
 

 

 

 

 

 

 

 

فمِ ٍ حمَق یبسی،س علَم هطبلعبت  

ْبر، 2/1، ضوبرُ 4دٍرُ  1331 ب  

48 -61صفحبت   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

 ایران قضایی رویه بر تأکید با مالکیت دعوی ادله تعارض
 

 2پور  امین هاجر ،1گودرزی  محسن

 ًَر پیبم داًطگبُ هذرس حمَق، کبرضٌبس 1

 ًَر پیبم داًطگبُ هذرس. ًَر پیبم داًطگبُ حمَق رضتِ داًطجَی 2

 

 چکیده

، اصَل عولی ٍ لفظی، ٍ فرٍض اهبرات ،یلبًًَ ،ضرعی، حمَلی ّر یک بِ ًَبِ خَد ترتیببت اٍلَیت ادلِ لَاًیي ٍ اصَل فمْی

اًذ. بب ایي ّوِ ابْبهبت لبًًَی، تأٍیلْب ٍ تفسیرّبی هتفبٍت از سَی دادرسبى فضبیی هتطتت از آرای لضبیی لبًًَی را بیبى ًوَدُ

از حسبسیت بیطتری برخَردار . ایي اهر بِ ٍیژُ در هَرد ادلِ هبلکیت ًوَد آضکبرتری دارد ٍ دٌّذرا در ایي ببرُ اًعکبس هی

است. پژٍّص حبضر بب ّذف بررسی تعبرض ادلِ در اثببت دعَای هبلکیت ٍ رٍضي سبختي ایي هسألِ کِ در دعبٍی حَل هسئلِ 

گسیٌذ دست بِ یک هطبلعِ هیهبلکیت ٍ در راُ اثببت آى در رٍال عولی سیستن لضبیی ایراى دادرس چگًَِ ادلِ هرجح را بر

ای زدُ است. صَر هختلف تعبرضی کِ ادلِ هثبت دعَای هبلکیت بب یکذیگر در بب بْرُ گیری از رٍش کتببخبًِ تَصیفی تحلیلی

ّبی عبلی ٍ تبلی ٍ آرای هراجع ثبتی بررسی ٍ تَصیف ضذُ گیری از آرای دادگبُحیي استٌبد در دادگبُ پیذا هیٌوبیٌذ بب بْرُ

حَل هسألِ هبلکیت لَاعذ هربَط بِ لسٍم تٌظین سٌذ رسوی در هَرد است. ًتبیج تحمیك حبکی از ایٌست کِ در دعبٍی 

لبًَى هذًی فضبیی هتطتت از آرای  1303اعتببری هبدُ هعبهالت اهَال غیر هٌمَل ّوراُ بب ًظریِ ضَرای ًگْببى پیراهَى بی

یی را برای برلراری عذالت بب در تَاى تالش رٍیِ لضباهب هی؛ لضبیی را در زهیٌِ لذرت ٍ ارزش اثببتی دالیل پذیذ آٍردُ است

 ّبی ّر پرًٍذُ ٍ اعتببر اسٌبد رسوی رصذ ًوَد.ًظر گرفتي ٍالعیت
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