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Explain the scope of opposition of official documents with other arguments in Iranian and 

French law 

Studying evidence in the judiciary is one of the most important parts in decision-making and the 

right of litigants. But the question is what is the ruling in case of confrontation of official 

documents with other evidences in Iranian and French law? This issue is related to the opposition 

of official documents with other evidences such as ordinary documents, UAE, testimony of 

witnesses, oaths and expert theory. Unfortunately, the civil law or special regulations do not 

examine the opposition of official documents with other evidences Has contrasted official 

documents with the testimony of witnesses. 

This is also the case in French law, and although the French legislature has referred to the strength 

and validity of the official document, it has not made any reference to examining the conflict of 

documents with other arguments. Therefore, the realm of opposition of official documents with 

other evidences should be explicitly and implicitly studied in civil regulations as well as in 

jurisprudence, although this issue has also been mentioned in jurisprudential texts. 
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 چکیده

یکی از مهمترین بخش های مهم در تصمیم گیری و ذی حقی اصحاب دعوی  ،تحصیل دلیل در مراجع قضایی

است. اما مسئله آن است که در صورت تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه حکم چه می 

اسناد عادی، امارات، شهادت شهود،  سایر ادله همچون ن موضوع در خصوص تقابل اسناد رسمی باباشد؟ ای

یه کارشناسی وجود دارد و متأسفانه در قانون مدنی یا مقررات خاصی به بررسی تقابل اسناد و نظرسوگند 

رسمی با سایر ادله پرداخته نشده است و تنها قانونگذار در یک مورد به تقابل اسناد رسمی با شهادت شهود 

ذار فرانسه به اقوا و معتبر پرداخته است. در حقوق فرانسه نیز حکم قضیه چنین است و علی رغم آنکه قانونگ

هیچگونه اشاره ای ننموده است.  با سایر ادله بررسی تقابل اسنادبودن سند رسمی اشاره داشته است ولیکن به 

بنابراین قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله را می بایست در مقررات مدنی به طور صریح و ضمنی و 

مطالعه قرار داد، هر چند این موضوع در متون فقهی نیز مورد اشاره و بررسی همچنین در رویه ی قضایی مورد 

 قرار گرفته است.

 :کلیدواژگان

 ند رسمی، سند عادی، شهادت شهود، امارهدلیل، س
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 مقدمه

تاریخچه تقابل اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه را می توان در دوران های مختلفی مورد مطالعه و 

هجری شمسی تصویب شد و بر اساس آن قانون،  1290سال  نخستین قانون ثبت اسناد در. بررسی قرار داد

که در قانون مزبور، هیچگونه اشاره  دمعامالت رسمی درآن اداره ثبت می ش تنظیم واسناد رسمی در اداره ثبت 

دفاتر اسناد رسمی وجود  زمان تصویب این قانون، درای به تقابل اسناد رسمی با سایر ادله نگردیده است. 
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 سال. در موداید به اداره ثبت مراجعه می نو هرکس می خواست معامله ای به طور رسمی انجام دهد ب ندنداشت

 دادگستری وزارت به و رسید تصویب به ماده 20 در رسمی اسناد دفاتر تشکیل قانون اولینشمسی،  1307

صورت تمایل  دهد که مردم در تشکیل را رسمی دفاتراسناد ،بود    مقتضی که مناطقی در تا شد داده اجازه

از این سال بود که اسناد رسمی از اهمیت  .نمایندبرای ثبت معامالت و تنظیم اسناد رسمی به آنها مراجعه 

 ،1285 ماده دوم بند در ایران مدنی قانونبیشتری برخوردار گردیده اند و در تقابل با سایر ادله مطرح شده اند. 

 قانون، این سوم جلد از دوم کتاب در و داده قرار پذیرش دعوا مورد اثبات ادله از یکی عنوان به را کتبی اسناد

 دادرسی آئین قانون 194 ماده است. پرداخته سند ماهوی احکام تفصیلی بررسی عنوان »در اسناد« به تحت

 دعوا اصحاب که است امری از عبارت است:»دلیل داشته مقرر مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاه های

 سند، خصوص در مدنی قانون 1284 ماده در مطلب نمایند این می استناد آن به دعوا از دفاع یا اثبات برای

 با دفاع قابل استناد باشد«. منطبق یا دعوی مقام در که نوشته هر از است عبارت است:»سند شده مطرح اینگونه

 ماده طبق رسمی سند سند عادی. و رسمی سند از عبارتند که است نوع دو بر سند مدنی، قانون 1286 ماده

 سایر نزد در یا رسمی اسناد دفاتر یا و امالك و اسناد ثبت اداره در که »اسنادیاز:  عبارتست مدنی قانون 1287

از کلیات و مندرجات باشند«.  شده تنظیم قانونی طبق مقررات بر و آنها صالحیت حدود در رسمی مأمورین

می توان عنوان نمود که هیچ یک از مواد قانونی، علی رغم آنکه به موضوع اقسام ادله و  ،مقررات موجود

نموده است به موضوع تقابل اسناد به طور کامل و جامع نپرداخته است و قلمرو این شرایط و آثار آن اشاره 

براین پس از موضوع را می بایست در رویه ی قضایی و مقررات قانونی به صورت ضمنی بررسی نمود. بنا

بررسی مفهوم سند از لحاظ ماهیت و مبنا و جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه به بررسی قلمرو آن در حقوق 

 ایران و فرانسه در تقابل با سایر ادله خواهیم پرداخت.

 مفهوم سند  -1

ذیالً به اد با سایر ادله، پیش از بررسی قلمرو تقابل اسنبا توجه به اهمیت بررسی سند در تقابل با سایر ادله، 

 بررسی مفهوم سند در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.

 حقوق ایران -1-1

 مفهوم لغوی  -1-1-1

منسوب شدن به چیزی پشت به  در مفهوم لغوی، سندسند در لغت نامه های مختلف تعریف گردیده است. 

و معینی که در لغت نامه ها به کلمه ی سند داده اند در اینجا  1گویند چیزیه نسبت کردن چیزی را ب و پشت

غیر پدر ه او ب دادنبی محل است و ظاهراً سند، نام کردن کسی را بدل کردن نام او یا خواندن اوست یا نسبت 

 نموده اند.تصور می  کسره کرده اند برای این است که هند را ب کسر سین ضبطه و شاید اینکه سند را ب

 اصطالحیمفهوم  -1-1-2

نوشته ای سند محسوب می شود که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در حالی  ،قانون ثبت از دیدگاه

. به این «از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»که مطابق قانون مدنی سند عبارت است: 

 
 ، فرهنگ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، لغت سند. 1372. دهخدا، علی اکبر، 1
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خوانده ی دعوا قادر به استفاده از آن در محاکم هستند، بر صورت که مدعی و شخص طرف مقابل او یعنی 

این اساس خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده برای پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که به 

سند را می توان مهمترین، معتبرترین و در عین حال  1دو دسته ی سند عادی و سند رسمی تقسیم می شوند.

ن دلیل اثبات قلمداد نمود. در بسیاری از دعاوی خواهان دلیلی که به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه تری رایج

می کند سندی کتبی است. با توجه به پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و با توجه به اینکه در بسیاری از روابط 

طرفین واقع می شود، لذا، رفته رفته از حقوقی اسنادی بین طرفین مبادله می شود و در هنگام دعوا مورد استناد 

بنا بر این  2می شود و در مقابل سند جایگاه ممتازتری پیدا می کند.       نقش سایر ادله ی اثبات کاسته 

موضوع، تقابل سند در مقابل سایر ادله مطرح می گردد که با توجه به اقوا بودن دلیل اثباتی سند رسمی، سند 

 ی آید.رسمی ارجح تر به نظر م

تنظیم سند را باید مقدمه ثبت سند دانست. به عبارت دیگر پیش از ثبت سند باید تشریفات و به طور کلی، 

اعمالی انجام شود تا به اعتبار این اعمال سند ثبت گردد، بعضی از این اعمال را باید متعاملین انجام دهند. از 

ی، پایان کار و... و بعضی دیگر برعهده سردفتر است. های قانونی اعم از مفاصاحساب مالیاتجمله؛ اخذ گواهی

های ارائه شده، نوشتن اوراق و وارد نمودن اوراق نوشته شده به دفتر جاری از جمله؛ بررسی و مالحظه گواهی

کند از )سردفتر(، احراز هویت و اهلیت و... لذا اعمال و اقدامات و تشریفاتی که سند را برای امضا آماده می

شود. هرچند به اشتباه برای این مرحله نیز اصطالح ثبت رد نمودن به دفتر، مرحله تنظیم محسوب میجمله وا

آید. لذا ما از این مرحله به عنوان شود و کمتر از اصطالح تنظیم سند سخن به میان میسند به کار گرفته می

شده به دفتر  مرحله امضای سند واردایم ولی باید دانست »ثبت به معنای خاص« »ثبت به معنای عام« نام برده

قانون ثبت  و... 73و  72و  71و  70و  65باشد و این معنا از مواد ولین دفتر میئیعنی امضای طرفین سند و مس

در خصوص اهمیت تفکیک ثبت به معنای عام )تنظیم سند( و ثبت به معنای خاص گردد. نیز مستفاد می

هنگام ادعای فوت متعاملین و یا  ،جمله استناد به تاریخ ورود یا تاریخ ثبت)امضای سند( به موارد مختلفی از 

ولیت ئالمعامله بودن اشخاص و یا حجر و صغر و رشد و یا اثبات دعوی اشاره نمود که حتی در مسممنوع

امل سزایی دارد. به عنوان مثال، سندی در تاریخ مشخص وارد دفتر شده و آن زمان معسردفتران نیز اهمیت به

هیچ مانعی برای انجام معامله از جمله حجر یا ممنوعیت قضایی و غیره نداشته و بعد از فاصله زمانی که جهت 

توان المعامله قرار گرفته باشد. آیا میکند ممکن است در ردیف اشخاص ممنوعامضا )ثبت سند( مراجعه می

ی سندی را وارد دفتر نموده است، چنین سندی را ثبت شده محسوب نمود؟ یا سردفتری در تاریخ معین

کنند که دفترخانه تحت کفالت سردفتر دیگری است، سندی که متعاملین زمانی جهت امضای سند مراجعه می

توان گفت چون در زمان سردفتر قبلی گردد آیا میقبالً وارد دفتر شده و در زمان تصدی کفیل دفتر امضا می

؟ آنچه مسلم است سند در زمان تصدی سردفتر کفیل ثبت )امضا( ثبت شده، سردفتر کفیل مسؤولیتی ندارد

شده و در زمان سردفتر قبلی صرفاً تنظیم )وارد دفتر( گردیده و در واقع تشریفات و مقدمات ثبت را سردفتر 

 
 6، اجرای اسناد رسمی در ثبت، تهران، جنگل، ص 1393. میررجبی، فرزاد،  1

 164، ص 3، آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج1390. حیاتی، عباس،  2
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توان ها به راحتی میباشد. از این مثالقبلی فراهم نموده است و مسئولیت ثبت سند به عهده سردفتر کفیل می

باشد نه ثبت به معنای خاص آن. لذا اگر سند یافت که مرحله ورود به دفتر، از مقدمات و تشریفات ثبت میدر

وارد شده به دفتر تکمیل نبوده و یا نواقص شکلی )نه ماهوی( از قبیل عدم درج نشانی یا شماره گواهی 

باشد و در انجام تشریفات آن می خدمتی و شماره ملی و... داشته باشد چون مربوط به مرحله مقدمات تنظیم و

واقع مرحله تنظیم سند، تکمیل نشده است و بدون تکمیل آنها نیز امکان امضای سند )ثبت به معنای خاص( 

رسد مسؤولیتی برای سردفتر متصور نباشد ولی بعد از ثبت به معنای خاص و وجود ندارد. لذا به نظر می

ؤول کلیه امور قانونی مربوط به سند خواهد بود. و اگر نواقصی امضای سند توسط اصحاب معامله، سردفتر مس

مفهوم خواهد بود که سردفتر در مرحله تنظیم سند و ثبت آن )نقطه شده مالحظه گردد، بدینء در سند امضا

نامه دفاتر اسناد آیین 25تالقی تنظیم و ثبت( رعایت قوانین و مقررات جاری را ننموده است. چنانکه ماده 

گوید: »هیچ یک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضا نمایند« از مفهوم مخالف میرسمی 

آید که اصحاب معامله باید بعد از تنظیم اوراق آن را امضا نمایند. پر واضح است امضای ماده فوق چنین برمی

کند. لذا به مستفاد از این ماده مرحله اوراق بدون ورود آن به دفتر و امضای دفتر، معنا و مفهومی پیدا نمی

شود و تمام بودن تنظیم به امضای اصحاب معامله بستگی دارد. زمان قبل ورود به دفتر نیز تنظیم محسوب می

باشد که اگر نقصی هم وجود داشت، باید در آن لحظه رفع شود و لحظه از امضا، نقطه اتمام مرحله تنظیم می

با این حال، سند رسمی علی رغم تعریفی  1آید.ت و تحقق و ثبت سند به حساب میبعد از امضا نیز مرحله ثبو

 که دارد، دارای تشریفاتی است که با توجه به این تشریفات، ضمانت اجرا می یابد. 

 حقوق فرانسه -1-2

 حق که رسمی مأمورین توسط که است سندی رسمی قانون مدنی فرانسه عنوان می دارد:»سند 1317ماده 

 این شود. می تنظیم قانونی تشریفات رعایت با و شود می تنظیم آن در سند که مکانی در و را دارند آن تنظیم

دولتی  شورای حکم در مقرر شرایط مطابق آنکه بر مشروط شود تنظیم الکترونیکی صورت به تواند می سند 

 حقوقی مبتنی بر نوشته، پیشگام در تعریفحقوق فرانسه به عنوان طالیه دار نظام نگهداری شود«.  و تنظیم

مارس  13موجب قانون ه سند الکترونیکی و سند رسمی الکترونیکی است. حقوق فرانسه ب سند و حتی

ها، صرف نظر از قالب ای از عالمتانتزاعی توصیف کرده است و آن را مجموعه مفهوم نوشته را کامالً 2000،2

موادی به طور  ،فرانسهمیالدی  2016قانون مدنی سال  اتدر اصالح 3ت.اس عنوان نمودهها و نحوه انتقال آن

قانون موصوف در  1365ویژه در جهت تعریف و پذیرش الکترونیکی بودن اسناد وضع و تصویب گردید. ماده 

و  ای از حروف، کاراکترها، اعداد و یا هر نشانهوشتن شامل دنبالهندارد: » مقرر می و سند جهت تعریف نوشته

یا عالمت با معنای دیگری، بر روی هر رسانه است« و در ادامه این قانونگذار فرانسوی ضمن پذیرش صریحه 

 
در  http://www.notary.irل از سایت کانون سردفتران و دفتر داران   ، ثبت سند و تحلیل حقوقی آن، به نق1399. مددی، سیاوش، 1

 10/11/1399مورخه 
2. La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 Adoptée par le Parlement français 

 .77میزان، ص  تهران، فرانسه، حقوق با منطبق الکترونیک امضای ،1388 نیا، مهدی، . کی3
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نماید: »ارزش اثباتی نوشته به صراحت اعالم می 1366اصل برابری نوشته الکترونیکی و سنتی در ماده 

 1نوشته کاغذی است«.الکترونیکی مشروط به رعایت صحیح و ایمن شرایط صدور و نگهداری همانند 

فرانسه، سند به مجموعه ای از نوشته ها اطالق می گردد که  یحقوقنظام مطابق مقررات موجود در  ،بنابراین

 در جهت احقاق حق به کار می رود.

 قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه -2

را می توان با توجه به منشأ آن متفاوت عنوان  قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه

نمود. تقابل اسناد رسمی در حقوق ایران، فقهی و حقوقی است و این موضوع در حقوق فرانسه بر حسب 

 ت قانونی، رویه قضایی و عرف است.مقررا

 

 قلمرو فقهی و قانونی تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران  -2-1

 قلمرو فقهی -2-1-1

تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در فقه را می توان با برخی قواعد فقهی مورد مطالعه قرار داد که ذیالً مورد 

  می گیرد.بررسی قرار 

 قاعده ید -2-1-1-1

    قاعده ی ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار

که در راستای تقابل اسناد رسمی با سایر ادله نیز می تواند  می گیرد و محور بسیاری از معامالت روزمره است

برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده ی  بگیرد.  به عنوان اماره ی ید مورد مطالعه قرار

 و به عبارت دیگر، مالکیت است، ذکر تاریخچه تکوین مالکیت ضروری است. مالکیت ءاعمال سلطه بر اشیا

با اشخاص است و در بر دارنده مجموعه روابط و مناسباتی  ءعنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا

نشان می دهد. بنابراین تعریف، بین شیء موضوع مالکیت با شخص  ءکه استیال و تسلط انسانها را بر اشیااست 

مالک، علقه و وابستگی خاصی وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می گردد. از 

ست: در این مرحله که مربوط دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را تاکنون پشت سر گذاشته است: مرحله نخ

به ادوار نخستین حضور بشر بر روی کره ی ارض است، روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسانها با وسایل 

می پرداختند. در این  و ابزارهای ابتدایی و اولیه به جمع آوری و استفاده از نعمت های خداداد پیرامون خود

و بسیط نسبت به پدیده های طبیعی بودند و به علت نازل بودن سطح مرحله، انسانها دارای تفکراتی ساده 

آگاهی و فراوانی مجهوالت و موهومات، برخوردشان با اشیای مادی پیرامونشان، انفعالی و کم اثر و ساده و 

 ءفیزیکی بود و قدرت مختصر ابنای بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیا

قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خالف آن  35مطابق ماده  2داد.را می 

 
1. Art 1366: L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous 

réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé 

dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. . 
 .25، ص 4، ج، قواعد فقه )بخش مدنی(، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی1388. محقق داماد، سید مصطفی، 2
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ثابت شود. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمامی دعاوی مربوط به اموال، 

را ثابت کنند. در دعاوی  منقول باشد یا غیر منقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود

مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که  می 

خواهد خالف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرفی دلیل مالکیت است که اوالً تصرف به عنوان مالکیت 

با توجه به این موضوع، اماره ی ید یا مفاد  قاعده ی ید در تقابل با سایر  2و 1باشد و ثانیاً تصرف مشروع باشد.

 ادله در فقه از اعتبار خاصی برخوردار است.

است، مصادیق مختلف دارد. گاهی وجود شیء در  ءبا این حال، ید که نشانه استیال و تسلط انسان بر اشیا

است و همین مطلب داللت بر تعلق پول به او دست انسان نشانه ید است، مانند پولی که در دست شخصی 

در دست افراد قرار ندارند، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسانند و همین امر  ءدارد و گاه با آن که اشیا

نشان می دهد که شیء، متعلق به فرد خاصی است. برای مثال، لباسی که در تن افراد است، نشان از تعلقشان به 

هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شیء مورد تملک نیست، ولی بنا به اعتبار و  آنها دارد. گاه

تأسیسات اجتماعی و قراردادی، شیء، متعلق به فرد است، مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فردی 

ند مالکیت خاص و به نام او که نشان می دهد آن خانه به او تعلق دارد. درست است که در حقوق معاصر، س

از ادله اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می تواند وجود استیال باشد که از طریق وجود سند در دست 

شخصی به نام دارنده به اثبات می رسد. بنا بر آنچه قبالً گفته شد و به تبعیت از سیر تکاملی ید در سه مرحله 

به افراد با رابطه های  ءته بندی کرد: الف( تعلق اشیاتاریخی، مصادیق ید را تحت دو عنوان عمده می توان دس

حقیقی و کیفیت های فیزیکی معلوم می شود، مانند پولی که در دست یا جیب اشخاص است و یا لباسی که بر 

تن آنها است. در این موارد، بین شیء مورد تملک و مالک، رابطه حقیقی، مستقیم، فیزیکی و مکانی وجود 

لقات بیشتر مربوط به گذشته تاریخ بشر است و در زمان های اخیر »ید اعتباری و قراردادی« دارد. این گونه تع

نوشته ها و سمبل    کم و بیش جانشین این گونه ید شده است. ب( مصداق دیگر ید، وجود اسناد، عالئم، 

رد اموال غیر هایی است که تعلق شیء به شخص را می رساند که مثال بارز آن، وجود اسناد مالکیت در مو

منقول است، بدین نحو که صرف وجود سند مالکیت در دست فرد و به نام دارنده، مثبت مالکیت او بر مال 

غیر منقول است؛ هر چند بالمباشره و مستقیماً بر غیر منقول مسلط نباشد و یا دیگری آن را از قبل مالک مورد 

 3تصرف و استیفا قرار داده باشد.

 ء. وجود اشیا1ق ید نمونه های زیادی در زندگی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از: از گروه اول مصادی

.گرفتن زمام چیزی مانند این 4. سوار بودن راکب بر مرکب، 3. وجود لباس بر تن افراد، 2در دست اشخاص، 

ازه در دست فرد . وجود کلید خانه یا مغ6. سکونت در محل، 5که کسی زمام شتری را در دست داشته باشد، 

، مانند شخم و تسطیح زمین با ء. پاره ای اعمال و افعال بر روی اشیا7حتی اگر در آن استقرار نیافته باشد، 

 
 .186-188، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، دادگستر، صص 1379. کاتوزیان، ناصر، 1

. محقق یزدی در تعریف و بیان مقصود از اصطالح ید می گوید: »والمراد بها الشأط الرفیة و االستیالء على الشیء المختلفه بحسب 2

 (.118، ص3ه.ق، العروه الوثقی، نجف، مطبعه اآلداب،ج 1342الموارد« )طباطبایی یزدی، محمد کاظم، 

 سند مالکیت را دلیل بر سبق تصرف دانسته است. 1352نی، مصوب سال قانون اصالح قانون جلوگیری از تصرف عدوا 5. ماده 3
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استیالی حاکم و یا رژیم سیاسی بر قلمرو حکومتی، مرزها، حریم دریایی و حریم  1مرمت محل مسکونی.

پرچم یک کشور در نقاط خاص یا عالئم دریایی فضایی می تواند از مصادیق گروه دوم محسوب گردد. نصب 

به عنوان فالت قاره اختصاصی، تجلی ید و استیال است. گاهی مصادیق ید به علت تنوع، در معارضه با 

یکدیگر قرار می گیرند. مثالً فردی سوار بر اسب است و دیگری زمام آن را در دست دارد و یا فردی پشت 

ئیچ آن را در دست دارد و یا این که شخصی کاالیی را از مغازه ای میخرد و فرمان اتومبیل نشسته و دیگری سو

برای خرید کاالیی دیگر وارد مغازه ای می شود که تصادف در مغازه اخیر نیز مشابه کاالیی که خریده وجود 

ود را بر دارد. حال اگر در مورد مالکیت آن کاال معارضه پیش آید کدامیک می تواند به استناد ید، مالکیت خ

کاال اثبات کند؟ این مسائل همه ناشی از آن است که ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد، بلکه عامل 

اصلی در تشخیص آن، عرف است و بر حسب موارد، جلوه های گوناگون دارد. گاهی نیز ممکن است جهات 

و استیال دارد. این گونه موارد  متعدد در یک مورد تالقی کنند، مثل همین مورد که هر فرد از جهتی بر مال ید

باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و دادگاه اگر یکی از یدین اقوا از دیگری باشد به نفع او حکم می 

 2کند، یعنی او را »ذوالید« می داند و اگر جهت قوت و ترجیحی وجود نداشت، حکم به تساقط ید خواهد داد.

 که به اختصار عبارتند از:  3استناد کرده اند فقها برای حجیت ید به چند دلیل

روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شیء معامله کرده و بدون اذن و  :سیره (الف

اجازه او در آن تصرفی نمی کنند. سیره در فقه یکی از مستندات است، ولی در صورتی حجت است که به 

 زمان معصوم )ع( متصل گردد، یعنی در زمان معصوم )ع( نیز معمول بوده باشد.

هرگاه امری مورد پذیرش جمیع عقال در تمام اقوام و ملل بوده باشد، چون شارع هم یکی از  :بنای عقال (ب

عقال و به تعبیر بهتر در رأس آنان است، آن را تنفیذ و تجویز می کند. نظر مجموع عقال بر این است که وقتی 

حکومت اسالمی نیز نمی فردی چیزی را در تصرف دارد، ظاهر و اصل این است که مالک آن است و حاکم یا 

تواند آن مالکیت را سلب نماید. بنای عقال در این خصوص با توجه به سیر تاریخی مالکیت و ید بهتر روشن 

می شود. همان گونه که قبال دیدیم از دور ترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانی این بوده که اشیای 

و عقالی هر عصر و دوره ای از هر قوم و ملت این امر را تحت تصرف اشخاص اصوالً متعلق به آنها است 

تأیید کرده اند. تفاوت میان سیره و بنای عقال آن است که در سیره، محور اعتبار و ارزش، رویه جاری و عرف 

معمول اسالمی است که پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان معصومین )ع( پذیرش شریعت را نیز کشف 

اساسی عقالیی بودن امر است که از طریق اتفاق آرای خردمندان و تبانی در بنای عقال محور می کنیم؛ ولی 

عملی آنان کشف می گردد. آنگاه با پیوست کردن کبرای فوق )مبنی بر این که شارع مقدس نیز از عقال است 

 و منعی در خصوص مورد از آن ناحیه واصل نگردیده( موافقت شریعت را احراز می کنیم. 

 
 .28-29. محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، صص 1

 .29. همان، ص 2

؛ طباطبایی یزدی، 576، ص 2، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، تهران، چاپ سنگی، ج 1373. ر.ک: نراقی، احمد بن محمد مهدی، 3

 .119ص  ،پیشینمحمد کاظم، 
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اجماع از دالیل حجیت یدد است، ولی همان گونه که در اصول فقه بحث می شود اجماع مستقالً : اجماع( پ

  1دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رأی معصوم )ع( حجیت دارد.

دلیل دیگر بر حجیت ید، روایات است. روایاتی که برای حجیت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح : سنتت( 

صادق )ع( نقل می  امامغیاث که در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از  ر است: اول: حفص بنزی

کند که: آن حضرت )ع( به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز 

خواهم داد که آن است شهادت بدهم آن شیء مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت 

مال در دست او است، ولی گواهی نمی دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. 

حضرت)ع( فرمود آیا حالل است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حالل است. امام )ع( فرمودند: 

تملکش بگویی که متعلق به من است شاید مال دیگری باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخری و بعد از 

و بر آن سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده ای اقرار 

یعنی اگر این امر جائز نباشد برای  2کنی؟ سپس حضرت)ع( فرمود: »لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق«؛

ها بازاری بر پا نمی ماند. این روایت از نظر سند قوی نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده اند و به  مسلمان

اصطالح »شهرت عملی« دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. روایت مذکور عالوه بر آن که ید را 

هادت بر مالکیت اشیای موجود در دست افراد را نیز داده است. دوم: یونس بن اماره مالکیت می داند، اجازه ش

یعقوب از حضرت صادق )ع( نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم اثاث خانه )هنگامی که زن پیش از مرد 

یژه فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد( از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ایشان در پاسخ گفتند: آنچه و

زنان است از آن زن است و متاعی که به کار مردان و زنان می آید، میان آنها مشترك است. آنگاه امام )ع( می 

یعنی کسی که بر چیزی تسلط دارد، آن چیز متعلق به او است. هر  3افزاید: »من استولى على شیءٍ منه فهوله«؛

سهم االرث آنها نسبت به اثاث البیت وارد شده چند این روایت در باب اختالف ورثه زوج و زوجه در مورد 

ولی محتوای ذیل حدیث، یک مطلب عام است و با وحدت مالك، قابل تعمیم به موارد دیگر است. حضرت 

)ع( در این روایت می فرماید: هر یک از زوج یا زوجه نسبت به آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، 

با این حال با  4را بدین وسیله تصدیق کرده است. ءبر مالکیت اشیااولی است، یعنی آن حضرت اماریت ید 
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ژ لی أن أشهد أنه له؟ قال: نعم قال الرجل: أشهد . حفص بن غیاث عن أبی عبداهلل قال: قال له رجل إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یکو2

أن تشریه  انه فی یده وال اشهد انه له لعله یغیره. فقال أبو عبداهلل آفتیل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبداهلل قلعله غیره نین این جازلک

ار ینکه من قبیله إلیک؟ ثم قال أبو عبداهلل )ع(: و یصیر ملک لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه وال یجو أن تنتبه إلى من ض

، 18لو لم یجز هذا لم یتمم للمسلمین شوق )حر عاملی، محمد بن حسن، بی تا، وسائل الشیعه، بیروت، داراالحیاء التراث العربی، ج 

 .(.215ص 

اع النساء فهو یلمرأة و ماکان من متاع الرجال . عن أبی عبداهلل )ع( فی امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال: »ماکان من مت3

 (.3از ابواب میراث األزواج، حدیث  8، باب 525ص  17والنساء فهو بیتهما و من استولى على شیء منه فهو ته )همان، ج 
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اثبات کننده ید مالک است و در مقابل سایر تدقیق در قاعده ی مزبور می توان عنوان نمود که ثبت سند رسمی 

   ادله از اعتبار برخوردار است.

 قاعده تسلیط -2-1-1-2

مواقع طرح دعوی از سوی اشخاص با ارائه ی سند امکان پذیر مسلط شدن بر اموال با ثبت سند رسمی و در 

استناد به سند رسمی در تقابل با سایر ادله را  است. قاعده ی فقهی تسلیط یکی از قواعد بسیار مهمی است که

علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش از دیرباز از به قاعده ی تسلیط سهل        می نماید. با این وجود، 

اساسی ترین قاعده های فقه در اسالم بوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه 

خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی خاص در بین سایر موضوعات دارد. این 

مالکیت در مکاتب الهی و حتی در  اهمیت اموال و 1قاعده مبتنی بر دالیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد.

نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم، برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است.حدیث 

به خوبی بر اهمیت  2نبوی )ص(:»حُرمَه مال المسلم کحرمه دمه« »مال مسلمان همانند خونش محترم است«.

تسلیط، حدیث مشهور پیامبر )ص( است که فرموده اند:»الناس مال مسلمان حکایت دارد. مبنای قاعده ی 

بر اساس همین قاعده اگر مالک چیزی بود  3مسلطون علی اموالهم« »مردم بر اموال خود سلطه و اختیار دارند«

مفاد قاعده تسلیط این است که هر مالکی، نسبت به مال خود  4حق دارد در آن هر گونه دخل و تصرفی کند.

ل دارد و می تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمی تواند او را تسلط کام

بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه 

کاربرد این قاعده در  تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعی خالف آن ثابت گردد.

موارد شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده 

می گوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است. به گفته صاحب جواهر: »قاعده 

یعنی قاعده سلطنت مالک و  5یخرج عنه فی محل الشک«؛سلطان المالک و تسلط الناس على اموالهم، اصل ال

)به تعبیر دیگر تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید )و عدم وجود دلیل بر خالف( نمی 

با این وجود تسلط بر اموال توسط شخص مالک در فقه و حقوق، مورد توجه و  6توان از آن خارج شد.

موضوع اگر توسط حاکم اسالمی با توجه به موارد قانونی و شرعی انجام گیرد، پذیرش بوده است و این 

مشکلی ندارد، اما اگر بر خالف موارد قانونی و شرعی انجام شود، امری مذموم است. از این رو قاعده ی 

مزبور، می تواند به عنوان مهمترین مبنای سلطنت بر اموال توسط حکومت اسالمی مطرح گردد ومستندات 

 اعده ی مزبور را می توان به شرح ذیل بیان داشت:ق

 
 .1-95، ص 61نشر علوم اسالمی، تهران، جه.ق، قواعد فقه، تهران مرکز 1406. رک: محقق داماد، سید مصطفی، 1

 .167، ص 17ه.ق، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ج1414. حلی، حسن بن یوسف،  2

 .475، ص 10ج ق، کافی، قم، دارالکتب االسالمی،ه.1407. کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، 3

 .95. همان، ص 4

 .138، ص 72الکالم، بیروت، داراالحیاء التراث العربی، ج . نجفی، محمد حسن، بی تا، جواهر5
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در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که اموال را به مالکین و صاحبان آنها انتساب داده است، آیه  :کتاب (الف

یعنی اموال یکدیگر را به باطل  1شریفه »ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إال ان تکون تجارة عن تراض منکم«؛

ر از طریق معامالت همراه با رضایت یکدیگر. مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال است؛ چرا مخورید، مگ

که هر گونه تصرف حقوقی در اموال دیگری را بدون کسب رضایت وی ممنوع ساخته است. البته بدیهی است 

بر جنبه دیگر، یعنی  که آیه شریفه تنها جنبه سلبی این قاعده، یعنی حرمت تصرف غیر مالک را بیان می کند و

 2جنبه اثباتی و جواز عموم تصرفات مالک داللتی ندارد.

؛ یعنی مردم بر اموال خویش 3از رسول اهلل )ص( نقل شده است: »الناس مسلطون على اموالهم« :روایات (ب

گفتگو مسلط هستند. داللت حدیث بر مدلول قاعده صریح است، هر چند که در مورد قلمرو آن میان فقها 

بسیار است که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت، ولی سند آن، با مشکل عظیمی مواجه است؛ چرا که 

این نکته حدیث را با ضعف و سستی و صالحیت آن را برای استناد مواجه با  4حدیث از انواع مرسل است.

ش جبرانی ایفا کند. النهایه این مشکل ساخته است؛ ولی عمل اصحاب و استناد آنان به این حدیث می تواند نق

موضوع به مبنای فقیهان در اصول فقه بستگی خواهد یافت که آیا شهرت فتوایی، یعنی استناد مفتیان به یک 

حدیث ضعیف در فتوا می تواند موجب جبران ضعف سند باشد یا خیر؟ خوشبختانه با قطع نظر از روایت 

یده که هر چند واجد متن فوق نیست، ولی مضمون آنها در مذکور، روایات دیگری از ائمه )ع( وارد گرد

راستای مدلول همان روایت است. این روایات را در زیر خواهیم دید. سماعه که از یاران امام صادق )ع( بوده 

است، تقل می کند که از آن حضرت )ع( پرسیدم: آیا شخص صاحب اوالد می تواند مال خود را به خویشاوند 

، 5د واگذار کند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: »هو ماله، یصنع ما شاء به الى ان یاتیه الموت«]غیر وارث[ خو

یعنی مال از آن او است، و مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می تواند با آن بکند. سلطه و اختیار مالک 

امام صادق )ع( که در آن نسبت به مال خود به خوبی از این روایت استنباط می شود. روایت ابی بصیر از 

چنین آمده است: »ان لصاحب المال ان یعمل بماله ماشاء مادام حیا، ان شاء وهبه. و إن شاء تصدق به و إن شاء 

یعنی صاحب مال )مالک( مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می تواند  6ترکه إلى أن یأتیه الموت«؛

آن را هبه می کند و اگر مایل بود آن را صدقه می دهد و اگر نسبت به مال خود انجام دهد، اگر بخواهد 

خواست آن را به حال خود رها می کند تا آن که مرگ به سراغ او بیاید. روایاتی که تصرف در مال دیگری را 

منوط به کسب رضایت و طیب خاطر صاحب آن کرده اند، به تعبیر دیگر، همان روایاتی که در فقه اسالمی 

 
 .29. نساء، آیه 1

 .228. محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص 2

 .272، ص 2ه.ق، بحاراالنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ج 1403. عالمه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 3

ح، روایت مرسله به روایتی اطالق می شود که سلسله راویان آن کامل نیست و به معصوم )ع( متصل  نمی شود. تفاوت . در اصطال4

آن با حدیث مسند آن است که در حدیث مسند، تمام حلقه های سلسله راویان معلوم و معتمد است و در نهایت به معصوم )ع( اتصال 

 (228، ص 4، جمی یابد. )محقق داماد، سید مصطفی، پیشین

 .17، باب 13. حر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ج  5
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می گیرد، می تواند دلیل محکمی برای مدلول این قاعده باشد. روایات مزبور واجد  احترام قرار مستند قاعده

دو گونه تعبیر است، یکی »حرمة مال المسلم کحرمة دمه« که با قرار دادن مال مردم در کنار خون آنان، احترام 

یگری »الیحل مال امرء مسلم إال عن مال را بیان کرده و طبعاً تصرف در آن را غیر مجاز اعالم داشته است، و د

طیب نفسه« )حالل نیست مال انسان مسلمان مگر از روی رضایت خاطر وی( که به طور صریح، تصرف در 

 1مال دیگری را غیر مجاز اعالم داشته است.

سیره عقال و روش زندگی خردمندان چنین است که صاحبان اموال و امالك نسبت به اموال  :بنای عقال (پ

یش سلطنت مطلق داشته باشند و هیچ گونه محدودیت و مانع برای آنان نباشد. مگر به حکم قانون، و از خو

  2طرف دیگر هیچ کس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف کند، یا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.

مادام که حکم شرعی، تصرفات آنان را زندگی متشرعین و مسلمانان نیز به همین منوال است؛ یعنی  :سیره (ت

 3در اموالشان محدود نکرده باشد، اختیارات مالکین اموال، مطلق است.

به وجود دالیل فوق، اجماع فقهاء اگر چه به آن استناد شده، فاقد ارزش استداللی است،  با توجه :اجماع (ث

ر باشد؛ ولی به هر حال، همه فقیهان بر چرا که احتمال قوی وجود دارد که این اجماع مستند به ادله مزبو

مدلول اجمالی قاعده مورد بحث، توافق و تسالم دارند، هر چند که از نظر مفاد و قلمرو و موارد کاربرد آن بین 

آنها اختالف و گفتگو است. به نظر می رسد که طرح یک سؤال می تواند مفاد قاعده را روشن سازد، و آن این 

کان و صاحبان اموال چه اصلی وجود دارد؟ آیا اصل این است که صاحب مال پس از که: در مورد حقوق مال

احراز مالکیت، در کلیه تصرفات خود نیاز به مجوز شرعی دارد یا برعکس، اصل آن است که همه تصرفات 

برای او مجاز است، مگر آن که به حکم شرع منع گردیده باشد؟ به عبارت دیگر، آیا شرع، موارد مجاز 

رفات مالکانه را بیان می کند یا موارد ممنوع را؟ این قاعده بیانگر آن است که اصل در حقوق مالکان این تص

است که آنان در همه گونه تصرف مجازند، مگر آن که خالف آن به اثبات برسد. با توجه به بیان فوق، مفاد 

معنا که سلطنت مالک بر مال خویش  قاعده دارای ابعاد زیر است: تثبیت حق مالکیت و مطلق بودن آن، بدین

حق او است و حق مزبور مطلق است و شامل هر گونه تصرف در مال می شود، البته مادام که از سوی شرع 

منع و ردعی وارد نگردد. این اطالق نسبت به موارد تصرف و زمان و استمرار آن نیز شمول و عموم دارد. با 

و مشروعیت دارد، چنانچه مالک با اراده خودش اذن در تصرف به  توجه به این که کلیه تصرفات مالک مجاز

دیگری بدهد، تصرف شخص مأذون بر اساس حق مطلق مالک، مشروع خواهد بود. البته در این خصوص ذکر 

این نکته ضروری است که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت عموم تصرفات است، ولی روش 

ایط آنها را باید شرع ارائه کند و این قاعده نسبت به آزادی در روش و شرایط اجرای تصرفات و احکام و شر

اجرایی ساکت است. بنابراین، هرگاه به طور مثال، تردید شود که آیا مالک حق انتقال یا واگذاری یا اذن در 

ش و تصرف در مال خود را به دیگری دارد یا خیر، بی تردید جای اجرای قاعده است، ولی در مورد رو
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شرایط انتقال یا اذن در تصرف، قاعده ساکت است و راه و روش را باید از ادله شرعی به دست آورد. به دیگر 

نمی توان اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قراردادها را به دست آورد. از این رو، به نظر  سخن، از این قاعده

و قبول معتبر است یا معاطات کافی است، به هیچ  فقها چنانچه ندانیم که آیا در انتقال مال به دیگری ایجاب

تصرفات دیگران در  1وجه نمی توان با تمسک به قاعده سلطنت، صحت معامالت معاطاتی را استنتاج کرد.

اموال مالک بدون اذن و رضایت او با منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکلیفی 

نظر تکلیفی، مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و از است و هم موضوع حکم وضعی، از 

نظر وضعی، چنانچه سلطه مالکانه شخصی موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران 

است. از این رو، به نظر فقها هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هر چند منفعتی از مال در مدت غصب فوت 

د نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند. مستند این فتوا، نکند، مالک می توان

قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تقویت کرده، 

 بنابراین مطابق قاعده تسلیط، تسلط بر اموال می بایست قانونی و شرعی باشد و این 2ضامن خواهد بود.

موضوع در پرتو ادله اثبات امکان پذیر خواهد بود. در راستای تقابل سند رسمی با سایر ادله، سند رسمی بر 

 با ارائه سند رسمی سایر ادله حاکم خواهد بود و دلیل مالکیت محسوب خواهد شد. از این رو تسلط بر اموال

 از منظر قاعده احترام، محترم خواهد بود.

 قلمرو قانون -2-1-2

که پس از طی عملیات پیچیده مقدماتی ثبت ملک، تنظیم و به دست مالک داده می شود باید از  رسمیسند 

کند، اطمینان  اعتبار و حمایت کافی و از چنان توان اثباتی برخوردار باشد که برای کسی که به آن استناد می

کیت، مطابق مندرجات دفتر امالك صادر می شود، چنانچه مبتنی بر مالکیت ایجاد کند. البته از آنجا که سند مال

میان مندرجات سند مالکیت و دفتر امالك اختالف و تفاوتی باشد، دفتر امالك، مالك تشخیص و رفع اختالف 

خواهد بود. مصداق آن را می توان در نمونه ذیل مشاهده کرد: شخصی وکیل در خریدن ملکی به نام موکل 

« نوشته فتر امالك، عنوان »وکالت در خریدنام موکل خود خرید. در خالصه معامالت در دخود بود و آن را به 

»وکالت در خرید«  ستون انتقاالت سند مالکیت، عنوان ستون  در نتیجه بنا به نوشته شد، اما در خرید درج نشد.

امالك، موکل، مالک  انتقاالت سند مالکیت، خود وکیل، خریدار اصلی شناخته می شد؛ اما بر حسب ثبت دفتر

مبیع می بود. وکیل با استفاده از این مطلب ملک را برای خود و به نام خود نزد ثالث به بیع شرط نهاد که به 

صدور اجرائیه انجامید. این معامله شرطی در دفتر امالك ثبت نشده بود. پیش از مزایده برای تعیین تکلیف 

رأی داد:»چون ملک در دفتر امالك به نام  25/1/1342ر تاریخ عملیات اجرایی پرسش شد. شورای عالی ثبت د

همان گونه که  3.«موکل ثبت شده است، مزایده نهادن آن به نام غیر موکل و برای ادای دیون او درست نیست

سند می شود، اگر ثبت دفتر امالك با سند مالکیت مغایر باشد، ثبت دفتر امالك بر     از این رأی نیز استنباط 
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دعوی در زبان  ه یواژ 1قانون ثبت خواسته است. 22مالکیت حکومت می کند و این همان است که ماده 

حقوقی به معنی حق رجوع با عمل حقوقی که فرد برای اجرای حق مورد ادعا از دادگاه می خواهد. با این 

. بنابر این هیچ مالزمه ای بین تعبیر دعوی اصوالً پس از اختالف نسبت به وجود یا اختالف حق بوجود می آید

حق و دعوی وجود ندارد در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است: »برای استفاده 

از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و 

بنابر این اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای     بین برود.«  چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از

اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق 

برای اجرای اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری  ه یاستفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادل

  2حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد.

با این حال شخصی که ادعا می کند حق او تضییع یا انکار شده، می تواند با مراجعه به مرجع صالح، وجود 

اجرا می شود، طرف حق خود و تضییع یا انکار آن از سوی طرف مقابل را اثبات نماید تا با رأیی که صادر و 

مقابل به ادای حق مزبور و یا شناسایی آن گردن نهد. پس، در عمل، دارا بودن حق در صورتی سودمند است 

که هرگاه تضییع یا انکار شود دارنده ی حق بتواند این امور را اثبات نماید. اثبات هر امری در مراجع قضاوتی 

این اگر شخص ادعا کند که حقی دارد اما نتواند آن را اثبات به مفهوم نمایاندن آن به کمک دلیل است؛ بنابر

کند، در حقوق، مانند شخصی است که در واقع، حق ندارد. در نتیجه اهمیت دلیل تا آنجاست که گفته اند »حق 

بدون دلیل مانند کاالی بی ارزش است« و یا »دلیل حق را زنده می کند«. نسبت به اهمیت دلیل و درستی 

بور باید به این نکته ی مهم و اساسی توجه داشت که دلیل در صورتی تا این اندازه اهمیت پیدا توصیفات مز

می نماید و در خور توصیفات مزبور است که حقی تضییع یا انکار شود و الزم شود که در مرجع قضاوتی 

دین خود را ادا نماید  وجود حق و همچنین تضییع یا انکار آن اثبات شود. در حقیقت، برای نمونه، اگر مدیون،

چون مراجعه به مراجع صالح و ... منتفی می باشد، دلیل نیز اهمیت مزبور را از دست می دهد. این نکته از 

آنجا مهم و اساسی است که حتی در کشورهایی که به نسبت، احترام به قانون کمتر است در بیشتر نزدیک به 

در موارد استثنایی که حق، تضییع یا انکار می شود و  تمامی موارد، حقوق اشخاص رعایت می شود. اما،

بنابراین مراجعه به مراجع صالح و تدارك، تهیه و ارائه ی دلیل الزم می شود؛ »دلیل«، اهمیت بنیادین پیدا نموده 

« در بحث ادله ی اثبات دعوا چیزی است که از با توجه به اینکه »دلیل 3و شایسته ی توصیفات مزبور می شود.

ود آن پی به وجود حقی برده می شود، مفهوم دلیل نزدیک به مفهوم دلیل در علم منطق است. لیکن باید به وج

بررسی بیشتری پرداخت تا روشن شود چه نوع دلیل از جمله دالیلی می باشد که در علم منطق مطرح است. 

ساس آن، انواع دلیل د که بر ادر علم منطق تقسیم بندی مشهوری از دلیل به اعتبار نوع داللت آن وجود دار

: وضعی، عقلی و طبعی و هر یک از این دالیل نیز به لفظی و غیرلفظی تقسیم می شوند. سعی عبارت است از

 
، اهداف و آثار حقوقی و اقتصادی ثبت امالک و معامالت راجع به آن، تهران، فصلنامه اطالع رسانی 3871. طباطبائی حصاری، نسرین، 1
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ما در این مبحث بر این است که با شناخت اقسام این دالیل، آن را با بحث ادله ی اثبات دعوا تطبیق داده  و 

ای که ما در بحث ادله ی اثبات دعوا با آن سرو کار داریم از کدام یک از بررسی نماییم که نوع معمول ادله 

انواع دلیل وضعی، عقلی و یا طبعی می باشد. دلیل وضعی، دلیلی است که به خودی خود داللت بر امری نمی 

امی کند، بلکه داللت آن به خاطر وضع و جعل افرادی می باشد. این دلیل بر دو قسم است: لفظی که داللت تم

« که محمول است بر گیاهی زیبا با ویژگی های معین و آن ها، مثل به کار بردن لفظ »گل الفاظ است بر معانی

ه عبارت ، طرح و یا اثری غیر از الفاظ بر شیء خاصی کاست از داللت هر نوع نقش غیر لفظی که عبارت

به شرط اینکه به وسیله ی افراد ، طرح و یا اثری غیر از الفاظ بر شی خاصی است از داللت هر نوع نقش

قرمز بر ممنوعیت ، مانند عالئم راهنمایی و رانندگی. بنابراین داللت چراغ انسانی این داللت ایجاد شده باشد

، نوعی داللت وضعی از نوع غیر لفظی است. دلیل عقلی، دلیلی است که در آن عقل با مشاهده و دریافت عبور

این نوع دلیل نیز به لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود. داللت عقلی لفظی می کند.  آن بر وجود مدلول حکم

مثل شنیدن صدای سگ در پشت دیوار و پی بردن به وجود این حیوان و داللت عقلی غیر لفظی مثل داللت 

دود بر آتش. داللت طبعی، داللتی است که با شناخت طبع انسان حاصل می شود. به گونه ای که از وجود یک 

یا عارضه ای در بدن انسان به عنوان دلیل به وجود چیز دیگری که مدلول خوانده می شود پی می بریم. اثر 

این نوع داللت با شناخت شیوه ی کارکرد بدن انسان حاصل می شود و عقل به تنهایی نمی تواند بر آن حکم 

مثل سرفه کردن فرد که داللت بر کند. این داللت نیز به لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود: داللت طبعی لفظی، 

  1سرماخوردگی وی می نماید و داللت طبعی غیر لفظی، مثل رنگ پریدگی که حکایت از ترس دارد.

حال باید دید که در ادله ی اثبات دعوا برتری با کدام یک از انواع داللت است که در علم منطق مطرح است. 

یل در برخی موارد می توانند در بحث ادله اثبات دعوا مصداق در رابطه با ادله ی طبعی باید گفت که این دال

و آثار آن امری را  داشته باشند، همانند اکثر مواردی که پزشکی قانونی از طریق معاینه ی بدن انسان و اجزا

ل می کند. البته این نوع داللت بیشتر در مباحث کیفری کاربرد دارد و آن هم به خاطر پذیرش اص        احراز 

ثیری که این نوع داللت بر کشف جرائم بر ضد تمامیت جسمی اشخاص أآزادی ادله در امور کیفری و نیز ت

دارد. اما به طور خاص، این ادله در مباحث مدنی در مورد نسب کاربرد دارد، به عنوان مثال در پزشکی قانونی، 

سان به گونه ای است که از ترکیب گروه ، گفته می شود که طبیعت بدن انه یکی از انواع کارشناسی می باشدک

خونی زوجین قطعا فرزندانی با گروه خونی خاص به وجود نخواهند آمد. ولی به هر حال ارزش این ادله 

، هر چند که ممکن است از لحاظ قاضی در ارزیابی آن ها آزاد است مساوی با ارزش امارت قضایی است و

ین شده باشد. ادله ی عقلی نیز در موارد خاصی می توانند در علم بیولوژی در این خصوص ادعای قطع و یق

ادله ی اثبات دعوا کاربرد داشته باشند. این ادله در جایی کاربرد دارد که قانون گذار، دادرس را در ارزیابی ادله 

ن آزاد گذاشته است: در امارت قضایی، دادرس می تواند بر اساس اوضاع و احوال رأی صادر نماید. بنابرای

جایی که دادرس با مشاهده و ثبت چند اماره ی قضایی و کنار هم چیدن آنان و از طریق عقل، پی به حقی می 

یک کیف  برد، از دلیل عقلی استفاده نموده است. اگر دادرس در قضاوت بین دو نفر که در خصوص مالکیت
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کی به دقت محتویات را بر شمرد ، از آن دو راجع به محتویات کیف پرسش کند و یدستی با هم اختالف دارند

و دیگری از نام بردن اشیاء داخل کیف عاجز باشد، این دو اماره )علم یکی بر محتویات و جهل دیگری نسبت 

به آن( به حکم عقل، داللت بر مالکیت آن شخص می نماید که نسبت به محتویات کیف عالم است. با 

مشخص می شود که دایره ی این نوع داللت در توضیحات پیش گفته در خصوص دالیل طبعی  وعقلی  

بحث ما محدود است چرا که در بیشتر موارد قانون گذار وجود امری را دال بر صحت ادعا قرار داده و دادرس 

شهادت، اسناد و سوگند که بر  1،با مالحظه ی آن رای خویش را صادر می کند. همچون دلیل قرار دادن اقرار

اساس وضع قانونگذار دال بر صحت ادعاست و یا داللت اماره قانونی بر صحت ادعا، همچون تصرف به 

ق.م.(. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود  35عنوان مالکیت که در نظر قانونگذار دلیل بر مالکیت است )ماده 

، داللت ادله ی قرار داده و در این گونه مواردی را دال بر وجود حقکه در اکثر موارد قانونگذار خود وجود امر

وضعی است که البته مقنن در مورد تمام ادله ی اصلی )اقرار، شهادت، سوگند( به این امر مبادرت ورزیده 

است؛ لیکن در موارد خاص و استثنایی که شامل ادله ی فرعی )امارت( می شود به دادرس اجازه داده شده 

ه به داللت عقل خویش نیز حکم کند که در این صورت داللت عقلی است و داللت طبعی نیز در موارد است ک

 2خاصی و از طریق کارشناسی پزشکی قانونی می تواند در عالم اثبات دعوای حقوقی به کار گرفته شود.

 تعارض با اماره ید -2-1-2-1

مالکیت، عدم پذیرش اماره ید است. این به معنای آن یکی از آثار مهم ثبت ملک در دفتر امالك و صدور سند 

است که پس از ثبت ملک در دفتر امالك، دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک، دلیل مالکیت 

محسوب نمی شود و کسی نمی تواند بلکه »فقط« تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت استناد 

( قانون ثبت بیان شده است، استفاده می کند. حقوقدانان اسالمی، ید را هم 22)نماید. این امر از کلمه در ماده 

قانون مدنی ایران نیز بر  35در اموال منقول و هم در اموال غیرمنقول دلیل و اماره مالکیت می شمارند. ماده 

ینکه خالف این اساس تنظیم شده است و بیان می دارد: »تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر ا

قانون ثبت، پس از ثبت ملک در دفتر  22موجب ماده  آن ثابت شود« اما با وضع مقررات ثبت امالك، به

امالك، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او ثبت شده است. بر اساس این ماده، پس از ثبت 

امالك، مشخصه مالکیت شخص ملک، دیگر اماره تصرف نسبت به امالك حجت نیست و همان ثبت دفتر 

قانون مدنی درباره اموال غیرمنقول تا پیش از ثبت در دفتر امالك، حجیت دارد و پس از  35است. لذا ماده 

زیرا داللت اماره تصرف همانند هر اماره دیگری مبتنی بر غلبه  3ثبت ملک در دفتر امالك، دیگر حجت نیست.

 
 . داللت اقرار بر محقق بودن کسی که به نفع او اقرار شده )مقر له( نتیجه ی قضاوت عقل نیز می باشد و گویا اقرار در مرز داللت عقلی و 1

به طرز زیبایی دخالت عقل در استنباط این داللت در شرع انور اسالم با استعمال  داللت وضعی قرار دارد و شاید به همین جهت باشد که

 »عقال« در قاعده ی اقرار )اقرار العقالء علی انفسهم جایز( مورد توجه قرار گرفته است.

 7-9، صص ، ادله اثبات دعوی، تهران، دانشگاه پیام نور1392. کریمی، عباس، 2

 
ارزش اماره تصرف )قاعده ید( در اثبات مالکیت در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر، تهران،  پایان نامه ، 1377. آقایی، حیدر، 3

 .11کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق، دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسالمی و حقوق، ص 
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از سایر دالیل است. در نتیجه، در صورت برخورد و تعارض میان است و امکان اصابت آن به واقع ضعیف تر 

قانون مدنی نیز به اعتبار  35اماره و دلیل، حکومت با دلیل است و اماره تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. ماده 

ست« بی این ناتوانی و چهره اثباتی اماره، پس از اعالم این قاعده که»تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت ا

درنگ می افزاید: »مگر اینکه خالف آن ثابت شود« تا این توهم ایجاد نشود که قانون متصرف را مالک می 

بنابراین در صورت تعارض اماره ید و سند مالکیت،  1شناسد یا تصرف را در حکم سند یا برابر آن می داند.

شود. در  ت شده است، مالک محسوب میسند مالکیت مبنای عمل قرار میگیرد و کسی که ملک به نام او ثب

واقع ثبت دفتر امالك و سند مالکیت، به عنوان دلیل مناسب و قانونی مالکیت معرفی شده و اماره تصرف دیگر 

نیز  1318قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب  757نمی تواند دلیل مالکیت به شمار آید. به ویژه که ماده 

 اثر شمردن تصرف به عنوان دلیل مالکیت در مورد امالك ثبت شده، مرور زمان به منظور تأیید این نظر و بال

تصرف را نسبت به امالکی که در دفتر امالك به ثبت رسیده است، جاری نمیدانست به این ترتیب که:»نسبت 

به امالکی که در دفتر امالك به ثبت رسیده است، مرور زمان جاری نمی شود« به عبارت دیگر در زمان 

آیین دادرسی مدنی سابق، تصرف در ملک ثبت شده، هر اندازه هم که طوالنی مدت   757حکومت ماده  

با  2متصرف نمی شود.باشد، مرور زمان را جاری نساخته و مسقط حق طرح دعوا از سوی مالک رسمی علیه 

این حال منظور از قاعده ید این است که به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن 

 وقفشود، چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولی بودن برای چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می

ین در صورتی است که دلیل قاطع برخالف این ادعا موجود نباشد و اال به مقتضای دلیل عمل و غیره. البته ا

کرده است و گذر ایام هر  غصبدانیم کسی که االن بر این خانه مسلط هست آنجا را شود مثل اینکه میمی

شود بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثال کسی نمی غاصبکردن به مالکیت  حکمچند طوالنی موجب 

لیل وسندی کند بدون اینکه دای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت میپیش قاضی نسبت به خانه

کند در حالی داشته باشد وآن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می

مالکیت او کرده ادعای بودن این شخص، حکم به  ذوالیدکه او هم سند دیگری ندارد در اینجا قاضی باتوجه به 

کند. این قاعده عالوه بر اینکه مورد پذیرش عملی عقالء از هر آیین و کیش هست و شخص اول را رد می

 اهل سنتو  شیعه فریقینعلماء  اجماعسیره و روش پایدار مسلمین در تمامی عصرها بوده مورد اتفاق نظر و 

 3هم قرار گرفته است. امضای شارعباشد چنان چه مورد می

در جای خود ثابت شده که »ید« از امارات است و در تعارض میان اماره و اصول بدون شک اماره مقدم است؛ 

د سرّ تقدم آن نیز اختالف نظر وجود دارد. گرچه اماره از اضعف امارات و اصل از اقوای اصول باشد. در مور

نظریه مشهور بعد از شیخ انصاری این است که سرّ تقدم، حکومت امارات بر اصول است، زیرا در موضوع 

اصول شک اخذ شده و حجیت امارات بنا بر تتمیم کشف است. بنابراین با وجود اماره شک باقی نمی ماند و 

 
 .18، ص . کاتوزیان، ناصر، پیشین 1

 326-327، صص 41ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت، مجله تحقیقات حقوقی، ش ، 1384. نهرینی، فریدون،  2

 279، ص1مکارم شیرازی، ناصر، بی تا، القواعد الفقهیه، بی جا، ج .  3

http://wikifeqh.ir/وقف
http://wikifeqh.ir/غصب
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/غاصب
http://wikifeqh.ir/ذوالید
http://wikifeqh.ir/اجماع
http://wikifeqh.ir/فریقین
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/امضای_شارع
http://lib.eshia.ir/27546/1/279/العجب
http://lib.eshia.ir/27546/1/279/العجب
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در یک صورت به هنگام معارضه»ید« با اصول، استصحاب جاری می شود موضوع اصول از میان می رود. فقط 

 نمی رسد و آن جایی است که حال»ید« معلوم العنوان باشد. مثالً بدون شک هفته پیش این     و نوبت به»ید« 

استصحاب جاری می می یابد یا  »ید« امانی بوده، اما امروز ادعا می کند مالک است. آیا اینجا قاعده»ید« جریان

شود؟ گفته اند در این صورت استصحاب همان عنوان قبل محکّم است. مرحوم آقا ضیا معتقد است»ید« در 

همین جا هم موضوع استصحاب را می برد و نوبت به استصحاب نمی رسد؛ افزون بر اینکه استصحاب در 

مالک نباشد و خود این مستصحب  اینجا مثبت است، زیرا الزمه عقلی استصحاب حال»ید« این است که او

نیست. در جای خود ثابت شده است که استصحاب نمی تواند لوازم عقلی خود را اثبات کند. در مورد 

معارضه »ید« با امارات دیگر چند نکته گفتنی است. گاهی معارضه »ید« با بینه است. در این حال، بینه ای که 

ینه فقط شهادت می دهد که مدعی در سابق مالک این مال بوده، مدعی اقامه می کند چند صورت دارد: گاهی ب

اما درباره اینکه »ید« منکر به آن چگونه است مسکوت است. در این صورت، تعارض بین بینه با این »ید« 

نیست، چون موضوع آن دو متغایر است. گاهی بینه نحوه »ید« منکر را بیان می کند. مثالً می گوید مال از آن 

ت و به ذوالید اجاره یا عاریه داده یا ذوالید آن را غضب کرده است. در این صورت نیز بینه با »ید« مدعی اس

معارضه نمی کند، بلکه اساس »ید« را از بین می برد، زیرا حجیت »ید« در جایی است که سبب »ید« مجهول 

که مال به طور مطلق از آن باشد. اما موضوع تعارض میان بینه و »ید« در جایی است که بینه شهادت دهد 

مدعی است، در حالی که مال در»ید« منکر است. در این صورت است که مؤدای هر یک از بینه و»ید« با 

یکدیگر معارض خواهند بود. در این صورت، اجماع فقها بر تقدم با بینه است. فقیهان برای اثبات این امر به 

   1ادله ای تمسک کرده اند.

گیری از تجارب حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بنا  غم بهرهحقوق ایران به ر

شده است، از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسایل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص 

ست که در حقوقایران ندارد، در میان قواعد فقه؛ اماره تصرف )قاعده ید( از مشهورترین و معتبرترین قواعدی ا

هم یکی از مهم ترین طرق کسب مالکیت و آنگاه اثبات مالکیت می باشد. اینکه ارزش و اعتبار تصرف بعنوان 

دلیلی اثبات مالکیت در مقام تنازع تا چه اندازه است، حدود و دایره شمول آن چقدر است و در نهایت در مقام 

 2د.ازه تاب مقاومت دارتعارض با سایر ادله اثبات مالکیت تا چه اند

 تعارض با شهادت شهود -2-1-2-2

( قانون مدنی در این باره مقرر می دارد:» در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه 1309ماده )

محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.« بنابراین طبق قانون 

و مندرجات دفتر امالك(، شهادت مدنی در مقابل مندرجات یا مفاد سند رسمی )و در نتیجه سند مالکیت  

شهود قابل استماع نیست و چنانچه چنین دعوایی اقامه شود با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود. با وجود 

 
 .269، ص8. شیخ طوسی، بی تا، المبسوط، بی جا، ج1

یش بین المللی فقه و حقوق، اولین هما، تعارض اماره تصرف با سایر ادله از نظر فقه و حقوق، 1396. پور صدقی، حمید؛ شکیبایی، مریم، 2

 .1، صوکالت و علوم اجتماعی

https://civilica.com/papers/l-8281/
https://civilica.com/papers/l-8281/
https://civilica.com/papers/l-8281/
https://civilica.com/papers/l-8281/
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در پاسخ به سؤال در باب شرعی یا غیر شرعی  8/8/1367مورخ  2655این، فقهای شورای نگهبان در نظریه 

( قانون مدنی از 1309هارنظر کرده اند سؤالی که در مشروعیت ماده )( قانون مدنی، چنین اظ1309بودن ماده )

شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر 

( از این نظر که 1309قانون اساسی به شرح ذیل اعالم می گردد: ماده ) 4شورای نگهبان با استفاده از اصل 

ه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته خالف موازین شرع و بدین وسیله ابطال شهادت بین

گفتنی است که از زمان شروع اعالم نظر فقهای شورای نگهبان، مبنی بر غیر شرعی بودن پاره ای از  1میگردد.«

 که آیا شورای نگهبان میقوانین مصوب قبل از انقالب اسالمی ایران، این بحث میان حقوقدانان در گرفت 

تواند قوانین مصوب پارلمان را ملغا کند یا اینکه حق یاد شده از اختیارات قوه مقننه است؟ گروهی معتقدند که 

قانون اساسی، صالحیت فقهای شورای نگهبان در تشخیص قوانین مغایر شرع به مصوبات  4با توجه به اصل 

خود  2مام مصوبات قبل و بعد از انقالب اسالمی می شود.مجلس شورای اسالمی اختصاص ندارد و شامل ت

قانون اساسی ارائه داد، خود را صالح در غیر شرعی اعالم نمودن  4شورای نگهبان نیز در تفسیری که از اصل 

 94بر خالف گروه قبل، عده دیگری از حقوقدانان معتقدند که با توجه به اصل  3همه مقررات مصوب دانست.

اساسی، شورای نگهبان فقط درباره مصوبات مجلس شورای اسالمی می تواند اظهار نظر کرده و قانون  96و 

آنها را تنفیذ یا رد کند و در مورد قوانینی که تصویب آنها به دوران قبل از انقالب اسالمی مربوط است، فقط 

ون اساسی که بیان کننده قان 99تا  93مجلس شورای اسالمی حق نسخ یا الغا یا اصالح دارد. زیرا در اصول 

قانون  58وظایف و اختیارات شورای نگهبان است، به چنین امری اشاره نشده است. بنابراین مطابق اصل 

اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است و این کار شورای نگهبان، دخالت در امور 

 4بان حق الغا و نسخ قوانین موجود را ندارد.مجلس شورای اسالمی محسوب می شود؛ بنابراین شورای نگه

بنابراین با توجه به این اصول می توان نتیجه گرفت که وظیفه شورای نگهبان فقط به قوانینی محدود است که 

در مجلس تصویب میشود و برای نظارت به شورای نگهبان می رود و مهم ترین وظیفه شورای نگهبان آن 

نظر به مجلس برگرداند. در قانون اساسی به هیچ وجه پیش بینی نشده که  است که قانون را برای تجدید

شورای نگهبان، حق ابطال قانون موجود را دارد. ولی به هر حال، در این باره نظریه قاطعی در میان حقوقدانان 

یه اسناد بی شک چنین نظری از سوی فقهای شورای نگهبان می تواند اساس معامالت را که بر پا 5وجود ندارد.

گیرد، متزلزل سازد و خود موجد آثار وخیمی در امور اجتماعی و اقتصادی شود.  رسمی و قانونی انجام می

استدالل حقوقی ای که می توان در رد چنین پنداری )در حجیت شهادت شهود بر اسناد رسمی از نظر شرعی( 

قانون مدنی  1309/ اعالم شدن ماده 8/ انجام گرفته است در حالی که 1367ارائه کرد آن است که غیر شرعی 

، هیچ گونه تعرضی به این ماده نشده است. با توجه 1370سال در اصالحات قانون مدنی در  8/67/ 8در تاریخ 

 
 8/8/1367، مورخ12743. روزنامه رسمی شماره 1

 .20، ص146-147قانون اساسی و قلمرو شمول آن، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، شماره  4، اصل 1361. مهرپور، حسین، 2

 .30، ص 7، س41قانون مدنی«، ماهنامه دادرسی، شماره  1309، ارزش سند رسمی» ضرورت احیای ماده 1382. بندرچی، محمدرضا،  3

 .9، ص 4ون اساسی، تهران، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، دوره جدید، شقان 4، اصل 1369. خامنه ای، محمد، 4

 292، ص 68، سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش1384. کاتوزیان، ناصر، 5
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به اینکه این ماده در همان تاریخ به نظر شورای نگهبان رسیده است و در صورتی که فقهای شورای نگهبان بر 

البته امروزه، استناد   1د، بی شک این ماده حذف و یا الاقل اصالح می گردید.نظریه پیشین خود باقی بودن

( قانون مدنی، چشم گیر نیست و سند رسمی از اعتبار ویژه ای برخوردار است و 1309قضات به ماده )

قانونگذار با حمایت های خاص خود، مردم را به عقد قرارداد و توافقات خود به صورت رسمی تشویق نموده 

است، تا هم دامنه اختالفات ناشی از ادعای تردید و انکار سند عادی کم شود و هم اینکه محاکم و نهادهای 

دولتی و رسمی، بیدغدغه به صحت صدور این اسناد اعتماد کرده و دادرسی نیز کوتاه شود. از این رو، اگر هم 

جلس شورای اسالمی است که با وضع مجدد ( قانون مدنی را با شرع منطبق ندانیم، بر عهده م1309مفاد ماده )

این ماده و در صورت عدم تصویب آن در شورای نگهبان، با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 

 2احیای استحکام اسناد رسمی و به ویژه اسناد ثبتی گام بردارد.

 د )ب(بن نخست بخش موجب بهت. اس اثبات قابل عادل شاهد دو شهادت با مالی امور حقوقی و فقهی نظر از

 وقف، مالت،امع مبیع، ثمن دین، قبیل از باشد مال آن از مقصود که آنچه یا مالی دعاوی» انون مدنیق 230 ماده

یک  یا مرد دو گواهی با است دیه موجب که عمد شبه و خطایی جنایات غصب، مدعی، نفع به وصیت اجاره،

 نگهبان شورای محترم فقهای قانونی و فقهی مسائل به توجه با و روی همین از د.شو می اثبات «زن دو و مرد

 شده محرز محکمه در اعتبارآن که سندی یا رسمی سنددر مقابل  قانون مدنی مقرر می دارد:» 1309 ماده

 فرموده و دانسته شرع مخالف رانمی گردد«.  اثبات شهادت به باشد آن مندرجات یا مفاد با مخالف که دعوی

 خالف دانسته ارزش فاقد معتبر برابر اسناد در را شرعیه بینه شهادت که نظر این ازقانون مدنی  1309:» ماده اند

 3ابطال می گردد«. وسیله بدین و شرع موازین

 تعارض با اسناد عادی -2-1-2-3

آنها استناد شده است، برخوردار ادله اثبات دعوا باید از توان اثباتی الزم برای اثبات موضوعی که در آن، به 

باشند. منظور از توان اثباتی، تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی است، 

که به آن استناد می کند. در برخی موارد توان اثباتی، ویژه سند رسمی است و سایر ادله از چنین توانی بی بهره 

قانون ثبت، قانونگذار با شمارش دسته هایی از اعمال حقوقی، ثبت اسناد آنها را الزامی  47و  46در مواد  4اند.

همان قانون مقرر میدارد:»سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و در صورتی که به  48کرد و در ماده 

 5ثبت نرسد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.«

قانون ثبت، اشخاص در صورتی می توانند بر مبنای مالکیت خود، نسبت به امالك ثبت  48با توجه به ماده 

شده در محاکم و ادارات، حقی مطالبه کرده و یا اقدامی کنند که به موجب سند رسمی، مالک آن ملک شناخته 

ه، حکم خلع ید و یا تواند با ابراز سند عادی، برای مثال از دادگا ابراین، در موارد مزبور، شخص نمیشوند. بن

 
 .13، حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ص1383.  میرزایی، علیرضا،1

 .18-19. طباطبائی حصاری، نسرین، پیشین، صص 2

 24/08/1367 -12734منتشره در روزنامه رسمی شماره  نگهبان شورای فقهای . نظریه3
 14، ص  3، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ج1384. شمس، عبداهلل، 4

 .19. طباطبائی حصاری، نسرین، پیشین، ص5
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از شهرداری، پروانه ساختمان ملک را بگیرد. با وجود مواد مذکور، رویه قضایی پذیرفته است که اگر خواهان 

با استناد به سند عادی، مدعی باشد که مالک رسمی ملک، متعهد به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی عقد 

نعقد کرده و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بیعی است که به صورت عادی نسبت به امالك مزبور م

اقامه نماید، این دعوا شنیده می شود و در صورت احراز صحت ادعا، حکم الزام فروشنده )مالک رسمی( به 

تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود تا محکوم له )خریدار( با اجرای این حکم بتواند از مزایای قانونی سند 

  1هره مند شود.رسمی مالکیت ب

بنا بر این در مواردی که اسناد یکی از طرفین رسمی و سند دیگر عادی باشد، در مواقع تعارض کدام یک 

االت ؤمقدم می باشد: آیا در تعارض سند رسمی و عادی نیز باید قائل به تساقط گردید! پیش از پاسخ به این س

باید به سوال دیگری پاسخ داده شود و آن اینکه آیا امکان تحقق تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی 

در مواردی که اسناد یکی از طرفین رسمی و سند طرف مقابل عادی باشد، اصوالً تعارض  وجود دار یا خیر!؟ 

قانون ثبت، کلیه 48و 47و 46تناد مواد مستقر در موضوع واحد قابل تصور نمی باشد؛ زیرا از یک طرف به اس

معامالت راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و اسناد عادی توانایی اثبات آن مواضوعات 

را نخواهند داشت. به عبارتی دیگر، انتقال و هرگونه معامله نسبت به حقی که قبآل با تنظیم سند رسمی ثبت 

قانون ثبت، در  22و  48رسمی صورت گیرد، واآل سندی که ثبت نشود مطابق ماده شده است باید با سند 

محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در این موارد سند عادئ مستقیماً فاقد قدرت اثباتی و حجیت بوده و لذا 

م از شرایط قابل تعارض با سند رسمی نمی باشد. به عبارتی دیگر در این موارد سند عادی فاقد شرط چهار

تحقق تعارض بوده و لذا قابل تعارض باسند رسمی نمی باشد. نکته آنکه با وجود عدم الزام آور بودن اسباب 

موجه آراء وحدت رویه، عدم امکان تحقق تعارض مستقر بین سند رسمی و سند عادی در اسباب موجه رای 

رفته است. رای مذکور بیان می دارد: نظر بر نیز مورد اشاره قرارگ 01/8/1351تاریخ  43وحدت رویه شماره 

قانون ثبت اسناد و امالك، قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت  171اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 

به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غیرمنقول به موجب 

همان قانون در  48مذکور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده  قانون 47بند اول ماده 

البته این به آن معنا  هیچ یک ادارات ومحاکم پذیرفته نشده وقابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

ه دارنده سند عادی نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده سند عادی را مغلوب نهایی دعوا بدانیم، بلک

با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی که نزد ثالث  می تواند با استفاده از طریق مختلف، مثالً

موجود است و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی، به استناد سند عادی تقاضای الزام 

شن است که اثبات مالکیت، موضوعی متفاوت از اثبات مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد. به وضوح رو

بطالن معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی می باشد و لذا در این موارد نیز به واسطه عدم وحدت 

 2موضوع، تعارض بین سند رسمی و عادی متصور نمی باشد.

 
 149پیشین، ص . شمس، عبداهلل، 1

 15/11/1399در مورخه  http://abdilawyer.com. حقوقدان عبدی،  2

http://abdilawyer.com/
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 قلمرو قانونی تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق فرانسه -2-2

در حقوق فرانسه به طور صریح به موضوع تقابل اسناد رسمی در مقابل ادله ی دیگر هیچگونه اشاره ای 

نگردیده است ولیکن می توان به طور ضمنی به برخی مواد اشاره داشت که به این موضوع اشاره نموده است. 

افزون بر آن مناسب است به شود که دارای ارکانی باشد. در حقوق فرانسه، سند در صورتی رسمی شمرده می

سند رسمی، دارای قوه ی اثباتی است از این قوه اثباتی در  1اعتبار، توان اجرایی و اثباتی آن نیز اشاره شود.

کنند. یعنی این که سند رسمی، خودش، خودش را د مییا Force probante با دو کلمه ی حقوق فرانسه

کند. هم مفاد آن را و هم تاریخ آن را و هم امضاءهای آن را و به دلیل دیگری برای اثبات آن، نیاز اثبات می

هم واجد جنبه ی ثبوتی حق است و هم واجد جنبه ی اثباتی حق. این معنی از  سند رسمینیست. بنابراین، 

توان گفت که دارنده ی سند دهد و میقرار می دادگاه حکم نهاییو  حکم قطعیسند رسمی، آن را در عرض 

 1323در راستای تقابل سند عادی با اسناد رسمی می توان به ماده ی  رسمی، معاف از اقامه ی دعوی است.

ه نمود که مقنن بیان می دارد:»کسی که سند عادی علیه او ابراز شده، باید رسماً نوشته قانون مدنی فرانسه اشار

یا امضای خود را تصدیق یا تکذیب کند«. از جهاتی دیگر نیز می توان به مقررات دیگری استناد نمود که به 

 صورت ضمنی به موضوع تقابل اسناد اشاره شده است.

 اعتبار و صحت سند بر سایر ادله -2-2-1

می  بیان رویکرد ایجاد مالکیت با ثبت آن، درباره ی ثبت« خود حقوق و کتاب »وثائق در فرانسوی حقوقدان

نظر گرفته شود.  در گردد ثبت باید که حقوقی کند: »ممکن است ثبت به عنوان »شرط اعتبار و صحت« عمل

اید ثبت گردد در نظر گرفته شود. در چنین نظامی، ثبت نشدن در چنین نظامی، ثبت نشدن عمل حقوقی که ب

عمل حقوقی، منجر به بطالن آن می گردد. به گونه ای که آن عمل حقوقی به یک عمل حقوقی تشریفاتی 

با توجه به رویکرد فوق می بایست عنوان نمود که اسناد رسمی در تقابل با سایر ادله از  2تبدیل می شود«.

 اهمیت برخوردار بوده و بر مبنای شرط اعتبار و صحت شکل می گیرند.

 قابلیت استناد سند بر سایر ادله -2-2-2

 به بلکه مالکیت، انتقال شرط نه و است معامله اعتبار و صحت شرط نه ثبت، ،در حقوق فرانسه نظر طبق این

استناد  قابل ثالث اشخاص برابر در معامله این اما می شود؛ منتقل هم مالکیت و شده واقع تراضی عقد صرف

انتقال  از را حقوقشان منتقل الیهی که دو میان از که است آن نظریه این نتیجه ی 3آن. ثبت از بعد مگر نیست،

 نمی شود؛ دانسته مرجح گرفته است، صورت او به انتقال اول که کسی اند، کرده دریافت واحدی دهنده ی

آنچه ناگفته نماند، می گیرد.  قرار مورد حمایت و می شود داشته مقدم گردیده ثبت اول حقوقش که کسی بلکه

ه نقل فرانسویان را به سمت تعدیل اصل حاکمیت اراده و ایجاد استثناء بر رضایی بودن انتقال مالکیت در حوز

و انتقال اموال غیر منقول کشاند، ضرورت حمایت از اشخاص ثالثی است که از انتقال رضایی مالکیت میان دو 

 
 .81شمس، عبداهلل، پیشین، ص . 1

2 Picod, Yves (1999), Lecons de droit civil (Suretes publicite fonciere), 7edition, Moncherestien, 

Paris, p589. 
3. Ibid. 

https://www.vekalatonline.ir/tags/14238/حقوق-فرانسه/
https://www.vekalatonline.ir/tags/555/سند-رسمی/
https://www.vekalatonline.ir/tags/3822/حکم-قطعی/
https://www.vekalatonline.ir/tags/14141/حکم-نهایی/
https://www.vekalatonline.ir/tags/175/دادگاه/
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شخص بی اطالع می مانند. بنابراین به خوبی قابل درك است که اگر هدف از اجباری شدن ثبت حمایت از 

ثالث باشد و انتقال رضایی اشخاص ثالث است، ضمانت اجرای این اجبار نیز محدود به همان اشخاص 

ثیر قرار ندهد. این راه حل مبتنی بر یک منطق کامالً عقالنی است: نظام حقوقی أمالکیت بین طرفین را تحت ت

مین اهدافش نیاز به ثبات در قواعد حقوقی بنیادین خویش دارد و تا زمانی که می توان معایب أبه منظور ت

احتمالی ناشی از این قواعد درگذر زمان را با توسل به تدبیرهای تکمیلی بر طرف نمود، دست برداشتن از 

لث را در معرض قاعده بی معناست. بدین ترتیب، اگر عیب انتقال رضایی مالکیت این است که اشخاص ثا

خطر قرارمی دهد، کافی است به طریقی از این اشخاص ثالث حمایت کرد. در مقابل، اگر انتقال رضایی 

مالکیت میان طرفین یک عقد نه تنها مشکل ساز نیست بلکه روابط معاملی میان مردم را تسهیل نیز می نماید، 

با این  جاد آثار حقوقَی میان طرفین« وجود دارد؟کفایت توافق برای ای»چه نیازی به عدول از قاعده بنیادین 

قابل  قابل استناد نبودن بیع ثبت نشده در برابر اشخاص ثالث، حال، باید توجه داشت که منظور فرانسویان از

قابل استناد نبودن »ماهوی« است: منظور این نیست که چنین بیعی  استناد نبودن »شکلی« نیست بلکه منظور

یا از حیث ادله اثبات دعوی دلیل قابل استنادی در برابر اشخاص  ثبات شدن در دادگاه را ندارد وصرفاً قابلیت ا

ثالث نیست بلکه منظور این است که بیع مزبور ولو آن که در تحققش هیچ اختالف و تردیدی هم نباشد، 

 1د.نسبت به اشخاص ثالث بی اثر و از نظر حقوقی در حکم آن است که اصالً وجود ندار

 نتیجه گیری

اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین ادله در تقابل با ادله ی دیگر شناخته می شود که آثار مختلفی نیز با 

توجه به شرایط سند دارد. سند، در تعارض و تقابل اسناد دیگر در حقوق ایران و فرانسه از قلمرو خاصی 

یکی از آثار مهم ثبت ملک در دفتر امالك و دارد.  برخوردار است و دالیل مختلفی نیز در این زمینه وجود

صدور سند مالکیت، عدم پذیرش اماره ید است. این به معنای آن است که پس از ثبت ملک در دفتر امالك، 

 بدان دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک، دلیل مالکیت محسوب نمی شود و کسی نمی تواند

که »ید« از امارات است و در تعارض میان اماره و اصول بدون شک اماره مقدم  است استناد نماید. ثابت شده

گرچه اماره از اضعف امارات و اصل از اقوای اصول باشد. در مورد سرّ تقدم آن نیز اختالف نظر وجود ااست؛ 

رسمی یا مقرر می دارد:» در مقابل سند  تعارض سند با شهادت شهود قانون مدنی در باره 1309دارد. ماده 

سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات 

نمی گردد.« بنابراین طبق قانون مدنی در مقابل مندرجات یا مفاد سند رسمی )و در نتیجه سند مالکیت  و 

ن دعوایی اقامه شود با قرار عدم مندرجات دفتر امالك(، شهادت شهود قابل استماع نیست و چنانچه چنی

در پاسخ به  8/8/1367مورخ  2655استماع دعوا مواجه می شود. با وجود این، فقهای شورای نگهبان در نظریه 

سؤالی که در  ند:انون مدنی، چنین اظهارنظر کرده اق 1309سؤال در باب شرعی یا غیر شرعی بودن ماده 

ی نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد قانون مدنی از شورا 1309مشروعیت ماده 

 
1. J.DUCLOS, 1984, L’opposabilité (essai j’une théorie générale), Thèse, Rennes, L.G.D.J. p.p 28 
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قانون اساسی به شرح ذیل اعالم می  4بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان با استفاده از اصل 

از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته خالف موازین  1309ماده »گردد: 

ادله اثبات دعوا باید از توان اثباتی الزم برای اثبات موضوعی که بنابراین،   گردد.« بدین وسیله ابطال می شرع و

در آن، به آنها استناد شده است، برخوردار باشند. منظور از توان اثباتی، تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در 

توان اثباتی، ویژه سند  ،می کند. در برخی موارد قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی است، که به آن استناد

قانون ثبت، قانونگذار با شمارش دسته  47و  46رسمی است و سایر ادله از چنین توانی بی بهره اند. در مواد 

دارد:»سندی که مطابق  همان قانون مقرر می 48هایی از اعمال حقوقی، ثبت اسناد آنها را الزامی کرد و در ماده  

باید به ثبت برسد و در صورتی که به ثبت نرسد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد  مواد فوق

گونه اشاره ای  ادله ی دیگر هیچ در حقوق فرانسه به طور صریح به موضوع تقابل اسناد رسمی در مقابل شد.«

موضوع اشاره نموده است.  نگردیده است ولیکن می توان به طور ضمنی به برخی مواد اشاره داشت که به این

شود که دارای ارکانی باشد. افزون بر آن مناسب است به در حقوق فرانسه، سند در صورتی رسمی شمرده می

بنابراین در حقوق ایران و فرانسه، سند به عنوان یکی از معتبر اعتبار، توان اجرایی و اثباتی آن نیز اشاره شود. 

 از قدرت اثباتی باالیی برخوردار است. در تقابل با سایر ادله، کهترین ادله ی اثبات شناخته می شود 
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