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 ، مساله دقيق معرفي ، مساله حدود ابعاد، تشريح) مساله بيان -4

 هاي پرسش به مربوط متغيرهاي و مبهم و مجهول هاي جنبه بيان

 ( تحقيق منظور ، تحقيق

 

 بيان مسأله

 

از دهد، و گاهی میان این دالیل تعارضاتی رخ می به منظور اثبات دعوی دالیل معتبر و قانونی نیاز است

 جمله این دالیل سند می باشد که می تواند به شرح ذیل با سایر ادله در تعارض قرار گیرد:

 تعارض مفاد سند با مفاد شهادت شهود -1

 مارهاتعارض مفاد سند  و  -2

 تعارض مفاد سند و سوگند  -3

 تعارض مفاد سند و اقرار -4
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قانون مدنی  1221یعنی تعارض سند و اقرار موضوع این تحقیق می باشد، ماده از این میان مورد اخیر 

و در همین راستا قانون آیین دادرسی « اقرار اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود»دارد: بیان می

ی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگر» مدنی مقرر می دارد:

با توجه به این دو ماده ممکن است اینطور به نظر برسد که هرگاه شخصی   1«برای ثبوت آن الزم نیست.

با وجود شرایط قانونی نزد قاضی اقرار نماید، قاضی منتظر دلیل دیگری نشده و بالفاصله بر طبق اقرار 

آید. لکن به نظر یحکم خواهد کرد و در نتیجه اصوالً موقعیت تعارض اقرار و سند رسمی پیش نم

رسد موضوع به این سادگی نباشد زیرا ممکن است از همان ابتدا دو دلیل به محضر قاضی تقدیم می

شود، یکی اقرار و دیگری سند رسمی، به گونه ای که مدلول آن دو با یکدیگر تضاد داشته باشد و قابل 

بر خالف سند مزبور و نفی  جمع نباشد و یا اینکه با وجود سند معتبر بر مالکیت یک شخص، وی

مالکیت خود اقرار نماید، حال سوال اینجاست که در این صورت کدام یک از اقرار و سند رسمی بر 

 دیگری مقدم خواهد بود؟

قانون مدنی  1221قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم صریحی ندارند و تنها ماده 

 1222در ادامه نیز ماده   .«ت شود آن اقرار اثری نخواهد داشتنزد حاکم ثاب اگر کذب اقرار» دارد:بیان می

با توجه به آنکه اقرار موضوعیت  2نماید.شود را بیان میمواردی را که به موجب آن کذب اقرار اثبات می

 ،4ودای ممکن خواهد باعتباری اقرار در دادگاه به هر وسیلهو اثبات بی 3نداشته و جنبه طریقیت دارد

اعتباری اقرار را در دادگاه اثبات کند و بدون تواند بیممکن است چنین پنداشته شود که هر دلیلی می

شک سند رسمی چنین قدرتی داشته و در مقام تعارض اقرار با سند رسمی، مورد اخیر مقدم خواهد بود. 

ر شدن اقرار، اثبات کذب آن با این حال به نظر می رسد این استدالل صحیح نباشد زیرا  مالک بی اعتبا

                                                 
 قانون آیین دادرسی مدنی 202ماده  1

دعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلظ بوده شنیده می شودو همچنین است انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ا» قانون مدنی:1222ماده  -2

صول نشده ، ایکن در صورتی که برای اقرار خود عذری دکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که و

 «به اقرار نیست. دعاوی مذکور مادامی کهاثبات نشده مضر

 .1120، ص 1321، انتشارات گنج دانش، تهران ، 2حائری شاه باغ، سیدعلی؛ شرح قانون مدنی، جلد  - 3

 .24ص  ،1332دهم،   اپاسالمیه، چ جلد ششم، امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، - 4
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است نه هر گونه مغایرت با دلیلی دیگر و تفاوت این دوامر آشکار است. بنابراین این به صرف آنکه یکی 

لذا همچنان این سوال که در صورت  1از ادله مخالف با موادی اقرار باشد، کذب آن اثبات نمی شود.

 2پاسخ مانده است.تعارض اقرار با سند رسمی کدامیک معتبر است، بدون 

لذا چالش اساسی این تحقیق بررسی همین مسئله، یعنی بررسی رویه دادگاه ها در تعارض میان اقرار و 

 سد رسمی می باشد.

 

 درباره شده انجام تحقيقات سابقه مختصر بيان) مربوط سوابق -5

 نظرهاي كشور از خارج و داخل در آمده دست به نتايج و موضوع

 (تحقيق وضوعم درباره موجود علمي

 

، آبان  امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوادر مقاله خود تحت عنوان  ،ستار زرکالم .1

یکی از مهمترین مسائل از  با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادالت الکترونیک، اینگونه نوشت 1311

ی دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که است.امضا دید حقوقی اثبات این مبادالت و هویت طرفین آن

 سازد.در بخش اول این مقاله پس ازالکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می های امضایزیر مجموعه

المللی نظیر سازمانهای بین تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات

مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی  که -یز حقوق فرانسهآنستیرال و اتحادیه اروپا و ن

 گیرد تا در بخش دوم جایگاه دالیل الکترونیک در نظام سنتی ادلهبحث قرار می مورد -خود وارد کرده است

  .اثبات دعوا بررسی شود

ارشد در پایان نامه دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی  ،دهقانی منشادی مجید .2

قاضی  علماینگونه نوشت  1333در سال  علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعواخودش تحت عنوان 

موضوع قابل اثبات  مواردی که آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در

                                                 
ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، انتشارات جنگل، چاپ دوم ،  ( اعتبار سند و تعارض آن با3ارسطا، محمد جواد؛ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی ) - 1

 .124، ص 1331

 12ص 1331، ترجیح دلیل مناسب در تعارض ادلّه مالکیت، فریدون ،نهرینی 2
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 چنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوریقاضی است. هم توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای

ادله اثبات  را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و مالک اعتبار« اقناع وجدانی سیستم»اسالمی ایران 

در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که  ... گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و دعوا قرار

دانسته اند ولی در  قاضی را به نحو مطلق حجت دد. اکثر فقهای امامیه علمگر موجب اقناع وجدان قاضی

 د.داننر و موجب تهمت او میبقاضی به علم خود را مخالف سیره پیام مقابل فقهای اهل سنت استناد

 انشدادگاه ارائه شده از د تواند برای ارزیابی دالیل و استنتاج از آن چه بهمعتقدند: قاضی فقط می حقوقدانان

دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. رابطه علم قاضی با  تواند برای اثباتاما نمی خود استفاده کند،

ذاتی است در  که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا

ید و قاضی مکلف آعارض پیش نمیبر اقرار می شود ولی در امو مدنی ت فرض تعارض، علم قاضی مقدم

  .اقرار حکم نماید طبق است

های تعارض ادله کیفری از منظر مولفهدر مقاله خودشان تحت عنوان  محمد صمدی وجواد صالحی  .3

های قانونی عادالنه، با شیوه مقوله ادله اثباتی در دادرسی، اینگونه بیان داشتند 1331در سال  دادرسی عادالنه

اگر دعاوی جزایی معطوف به دالیل اثباتی معتبر و قانونی . ت، دارای جایگاه ویژه ای استبرای کشف حقیق

در  ای نخواهند داشت. چراکه یکی از ابزارهای تحقق عدالت کیفری، اثبات جرمنتیجه نباشند، آن دعاوی

 قانونی است. یکی از پرتو کشف حقیقت با رعایت صحت امانت در کسب دالیل مثبت جرم به شکل

در تحقیقات یا دادرسی است. تعارض  موضوعات پیش روی ادله کیفری، بحث تعارض و تقابل آن ها

رسیدگی را مخدوش و زیان هایی را متوجه دستگاه قضایی، جامعه  موجود میان ادله اثباتی، اصل تسریع در

دلیل اثباتی، قانونی  باشند، که قانونی نبودنعلل وقوع تعارض بین ادله کیفری متعدد می .کندو افراد می

باشند. در این مقاله ها میبرخی از این مولفه نبودن مرجع تحصیل دلیل و قانونی نبودن روش تحصیل دلیل

تعارض میان ادله کیفری، از منظر دادرسی عادالنه را مورد بررسی و  تا مولفه هایبود بر آن  هدف آنها

 .ندده تحلیل قرار
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ترجیح در مقاله خود با عنوان و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی  وکیل دادگستری ،فریدون نهرینی .4

بررسی تعارض دلیل اقرار با سند رسمی و اند اینگونه نوشته 1331، دلیل مناسب در تعارض ادلّه مالکیت

 مطروح در محاکم، که اصوال در دعاویهدف مقاله بوده و در واقع معتقد بودند  تصرف بعنوان مالکیت اماره

کند،تا چه حکایت از مالکیت طرف مقابل می سند رسمی در مقابل دلیل اقرار که آن نیز رف و بعضاًاماره تص

بر آن رسیدگی و بررسی این تعارض و انتخاب یکی از این دو دلیل  افزون اندازه ارجحیت و برتری دارد.

اثبات و احراز  لیل مناسبای است که دزمینه قانونی آنها، توجه به ضوابط ناظر بر تأثیرگذاری قانونی با

دلیل عمومی اثبات  مطابق مقررات جاری کشور، النهایه از آنجا که مالکیت را بر ما نمایان خواهد ساخت.

لهذا در این مقال  و مادی و غیرمادی، اماره تصرف معرفی و اتخاذ شده، مالکیت بر اموال منقول و غیرمنقول

 .دهیم با اماره تصرف مورد تحلیل و بررسی قرارتا معارضه دلیل قانونی اقرار را  آنیمبر

دادیار دادسرای عمومی و  ،عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان و محمد صمدی، جواد صالحی .2

 تعارضاند نوشته 1331در سال  علل حدوث تعارض ادله کیفری در مقاله خود تحت عنوان انقالب تبریز

، گاه به تنهایی وگاه با این علل .باشدل قضایی است که دارای علل گوناگونی مییک معلو بین ادله کیفری،

، قانونی وعلمی حدوث نوشتار برخی از علل جرم شناختی شوند. دراین، موجب تعارض میهمگرایی خود

از علل باشد.  تواند مطرحکه مصادیق دیگری نیز می بودندو بر این باور  کردهبررسی  تعارض ادله کیفری را

های معارض ، یا شهادتاقاریر متعدد توان به تعصبات قومی و مذهبی اشاره کرد که موجبجرم شناختی می

ادله کیفری از بعد زمان می توان اشاره کرد که به عنوان  ، به تعارضگردد. درخصوص علل قانونیمی

از  ار قانون جدید به وقایع پیش، موجب تسری آث«عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی» استثنائی بر قاعده

فرآیند اثبات جرم و محاکمه  ، موجب پیچیده شدنشود. به هر حال وقوع تعارض میان ادله مثبت جرمآن می

 .از تعارض ادله در امورکیفری ضروری است شود و رفع علل تعارض به منظور پیشگیریمجرم می
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 سوالها يا ها فرضيه -6

 سؤاالت تحقیق:  -ط

 صلی:سوال ا

 باشد؟( چه میدر دعوای مالکیترویه قضایی دادگاه ها در تعارض اقرار و سند ) -1

 سواالت فرعی

 دهد؟تعارضی میان اقرار و سند در دعوای مالکیت رخ می آیا اصوالً -1

 باشد؟راهکار تعارض میان اقرار و سند چه می  -2

 
 :های تحقیقفرضیه  -ی

ار و سند رویه متفاوتی را در پیش گرفته، برخی مفاد اقرار را مقدم دانستته و  ها در تعارض میان اقردادگاه -1

 دانند.برخی دیگر مفاد سند را مقدم بر اقرار می

تعارض میان اقرار و سند ممکن بوده و مصادیق عملی آن در دادگاه ها محق شده است، به بیان دیگتر در   -2

 اند.یکدیگر در تعارض قرار دادشتهبرخی موارد ادله طرفین اقرار و سندی بوده که با 

اقرار برای متعارف مردم موجب حصول اطمینان می شود و در نتیجه تا زمانی که کذب اقرار اثبات نشده و  -3

 از اعتبار نیفتاده است، معتبر بوده و هبچ دلیل حتی سند رسمی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

 خاص هاي ضرورت و ،كاربردي علمي اهداف شامل) تحقيق اهداف -6

 (تحقيق انجام

 

  ؛ارتقاء سطح آگاهی مردم از مراحل و وسایل ادله اثبات دعوی بر مالکیت .1

 ؛کمک به قضات در دستگاههای قضایی برای اثبات حق و صدور آراء در دعاوی مالکیت .2

 ؛اطالع رسانی در امر دالیل اثبات دعاوی مالکیت و احراز حق و حقوق .3
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  ؛ات دعاوی مالکیت و همچنین کمک به وکال در تفهیم آنتسریع در امر تفهیم اثب .4

در صورت داشتن هدف کاربردی بيان نام بهره وران )اعم از  -7

 موسسات آموزشی، اجرائی و غيره(

 

 ، استان و کشور، منطقه( در سطح شهرستان)دادسراهای عمومی قضات دستگاههای قضایی .1

، استان و ، منطقهاثبات دعوی به موکلین در سطح شهرستان وکالی دادگستری در تفهیم مراحل و وسائل دالیل .2

 کشور

 ، استان و کشور، منطقهدانشجویان و اساتید دانشگاههای شهرستان .3

   ، استان و کشور برای بهبود و ارتقاء علم حقوقی آنها، منطقهاشخاص عامه در سطح شهرستان .4

 

سمت توسط )اين ق جنبه نوآوری و جديد بودن تحقيق در چيست؟ -9

 استاد راهنما تکميل شود(

 

با توجه به افزایش روزافزون شکایات و دعاوی متعدد در زمینه های اثبات دعوی و خصوصاً دعاوی 

مالکیت بحث و بررسی در این زمینه حائز اهمیت خاص می باشد و احساس شده است که در این 

قرار دادن چندین موضوع مختلف اما راستا خالء هایی ممکن است وجود داشته باشد و در کنار هم 

همسو و هم جهت که میتوانند در این زمینه پاسخگوی خیلی از ابهامات باشند کمک موثری میتواند 

 داشته باشد به همین دلیل این موضوع از نوآوری نسبتاً خوبی برخوردار است.

                                                                                             

 امضاء استاد راهنما
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  كار روش -01

 

 :تحقيق روش نوع ا الف

 

های استدالل و تحلیل عقالنی استفاده پژوهش بنیادی است و از روشدراین پژوهش روش تحقیق از نوع 

 ای انجام خواهد گرفت.شود و بر پایه مطالعات کتابخانهمی

 (:غيره و ا  كتابخانه ، ميداني) اطالعات گردآور  روش ا ب

 

روش گردآوری اطالعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و در آن از منابع مکتوب و اینترنتی استفاده 

 خواهد شد.

 ، آزمون مشاهده ، مصاح ه ، پرسشنامه) اطالعات گردآور  ابزار ا پ

 ها  بانك و آزمايشگاهي تجهيزات ، بردار  نمونه ، جدول ، فيش

 (: غيره و ا  ماهواره و كامپيوتر  ها  ش كه و اطالعاتي

 

 

 :  روش تجزيه و تحليل اطالعات و آمار  جامعه ا ج

 

 .ای انجام خواهد گرفتهای استدالل و تحلیل عقالنی استفاده می شود و بر پایه مطالعات کتابخانهروش

 

 

 در استفاده ردمو(  غيرفارسي و فارسي) مآخذ و منابع فهرست -01

 نامه پايان

 

    منابع فارسی                     
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الفوائد)شرح مشتکالت   المحققین(،ایضاح  فخر  مطهر الحلی)فرزند عالمه حلی مشهور ره ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف بن .1

 .1313اسماعیلیان، چاپ سوم، قم،  قواعد عالمه حلی(، موسسه مطبوعاتی

 .تایلة، ، مطبعة اآلداب، نجف، بیتحریر الوس ،امام خمینی .2

 .31آبان . 34، خبرنامه انفورماتیک، ش «آیین دادرسی جرائم کامپیوتری»جعفرپور، ناهید؛ .3

 .1320، تهران:گنج دانش، 2لنگرودی، جعفر؛ترمینولوژی حقوق؛چ  جعفری .4

               1334،پایان نامه،رانتهدانشگاه،  ، علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا، مجید ،دهقانی منشادی .2

 . 1311ی، مقاله ، حقوق یبانک مقاالت فقها، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعو ستار، زرکالم، .1

 .1322، تهران:شرکت سهامی انتشار، 3شیخ نیا، امیر حسین؛ادله اثبات دعوا؛چ  .2

سنامه دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتتی، دانشتکده حقتوق،    آئین دادرسی مدنی تطبیقی، ، در ،عبد اهلل ،شمس .3

1323. 

 .1312شیخ طوسی، التهذیب، دارالکتب االسالمیة، چاپ چهارم، تهران،  .1

 .مجلس شورای اسالمی 21/1/31(در مورخ 21-43طرح تجارت الکترونیکی)شور دوم(شماره  .10

 .ه ق 1314پنجم، علی بن شعبة،تحف العقول، مؤسسه اعلمی، بیروت، چاپ  .11

ای، تخصصتی بررستی جترائم رایانته     ؛مجموعته مقتاالت اولتین همتایش    «تجارت الکترونیک و جرائم مرتبط با آن»سیامک؛ قاجار، .12

 .1330تهران:معاونت آگاهی ناجا، 

 .1330، تهران:نشر میزان:1ناصر؛اثبات و دلیل اثبات؛ج  ،کاتوزیان .13

 .نشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دا .14

 مدنی، ، رساله دوره«المللی در تجارت الکترونیکتحقق بیع بین»نیک، فرشته؛ گلچیان .12

 .ه ق 1403حاراالنوار، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، بیروت،  ،مجلسی، محمد باقر .11

 .1320سید جالل الدین؛ادله اثبات دعوا؛مدنی، .12

 . 1313مدنی، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، تهران، آئین دادرسی  ،مدنی، سید جالل الدین .13

ی، مقاله ، حقوق یبانک مقاالت فقه، ، ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایرانسوگند ( در ادله« ) قَسَم » نقش و جایگاه نعمتی، میثم،  .11

1310. 

 .1312جواهر الکالم، دارالکتب االسالمیة، چاپ سوم، تهران،  ،نجفی، محمد حسن .20

 .م 1112غة، تدوین دکتر صبحی صالح، چاپ اول، بیروت، نهج البال .21
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Lamy droit de l''informatique et des reseaux, ed. lamy,p.4761,no. 6792, 2002. 
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 تا تصويب زمان از تحقيق دادن انجام مراحل بندي زمان جدول -00

  نهايي دفاع

 
زمااااا   شرح فعاليت رديف

كااااا  

 اه()م

 زما  اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

           √  ماه2   مطالعات كتابخانه ای 1

            √ ماه  1 جمع آوری اطالعات اوليه 2

ماه 1 تجزبه وتحلي  داده ها 3  √            

ماه 1 جمع بندی ونتيجه گيری 4  √            

 نگارش پايا  نامه ها 5
 

ماه 2  
 √           

 

 . تاييدات11
 الف:

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما: تاريخ امضا

 

 

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور: تاريخ امضا

 

 

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور: تاريخ  امضا

 

 

 

 
 
 

 
 

 مدير گروه       
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     ○   را  آد و باه اتفاا  در جلسه مورخ                        كميته تخصصي گروه مطرح شا

               قارار نگرفاات /را  ماورد تصااويب اعضاا قارار گرفاات   ○را  از        ○ياا باا تعااداد  

 تاريخ                     امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ب. تاييد نهايي

نام و نام  سمت و تخصص نوع را  امضا

 خانوادگي
 رديف

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 
 

 

 

 ت. نظريه شورا  پژوهشي دانشگاه:

موضاااااااوع و طااااااارح تحقياااااااق پاياااااااان ناماااااااه                                            

 دانشجو  مقطع:

رشته                                   كه به تصويب كميته تخصصي 

 مربوط رسيده بود. در جلسه مورخ :

پس از بحا  و  ت اادل نظار ماورد شورا  پژوهشي دانشگاه مطرح شد و 

 گرفت’تصويب اكثريت اعضا  قرار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

فرم تعهد استاد راهنما، مشاور و دانشجو در انتشار نتايج حاصل 

 از پايان نامه های دانشجويی

  )بصورت کامل ذکر شود(: عنوان پايان نامه

 : نام استاد راهنما

 نام استاد مشاور:

 نام دانشجو:

 .شماره دانشجويی:

استاد راهنمای                                      اينجانب   

 پايان نامه آقای/خانم                                                                                             

دانشجوی رشته                                            مقطع                      

گردم  با در نظر گرفتن حقو  دانشگاه جهت انتشار نتايج متعهد می 
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حاصل از پايان نامه فو  اقدام نموده و نام دانشگاه را بعنوان 

 آدرس اصلی بصورت زير ذکر نمايم:

 
 

                                                                                         

 امضای استاد راهنما:

 

 استاد مشاور                   ينجانب                     ا

 پايان نامه آقای/خانم                                                                                             

دانشجوی رشته                                            مقطع                      

عهد می گردم  با در نظر گرفتن حقو  دانشگاه جهت انتشار نتايج مت

حاصل از پايان نامه فو  اقدام نموده و نام دانشگاه را بعنوان 

 آدرس اصلی بصورت زير ذکر نمايم:

 

امضای استاد مشاور اول:                                                      

 امضای استاد مشاور دوم:

 

نب                                        دانشجوی رشته                                   اينجا

مقطع                      متعهد می گردم  بدون در نظر گرفتن 

حقو  دانشگاه نس ت به  انتشار نتايج حاصل از پايان نامه خود 

شگاه را اقدام ننموده و در صورت چاپ يا ارائه مقاله، نام دان

 بعنوان آدرس اصلی بصورت زير ذکر نمايم:

 

                                                                                        

 امضای دانشجو:

 

 


