Jostar- Hay Fiqhi va Usuli

(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol 6 ; No 21 ; Winter 2021
Print ISSN 2476-7565

Online ISSN 2538-3361

The Conflict between Testimonial Evidence and
Official Document from the Viewpoint of Fiqh and
Iranian Law1
Doi: 10.22034/jrj.2019.53000.1597

Jostar- Hay
Fiqhi va Usuli

Hassan Andalib;
Abulqasim Alidost;
Receiving Date: 2019-01-02; Approval Date: 2019-09-15

Vol 6 ; No 21
Winter 2021

103

Abstract
Nowadays, official documents are considered as one
of the most important proofs that are accepted by
administrative and legal systems of the world. But in
some cases, there are some other signs against official
documents such as testimony of witnesses which conflict
with the document’s contents. Now, the question is,
which of these two –official documents or testimonial
evidence- must be given priority in the judgment.
Article 1309 of the Iranian Civil Code has explicitly
mentioned the submitting of official document.
Although this article has been considered contrary to
Islamic law by jurists of the guardian council, it still is
1. AliDoost. A (2021); “ The Conflict between Testimonial Evidence and Official
Document from the Viewpoint of Fiqh and Iranian Law “; Jostar_ Hay Fiqhi va
Usuli; Vol: 6 ; No: 21 ; Page: ?? -?? Doi: 10.22034/jrj.2019.53000.1597

in the text of the law and can be enforceable. This issue
led to different judicial procedures in the same cases.
Therefore, it is necessary to review and analyze the
basics of each of these two viewpoints and to provide
practical procedures for preferring either official
document or testimonial evidence. The finding of this
study is that, due to the incompatibility article 1309 with
fiqh principles and viewpoints of the guardian council
jurists, the said article must be corrected.
Key Words: Official Document, Testimonial Evidence,
Conflict, Fiqh, Iranian Law, Assurance and knowing,
Article 1309 of the Civil Code.
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تعارض ّبینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران
1
(پیشنهاد اصالح ماده 1309قانون مدنی)
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چکیده
امروزه اسناد رسمی یکی از مهمترین ادلۀ پذیرفتهشده نزد نظامهای اداری و
حقوقی دنیا محسوب میشود .اما در برخی موارد ،در مقابل سند رسمی ،امارات
شهادت شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است.
دیگری همچون
ِ
اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی ،کدامیک از سند رسمی و
ّبینه را باید مقدم داشت؟ در ماده  1309قانون مدنی ایران بهصراحت از تقدیم سند
رسمی سخن گفته است .بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خالف
شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا
دارد .همین مسئله سبب شده است رویههای قضایی متفاوتی در پروندههای مشابه
بروز کند .ازاینرو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود
و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و ّبینه ارائه شود .یافته پژوهش
آن است که با توجه به تنافی ماده  1309قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای
شورای نگهبان ،ضروری است ماده یادشده اصالح شود.
کلیدواژهها :سند رسمیّ ،بینه ،تعارض ،فقه ،قوانین ایران ،علم و
اطمینان ،مادۀ  1309قانون مدنی.
 .1تاریخ دریافت1397/09/30 :؛ تاریخ پذیرش .1398/06/24
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 .2اســتاد ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم و اســتادیار مدعــو دانشــگاه بیــ 
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مقدمه
امروزه اسناد رسمی از مهمترین ادله پذیرفتهشده در نظامهای اداری و
حقوقی دنیا محسوب میشود .اما در برخی موارد در مقابل سند رسمی ،امارات
دیگری همچون شهادت شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است.
ً
مثال ِملکی سالها بهعنوان مسجد ،حسینیه ،بیمارستان و ...بوده است و شاهدانی
بر وقفشدن آن ملک شهادت میدهند؛ اما مالک سابق با ارائه سند رسمی،
ادعای مالکیت نموده و دعوی وقف را منکر میشود .یا اینکه شخصی مدتها
در منزلی سکونت دارد پس از گذشت چندسال ،مالک سابق با ارائه سند رسمی،
ادعای مالکیت میکند و دعوی مالکیت ذو الید را مردود میشمارد.
اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی ،کدامیک از سند
رسمی و ّبینه را باید مقدم داشت؟ ازآنجاکه در کشور ایران ،قانون و دیدگاه
فقهای شورای نگهبان با هم متفق نیست 4و ازاینرو ّ
رویه قضایی واحدی نیز
وجود ندارد ،پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این پرسش مهم سامان یافته
است .در این پژوهش ابتدا به مفهومشناسی سند ،شهادت و تعارض پرداخته
میشود و سپس دیدگاه فقه و حقوق ایران درباره تعارض سند و شهادت بررسی،
تحلیل و نقد میشود .در گام بعدی ،رویۀ قضایی ایران درباره مسئله موردبحث
قرار میگیرد و در پایان دیدگاه مختار تبیین میگردد.
1.1مفهومشناسی
1-111تعارض
تعارض در لغت بهمعنای یکدیگر را پیشآمدن ،متعرض یکدیگرشدن و
معارضهکردن با هم و معارضه بهمعنای در برابر دیگری پیشآمدن است( .بیهقی،
۸۵۳/2 ،1366؛ ابنفارس1404 ،ق ).۲۷۲/۴ ،در اصطالح اصولفقه ،تعارض،
تنافیداشتن مقتضای دو یا چنددلیل با یکدیگر است ،بهطوریکه با هم متضاد یا
ِ
متناقض باشند (انصاری .)۷۵۰/۱ ،1365 ،در باب تعارض ادله و امارات قضایی
نیز همین معنا لحاظ شده است ،بهگونهای که با یکدیگر قابلجمع نباشند؛ مانند
 .4مــاده  1309ق.م اظهــار مــیدارد« :در مقابــل ســند رســمی یــا ســندی کــه اعتبــار آن
در محکمــه محــرز شــده ،دع ـوا کــه مخالــف بــا مفــاد یــا مندرجــات آن باشــد بــه شــهادت
اثبــات نمیگــردد» .شــورای نگهبــان در نظریــه شــماره  2655مــورخ  1367/8/8خــود
اعــام نمــود ...« :مــاده  1309قانــون مدنــی از ایــن نظــر کــه شــهادت بینــه شــرعیه را در برابر
اســناد معتبــر فاقــد ارزش دانســته ،خــاف موازیــن شــرع و بدیــنوســیله ابطــال میگــردد».
همچنــان تعــارض بیــن متــن قانــون و ذیــل آن کــه نظریــه فقهــای شــورای نگهبــان اســت
باقــی اســت.

اینکه دو شاهد در دادگاه شهادت دهند که حق ّ
معینی متعلق به شخص (الف)
است و دو شاهد دیگر شهادت دهند که همان حق ،متعلق به شخص (ب) است.
برخی حقوقدانان اظهار کردهاند که تعارض دارای سه عنصر است.1 :
وجود دستکم دو دلیل؛  .2وجود حالت ارتباطی بین دو دلیل؛  .3ناسازگاری
در داللت آن دو دلیل( .جعفریلنگرودی )263-262 ،1378 ،مطابق این بیان-
حداقل در نگاه ابتدایی به آن -مطلق ناسازگاری در داللت دو دلیل برای تحقق
تعارض کافی دانسته شده است .درحالیکه صرف ناسازگاری کافی نیست؛
بلکه باید ناسازگاری بهگونهای باشد که دو دلیل قابلجمع نباشند .با این قید،
ناسازگاریهایی ازقبیل مطلق و مقید ،عام و خاص و ...از تعریف تعارض خارج
میشود .از سوی دیگر ،تعارض هنگامی محقق میگردد که اعتبار دو دلیل
متعارض ،مسلم بوده و تضاد در بین مدلول آنها باشد.
1-111سند
سند ،به مفهوم اعم ،عبارت است از آنچه بدان اعتماد کنند (معین،1363 ،
 .)1929/2به دیگر سخن ،هر تکیهگاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند
اعتقاد دیگران را بهدرستی ادعا جلب کند (کاتوزیان .)275-271 ،1383 ،در
مفهوم اخص و در اصطالح حقوقی« ،سند ،عبارت است از هر نوشته که در
مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد( ».مادۀ  1284قانون مدنی) طبق این تعریف،
دلیلی سند محسوب میگردد که نوشته باشد و نیز بتواند در دادرسی ،در مقام
دعوا یا دفاع ،مورد استناد قرار گیرد .درهرحال ،نوشته را علیالقاعده ،در صورتی
میتوان به مفهوم اصطالحی ،سند دانست که دارای امضا ،اثر انگشت و یا مهر
شخصی باشد که سند به او نسبت داده میشود.
البته براساس قوانین جدید «دادهپیام» نیز در زمره اسناد قرار گرفته است.
ماده  12قانون تجارت الکترونیکی ّ
مصوب  1382دراینباره مقرر میدارد« :اسناد
و ادلة اثبات دعوا ممکن است بهصورت دادهپیام بوده و در هیچ محکمه یا ادارة
ً
دولتی نمیتوان براساس قواعد ادلة موجود ،ارزش اثباتی دادهپیام را صرفا بهدلیل
شکل و قالب آن رد کرد».
هر نوشتهای ،در اصطالح حقوقی ،سند نامیده نمیشود و محدود است به
اینکه در دادرسی برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوای مطروحه بتوان به آن استناد
نمود .نتیجة این محدودیت آن نیست که علیه اصحاب دعوا ،فقط نوشتههایی
قابل استناد است که از ناحیة خود آنها صادر شده باشد؛ بلکه ممکن است سند
از ناحیة کسانی صادر شده باشد که اصحاب دعوا حق خود را از آنها مطالبه
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مینمایند (مانند مورث یا ناقل) (صدرزادهافشار.)61 ،1369 ،
بهطورمعمول ،هدف از تنظیم سند ،اثبات اعمال حقوقی مانند عقود و
ایقاعات ازقبیل بیع ،اجاره ،نکاح و طالق است .درعینحال ،نوشتهای که در
اعمال مادی و وقایع حقوقی تنظیم میشود نیز سند محسوب میشود؛ مانند اسناد
سجلی تولد و وفات.
لزوم امضای سند ،در تعریف مادۀ  1284قانون مدنی نیامده است؛ اما از
ّ
اصول کلی حقوقی و عرف مسلم ،این رکن سند ،بهخوبی استنباط میشود.
عالوهبر این ،قوانین مختلفی ضرورت امضا را ،بهعنوان رکن اصلی سند ،تأیید
میکنند .درعینحال ،در برخی موارد خاص ،ازجمله مادۀ  1297قانون مدنی
(راجع به دفاتر تجاری) ،قانونگذار نوشتة بیامضا را نیز معتبر دانسته است.
بنابراین میتوان گفت ازنظر حقوق ایران سند ،عبارت است از هر نوشته که در
مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و در همه موارد باید مورد امضا واقع شده
باشد؛ هرچند در برخی موارد مثل دفاتر تجاری چنین الزامی وجود ندارد.
در فقه امامیه ،سند در شمار ادله ذکر نگردیده و طبیعی است که تعریفی
هم برای آن داده نشده باشد .درعینحال ،گاه سند بهعنوان «نوشته بهطورمطلق»
موردنظر بوده و به بحث دربارۀ اعتبار آن از جهات دیگر پرداخته شده است؛
بدون آنکه خصوصیت دیگری برای نوشته ،از حیث ماهیت آن و بهطورمستقل
از دلیل اعتبار آن ،ذکر کنند (نجفی.)109-104 ،1362 ،
1-111شهادت
شهادت ،اخبار فرد نزد مراجع قضایی از دیدهها ،شنیدهها یا سایر آ گاهیهای
ّ
حسی است که بهصورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از
موضوعی پیدا کرده است .بنابراین «شهادت» با «اقرار» این تفاوت اساسی را
دارد که «اقرار» به زیان خود و به سود دیگری است و با «ادعا» که اخبار به
سود خود و به زیان دیگری است نیز متفاوت است« .شهادت» با «کارشناسی»
نیز تفاوت دارد؛ زیرا کارشناس محسوسات خود را با دخالتدادن تخصص
خود و نتیجهگیری از آنها ارائه مینماید؛ درحالیکه گواه بدون دخالتدادن
تخصص احتمالی خود اخبار مینماید؛ بدون آنکه خود از آن نتیجهگیری کند.
ّ
غیرحس (هرچند قطعی) نیز متفاوت است.
«شهادت» با اخبار از حدس و
در کتب فقهی امامیه ،تعریف خاصی از «شهادت» بیان نگردیده و بر معنای
لغوی آن یعنی «خبر قطعیدادن از چیزی» اعتماد شده است .درعینحال ،در
شرایط خاصی اصطالح «بینه» به آن اطالق گردیده که از ادله و حجتهای

شرعی محسوب میشود و برای اثبات هر نوع دعوا ،صورت یا صورتهای
خاصی از آن پذیرفته و استماع میشود( .شهیدثانی ،بیتا 61-63 ،و محققحلی،
بیتا.)864-860 ،
2.2تعارض سند با شهادت در حقوق ایران
پیش از اصالح قانون مدنی در سال  ،1361نظام حاکم بر اثبات ،کتابت
بود نه شهادت؛ بدین معنی که در اعمال حقوقی ،شهادت سهم بسیار اندکی در
اثبات دعاوی داشت .میزان اعتبار شهادت چندان ناچیز بود که کسی با استناد
به شهادت ،رغبت طرح دعوا را پیدا نمیکرد.
مادۀ  1306قانون مدنی مقرر میداشت:
«جز در مواردی که قانون استثنا کرده است ،هیچیک از عقود و ایقاعات
ً
ً
و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصدریال باشد ،نمیتوان فقط
بهوسیلۀ شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد؛ ولی این حکم مانع از آن نیست که
محاکم برای مزید اطالع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند».
مادۀ  1307قانون مدنی نیز در مورد عقود و ایقاعات با موضوع مذکور در
مادۀ قبل ،دعوای « ...کسی که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا بهنحوی
از انحاء قانونی بری شده است »...را به استناد شهادت قابلاثبات نمیدانست.
همچنین در مادۀ  1308قانون مزبور آمده بود که:
«دعوای سقوط حق ازقبیل پرداخت دین ،اقاله ،فسخ ،ابراء و امثال آنها
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده؛ ولو آنکه
موضوع سند کمتر از پانصدریال باشد ،به شهادت قابلاثبات نیست».
بهعالوه ،مادۀ  1309قانون مدنی نیز مقرر میداشت:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ،دعوا
که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد».
بدین ترتیب ،پیش از اصالح قانون مدنی در سال  ،1361نهتنها دعوا با
ارزش محدودی میتوانست با شهادت اثبات شود ،در همان قلمرو محدود نیز
توان مخالفت با سند را نداشت.
برخی حقوقدانان دلیل این بیاعتمادی افراطی به شهادت را ـبه تعبیر
خود -هم تاریخی دانستهاند و هم تجربی (کاتوزیان .)53 ،1383 ،تاریخی
ازاینجهتکه پس از مشروطیت ،در نوسازی نظام حقوقی خود ،شیفتة پذیرش
هرچه بیشتر مظاهر تمدن اروپایی شدیم؛ اما دنبالة تحوالت نهادهای قدیمی در
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عصر جدید را رها ساختیم و تجربی به اینعلت که رویة قضایی احساس کرد،
اشتباهها و بیاعتناییها و انحرافهای اخالقی شهود چندان شایع شده است که
دیگر نباید به گفتة آنان اعتماد کرد.
در سال  ،1361قانون مدنی مواد  1306تا  1310 ،1308و  1311که قلمرو
اعتبار شهادت را محدود میساخت حذف کرد؛ از میان مواد مربوط به حدود
اعتبار شهادت ،تنها مادۀ  1309قانون مدنی باقی ماند تا شهادت نتواند اعتبار
اسناد رسمی و معتبر را از بین ببرد؛ اما شورای نگهبان در نظریه شماره 2655
مورخ  1367/8/8خود اعالم کرد:
« ...مادۀ  1309قانون مدنی از این نظر که شهادت بینة شرعیه را در
برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته ،خالف موازین شرع و بدینوسیله ابطال
میگردد ».و همچنان تعارض بین متن قانون و ذیل آنکه نظریه فقهای شورای
نگهبان است باقی است و همین امر باعث ازبینرفتن وحدت رویه قضایی در این
ِ
مورد شده است .بااینهمه برخی بر این باورند آنچه دارای رسمیت میباشد ،متن
صریح قانون است که سند رسمی را بر شهادت مقدم داشته است و ازآنجاکه در
بازنگری قانون مدنی این ماده حذف نشده است همچنان قدرت اجرایی دارد
و قابل استناد محاکم است .لیکن با توجه به اصل چهارم قانون اساسی ایران که
مقرر میدارد« :كليه قوانين و مقررات مدني ،جزائي ،مالي ،اقتصادي ،اداري،
فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل
بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است
و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است ».و با عنایت به نظریه
صریح شورای نگهبان باید گفت ،از منظر حقوق ایران ماده  1309قانون مدنی
دیگر قابل استناد نیست و استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است.
 .3تعارض سند با شهادت در فقه
فقها در کتب فقهی بهطورمفصل به ادله اثبات دعوی پرداختهاند و نظرات
مشابهی در این باب دارند .در باب سند ،میتوان از مکتوبات ایشان نکاتی را
استخراج نمود .مشهور فقها حجیت سند را نپذیرفتهاند و عبارت مشهور «أما
الكتابة فال عبرة بها» در کتب فقهی وجود دارد .صاحبجواهر نیز بر این مطلب
ادعای اجماع میکند و دلیل عدم اعتبار سند را امکان جعل ،عدم قصد کاتب
و عدم وجود دلیل شرعی بر اعتبار آن میداند .لیکن ایشان پس از بررسی ادله،
حجیت سند مکتوب را بهصورت مشروط پذیرفته و دراینباره مینویسد:

«درصورتیکه قرائن حالیه و غیر آن وجود داشته باشد که نویسنده معنا
و مدلول الفاظی را که نوشته است اراده کرده ،ظاهر این است که عمل به
آن جایز است؛ چراکه سیره مستمره در زمانها و مکان گوناگون بر همین امر
ً
استقرار یافته است؛ بلکه میتوان بر این مسئله ،ادعای ضرورت کرد و خصوصا
با مالحظه عمل علما که در نسبتدادن مخالفت و موافقت به یکدیگر و نقل
اجماع و غیر آن ،به کتابها و نوشتههای رایج در میان خود اعتماد میکنند».
(نجفی1362 ،ق)304/40 ،
ّ
عالمه حلی معتقد است ،جایز نیست قاضی درصورتیکه مطالبی {از
محکمه قضا} را فراموش کرده باشد به خط خود اعتماد نماید؛ چراکه در خط
احتمال و امکان ساختگیبودن میرود .باالتر از آن ایشان معتقد است ،اگر
خط محفوظ و ایمن از تحریف هم باشد حداکثر میتواند روایت خبر بکند ،نه
اینکه بهموجب آن خط شهادت بدهد یا حکم کند (حلی .)193 ،1362 ،فقهای
دیگر ازجمله محققحلی و امام خمینی نیز همین نظر را پذیرفتهاند (ر.ک:
محققحلی ،بیتا341/3 ،؛ امام خمینی.)433/2 ،1379 ،
اما آنچه که عرصه برای پذیرش این دیدگاه ضیق مینماید ،آن است که
امروزه در تمام کشورها ـفارغ از مذاهب و ادیان گوناگونـ ،هم نظام حقوقی
و هم عرف و سیره عقال بر پذیرش سند رسمی اتفاق دارند .بنابراین نمیتوان
سخن از بیاعتباری اسناد رسمی کرد .هرچند این سخن بدان معنا نیست که
این اسناد از چنان اعتباری برخوردار شود که سایر امارات و بینات در تعارض با
آن بیاعتبار قلمداد گردد .بنابراین پذیرش اعتبار سند رسمی یک مطلب است
و اعتبار حداکثریبخشیدن و بیاعتبارسازی سایر امارات مطلب دیگری است.
ّ
مؤید پذیرش حجیت سند رسمی آیه شریفه  282سوره بقره است که
میفرماید:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ًّ َ ْ
اك ُت ُب ُوه َوْل َي ْك ُت ْب َب ْي َن ُكمْ
)يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا تداينتم بدين ِإلی أجل مسمی ف
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ِ
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ً
5
ْ
الحق وليت ِق الله ربه ول يبخس ِمنه شيئا.(...

« .5ای اهــل ایمــان! چنانچــه وامــی بــه یکدیگــر تــا ســر آمــد ّ
معینــی ،دادیــد ،الزم اســت
آن را بنویســید .و بایــد نویســندهای َ
[سـ َـندش را] در میــان خودتــان بــه عدالــت بنویســد .و
نبایــد هیــچ نویســندهای از نوشــتن ســند همانگونــه کــه خــدا [بــر اســاس قوانیــن شــرعی]
بــه او آموختــه اســت ،دریــغ ورزد .او بایــد بنویســد و کســی کــه حـ ْـق بــه عهــده اوســت بایــد
[کالمــش را جهــت تنظیــم ســند بــرای نویســنده] امــا کنــد و از خــدا کــه پــروردگار اوســت
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بسیاری از دانشمندان اسالمی ،آیه مذکور را یکی از ادله محکم در جهت
اثبات کتابت و جهت سند مکتوب بهکار میبرند .چنانکه محقق کاظمی در
این مورد نوشته است« :از این تأکیدات قرآنی درباره لزوم کتابت ،چنین استفاده
میشود که سند مکتوب ،امری معتبر و حجت شرعی است» (کاظمی،1365 ،
 .)65/3از کالم بعضی مفسران نیز همین نکته استفاده میشود که سند کتبی،
امری معتبر است (طبرسی1416 ،ق .)219/2 ،البته همانطورکه گفته شد نباید
معتقد به حجیت حداکثری و بیقیدوشرط سند شد.
در خصوص ّبینه و شهادت اغلب فقها ،اعتبار ّبینه را بهعنوان یک اماره -که
حداکثر افاده ظن میکند -منسوب به شارع میدانند .چه آنهایی که معتقد به
اعتبار مجعول از قبل شارع هستند و یا آنهایی که اعتبار آن را عقالیی قلمداد
مینمایند که به امضاء و تأیید شارع رسیده باشد.
در قو ُ
انین األصول (قمی1378 ،ق )473 ،درخصوص دلیل اعتبار شهادت
ً
عدلین با وصف عدم افاده علم ،آمده است :چون بینه ،شرعا جانشین علم است،
اعتبار دارد .اعتباربخشی از سوی شارع در لسان دیگر فقها نیز به چشم میخورد.
میرزای قمی همچنین در ُ
غنائم االیام (قمی1417 ،ق )303/5 ،اعتبار ّبینه را
تعبد محض میداند .این تعبیر در اقوال دیگران نیز وجود دارد (ر.ک :طباطبایی،
1420ق422 /2 ،؛ عاملی1412 ،ق.)78 /2 ،
شیخ طوسی بر پایه روایتی از سکونی و از قول جمیع فقها (سنی و شیعه)
نقل میکند که اگر دو شاهد عادل ،به حقی شهادت بدهند و حکم اجرا شود،
سپس از شهادت خود برگردند ،قاضی حکم خود را نقض نمیکند (شیخ
طوسی1417 ،ق .)321 /6 ،شیخ در ادامه در تأیید این قول چنین تعلیل آورده
است :حکمی که قاضی صادر کرده ،از سوی شارع ،قطعی و معتبر است.
درحالیکه صدق گفتار شهود ،در رجوع بعدی ،قطعی نبوده بلکه کذب آنها
محتمل است .لذا چیزی که کذب آن محتمل است نمیتواند حکم قطعی را که
شارع به آن اعتبار بخشیده نقض کند.
بودن اعتبار شهادت شهود است.
این قول ،نشانگر اعتقاد وی به تعبدی ِ
چراکه همان احتمال صدق و کذبی که در هنگام رجوع از شهادت مطرح
شد ،به هنگام ادای شهادت نیز متصور است؛ مگر اینکه همانند برخی فقها
(موسویخوئی1368 ،ق )348 /5 ،گفته شود :جعل اعتبار از سوی شارع ،در
مرحله ادای شهادت ،منجر به علم تعبدی شده (در عالم تشریع) و احتمال
پروا نماید و از حق چیزی را نکاهد».

خالف را از بین میبرد؛ درحالیکه در مرحله رجوع ،چنین جعلی از سوی شارع
وجود ندارد.
ّ
بودن اعتبار بینه هستند ،البته بهجز برخی از آنها
عموم فقها قائل به تعبدی ِ
که در مبانی این قول اختالفنظر دارند (ابنقدامه ،بیتا .)138 /12 ،چه آنهایی
که ّبینه را مانند سایر امارات ،سبب میدانند و چه آنهایی که برای آن طریقیت
قائلاند .در قول به طریقیت ،ممکن است محذوری پیش آید و آن اینکه پس
از رجوع شهود از شهادت خود ،طریقبودن بهسوی واقع و کاشفیت ،مخدوش
شده و درنتیجه شهادت قبلی از اعتبار بیفتد .شاید در جهت رفع چنین محذوری
است که برخی فقها (بجنوردی1419 ،ق )291/3 ،طریقیت را نیز به جعل شارع
قلمداد نمودهاند.
پس از بررسی میزان حجیت هریک از شهادت و سند رسمی در فقه،
اکنون باید دید در مسئله تعارض سند رسمی با شهادت شهود چند نهاده در
عرصه بحث حضور دارند و چه رابطهای بین آنها حکمفرما است .در تعارض
سند رسمی با شهادت شهود نهادههای زیر حضور دارند:
 .1سند رسمی؛
 .2استصحاب به نفع مالک قبلی؛
 .3ید فعلی با عنوان مالکیت یا وقف؛
 .4شهادت شهود بر مالکیت یا وقف.
ابتدا باید رابطه «استصحاب» و َ«ید» که با یکدیگر در تعارض بوده و
هریک از آنها مؤید ّبینه یا سند رسمی هستند بررسی شود .در تعارض بین
استصحاب و ید ،برخی فقها همچون محققنائینی معتقدند ،اگر سابقه ِید
فعلی ،غیر مالکانه بوده است ،استصحاب مقدم است .محققنائینی دراینباره
مینویسد« :بدون هیچ اشکالی ،استصحاب بر ید حکومت دارد ».وی سپس
ادامه میدهد« :سجالت (اسناد) و اوراق اجاره پذیرفته میشود و مال از ید کسی
که اکنون ادعای ملکیت میکند گرفته میشود( ».نائینی1374 ،ق)604/4 ،
البته محققعراقی ،نقدی را بر سخن محققنائینی وارد میداند و میگوید:
«بعد از پذیرش اماریت ید ،مجالی برای جریان استصحاب نیست چه برسد بر
اماریت ید ،این است که جهل درباره ملکیت آنکه
تقدم آن بر ید .زیرا الزمه
ِ
مال در ید اوست را از بین میبرد{.یعنی لوازم امارات حجت است و بر این بنیان
پذیرش ید ،یعنی پذیرش مالکیت صاحب ید فعلی} .و الزمه تطبیق ید مالکیت
بر این ید{فعلی} آن است که این ید غصبی ،امانی و...نیست{ .بر این اساس
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دیگر جهلی در موضوع باقی نمیماند} پس موضوع اصل عملی{که جهل به
وضعیت مورد است} برداشته میشود{.و دیگر اصل جریان پیدا نمیکند}»
(عراقی ،بیتا.)24-23/2 ،
درحقیقت ،اشکال محققعراقی ،اشکال مشهوری است و آن اینکه باوجود
اماره نوبت به اصل عملی نمیرسد ،حال چگونه است که محققنائینی اصل
عملی را بر اماره{ید} مقدم پنداشته است؟
محققعراقی و محققخویی با عنایت به اشکالی که در سخن محققنائینی
(وجود مقتضای جریان قاعده ید و درعینحال جارینساختن آن بهخاطر
ِ
استصحاب) وجود داشت ،برای عدم جریان قاعده راه دیگری را پیش گرفته
و معتقدند دلیل اصلی قاعده ید ،سیره عقال است و ازآنجاییکه سیره دلیل
ّلبی است فاقد اطالق است و موارد مشکوک مانند مسئله موردبحث که سابقه
ید مشخص است را شامل نمیشود (ر.ک :عراقی ،بیتا23-22/2 ،؛ خویی،
.)457/2 ،1993
در نقد این دیدگاه میتوان گفت :در سیرههای عقالیی بهجای آنکه بر
ّ
بودن آن تأکید شود و بر این اساس تمام موارد مورد شک از ذیل دلیل خارج
لبی ِ
است ،بهتر است که به واکاوی ،پیشینهکاوی و پسینهکاوی سیرههای عقالیی
پرداخت .از رهگذر این واکاویها میتوان به نتایج دقیق و منطبق با واقعیتهای
موجود در سیره عقال رسید.
در مسئله موردبحث با بررسی سیره عقال به این نتیجه میرسیم که از منظر
عقال همه مصادیق قاعده ید دارای حکم واحد نیست! بلکه اگر مدعی مالکیت
بهصورت طوالنیمدت بر ملک موردنظر استیال داشته و مالک قبلی نیز از این
استیال با خبر بوده است و در این مدت هیچ اعتراضی بر این استیال نداشت،
این خود شاهد بر آن است که ید مدعی مالکیت ید مالکانه است .در غیر این
صورت مالک سابق در اولین فرصت باید از این استیال اعالم نارضایتی مینمود
و مراتب را به نظر صاحب ید میرساند.
در عرف امروزی عقال ،پیش از اتمام اجاره و یا بهمحض اتمام اجاره
مالکان نظر خود را درباره ادامه تصرف متصرف بیان مینمایند ،چگونه است
که این شخص سالها در ملک مورد تنازع تصرف داشته است و در تمام این
سالها ،مالک هیچ اعتراضی نکرده است و یکباره اکنون ادعای مالکیت خود
و عدوانی بودن تصرف ّ
متصرف مینماید!
این نکتهای است که در موقوفات عام بهصورت پررنگی قابلطرح است.

چگونه است که سالها ،ملکی با عنوان وقف عام در اختیار مؤمنین بوده است و
اکنون پس از گذشت سالهای طوالنی مالک یا ورثه او ادعای مالکیت مینمایند؟
چرا این ادعا در همان روزهای ابتدایی که این ملک در حال تبدیلشدن به
مسجد ،مدرسه ،بیمارستان و ...بود مطرح نشد؟ البته اگر عذر موجهی برای
مالک یا ورثه وجود داشته باشد مانند آنکه سالها در خارج از کشور زندگی
میکردند و اطالعی از سرنوشت امالک خود در داخل کشور نداشتند و وکیل
و نمایندهای نیز برای رسیدگی به اموال خود در داخل کشور تعیین نکرده بودند
باید با احتیاط بیشتری به ادعای آنها رسیدگی شود.
و این ادعا که فرض سخن مثل محققعراقی و خویی خارج از این صورت
است ،با توجه به اطالق کالم ایشان پذیرفتنی نیست.
امام خمینی در تعارض بین استصحاب و اماره ید هرچند سابقه ید مشخص
باشد ،قائل به تقدیم اماره بر استصحاب شده است (ر.ک :امام خمینی،1379 ،
.)85/2
براساس آنچه گذشت ،اماره ید که به نفع وقف است بر استصحاب مقدم
است و استصحاب از صحنه ادله خارج میگردد .اکنون سند رسمی ،شهادت
شهود و ید طوالنیمدت بر ملک با عنوان وقف عام در صحنه باقی است .در این
تعارض ،شهادت شهود و ید طوالنیمدت قویتر از سند رسمی است .مرجح
این تقدیم آن است که در ادعای وقف عام ،امکان نفع شخصی و فردی منتفی
است؛ درحالیکه در ادعای مالکیت مالک سابق ،نفع شخصی و فردی وجود
دارد.
بنابراین از دیدگاه فقها مکتوبات و سند دارای حجیت نیست؛ لیکن
شهادت شهود یکی از امارات و موردپذیرش شارع است؛ بنابراین میتوان گفت
از دیدگاه فقها باید شهادت شهود را بر سند رسمی ترجیح داد .این دیدگاه در
اظهارنظر فقهای شورای نگهبان ذیل ماده  1309قانون مدنی تبلور یافته است.
لیکن نگارندگان بر این باورند که باید دیدگاه متعادلتری را انتخاب کرد .به نظر
میرسد دیدگاه متعادل آن باشد که سند رسمی ،شهادت شهود و سایر قرائن و
شواهد را باید موردبررسی و تحلیل قرار داد و آنچه که از قوت و مؤیدات بیشتری
برخوردار بود بر دیگری ترجیح داد .بهعبارتدیگر اگر سند رسمی بهوسیله سایر
قرائن و شواهد مورد تأیید قرار گرفت بر شهادت ِصرف ترجیح یابد و اگر شهادت
شهود با سایر قرائن و شواهد مورد تأیید قرار گرفت بر سند ترجیح یابد.
3.3تعارض سند و شهادت در رویه قضایی ایران
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قانونگذار در ماده  1309قانون مدنی بهصراحت از تقدیم سند رسمی بر
شهادت شهود سخن گفته است .لیکن فقهای شورای نگهبان این ماده را «خالف
شرع» دانسته و آن را ابطال کردهاند .دیدگاه شورای نگهبان از این قرار است:
«ماده  1309قانون مدنی از این نظر که شهادت ّبینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر
فاقد ارزش دانسته ،خالف موازین شرع و بدینوسیله ابطال میگردد» (نظریه
فقهای شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره .)1367/8/24-12734
بودن این ماده قانونی سخن گفته
هرچند شورای نگهبان بهصراحت از غیرشرعی ِ
و آن را ابطال نموده است؛ اما همچنان این ماده در قانون مدنی وجود دارد و در
پاورقی ذیل ماده دیدگاه شورای نگهبان مطرح شده است!
این تعارض متن قانون و دیدگاه شورای نگهبان ،وحدت رویه قضایی را
دچار چالش کرده است .بررسی پروندهها در این زمینه حاکی از عدم وحدت
رویه قضایی در مسئله موردبحث است .قضات دیوان عدالت اداری نیز در
پروندهای که بین سند رسمی و شهادت شهود تعارض واقع شده ،شهادت شهود
در مقابل سند رسمی را قابلپذیرش دانستهاند( .رأي شماره  176هیئت عمومي
ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند  2ـ  2دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد
عادي به شماره  86/1/29459مورخ  1386/5/9سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري)
قضات دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای وحدت رویه به دو مطلب مهم
اشاره کردهاند .1« :طبق ماده ( )۳۵قانون مدنی ،تصرف بهعنوان مالکیت ،دلیل
مالکیت است تا خالفش ثابت شود .تصرف بهعنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت
است تا خالفش محرز شود .۲ .تصرف بهعنوان وقف ،قابلاثبات با شهادت
شهود است( ».وحدت رویه شماره )۶۹۹
در این نظریه بهصراحت از داللت تصرف بهعنوان وقفیت بر وقفیت و
همچنین اثبات وقف بهواسطه شهادت شهود سخن به میان آمده است.
در يكي از دعاوي ،شعبه  23دیوان عالی کشور در برابر وصف تجريدي
اسناد تجاري ،شهادت را معتبر دانسته و آن را قابل ارزيابي تلقي كرده و با
آنكه خوانده به صدور سفتهها و تسلیم آنها به خواهان اذعان نموده ،بااینحال،
رسيدگي به دعوي را خاتمهيافته تلقي ننموده و استماع گواهي را الزامي شمرده
است (تاريخ  69/8/12دادنامه شماره  23/465پرونده كالسه .)488 7/5-23
درعینحال ،برخی دادرسان ترجیح میدهند که بهجای بحث دربارة
صالحیت شورای نگهبان در ابطال مادۀ  1309قانون مدنی ،در عمل به استواری

قراردادهای مکتوب تکیه کنند و شهادت دیگران را وسیلة بیاعتباری آن نسازند؛
بهطوریکه حتی دیوان عالی کشور ،در برخی از آرای خود ،براساس مادۀ یادشده
نظر داده است (رأی شمارة  72/5/3-8/208شعبة  8د.ع.ک؛ بازگیر،1380 ،
 .)216سؤالی که مطرح است این است که آیا عملکرد این دادرسان یا شعب
دیوان عالی کشور ،مبنی بر ترجیح سند بر شهادت ،وجاهت قانونی دارد؟
شاید تنها دلیلی که بتوان برای تأیید دیدگاه مبتنی بر ترجیح سند بر شهادت
ارائه داد ،نظریة  1377/302-۷/۱۲۹۰ادارة حقوقی قوة قضاییه باشد که مقرر
میدارد« :با توجه به اینکه در اصالحات سال  ،1370تعرضی به متن مادۀ
 1309قانون مدنی نشده و حذف نگردیده است ،این ماده ازنظر موضوع دارای
قدرت اجرایی است (مجموعه نظرهای مشورتی ادارة حقوقی دادگستری ،در
زمینة مسائل مدنی ،از سال  1363تا .)374 ،1380
نکتة اصلی استدالل فوق ،عدم حذف مادۀ  1309در اصالحات سال
 1370است؛ ولی آیا این استنتاج ،بیتوجهی به نظریة شورای نگهبان درخصوص
مغایرت مادۀ مزبور با موازین شرعی نیست؟ برخی حقوقدانان برای نظریۀ ادارة
حقوقی قوة قضاییه دو توجیه بیان کردهاند (ر.ک :خزائی )1387 ،که بررسی
آن مجالی دیگر میطلبد.
به قصد نشاندادن تأثیر عناصر جانبی متعدد در تقدیم شهادت شهود بر سند
یا بالعکس پرونده زیر را مطرح میکنیم:
درخصوص پروندهای که مربوط به یکی از مساجد شهر قم است ،دادگاه
بدوی یک رویه را پذیرفته و براساس آن حکم صادر کرده است و دادگاه
تجدیدنظر و دیوان عالی کشور رویهای دیگر و حکمی متفاوت را صادر کردهاند.
پرونده ازاینقرار است که به گفته شاهدان عینی آقای خ.ش در سال 1353
با دعوت از یکی از مراجع عظام تقلید و در حضور مؤمنین زمین خود به شماره
پالک  102را وقف مسجد مینماید و پس از اقامه نماز توسط مرجع تقلید و
مؤمنین ،محدوده آن زمین دیوارکشی شده و تابلوی کوچکی بر آن نصب میشود
که «اینجا مسجد است» .پس از گذشت  6سال ،آقای م.ع (یکی از روحانیان
موجه شهر) با هدف ساخت مسجد ،اقدام به خرید زمینی در مجاورت زمین
قبل به شماره پالک  103مینماید .سپس از طریق آقای غ.ح.الف (داماد آقای
خ.ش که وی از افراد موجه و متدین و مورداطمینان بوده است) به آقای خ.ش
اطالع میدهد که قصد ساخت مسجد را دارد و اگر وی موافق است زمین خود
را که در سال  1353وقف مسجد کرده است تحویل وی نماید تا درمجموع دو
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پالک مسجدی بزرگ و باشکوه ساخته شود .پس از گفتگوی آقای غ.ح.الف
با آقای خ.ش وی ابراز رضایت میکند و به او میگوید «خداوند پدر آقای ...را
بیامرزد» .عین همین عبارت به آقای م.ع منتقل میشود .سپس برادر آقای خ.ش
برای تحویل زمین به آقای م.ع حاضر میشود و زمین را به وی تحویل میدهد.
آقای م.ع در عید سعید فطر سال  1360با دعوت از یکی از مراجع عظام تقلید،
ضمن برگزاری نماز عید فطر و در حضور انبوه جمعیت نمازگزار ،قطعه زمین
خریداریشده خود را نیز وقف مسجد میکند و آن مرجع تقلید کلنگ احداث
را بر زمین میزند .از عصر همان روز عملیات عمرانی شروع میشود و آقای
غ.ح.الف (داماد آقای خ.ش که خود معمار نیز بوده است) نقشه ساخت مسجد
را ترسیم مینماید و در خرید آهنآالت نیز کمک مینماید .باالخره در مدت
 12ماه مسجد ساخته میشود و در اختیار مؤمنین قرار میگیرد.
پس از گذشت  33سال از ساخت و بهرهبرداری از مسجد مذکور ،آقای
خ.ش منکر وقف زمین خود برای مسجد میشود و با استناد به سند رسمی
علیه آقای م.ع اقامه دعوی میکند .ابتدا بهعنوان تصرف عدوانی از این شخص
شکایت میکند که دادگاه بدوی و تجدیدنظر با توجه به شهادت مؤمنین بر
حضور دو تن از مراجع تقلید ،همچنین گواهی مرجع معظم تقلید که در پالک
 103تشریفات وقف را انجام دادند ،حکم به برائت آقای م.ع میدهد .پس
از آن آقای خ.ش علیه مستأجران دو باب مغازه مسجد اقامه دعوی مینماید
و دادخواست «قلعوقمع مستحدثات» و «خلع ید» را تقدیم دادگاه مینماید.
دادگاه بدوی در رأی شماره  9309972513100978مورخه 1393/11/11
اینگونه بیان میدارد :در خصوص دعوی خواهان آقای خ.ش فرزند غ با
وکالت ...به طرفیت خواندگان آقایان -1ع.ب -2م.ر -3ج.ر  .4ع.م با
وکالت ،...اگرچه طبق گزارش اداره ثبت اسناد و امالک منطقه...قم ،خواهان
مالک رسمی ملک فوقالذکر است؛ لیکن با توجه به دفاعیات وکیل خواندگان
و مجموع دالیل ارائهشده از جانب وی که بعضی از آنها به تأیید مراجع عظام
تقلید نیز رسیده است و شهادت شهود و متصرفبودن طوالنیمدت خواندگان
در ملک فوق و احداثشدن مسجد در بخش اعظم ملک و دو بار کلنگزنی
توسط مراجع عظام تقلید (مرحومان آیتاللهالعظمی ...و آیتاللهالعظمی،)...
درمجموع تصرف خواندگان در ملک مذکور غاصبانه نیست و با اجازه خواهان
بوده است .لذا دادگاه به استناد مواد  197و  230قانون آیین دادرسی مدنی ،حکم
بر بطالن دعاوی خواهان را صادر و اعالم میدارد».

نکته قابلتوجه در رأی فوق آن است که «تصرف طوالنیمدت»« ،شهادت
شهود» و «انجام تشریفات وقف در حضور دو مرجع تقلید» همگی قرائن و
شواهدی است که ازنظر قاضی محترم بر سند ترجیح یافته است و منجر به رد
دعوی خواهان میگردد.
آقای خ.ش دادخواست تجدیدنظر بر رأی صادره را تقدیم دادگاه
دارد:
تجدیدنظر مینماید .دادگاه تجدیدنظر رأی خود را اینگونه ابراز می ً
«دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اعتراض را وارد میداند؛ زیرا اوال
طبق استعالم ثبتی مالکیت تجدیدنظرخواه بر ملک متناز عٌفیه ثابت و محرز
ً
است .ثانیا تصرفات تجدیدنظر خواندگان طبق اظهارات وکیل محترم آنها و طبق
ً
نظر کارشناس منتخب این دادگاه محرز است ثالثا اظهارات و دفاعیات وکیل
تجدیدنظرخواندگان در جهت توجیه اقدام موکلین خود مستند بهدلیل و مدارک
محکمهپسند نیست؛ زیرا هیچگونه دلیلی بر وقف ملک توسط مالک وجود ندارد
و از اظهارات شهود هم مطلبی در جهت اثبات وقفیت ملک مشاهده نمیگردد
و کلنگزنی زمین یا نمازخواندن برخی از مراجع عظام تقلید هم مطلبی را به
نفع تجدیدنظرخواندگان اثبات نمینماید؛ زیرا آنچه در وقفیت آن اختالفی وجود
ندارد پالک مجاور تحت عنوان  103فرعی است که در حال حاضر مشتمل بر
مسجد ...است و معلوم نیست مراجع معظم تقلید در محدوده کدام پالک ثبتی
اقدام به کلنگزنی و یا نمازخواندن نمودهاند و در زمان انجام اقدامات مذکور
کسی اقدام به کارشناسی جهت تشخیص حدود ملک موقوفه نکرده است و
انجام هر یک از اقدامات مورداشاره بهطور رایج و معمول با راهنمایی مؤمنین
و معتمدین بوده است .بنابراین دادگاه با توجه بهمراتب فوق ضمن وارددانستن
اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده  358قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و دعوی
خواهان بدوی ثابت و موجه تشخیص داده و به استناد مواد  311و  313قانون
مدنی رأی بر خلع ید تجدیدنظرخواندگان از پالک ثبتی متنازعٌفیه و قلعوقمع
بنای دو باب مغازه مورد اختالف واقع در طرفین درب ورودی مسجد  ...بدون
تخریب سرویس بهداشتی مسجد و با حفظ دیوارهای اشتراکی مغازهها با مسجد
و مغازه مجاوران صادر مینماید و بهمنظور رعایت قیود مذکور الزم است اجرای
حکم قلعوقمع تحتنظر کارشناس محترم دادگاه آقای مهندس ...صورت
گیرد» (ش پرونده9309982513100499 :؛ ش بایگانی شعبه 931367 :تاریخ
تنظیم.)1394/06/09 :
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به نظر میرسد آنچه موردنظر از سوی دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته ،آن
است که بهصورت «طوالنیمدت» ملک متناز عٌفیه در اختیار مؤمنین بوده است
و در آنجا نمازگزارده شده است .همچنین عدم مشخصبودن محدوده زمین
نیز امری ناموجه است؛ زیرا به شهادت شهود شخص آقای خ.ش از مرجع
تقلید دعوت کرده تا در حضور ایشان زمین خود را وقف نماید و تشریفات
وقف و نماز تحیت مسجد در آنجا برگزار شود .با توجه به اصالت صحت فعل
مسلم نمیتوان در مشخصبودن محدوده زمین تردید کرد .اینکه محدوده ملک
مشخص نشده است نیز دعوی است که بهتصریح شاهدان عینی مردود است،
چه اینکه محدوده ملک با دیوارکشی معین شده است و تابلوی «اینجا مسجد
است» بر آن نصب شده است .نکته آخر اینکه آقای خ.ش منکر وقف پالک
 102است و برای دادگاه تجدیدنظر این امر احراز شده است؛ لذا تمام این پالک
باید مورد تشکیک قرار گیرد و معنا ندارد سطح همکف که مغازههای تجاری
است به آقای خ.ش داده شود؛ ولی طبقه زیرین آنکه سرویس بهداشتی و در
وسط این پالک که راهروی مسجد است استثنا گردد.
بهعبارتدیگر یا وقفیت این پالک برای دادگاه تجدیدنظر احراز شده است
که در این صورت نباید رأی به تعلق دو باب مغازه به آقای خ.ش را صادر نماید.
یا وقفیت احراز نشده است که در این صورت وجهی برای استثنای سرویسهای
بهداشتی و راهروی مسجد که از وسط پالک فوق میگذرد وجود ندارد.
بنابراین ّ
تبعض ملکیت در یک پالک با ادعای مالکیت تمام آن از سوی مدعی
سازگاری ندارد.
پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر ،ادارهکل اوقاف و امور خیریه قم
و هیئتامنای مسجد فوقالذکر برای احیای حقوق مسجد ،دادخواست اثبات
وقفیت را تسلیم دادگاه عمومی -حقوقی مینمایند .شعبه ...دادگاه عمومی-
حقوقی قم با بررسی محتویات پرونده و دفاعیات طرفین نظر خود را اینگونه
ابراز میدارد...« :نظر به اینکه  -1صحت دعوی خواهان فرع بر وقوع وقف عام
است -2 .مطابق مواد  56و  62قانون مدنی وقوع وقف عام منوط به قبول و قبض
حاکم است -3 .عنوان و سمت حاکم در مواد متخلف قانونی ازجمله مواد ،222
 833 ،779 ،652 ،594 ،591 ،534 ،395 ،238 ،237 ،230 ،228و 1328
تصریح و ذکر شده است ،با مداقه در مواد قانونی اخیرالذکر مستفاد میگردد
منظور و مقصود مقنن از حاکم ،شخصی است که بهموجب قانون حق قضاوت
و صدور حکم دارد -4 .اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بهموجب نظریه شماره

 1383/2/19-1183اعالم نموده است« :منظور از ذکر کلمه حاکم در ماده
 56قانون مدنی شخصی است که صالحیت صدور حکم را دارد و طبق مقررات
و قوانین مملکتی از سوی مقام صالح به امر قضائی در محل اشتغال دارد که در
زمان فعلی با رئیس دادگاه عمومی محل انطباق دارد -5 ».ادله خواهان با (فرض
تأثیر و ارزش) مثبت قبول و قبض حاکم موردنظر مقنن نیست ،لهذا بنا بهمراتب
پیشگفته دعوی خواهان غیرثابت تشخیص داده شد و مطابق نصوص اشعاری و
ماده  1257قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهانها صادر و اعالم میگردد» (ش
دادنامه 9409972513400550 :تاریخ تنظیم.)1394/06/28 :
در نقد رأی فوق گفتنی است :با توجه به اینکه وقف ملک متناز عٌفیه در
ً
سال  1353صورت پذیرفته است ،طبیعتا حاکم در آن زمان ،از مصادیق طاغوت
و حاکم جور است که نمیتواند منشأ اثر شرعی باشد .رویه مؤمنین در حکومت
طاغوت ،رجوع به مراجع عظام تقلید بوده است و در لسان روایات رجوع به
حکومت طاغوت حتی در صورت ذیحقبودن نیز بهصراحت نهی شده است
(رکّ :
حرعاملی1409 ،ق.)136 /27 ،
جستجو در منابع فقهی -حقوقی این قول را تقویت میکند که منظور از
حاکم شرع «مجتهدی است که با موازین شرعی دارای فتوا است» (فاضللنکرانی،
529 ،1378؛ بنیهاشمیخمینی )11/2 ،و روایات نیز مؤید همین برداشت است
(ر.ک :کلینی1407 ،ق67/1 ،؛ صدوق1395 ،ق.)484/2 ،
همچنين از سياق عبارت قانونگذار در موارد  105و  120قانون مجازات
اسالمي چنين استنباط میشود كه :منظور از علم قاضي ،علم قاضي حاكم شرع
است كه چنين شخصي مجتهد جامعالشرایط است كه عالوهبر ملكة نفسانيه
عدالت ،داراي درجه اجتهاد در رشتههای فقه و اصول نيز است وگرنه دليلي
ندارد كه قانونگذار در موارد مذكور از كلمه «حاكم شرع» استفاده كند .البته
ً
يقينا حاكم شرع ،شامل قضات مأذوني كه فاقد اجتهادند نمیشود.
دليل ديگر اينکه مواد  231و  199و  105و  120قانون مجازات اسالمي
برگرفته از فتواي امام خمینی است كه ميفرمايد« :برای قاضی در حقوقالناس
جایز است براساس علم خود حکم نماید بدون اینکه بینه ،اقرار یا سوگند وجود
داشته باشد .همچنین {عمل به علم قاضی جایز است} در حقوقالله ( »...امام
خمینی )437/2 ،1434 ،امام خمینی صفات این قاضی را اینگونه بیان میدارد:
«شرط است در قاضی ،بلوغ ،ایمان ،عدالت و اجتهاد مطلق ( »...امام خمینی،
 .)435/2 ،1434بنابراين منظور از قاضي در زبان قانونگذار اسالمي ،مجتهد
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جامعالشرایط است و بههیچوجه شامل قضات مأذون نميشود.
رأی دادگاه حقوقی مورد اعتراض ادارهکل اوقاف و هیئتامنای مسجد قرار
میگیرد و برای تجدیدنظرخواهی به یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر قم ارجاع
میشود .دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش اشکال فوقالذکر به تفسیر دادگاه
بدوی از «حاکم شرع» پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیات طرفین رأی
خود را اینگونه ابراز میدارد:
« ...اگرچه به استدالل مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر عدم
احراز وقفیت بهعلت عدم قبول و قبضنشدن زمین توسط حاکم ،ازنظر شرعی
ایراد وارد است؛ زیرا مطابق نظریه مشهور فقها و حضرت امام و مقام معظم
رهبری اگر قصد مالک و ایجاب وی برای وقفنمودن زمین جهت مسجد احراز
گردد و عدهای در آن مکان نماز بخوانند در تحقق وقف و قبض بهعنوان مسجد
ً
کفایت میکند و نیازی به قبول و قبض مقام قضایی مخصوصا قبل از انقالب
بهعنوان حاکم نیست و رویه عملی واقفان مسجد هم چنین نبوده و نیست که
جهت قبول و قبض مورد وقف به مقام قضایی مراجعه نمایند .ولی آنچه ضروری
است احراز قصد و ایجاب مالک و وقفنمودن زمین توسط مالک برای مسجد
است که با توجه به محتویات پروندهها و تحقیقات انجامشده دلیل کافی برای
اثبات این موضوع (یعنی ایجاب مالک رسمی زمین مورددعوی و قصد وی
برای وقفنمودن آن جهت مسجد) احراز نشده است ،قرائنی ازقبیل سکوت
سالیان متمادی (حدود چهلسال) مالک رسمی در مقابل احداث مسجد در
ملک وی و زمین مجاورش و اقدام وی به تنظیم سند رسمی وکالت شماره...
مورخ  84/11/12دفترخانه ...قم جهت وقف زمین مذکور برای مسجد با تولیت
موکلین (آقایان ع.ش و ا.ر) و همچنین میزان تأثیر گواهی دو نفر گواه منعکس
در صورتجلسه مورخه  94/10/16این دادگاه در حدی نیست که موجب
علم و احراز قصد و ایجاب مالک رسمی زمین برای وقفنمودن آن جهت
ً
مسجد باشد .مخصوصا با توجه به اینکه مالک رسمی زمین آقای خ.ش وقف
کردن زمین مورددعوی را جهت مسجد بهشدت انکار مینماید و حتی حاضر
به اتیان سوگند بود .بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراضی که موجبات
نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از حیث
نتیجه دادنامه مذکور مطابق موازین قانونی اصدار یافته و ازنظر مقررات شکلی
دادرسی نیز مخدوش نیست» (ش دادنامه 9409972518701192 :تاریخ تنظیم:
.)1394/11/10

آنچه در این رأی بایسته بود مورد استناد قرار گیرد ،تصرف طوالنیمدت
در ملک متنازعٌفیه و عدم اعتراض مالک سابق به این امر بوده است که خود
امارهای بر ّ
وقفیت ملک متنازعٌفیه و رضایت مالک است .پسازاین اداره کل
اوقاف و امور خیریه قم و هیئتامنای مسجد دادخواست فرجامخواهی را به دیوان
عالی کشور تقدیم میکنند و درنهایت شعبه ...دیوان عالی کشور رأی خود را
اینگونه ابراز میکند:
«اعتراض فرجامخواهان با توجه مندرجات پرونده و رسیدگیهای
بهعملآمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات منعکس در آن و مالکیت
رسمی فرجامخوانده و مفاد دادنامه شماره  94/6/9-200511شعبه ...دادگاه
تجدیدنظر استان قم مبنی بر خلع ید و قلعوقمع مستحدثات نسبت به دو باب
مغازه از پالک ثبتی  102فرعی از ...اصلی بخش ...قم که جزئی از خواسته
اثبات وقفیت است و استماع گواهی گواهان که اعتبار و ارزش آن به نظر دادگاه
است منحیثالمجموع منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا ضمن ّرد
اعتراض به استناد ماده  370قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی رأی فرجامخواسته را ابرام و پرونده را اعاده مینماید» (ش دادنامه:
 9509970908900083تاریخ تنظیم.)1395/2/5 :
ٌ
براساس رأی فوق آقای خ.ش مالک ملک متنازعٌفیه شناخته شد .در نقد
رأی دیوان عالی کشور گفتنی است با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان عدم
پذیرش شهادت شهود در مقابل سند رسمی را خالف شرع تشخیص دادهاند
چگونه رأی فوق را طبق موازین «شرعی» میتوان قلمداد کرد؟ بهعبارتدیگر
بودن ماده
آیا میتوان باوجود تصریح فقهای شورای نگهبان مبنی برخالف شرع ِ
ً
 1309قانون مدنی که ّبینه را در مقابل سند رسمی غیرقابلپذیرش میداند طبیعتا
در پرونده فوقالذکر نیز ازآنجاکه در رأی دادگاه تجدیدنظر بر وجود سند رسمی
تأکید ورزیده شده است و بدین خاطر شهادت شهود و همچنین گواهی یکی
از مراجع تقلید بر شرح ماوقع موردپذیرش قرار نگرفته است چگونه میتوان هم
بودن رأی دادگاه تجدیدنظر ،نظر داد؟
چنان بر مطابق شرع ِ
عالوهبراین براساس دیدگاه حضرت امام تصرف بهعنوان وقف دلیل بر
وقفیت است و اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند (ر.ک :کریمی)135 ،1365 ،؛
بنابراین چگونه سند کتبی بر تصرف طوالنیمدت که دلیل شرعی بر وقف است
ترجیح داده شده است و درعینحال رأی مطابق شرع قلمداد شده است؟
الزم به توضیح اینکه براساس ماده  18قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای
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عمومی و انقالب رأی دادگاه نباید خالف َبین شرع باشد 6.بنابراین و با توجه
به فتوای فوقالذکر از حضرت امام و دیدگاه فقهای شورای نگهبان چگونه رأی
ً
دادگاه تجدیدنظر که عمال به سند رسمی اعتبار حداکثری بخشیده است و
شهادت شهود و سایر قرائن و شواهد را نادیده گرفته است ،مطابق شرع معرفی
شده است؟
شایسته آن بود که قاضی محترم دیوان عالی کشور نیز با توجه به شهادت
شهود منعکس در پرونده ،همچنین حضور دو مرجع تقلید و انجام تشریفات
وقف ،تصرف طوالنیمدت بهعنوان مسجد و سایر قرائن و شواهد رأی دادگاه
ً
تجدیدنظر را نقض میکرد و صرفا به وجود سند رسمی برای اثبات ادعای مدعی
بسنده نمیکرد .زیرا براساس ماده  194ق.آ.د.م« :دلیل عبارت از امری است
که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند» .در این
ماده بهطور مطلق هر امری که قابلیت اثبات چیزی را داشته باشد ،دلیل و قابل
استناد شناخته شده است .بر این اساس در پرونده فوقالذکر که شهادت شهود و
سایر قرائن و شهود مبنی بر انجام وقف موجود بود ،شایسته آن بود که این دالیل
موردعنایت قرار میگرفت و با توجه به کثرت و تراکم آنها بر سند رسمی ترجیح
مییافت.
4.4دیدگاه مختار و نتیجهگیری
ّ
دقت در ادله اعتبار شهادت و سند میتواند ما را به حکم تعارض سند
رسمی معتبر با شهادت رهنمون کند .بررسی لسان ادله حجیت شهادت شهود
و دیدگاه مشهور فقها این حقیقت را مبرهن میسازد که از دیدگاه شارع مقدس،
شهادت شهود در زمره امارات «موضوعی» است .بر این پایه ،نیازی به علم یا
اطمینانآوری شهادت نیست و از این حیث نباید قاضی علمآوری شهادت را
مالک رأی قرار دهد؛ چنانکه در دادنامه ش 9409972518701192 :به اشتباه
ّ
این موضوع مطرح گردیده است .لیکن این ادله بهدلیل حجیت علم و اطمینان
و عدم وجود اطالق در ادله اعتبار ّبینه حتی بر فرض علم و اطمینان به خالف،

 .6مــاده  18قانــون اصــاح قانــون تشــکیل دادگاههــای عمومــی و انقــاب« :درمــورد آرای
قطعــی ،جــز از طریــق اعــاده دادرســی و اعتــراض ثالــث بهنحــوی کــه درقوانیــن مربــوط
مقــرر اســت نمیتـوان رســیدگی مجــدد نمــود؛ مگــر اینکــه رأی ،خــاف ّبیــن قانونیــا شــرع
ٌ
محکومعلیــه (چــه در امــور مدنــی و چــه در امــور
باشــد کــه در آن صــورت بــه درخواســت
کیفــری) و یــا دادســتان مربــوط (در امــور کیفــری) ممکــن اســت موردتجدیدنظــر واقــع
شــود.تبصــره  .1مــراد از خــاف ّبیــن ایــن اســت کــه رأی برخــاف نــص صریــح قانــون و
ّ
یــا درم ـوارد ســکوت قانــون مخالــف ُمســلمات فقــه باشــد».

ّبینه در این دو فرض معتبر نیست .ازاینرو بایسته آن است که قاضی در مقام
تعارض سند رسمی و شهادت شهود ،توجه بیشتری به قرائن موجود ازجمله
نبودن خوانده
«تصرف طوالنیمدت»« ،عدم اعتراض مالک قبلی»« ،ذینفع ِ
در موقوفات عام» و ...نماید و سند رسمی را نیز مطمح نظر قرار دهد؛ چراکه با
این امعاننظرها است که گاه به خالف ّبینه میرسد.
ّ
نیز نباید غافل ماند که ادله اعتبار سند رسمی ،به آن موضوعیت نمیدهد
بلکه طریقیت دارد؛ نهایت اینکه بهعنوان ابزاری اطمینانآور یا علمآور به آن نگاه
شود .هرچند عموم قضات ترجیح میدهند به امور مطرح در اطراف پرونده توجه
نکرده و مطابق سند رسمی حکم نمایند.
براساس آنچه گذشت ،پیشنهاد میگردد ماده  1309قانون مدنی اینگونه
اصالح گردد:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ،دعوا
که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات میگردد؛ مگر اینکه با
توجه به عناصر مطرح در اطراف پرونده ،علم یا اطمینان برخالف دعوا پیدا شود.
سند رسمی نیز میتواند یکی از اسباب حصول چنین علم یا اطمینانی باشد».
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