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  مقدمه. 1
ين ي قانون آ،)1333 و 1309، 1292، 1291ازجمله مواد (مواد متعددي از قانون مدني برابر 

، 70ازجمله مواد (و قانون ثبت اسناد و امالك ) 108 و 219، 218ازجمله مواد (دادرسي مدني 
دانان و   بلكه در كالم حقوق،تنها دليل بودن سند امري مسلم و قطعي است ، نه)93 و 73

، معتبرترين، )166، ص1384 قائم مقام فراهاني، .ك.ر( عنوان ارزشمندترين  به1نويسندگان حقوقي از سند
، )40، ص1389؛ گلدوزيان، 79، ص1391شمس، ( ترين ، مهم)232 و 231، ص1388زراعت، ( ترين، بهترين كامل
حميتي واقف، ( ترين ادله دليل و جزء قوي )121، ص1391؛ ناصر شاد باد، 79، ص1391شمس، ( ترين رايج

ي اختيار ارزيابي سند رسمي و اسناد ها قاضي حت  ياد شده است و به نظر آن)107، ص1387
 كاتوزيان، ( دليل قانوني يا تعبدي است،اصطالح به ندارد و كه در حكم آن است،را اي  عادي
؛ 43، ص1389؛ گلدوزيان، 105، ص1387؛ حميتي واقف، 231، ص1388؛ زراعت،79، ص1391؛ شمس، 57ص ، 1، ج1384

 ؛ محمودي دشتي، 82، ص1390؛ عمرواني، 128، ص1388يه، ئقضا ةقوزش ؛ معاونت آمو121، ص1391ناصر شاد باد، 
عنوان دليل  در بياني متفاوت، ظاهراً اعتبار سند به 2 قانون مدني1335مادة اما  .)222، ص1373

ند برد و گويا كاربرد س ميسؤال را زير  است و دليل بودن آنساخته مستقل را با ترديد مواجه 
  در،ترتيب اين قرار گيرد؛ به) علم قاضي(داند كه عامل تحقق دليل ديگر  را محدود به اين مي

. رسد نظر مي خصوص اعتبار سند، اين ماده با ساير مواد قانوني مربوط به اسناد، ناهماهنگ به
ين ماده قصد گذار با اصالح ا كند كه قانون بررسي پيشينة فقهي سند، اين احتمال را تقويت مي

  .داشته است تا در جهت هماهنگي با فقه، سند را از شمار ادله خارج سازد
هاي قابل تأمل  منظور يافتن راهي براي رفع اين ناهماهنگي، ابتدا نكته در پژوهش حاضر به

اير ، سپس رويكرد س استشدهخصوص سند، تشريح   در1335مادة گذار در  در بيان قانون
دنبال آن، احتماالت قابل  شود و به طور مختصر مرور مي مواد قانوني مربوط به اعتبار سند به

نحوي كه سبب رفع ناهماهنگي آن با ساير مواد قانوني مربوط به  به 1335مادة طرح در تحليل 
  .شوند اعتبار سند شود، بيان مي

  
  

                                                            
رسمي و (ها و امتيازات به سند به صورت مطلق  ژگيان و نويسندگان حقوقي، اين ويدان  اگرچه در آثار بيشتر اين حقوق.1

 . باشد  ميكه در حكم سند رسمياست اي   اسناد رسمي و اسناد عاديها ، اما منظور آن شدهنسبت داده) عادي

موجب اقرار يا  م بهتوسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاك«: 1370 آبان 14 اصالحي .م.ق 1335ة ماد. 2
تواند حكم به دعوي خود را كه  صورت مدعي مي شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين

 .»مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد



  
 401                        قانون مدني1335 ةبر مبناي ماد  و اسناد در دادرسي مدنيتبيين جايگاه علم قاضي 

خصوص  م در. ق1335 ةگذار در ماد ونهاي قابل تأمل در بيان قان تشريح نكته. 2
   آن با مواد قانوني ديگراسناد و تعارض

خصوص   در.م. ق1335مادة گذار در  هاي قابل تأمل در بيان قانون  ابتدا نكته،در اين بخش
  .شوند ها ناهماهنگ است، بيان مي ترين موادي كه اين ماده با آن  سپس مهم، شدهاسناد تشريح

  خصوص اسناد  م در. ق1335 ةگذار در ماد هاي قابل تأمل بيان قانون تشريح نكته. 1. 2
 يكي از شرايط استناد به ،م.د.آ. ق271 ة و مادش1370 اصالحي سال .م. ق1335مادة موجب   به

 وقتي توسل به قسم «:دارد  در اين زمينه مقرر مي1335 ةماد. است» فقدان ادلة ديگر«سوگند 
موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد  ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به

شود كه نااميدي از اثبات يا  ارجاع به سوگند زماني مفيد واقع مي. »...يا امارات ثابت نشده باشد
القي و احتمال شكست در دعوا چيره باشد و اميد به نداي وجدان خوانده و فشار نيروهاي اخ

گذار به  قانون همين منظور، به. )308ص ،1ج ،1384كاتوزيان، ( مذهبي جايگزين اثبات منطقي شود
كه براي اثبات ادعاي خود دليل و مدرك معتبري نداشته  تا درصورتياست مدعي اجازه داده 

  .عليه درخواست سوگند نمايد حل از مدعي عنوان آخرين راه باشد، به
شود كه مدعي براي اثبات ادعاي  صورتي محقق مي اين ماده، شرط فقدان ادله درر براب

  به .نداشته باشد» علم قاضي بر مبناي اسناد و امارات«يا » شهادت«يا » اقرار«خود، دليل يعني 
جز سوگند را منحصر به اقرار، شهادت و علم قاضي  ه اثبات بة ظاهراً اين ماده، ادل،ترتيب اين

نام نيز  از سند ،منتها در ضمن علم قاضي.  اثبات نياورده استة ادلشمار و سند را در دانسته
كه ابتدا به دليل  صورت اين به. كرده استاستفاده » علم قاضي بر مبناي اسناد« و از تعبير برده

آن » شرط اعتبار«عنوان   را بهكند و سپس مستند بودن اين علم به سند اشاره مي) علم قاضي(
تواند مقدمه و مستند علم   بلكه صرفĤً مي،عنوان دليل حجيت ندارد كند؛ پس سند به بيان مي
 علم قاضي است و نقش سند صرفاً ،دليل اثبات ،اين مادهبرابر  بنابراين .شمار آيد قاضي به

مستند «قرار گيرد و واضح است كه ) علم قاضي(ي محدود به اين است كه مستند دليل ديگر
اقرار، شهادت و (سند در كنار ادلة ديگر نشدن ذكر شود؛ درنتيجه،  نميشمرده  »دليل«، »دليل

كردن معناي خارج  به» علم قاضي بر مبناي اسناد«سو و استفاده از تعبير   يك از) علم قاضي
  . ستادله اشمار دليل از 

  خصوص اسناد  با مواد قانوني ديگر در.م. ق1335 ةتعارض ماد. 2. 2
ين دادرسي مدني و قانون ي، در قوانين مختلف ازجمله قانون مدني، قانون آ1335 ةبرخالف ماد

 بلكه سند رسمي و برخي ،شود ميعنوان دليل مستقلي معرفي  تنها سند به  نه،ثبت اسناد و امالك
، 1388؛ زراعت، 79، ص1391؛ شمس، 57ص ،1ج ،1384 كاتوزيان،( شده بر قاضي تحميل ناد عادياز اس
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؛ عمرواني، 128، ص1388؛ معاونت آموزش قوه قضاييه، 121، ص1391؛ ناصر شادباد، 43، ص1389؛ گلدوزيان، 231ص
جا آناست؛ تاگرديده   و اختيار ارزيابي آن از قاضي سلب)222، ص1373؛ محمودي دشتي، 82، ص1390

، 1384 قائم مقام فراهاني، .ك.ر( عنوان ارزشمندترين طور كه پيش از اين نيز نقل شد، از آن به كه همان

؛ 79، ص1391شمس، ( ترين ، مهم)232 و 231، ص1388زراعت، ( ترين، بهترين ، معتبرترين، كامل)166ص

ترين  دليل و جزء قوي )121، ص1391؛ ناصر شاد باد، 79، ص1391، شمس( ترين ، رايج)40، ص1389گلدوزيان، 
 ياد شده است و حتي به تصريح برخي، سند رسمي يا سند )107، ص1387حميتي واقف، ( ادله

عمرواني، ( متعارض برتري داردادلة ديگر  بر  است،اي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده عادي

 با اين قوانين تعارض 1335مادة  ،ترتيب اين به ؛)222، ص1373ي دشتي، ؛ محمود28 و 82، ص1390
  .دارد

 هستنددسته اول موادي  :كردتوان به دو دسته تقسيم  اسناد را ميدر خصوص مواد قانوني 
 عنوان دليل بهتنها سند را   كه نهانددسته دوم موادي، و اند عنوان دليل معرفي كرده كه سند را به

از قاضي سلب اند، بلكه اختيار ارزيابي سند رسمي و برخي از اسناد عادي را  رسميت شناخته به
  . اند كرده

اعتبار و استقالل سند رسمي و ) 1335مادة جز  هب(از مواد متعددي از قانون مدني ) الف
طور مطلق يعني سند رسمي  سند بهخصوص   مواد اين قانون دربرخي. شود عادي استنباط مي

ناظر به سند عادي است، كه تمامي اين  بعضي ديگر و برخي ناظر به سند رسمي و ،و عادي
  :مواد بر دليل بودن سند داللت دارند

   داليل اثبات دعوا از قرار ذيل «: دارد ادله مقرر ميبرشمردن مقام   در.م. ق1258مادة
صورت  در اين ماده از سند به. »اقرار، اسناد كتبي، شهادت، امارات و قسم: است

  . شده استادله ياد ديگر عنوان دليل مستقلي در كنار  مطلق به
  است كه روشن .  اثبات دعوا بيان شده استةدر جلد سوم قانون مدني، ادل

عنوان دليل  معناي اعتبار سند به  نيز بهص دادن كتاب سوم از اين جلد به سنداختصا
گذار شكل  اساس فكر قانون هاي قانون بر بندي و عنوان باشد؛ چراكه تقسيم اثبات مي

حال  .)133، ص1382نقل از ديلمي،   به271، ص1332پاكيه، ( ها نظر داشته است  و به آنگرفته
 صرفاً در حد اين بود كه بتواند مستند دليل سند جزء ادله نبود و نقش آنكه اگر آن

نظر گرفته  نبايد براي آن در قانون عنوان خاص در،ديگر يعني علم قاضي قرارگيرد
  . شد مي

 طرف مقابل تصديق از سوي كه سند عادي   درصورتي،م. ق1291مادة تصريح   به
 ، اصالت آن احراز شودظهار انكار يا ترديد و يا ادعاي جعلْشود يا پس از تعرض و ا

، 1390عمرواني، ( استاعتبار سند رسمي را خواهد داشت و قاضي مكلف به پذيرش آن 
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ها بر قاضي تحميل  اي از آن تنها دليل است، بلكه دسته ؛ درنتيجه سند عادي نه)91ص
  .شود مي

 اي كه اعتبار سند  مقابل سند رسمي يا سند عادي  در،م. ق1292 ة بر اساس ماد
از اعتبار يادشده توان ادعاي جعليت نمود يا ادعا كرد كه سند   فقط مي،رسمي را دارد

 اعتبار بي سند ، و اگر مدعي بتواند يكي از اين دو مورد را اثبات كند استافتاده
موارد، دليلي است كه   در اين سند، درواقع.صورت اعتبار دارد اين ، درغيرخواهد بود

  .)43، ص1389 گلدوزيان، .ك.ر(  نه اعتبار آن، آن نيازمند دليل استياعتبار بي
  نيز مقرر شده است كه شهادت توان تعارض با سند رسمي و .م. ق1309مادة  در 

ارض، حجيت داشتن و كه يكي از شرايط تعحال آن ،حتي سند عادي معتبر را ندارد
تنها حجيت دارد، حتي   سند نه،بنابراين ؛)188، ص1370مظفر، ال( معتبر بودن دو دليل است

  . درصورت تعارض با شهادت، بر اين دليل رجحان دارد
   كه حقي عليه متوفي ادعا و از ورثه او مطالبه شود،   درصورتي،م. ق1333مادة برابر

اصل «اثبات براي ادلة معتبر ارائة بر لزوم   افزونم به نفع مدعي، براي صدور حك
سوگند ياد كند كه اصطالحاً به اين سوگند، » بقاي حق«، مدعي بايد براي اثبات »حق

اما اين ماده موردي را كه اين نوع ادعا مستند به . شود اطالق مي» سوگند استظهاري«
اين امتيازِ ويژه كه مختص سند . وگند دانسته استسند رسمي است معاف از س

لحاظ اهميت اين دليل است؛ بنابراين مطابق اين ماده، سند رسمي  رسمي است به
فقط توان اثبات حق را دارد، بلكه خواهان را از اداي سوگند  تنها دليلي است كه نه

  .كند نياز مي براي اثبات بقاي حق، بي
رسميت  عنوان دليل مستقل به ين دادرسي مدني نيز سند بهيانون آدر مواد متعددي از ق) ب

   :شناخته شده است
  مبحث سوم از فصل (ادله يك عنوان و مبحث خاص ديگر كه در كنار بر آنافزون

رسيدگي به  «، عنوان فصل دهم اين قانونبه سند تعلق گرفته) دهم اين قانون
  . به سند اختصاص يافته استنيز حث سوم اين فصل است و مب» داليل

  كه دعوا مستند به سند رسمي   مقرر شده است كه درصورتي.م.د.آ. ق108مادة  در
تواند حتي قبل از تقديم دادخواست، از دادگاه درخواست تأمين  باشد، خواهان مي

 نيز از اين اندء اسناد عاديبند ج اين ماده، اوراق تجاري كه جزبرابر . خواسته كند
گذار در اين ماده اين امتياز را فقط براي سند قائل شده   قانون.ندامتياز برخوردار

  .است
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 هاي مناقشه در صحت و اعتبار سند در قانون معين شده و به اظهار انكار يا ترديد   راه
مورد ها  روشه يكي از اين ؛ لذا هرگاه سندي ب است يا ادعاي جعل منحصر شدهو 

 اثر بدهد  معتبر است و دادگاه موظف است كه به مفاد آن ترتيب،مناقشه قرار نگيرد
  .)26، ص1388معاونت آموزش قوه قضائيه، (

   اين اثر ندادن به سند بايد دليل ارائه شود؛ به  براي ترتيب،م.د.آ. ق219مادة برابر 
  .  نه پذيرش آن، نيازمند ارائه دليل است چون عدم پذيرش آن، است سند دليل،ترتيب

را  تنها آن  نه، كه ناظر به سند رسمي استش1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب )  ج
   :بخشد اي به آن مي مختلف، امتيازات ويژههاي  جنبه بلكه از ،داند دليل مي
 د، تنها از طريق نثبت دارسابقة كيت اموال غيرمنقولي كه مال ،ث.ق 22مادة موجب   به

اي متمايز و  گونه  سند رسمي ممكن است؛ بنابراين توان اثباتي اين دليل بهةارائ
  . استشناخته شده به رسميت برتر از ساير ادله 

  مي، معتبر تمام محتويات و امضاءهاي مندرجه در سند رس «:ث.ق 70مادة  برابر
 حتي اگر قاضي به ادعاي انكار ،موجب همين ماده كه به جاآن تا.»...خواهد بود

  . سال از خدمت منفصل خواهد شد  تا يك،رسيدگي كند
   به سند رسمي موجب مسئوليت توجهي  بيمقرر شده است كه  .ث.ق 73در ماده

؛ درنتيجه سند رسمي انتظامي و مدني قضات و مأمورين دولتي خواهد شد
 ايجاد علم براي قاضي  نيازمند،اثر به آن كه دليل است حتي ترتيبگذشته از آن

  . اند صراحت مكلف به پذيرش آن شده نيست و قضات به
   اسناد رسمي راجع به معامالت امالك ثبت شده ةكلي «:دارد مقرر مي .ث.ق 93مادة 

 94 ةموجب ماد همچنين به. »االجراء است حاكم الزممستقالً و بدون مراجعه به م
 اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج ةمدلول كلي «:ث.ق

ميزاني است  ؛ لذا ارزش سند رسمي به»االجرا است حكمي از محاكم عدليه الزم
د مراجعه به كه در بسياري از موارد براي صدور حكم و احراز واقعه حتي نيازمن

 كه سند رسمي را يك دليل معتبر قانوني 73مادة يعني فراتر از . دادگاه نيست
تنها الزم نيست  اي است كه نه گونه  به94 و 93دانست، اعتبار آن در مواد  مي

قاضي را به علم برساند، بلكه اساساً اثبات موضوعي كه مستند به سند رسمي 
  .دعوا و رأي دادگاه نداردمة اقا نياز به ،باشد

ين دادرسي ي، قانون آ)1335 ةجز ماد هب(موجب مواد متعددي از قانون مدني  كه به نتيجه اين
رسميت  ادله بهديگر عنوان دليلي مستقل در كنار  مدني و قانون ثبت اسناد و امالك، سند به

ز تعرض باقي بماند و مورد انكار و كه مصون ا شناخته شده است و حتي سند عادي، مادامي



  
 405                        قانون مدني1335 ةبر مبناي ماد  و اسناد در دادرسي مدنيتبيين جايگاه علم قاضي 

 اصل بر اصالت  همان طور كه گفته شده،، محمول بر صحت است؛ درنتيجه،ترديد قرار نگيرد
درصورت تعرض و اظهار انكار، ترديد يا ادعاي . )324ص ،1، ج1384كاتوزيان،( سند عادي است

اي كه مورد تعرض   عادياسناد.  با اثبات اصالت آن، درحكم سند رسمي خواهد بودجعل نيز
 كه بايد از نوع دليل قضاييولي  هم دليل هستند،  استقرار گرفته و اصالت آن احراز نشده
اعتبار اسناد رسمي بسيار فراتر از اسناد عادي است، . موجب قناعت وجدان قاضي شود

 مسئوليت انتظامي و به آن موجبتوجهي  بينحوي كه قاضي مكلف به پذيرش آن است و  به
تنها  كه نه صورت اين  هستند؛ بهاالجرا جا كه بسياري از اسناد رسمي الزمآن تا،مدني خواهد شد

دعوا اقامة مستلزم حصول علم براي قاضي نيست، بلكه اساساً نيازمند مراجعه به دادگاه و 
ادله و منحصر شمار ي خارج كردن سند از  يعن1335مادة  مدلول ظاهري ،ترتيب اين نيست؛ به

عنوان مقدمه و مستند علم قاضي، با اين قوانين در تعارض آشكار است و  كردن نقش آن به
مادة سو در   خصوص اسناد، رويكرد متعارضي اتخاذ كرده است؛ چراكه از يك گذار در قانون
كه همة اسناد را بر آنافزون  در قوانين مختلف، ،گرداند، اما از سوي دي نمي  سند را دليل1335

 قرار 1291مادة كه مشمول را اي  دهد، اسناد رسمي و اسناد عادي  اثبات قرار ميةادلزمرة در 
را از قاضي سلب  بخشد و حتي اختيار ارزيابي آن  اثبات نيز برتري ميةادلديگر  بر ،گيرند
  .كند مي

  .م.ق 1335 ةمادهاي قابل بررسي در تحليل مفاد  احتمال. 3
در اين بخش .  و ناهماهنگي آن با ساير قوانين تبيين شد1335مادة تأمل  قابلهاي  نكتهتاكنون 

هاي قابل طرح  شود احتمال و سعي ميبه بررسي و تحليل اين بيان و اين ناهماهنگي پرداخته 
  .هاي ممكن، مطرح و ارزيابي شوند حل ن زمينه و راهدر اي

  .م.ق 1335 ةمادتأييد تعارض و اثر آن؛ نسخ مقررات مغاير با . 1. 3
توان   ميخصوص اعتبار و جايگاه سند  با مواد قانوني ديگر در.م. ق1335مادة در تأييد تعارض 

 در متن سابق اين .آن شدپيشين و جانشين متن  تصويب ش1370 در سال 1335مادة  ،گفت
 پس ميان نيامده بود و اين عبارت سخني به» علم قاضي بر مبناي اسناد و امارات«ماده از عبارت 

بيني   و در راستاي تطبيق اين ماده با فقه پيشش1370از انقالب اسالمي در اصالحات سال 
فاضل ال؛ 120، ص1351طوسي، ال(  كتابت هستندياعتبار بيشد؛ چراكه مشهور فقهاي اماميه قائل به 

؛ الجبعي العاملي، 65ق، ص1412؛ العاملي، 67ق، ص1408حلي، المحقق ال؛ 522ق، ص1405حلّى، ال؛ 494ق، ص1417بي، اآل
ادعاي اجماع خصوص  اين جا كه از سوي برخي از فقها درآنتا، )519ق، ص1415نراقي، ال؛ 67تا، ص بي

حلّى، ؛ ابن ادريس 224، صق1407الطوسى، ؛ 457، 3ق، ج1413؛ همان، 188 ، ص2تا، ج  بي ،العالمه الحلّى( شده است

 مگر موجب حصول علم براي ،اين دسته از فقها معتقدند سند حجيت ندارد. )176ص، 2ق، ج1410



  
 1395، پاييز 3شمارة ، 46 ة دور، خصوصيحقوقالعات مط  فصلنامه                                         406 

ق، 1408حلي، المحقق ال؛ 522ق، ص1405حلّى، ال؛ 494ق، ص1417بي، اآلفاضل ال؛ 120، ص1351طوسي، ال( قاضي شود

تعدادي از فقهاي معاصر . )519ق، ص1415نراقي، ال؛ 67تا، ص ؛ الجبعي العاملي، بي65ق، ص1412؛ العاملي، 67ص
؛ 74، ص1381 امام خميني،( دانند حتي سند رسمي را نيز بدون حصول علم براي قاضي حجت نمي

آبادي،  نجفالمنتظري ال؛ 144صق، 1324گيالني، ؛ 480ق، ص1416؛ فاضل لنكراني، 114ق، ص1420حكيم، البايي طباطال
بلكه علم قاضي دليل ، شود نميشمرده اين قول نيز سند دليل برابر  ،ترتيب اين به ؛)498تا، ص بي

 ضمن بحث شرايط قاضي مطرح شده  موضوع، اينيادشدهكه در آثار خصوص آن به(است 
تواند يكي از عوامل پيدايش علم براي قاضي باشد و اين معنا همان  و سند صرفاً مي) است

  . بر آن داللت دارد1335مادة چيزي است كه ظاهر 
هاي   از انقالب اسالمي و در سال جلد سوم قانون مدني و قانون ثبت، پيش،از سوي ديگر

 مقدم 1335مادة لحاظ تاريخ تصويب نسبت به  اند و از تصويب رسيده بهش 1314و  1310
 ش1370گذار در سال  ن با ساير قوانين اين است كه ارادة قانو1335مادة نتيجة تعارض . هستند

از شمار ادله را  آنبر اين بوده است تا نسبت به اعتبار اسناد از نظر مشهور فقها تبعيت كند و 
  ناسخ ساير مواد قانون مدني و قانون ثبت درش1370 مصوب 1335مادة  درواقع خارج سازد؛

 و غيرشرعي دانستن 1306مادة ايراد شوراي نگهبان نسبت به . خصوص اعتبار سند است
  .اين امر استمؤيد مقابل شهادت نيز  برتري سند در

توان اين استدالل   اما نمي،قوي فقه برخوردار استپشتوانة از يادشده كه تحليل  آنباوجود
را پذيرفت؛ زيرا اوالً معتبر دانستن سند مغاير نظر همة فقها نيست و گروهي از فقها سند را 

، 1363شتياني،اآل؛ 304، ص1374نجفي، ال؛ 96ق، ص1416ردبيلي، االمحقق ال؛ 43ق، ص1415 نصارى،الا( دانند معتبر مي

برابر و  )219ق، ص1414طبرسي، ال؛ 7ق، ص1409شيرازي، الحسيني ال؛ 12ق، ص1410گلپايگاني،الموسوي ال؛ 286ص
معناي آن نيست كه   اما اين به، مطابق شرع باشداصل چهارم قانون اساسي، الزم است قوانين

، بلكه ممكن است در برخي فقها پيروي شود از نظر مشهور گذاري همواره بايد در قانون
دليلي  گذار به سند نيز قانوندر خصوص . ه شودد برگزيداليلي نظر غيرمشهور موضوعات به

معناي مغايرت با فقه  ازجمله حفظ نظم اجتماعي از نظر غيرمشهور پيروي كرده است و اين به
ارادة است و مؤخر  صرفاً نسبت به قانون مدني و قانون ثبت 1335 مادةديگر آنكه  .يستن

 ،تصويب رسيده  بهش1379ين دادرسي مدني كه در سال يبلكه قانون آ، گذار نيست نهايي قانون
گذار در اين   اشاره شد، قانونپيش از اينطور كه  است و همانمؤخر  .م. ق1335مادة نسبت به 

  . رسميت شناخته است عنوان دليل معتبر به قانون سند رسمي و عادي را به
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  تحليل در راستاي نفي تعارض . 2. 3
 هماهنگ اي تفسير شوند كه با ساير مواد قانوني گونه  الزم است مواد قانوني به حد ممكنتا

نحوي تحليل شود كه ناهماهنگي ظاهري   بهبحث موردمادة شود   سعي ميدر اين قسمت. باشند
  . خصوص بررسي گردد اين ارائه در هاي قابل حل  راهود وآن با مقررات ديگر برطرف ش

  » تفويض اختيار ارزيابي سند به قاضي« درمقام .م. ق1335مادة . 1. 2. 3
ارزيابي دليل . ار ارزيابي سند به قاضي است تفويض اختي،»علم قاضي بر مبناي اسناد«مراد از 
چه مدعي ارائه كرده است، دادرس را نسبت به رويداد مورد استناد قانع آن است كه آنبراي 
 براي يك از ادلهكه پس از احراز شرايط اعتبار هر صورت اين به؛ )54ص ،1ج ، 1384كاتوزيان، ( كند

اختيار «: جا كه گفته شده استآن تا، علم براي قاضي نيز الزم استاستناد به آن دليل، حصول
كه اصل طبيعي و مالزم با صالحيت دادرسي،  نحوي ارزيابي دليل، از اصول دادرسي است به

 اعطاي صالحيت ،ترتيب اين به؛ )58ص ،1، ج1384كاتوزيان، (» آزادي دادرس در ارزيابي دليل است
به  را مشروط برد، بلكه صرفاً اعتبار آن نميسؤال را زير  قاضي، دليل بودن آنارزيابي دليل به 

سند نيز اين ماده فقط به قاضي اختيار ارزيابي سند در خصوص  .داند قناعت وجدان قاضي مي
است، چنان سند دليل بلكه هم، شود دهد و اين موجب خارج شدن دليل از عداد ادله نمي را مي

اما حصول علم براي قاضي، شرط اعتبار آن است؛ درنتيجه تعارضي بين اين ماده و ساير 
  . قوانين وجود نخواهد داشت

يا » ارزيابي سند«بر يادشده  ةدر پاسخ به اين تحليل بايد گفت كه اوالً ادعاي داللت ماد
اسناد به شرط «ه از تعبير زماني قابل قبول بود ك» مشروط بودن اعتبار سند به علم قاضي«

كرد و سپس  معنا كه ابتدا به دليل اشاره مي اين شد؛ به استفاده مي» حصول علم براي قاضي
علم قاضي بر مبناي  «:گويد عكس، اين ماده ميركه بحال آن. نمود را بيان مي شرط اعتبار آن

عنوان  كند و سپس سند را به اشاره مي) علم قاضي(كه ابتدا به دليل است  صورت اين به» اسناد
اقرار، شهادت و علم (ادله ديگر كند؛ درنتيجه، ذكر نكردن سند در كنار  بيان مي آن شرط اعتبار

 و ،»دليل«گذار علم قاضي را  معناي آن است كه قانون  به،آن در ضمن دليل ديگربيان و ) قاضي
 .م. ق1335مادة دوم اينكه  .داند  آن مي»شرط اعتبار«ا امارات را مستند بودن اين دليل به سند ي

عنوان دليل در امور مدني را اثبات  صراحت، حجيت علم قاضي به اي است كه به تنها ماده
معناي اختيار ارزيابي  در اين ماده به» علم قاضي بر مبناي اسناد«كه اگر قيد   درحالي؛كند مي

كه صرفاً است شود و نقش آن اين  بار علم قاضي از دليل بودن خارج مي أويل شود، اينسند ت
ارزيابي دليل فقط ناظر به سند نيست و نسبت سوم،  .واقع شود) سند(شرط اعتبار دليل ديگر 

را  ، نبايد آنمقام بيان اين مطلب بود  در1335 ة بنابراين اگر ماد؛ ديگر نيز مطرح استةبه ادل
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 241مادة شهادت نيز كه برخي با استناد به خصوص  كرد، بلكه بايد در محدود به سند مي
 در  كهشد  تصريح مي،)27ص ،1ج ،1384، كاتوزيان( دانند  ارزيابي آن را در اختيار قاضي مي.م.د.آ.ق
» ي بر مبناي اسناد، امارات و شهادتعلم قاض«گذار از عبارت  قانون صورت الزم بود اين

  . كرد مياستفاده 
مادة گذار در  فرض، مراد قانون به اين تحليل، حتي اگر بهيادشده ايرادهاي وجود تمامي با
ر ديگ در اين فرض نيز تعارض اين ماده با ، تفويض اختيار ارزيابي سند به قاضي باشد1335

دانان و نويسندگان حقوقي معتقدند، مطابق مواد متعددي  بين نخواهد رفت؛ زيرا حقوققوانين از
ث، صالحيت ارزيابي سند رسمي و . ق93 و 73، 70 و مواد .م. ق1292 و 1291ازجمله مواد 

 ها را ندارد قاضي استثنا شده است و او اختيار ارزيابي آناز سوي برخي اسناد عادي 
؛ ناصر شادباد، 43، ص1389؛ گلدوزيان، 231، ص1388؛ زراعت، 79، ص1391؛ شمس، 57 و 27ص ،1،ج1384كاتوزيان،(

  ؛ به)222، ص1373؛ محمودي دشتي، 82، ص1390؛ عمرواني، 128، ص1388يه، ئقضا ةقو؛ معاونت آموزش 121، ص1391
معناي  بحث به موردمادة در » علم قاضي بر مبناي اسناد«فرض، قيد   حتي اگر به،ترتيب اين

 ،هرچند در اين فرض. ارزيابي سند تلقي شود، تعارض اين ماده با ساير قوانين باقي است
است؛ چراكه در فرض اول با تمام قوانيني كه سند را  تر محدود از فرض اول قلمرو تعارض

 با موادي كه اختيار ارزيابي كند تعارض دارد، اما در اين فرض فقط عنوان دليل معرفي مي به
 . تعارض دارد،كند سند را از قاضي سلب مي

  » علم حاصل از ادلهمقيد بودن اعتبار علم قاضي به « بر .م.ق 1335 ةتأكيد ماد. 2. 2. 3
اول علمي است كه دادرس دستة : توان به دو دسته تقسيم نمود منشأ آن مينظر علم قاضي را از 

علم «كند كه به آن  ابرازي و با خواندن و تحقيق از اصحاب دعوا حاصل ميادلة يق از طر
ابرازي و از ادلة دوم علمي است كه خارج از پرونده و دستة ؛ شود اطالق مي» حاصل از ادله

بهرامي، (  گويند»علم شخصي«حاصل شده است كه به آن ...  و، شنيدنديدنچون هايي  روش

  .)314، ص1387
، درمقام بيان اين مطلب »علم قاضي بر مبناي اسناد و امارات«گذار با آوردن عبارت  قانون

صورتي معتبر است كه از اسناد و امارات حاصل شده باشد و از  است كه علم قاضي فقط در
محسني، ( استكرده محدود  پرونده ادلةبه علم حاصل از اين طريق گسترة اعتبار علم قاضي را 

شود  صورت نيز تقويت مي اين اين استدالل به. )145، ص1388قضائيه،  ةقومعاونت آموزش ؛ 195، ص1389
گاه و راهنماي مورد  كه عبارت است از هر تكيه كه اوالً اسناد در اين ماده به معناي عام آن

 يا اماره ،خواه نوشته باشد يا گفته؛ درستيِ ادعا جلب كند يگران را بهاعتمادي كه بتواند اعتقاد د
  علمي كه از اسناد در،اين مادهبرابر  ،ترتيب اين به. حمل شود )275ص ،1، ج1384كاتوزيان، ( و اقرار

شده  معناي عام يعني از هريك از ادله و مدارك از قبيل اقرار، اسناد، گواهي و امارات حاصل
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كه تاريخ ( مجازات اسالمي سابق انون ق105مادة در دوم اينكه  .شود مي معتبر شناخته ،باشد
 قاضي متوقف بر مستند بودن نيز اعتبار علم) استبوده سال   در يك1335تصويب آن با ماده 
كه او را به اين درجه از را چه  رأي مفهومي جز اين ندارد كه قاضي بايد آناست و مستند بودن

، 1392مختاري، (  بيان كند تا امكان نظارت و سنجش نوعي آن ممكن باشد است،آگاهي رسانده

علم قاضي است در خصوص   صرفاًشده توان گفت محدوديت اعمال  مي،ترتيب اين ؛ به)63ص
  .ادله نظر نداشته استشمار گذار به خارج كردن سند از  و قانون

گذار قلمرو اعتبار علم  كه هرچند قانوندليل اين  ؛ بهيستاين تحليل نيز قابل پذيرش ن
،  محدود كرده است،ه باشدبه علمي كه از اسناد يا امارات ناشي شدگفته  پيشقاضي را با تعبير 

گذار به خارج ساختن اسناد از عداد ادله نظر نداشته است؛ زيرا  توان پذيرفت كه قانون اما نمي
 الزم بود تا جداي از ذكر ،گذار صرفاً محدود كردن اعتبار علم قاضي بود اوالً اگر مراد قانون

عنوان دليل نيز نام   بهها ر كنار آنسند در ضمن علم قاضي، از سند مانند اقرار و شهادت و د
 ،كردهاستفاده » علم قاضي بر مبناي اسناد و امارات«گذار از تعبير  قانوندوم اينكه  .برد مي

كه محدودة اماره بسيار حال آن؛ بنابراين اماره را نيز منشأ معتبري براي علم قاضي دانسته است
گذار  اگر قانون. گيرد دربر مي ،كه جنبة داللتي داشته باشدرا و احوالي وسيع است و هر اوضاع 

كافي بود و » علم بر مبناي امارات« آوردن عبارت ،صرفاً به محدود كردن علم قاضي نظر داشت
  ماده دراگر اينسوم،  .تري از سند دارد وسيعدايرة  ضرورتي نداشت؛ چراكه» اسناد«افزودن 

را محدود به سند  مقام محدودكردن علم قاضي به علم ناشي از ادله و قرائن بود، نبايد آن
علم «شد  نمود يا مقرر مي اقرار و شهادت نيز به آن تصريح ميدر خصوص  بلكه بايد ،كرد مي

  .»قاضي بر مبناي ساير ادله

» احراز شرايط قانوني سند«علم قاضي نسبت به  بر اعتبار .م. ق1335 ةمادتأكيد . 3. 2. 3
  »فقدان علم برخالف آن«و 

  :اثبات دعوا ابعاد مختلفي داردادلة چگونگي و ميزان تأثيرگذاري علم قاضي بر 
 صورت بررسي و تحقيق شده بايد  داليل ارائهدر خصوص  . احراز شرايط قانوني ادله

برعهدة شده   و تشخيص درستي يا نادرستي دليل ارائه)25، ص1391ناصر شادباد، ( گيرد
عنوان  برخي از اين امر به. )32، ص1391؛ رستمي چلكاسري، 46، ص1391شمس، ( استدادگاه 
 »تكليف نظارتي دادگاه« يا )48، ص1388زراعت، ( »لزوم رسيدگي قضايي به دليل«اصل 

ين يقانون آ 200و  199به اين اصل در مواد . اند ياد كرده )101، ص1387حميتي واقف، (
 اين  به؛)101، ص1387؛ حميتي واقف، 49، ص1388زراعت، ( دادرسي مدني اشاره شده است

ترتيب در همة ادله، علم قاضي در احراز شرايطي كه قانون براي اعتبار هر دليل مقرر 
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نظر از تحميل شدن يا نشدن دليل به قاضي،  به اين معنا كه صرف. تاسمؤثر  ،داشته
دليلي خصوص  شود؛ مثالً در  قاضي احراز مي از سويوجود شرايط هريك از ادله

 اما پيش از ترتيب اثر دادن ،كه دادرس ملزم به پذيرش آن شده آنباوجود ،چون اقرار
  احراز كند است،كردهتعيين كه قانون براي اقرار را رايطي به آن، قاضي بايد وجود ش

  . )268ص ،1، ج1384كاتوزيان، (
 قانون 212مادة موجب   به.اعتباري دليل درصورت حصول يقين برخالف آن  بي 

تصريح برخي از فقها و   و به.م.ق1276مادة  و ش1392مجازات اسالمي مصوب 
لنكراني،  ؛ فاضل324 ص،2، ج ق1417؛ صافي گلپايگاني،408، ص1379امام خميني، ( قوقينويسندگان ح

؛ بهرامي، 36، 1372؛ عظيمي، 100، ص1387؛ حميتي واقف، 620ق، ص1403حلبي، ال؛ 485ص ،1، ج ق1428
اي كه بر قاضي تحميل   نقش ديگر علم قاضي اين است كه حتي در ادله،)319، ص1387
اثر دادن به آن دليل، نبايد برخالف آن دليل علم و يقين  د، قاضي براي ترتيبشو مي

كه اگرچه شرايط صحت يك دليل احراز شده باشد، اما  صورت اين به. داشته باشد
با ) مدلول دليل(كند  چه كه دليل بر آن داللت مي آناگر قاضي يقين داشته باشد

دليلي خصوص  حتي در. ورت، آن دليل اعتبار نداردص اين  در،واقعيت مغاير است
طور   قاضي بهنبايدبراي ترتيب اثر دادن به آن  .م. ق1276مادة حكم   به،چون اقرارهم

 ،كه خود قاضي شاهد ماجرا بودهدليل اين كامل برخالف آن علم داشته باشد؛ مثالً به
  . خالف واقع استيقين دارد كه اقرار

عنوان  ين دادرسي مدني، قانون ثبت و مواد ديگر قانون مدني كه سند را بهيقرينة قانون آ به
يعني ؛ دو جنبه نظر دارد   صرفاً به اين1335مادة توان گفت كه  ، مياندرسميت شناخته دليل به

قاضي علم به خالف واقع بودن سند «كه ينو ا» احراز شرايط سند«علم قاضي را فقط نسبت به 
مراد از علم قاضي بر در اين ماده، كه  صورت اين به. ، مورد توجه قرار داده است»نداشته باشد
اثر دادن به سند، اوالً الزم است تا قاضي شرايط و   آن است كه براي ترتيب،مبناي اسناد
 نيز  واست، ازجمله احراز نوشته بودن سند، داشتن امضاكه براي سند مقرر شده را تشريفاتي 

نبايد قاضي برخالف دوم اينكه  .احراز نمايد را  رسميسندلزوم دخالت مأمور رسمي در تنظيم 
ين علم و يقنداشتن صورت احراز شرايط قانوني و نيز  سند علم و يقين داشته باشد، اما در

 اين ماده داللتي ،ترتيب اين برخالف سند، قاضي مكلف است تا مطابق سند رأي صادر كند؛ به
   .بر خارج كردن سند از شمار ادله ندارد

دو جنبه از علم قاضي نسبت به تمامي   اوالً اين،توان گفت مقام ارزيابي اين تحليل مي در
مقام بيان   در1335مادة ر به سند نيست؛ بنابراين اگر است و فقط ناظ توجهمورد  ، بيشترادله

اقرار و شهادت نيز در خصوص كرد، بلكه بايد  را محدود به سند مي اين مطلب بود، نبايد آن
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علم قاضي بر «فرض بتواند تعبير  حتي اگر بهيادشده تحليل دوم اينكه  .نمود به آن تصريح مي
ديگر كنار  صورت مستقل در كه چرا از سند بهپرسش  اما به اين ،را توجيه كند» سنادمبناي ا

  .دهد  پاسخ نمي،ادله نام نبرده است

  » آور بودن دليل مندرج در سند علملزوم « درمقام بيان .م. ق1335 ةماد. 4. 2. 3
: شوند بات دعوا به دو دسته تقسيم مي اثبات از جهت نقش آن در اثةادل، گفته شده است

كند كه  نظر مدعي را اثبات ميها ذاتي است و رويداد مورد  ادلة ذاتي كه داللت آن،نخست
 بلكه ،شوند نميشمرده ها ذاتاً دليل   كه خود آن ادلة تأميني، دوم؛ند از اقرار و شهادتا عبارت

 اين نوع ادله، دليلِ دليل است و به انعكاس دليل ،بير ديگرتع  به.آن، دليل است» محتواي«
  .  تأمين دليلةجلس مثل شهادت بر شهادت و صورت ؛)37، ص1388كريمي، ( دپرداز مي

 يكي ؛ سند دليل تأميني است و حاوي دو دليل است، ممكن است گفته شود، بر اين اساس
 سند از اين باب  بودندليل. ده استخود سند است و ديگري دليلي است كه در سند ذكر ش

اي كه  نامه براي مثال شهادت. كند  اثبات مي،كه دليلِ موضوعِ دعواسترا است كه دليل ديگري 
نقش سند را دارد نظر از اين .  هم يك سند است و هم شهادت،در خارج از دادگاه تنظيم شده

اتفاق ) شهادت (يكه در خارج از دادگاه دليل ديگركند  كه دليلِ دليل است؛ يعني اثبات مي
دليلِ موضوع (كند كه شهادت  ثابت مي) دليلِ دليل(كه ابتدا سند  صورت اين به. افتاده است

 سند ،ترتيب اين كند؛ به محقق شده است و در قدم دوم شهادت، دعوا را اثبات مي) دعوا
صورت  چه كه سند بهكند، بلكه آن ر موضوع دعوا نميطور مستقيم داللت ب  ديگر بهةبرخالف ادل

كند يا اقرار متعاملين و يا شهادت مأمور رسمي و يا شهادت شخص  مستقيم بر آن داللت مي
ست و خود سند  آن اقرار و آن شهادت دليل موضوع دعوا،واقعاست كه در) سند عادي(عادي 

 با اين .)230، ص1373محمودي دشتي، ( باشد لِ دليل مي اما نه دليل موضوع دعوا، بلكه دلي،دليل است
اي براي نگهداري دليل است و اعتبار آن   بلكه وسيله،خودي خود دليليت ندارد توضيح، سند به

 ،اي حاوي اقرار باشد شود؛ لذا اگر نوشته حسب مورد باتوجه به دليل موجود در آن متفاوت مي
، 1388كريمي، (  محل را داردة ارزش معاين،وي معاينه محل باشدسند ارزش اقرار را دارد و اگر حا

  . )128ص
دليلي است كه در سند خصوص  مقام بيان اعتبار علم قاضي در  در1335مادة  ،بنابراين

  بايد قاضي، در سندشده  منعكسكه مندرجات سند، يعني دليل معنا اين به؛ منعكس شده است
بلكه ، حكمي ندارد) دليِل دليل بودن(اما اين ماده نسبت به جنبة اول سند . را به علم برساند

ين دادرسي ينسبت به اين كاركرد سند، قوانين ديگر ازجمله ساير مواد قانون مدني، قانون آ
در خصوص  به.  حاكم است،مدني و قانون ثبت كه در قسمت پيشين پژوهش به آن اشاره شد
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 هرگاه سند رسمى در دعوايى ابراز و به آن استناد گردد، بدون رسيدگى به ،اسناد رسميزمينة 
 و احتياجى به اقامة دليل از ناحية ابرازكننده بر صحت استصحت صدور، محتويات آن معتبر 

اصل  نيز سند عاديدر خصوص . )71، ص1371امامي، ( انتساب و صدور محتويات آن نخواهد بود
با اين . )324ص ،1ج ،1384 كاتوزيان،( كه مورد انكار و ترديد قرار گيرد مگر آن؛بر اصالت آن است

  .تعارضي وجود ندارديادشده تحليل بين مواد 
گونه نيست كه سند حاوي دليل ديگر  اوالً هميشه اين، در پاسخ به اين تحليل بايد گفت

مانند جايي كه قرارداد ؛ تضمن اصل موضوع مورد اختالف باشدباشد، بلكه ممكن است سند م
علم قاضي بر « تعبير ةكنند  شايد توجيهيادشدهتحليل دوم اينكه  .شود  منعقد ميموجب سند به

صورت مستقل در كنار ساير ادله نام  كه چرا از سند بهپرسش باشد، اما به اين » مبناي اسناد
  .دهد  پاسخ نمي،ه استنبرد

  »آور بودن اسناد معتبر؛ غالبي بودن قيد علم قاضي علم« بر .م.ق1335 ةتأكيد ماد. 5. 2 . 3
همانا ادلة اثبات دعوا براى  «:نويسد خصوص علم حاصل از ادله مي دانان در يكي از حقوق

آورد كه گويي خود  مىوجود  اى كه مسئول رسيدگى آن است، به قاضى، علمى نسبت به قضيه
او، شاهد واقعه بوده و بر ظاهر و باطن قضيه آگاهي يافته است؛ بنابراين قاضى ناگزير است كه 

توان  مي دربارة اسناد هم. )20تا، ص السنهوري، بي( »بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند
ني كه از دخالت ظ.  بسيار قوي استاحتمال حصول علم براي قاضي از سند رسمي، گفت

 چندان قوي است كه براي اثبات وقايع و ،شود مأمور رسمي در تنظيم سند رسمي ايجاد مي
كه  چنانهم. )291ص ،1، ج1384كاتوزيان،( اجراي مفاد آن كافي است و نياز به تأييد اضافي ندارد

ون مدني، قانون اند، تنظيم سند رسمي به ترتيبي كه در قان برخي از نويسندگان تصريح كرده
موجب علم براي قاضي اغلب طور معمول و  ين دادرسي مدني و قانون ثبت آمده است، بهيآ

 تحت نظارت كه بسياري از اسناد رسميخصوص آن به؛ )101، ص1388معاونت آموزش، ( خواهد شد
. شود  تنظيم مي، استقضائيهقوة هاي تابعة  سازمان ثبت اسناد و امالك كه خود از سازمان

وسيلة هيئت حاكمه و مسئوليت شديدى  نظر انتصاب او به اعتبار اعالميات مأمور رسمى از«
مقابل قانون دارد و اين امر موجب شده است قانون  باشد كه در انجام مأموريت خود در مي

قوة صورت  ناي كه بهحدود وظايف محوله قانونى بنمايد، تا آن فرض صحت عمليات او را در
در متون فقهي نيز يكي از فقها . )73، ص1371امامي، (» حاكمه بتواند نظم اجتماعى را برقرار سازد
لزوم حصول علم براي قاضي، با «: دفرماي دانند، مي در پاسخ به گروهي كه سند را دليل نمي

ق،  1415االنصارى، ( »تفويض كتابت به نويسندگاني كه مورد اعتماد هستند برطرف خواهد شد

  .)43ص
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 به. رساند  معموالً قاضي را به علم ميصورت وجود شرايط قانوني سند عادي نيز در
طرف مقابل يا احراز صحت آن، موجب آن است تا از سوي  تصديق سند ،1291مادة تصريح 

 باقي بماند يا پس از كه بدون تعرض سند عادي واجد اعتبار سند رسمي شود؛ پس درصورتي
 تعرض و اظهار انكار يا ترديد يا ادعاي جعل، اصالت آن اثبات شود، قاضي مكلف به ترتيب

علم قاضي بر مبناي «توان گفت قيد  بنابراين مي .)91، ص1390عمرواني، ( باشد اثر دادن به آن مي
  . داردنظر موارد اغلب ها در  ور بودن آنآ  به اين ويژگي اسناد و علم،م. ق1335مادة در » اسناد

مختص سند نيست، بلكه » آور بودن دليل علم«اين است كه ويژگي گفته  ايراد تحليل پيش
مقام بيان   اگر اين ماده در،تري وجود دارد؛ درنتيجه اين خصوصيت در اقرار به نحو قوي

  .دگرداقرار و شهادت نيز بيان خصوص  اين قيد در شد  مي الزم ،بود گفته يشپتحليل 

مقام بيان شرط استناد به سوگند و حصري نبودن داليل   در.م. ق1335 ةماد. 6. 2. 3
   شده در اين مادهياد

 اين كه است؛ توضيح آن.م. ق1335مادة شده در  بيانتحليل ديگر مبتني بر حصري نبودن ادلة 
نظر داشته است، اما  ديگر را درةمقام بيان شرط توسل به سوگند در دادرسي، فقدان ادل ماده در

ادلة معناي اين نيست كه فقط وجود  در عبارت، به برخي از ادله تصريح كرده است و اين به
 ضمن تأكيد بر لزوم  اگرچه اين مادهاينشود؛ بنابر شده در اين ماده مانع توسل به سوگند ميياد

مستند بودن علم قاضي به داليل پرونده، علم حاصل از اسناد را مانع توسل به سوگند اعالم 
منافاتي ندارد كه خود اسناد نيز در مواردي كه شرايط قانوني را دارند و از اما اين  ، استكرده

مقام بيان  دريادشده  ة ماد،ترتيب اين به. د شوندموارد اسناد معتبر باشند مانع توسل به سوگن
ذكر شايد .  توجهي ندارديكي از شرايط سوگند است و نسبت به خارج كردن سند از شمار ادله

  مشهور فقها سند را،طوركه اشاره شد  همان سند در اين ماده به اين دليل بوده است كهنشدن
» فقدان ادله«كه شرط  ها، زماني همين دليل در آثار آن اند و به يت نشناختهرسم عنوان دليل به به
 صرفاً از فقدان اقرار، شهادت و علم ،شود عنوان يكي از شرايط توسل به سوگند معرفي مي به

ن آثار نمونه در يكي از ايبراي . ميان نيامده است  و از فقدان سند سخني بهقاضي نام برده شده
علم  .2اقرار؛  .1در ترتيب فقهي جهت صدور حكم قضايي به ترتيب با  «:فقهي آمده است

باوجود گذار نيز  قانون. )11، ص1387بروجردي، ( »قسم، مواجه هستيم .4شهادت شهود و  .3قاضي؛ 
نظر فقهايي كه ين دادرسي و قانون ثبت از يسند در قانون مدني و قانون آدر خصوص كه آن

  و سند را معتبر دانسته است، بدون توجه به اين نكته، دردانند تبعيت نموده سند را معتبر مي
مادة  و دهكر مراجعه ،دانند مقام بيان شرايط سوگند، ظاهراً به آثار فقهايي كه سند را معتبر نمي

گذار در اين ماده به خارج كردن سند از   قانون،ن بنابراي.ها وام گرفته است  را از آثار آن1335
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) فقدان ساير ادله( كه به اين شرط فقهيِ سوگند  است و صرفاً قصد داشته نظر نداشتهشمار ادله
 در تأييد حصري .صورت مستقل از سند نام نبرده است  به همين دليل به ولباس قانون بپوشاند

توان گفت كه اوالًً در اين ماده به امارات قانوني كه به حكم  مي ،مادهشده در اين ياد ةنبودن ادل
 272مادة دوم اينكه   يكي ديگر از ادله هستند نيز اشاره نشده است؛.م. ق1322 و 1321مادة 

فقدان « به  توسل به سوگند271مادة در .  دارد.م. ق1335مادة  نيز وضعيتي مشابه با .م.د.آ.ق
تعبير اين  باوجود .اند كه اسناد هم از آن جمله مشروط شده است »داليل و مدارك معتبر ديگر

را شرط توسل به » فقدان بينه و گواه واجد شرايط «272مادة شده، در  يادمادة در ه گسترد
قرينة  است و به .م. ق1335مادة  ادله، شبيه ر برخيبيان و ذكاز نظر  كه  معرفي كردهسوگند

فقط بينه و نبود توان توسل به سوگند را مشروط به  آن، مشخص است كه نميپيشين مادة 
توان همين تحليل حصري  آن، ميپيشين مادة شهادت دانست و در رفع ناهماهنگي اين ماده با 

  اين  به؛ندانستحصري » بينه و شهادت«را ارائه و تأييد كرد و اين ماده را در ذكر نبودن 
  .قوت خود باقي است  با ساير قوانين تعارضي ندارد و اعتبار سند به1335مادة  ،ترتيب

  نتيجه. 4
  درش1370 سال گذار در كند كه قانون  اين معني را به ذهن القا مي.م. ق1335مادة عبارت 

 سند بوده است و با انگيزة هماهنگي با فقه، نقش خصوصصدد پيروي از نظر مشهور فقها در 
 اما بايد دانست كه .كه مقدمه و مستند علم قاضي قرار گيرداست را محدود به اين دانسته سند 

 پس از دوم اينكه هستند؛ بسيار زياد ،سندشنا صراحت معتبر مي اوالً قوانيني كه سند را به
صورت   بار ديگر سند را بهش1379ين دادرسي مدني در سال ي، قانون آگفته پيشتصويب ماده 

 بر  اين قانون، اثبات دعوا و در عرض ساير ادله برشمرد و درواقعةعنوان يكي از ادل مطلق به
 ،سوم ؛ مهر تأييد نهاد،دانستند ند را معتبر مي س1335مادة قانون مدني و قانون ثبت كه پيش از 

قابل  به شرحي كه آمد 1335مادة  اما مفاد ، صراحت دارند،دانند مي قوانيني كه سند را معتبر
  . نمودخودداري  1335مادة موجب   بنابراين بايد از پذيرش نسخ ساير قوانين به. استتفسير

نظر  به. گرفتند مورد نقد قرارهايي  جنبهاين ماده ارائه شد، از در خصوص هايي كه  تحليل
تر  قابل قبول» .م. ق1335مادة شده در يادحصري نبودن ادلة «يعني پاياني، رسد تحليل  مي

گذار  الزم به قانوننداشتن دقت مسامحه و است؛ زيرا چنين تحليلي اگرچه مستلزم نسبت دادن 
است، اما در شرايطي كه نتوان تحليل بهتري كه مستلزم چنين نسبتي نباشد، ارائه كرد، 

. كاهد دقتي در قوانين ما از بعد چنين مطلبي مي ناپذير است و وجود موارد متعدد بي اجتناب
هاي  كند و برخالف تحليل  مرتفع مي،رسد ن مياين تحليل تعارضي را كه از ظاهر ماده به ذه
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كرد، علم قاضي را نيز از  ديگر كه براي اثبات دليل بودن سند، علم قاضي را از ادله خارج مي
  .سازد ادله خارج نميشمار 
  

  منابع و مĤخذ
  فارسي) الف

  .كتابفروشي اسالميه: ، تهران6 جلد. حقوق مدني.)1371 (،امامي، سيدحسن. 1
 ، ترجمه جامع احاديث الشيعه حضرت آيت اهللا العظمي سيدحسين بروجردي. منابع فقه شيعه.)1387 (،بروجردي، حسين. 2

 .فرهنگ سبز: ، تهران30اسماعيل تبار، احمد و حسيني، احمد رضا و حسيني، مهدي، جلد: مترجمان
 .موسسه فرهنگي نگاه بينه:  تهران.يفريهاي ادله اثبات دعاوي حقوقي و ك  بايسته.)1387 (،بهرامي، بهرام. 3
 .نگار دانش. دان حقوق:  تهران. ادله اثبات دعوي.)1387 (،حميتي واقف، احمدعلي. 4
 .دانشگاه قم:  قم.هاي تفسير قوانين با تأكيد بر قوانين اساسي و مدني  بايسته.)1382(ديلمي، احمد، . 5
 . دانشگاه گيالن:  رشت.ات دعوي در امور مدني ادله اثب.)1391 (،رستمي، چلكاسري، عباداهللا. 6
 .مدارقانون:  كاشان. ادله اثبات دعوا.)1388 (،زراعت، عباس و حاجي زاده، حميد رضا. 7
 . دراك: تهران.  ادله اثبات دعوا.)1392 (،شمس، عبداهللا. 8
 .حضرت معصومه سالم اهللا عليهاانتشارات : ، قم2 جلد.  جامع األحكام.)ق. ه1417 (،اهللا صافي گلپايگانى، لطف. 9

 . مركز نشر دانشگاهي:  تهران. ادله اثبات دعوا در حقوق ايران.)1376 (،صدرزاده افشار، محسن. 10
 .مولف با همكاري انتشارات هاد:  تهران. ادلة اثبات دعوي.)1372 (،عظيمي، محمد. 11
 .فكرسازان:  تهران.) حقوقيدر امور( تعارض ادله اثبات دعوا .)1390 (،عمرواني، رحمان. 12
 انتشارات امير قلم: ، قم1 جلد.  جامع المسائل.)ق. ه1428 (، فاضل لنكرانى، محمد. 13
 .عبدالمجيد قائم مقام فراهاني:  تهران.المللي و داخلي ادله اثبات دعوي بين.)1384 (،قائم مقام فراهاني، عبدالمجيد. 14
 .شركت سهامي انتشار:  تهران.م حقوق مقدمه عل.)1388 (،كاتوزيان، ناصر. 15
 .ميزان: ، تهران1 جلد. اثبات و دليل اثبات.)1384 (،كاتوزيان، ناصر. 16
 .ميزان: ، تهران2 جلد. اثبات و دليل اثبات.)1384 (،كاتوزيان، ناصر. 17
 .شكوري:  قم.)ره( موازين قضايي از ديدگاه امام خميني .)1365 (،كريمي، حسين. 18
 . ميزان:  تهران. ادله اثبات دعوا.)1388 (، عباسكريمي،. 19
 . تهران، ميزان. ادله اثبات دعوا.)1389 (،گلدوزيان، ايرج. 20
شركت سهامي :  تهران. ادارة جريان دادرسي مدني بر پايه همكاري و در چارچوب اصول دادرسي.)1389 (،محسني، حسن. 21

 . انتشار
 .مجمع الفكر االسالمي: قم . ادله اثبات دعوي.)1373 (،اكبر محمودي دشتي، شيخ علي. 22
 .مجد: تهران . ارزيابي قضايي ادله اثبات دعوا.)1392 (،مختاري، رحيم. 23
 .جنگل: تهران.  اعتبار سند و تعارض آن با ادله ديگر در حقوق ايران و فقه اماميه.)1388 (،معاونت آموزش قوه قضائيه. 24
 .دفتر انتشارات اسالمي:  قم. استفتائات.)1381 (،، امام خمينياهللا موسوي خميني، سيدروح. 25
 . يانار؛ آيدين:  تبريز. ادله اثبات دعوا.)1391 (،ناصر شادباد، ابراهيم. 26

 عربي) ب
 . موسسه النشر االسالمي:  قم. مجمع الفائده و البرهان.)ق.ه1416 (،االردبيلي، احمد بن محمد، محقق اردبيلي. 27
 . دارالهجره:  قم. كتاب القضاء.)1363(ني، محمدحسن، اآلشتيا. 28



  
 1395، پاييز 3شمارة ، 46 ة دور، خصوصيحقوقالعات مط  فصلنامه                                         416 

كنگره جهانى بزرگداشت شيخ :  قم.  القضاء و الشهادات.)ق. ه1415 (،االنصاري، مرتضى بن محمد امين، شيخ انصاري. 29
 . اعظم انصارى

 .راالحياء التراث العربيدا: ، بيروت2 جلد.الوسيط في شرح القانون المدني .)تا بي (،الرزاق احمد السنهوري، عبد. 30
 .دارالعلوم:  بيروت. القضاء.)ق.ه1409 (،الحسيني الشيرازي، سيدمحمد. 31
 ).ع(كتابخانه عمومي امام اميرالمومنين :  اصفهان.  الكافي في الفقه.) ق. ه1403 (،الحلبى، ابوالصالح. 32
: ، مشهد2جلد. ر األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية تحري.)تا بي ( ،الحلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، عالمه حلي. 33

 .  مؤسسه آل البيت عليهم السالم
: ، قم3 جلد.  قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام.)ق. ه1413 (،----------------------------- ، ---- . 34

  . دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
دفتر انتشارات : قم، 2 جلد. السرائر الحاوي الفتاوي.)  ق ه1410 (،محمد بن منصور بن احمد، ابن ادريس حليالحلّى، . 35

 . اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 .مؤسسة سيد الشهداء العلمية:  قم. الجامع للشرائع.)  ق ه1405(،  الحلّى، يحيى بن سعيد. 36
 .مكتب آيت اهللا العظمي حكيم:  قم. مسائل معاصره في فقه القضاء.)ق.ه1420(محمدسعيد، الطباطبايي حكيم، سيد. 37
 .دارالفكر: ، بيروت2 جلد.البيان في تفسير القرآن  مجمع.)ق.ه1414 (،الطبرسي، ابوعلي فضل بن حسن. 38
المى وابسته به جامعه مدرسين دفتر انتشارات اس: ، قم6 جلد.  الخالف.)ق. ه1407 ( ،الطوسى، ابوجعفر محمد بن حسن. 39

  . حوزه علميه قم
 .حيدري: تهران، 8 جلد .المبسوط في فقه اإلمامية .)1351(، ------------------ ،------ . 40
 .موسسه النشر االسالمي: قم، 2 جلد.االماميه الدروس الشرعيه في فقه .)ق.ه1412 (،العاملي، محمد بن مكي، شهيد اول. 41
داراالحياء : ، بيروت3 جلد.في شرح اللمعة الدمشقية الروضه البهيه .)تا بي (،لى، زين الدين بن على، شهيد ثانىالجبعي العام. 42

 .التراث العربي
مؤسسه : قم ،4 جلد.شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرامال. ) ق. ه1408 (، محقق حلّى  بن حسن،الحلّى، جعفر . 43

 . ياناسماعيل
دفتر انتشارات اسالمى : ، قم2 جلد.كشف الرموز في شرح مختصر النافع  .)ق. ه1417 (،طالب الفاضل اآلبي، حسن بن ابى. 44

 . وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 .موسسه كيهان:  تهران.ات جامع الشت.)ق. ه1413 (،گيالني، محمدحسين. 45
 . دفتر تبليغات اسالمي: ، قم2جلد.  فقه اصول.)1391(المظفر، محمدرضا، . 46
 .، قم2جلد.  رساله استفتائات.) بي تا (  ،علي المنتظري النجف آبادي، حسن. 47
 .موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهران2 جلد.تحريرالوسيله .) 1379 (،، امام خميني الموسوي الخميني، سيد روح اهللا. 48
 .دارالقرآن الكريم: ، قم2جلد..  افاضه العوائد.) ق ه1410 (،سيدمحمدرضا الموسوي الگلپايگاني، .49
 .دارالكتب السالميه: ، تهران40 جلد.االسالمجواهرالكالم في شرح شرائع .)1374 (،النجفي، محمدحسن. 50
  .آل البيت عليهم السالممؤسسه :  ، قم2 جلد.مستند الشيعة في أحكام الشريعة .) ق ه1415(النراقى، احمد بن محمد مهدى، . 51


