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با اقرار  یسبا ادله قانونی نخست اینکه اصوالً امکان تعارض کارشنا یدر خصوص تعارض کارشناس :چکیده

دت وح»که شرط  شودمیوجود نداشته و حتی در موارد مشکوک نیز با بررسی دقیق موضوعات آنها، مشخص 

و یا سایر شرایط ضروری برای تحقق تعارض وجود ندارد. دوم اینکه به دلیل تخصصی بودن « موضوع

کارشناسی، اصوالً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود نخواهد داشت. سوم اینکه امکان تعارض سوگند 

وجود  امکان استناد به سوگند بتّی، عدم. زیرا یکی از شرایط باشدنمیبتّی با کارشناسی به هیچ عنوان ممکن 

ای که مستقیماً واجد جنبه . چهارم اینکه تنها در خصوص امارات قانونیباشدمیسایر دالیل و مدارک معتبر 

طه واسرا تصور نمود. در چنین مواردی بتعارض آنها با کارشناسی  توانمیتخصصی و غیرقضایی باشند، 

اماره قانونی، باید کارشناسی را بر اماره قانونی مقدم دانست. در خصوص  شخصی بودن کارشناسی و نوعی بودن

اظهار داشت که به واسطه تخصصی بودن  توانمی کلی تعارض کارشناسی با ادله اقناعی به عنوان یک قاعده

با  و در بعضی موارد شهادت شهود سایر اماراتکارشناسی، امکان تعارض معاینه محل، تحقیق محلی و 

شود چنانچه بین دو یا چند دلیل، شرایط چهارگانه تحقق ور میدر این مقاله یادآاسی وجود ندارد. کارشن

ه های سحلتعارض موجود و در نتیجه تعارض مستقر بین آنها وجود داشته باشد، برای رفع تعارض باید راه

 تساقط. -3 اقناع قاضی -2 حکم قانونی -1 گانه ذیل را به ترتیب اعمال نمود.

 ، تعارض، قدرت اثباتی، کارشناسی.ارزش اثباتی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

که حل نمودن آنها نیاز به تخصص دارد. مسلماً  شودمیمطرح  ایپیچیدهو مسائل  هادشواریبا توجه به صنعتی شدن جوامع، 

آشنا بوده تا در حل و فصل اختالفات از دانش و تخصص  هاتخصصاز یک قاضی انتظار داشت که به کلیه علوم و فنون و  تواننمی

فنی و تخصصی آراء محاکم چندان منطبق با واقع نخواهد بود. بدین  هایبررسیخود کمک بگیرد. از طرفی دیگر بدون تحقیقات و 

رت ت اقتضاء نماید مبادوجدانی خویش، در مواردی که ضرور اقناءترتیب قضات در جهت انطباق بیشتر آراء با واقعیت و به منظور 

ص افراد متخص وسیله به اظهارنظردر واقع کارشناسی عبارت است از تحقیق و بررسی و  به صدور قرار کارشناسی خواهند نمود.
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واجد شرایط، نسبت به امور موضوعی که حسب تشخیص قاضی یا به حکم قانون، رسیدگی به آن امر نیاز به اطالعات یا مهارت 

، 1332لیت تأثیر در دادگاه را پیدا کند )محمودیان، اثبات دعوا، قاب یک مستند جهتفنی خاصی دارد تا بدین ترتیب به عنوان 

 (.3ص 

نظری که کارشناس اعالم کرده است با ادله دیگر از قبیل اقرار،  ایپروندهمطالبی که بیان شد ممکن است در  حال با توجه به

واردی در چنین م متعارض باشد. سایر امارات قضاییاسناد، سوگند، اماره قانونی، شهادت، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی و 

به نفع طرف دیگر اقرار وضوع واحد، نظر کارشناس به نفع یکی از اصحاب دعوا و این است که اگر در م شودمیسؤالی که مطرح 

کارشناسی در تعارض  ز ادله دیگر بادر تعارض این دو دلیل کدامیک مقدم خواهد بود؟ به همین نحو ممکن است هر کدام اباشد، 

این است که آیا امکان تعارض کارشناسی با هر  دگردمیکه مطرح  تریمهمقرار بگیرند در این موارد تکلیف دادگاه چیست؟ سؤال 

از  کی هریک از ادله متذکر شده وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخ چنین سؤاالتی الزم است، وضعیت تعارض نظر کارشناسی با 

 ادله دیگر، جداگانه بررسی شود.

 

 از: اندعبارتتحقیق  سؤاالت

 ؟خواهد شددر صورت امکان تعارض کارشناسی با ادله قانونی کدام یک بر دیگری مقدم  -1

 ؟خواهد شدکدام یک بر دیگری مقدم  اقناعی تعارض کارشناسی با ادله امکان در صورت -2

 ؟شوندمیچه شرایطی موجب به وجود آمدن تعارض کارشناسی با سایر ادله اثبات دعوا  -3

 ؟نمودهای استفاده حلاز چه راه دلیل تعارض وجود داشته باشد، برای رفع تعارض بایدچناچه بین دو دلیل یا چند  -4

 

 از: اندعبارتتحقیق  هایفرضیه 

امکان تعارض سوگند بتّی نه تنها با کارشناسی امکان ندارد  ،وجود ندارد اسنادامکان تعارض کارشناسی با اقرار و اصوالً  -1

ترین ادله بوده و هر دلیل که در تعارض با آن بلکه امکان تعارض این سوگند با سایر ادله هم امکان ندارد. اماره قانونی از کم ارزش

  قرار گیرد، بر آن مقدم خواهد بود.  

تعارض معاینه محل، تحقیق محلی و اماره قضایی و در بعضی موارد  به واسطه تخصصی بودن موضوع کارشناسی، امکان -2

شهادت شهود )آن هم در مواردی که صرفاً موضوع کارشناسی عالوه بر تخصصی بودن، مستقیماً قابل درک با حواس باشد( با 

 . کارشناسی وجود ندارد

گر، تنافی و تکذیب یکدی ،وجود حداقل دو دلیل برای آنکه بین ادله اثبات دعوا تعارض حاصل شود، وجود شرایطی از جمله: -3

 وحدت موضوع و قابلیت استناد الزم است.

چنانچه بین دو یا چند دلیل، شرایط چهارگانه تحقق تعارض موجود و در نتیجه تعارض مستقر بین آنها وجود داشته باشد،  -4

 به ترتیب اعمال نمود.های حکم قانونی، اقناع قاضی و تساقط را حلبرای رفع تعارض باید از راه

 

ای است و سعی شده است در قالب یک تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به بررسی موضوعات روش ما در این مقاله روش کتابخانه

 بپردازیم.

 اند از:باشد که عبارتعنوان اصلی می پنجاین مقاله مشتمل بر 

 ؛ارزش اثباتی آن و ، قدرت اثباتیکارشناسی تعریف -1
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 ؛شرایط تحقق تعارض کارشناسی با سایر ادله اثبات دعواتعریف تعارض و  -2

 ؛های پیشنهادی برای حل تعارض ادله اثبات دعواحلاقسام تعارض و راه -3

 ؛تعارض کارشناسی با ادله قانونی )اقرار، اسناد، سوگند، اماره قانونی( -4

 ؛اماره قضایی(تعارض کارشناسی با ادله اقناعی )شهادت، کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی،  -5

 

 کارشناسی و ارزش اثباتی تعریف کارشناسی، قدرت اثباتی -1

 کارشناسیرجوع به کارشناسی و تعریف  -1-1

اه با تا دادگ فنی یا تخصصی اظهارنظررجوع به کارشناسی عبارت است از تعیین اهل خبره )کارشناس( برای انجام تحقیقات و 

ی در تعریف حقوقی واژه (113 ص، 1315)شیخ نیا،  در دعوای مطروحه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. کارشناس آگاهی از نظریه

ر مورد کنند تا امداری را به نام کارشناس مأمور میکارشناسی عملی است تحقیقاتی که اشخاص صالحیت»کارشناسی آمده است: 

ر )صد«. ورد بررسی قرار دهند و نظر خود را به دادگاه اعالم دارنداختالف را که رسیدگی به آن نیاز به اطالعات فنی خاص دارد، م

 (163 ص، (الف)1316زاده افشار، 

 

 با کارشناسی( اثبات قابلقدرت اثباتی کارشناسی )امور  -1-2

شناخت آن  برایقاضی  مقتضی است که در صورتی که دعوای مشتمل بر موضوعاتی باشد که جنبه فنی و تخصصی داشته باشند،

، برای صدور حکم چون بدون رجوع به کارشناس، قاضی قادر به صدور حکم نیست؛ رار ارجاع به کارشناس صادر نماید.موضوعات ق

الزم است که قاضی، جوانب موضوع دعوی را بشناسد و پس از درک صحیح موضوع است که دادرس، قادر بر تطبیق آن با احکام 

دانان قرار گرفته است. رجوع به کارشناس در چنین مواردی، مورد تأکید حقوق حقوقی و تشخیص حکم آن خواهد بود. ضرورت

، 2، ج 1311؛ مهاجری، 113 ص، 1315شیخ نیا،  ؛165 ص)ب(، 1316؛ صدر زاده افشار، 441 ص، 2ج  ،1311)متین دفتری، 

 ( 324 ص، 1312؛ کاتوزیان، 251 ص

 بر لزوم ارجاع به کارشناس اعم از شعب حقوقی، کیفری، شعب تشخیص و هیأت عمومی دیوان عالی کشورشعب در آراء بسیاری از 

د. اندر موضوعات فنی، تأکید شده است و آراء فراوانی به علت عدم ارجاع به کارشناسی، با وجود فنی بودن موضوع، نقض شده

ترتیب از آنچه به عنوان مبنای موضوعات  ( بدین132 ص، )ب( 1316بازیگر،  ؛115، 31، 33، 24 صص)الف(،  1316)بازیگر، 

توان به کارشناسی رجوع نمود که هر دو شرط فوق باهم موجود قابل ارجاع به کارشناسی یاد شد، دانستیم که در مسایلی می

مقام ناظر به مسأله پیچیده و فنی باشد که خارج از معلومات  -2مورد جنبه موضوعی دعوا باشد.  در -1باشند. به این معنا که: 

ای که این دو شرط باهم جمع شوند، الزم است تا نظر کارشناس را جلب نمود. بنابراین است. از این رو در هر قضیه قضایی

وع بودن باشند ممنو امور حکمی قابل ارجاع به کارشناسی نمیباشد کارشناسی تنها در امور تخصصی و فنی واجد قدرت اثباتی می

 شود:از ارجاع امور حکمی به کارشناس در سه مورد با استثناء روبه رو می مقام قضایی

 (.یالمللـ در مواقعی که دادگاه به حکم قوانین ایران، باید حقوق خارجی را اعمال نماید؛ )استناد به قانون خارجی در دعاوی بین1

 ـ صدور رأی بر3( 11 ص، 1331ـ در موارد اثبات وجود عرف و عادت شغلی و تجاری؛ )دباغی 2( 42 ص، م 2112)التحیوی، 

 (23 ،13 صص، )الف(1316صدر زاده افشار،  ؛31 و 33 ص، 1، ج 1311)کاتوزیان  .اساس منابع یا فتاوای معتبر فقهی
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 (مقام قضاییارزش اثباتی کارشناسی )میزان تأثیر کارشناسی در اقناع  -1-3

 مانده وتمسک تقریباً موضوع این هم ما کشور قوانین در و بوده متفاوت هادیدگاه قاضی، برای کارشناسی نظریه تیحج خصوص در

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور قانون آیین  265 ماده به استناد با قاضی که است این مشهور و اکثریت دیدگاه. است

 قدندمعت چون داند،نمی مخیر را قاضی برعکس، اقلیت، نه دیدگاه ولی بود، خواهد مخیر کارشناسی نظریه رد یا قبول در مدنی،

ری، )خلعتب .داشت نخواهد هادادگاه در دادرسی طواری جز چیزی متخصص کارشناس نظریه رد یا قبول در قاضی بودن مخیر

 (16 ، ص1323

که کارشناس با مالحظه اوضاع و احوال و آثار  ایامارهاول  در خصوص کارشناسی وجود دو اماره سبب حجیت آن شده است. 

ه که براساس غلبه و قاعد ایاماره. دوم کندمیو نظر خود را به دادگاه ارائه  رسدمی اینتیجهموجود و با استدالل علمی و تجربی به 

ی، در علم و دانش بشر روزافزون هایپیشرفت. توضیح آنکه از یک طرف با توجه به کندمی، حکایت از صدق کارشناس صحهاصاله 

 حکمهماظهار داشت که غالباً نظر کارشناس مطابق با واقع است و از طرفی دیگر امروزه کارشناسان رسمی تحت نظر  توانمیکل 

بنابراین با لحاظ  (31، ص 1، ج 1311انتظامی ویژه خود هستند و همواره تالش در حفظ آبروی خود دارند. )جعفری لنگرودی، 

در جایی که نظر کارشناس تنها دلیل دعوا بوده و در مقابل آن  االصولعلیاین دو اماره باید نظر کارشناسی را حجت دانسته و 

 .نمایدمیبر اساس نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم  مقام قضاییدلیل دیگری وجود نداشته باشد، 

 

 شرایط تحقق تعارض کارشناسی با سایر ادله اثبات دعواتعریف تعارض و ـ 2

 تعریف تعارض -2-1

، ص 4، ج 1312)دهخدا،  معارضه کردن یکی با دیگری آمده است. و تعارض در لغت به معنای خالف یکدیگر آمدنِ خبر و جز آن

؛ یعنی «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد: »اندنمودهدر اصول فقه تعارض را چنین تعریف  (5341

در اصطالح حقوق نیز  (423، ص 1411)انصاری،  تعارض عبارت است از ناسازگاری مدلول دو دلیل به گونه تناقض و یا تضاد.

ترکیبات متفاوتی از قبیل تعارض قوانین، تعارض دو حکم، تعارض ادله، تعارض اسناد مالکیت، تعارض دعاوی، تعارض تعارض در 

. البته در تعارض قوانین که موضوع باشدمیمربوط « داللت»عام و خاص و ... به کار رفته است که در اکثر موارد مذکور، تعارض به 

انون اجرای قکشف و زیرا تعارض در حقوق بین الملل خصوصی از جهت »ت نقشی ندارد؛ ، داللباشدمیخصوصی  المللبینحقوق 

 (135، ص 1312)جعفری لنگرودی،  «.در خصوص مورد است، نه از جهت تمانع و ناسازگاری مدلول دو قانون صالحیتدار

 

 شرایط تحقق تعارض کارشناسی با سایر ادله اثبات دعوا -2-2

 عنوان خالصه نمود. ها را در چهارتوان آننماید که میاثبات دعوا تعارض حاصل شود، وجود شرایطی الزم میبرای آنکه بین ادله 

 

 وجود حداقل دو دلیل -2-2-1

باشد. ها کامل میاولین شرط تحقق تعارض، وجود دو دلیل و یا دو دسته از ادله است که مقدمات و شرایط حجیت و داللت آن

باشد؛ لذا ممکن است چند دلیل با یکدیگر در تعارض باشند و یا دو حداقل ادله الزم برای تحقق تعارض می ذکر دو دلیل، بیانگر

ی، محمد. )گروه از ادله در مقابل هم و متعارض با یکدیگر باشند. این شرط در خصوص تعارض ادله اثبات احکام نیز صادق است

شود که گاهی ممکن ت این شرط مخصوصاً در جایی مشخص می( اهمی125 ص ،3 ج ،1313 محقق داماد، ؛345 ص، 1315
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 الشرایط واست در ظاهر امر دو دلیل وجود داشته باشد، لیکن به واسطه عدم وجود یکی از شرایط، در واقع تنها یک دلیل جامع

 باشد.قابل استناد وجود داشته و لذا تعارضی متصور نمی

 

 تنافی و تکذیب یکدیگر -2-2-2

کن ها با یکدیگر ممتعارض الزم است که هر دلیل، جزئاً یا کالً دلیل دیگر را تکذیب نماید؛ به طوری که اجتماع آنبرای تحقق 

نباشد. چنانچه این تکذیب و عدم امکان جمع، به صورت جزئی باشد، دو دلیل تنها در همان قسمت با یکدیگر تعارض خواهند 

 گیرند واضح است که هرگاه چند دلیلبه طور کامل در تعارض با یکدیگر قرار میچه تکذیب کلی باشد، ادله مذکور چنان داشت و

 (126 ص، 1331؛ محقق داماد 131 ص، 2 ج، 1311محقق حلی، . )باشدها متصور نمیمنافی یکدیگر نباشند، تعارضی نیز بین آن

 

 وحدت موضوع -2-2-3

باشد. در علم منطق مرسوم است که برای تحقق تعارض می« وحدت موضوع»ترین شرط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، مهم

برای مثال شخص الف به استناد  (121 ـ 121 ص، 1313باشد. )خوانساری، و تناقض، هشت وحدت )وحدت هشتگانه( شرط می

سند عادی، ادعای طلبکار بودن از شخص ب را دارد. شخص ب صدور سند از طرف خود را قبول کرده، لیکن به استناد شهودی 

باشد. در این مثال بین دو دلیل مذکور )سند عادی و شهادت شهود( تعارض واقعی دهد مدعی پرداخت وجه آن میکه ارائه می

اند. سند، داللت شدهد ندارد؛ زیرا موضوع هر یک از ادله فوق متفاوت بوده و هر کدام برای اثبات امری جداگانه اقامه )مستقر( وجو

بر طلبکار بودن خواهان داشته و شهادت شهود داللت بر پرداخت دین دارد و به وضوح مشخص است که ادعای طلبکاری، موضوعی 

شده توسط اصحاب دعوا، وجود ندارد. در مثال مذکور هیچ تعارض مستقری بین ادله ارائه متفاوت از ادعای پرداخت است. لذا در 

ق.م، شهادت را فاقد ارزش اثباتی بدانیم؛ زیرا شهادت مذکور در مقام تکذیب و تعارض  1313ی توانیم به استناد مادهاین مثال نمی

  (51، ص 1311)عمروانی،  با سند مذکور قرار ندارد.

 

 قابلیت استناد -2-2-4

یک از دو دلیل یا دو گروه دلیل متقابل، فی النفسه دارای  شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا آن است که هر

حجیت و قابلیت استناد در موضوع دعوا باشند؛ بدین معنا که هر یک از آن دو، به فرض عدم وجود دلیل معارض، حجت بوده و 

ها در اثر تعارض و به واسطه ارزش اثباتی کم تر، رأی قاضی برای صدور حکم باشد؛ گرچه ممکن است یکی از آنقابل استناد در 

. شودت )دلیل و غیر دلیل( تعارض واقع نمییت و غیر حجیاز حجیت و قابلیت استناد بالفعل ساقط شود. خالصه آنکه هرگز بین حج

ی پرداخت طلب خواهان باشد و رسید پرداخت آن را ارائه دهد و خواهان ناچاراً مثال چنانچه خوانده در دفاع از خود مدعبرای 

بخواهد خوانده را سوگند دهد، در این جا نیز امکان استناد به سوگند و در نتیجه تعارض سوگند با رسید استنادی خوانده وجود 

 211بر، امکان استناد به سوگند وجود ندارد )ماده نخواهد داشت؛ زیرا در ادعای واحد، با وجود سند و سایر دالیل و مدارک معت

باشد، سایر ادله فاقد قانون ثبت اسناد، تنظیم سند رسمی ضروری می 41و  46ق.آ.د.م(. همچنین در مواردی که به موجب مواد 

 ص، 1313وانساری، حجیت و غیرقابل استناد بوده و لذا امکان تعارض سایر ادله با سند رسمی در موارد مذکور وجود ندارد. )خ

 (121 ـ 121
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 های ویژه حل تعارض ادله اثبات دعواحلـ اقسام تعارض و راه3

 ـ اقسام تعارض1ـ3

 ـ تعارض مستقر )تعارض واقعی(1ـ1ـ3

گوییم بین آنها تعارض واقعی وجه نتوانیم آن دو را با هم جمع کنیم؛ میاگر دو دلیل کامالً باهم تعارض داشته باشند و به هیچ

توانند تابعیت خود را ترک کنند، مگر ای از قانون اعالم نماید: اتباع ایران نمیوجود دارد. مثال: دلیل اول: فرض کنید مقنن در ماده

تابعیت  توانندسال رسیده باشند. دلیل دوم: فرض کنید مقنن در ماده دیگری از قانون اعالم نماید: اتباع ایران نمی 25اینکه به سن 

سال رسیده باشند. اوالً در این مثال بین دو دلیل در مرحلۀ وضع و تشریع تعارض وجود  31ک کنند، مگر اینکه به سن خود را تر

توانیم این دو دلیل را با هم دارد. ثانیاً تعارض بین دو دلیل، تعارض واقعی است؛ یعنی دو دلیل کامالً با هم تعارض دارند و نمی

 با هم به کار ببریم(. توانیم هر دو راجمع کنیم )نمی

گوییم: الدلیالن اذا تعارضا شدن با تعارض واقعی چه باید کرد؟ اگر تعارض بین دو دلیل، تعارض واقعی باشد، میهنگام مواجه

 یک نباید عملشوند و به هیچتساقطا؛ یعنی هرگاه دو دلیل با هم تعارض واقعی داشتند، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می

کنیم و به در نتیجه در این مثال؛ چون تعارض بین دو دلیل، تعارض واقعی است؛ هر دو دلیل را از درجه اعتبار ساقط می 1کرد.

 کنیم.کدام عمل نمیهیچ

 

 ـ تعارض ظاهری )تعارض غیر مستقر(2ـ1ـ3

گوییم بین آنها تعارض ظاهری وجود دارد. اگر دو دلیل کامالً با هم تعارض نداشته باشند؛ و بتوانیم آنها را با هم جمع کنیم؛ می

قانون مدنی:  361ماده  1مدنی خواهد بود. دلیل دوم ـ بند مدنی: اتباع خارجه متمتع از حقوققانون 351مثال: دلیل اول ـ ماده 

ل این مثال، بین این دو دلیاتباع خارجه از حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده، متمتع نخواهند بود.اوالً: در 

در مرحلۀ وضع و تشریع تعارض وجود دارد. ثانیاً: تعارض بین این دو دلیل، تعارض ظاهری است؛ یعنی دو دلیل کامالً با هم تعارض 

 توانیم آنها را با هم جمع کنیم و هر دو را به کار ببریم.ندارند و می

گوییم: الجمع مهما امکن اولی گر تعارض بین دو دلیل، تعارض ظاهری بود، میشدن با تعارض ظاهری چه باید کرد؟ اهنگام مواجه

من الطرح؛ یعنی  هرگاه بین دو دلیل تعارض ظاهری وجود داشت؛ باید تا آنجا که امکان دارد، آن دو را با هم جمع کنیم و هر دو 

ردن و ساقط کردن آنها است؛ لذا در این مثال؛ چون را به کار ببریم؛ و این کار )یعنی جمع کردن دالیل متعارض( بهتر از ترک ک

گوییم: هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد کنیم و میتعارض بین دو دلیل، تعارض ظاهری است، هر دو دلیل را با هم جمع می

 متع نخواهد بود.بود مگر اتباع خارجه که این افراد از حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده مت

 

 ـ تعارض کارشناسی با ادله قانونی4

ا تعیین و بر رقانونی ادله ( مقام قضایی)میزان تأثیر دلیل در اقناع  ارزش اثباتیو  با آنها( اثباتقابلامور ) اثباتیقدرت  قانونگذار

دارد، هیچ نقشی در بررسی تحقق شرایط ادله مذکور ن مقام قضاییتحمیل نموده است. البته نباید چنین تلقی شود که  مقام قضایی

                                                           

 ، حکم شده که وقتی بین متعارضین«دوان»و « تولوز»های استیناف ـ در رویه قضای فرانسه براساس رأی دادگاه1

قراردادهای خصوصی، قشقایی، حسین، کنیم: شیوۀ تفسیر امکان جمع کردن وجود نداشت، هر دو را ساقط می

 .224ص 
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بدان معنا است که پس از احراز وجود شرایط هر یک از دالیل قانونی، قاضی مکلف است حکم  مقام قضاییارزیابی بلکه عدم تأثیر 

قانونی، در زمره ادله قانونی قرار در حقوق ایران، اقرار، اسناد، سوگند و اماره قانونی ادله را در خصوص دلیل مذکور اعمال نماید. 

دارند که در ضمن چهار مبحث جداگانه به تعریف، قدرت اثباتی و ارزش اثباتی و بررسی تعارض کارشناسی با ادله مذکور خواهیم 

 پرداخت.

 

 تعارض کارشناسی با اقرار -4-1

ه که چیزی ب شودمی مالحظهبنابراین  «.ضرر خود اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر» انون مدنیق 1253مطابق ماده 

عنوان اقرار تلقی خواهد شد که دارای شرایط چهارگانه ذیل باشد: اوالً اخبار باشد و نه انشاء؛ ثانیاً اخبار به وجود حق یا سبب حق 

 (213، ص 3، ج 1313؛ شمس، 31، ص 1، ج1315 باشد؛ ثالثاً برای غیر و رابعاً به ضرر خود باشد. )کاتوزیان،

نکه در ، مگر آباشدمیدر خصوص قدرت اثباتی اقرار، نکته آنکه اقرار اصوالً توانایی اثبات هر امر حقوقی با هر وصف و قیدی را دارا 

الً خود را کت اثباتی قدرموارد خاصی به حکم قانون، دلیل دیگری برای اثبات ضروری شناخته شود که در این موارد خاص اقرار 

، در چنین اموری اقرار فاقد حجیت کامل باشدمییا جزاً از دست خواهد داد. برای مثال در مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری 

امور حقوقی باید اعالم کرد  در خصوص ارزش اثباتی اقرار در بوده و مستقیماً برای اثبات همان موضوع، قابل استناد نخواهد بود.

به دادرسی ادامه داده و به بررسی دالیل دیگر بپردازد. اما در امور  تواندنمیو او  شودمیتحمیل  مقام قضاییمفاد اقرار بر  که

بوده و وجدان و اقناع دادرس، داوری و ارزیابی نهایی را بر عهده دارد. زیرا  مقام قضاییکیفری، ارزیابی اقرار نیز مانند سایر ادله با 

ل کسی برای مثا م تحت تأثیر شکنجه، تطمیع، محبت به دیگری، تبانی و سایر عوامل اقدام به اقرار نموده باشد.ممکن است مته

که به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته است، پدر وی از شدت عالقه به فرزندش اقرار نماید که مرتکب قتل شده و پسرش 

 تواننمینداشته و  مقام قضایی ر در امور کیفری ارزش قاطعی در اقناع وجدان مداخله در آن نداشته است. بدین جهت اقرا گونههیچ

 (236، ص 3، ج 1313،؛ شمس، 63، 62 ، صص1331تحمیل نمود. )عمروانی،  ایشانآن را بر 

 .باشدمینبیان داشت که اصوالً اقرار قابل تعارض با کارشناسی  توانمیبنا به دالیلی که در ذیل شرح خواهیم داد، به عنوان اصل 

ی دعوا است و باید براساس آن حکم صادر شود کنندهاقرار از دالیلی است که در صورتی که شرایط قانونی آن فراهم باشد، اثبات 

( و شخصی که اقرار به حقی امور مدنیانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در ق 212و دلیل دیگری الزم نیست )ماده 

انون ق 1211ی شود )ماده( و انکار پس از اقرار هم پذیرفته نمیدنیمانون ق 1215 ند ملزم به اقرار خود است )مادهکبرای غیر می

ت حاصل یرفته اسای که اقرار کننده پذ( در صدور حکم براساس اقرار الزم نیست برای قاضی قطع یا اطمینان به واقع به گونهدنیم

 شود. منشأ اعتبار اقرار، پذیرش حق و اعتراف اقرار کننده به نفع طرف مقابل است.

ای طرف دعوی، اقرار به حق طرف مقابل داشته باشد ارجاع به کارشناس حتی در صورت تخصصی بنابراین در صورتی که در پرونده

ه و نظر کارشناس بر خالف اقرار اعالم گردد، مانع از صدور رأی بودن موضوع، منتفی است و اگر موضوع به کارشناس ارجاع شد

براساس اقرار به موجب مواد مذکور نیست. چون از طرفی، چنین نظری ممکن است موجب مشکوک شدن اقرار از نظر قاضی و 

عدم صدور حکم براساس که چنین تردیدی از نظر قاضی سبب بی اعتباری اقرار و جواز احتمال خالف واقع بودن آن شود، درحالی

شود. از طرف دیگر، بر خالف موادی که صدور حکم براساس اقرار را مقرر کرده است، صدور حکم براساس نظر کارشناس اقرار نمی

مقرر نشده بلکه برعکس، اعتبار نظر کارشناس و صدور حکم  مقام قضایینظر از میزان احتمال موافقت آن با واقع در نظر صرف

نوط شده بر مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی و در صورتی که از نظر دادگاه نظر کارشناس براساس آن م

 (246، ص 1311زاده، )حسندهد با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نباشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی
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 کوک نیز با بررسیاصوالً امکان تعارض اقرار با کارشناسی وجود ندارد و حتی در موارد مشبه عنوان نتیجه آنکه در حقوق ایران 

و یا سایر شرایط ضروری برای تحقق تعارض وجود ندارد. عدم امکان تعارض « وحدت موضوع»که شرط  شودمیدقیق مشخص 

ط تحقق یک یا چند شرط از شرای االصولعلی که اقرار با کارشناسی نه به دلیل ارزش اثباتی بیشتر اقرار، بلکه بدین سبب است

تعارض وجود ندارد. زیرا همین که یکی از شرایط چهارگانه الزم برای تحقق تعارض وجود نداشته باشد. تعارض بین اقرار و 

نموده،  ارائه دباشمیکارشناسی وجود ایجاد نخواهد شد. برای مثال در موردی که مدعی علیه کارشناسی را که نتایج آن به نفع وی 

)کارشناسی(، اقرار به حقانیت مدعی نماید. در این  اشقبلیادله استنادی  اما با بیداری وجدان خویش اقرار به واقع کرده و برخالف

ثانیاً ؛ دگردمیاقرار را متعارض با ادله استنادی قبلی مقر دانست. زیرا اوالً با اقرار مقر، عدم صحت ادله قبلی اثبات  تواننمیمورد 

ز آنها کردن ا نظرصرفبه فرض بقای حجیت ادله پیشین، اقرار مقر در این حالت به معنای استرداد ادله استنادی پیشین خود و 

 (15، ص 1331عمروانی، . )باشدمی

( در دنیمانون ق 1216)ماده « اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت»با وجود این، با توجه به این که 

شده، موجب علم قاضی شود که نتیجه آن اثبات کذب بودن اقرار نزد قاضی  صورتی که نظر کارشناسی که بر خالف اقرار اعالم

کند. به عبارت دیگر، اگر چه اعتبار اقرار وابسته به علم یا است، دادگاه بدون توجه به اقرار، براساس نظر کارشناسی رأی صادر می

د اوضاع شود. ولی نبایضی به مطابقت آن با واقع نیست و مشکوک بودن آن و تردید قاضی موجب بی اعتباری اقرار نمیاطمینان قا

ای باشد که احتمال مطابق با واقع بودن اقرار منتفی باشد و قاضی یقین به خالف واقع بودن آن داشته باشد. در چنین به گونه

تعارض است و در چنین تعارضی، برتری و غلبه با علم قاضی است حال ممکن است علم مواردی در واقع اقرار با علم قاضی در 

اقرار  ی شده است برقاضی بر خالف اقرار، از نظر کارشناس حاصل شده باشد. در چنین وضعیتی نظر کارشناس که موجب علم قاض

اقرار را همواره می توان با هر دلیل اثبات نمود. اما الزم به ذکر است که کذب یا فساد  (246 ص، 1311، زادهحسن) یابد.غلبه می

ود شباشد؛ بلکه در صورت اثبات فساد یا کذب اقرار، مشخص میه مثبت فساد یا کذب اقرار نمیاین امر به معنای تعارض اقرار با ادل

 دله بدانیم.که اقرار صحیح و واجد شرایط وجود نداشته است، چه رسد به آنکه آن را قابل تعارض با سایر ا

 

 تعارض کارشناسی با اسناد -4-2

انون ق 1214سند در معنای خاص یا در اصطالح حقوق، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد )ماده 

به عنوان سند تلقی نمود که اوالً نوشته باشد. ثانیاً قابلیت استناد  توانمی، چیزی را دنیمانون ق 1214(. بنابراین مطابق ماده دنیم

 (211 ص، 1 ج، 1315. )کاتوزیان، باشدمیامضا، مهر و یا اثر انگشت در سند  درج داشته باشد. ثالثاً

یث نوع و از این ح باشدمیبا سند  اثباتقابلدر خصوص قدرت اثباتی اسناد )امور قابل اثبات با سند(، نکته آنکه اصوالً هر امری 

در مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری شناخته شده است،  هذامعخواسته و دعوا تأثیری در کاهش قدرت اثباتی اسناد ندارد. 

بعضی  گذار دررت اثباتی اسناد رسمی آنکه قانون. نکته قابل توجه در خصوص قدباشندمیاسناد عادی فاقد قدرت اثباتی کامل 

. این امر سبب اهمیت خاص سند داندمی، تنها سند رسمی را واجد قدرت اثباتی غیرمنقولجمله در اکثر معامالت اموال موارد، از 

. اما در خصوص ارزش اثباتی اسناد )ارزش اسناد نمایدمیرا ایجاب  باشدمیرسمی گردیده و مباحثی خاص که ناشی از این ویژگی 

ز . به عبارت دیگر پس اشودمی(؛ اسناد از جمله ادله قانونی بوده و ارزش آن به حکم قانون بر دادرس تحمیل مقام قضاییدر اقناع 

آنکه سند مستند دعوا، بدون تعرض باقی بماند و یا پس از تعرض و اظهار انکار یا تردید و یا ادعای جعل، اصالت آن اثبات گردید، 

انون ق 1313مطابق ماده  .باشدمیآن را نداشته و مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد سند در این صورت قاضی دیگر اختیار ارزیابی 

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه احراز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به »، دنیم
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شمسی به  1314وره دهم قانون گذاری و در سال این ماده از جلد سوم قانون مدنی است که در د«. شهادت اثبات نمی گردد

 1313اعالم نمود که ماده  2655شورای نگهبان طی نظریه  1/1/1361تصویب رسیده و تاکنون مالک عمل بوده ولی در تاریخ 

له ابطال وسیاسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خالف موازین شرع و بدین قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر

؛ 144، ص 3، ج 1313شمس، )باشد. نماید. و لذا امروزه در محاکم ارزش اثباتی شهادت شهود مقدم بر اسناد رسمی میمی

 (54، ص 1331؛ رحیم نژاد، 31، ص 1331عمروانی، 

 هایمثالاز  یکیهای مختلف نظریه کارشناسی جایگاه بارزتری را نسبت به گذشته پیدا کرده و امروزه با پیشرفت علمی در رشته

جالبی که ممکن است در خصوص تعارض سند با کارشناسی قید شده و شبهه تحقق تعارض بین دالیل مذکور را ایجاد نماید آن 

هار باشد. لیکن سایر ورثه با اظ رابطه ابوت با متوفی ، مدعیشودمیاست که خواهان به استناد شناسنامه که سند رسمی محسوب 

کذب بودن اعالم متوفی در هنگام تنظیم شناسنامه، خواهان را فرزند متوفی نشناخته و در این خصوص به نظریه کارشناس ژنتیک 

داً متوفی و سایر ورثه شدی ایهژنخواهان را با  هایژن. لذا ممکن است در اینجا بین سند با نظریه کارشناس که نمایندمیاستناد 

، تصور تعارض شود. اما باید دانست که در مثال مذکور به واسطه عدم وحدت موضوع تعارض وجود ندارد. زیرا داندمیمتفاوت 

کذب  . با اثباتباشدمیموضوع سند )شناسنامه( اثبات رابطه ابوت و موضوع کارشناسی اثبات خالف واقع بودن اعالمیات متوفی 

قسمت مذکور را از اعتبار انداخته و بر اساس کارشناسی مبادرت به صدور  توانمیاعالمیات متوفی در آن قسمت از سند،  بودن

با اثبات جعل در سند )شناسنامه(، اثبات اشتباه مأمور و یا اشتباه یا اعالم خالف  توانندمیرأی نمود. در مثال مذکور سایر ورثه 

ل ادعای خواهان دفاع کنند که در هیچ یک از طرق دفاعی فوق، بین شناسنامه و ادله مثبت طرق واقع از سوی متوفی، در مقاب

 ، ص1332/ محمودیان، 112 ص، 1331، انیعمرو) دفاعی مذکور، به واسطه عدم وحدت موضوع تعارض وجود نخواهد داشت.

134) 

کارشناسی با اسناد وجود نخواهد داشت. هر چند  خالصه آنکه به دلیل تخصصی بودن موضوع کارشناسی، اصوالً امکان تعارض

اسی به وفور برای اثبات ادعای اصالت یا عدم اصالت اسناد و یا همچنین برای اثبات صحت یا کذب امور ممکن است از کارشن

موضوع  موجب تعارض کارشناسی با اسناد مذکور باشد؛ زیرا تواندنمیتخصصی ادعا شده در سند استفاده شود، اما این امر 

 .باشدمیکارشناسی صرفاً بررسی جعلیت، اشتباه، صحت یا کذب سند مذکور بوده و موضوع اسناد امری جدای از آن 

 

 تعارض کارشناسی با سوگند -4-3

شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر صدق اظهار یا عهده خود گواه سوگند اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، 

میلی و تکخود به سه نوع سوگند قاطع دعوا )بتّی(، سوگند  سوگند قضایی یا اثباتی نیز (264، ص 3 ج ،1315)شمس، . گیردمی

  اسی با سوگند بتّی پرداخته خواهد شد.که فقط به تعارض کارشن شودمیسوگند استظهاری تقسیم 

. اوالً موضوع آن از حقوق الناس باشد، باشدمیبا جمع بودن سه شرط زیر دارای قدرت اثباتی  و قدرت اثباتی سوگند اندک بوده

ن تعیین ارزش اثباتی سوگند در قانو با شهادت شهود باشد. اثباتقابلثانیاً ادله معتبر دیگری وجود نداشته باشد و ثالثاً موضوع آن 

، باشدیمجمع بودن سه شرط اشاره شده در باال دارای قدرت اثباتی با آنکه قدرت اثباتی سوگند اندک بوده و  رغمعلیشده است. 

قسم »ق.م،  1331لیکن در همان موارد اندک که سوگند دارای قدرت اثباتی است، ارزش اثباتی بسیار فراوان دارد. مطابق ماده 

زش در تعیین ار مقام قضاییارزیابی «. قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شدقاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با 

به بهانه آنکه سوگند مذکور وی را اقناع ننموده است، از صدور حکم بر مبنای آن  تواندنمیاثباتی سوگند تاثیری نداشته و قاضی 

 (62 ص، 1331نژاد،  ؛ رحیم123 و 124، ص 1331؛ عمروانی، 251 ص، 3 ج، 1313)شمس،  امتناع ورزد.



 171-157، ص   1231  اردیبهشت،  1جلد ، 32، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

615 
 

ها امکان ندارد. در واقع امکان تعارض سوگند بتّی نه تن بتّی با توجه به دالیلی که خواهیم گفت امکان تعارض کارشناسی با سوگند

با کارشناسی امکان ندارد بلکه امکان تعارض این سوگند با سایر ادله هم امکان ندارد. زیرا یکی از شرایط امکان استناد به سوگند 

معتبر و قابل استناد دیگری در خصوص . بنابراین اوالً در مواردی که دالیل باشدمیبتّی، عدم وجود سایر دالیل و مدارک معتبر 

. ثانیاً چنانچه در ابتدای امر دالیل معتبر دیگری موجود نباشد و رسدنمیادعای واحد وجود داشته باشد، هیچگاه نوبت به سوگند 

ه شود، ئبه سوگند استناد شود، ولی پس از ادعای سوگند توسط مدعی یا مدعی علیه، از سوی طرف مقابل دالیلی برخالف آن ارا

. لذا در این حالت نیز به دلیل باشدنمیق.م فاقد حجیت بوده و قابل پذیرش  1331در این صورت نیز دالیل جدید به استناد ماده 

 عدم حجیت ادله ارائه شده بعد از سوگند، امکان تحقق تعارض وجود ندارد.

 

 تعارض کارشناسی با اماره قانونی -4-4

( امارات در حقوق به آن دسته از نتایج گفته 366 ص، 1 ج، 1315 ، نشان و نشانه است. )معین،اماره در لغت به معنای عالمت

ها کند و تنها داللت ظنی بر واقعه دارد و تولید ظنی که از آنی مجهول دست پیدا میی معلوم به واقعهشود که قاضی از واقعهمی

گذار است که در ماده ( دلیل این حرف حکم قانون354 ، ص3، ج 1313)شمس، دهد. اعتماد قرار میها را قابل شود آنناشی می

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا از نظر قاضی دلیل بر امری »کند: ق.م اماره را چنین تعریف می 1321

 «. شودشناخته می

شد. بدان معنی که مدعی به جای اثبات امر مجهول و دشواری که باکارکرد اصلی اماره قانونی در جابجایی بار اثبات دلیل می

مجهول دارد را اثبات و بدین گونه به طور غیرمستقیم و باواسطه آن دیگری که بنا به فرض قانون داللت بر  امرباشد، مطلوب وی می

شخصی که خالف اماره قانونی شود. در این صورت جای مدعی و مدعی علیه عوض شده و به اثبات مدعای اصلی خود نائل می

 کند، مدعی محسوب شده و باید ادعای خود را ثابت کند. صحبت می

، در کلیه دعاوی، دنیمانون ق 1323در خصوص قدرت اثباتی اماره قانونی شایان ذکر است که دلیل مذکور مطابق نص صریح ماده 

نیست، واجد قدرت اثباتی بوده و معتبر است. ارزش اثباتی امارات قانونی و  اثباتقابلاگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود 

همچنین میزان ارزش آن در هنگام تعارض با سایر ادله، بوسیله قانونگذار تعیین گردیده، ارزش اثباتی امارات قانونی همانند قدرت 

 هار شود که اماره قانونی تا زمانی معتبر و واجد ارزش اثباتیباشد. از لحاظ ارزش اثباتی باید اظاثباتی آنها، بسیار جزئی و ضعیف می

تی از قناعت وجدانی خویش، ح نظرصرفاست که دلیلی بر خالف آن موجود نباشد. بنابراین قاضی مکلف است که امارات قانونی را 

 دلیلی بر خالف آن موجود باشد. دنیمانون ق 1323بدون نیاز به استناد اصحاب دعوا، اعمال نماید، مگر آنکه به استناد ماده 

 (211، ص 6 ج، 1346امامی،  ؛355و  354، ص 3 ج، 1313شمس، )

اینکه آیا بین کارشناسی و اماره قانونی، امکان تعارض وجود دارد یا خیر بسته به نوع اماره قانونی دارد. از حیث امکان تعارض 

 ه تقسیم نمود.توان به سه دستامارات را می ،کارشناسی با اماره قانونی

ق.م( و اماره وجود چک در ید صادر  35ق.ث(، اماره مالکیت )ماده  5دسته اول اماراتی مانند تجاری بودن معامالت تجار )ماده 

گیرند و لذا امکان ق.چ( که به لحاظ نوع خاص موضوع آنها مستقیماً در حیطه امور فنی و تخصصی قرار نمی 11کننده )ماده 

 (114، ص 1331؛ عمروانی، 354، ص 3 ج، 1313)شمس،  باشد.رشناسی به هیچ وجه متصور نمیتعارض آنها با کا

ه برای تیر کشود. مانند اماره ترصیف و وضع سرها استفاده میدسته دوم اماراتی هستند که از کارشناسی برای اثبات وجود آن اماره

چنانچه نظریه کارشناسی به نفع هر یک از اصحاب دعوا باشد، اماره  شود واثبات وجود خودِ اماره مذکور از کارشناسی استفاده می

قانونی مذکور به نفع همان شخص ایجاد خواهد شد. در خصوص این نوع امارات قانونی نیز به لحاظ عدم وحدت موضوع، امکان 
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سرتیر و ترصیف است، در تعارض با کارشناسی وجود نخواهد داشت. زیرا موضوع کارشناسی مذکور، اظهارنظر در خصوص نحوه 

؛ عمروانی، 354، ص 3 ج، 1313)شمس،  باشد.حالی که موضوع اماره قانونی مذکور، اثبات اشتراک یا اختصاص در مالکیت دیوار می

 (114، ص 1331

ا توجه بباشند. برای مثال دسته سوم امارات قانونی آنهایی هستند که به واسطه تخصصی بودن امر قابل تعارض با کارشناسی می

های جدید علمی و عدم محدودیت قانونی در اثبات خالف اماره فراش، اکثر حقوقدانان بر آنند که خالف اماره فراش را به پیشرفت

ی که اراین تنها در خصوص امارات قانونیهای خون به اثبات رساند. بنابهای ژنتیک و یا آزمایشتوان مستقیماً از طریق آزمایشمی

. در چنین مواردی به واسطه تعارض آنها را با کارشناسی تصور نمود توانمید جنبه تخصصی غیر قضایی باشند مستقیماً واج

 (115 ص، 1331شخصی بودن کارشناسی و نوعی بودن اماره قانونی، باید کارشناسی را با اماره قانونی مقدم دانست. )عمروانی، 

قانون آیین دادرسی مدنی هم که  265آورند. ماده معروف است که کارشناسی و نظر کارشناس را با امارات قضایی به حساب می

کند. در چنین فرضی تعارض آن با سایر امارات، داده است این مطلب را تأیید می مقام قضاییاختیار ارزیابی نظر کارشناس را به 

ارض نظر کارشناس با امارات قانونی باید گفت با توجه به این که امارات قانونی در صورتی معتبرند در تع توجه و بررسی است.قابل

( در صورت وجود شرایط قانونی نظر کارشناس که بر خالف اماره قانونی، دنیمانون ق 1323که خالف آن با ادله دیگر اثبات نشود )

 (251، ص 1311، زادهحسن) شود.اثر میگردد و اماره قانونی بیاثبات میاعالم شده است، با نظر کارشناس، خالف اماره قانونی 

ماره بر . اما ایابدمیدلیل تقدم سایر دالیل بر اماره قانونی هم داللت مستقیم دلیل بر واقع است که احتمال خطا کمتر در آن راه 

 اشد. مبنای ظن و ظاهر استوار است و همیشه احتمال دارد که واقع بر خالف آن ب

 

 تعارض کارشناسی با ادله اقناعی -5

آن که در قانون احصا و قدرت اثباتی آنها نیز تعیین گردیده است، لیکن بر خالف ادله  رغمعلیادله اقناعی دالیلی هستند که 

و همچنین امکان یا عدم امکان اثبات خالف آنها با سایر دالیل، توسط قانونگذار  مقام قضاییآنها در ایجاد اقناع  تأثیرقانونی میزان 

قاضی قرار دارند، اصوالً امکان اثبات خالف آنها با هر دلیلی جز  تعیین نگردیده است. از آنجا که دالیل اقناعی در حیطه ارزیابی

ستن دلیل و قرار دادن آن در حیطه ارزیابی دادرس، بدان معنا اقناعی دان .باشدمیدالیل است، ممکن  ترینضعیفاماره قانونی که 

تواند بدون استدالل و دلیل، برخالف آن عمل نماید؛ بلکه اقناعی بودن دلیل بدان معناست که قانونگذار نیست که قاضی می

، در صورت تعارض دو دلیل مخصوصاً امکان و یا عدم امکان اثبات خالف دالیل مذکور را تعیین ننموده و لذا در هر مورد خاص

 د.داراقناعی، این قاضی است که ارزش اثباتی هر کدام در ایجاد قناعت وجدانی را تعیین و نهایتاً یکی را بر دیگری مقدم می

سایر  مستقیماً با تواننمیاظهار داشت که خالف نظر کارشناس را به واسطه تخصصی بودن آن،  توانمیبه عنوان یک قاعده کلی 

ه اقناعی )غیر از شهادت شهود و آن هم صرفاً در مواردی که صرفاً موضوع کارشناسی عالوه بر تخصصی بودن، مستقیماً قابل ادل

با سایر ادله اقناعی، مبانی و اسباب موجهه نظریه کارشناس را زیر سؤال برده و به  توانمیدرک با حواس باشد(. اثبات نمود. لیکن 

انون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ق 265قرار داده تا از طریق ماده  تأثیر، وجدان دادرس را تحت غیرمستقیمصورت 

 در حقوق ایران، گواهی، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی و اماره قضایی، دربه نتیجه مورد نظر دست یافت. در امور مدنی 

مبحث جداگانه به تعریف، قدرت اثباتی و ارزش اثباتی و تعارض کارشناسی با ادله در ضمن پنج  زمره ادله اقناعی قرار دارند که

 مذکور خواهیم پرداخت.
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 تعارض کارشناسی با شهادت -5-1

است که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد یا گواه باید آنچه دیده یا شنیده، در محضر  ایواقعهشهادت بیان 

مسموع یا مرئی اوست  خواهندمیقاضی بیان کند و از بیان آن چه استنباط کرده یا احساس کرده بپرهیزد؛ زیرا آن چه از شاهد 

 (112، ص 1311)حسینی نژاد،  نه عقیده او.

ص قدرت اثباتی شهادت در سیستم فعلی حقوق ایران، شهادت شهود در هر دو حوزه اعمال حقوقی و وقایع حقوقی واجد در خصو

بات از طریق اثبرای یافتن پاسخی مناسب در خصوص تعارض شهادت شهود و کارشناسی، ابتدا باید امور قابل. باشدمیقدرت اثباتی 

از طریق شهادت شهود مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که برای تحقق تعارض بین ادله مزبور،  اثباتکارشناسی و رابطه آن با امور قابل

حقق ها، تهر دو باید در موضوع دعوا واجد قدرت اثباتی باشند؛ در غیر این صورت با عدم حجیت و غیرقابل استناد بودن یکی از آن

 توان به سه دستهادت شهود یا کارشناسی اثبات شوند میتعارض منتفی خواهد بود. موضوعاتی را که ممکن است از طریق شه

 تقسیم نمود:

باشند؛ مانند ورود به منزل، انتساب تخریب یا ـ موضوعات و اموری که قابل رویت بوده، زیرا مستقیماً فاقد جنبه تخصصی می1

ن امور به واسطه فقدان جنبه در ای ضرب و جرح به شخصی معین، استماع ایجاب و قبول و همچنین پرداخت ثمن. بنابراین

شود. تخصصی، امکان استناد به کارشناسی وجود نداشته و لذا در چنین موضوعاتی بین شهادت و کارشناسی تعارض محقق نمی

 (53 ص، 1311، )عمروانی

باشند، زیرا دارای جنبه تخصصی و فنی هستند. مانند تعیین مقصر در تصادفات ـ موضوعات و اموری که مستقیماً قابل رویت نمی2

رانندگی، تعیین نقص در کاالهای مصرفی و صنعتی، تعیین قیمت و یا تعیین میزان خسارت. در این امور که قابل رویت و درک با 

ان به شهادت شهود استناد نمود؛ لذا در چنین موضوعاتی بین شهادت و کارشناسی تعارض محقق توباشند، نمیسایر حواس نمی

تواند از اطالعات شهود برای ارائه نظر خود کمک بگیرد. برای مثال اگر شهود نخواهد شد. البته در چنین مواردی، کارشناس می

ود و به اتومبیل دیگری برخورد کرد و باعث ایجاد خسارت شهادت دهند یکی از اصحاب دعوا با سرعت زیاد در حال رانندگی ب

گردید، این شهادت در مقابل نظر کارشناس توان معارضه را ندارد؛ زیرا تشخیص تقصیر و تخلف، از موضوعات فنی و تخصصی بوده 

 ( 53 ، ص1311باشد. )عمروانی، و در صالحیت کارشناس می

باشند؛ مانند جعل در اسناد و یا انتساب رویت و هم واجد جنبه تخصصی و فنی میـ موضوعات و اموری که هم مستقیماً قابل 3

 (61 ص، 1311امضا به شخصی خاص. )عمروانی، 

اثبات از طریق شهادت اثبات از طریق کارشناسی با امور قابلشود که رابطه امور قابلاز سه نوع امور مذکور در فوق مشخص می

اثبات از طریق شهادت، شود: بعضی امور قابلباشد که از آن چهار تصدیق حاصل مییم« عموم و خصوص من وجه»شهود، 

د )انتساب اثبات با کارشناسی نیستناثبات از طریق شهادت، قابلاثبات با کارشناسی هستند )اثبات جعلیت(؛ بعضی امور قابلقابل

اثبات با شهادت هستند )اثبات جعلیت(؛ بعضی قابل اثبات از طریق کارشناسی،ضرب و جرح به شخصی خاص(؛ بعضی امور قابل

 اثبات با شهادت نیستند )تعیین میزان خسارت، تعیین مقصر در تصادفات رانندگی(.اثبات از طریق کارشناسی، قابلامور قابل

باشد. در مکن میها مصرفاً در حالت و مورد سوم است که شهادت و کارشناسی هر دو واجد قدرت اثباتی بوده و تعارض بین آن

چنین مواردی باید شهادت را مقدم بر کارشناسی دانست؛ چرا که اوالً شهادت شهود از دالیل به معنای خاص بوده و کارشناسی 

باشد و در تعارض دلیل خاص و اماره باید دلیل را مقدم دانست؛ ثانیاً مطابق راه حل ترتیب قانونی، مقنن در زمره امارات می

د؛ ثالثاً باشخر بر شهادت ذکر نموده که این امر نوعاً حاکی از اهمیت و ارزش اثباتی بیشتر شهادت بر کارشناسی میکارشناس را مؤ

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال » قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 265به استناد ماده 
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رابعاً با وجود تعداد شهود قانونی که «. ت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد دادمحقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق

اند، چنانچه تمامی شرایط شهود و شهادت، به ویژه شرایط ایمان و عدالت وجود داشته شخصاً ناظر واقعه و موضوع شهادت بوده

 گردد.یاالصول نزد قاضی تا حدود زیادی حقیقت امر مشخص مباشد، علی

قانون آیین دادرسی  241اما در مواردی نادر ممکن است جهت رعایت عدالت و عدم تحمیل قواعد شهادت بر قاضی، به استناد ماده 

، کارشناسی را مقدم بر شهادت بدانیم. این صحیح است که اصوالً شهادت بر کارشناسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی

بعضی اوضاع و احوال خاص و جهت حفظ عدالت باید این اختیار به قاضی داده شود که با ذکر دلیل و  باشد. اما درمقدم می

 241استدالل، سایر ادله قانونی، از جمله کارشناسی را مقدم بر شهادت بداند. این اختیار مخالف قانون نبوده، بلکه از طریق ماده 

داده شده است. بنابراین چنانچه شاهدان مدعی، به  مقام قضایی، به امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 

ن تواهای پزشکی و کارشناسی هیچ اثری از ضرب و جرح را نشان ندهد، قاضی را نمیوقوع ضرب و جرح شهادت دهند ولی آزمایش

ع و احوالی مسلم بر خالف آن وجود دارد و های خود در دادرسی ناگزیر از صدور حکمی دانست که قرینه یا اوضابر خالف یافته

 (141، ص 1332)محمودیان، باشد. های عادالنه میاین امر الزمه آزادی دادرس در رسیدگی

 

 تعارض کارشناسی با کارشناسی -5-2

ر دو دتعارض کارشناسی با کارشناسی   .توضیح داده شددر خصوص تعریف کارشناسی، قدرت اثباتی و ارزش اثباتی کارشناسی 

. حالت اول اختالف نظر بین دو یا چند کارشناس از یک هیأت کارشناسی و حالت دوم اختالف و تعارض حالت قابل بررسی است

 .باشدمیبین دو نظریه کارشناسی یا هیأت کارشناسی مستقل 

کارشناسان باید مطابق ماده  ، تعدادشودمیدر توضیح حالت اول باید اظهار داشت در مواردی که امر به هیأت کارشناسی ارجاع 

فرد باشد تا در صورت اختالف نظر، نظر اکثریت در صورتی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی،  251

که از حیث تخصص با هم مساوی باشند، مالک عمل قرار گیرد. لذا در یک هیأت کارشناسی سه یا پنج نفره، نظر دو یا چند 

از هیأت مزبور ممکن است در تعارض و مخالف با یکدیگر باشد. البته در چنین حالتی تعارض به معنای دقیق کلمه بین کارشناس 

. شودیمچند کارشناس تشکیل ادله اثبات دعوا محقق نشده است؛ زیرا کارشناسی مذکور صرفاً یک دلیل واحد است که از نظریه 

ختالف نه بین دو یا چند دلیل کارشناسی، بلکه اختالف بین نظرات دو یا چند کارشناس به عبارتی دیگر در چنین حالتی، تعارض و ا

. لذا در چنین مواردی شرط وجود حداقل شودمیکه مجموع نظریه هیأت، دلیل واحد تلقی  باشدمیاز یک هیأت کارشناسی واحد 

زاده، ؛ حسن111، ص 1331؛ عمروانی، 341، ص 3، ج 1315دو دلیل به عنوان یکی از شرایط تحقق تعارض وجود ندارد. )شمس، 

 (235، ص 1311

ه رأی خود را بر نظری استوار کند ک تواندنمیبا وجود تعارض در متن نظر کارشناس، ترتیب اثر دادن به آن ممکن نیست و قاضی 

حاوی تعارض در مندرجات خود است. در واقع، وجود تعارض محتویات نظر کارشناس، شرط منجز و قاطع بودن آن را از بین 

 (111، ص 1311، زادهحسن) و از این رو، قابل استناد نیست. بردمی

کارشناسی مستقل تعارض وجود داشته باشد. در چنین مواردی  حالت دوم آن است که بین دو یا چند نظریه کارشناس یا هیأت

که در پی اعتراض به نظر کارشناس،  آیدمیتعارض به معنای دقیق کلمه قابل تحقق است. چنین مواردی غالباً هنگامی به وجود 

خر که با تعداد کارشناسان نظر هیأت کارشناسی مؤدادگاه مجدداً موضوع را به کارشناسی متشکل از اعضای بیشتر ارجاع داده و 

بیشتری ارائه شده را ترجیح خواهد داد، مگر آنکه مستدالً نظریه مذکور را مخالف با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه تشخیص 
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 211، صص 1311، زادهحسن، 111، ص 1331دهد که در این صورت ممکن است براساس نظریه پیشین عمل نماید. )عمروانی، 

 (211و 

 

 معاینه محلتعارض کارشناسی با  -5-3

محل  یمشاهده( 141، ص 2 ج، 1312. )کاتوزیان، باشدمیمعاینه محل به معنای دیدن وضعیت مورد اختالف توسط دادگاه 

که دادرس به امید یک سری قرائن موجود در محل بتوان قدمی به کشف حقیقت  گیردمیصورت  توسط دادرس بدین منظور

ری، متین دفت. )کندمیداند دستور آن را صادر و دادگاه هر وقت الزم ب باشدمین تحقیقات در صالحیت دادگاه شود ای ترنزدیک

ی شخصی و مستقیم خود بهتر دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررس ،روشن است که در برخی دعاوی( 431، ص 2 ج، 1311

در برخی دعاوی . از سوی دیگر دهندمیو توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار  هاآگاهیتا از طریق  نمایدمیتر درک و دقیق

نیز برای تشخیص درستی و یا نادرستی ادعا، الزم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ 

 (333، ص 3، ج 1313)شمس،  فته است.است که در این راه در اختیار دادگاه قرار گر ایوسیلهنماید. معاینه محل 

با آنها اثبات نمود. مواردی  توانمیقدرت اثباتی معاینه محل و همچنین تحقیق محلی نیز اصوالً جز در سه مورد، هر موضوعی را 

. باشدمیاثبات اثر اصلی عقودی که در آنها تنظیم سند رسمی ضروری  -1از:  اندعبارت باشندمیکه ادله مزبور فاقد قدرت اثباتی 

( 131 ص، 1331امور صرفاً فنی و تخصصی. )عمروانی،  -3اثبات خالف مفاد و مندرجات اسناد رسمی یا اسناد عادی معتبر.  -2

ل از معاینه محل و تحقیق محلی از امارات ق.آ.د.م، اطالعات حاص 255ارزش اثباتی معاینه محل و تحقیق محلی؛ به صراحت ماده 

موجب علم یا اطمینان دادگاه و یا مؤثر در آن باشد؛ در نتیجه مانند سایر امارات قضایی با اماره  تواندمیکه  شودمیقضای شمرده 

 (353و  342، صص 3 ج، 1313و تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد. )شمس،  شودمی اثربی مخالف

خواهیم  به این نتیجه ایمدادهمحل  یمعاینهبا  اثبات قابلبا کارشناسی و امور  اثبات قابلامور  مورد دربا توجه به توضیحاتی که 

. زیرا موضوع کارشناسی موضوعات دارای جنبه تخصصی و فنی است رسد که امکان تعارض کارشناسی با معاینه محل وجود ندارد

محل نباید جنبه تخصصی داشته باشد. به عبارت دیگر از یک طرف به واسطه تخصصی بودن موضوع  در حالی که موضوع معاینه

و از طرفی با توجه به موضوع معاینه محل که امر مورد معاینه نباید جنبه  باشدمیکارشناسی که اصوالً خارج از توانایی دادرس 

. با صدور قرار کارشناسی و فنی اعالم نمودن موضوع، دیگر باشدنمیتخصصی باشد، لذا فرض تعارض بین ادله مذکور متصور 

 از طریق معاینه محل عمل نمود. موضوع مستقیماً در همان تواننمی

 

 تحقیق محلیتعارض کارشناسی با  -5-4

اسالم اطالعات اهل محل در حقوق »تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطالعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند. 

در خصوص قدرت اثباتی و ارزش اثباتی تحقیق محلی در قسمت  (243، ص 6 ج، 1346امامی، «. )استفاضه نامیده شده است

همچنین در خصوص تعارض کارشناسی با تحقیق محلی همان طور که در تعارض کارشناسی با . شد دادهمعاینه محل توضیح 

. بنابراین به واسطه عدم وحدت موضوع بین کارشناسی و تحقیق محلی، باشدنمیتعارض متصور  شد دادهمعاینه محل توضیح 

 تخصصیغیربا استفاده از تحقیق محلی خالف اسباب موجهه  توانمی. با وجود این باشدنمیتحقق تعارض بین ادله مذکور متصور 

 ی به نظر کارشناس گردید.ق.آ.د.م مانع اعتماد قاض 256در نظریه کارشناس را اثبات نمود و از طریق ماده 
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، کارشناس در نظر خود شودمی: در جای برای تخریب میزان خسارت وارده به دیوار تخریب شده، قرار کارشناسی صادر مثال

که با توجه به تخریب بیست متر از دیوار و با توجه به جنس مصالح به کار رفته که از نوع سنگ مرمر مرغوب  کندمیاستدالل 

ه . از آنجا کگرددمینوعاً باالی مصالح، لذا میزان خسارت وارده ده میلیون تومان تعیین  ایمنطقها توجه به قیمت و ب باشدمی

محل،  مستقیماً با شهادت شهود، معاینه تواننمینتیجه نظریه کارشناسی، با توجه به تخصصی و فنی بودن امر ارائه شده است، لذا 

به طور  توانمیتر یا بیشتر بودن میزان خسارت وارده را اثبات نمود. اما در همین مثال تحقیق محلی و یا اماره قضایی، کم

با اثبات خالف اسباب موجهه نظریه کارشناس از طریق ادله اقناعی، عدم مطابقت نظر کارشناس با اوضاع و احوال  غیرمستقیم

دیوار خراب شده است و نه  اثبات نمود که تنها پنج متر از توانمیمحقق و معلوم مورد کارشناسی را اثبات نمود. به عنوان مثال 

. چنانچه خالف اسباب موجهه باشدمیبیست متر، و یا آنکه جنس دیوار از مرمر مرغوب نبوده و بلکه از کاه گل یا آجر معمولی 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در  265نظریه کارشناس از طریق سایر ادله اقناعی اثبات گردد. به استناد ماده 

 ، قاضی به نظریه کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد. امور مدنی 

 

 قضایی سایر اماراتتعارض کارشناسی با  -5-5

ه . وجپردازیممیاین دو اماره  هایتفاوتبرای شناخت بیشتر امارات قانونی و امارات قضایی ابتدا به وجه اشتراک و سپس به 

و در نتیجه هر دو اماره محسوب  باشدمیاشتراک اماره قضایی و اماره قانونی در استنتاجی بودن آنها از قرائن و اوضاع و احوال 

وزیان، )کاتآنها را دلیل به معنای خاص تلقی نمود. به عبارتی دیگر ماهیت اماره قانونی و قضایی یکسان است.  تواننمیشده و 

 (152، ص 2 ج، 1315

تضی بتواند به مق مقام قضاییاز: اول آنکه در امارات قانونی، قانونگذار باید آنها را معرفی کند تا  اندعبارتادله مذکور  هایتفاوت

و به  دباشمی. دوم آنکه مبنای اعتبار امارات قانونی غلبه باشدمیآنها حکم کند ولی در امارات قضایی مرجع تشخیص خود قاضی 

، 1331)رحیم نژاد،  .باشدمیحجت هستند. ولی مبنای اعتبار امارات قضایی ظن شخصی  شودمیه از آنها حاصل علت ظن نوعی ک

؛ لیکن در خصوص شودمیاز اقناع وجدان قاضی، بر وی تحمیل  نظرصرفسوم آنکه اماره قانونی برخالف اماره قضایی،  (61ص 

به عبارتی دیگر، اماره قانونی در زمره ادله  برای وی باور درونی ایجاد نماید. که کندمیاماره قضایی، قاضی در صورتی بدان استناد 

. تفاوت مهم دیگری که ارتباط زیادی با مبحث تعارض دارد آنکه باشدمیقانونی بوده در حالی که اماره قضایی در زمره ادله اقناعی 

، اثبات خالف اماره قانونی را با مطلق دلیل ممکن و اماره قانونی را در مقابل آنها مغلوب قانون مدنی 1323قانونگذار در ماده 

در خصوص اثبات خالف اماره قضایی قانونگذار سکوت اختیار نموده که این امر ناشی از اقناعی بودن اماره  کهدر حالی . داندمی

ولی از لحاظ  شوندمینونی و قضایی هر دو اسم اماره شناخته هر چند امارات قا (216، ص 1331قضایی می باشد. )عمروانی، 

ید علم و وقتی از آنها تول آیندمیبرای علم قاضی به حساب  ایوسیلهارزش، اماره قضایی برتر هستند به علت اینکه امارات قضایی 

 . شوندمیشد بر ظنی که امارات قانونی در بر دارند مقدم 

در صورتی قابل استناد است که دعوا به »، امارات قضایی قانون مدنی 1324قضایی، مطابق ماده در خصوص قدرت اثباتی امارات 

بنابراین امکان استناد به اماره قضایی در یک موضوع منوط بر آن است که آن موضوع قابل اثبات «. شهادت شهود قابل اثبات باشد

در دو حالت کارایی دارد، یکی برای اثبات امور قابل اثبات با شهادت مطابق ماده مذکور، اماره قضایی  از طریق شهادت شهود باشد.

و دوم تکمیل ادله دیگر. تکمیل ادله دیگر مانند آنکه اصل دعوا با سند اثبات گردد، لیکن اجمال موجود در سند از طریق اماره 

ع وجدان قاضی از قرائن و اوضاع و احوال در خصوص ارزش اثباتی اماره قضایی باید بیان نمود که درجه اقنا قضایی مرتفع شود.

ند کقاضی نه از اماره علم تام )علم واقعی( پیدا می»گوناگون، متفاوت بوده و ممکن است سبب شک یا ظن و یا اطمینان وی گردد. 
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)مدنی،  «به شکشود ظن است، النهایه گاهی این ظن به یقین نزدیک است و گاهی و نه از دیگر دالیل، آنچه برای قاضی ایجاد می

توان ادعا نمود که تا حدود زیادی سبب اقناع وجدان گردیده و ( هرگاه ظن مذکور به سمت یقین حرکت کند، می223: 1312

باشد. اما چنانچه از اماره قضایی صرفاً ظن بسیار ضعیف حاصل شود، صدور حکم بر اساس می صدور حکم براساس آن چندان موجه

صرف ظن و احتمال ضعیف نباید مبنای حکم قرار گیرد و به استناد چنین ظنونی نباید باشد. نمیمنطقی آن چندان موجه و 

 حقوق مردم را ملعبه قرار داد.

غیر از شهادت شهود و . )قضایی همان طور که در مورد سایر ادله اقناعی بیان گردیدسایر امارات در خصوص تعارض کارشناسی با 

 به واسطه تخصصی ضوع کارشناسی عالوه بر تخصصی بودن، مستقیماً قابل درک با حواس باشد(آن هم صرفاً در مواردی که مو

امکان تعارض کارشناسی با اماره قضایی وجود ندارد. البته این امر بدان معنا نیست که از نظر کارشناسی بودن موضوع کارشناسی، 

ا ه و مبانی نظریه کارشناس رسایر ادله اقناعی، خالف اسباب موجهاز طریق اماره قضایی و  توانمیهمواره باید تبعیت شود، بلکه 

ف نظر مستقیماً خال تواننمیمانع از تأثیر نظریه کارشناس در اقناع قاضی گردید. بنابراین  غیرمستقیماثبات نمود و به طور 

، از طریق اماره قضایی، معاینه محل و یا تحقیق محلی اثبات نمود. بلکه بدواً باید باشدمیکارشناس را که امری صرفاً تخصصی 

اثبات نموده تا از  باشندمیفاقد جنبه تخصصی  االصولعلیخالف اوضاع و احوال مندرج در اسباب موجهه نظر کارشناس را که 

، 1331ق.آ.د.م به مطلوب نهایی دست یافت. )عمروانی،  265با تأثیر در وجدان قاضی، از طریق ماده  غیرمستقیماین طریق به طور 

 (116 ص

 رخوردارندبامارات قضایی دیگر، باید دید امارات مقابل نظر کارشناس در نظر قاضی از چگونه ارزشی سایر در تعارض نظر کارشناس با 

طمینان او شوند، طبیعی است در چنین . در صورتی که سایر امارات، موجب علم قاضی یا اکنندمیو در چه حد نظر قاضی را جلب 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  265در ماده  حالتی شرایط اعتبار نظر کارشناس و به ویژه شرط مندرج

، اتو چنین نظری قابل ترتیب اثر نیست. اما اگر امارات دیگر موجب علم قاضی نشود و با وجود آن امار شودنمیفراهم مدنی 

شرایط قانونی اعتبار نظر کارشناس فراهم باشد و قاضی آن را مطابق با اوضاع و احوال معلوم مورد کارشناسی تشخیص دهد، 

 (251، ص 1311، زادهحسناثری ندارد. ) ،و وجود امارات قضایی ضعیف برخالف آن شودمیبراساس چنین نظری رأی صادر 

 

 اثبات دعواهای ویژه حل تعارض ادله حلـ راه2ـ3

کلی  ایباشد. به عنوان قاعدهمیهای احتمالی )فرضیات( متفاوتی قابل ارائه حلبرای پاسخ به مسائل تعارض ادله اثبات دعوا، راه

گانه حکم قانونی، اقناع قاضی و تساقط را به ترتیب و به شرح های سهحلدر مواقع تحقق تعارض ادله اثبات دعوا، باید مراحل و راه

 اعمال نمود. ذیل

 ـ حکم قانونی1ـ2ـ3

ی قانونی و سوگند( وجود داشته باشد، در این صورت براساس در مواردی که بین ادله متعارض دالیل قانونی )اقرار، سند، اماره

، سند و رگردد. توضیح آنکه به عنوان مثال اگر یکی از ادله متعارض اقراحکمی که قانونگذار برای آن دلیل تعیین نموده اقدام می

یا سوگند باشد، قاضی باید براساس حکم قانون نسبت به ارزش اثباتی فراوان این ادله، مطابق با ادله مذکور مبادرت به صدور حکم 

 نماید.

باشد باید سه حالت را مورد مطالعه قرار داد. حالت اول آنکه اماره قانونی به در خصوص اماره قانونی که از دیگر دالیل قانونی می

شود. حالت دوم فع یکی از اصحاب دعوا موجود و دلیل معارض با آن نباشد. در این صورت براساس اماره قانونی حکم صادر مین
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آنکه دالیل دیگری مقابل و متعارض با اماره قانونی وجود داشته باشد که در این حالت مطابق حکم قانونگذار، اماره قانونی در 

افتد. حالت سوم آنکه در کنار اماره قانونی دلیل یا دالیل دیگری هماهنگ و همسو وجود داشته و یتعارض با هر دلیلی از اعتبار م

برابر این مجموعه ادله همسو، طرف مقابل دعوا دلیل یا دالیل متعارض ارائه نماید، در این صورت براساس شماره دوم که در ذیل 

 شود.بیان گردیده عمل می

 

 ـ اقناع قاضی2ـ2ـ3

رسد که ادله طرفین صرفاً در زمره ادله اقناعی و یا نهایتاً اماره حل اقناع قاضی میع تعارض ادله، هنگامی نوبت به اعمال راهدر مواق

باشد. بنابراین چنانچه ارزیابی ادله به مرحله اقناع قاضی کشیده شود، گردد( میقانونی )در فرضی که با سایر ادله اقناعی تقویت می

الشرایط وجود نداشته است. در این غیر این صورت با وجود که در بین ادله طرفین اقرار، سند و یا سوگند جامعگردد معلوم می

ادله مذکور، قاضی مکلف به صدور رأی براساس آنها بوده و دیگر نوبت به ارزیابی قاضی نخواهد. به عبارتی دیگر با رسیدن به مرحله 

اقناعی )شهادت، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی و اماره قضایی( و یا احتماالً اماره اقناع قاضی، ادله طرفین صرفاً دالیل 

تواند با ارزیابی ادله اقناعی مذکور، هر کدام را که تأثیر بیشتر در اقناع قاضی وی داشته قانونی خواهد بود. در این مرحله قاضی می

ی ترین مرجحاتآن مبادرت به صدور رأی نماید. از جمله مهمترین و اساسی باشد، مستنداً بر ادله متقابل ترجیح داده و بر اساس

باشد که بر اساس آن دلیل به معنای خاص را اصوالً و در که ممکن است در اقناع وجدان قاضی مؤثر واقع شود، ماهیت ادله می

است تأثیر بسزایی در اقناع وجدان قاضی داشته غالب موارد باید بر اماره مقدم دانست. اوضاع و احوال موجود در پرونده نیز ممکن 

 باشد.

 

 ـ تساقط3ـ2ـ3

ل حکم حاعمال نباشد، یعنی آنکه اوالً بین ادله طرفین، اقرار، سند، سوگند وجود نداشته تا براساس راهحل قبلی قابلچنانچه دو راه

 گونه مرجحی در بین نباشد و میزانشد، لیکن هیچقانونی مبادرت به صدور رأی شود و ثانیاً حتی چنانچه ادله طرفین اقناعی با

ه حکم شود کاقناع قاضی نسبت به هر دو یکسان باشد، در نهایت باید قائل به تساقط دو دلیل متعارض گردید. لذا مشاهده می

 حل تساقط است.اولی در تعارض ادله، تساقط نبوده و بلکه آخرین راه

 

 گیرینتیجه

کارشناسی و سایر ادله اثبات دعوا وجود چهار شرط، یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، برای تحقق تعارض بین 

. در خصوص قدرت اثباتی دالیل مختصر آنکه اصوالً هر باشدمی)قدرت اثباتی( ضروری  وحدت موضوع و حجیت فی النفسه

اد . در خصوص اسنگرددمی، از طریق اقرار اثبات باشدمیموضوعی غیر از اثر اصلی عقودی که در آنها تنظیم سند رسمی ضروری 

اس شد که جلب نظر کارشنبا آنها اثبات نمود، مگر آنکه موضوع در حیطه امور تخصصی و فنی با توانمینیز اصوالً هر موضوعی را 

ا مورد، هر موضوعی رقضایی، معاینه محل و تحقیق محلی نیز اصوالً جز در سه  اتدر این موارد ضروری است. در خصوص امار

ـ اثبات اثر اصلی عقودی که در آنها 1از:  اندعبارت باشندمیبا آنها اثبات نمود. مواردی که ادله مزبور فاقد قدرت اثباتی  توانمی

ـ امور صرفاً فنی و 3ـ اثبات خالف مفاد و مندرجات اسناد رسمی یا اسناد عادی معتبر. 2. باشدمینظیم سند رسمی ضروری ت

 الناسیقحدر خصوص سوگند نیز صرفاً دعاوی  .باشدمیتخصصی و فنی واجد قدرت اثباتی  امور تخصصی. کارشناسی نیز تنها در
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از  اثباتلقابته منوط به آنکه اوالً در همان موضوع دالیلی دیگر نباشد و ثانیاً موضوع مزبور ، البباشندمیاز آن طریق  اثباتقابل

اشد قابل شده ب بینیپیشطریق شهادت نیز باشد. اماره قانونی نیز در هر موضوعی که توسط قانونگذار در آن خصوص اماره قانونی 

 استناد بوده.

با اقرار وجود نداشته و حتی در موارد  ارض کارشناسیاول اینکه اصوالً امکان تعبا ادله قانونی  یدر خصوص تعارض کارشناس

و یا سایر شرایط ضروری برای تحقق  «وحدت موضوع»که شرط  شودمیمشخص  مشکوک نیز با بررسی دقیق موضوعات آنها،

تعارض وجود ندارد. دوم اینکه به دلیل تخصصی بودن کارشناسی، اصوالً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود نخواهد داشت به 

 چعبارت دیگر به واسطه عدم وحدت موضوع تعارض وجود نخواهد داشت. سوم اینکه امکان تعارض سوگند بتّی با کارشناسی به هی

چهارم  .باشدمی. زیرا یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتّی، عدم وجود سایر دالیل و مدارک معتبر باشدنمیعنوان ممکن 

اسی را تعارض آنها با کارشن توانمیاینکه تنها در خصوص امارات قانونی ای که مستقیماً واجد جنبه تخصصی و غیرقضایی باشند، 

ردی به واسطه شخصی بودن کارشناسی و نوعی بودن اماره قانونی، باید کارشناسی را بر اماره قانونی مقدم تصور نمود. در چنین موا

 دانست.

اظهار داشت که به واسطه تخصصی بودن کارشناسی،  توانمی کلی به عنوان یک قاعده در خصوص تعارض کارشناسی با ادله اقناعی

با کارشناسی وجود ندارد. البته این امر   شهادت شهود ،ه قضایی و در بعضی مواردامکان تعارض معاینه محل، تحقیق محلی و امار

توان از طریق سایر ادله اقناعی، خالف اسباب موجهه و مبانی بدان معنا نیست که نظر کارشناسی همواره باید تبعیت شود، بلکه می

 ظریه کارشناس در اقناع قاضی گردید. نظریه کارشناس را اثبات نموده و به طور غیرمستقیم مانع از تأثیر ن

چنانچه بین دو یا چند دلیل، شرایط چهارگانه تحقق تعارض موجود و در نتیجه تعارض مستقر بین آنها وجود داشته باشد، برای 

 های سه گانه ذیل را به ترتیب اعمال نمود. الف( حکم قانونی ب( اقناع قاضی ج( تساقط.حلرفع تعارض باید راه

 

 منابع 

 فارسی

 ن، سازمان انتشارات ابوریحان.تهرا ،6جلد  (، حقوق مدنی،1346) حسن امامی، سید .1

 چاپ اول، الف(، علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور، 1316) بازیگر، یداهلل .2

 .تهران، انتشارات ققنوس

 .تهران، انتشارات ققنوس چاپ اول، شعب دیوان عالی کشور،ب(، علل نقض آراء کیفری در  1316) بازیگر، یداهلل .3

تهران، انتشارات گنج  ، چاپ سوم،1جلد  (، دایره المعارف علوم اسالمی قضایی،1311) جعفری لنگرودی، محمدجعفر .4

 .دانش

 .تهران، انتشارات گنج دانش چاپ اول، (، فرهنگ عناصر شناسی،1312) جعفری لنگرودی، محمدجعفر .5

 .قم، انتشارات دانشگاه قم چاپ اول، (، بررسی فقهی ـ حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن،1311) مهدیزاده، حسن .6

 .تهران، انتشارات دانش نگار چاپ اول، (، ادله اثبات دعوا،1311) حسینی نژاد، حسینقلی .1

 .هرانتهران، انتشارات دانشگاه ت چاپ یازدهم، (، دوره مختصر منطق صوری،1313) خوانساری، محمد .1

تهران، موسسه انتشارات  ، چاپ اول از دوره جدید،4جلد  نامه دهخدا،(، دوره چهارده جلدی لغت1312) اکبردهخدا، علی .3

 .و چاپ دانشگاه تهران



 171-157، ص   1231  اردیبهشت،  1جلد ، 32، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

611 
 

 .تهران، انتشارات جاودانه جنگل چاپ اول، (، کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا،1331) دباغی، نرگس .11

 .تهران، انتشارات دراک ، چاپ ششم،3جلد  ادرسی مدنی،(، آیین د1315) شمس، عبداهلل .11

 .انتشارات دراک ، چاپ هجدهم،3جلد  (، آیین دادرسی مدنی، تهران،1313) شمس، عبداهلل .12

 .تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ سوم، (، ادله اثبات دعوا،1315) شیخ نیا، امیرحسین .13

 .تهران، مرکز نشر دانشگاهی چاپ سوم، بات دعوی در حقوق ایران،الف(، ادله اث 1316) صدر زاده افشار، محسن .14

 .تهران، ماجد چاپ چهارم، ب(، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، 1316) صدر زاده افشار، محسن .15

 .تهران، انتشارات فکر سازان چاپ اول، (، تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی،1331) عمروانی، احمد .16

 .تهران، نشر میزان ، چاپ اول،1جلد  اثبات و دلیل اثبات، (،1311)کاتوزیان، ناصر،  .11

 .تهران، نشر میزان ،2جلد  ( اثبات و دلیل اثبات،1312کاتوزیان، ناصر. ) .11

 .تهران، نشر میزان ، چاپ چهارم،1جلد  دلیل اثبات، (، اثبات و1315) کاتوزیان ناصر .13

 .تهران، انتشارات امیرکبیر ، چاپ نهم،1جلد  (، فرهنگ فارسی،1315) معین، محمد .21

 .تهران، مجد ، چاپ اول،2جلد  (، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،1311) متین دفتری، احمد .21

 .تهران، مجد ، چاپ دوم،2جلد  (، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،1311)متین دفتری، احمد  .22

 .خانه گنج دانشران، کتابته ، چاپ اول،2جلد  (، شرح قانون آئین دادرسی مدنی،1311) مهاجری، علی .23

 .تهران، انتشارات دانشگاه تهران چاپ بیست و هفتم، (، مبانی استنباط حقوق اسالمی،1315) محمدی، ابوالحسن .24

 .تهران، مرکز نشر علوم اسالمی ، چاپ سوم،3جلد  (، مباحثی از اصول فقه،1313) محقق داماد، سید مصطفی .25

تهران، مرکز  چاپ ششم، از اصول فقه دفتر سوم اصول عملیه و تعارض ادله،( مباحثی 1331) مصطفیمحقق داماد، سید  .26

 .نشر علوم اسالمی

21.  

 عربی

 (، فرائد االصول، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات.1411) انصاری، مرتضی .1

 سکندریۀ.م(، التحکیم و الخبرۀ فی المواد المدنیۀ و التجاریۀ، منشاۀ المعارف بال 2112) التحیوی، محمود السید عمر .2

 ، چاپ سوم، تهران، انتشارات استقالل.2(، شرایع االسالم فی اختالف فی دعوی از کتاب قضا، جلد 1311) محقق، حلی .3

4.  

 مقاالت 

کده حقوق و علوم سیاسی، شماره شصت ، مجله دانش«کارشناسی؛ علم وتجربه در خدمت عدالت»(، 1312) کاتوزیان، ناصر .1

 . 341ـ311و دو، صفحات 

 .13 و 11، مجله کانون وکالء، شماره «کارشناس»(، 1323) ارسالنخلعتبری،  .2

، 63، مجله دادرسی، سال دوازدهم، شماره «در امور مدنی تعارض کارشناسی و شهادت»الف(،  1311) عمروانی، رحمان .3

 . 61ـ51صفحات 

 .11دادرسی، شماره ، مجله «بررسی ماهیت کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی»ب(،  1311) عمروانی، رحمان .4

 

 



 171-157، ص   1231  اردیبهشت،  1جلد ، 32، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

615 
 

 پایان نامه

نامه کارشناسی ارشد، (، رابطه شهادت با سایر ادله اثبات دعاوی در فقه و حقوق ایران، پایان1331) رحیم نژاد، محمدعلی .1

 اهلل حائری میبد.مجتمع آموزش عالی آیت

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه (، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، پایان1311) شاه حیدری پور، محمدعلی .2

 شهید بهشتی.

، دانشکده علوم سیاسی و حقوق حجیت نظر کارشناس، پایان نامه کارشناسی ارشد(، 1332چالبطان، علی ) محمودیان .3

 دانشگاه علوم تحقیقات واحد تهران. 

 


