثبات با  و تغيير در مقررات دعاوي قابل اثبات با شهادت شهود

م و استفاده از اين دليل را كاهش سوگند، كماكان تابع قيود تعدد است كه هر يك، دامنه اجرا

و تحقيق به مطالعه هاي سوگند در اين مختصر ميسر نميبررسي همه محدوديت. دهدمي شود

.پردازدو قيود شخصي سوگند مي

كه در به شرايط پيچيده و كارايي سوگند با توجه  دعاوي قابل خصوصتنگناي قلمرو

مياثبات با سوگن  موانع قسمت عمده. كندد وجود دارد، تنها بخشي از واقعيت اين دليل را بيان

كه سوگند به سود يا زيان آنهاست استفاده از سوگند به عنوان دليل، در ويژگي هاي اشخاصي

مي. شوديافت مي و به نظر و شخصي بودن اين دليل ابعاد شخصي رسد، قانون به لحاظ دروني

. منتهي به استفاده از سوگند را بسيار مورد توجه قرار داده استفردي طرفين دعواي

ي اثبات دعوا، استفاده از سوگند، تنها در دعاوي خاص كه طرفين يا بر خالف ساير ادله

به عبارت ديگر، كارايي دليل. هاي آن واجد شرايط ويژه باشند، امكان پذير استيكي از طرف

مياثبات دعوا بر اساس شخصيت اصحاب هاي مؤثر كدامند؟ با ويژگي اين. گردد دعوا تعيين

و قانع 1335رغم نسخ ماده علي: شويمبررسي كامل متوجه مي و بسنده كردن  قانون مدني

به اينكه در نتيجه گذار، سوگند در دعاوي اشخاص حقوقيي عمل قانونشدن نويسندگان

دكاربرد دارد؛ هم كه سوگند در بر. عاوي اشخاص حقوقي راه نداردچنان بايد معتقد بود عالوه

سوگند عملي قائم. خالف غالب ادله اثبات دعوا كارگشا نيست،ي اين دليلاين، نيابت در ارائه

و صرفاً محدود به كساني است كه سوگند به عمل منسوب به آنها مربوط  به شخص
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ميهم.شودمي ناچنين، كسي كه سوگند متوجه او گزير بايد واجد شرايطي از جمله شود

به سختي دامنه. شرايط مقرر براي اقرار كننده باشد ي سوگند را كاهش وجود تمام اين قيود

.دهدمي

در اين راستا بدواً قابليت استفاده از اين دليل اثبات در دعاوي اشخاص حقوقي مورد

ميو سپس مباشرت در اداي سوگند) گفتار اول(گيردمي تحليل قرار گفتار(شودو آثار آن بيان

كه قسم متوجه اوست اين تحقيق كامل نمي). دوم شود مگر پس از بيان شرايط ماهوي كسي

).گفتار سوم(

.ي دعاوي اشخاص حقيقي است سوگند ويژه-گفتار اول
، در بند اول خود1 نسخ قرار بگيردو قانون مدني قبل از آنكه دستخوش تغيير1335ماده

ك در دعاويي كه يك طرف آن شخص حقوقي باشد، كارا) قسم(رده بود كه دليل سوگند اعالم

به عبارت ديگر و يا،و مؤثر نيست به سوگند محكوم  اشخاص حقوقي هرگز با استناد محاكم

.گرفتندمحكوم له قرار نمي

به عبارت بهتر نسخ حكم قبلي، اين ترديد پيش مي و گذار آيد كه قانونبا اين اصالح

م ر در مورد اعمال سوگند را از بين ببرد تا در نتيجه حتي در زبوخواسته است كه محدوديت

به كار آيد و حقوقي سوگند به. دعاوي ميان اشخاص حقوقي يا اشخاص حقيقي نگاهي گذرا

و تغييرات آنهاي اثبات داراي سابقه ادلهةسرگذشت مقررات محدود كنند  مشي،ي فقهي

و اطال قانون كه271ق احكام قانون آئين دادرسي مدني در بحث سوگند به ويژه ماده گذار

مي قلمرو كارايي سوگند قرار داده شده" دعاويتمام" كه اند، اين نتيجه را به ذهن متبادر سازد

و اوصاف اصحاب آن، قابل استفاده است سوگند در همه دعاوي، صرف نظر از وضعيت
ص 1385شمس،( ص 1383 دياني،-268، ،15.(

به نظر مي و بايد معتقد بود كه در دعاوي ميان با اين حال، رسد اين نتيجه قابل تأئيد نباشد

و حتي دعواي) اعم از شخص حقوقي حقوق خصوصي يا حقوق عمومي(اشخاص حقوقي 

و مدعي عليه به سود هيچ يك از مدعي ميان شخص حقيقي با يك شخص حقوقي، سوگند

 قانون مدني قبل از تغيير متن آن نبوده است1335اين تلقي ناشي از تصريح ماده. نداردكاربرد

و اصول دادرسي و قواعد و اهليت شخص حقوقي و طبع به ماهيت سوگند و بيش از هر چيز

:مربوط است

.1370قانون اصالح موادي از قانون مدني مصوب.1
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 ماهيت سوگند-1
وس از اثبات، مدعي مأي.ي اثباتي مادي نشان دارداستفاده از سوگند از نااميدي از ادله

به وجدان احتماالً پاي ميادعاي خود را و بيدار طرف دعوا وا گذارد تا شايد عجز وي از بند

به كمك نداي وجدان طرف دعوا مرتفع شود در برخي مواقع نيز اثبات ادعا عليه. اثبات ادعا،

و از اين و مدعي دارد به اطمينان قلبي قاضي قستركه متوفا نياز ميرو، اين مدعي . شودم داده

به معتقدان به خداوند محدود است ولي فرض بر وجود چنين اعتقادي استفاده از سوگند

مي. است و غيرايراني و ايراني و غيرمسلمان و زن، مسلمان . توانند سوگند بخورندبنابراين، مرد

به اين قيود نيستند و ذهني خود مقيد . با اين حال، اشخاص حقوقي حسب طبع اعتباري

و صرف و اعتقادند نظر از وجود برخي توصيفات اشخاص حقوقي آنها فاقد روح، وجدان

و پاي بندي شخص مانند وصف اسالمي براي دولت ايران، در عالم حقوق، معنايي براي اعتقاد

به خداوند تصور و اعتقاد واين اشخاص فاقد معنويت. شودنمي حقوقي به احكام ديني

و احساپاي و بنابراين، سوگند در مورد آنها معنا ندارد بندي و قرائي،(س هستند و حاتمي دمرچيلي

ص 1380 ،947.(

 طبع شخص حقوقي-2
و ترديدي نيست كه اين موجود اعتباري است صفار،(شخص حقوقي وجود طبيعي ندارد

ص 1373 و قاسم- 126، ص 1384زاده، صفايي  تمامياالصول از اين موجود در حقوق ايران علي.)152،

و تكاليف برخوردار مي و هم از جهت. شودحقوق با اين حال، هم از حيث اهليت تمتع

:اهليت استيفاء محدود شده است

 قانون تجارت پس از بيان اصل اهليت برخورداري شخص 588ماده: از حيث اهليت تمتع

كه قانون براي افراد قائل است، تماميحقوقي از و تكاليفي كه« حقوق و وظايفي حقوق

و امثال  و وظايف ابوت، بنُوت بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق

و لزوم اداي. را از آن استثناء كرده است» ذلك و اعتقادي سوگند به ماهيت دروني با توجه

كه بدان اعتقاد دارد، بايد شخص حقوق يكي از اسماء جالله از سوي شخصي به ي را سوگند

بنابراين، اصوالً. حق اداي سوگند ويژه انسانهاست،به عبارت ديگر. فاقد چنين حقي دانست

چنين حقي براي شخص حقوقي طرف دعوا وجود ندارد تا از چگونگي اعمال آن بحث شود 
ص 1373صفار،( و قاسم-369، ص 1384زاده، صفايي ،166.(

مق:از حيث اهليت استيفاء امات مجاز طبق قانون يا اساسنامه اداره اشخاص حقوقي توسط

ميمي و اجرا و تكاليف آنها توسط اشخاص حقيقي اعمال به عبارت بهتر حقوق و گردد شوند

و). قانون تجارت589ماده( با اين حال، حتي اگر قايل به آن باشيم كه اين اشخاص حق
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به جاي آنها) مديران آنها(ي اهليت تمتع اداي سوگند را دارا باشند ناگزير بايد اشخاص حقيق

.قسم بخورند

به عمل خود شخص اداء كننده سوگند يا اعمال1327ماده  قانون مدني صراحتاً قسم را

به وي منحصر نموده است و قيم( حتي نمايندگان قانوني،بر اين اساس. قابل انتساب ) ولي

به جاي محجور تحت سرپرستي خود، قسم بخورندنمي ن اشخاص حقوقي نيز مديرا. توانند

و به چون عمل موضوع دعوا با طرفيت شخص حقوقي مربوط به شخص حقيقي آنها نيست

ص 1371مؤتمني طباطبايي،(آنها قابل انتساب نيست، حق سوگند ندارند  35چنين مادههم.)241،

در نتيجه، مديران اشخاص. قانون آئين دادرسي مدني سوگند را قابل توكيل ندانسته است

كه عمل  و هم از اين جهت به طرفيت آنها مطرح نيست كه دعوا حقوقي هم از اين جهت

به شخص حقوقي است نه خود آنها، نمي به جاي منوب عنه موضوع دعوا منسوب توانند

كه عمل) شركت يا شخص حقوقي ديگر( قسم بخورند زيرا قسم بايد به كسي متوجه شود

به اوست .منسوب

ميعالوه بر اين، اگر و مديريت خود در ادعا شود اين مديران توانند در زمان نمايندگي

، باز هم نتيجه تأئيد شده مورد) قانون مدني1327حكم ماده(مورد اعمال خود قسم بخورند 

ص 1380دمرچيلي، حاتمي، قرائي،(گيرد ترديد قرار نمي كه دعوا ميان)947، ؛ زيرا فرض بر اين است

ميشخص حقوقي با طرف ديگ و در اين دعوا دادگاه نمير تواند قسم را متوجه نماينده باشد

و اگر در جايي قسم شخص حقوقي نمايد بلكه قسم متوجه خود شخص حقوقي مي شود،

متوجه مدير شخص حقوقي باشد باشد، بدون شك، شخص حقوقي منوب عنه طرف دعوا 

كه سوگند به سود خود كسي استهم. نيست ميچنين، بايد دانست و در چنينكه قسم خورد

 فرضي اين امر متصور نيست زيرا سود ناشي از سوگند مدير به دارايي شخص حقوقي

و قرائي،(پيوندد مي و حاتمي ص 1380دمرچيلي ،946(.

 اصول دادرسي-3
هاي يكسان براي هر دو طرفبه موجب اصل تناظر يا ترافعي بودن دعوا، قانون فرصت

از. كرده استدعوا فراهم  و خوانده براي اثبات ادعا يا دفاع خود  هر يك از خواهان

ي آزاد نيز ممنوعيت خاص حتي در نظام ادله. هاي برابر با طرف ديگر برخوردار استموقعيت

دواي قانوني جلوهاما اين برابري در نظام ادله. براي طرفين وجود ندارد ي بيشتر دارد زيرا هر

ميي اثبات دعوا بهره مشابه از قواعد ادلهيطرزطرف به و هيچمند يك بر ديگري شوند

ي دليل يا داليل اگر يكي از طرفين دعوا از فرصت قانوني بيشتر براي ارائه. ترجيح ندارد

به سود يكي از آنها بر هم مي و اين امر برخوردار باشد، برابري طرفين در مقابل قانون خورد
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 اگر قرار باشد اشخاص حقيقي از فرصت اثبات ادعاي خود با سوگند،!پذيرفتني نيست

. مند باشد، محروم بودن شخص حقوقي از آن منطقي نخواهد بودبهره

و استفاده از يك نوع دليل ممنوع باشد، محروم يكي از طرفين از حق استناد بالعكس اگر

و طبعاً حق بنابراين چون شخص حقوق. كردن طرف ديگر نيز منطقي است ي ماهيتاً

اي براي اثبات دعوا به شخص توان فرصت اضافهبرخورداري از فرصت سوگند را ندارد، نمي

از. حقيقي طرف دعواي آن، اعطاء كرد لذا، محروميت شخص حقوقي طرف دعوا از استفاده

ميسوگند موجب عدم امكان استفاده .شودي طرف ديگر نيز

 اگر يكي از طرفين،بنابراين.ر مالزمه با استفاده از آن نداردبا اين حال، وجود فرصت براب

به دادگاه معرفي نمايد يا سند ادعايي را ارائه نمايد، چنين فرصتي از طرف نتواند شاهد خود را

ص 1381شمس،(شود مقابل سلب نمي ،134(.

در موارد مختلف سوگند-4  تأئيد صحت نظر
م رابه منظور بهتر روشن شدن نتيجه جريان يا عدم جريان دليل سوگند(ورد تأئيد، موضوع

در انواع فروض سوگند، بررسي) در دعواي كه يك يا هر دو طرف آن شخص حقوقي هستند

:كنيممي

ي در فرض استفاده از اين سوگند دعـواي خواهـان عليـه ورثـه: سوگند استظهاري-1-4

 يا خوانده شخص حقوقي نيست زيـرا قايم مقام متوفا مطرح شده است، بدون شك مدعي عليه

شود لذا، از اساس خوانـده سـوگند اسـتظهاري فوت مورث در مورد چنين شخصي مطرح نمي

.انسان است

تواند شخص حقوقي باشد زيرا اداي سوگند از چنين فردي خواهان چنين دعوايي نيز نمي

به واسطه(برخاسته نيست  به خداوند، عدم توجه سوگند ي عدم امكان اقرار بر فقدان اعتقاد

به تبع وقتي شخص حقوقي اهليت). قانون مدني1329اساس ماده و اصوالً چنين اهليتي ندارد

و نماينده ي سوگند نداشته باشد تصور اجراي آن از ناحيه نماينده اين شخص نيز ممكن نيست

.تواند به جاي شخص حقوقي قسم بخورداين شخص نيز نمي

مي: سوگند تكميلي-2-4 شود، چـونكه مثل سوگند استظهاري قسم متوجه خود خواهان

و  و واگـذاري آن بـه نماينـده خـود اسـت و حـق قـسم خـوردن شخص حقوقي فاقد اهليت

.چنين بنا به توضيحات فوق، تصور سوگند در آن دعوا ممكن نيستهم

كه قرار است در آن سوگند تكميعالوه بر اين، خوانده به اصلي دعوايي لي اداء شود بنا

تواند شخص حقوقي باشد زيرا اين برابري اصحاب دعوا در امكان استفاده از داليل، نمي

به طرف دعوا با اصول دادرسي سازگار نيست و اعطاي آن .شخص فاقد حق سوگند است
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ي توضيحات پيش گفته با يا مبتني بر درخواست نيز عالوه بر همه در سوگند قطعي-3-4

و وصف بارز اين سوگند توج به خواهان وجود دارد ه به اينكه احتمال رد سوگند از خوانده

نه خواهان نمي و نه خوانده توانند شخص حقوقي باشند زيرا وقتي قابليت نكول آن است،

به آن معنا ندارد و اهليت سوگند خوردن ندارد، رد سوگند .شخص حقوقي توان

در امكان تصور اقرار-5  شخص حقوقي ترديد
قسم به كسي«: قانون مدني با عبارتي مؤثر اعالم كرده است1329گذار در ماده قانون

مفهوم اين ماده كه اتفاقاً از اين منظر.»گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشدمتوجه مي

كه براي  " اداي سوگند"و" توجه قسم"كمتر مورد توجه واقع شده است، مؤيد آن است
آيا امكان اقرار از ناحيه. را در نظر گرفت) مورد مقردر(بايد همان شرايط صحت اقرار

به حكم قانون آئين دادرسي مدني  و ماده(شخص حقوقي وجود دارد؟ اقرار امري فردي است

اشخاص حقوقي). همين قانون205مفهوم ماده(قابليت توكيل ندارد مگر در موارد خاص) 35

و اقرار نيز نه تنها قابل توكيل نيست بلكه بعلت ضرربه خودي خود قدر ت اقرار ندارند

و قيود نمايندگي و مصلحت(حاصله از آن در اختيارات . گنجدنمي) لزوم رعايت غبطه

ميبنابراين، اصوالً قسم متوجه شخص حقوقي نمي و به نظر 1329 ماده رسد تعبيرشود

و احراز شرايط ادايميقانون مدني صرفاًٌ اين مقصود را دنبال كرده است كه قبل از بررسي

به عبارت بهتر، آيا اگر  كه قسم به آن شخص توجه دارد يا خير؟ سوگند بايد احراز شود

شخص حقوقي اقرار كند اقرارش نافذ است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، قسم، از اين جهت، قابليت 

ش به و اگر پاسخ منفي باشد، قسم به وي را دارد پاسخ. خص حقوقي قابل توجه نيستتوجه

به نظر مي به جهات مذكور منفي ي قضايي به سختي اين با اين حال، رويه. رسدسئوال اخير بنا

و حقوقدانان نيز كمتر در اين مورد ترديد كردهامر را تأئيد مي ولي اگر اين نظر پذيرفته. اندكند

. شودشود، قسم متوجه شخص حقوقي نمي

آن-گفتار دوم و آثار  مباشرت در اداي سوگند
و آن را از چند نهاد مشابه تمايز بايد ابتدا مفهوم مباشرت در اداي سوگند را بررسي كنيم

مي. بدهيم به طرفين دعوا محدود و بنابراينسوگند صرفاً به اعمال منتسب  تنها خود آنان،شود

ب.)1(توانند در اين زمينه اتيان سوگند نمايند مي  كه ودن اداي سوگند آثار متعدد دارد مقيد

).2(بررسي آنها ضروري است
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در اداي سوگند-1  مباشرت
و اعتقادي است سوگند خوردن به گواهي طلبيدن پروردگار. سوگند امري شخصي، دروني

و صدق گفتار فرد است مي. براي اثبات صحت كه اداي قسم به اعتقاد خود چنگ كسي كند

ميزند، از وجدانمي و. نهد تا دنياي خود را اداره كند خود مايه بر اين مبنا وجود شخص

نه تنها براي توجه سوگند بلكه تا زمان اداي آن ضروري است . اوصاف مؤثر شخصي

به قسم خوردن كه به رغبت مايل به عنوان شاهد(كمتر كساني هستند به سود ديگران) ولو

و پاي. باشند اينكه دعواي آنها با قسم خوردن از سوي آنها، اثبات بند نيز از اشخاص معتقد

مي. شود، خرسند نيستند به دليل اينكه هر كس فقط. شودبا اين حال، گاهي اين امر، ضروري

به خود اداي سوگند مي : قانون مدني، اعالم كرده است1330كند ماده نسبت به اعمال منسوب

و وكيل در دعوا« تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم يادميتقاضاي قسم قابل توكيل است

و وكيل نمي به جاي موكل قسم ياد كندكردن قابل توكيل نيست  قانون آئين35ماده.»تواند

رد«)14بند(دادرسي مدني نيز ضمن پذيرش وكالت در قبول يا رد سوگند وكالت در قبول يا

 ماده2با اين حال، تبصره. سته استرا نيازمند تصريح اين امر در وكالتنامه وكيل دان» سوگند

مياخير نيز هم .»باشدقابل توكيل نمي... سوگند«كند چون قانون مدني اعالم

: باشدبنابراين با توجه به روند منتهي به اداي سوگند، چند مرحله متمايز قابل تشخيص مي

س( قبول اداي سوگند-ب؛ درخواست سوگند-الف يا) وي دادگاهپس از صدور قرار اتيان از

در: پس از توجه سوگند(نكول سوگند و در واقع نكول در برخي موارد معناي رد سوگند

 در اين ميان خود اداي سوگند به عنوان-ج؛)كندبرخي ديگر از موارد، سقوط ادعا را افاده مي

به شخص طرف دعواست ن اين منحصر به فرد بودن سوگند، نه تنها امكا. آخرين مرحله قائم

و جانشيني آنها در توجه قسم به نمايندگي در اداي سوگند را منتفي مي سازد، قايم مقامي ورثه

 تواند با تكيه بر قرار اتيان سوگند طرف دعوايبنابراين دادگاه نمي. بردآنها را نيز از بين مي

1.فوت شده، ورثه وي را به اتيان سوگند ملزم نمايد

به شخص بودن كه سوگند شخص الل يا با اين حال قائم اداي سوگند مانع از آن نيست

به زباني غير از زبان فارسي اداي سوگند مي نمايد توسط داراي لكنت زبان، يا شخصي كه

و بيان شود  قانون آئين 276چنين به حكم مادههم. مترجم يا متخصص براي دادگاه تكرار

مي،دادرسي مدني و مراد چني قاضي رأساً و آثار سوگند را تواند مقصود ن فردي را احراز نمايد

.بر آن مترتب سازد

زيرا آنچه مباشـرت در آن شـرط اسـت اداي. دعوا، اشتباه كرد نبايد قائم به شخص بودن سوگند را با امكان رد آن به طرف.1

و آنچه به طرف دعوا رد مي  و بالتبع فراهم كردن امكان اداي سوگند توسـط اوسـت. شودسوگند است در. امكان اداي سوگند

و نماينده خوانده يا مدعي عليه نيستصورت رد سوگند، مدعي به جاي خود قسم مي .خورد
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 آثار قائم به شخص بودن اداي سوگند-2
مياز قائم به شخص بودن اداي قسم چندين نتيجه و اساسي حاصل از. شودي مهم هر يك

به نحوي دامنه مياين نتايج اي اعمال سوگند را محدود و كارايي اين دليل اثبات را بيش ز كنند

.برندپيش از بين مي

و عدم توجه قسم به وكيل-1-2  عدم قابليت توكيل در اداي قسم
وياستفاده از نهاد وكالت در دادرسي، امر  قانون آئين35ماده. استمؤكد مطلوب

و يك تبصره موارد خاصي را پيش كه اختيار دادرسي مدني در چهارده بند بيني كرده است

به توا موكيل در دعوا را و با تصريح به اختيارات به طور ويژه ر در قرارداد، زبوفق وي با موكل

مي. نيازمند دانسته است به صالح موكل داند،به جز اين موارد، وكيل اختيار دارد هر اقدامي

در. انجام دهد و وكالت كه صرفاًٌ از موكل برخاسته است با اين حال، اداي سوگند امري است

عب. آن راه ندارد و از اينبه 2رو، حتي عدم تصريح تبصره ارت بهتر، اين امر نيابت پذير نيست

به اين امر قانون مدني نيز خدشه1330 قانون آئين دادرسي مدني يا حكم ماده35ماده اي

ص 1383كاتوزيان،(كند وارد نمي و نمايندگان.)202، به اينكه وكالي دادگستري بنابراين، با توجه

به وكالت از سايرين را دارند،قانوني تنها   اشخاصي هستند كه مجوز مداخله در دعاوي

به آنها توجه نمي و حتي قسم به عنوان وكيلِ شخص طرف دعوا، اداي سوگند نمايند توانند

.ندارد

در امور محجور-2-2 و قيم  عدم توجه قسم به ولي، وصي
ه و گسترده ولّي در كه اختيارات عام ي امور مولي عليه، موجبمهشايد تصور شود

به غبطه وي بپذيريممي به ويژه با توجه و. شود اداي سوگند از جانب محجور را ولي دروني

به شخص بودن قسم مانع از آن مي و عمده ميان دامنهقائم ي شود كه وجود اختالفات جدي

س و ولي، در اين امر به خصوص، آنها را متمايز و قيم يا وصي. ازداختيارات معمول وكيل ولي

بر اين اساس. شوند ولي هيچ نوع نمايندگي در اداي قسم راه نداردنيز نماينده محسوب مي

و مجنون نمي...«: قانون مدني اعالم كرده است1327ماده  توان بنابراين در دعاوي بر صغير

.»...قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد

اقدامات محجور كه ممكن: تمايز چند حالت اجباري است1327براي شناخت حكم ماده

و واقعه  به دو شكل عمل حقوقي است منتهي به طرح دعوا از ناحيه وي يا عليه وي بشود

مي. يابندحقوقي تجلي مي و اصوالً اعمال حقوقي محجور توسط سرپرست وي انجام شود

ك. محجور اهليت انجام اين امور را ندارد ه ممكن است طرح دعوا به طرفيت وقايع حقوقي
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و سرپرست محجور را موجب شوند، ناشي از اقدامات خود يا طرف دعواي محجور هستند

 قانون مدني1327 با اين توضيح، حاالت قابل تصور در ماده.اصوالً در اين زمينه مداخله ندارد

.به اين صورت هستند

كه(كه به طرفيت محجور يا محجور سابق بنابراين اصوالً، قابل تصور نيست كه در دعوايي

قيم يا ولي يا وصي فعلي يا سابق بتواند بدون اينكه طرف دعوا) فعالًٌ از حجر خارج شده است

و قسم متوجه وي بشود اداي سوگند نمايد زيرا آنها در زمان حجر، نماينده محجور. باشد

و نمايندگان نمي از. منوب عنه قسم بخورندتوانند در مورد اقدامات منسوب به هستند پس

و اختياري جهت مداخله در امور محجور سابق  خروج محجور از حجر نيز آنها نماينده نيستند

به طرفيت آنها نيست، حال آن و از سوي ديگر دعوا عليه محجور سابق كه سوگند ندارند

.صرفاً از حقوق طرفين دعواست

 تعدد قسم در فرض تعدد ادعا يا انكار-3-2
كه هر گاه در قسم تكميلي يكي از نتايج مشخص قايم به شخص بودن سوگند اين است

و خواهان ها متعدد باشند، يا در سوگند استظهاري خواهانها وارث طلبكار يا خود طلبكار

كه خواندگان) قانون آئين دادرسي مدني279 ماده1تبصره(متعدد باشند  و باالخره در فرضي

و و قسم آنها دعوا متعدد باشند  خواهان يا خواهانها دليل اثباتي براي ادعاي خود نداشته باشند

و انجام اين امر از ناحيه بعضي به تنهايي بايد اداي سوگند نمايند را درخواست نمايند، هر يك

م .نمايدر، تكليف را از ديگران ساقط نميزبواز افراد

در.ر داردي خواهان متوفا، وضوح بيشتدر اين ميان وضع ورثه زيرا قبل از فوت خواهان،

كرد ولي در فرض فوت، با وجود فرض دعوا عليه متوفا، صرف يك سوگند مدعي كفايت مي

به همه ميوحدت حق انتقال يافته مورد ادعا . كندي ورثه، سوگند تك تك ورثه ضرورت پيدا

يكي از خواندگانهم  موجب برائت بقيه چنين در دعواي مسئوليت تضامني خواندگان، سوگند

به اداء كننده آن متوجه استخواندگان نمي و آثار آن صرفاً . شود زيرا سوگند قايم به شخص

و با پرداخت هر يك از مسئولين تضامني، در اين دعوا با وجود اينكه دين واحد وجود دارد

ناشوند ولي اين امر موجب نميسايرين از تعهد پرداخت بري مي حيه هر شود يك سوگند از

به چند دليل متكي است. يك از آنان را براي برائت بقيه كافي بدانيم :اين نتيجه

و قائم مقام آنان اعمال 1332به حكم ماده-  قانون مدني اثر سوگند صرفاً به طرفين دعوا

از مديونين تضامني قائم مقام محسوب نمي،بنابراين. شودمي شوند تا در صورت اداي سوگند

ص 1383كاتوزيان،(يكي از آنها، بقيه نيز متأثر شوند ناحيه  ،208(.
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به شخصي. محل اجراي سوگند دادگاه است- و سوگند از حقوق اصحاب دعواست

بنابراين، اگر مسئولين تضامني طرف دعوا نباشند، اصوالً سوگند به آنها. ديگري توجه ندارد

رغم امكان عالوه بر اين، علي. ار بگيرندمتوجه نشده است تا تحت تأثير اداء يا نكول آن قر

ي مديونين تضامني توسط طلبكار، هر يك از آنها از حقوق طرح دعواي جمعي عليه همه

به طور كامل برخوردار مي ص 1374كاتوزيان،(باشد دادرسي ،230(.

ا پذيرش تأثير اداي سوگند از ناحيه- مر،ي يكي از مديونين تضامني يا امتناع وي از اين

به ساير بدهكاران، موجب تحميل آثار بي يكي از مديونين به نسبت مباالتي يا سهل انگاري

.شودديگران مي

 قانون تجارت كه قاعده مسئوليت تضامني در اسناد تجاري را مطرح 249به موجب ماده-

به...« كرده است ساير اقامه دعوا عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع

كه مراجعه.»مسئولين برات نيست به طور كلي آن است ي طلبكار به هر يك از نتيجه اين حكم

به صورت جمعي(مديونين نيازمند طرح دعوا به،بنابراين. عليه آنهاست) ولو  طرح يك دعوا

به سوگند منتهي شود رافع لزوم طرح دعوا به طرفيت طرفيت بعضي از مسئولين تضامني، ولو

و طبعاً سوگند مستقل از ناحيه هر يك،سايري .يستنن

 الزام به اداي سوگند وجود ندارد-4-2
و اگر كسي كه قسم متوجه وي شده است از اداي سوگند امتناع از سوگند، آثار عمده دارد

 تواند ولي، بدون شك دادگاه نمي. آيدامتناع نمايد، حسب مورد آثار متفاوت به وجود مي

به اداي سوگند ملزم نمايدهيچ .كس را

به منزله- به اگر قسم قابل رد باشد، امتناع از سوگند و در نتيجه رد آن ي نكول از قسم

به خوانده) مدعي(در اين مرحله امتناع طرف مقابل. باشدطرف مقابل مي باعث رد مجدد قسم

مي": شودنمي ص 1375نيا، شيخ("گردد دعوا ساقط ،154(.

به هر دليل قابل رد نباشد- و قسم تكميلي يا ضميمه بنيه( اگر قسم ي قسم استظهاري

به خود مدعي و باالخره قسم معمولي پس از رد آن امتناع از سوگند، موجب سقوط) ناقص

.شود مي1ادعاي مدعي يا حكم برائت طرف دعوا

مي.1 بر: سد كه گفته فوق بايد تعديل شودربه نظر  بر اين اساس، دعواي خواهاني كه براي اثبات ادعاي مالي خود عالوه

ميبنيه ميي ناقص تقاضاي اداي سوگند تكميلي و پس از آن از اداي سوگند امتناع شود بلكه ادعاي وي كند، ساقط نمينمايد

د امتناع از اداي سوگند، اداي سوگند معمولي خواهان را وفق قانون از منكر تقاضا او حق دارد با وجو،بنابراين. گردداثبات نمي

و دادگاه نمي  تنها اثر،بنابراين.ي ناقص او را از حق مطالبه سوگند خوانده محروم سازدي وجود بنيهتواند به واسطهنمايد

.د از خوانده، خود قسم بخوردي ناقص اين است كه خواهان فرصت دارد به جاي تقاضاي سوگنداشتن بنيه
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 اثر تغيير وضعيت كسي كه قسم به وي توجه دارد-5-2
به شخص معتبر است ولي بقاي اين شرايط شرايط اع تبار سوگند از لحظه توجه دادن قسم

.تا زمان اداي سوگند حداقل در لحظه قسم خوردن نيز انكار ناپذير است

تواند به استناد قرار در فرض حجر يا فوت كسي كه بايد در دادگاه قسم بخورد، دادگاه نمي

ماتيان سوگند مقدم بر فوت يا حجر ورثه دري توفا يا قيم محجور را قسم دهد در حالي كه

و تحقيات محلي فوت قرار استماع شهادت شهود يا اجراي قرار كارشناسي يا معاينه ي محل

:يكي از اصحاب دعوا در اين تصميم تأثير نخواهد داشت

بهي فعالً متوفا بوده است، با وقوع فوت، ورثهاگر قسم قبالً متوجه خوانده ي وي ملزم

و خوانده. سوگند نخواهند بود اي كه قسم زيرا فرض بر اين است كه خواهان دليل اثباتي ندارد

و ورثه نيز نمي به جاي او اداي سوگند نمايند متوجه وي بوده است فوت كرده توانند

بالعكس، دعوا پس از مشخص شدن وراث به طرفيت آنها ادامه). قانون مدني1327ماده(

مييم و خواهان حسب مورد به اداي سوگند استظهاري دعوت . شوديابد

به قائم به و وي فوت كند، معلوم نيست با توجه اگر قسم متوجه خواهان بوده است

و غيرقابل رد  و ضروري بودن سوگند مدعي براي اثبات ادعا شخص بودن سوگند از يك سو،

د!! بودن اين سوگندها تكليف چيست بيني كرده است ادرسي مدني فرضي را پيشقانون آئين

و طلبكار از شخص  كه خواهان دعوايي كه عليه متوفا مطرح شده است، وارث صاحب حق

به،به عبارت ديگر. متوفا باشد و و بدهكار هستند و خوانده هر دو وارثان طلبكار  خواهان

ن اداي سوگند وارث در اين فرض، قانو. اندعنوان قايم مقام آنها طرف دعوا قرار گرفته

ولي معلوم نيست موضوع قسم وارث مدعي)279ماده(را ضروري دانسته است) خواهان(

چه موضوعي!متوفا چيست به به عبارت ديگر، چنين فردي بايد چه(؟ به امر وجودي منسوب

مي. اداي قسم نمايد!!) كسي؟ به نظر به با اين حال، رسد با وجود آنكه عمل موضوع سوگند

گذار سوگند استظهاري را به وارث مدعيِ متوفا رث طلبكار متوفا مربوط نيست، قانونوا

ي در مورد سوگند تكميلي كه با اجبار همراه نيست با فوت خواهان، ورثه. متوجه نموده باشد

به همراه بنيه اگر سوگند قاطع از سوي.ي ناقص خود مخير هستندوي در استفاده از سوگند

كه سوگند خوانده به خوا و وي فوت نمايد با توجه به لزوم انتساب عملي هان رد شده باشد

 شود به قسم خورنده، تكليف چيست؟در مورد آن ادا مي

به اهميت اگر كسي كه قسم متوجه وي شده است پس از آن محجور شود، با توجه

و. شخصيت وي، همين فروعات در دعوا قابل تصور است به كه سوگند ي حجر خواهاني

به خوانده مي نه سرپرست محجور را به اداي سوگند توجه دارد نه باعث رد سوگند و شود

مي،بنابراين. سازدمجاز يا مكلف مي در. شود ابهام يا خأل قانوني در اين زمينه كامالً ملموس
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وي)ي متوفادعواي خواهان عليه ورثه(سوگند استظهاري كه سوگند محجور شدن خواهان

ا كه خوانده به خواهان الزامي و باالخره در سوگندي و در سوگند ضميمه بنيه يا تكميلي ست

و نه قابل نمايندگي اين شرايط، سرنوشت دعوا را دچار. رد كرده است، قسم نه قابل رد است

به همراه دارد. سازندابهام مي .حجر خوانده نيز همين اثر را

شخ-6-2 در دعوا به طرفيت ص حقوقي عدم تصور سوگند
و غير و مديران يا نمايندگان و مؤسسين با توجه به استقالل شخصيت حقوقي، از شركاء

و اينكه مديران اين اشخاص نماينده محسوب مي شوند، استفاده از قابل توكيل بودن سوگند

 قانون مدني قبل از 1335 ماده1بند(قسم در دعاوي به طرفيت اشخاص حقوقي ميسر نيست 

و اهليت ندارد).1370اصالح و اعتبار و اعتقادي وجود . شخص حقوقي در امور معنوي

حتي اگر قسم از طريق نماينده نيز قابل تصور باشد به دليل فقدان حق سوگند براي،بنابراين

.شوداين شخص، اعمال نمايندگي با هيچ توجيهي ميسر نمي

 شرايط اداء كننده سوگند-گفتار سوم
مي«اين جمله كه قانون مدني با بيان به كسي متوجه اقرار كند اقرارش اگر گردد كه قسم

كه قسم متوجه اوست را، مشخص كرده است)1329ماده(» نافذ باشد با اين.، شرايط كسي

چه  كه اقرار و بررسي نمائيم ارجاع ناگزير بايد به مبحث اقرار در قانون مدني مراجعه كنيم

مي قانو1262ماده. كساني معتبر است و قاصد«: داردن مدني مقرر و عاقل اقرار كننده بايد بالغ

و مكره مؤثر، بنابراين.و مختار باشد و غير قاصد و مجنون در حال ديوانگي  اقرار صغير

در ماده بعد.»اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست«: نيز اعالم كرده است1263 ماده.»نيست

و ورشكست«: آمده است در آخر.»ه نسبت به اموال خود به ضرر ديان نافذ نيستاقرار مفلّس

و ورشكستگي در امور خود به مالحظه حفظ«: آمده است1265در ماده  اقرار مدعي افالس

ابتدا مفهوم ماده.»شود تا افالس يا عدم افالس او معين گرددحقوق ديگران منشأ اثر نمي

مي)1-2(و سپس شرايط اداء كننده سوگند)1-1(مذكور  .كنيمرا بررسي

 قانون مدني 1329 معناي ماده-1
و معلوم نيست كه آيا قانون1329مقصود حكم ماده گذار قانون مدني دقيقاًٌ روشن نيست

خواسته است صرفاً وجود شرايط مقر را در مورد اداء كننده سوگند ضروري بداند يا هدفش 

كه براي مؤثر بود به عبارت ديگر، حتي اگر.ن اقرار الزم استاشاره به مجموع شرايطي است

تأثير است اقرار كننده واجد شرايط قانوني باشد ولي اقرار از جهت ديگري باطل باشد؛ اقرار بي
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كه اهميت تعيين مفاد ماده 1329آيا همين امر را بايد در مورد سوگند نيز پذيرفت؟ اينجاست

بولي همان. شودقانون مدني روشن مي ص 1383كاتوزيان،(سياري از حقوقدانان گونه كه ،201-

ص 1385شمس، ص 1377 مدني،-269، آن1329 بدون اشاره به احتمال برداشت ديگر از ماده)243، را،

و اختيار اداء كننده سوگند اختصاص اند، بايد قائل بدان شد كه فحواي داده صرفاً به اهليت

به شرايطي1329كالم مقنن در ماده  نه همه صرفاً و ي كه در مقر ضروري هستند اشاره دارد

و به طريق اولي اداء،بنابراين. شرايط صحت اقرار به وي توجه دارد  بدون شك كسي كه قسم

.كننده سوگند، بايد واجد شرايطي باشند كه مقر بايد داشته باشد

. معمول باشد قانون مدني فراتر از برداشت1329رسد، مفهوم ماده با اين حال، به نظر مي

به عبارت ديگر هر شخص كه ممكن است در يك دعوا قسم متوجه وي بشود بايد شرايط

و ضروري براي صحت اقرار را دارا باشد در اين صورت با توجه به اينكه در غالب. الزم

به واسطه فقدان داليل اثباتي يا رد سوگند، متوجه هر دو طرف دعوا  دعاوي ممكن است قسم

م( مي) تفاوتدر زمان هاي توان چنين استنباط كرد كه اگر در دعوايي به دليل ويژگيبشود،

مثالًٌ اگر. طرف دعوا، سوگند به او قابل رد نباشد، طرف ديگر دعوا نيز از اين حق محروم است

و  خواهان دعوا شخص حقوقي است چون با امكان نكول خوانده بايد سوگند به وي رد شود

و نماينده نيز نمياين شخص اهليت اداي  تواند جاي منوب عنه اداي سوگند سوگند را ندارد

.يك از دو طرف وجود نخواهد داشتكند، نتيجتاًٌ در اين دعوا دليل اثباتي سوگند براي هيچ

" توجه قسم" مفهوم-1-1
كند كه شرايط اقرار كننده را از لحظه توجه قسم به نگارش قانون اين هدف را دنبال مي

د اين. بنابراين، تشخيص زمان توجه قسم اهميت اساسي دارد. عوا، در وي ضروري بداندطرف

اهميت ناشي از آن است كه ممكن است طرف دعوا در زمان توجه قسم واجد شرايط اقرار 

و پس از آن  كه ممكن است فاصله زيادي از زمان توجه(كردن باشد در زمان اداي سوگند

ش) سوگند سپري شده باشد رايط را از دست بدهد يا آنكه از ابتدا فاقد شرايط توجه اين

"توجه قسم" معناي،در اين صورت. سوگند بوده است ولي بعداً اين شرايط را بدست آورد
چه زماني است؟ آيا اين زمان در انواع سوگند"توجه قسم"به طرف دعوا چيست؟ زمان

و معمولي(  يكسان است؟) استظهاري، تكميلي

مي" توجه قسم"قن زمان متي قدر به. شود زماني است كه شرايط استفاده از سوگند فراهم

له يا عليه، مانع از استفاده سوگند مي شود، قسم عبارت ديگر در مواردي كه وجود داليل

چنين در فرضي كه تقاضاي قسم در سوگندهم. شودنمي يك از اصحاب دعوامتوجه هيچ

به دادگاه  اما بالعكس. ميسر نيست" توجه قسم"داده نشده است تصور مبتني بر درخواست
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شود زيرا ممكن است بداليلي مانند صرف تقاضاي قسم از سوي مدعي موجب توجه قسم نمي

له يا عليه مدعي، به تشخيص فقدان شرايط شكلي رسيدگي دادگاه يا وجود ادله ي كافي

ب. به اجابت درخواست سوگند نيازي نباشد،دادگاه و با توجه به حكم مواد بنا ه اين توضيحات

مي1328و تبصره ماده 1328 و عمل دادگاه مكرر چنين نتيجه كه توجه دادن قسم، اقدام شود

و مراد از  به اداي سوگند، توسط دادگاه است" توجه قسم"است  مكلف كردن طرف دعوا

ص 1375نيا، شيخ( ات.)154،  قانون270ماده(يان سوگند پس، زمان توجه قسم، زمان صدور قرار

آن) آئين دادرسي مدني كه در كه بايد سوگند ياد كندش«است در نتيجه. شودمي» تعيينخصي

و خود اداي سوگند فاصله ي زماني زيادي اگرچه ممكن است ميان صدور قرار اتيان سوگند

كه" توجه قسم"، از زمان 1329وجود داشته باشد، منظور ماده قاضي با صدور زماني است

م ميزبقرار پس، احراز شرايط صحت. نمايدور تصميم خود براي توسل به سوگند را اعالم

به طور تبعي سوگند توسط قاضي انجام مي و و اين امر در زمان قبل از صدور قرار اقرار شود

.پذيرد نه زمان طرح دعوااتيان سوگند انجام مي

دبا اين توضيحات مشخص مي ر دعوا عليه متوفا كه سوگند استظهاري غالباً شود كه حتي

كه خواهان به واسطه وجود بينه ي ناقص از ابتدا تقاضاي سوگند الزامي است يا در دعوايي

و ايرادات شكلي دارد، چون ممكن است دعوا به عللي، مانند نقائص دادخواست يا اشكاالت

 توجه" درخواست سوگند را زمان توان زمان دعوا به مرحله اتخاذ تصميم ماهوي نرسد، نمي

! دانست"قسم

 تا زمان اداي سوگند" توجه قسم"رسد وجود شرايط از زمان با اين همه به نظر مي

آن. ضروري است به و رويه قضايي نيز و حقوقدانان اگرچه مقنن اين امر را ذكر نكرده است

 توجه وجود شرايط ضرورياند ولي با قياس اولويت بايد گفت اگر در زمان توجه بودهبي

و در زمان اداي سوگند ضرورت داردا به طريق اولي .ست

»اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد« مفهوم-2-1
ابهام عبارت از اين جهت است كه ممكن است اشخاصي. اين عبارت قانوني نيز ابهام دارد

و كلي اقرار  باشند ولي، در شرايط خاص) قانون مدني1262مندرج در ماده(واجد شرايط عام

اقرار آنها معتبر نباشد يا اقرار آنها) مثالً سفيه در امور مالي يا ورشكسته در زمان ورشكستگي(

در اين صورت سئوال اين است كه آيا در مورد سفيه. اعتبار باشدنسبت به بعضي اشخاص، بي

و اگر حقوق كه قاعدتاً اهليت اقرار در امور غير مالي را دارد يا ورشكسته  كه محجور نيست

! ياد كرد؟" توجه قسم"توان از طلبكاران مطرح نباشد اقرارش فاقد اشكال است، مي
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به يك فرد شرايط كلي مالك است قانون مشخص نكرده است كه آيا براي توجه سوگند

به همراه شراي) قانون مدني1262ماده( ي دعواط ويژهيا آنكه بايد شرايط عام صحت اقرار

 بايد با هم در نظر گرفته شوند؟

به تفاوت كه در با توجه به توضيحاتي و بنا و سوگند و آثار اقرار هاي آشكار ميان ماهيت

ميادامه مطرح مي به نظر به طرف دعوا، صرفنظر از عوارضي مانند شود رسد توجه دادن قسم

و سفاهت مي و منع در مورد ورشكسته مبتني بر زيرا حجر در مورد سفيه. باشدورشكستگي

كه با اداي سوگند در خطر نمي و به عبارت بهتر، نتيجه سوگند صدور مصلحتي است افتد

كه مقنن درصدد نفي آن نباشد و منطقي است به سود ورشكسته يا سفيه است هر. حكم به

به شرح زير است   حال، اين شرايط ضروري

ميقا1329با اين برداشت مفهوم ماده نه تنها كسي كه اداي سوگند كند بلكه نون مدني

ي نگارش اگر غير از اين معنا برداشت شود بر شيوه. گيردطرف دعواي وي را نيز در بر مي

!ماده مذكور خدشه وارد خواهد شد

 شرايط اداء كننده قسم.2
كه قرار است قسم متوجه وي شود بايد واجد همان شرايط ضروري براي اقرار كننده كسي

در. در اين معنا، دادگاه قبل از صدور قرار اتيان سوگند بايد شرايط متعدد را بررسي كند. باشد

به قابليت اعمال سوگند باشد، بايد شرايط اداي سوگند را در شخصي كه كه دادگاه قايل فرضي

و سپس قرار اتيان سوگند توسط وي را صادر نمايد به وي توجه دارد احراز اي. قسم ن حال، با

و احراز اين شرايط در اين زمان كفايت نمي موجود درزبكند وجود شرايط و احراز آنها ور

عالوه بر اين شرايط، وجود برخي.)2-1شرايط عمومي(زمان اداي سوگند نيز اجباري است 

و خصايص در طرفين دعواي منتهي به سوگند ويژگي و عوارض ،)اشخاص حقيقي(ها

:)2-2(اجباري است

و اداي سوگند.1-2  شرايط عمومي توجه
كه عمل موضوع دعوا شخصي كه قسم متوجه وي شده به حالتي هستند اين شرايط مربوط

چنين الزمهم. در اين صورت، شرايط عمومي عبارتند از عقل، بلوغ، رشد. است، منسوب باشد

و مختار باشد .است اداء كننده سوگند قاصد

و مبناي حجر كه حمايت از محجور است، محدود 1262با مالحظه حكم ماده  قانون مدني

كه نتيجه دعوا با سوگند به سود آنها خاتمه كردن بعضي از محجورين از اداي سوگند در حالي
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به. خواهد يافت، مورد ايراد است مثالً ممنوع بودن سفيه يا ممنوع كردن ورشكسته از سوگند

!راحتي قابل توجيه نيست

 خاص شرايط-2-2
كه قسم متوجه وي مي شود بايد عالوه بر شرايط قانوني صحت اقرار حسب مورد كسي

و اوصاف ويژه داشته باشد و كيفيات و آئين. شرايط با اين حال، با بررسي قوانين مدني

و اصل بر اين است كه كسي كه قسم متوجه وي دادرسي مدني، قيود چندان ديده نمي شود

كه ادامي ميشود يا كسي كند، اوصاف قانوني ويژه اضافه بر شرايط مقر در بحثي سوگند

.با اين حال، وجود برخي اوصاف يا كيفيات در چنين فردي ضرورت دارد. اقرار، ندارد

آن-1-2-2 و تعديل  كفايت وجود شرايط قانوني مقر
و سپس تعديل آن را ذكر :نمائيممي ابتدا اصل را بررسي

وج: اصل-الف  ود شرايط قانونيكفايت
كه هر كس ممكن است طرف دعوا در با بررسي قوانين حاكم اين نتيجه بدست مي آيد

و اين امر ويژه. دادگستري باشد و نظم است يكي از وظايف هر حكومتي برقراري عدالت

و غيره نيست هر كسي حق دارد براي. مسلمان يا ايراني يا خارجي مرد يا زن يا شيعه يا سني

هي به دادگستري مراجعه نمايد ولو آنكه تابع بسياري از قواعد حاكم بر روابط اجتماعي دادخوا

و اين حق نه تنها به گروه. نباشد مياقليت ها و غيره تعلق و اتباع خارجه گيرد حتي به ها

به دليل ارتكاب جرايم ولو سنگين در زندان به سر مي به قصاص كساني كه برند يا محكوم

مينفس يا اعدا و ساير مجازات هستند نيز هاي نظر از توانائي چنين افراد صرفهم. شودم

و قابليت .مند هستندهاي خود از چنين حقي بهرهمالي، جسمي، روحي

به عنوان مدعي يا مدعي عليه در دعاوي به اينكه هر شخصي ممكن است لذا، با توجه

.جه سوگند به هر فردي وجود داردحقوقي در دادگستري طرف دعوا قرار بگيرد، احتمال تو

و اوصاف و گواه، شرايط دريقوانين ايران بر خالف شاهد كه قسم خصوص ويژه را  كسي

و،رواز اين. اندبيني نكردهشود، پيشمتوجه وي مي و زن، ايراني و مسلمان، مرد  كافر

و غير عادل، داراي سابقه محكوميت كيفري يا مغيرايراني، عادل بند قانون ر، پايزبو فاقد سابقه
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و و معلول و بيمار و غير آن، سالم  قانون حتي1.همگي قانوناً امكان اداي قسم دارند... اساسي

و قاضي را مكلف به احراز مفاد قسم وي مكلف كرده است سوگند فرد الل را معتبر مي داند

به هر زباني) قانون آئين دادرسي مدني276ماده( . نيز معتبر استاداي قسم

 اهميت اوصاف شخصي- تعديل اصل-ب
ص 1377مدني،(فقها تأكيد دارند كه مستحب است سوگند با تشريفات همراه باشد ،247-

ص 1370صدرزاده افشار، مي.)143، ماده. شودرعايت اين تشريفات در سوگند تغليط قسم ناميده

به اهميت« قانون مدني اعالم كرده است 1328 و اوضاع نظر و شخصيت طرفين موضوع دعوا

مي»و احوال مؤثر و. تواند سوگند را تغليط نمايدو دادگاه منظور از شخصيت طرفين اوصاف

ي كيفري، سابقه اخالقي، هاي فردي مؤثر سابقهاز ويژگي. هاي فردي طرف دعواستويژگي

و غير . باشدميهحسن شهرت يا سوء شهرت، پايگاه اجتماعي، شغلي، ميزان اموال

به صورت تغليطي مورد تصميم دادگاه باشد، عدم با اين همه، در مواردي كه اداي سوگند

و امتناع از سوگند،  به منزله نكول رعايت تشريفات مقرر قانوني، در فرض اداي سوگند،

). قانون مدني1328ماده(شود محسوب نمي

 استثناآت.2-2-2
به آنها يا به طرف دعوايشان متوجهدهدر برخي از مواقع خواهان يا خوان كه قسم  اي

چه بيشتر.هاي متفاوت داشته باشندويژگي،د بايدشومي و براي روشن شدن هر  به اين منظور

و خوانده را مورد ارزيابي قرار مي سه نوع سوگند قابل تصور خواهان :دهيم در

خ واهان شخص حقيقي اعم از وارث سوگند قاطع يا بتي يا درخواستي در اين نوع سوگند

ي دعوا منتهي به سوگند درخواستي لزوماً شخص حقيقي خوانده. يا خود طلبكار اوليه است

به دعواي عليه متوفا مبدل و در صورت فوت وي، دعوا د كه سوگندشومي مديون اصلي است

. كنداستظهاري ضرورت پيدا مي

ميدر سوگند استظهاري خواهان شخص حقيقي اصلي و خوانده نيز يا وارث وي باشند

.شخص حقيقي لزوماً وارث مديون يا متعهد اصلي است

ي ناقص نيز خواهان لزوماً شخص حقيقي اعم از اصلي در سوگند تكميلي يا ضميمه بنيه

و خود شخص اصلي است و خوانده قطعاً شخص حقيقي .يا وارث اوست

حق شرط بشود آنگونه كه بسياري از فقها فرزند نامشروع را صاحب حق نمي" طهارت مولد" با اين حال اگر.1 دانند،

و به تبع اداي سوگند در اين مورد بي ميدادخواهي ي قضايي فرزند نامشروع با اين حال، در حقوق فعلي ايران رويه. باشدمعنا

رك. دانددر مورد حق ارث بردن، محروم نميرا جز و قاسم(براي تحليل بيشتر .)89، صص 1384زاده، صفايي
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رث بودن ويژگي مهم در طرف دعوا با توجه به توضيحات فوق، جز وصف اصلي يا وا

به خداوند مي ، 1375نيا، شيخ(باشد شرط نيست لذا استثناي قابل تصور در زمينه سوگند قيد اعتقاد

وي.)150ص به عبارت بهتر، دادگاه مكلف است قبل از توجه دادن سوگند به شخص، از اعتقاد

به قانون آئين داد281ماده. به خداوند اطمينان حاصل نمايد زسي مدني ضمن تأكيد بر لزوم

و غيرمسلمان وجود نداردكار بردن الفاظ جالله خداوند، اعالم مي با. كند تفاوتي ميان مسلمان

اين حال، ترديد از اين جهت است كه اطالق غير مسلمان شامل هر شخص ولو غير معتقد به

ص 1385شمس،(برخي از اساتيد. شودخداوند نيز مي به ماده با است) 275،  آئين نامه ترتيب76ناد

به نظر مي و ذكر احكام آئين نامه اتيان سوگند كه رسد با نسخ قانون آئين دادرسي مدني سابق

و با تكيه بر اصل زبوم ر در قانون جديد آئين دادرسي مدني، موقعيت اجرايي نداشته باشد،

ا كه متضمن حكم لزوم رعايت حقوق انساني  فراد غير مسلمانچهاردهم قانون اساسي

به چند جهت. اندباشد، اصل را بر قابليت پذيرش سوگند اين گونه افراد قرار دادهمي نظر اخير

:قابل تأئيد نيست

يك- و در حال)16ماده(سو آئين نامه ترتيب اتيان سوگند از و ندارد چنين داللتي نداشته

به نظر نمي1318وب حاضر به تبع نسخ قانون آئين دادرسي مص به آن صحيح .رسد، استناد

صراحت به كار بردن لفظ خداوندبا قانون آئين دادرسي مدني281 از سوي ديگر ماده-

و تصور اين امر از ناحيه غير معتقد ولو به زبانهاي ديگر براي غير مسلمانان ضروري مي داند

.به خداوند نقض غرض است

 نتيجه
به عنوان دليل اثبات دعاوي محدوديتيسوگند با وجود همه هاي قابل تصور، هنوز هم

و ارزش دادرسي  به توان اثباتي و شناخت مرزهاي آن به كارگيري صحيح و متعدد كاربرد دارد

و قيود اشخاصي كه سوگند. كندآن كمك مي شناخت قلمرو سوگند جز با شناخت چهارچوب

بر. شود، ميسر نيستمتوجه آنها مي ميدر اين  1335رغم نسخ ماده شود كه عليرسي مشخص

به طرفيت اشخاص حقوقي)1بند(قانون مدني هر(، هنوز هم سوگند در دعاوي اعم از آنكه

عدم اهليت شخص حقوقي براي. كارايي ندارد) دو طرف شخص حقوقي باشند يا يك طرف

ل به كسي كه برخورداري از سوگند، لزوم مباشرت در اداي سوگند، ضرورت انتساب عم

ميسوگند مي و استدالالت ديگر، اين نظر را تأئيد .كنندخورد

و آثار آن از يك و تمييز شرايط عالوه بر اين، شناخت مفهوم مباشرت در اداي سوگند سو

كه قسم بر وي متوجه مي ميكسي كه تأكيد بر وجود برخي شود، اين نكته را آشكار سازد

كه قسم متوجه  ميشرايط نزد كسي و بلوغ كامل، با مباني حجر سازگاري وي شود، مانند رشد
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چنين، شناخت مفهوم دقيق تبعيت شرايط اداء كننده سوگند از شرايط اقرار كنندههم. ندارد

مي.هاي شخصي سوگند خواهد بودكمك مؤثر به تمييز محدوديت رسد، در اين ميان به نظر

ن و به خداوند شرط توجه سوگند است .بايد آن را ناديده گرفتاعتقاد
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