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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشوجویان حقووق آمووزش داده مویشوود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شوکلی اسوت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بودون تطبیوق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسوتنباط عملوی دادگواههوا مواجوه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیوت بور هویا فوارغالتحصویل
حقوقی پوشیده نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالوت ،قضواوت و بوهطوورکلی رشوته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت
دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصوورت عملوی
در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیوار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنود هسوتند؛ اموا هویا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیوق و تفحوص در ایون حووزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسوت کوه دائوم در حوال تغییور و
تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکودام بوه طریقوی نسوبت بوه جموعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقودام مویکننود کوه انتشوارات چوراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خوود در نظور دارد نسوبت بوه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ویژگیهوای مخصووص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هور دعووا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .9آراء وحدت رویه؛
 .5آرای اصراری؛

 .4آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .5نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .0قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هور دعووا بوهصوورت منسوجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضوائی در کمتورین
زمان به بهتری ن وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعودد بسویار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مووارد متفواوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شوود و همچنوین در سوایر مووارد؛ مثول آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیوت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .9تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .5تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .4ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .5دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شود از تجربیوات ،آراء و سوایر مطالوب حقووقی موجوود نوزد
اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهای بعودی اسوتفاده
نماید .لذا موجب خرسندی خواهود بوود کوه خواننودگان عزیوز از هور صونف ضومن ارسوال انتقوادات و
پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربوار
کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یکهزار و سیصد و نود و شش
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معرفیآثارانکار،تردیدوجعلدررویهدادگاهها
«اقامه دعوا» در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شوده صوورت مویگیورد و هریوک از
خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود ،از ادله اثبات دعوا استفاده مینمایند که یکوی
از «ادله اثبات دعوا» نیز «سند» میباشد .سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد
کنند» ،آمده است ۵.در اصطالح حقوقی نیز ،مطابق مواده  ۵4۱2ق.م .سوند را بوه «هور
نوشت ه که در مقام دعوا یا دفاع قابل اسوتناد باشود» تعریوف نموودهانود؛ بنوابراین
اصحاب دعوا ،جهت اثبات ادعای خویش ،ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیوز
با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع ،مویتوانود ادعوای «انکوار»« ،تردیود» و یوا
«جعل» نسبت به آن سند ،نماید.
تقسیمبندی هایی از انواع سند صورت گرفتوه اسوت ،در قوانون مودنی ،سوند بوه دو نووع
«عادی» و «رسمی» منقسم شده اسوت .مطوابق مواده  ۵4۱7ق.م« :اسونادی کوه در
اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی،
در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شوده باشود ،رسومی
است ».و طبق ماده  ۵4۱۳ق.م« :غیر از اسناد مذکوره در مواده  9590ق.م .سوایر
اسناد عادی هستند».
محتویات سند رسمی ،دارای اعتبار میباشد ،همچنان کوه مواده  70ق.ث .مقورر داشوته:
« سندی که مطابق قوانین به ثبت رسویده ،رسومی اسوت و تموام ماتویوات و
امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود ،مگر اینکه مجعولیت آن سوند ثابوت
شود »...منتها ،محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی ،اعتبار سند رسمی را ندارند.
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گفتار اول :اظهار انکار و تردید
دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند ،به سه صورت انکار ،تردید و ادعوای جعول صوورت
میگیرد .در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اخوتالفنظور وجوود دارد،
برخی اساتید ،سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسوتهانود

۵

و برخی دیگر سکوت کسی که سند عوادی علیوه او ابوراز شوده اسوت را منحصوراً قرینوه
انتساب ندانستهاند.

4

بند اول -انکار :هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعوای خوود بوه اسوناد
عادی استناد نماید که منتسب به طورف مقابول اسوت و تعورض بوه اصوالت سوندی کوه
منتسب به طرف مقابل است ،اصوالً در قالب «انکار» صورت میگیرد .مطوابق مواده 4۵6
ق.آ.د.م« :کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز میشود می تواند خط یا مهر و یا
امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکور بور او مترتوب
میگردد».
بنابراین انکار ،اعالم رد تعلق حسب مورد خط ،مهر ،امضواء و یوا اثور انگشوت سوند غیور
رسمی به منتسبالیه توسط خود منتسبالیه میباشد و بوا بوهکوارگیری هموان اصوطالح
اظهار میشود و لزومی ندارد که مقید به امضاء ،مهر یا  ...گردد؛ ماننود اینکوه بوه اسوتناد
سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه
سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهود امضواء شودن سوند
توسط خود را بپذیرد ،میتواند آن را انکار نماید.

۹

«انکار» ،باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه:
 .9انکار ،باید صراحت داشته باشد و شخصی که انتساب سند به خود را رد مویکنود بایود
آن را صریح بیان نماید و از جمله او معنای دیگری برداشت نشود.
 .1ناصر کاتوزیان ،اثبات و دلیل اثبات ،ج  ،1تهران ،میزان ،1612 ،ش .212
 .2شمس ،همان ،ص 122
 .6عبداهلل شمس ،آیین دادرسی مدنی ،ج  ،6تهران ،دراک ،1632 ،ص .122
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 .5انکار نسبت به قسمتی از سند پذیرفته نیست و انکار نسبت به سند معین به معنوای
نپذیرفتن اصالت امضا ،مهر یا اثر انگشت آن است و اگر شخصوی بخشوی از سوند عوادی
منتسب به خود را نپذیرد ،باید ادعای جعل نسبت به آن قسمت نماید.
بند دوم -تردید :سند عادی که در دعوا مورد استناد یکوی از طورفین قورار مویگیورد،
همیشه منتسب به طرف مقابل نیست و گاهی ممکون اسوت سوند موذکور ،منتسوب بوه
شخص دیگری باشد ،در این صورت شخصی که سند عادی منتسب بوه اوسوت مویتوانود
ادعای تردید نسبت به سند عادی نماید؛ بنابراین تردید ،حسب مورد عدم پذیرش خوط،
مهر و اثر انگشت و یا امضای سند غیر رسمی به منتسبالیه توسط شخص دیگور اسوت و
با بهکارگیری همین اصطالح (تردید) اظهار میشود.

۵

گفتار دوم :وجوه تفاوت و تشابه انکار و تردید
بند اول -تفاوت انکار و تردید :تفاوت انکار و تردید در این است که زمانی که طرفی
که سند علیه او ابراز شده و سند منتسب به خود او باشود ،انکوار نسوبت بوه آن صوورت
میگیرد و زمانی که سند به شخصی دیگر منتسب است ،تردیود نسوبت بوه آن صوورت
میگیرد  .همچنین هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز شوده و سوند منتسوب بوه خوود او
باشد ،اصطالح تردید را به جای انکار به کار گیرد ،دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
بند دوم -تشابه انکار و تردید :اولین تشابه انکار و تردید ،این است که هوردو نسوبت
به سند عادی ابراز میشوند .مطابق مواده  ۵4۳4ق.م« :در مقابول اسوناد رسومی یوا
اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد اِنکار و تردید مسموع نیست و طرف می-
تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بوه
جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ».بنابراین انکار و تردیود نوه تنهوا در
مقابل اسناد رسمی ،شنیده نمیشود ،در مقابل اسناد عوادی کوه اعتبوار سوند رسومی را
دارند نیز مسموع نیست.
 .1همان ،ص .123
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دومین تشابه انکار و تردیود ،زموان انکوار و تردیود اسوت ،مطوابق مواده  4۵7ق.آ.د.م:
«اظهار تردید یا انکار نسبت به دالیل و اسناد ارائه شده حتی االمکوان بایود توا
اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شوود و یوا
نسبت به صات و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سوکوت بور او
مترتب خواهد شد .در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود،
خوانده ضمن واخواهی از آن ،انکار یا تردید خود را به دادگواه اعوالم موی دارد.
نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیوز اظهوار
تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید».
عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی چنود بوار تکورار شوده
است؛ اما هیاگاه از آن تعریفی به عمل نیامده ،مقطع تا اولین جلسوه دادرسوی از تقودیم
دادخواست شروع میشود و پایان و غایت آن ،جلسه اول دادرسی است« .مقطع تا اولین
جلسه دادرسی را باید مقطعی دانست که از تقدیم دادخواسوت شوروع شوده و
نخستین اقدام شخص ذینفع در اولین جلسه دادرسی را نیز دربر میگیرد».

۵

گفتار سوم :رسیدگی به انکار و تردید
در مقابل تردید یا انکار ،هرگاه ارائهکننده سند ،سند خود را اسوترداد نمایود ،دادگواه بوه
اسناد و دالیل دیگر رجوع میکند .استرداد سند دلیل بر بطالن آن نخواهد بوود ،چنانچوه
صاحب سند ،سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد ،دادگاه مکلف است بوه
اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
اولین نکته قابل طرح ،این است که طبق بند  ۹مواده  ،۹۱وکالوت در انکوار یوا تردیود
نسبت به سند ،نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد.
همانگونه که میدانیم ،عدم ،قابل اثبات نمیباشد و انکار و تردید نیز بیان عودم اصوالت
سند عادی میباشد؛ بنابراین ،کسی که اصالت سند را انکار یا نسبت بوه سوندی تردیود
 .1همان ،ج  ،2ص .131
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میکند ،تکلیفی در قبال اثبات آن ندارد و ارائهکننده سند ملوزم بوه اثبوات اصوالت سوند
خواهد بود .از بیان قانونگذار در ماده  4۵7ق.آ.د.م .نیز میتوان به این نتیجه رسید؛ زیورا
برعکس ماده  4۵۳ق.آد.م؛ که برای جعل ،لفظ «ادعا» را به کار میبرد ،ماده  ،4۵7برای
انکار و تردید ،لفظ «اظهار» را به کار میبرد؛ بنابراین ادعای جعل نیاز به اثبوات دارد و
اظهار انکار و تردید نیاز به اثبات ندارد و ارائهکننده سند عادی ،ملزم به اثبات اصالت آن
میباشد.
اصل سند عادی باید در اولین جلسه دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابول درخواسوت
نمود به دادگاه تسلیم شود و اصوالً اگر شرایط فراهم باشد ،در همان جلسه به اصوالت آن
رسیدگی میشود .آخرین نکته در مورد رسیدگی به اظهار انکار یا تردید ،ایون اسوت کوه
اگر ارائهکننده سند عادی نتواند اصالت آن را اثبات نماید ،آن سند از عداد دالیول ،خوارج
میگردد و چنانچه دادخواسوت خواهوان مسوتند بوه دلیول دیگوری نباشود ،قورار ابطوال
دادخواست صادر میگردد.
گفتار چهارم :ادعای جعل
«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن آمده اسوت و در قوانون آیوین
دادرسی مدنی تعریفی از آن به عمل نیامده است.
در مورد ادعای جعل ،دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعووا نسوبت
به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است ،تعیین تکلیف نموده ،اگر آن را مجعوول
تشخیص ندهد ،دستور تحویل آن را به صاحب سند صوادر نمایود و در صوورتی کوه آن را
مجعول بداند ،تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی
سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شوود تعیوین خواهود کورد .اجورای رأی
دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن
مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابول تجدیودنظر مویباشود و در
صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعول در دفتور دادگواه الزم نباشود،
دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهها را به صاحبان آنها میدهد.
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ادعای جعل ممکن است به دو شکل ،صورت بگیورد :جعل اصلی و جعل تبعوی .جعول
اصلی عبارتست از اینکه فردی آگاه میشود که سندی علیوه او جعول شوده اسوت .ایون
شخص هم می تواند شکایت کیفری جعل مطرح نماید و هم میتواند اقامه دعوای جعول
نماید .آنچه بیشتر مواقع ،عمالً پیش میآید ،جعل تبعی است و به این شکل رخ میدهود
که سند عادی یا رسمی در دعوایی مورد استناد یکی از طورفین قورار مویگیورد و طورف
مقابل در مقام دفاع در برابر سند ،به اصالت آن تعرض مینماید و ادعای جعل سند ارائوه
شده را مطرح مینماید .ادعای جعل تبعی به دو صوورت مویباشود :سواده ،بوا تعیوین
جاعل.
در جعل ساده ،خوانده یا جاعل را نمیشناسد و یا نگران این است که مبادا نتوانود جعل
را اثبات نماید ،به همین دلیل ممکن است ادعای جعول را بودون تعیوین جاعول مطورح
نماید .در هر صوورت بوه ادعوای جعول در دادگواه حقووقی رسویدگی مویشوود و آیوین
پیچیدهای ندارد .منتها چنانچه خوانده ،جاعل را نیز تعیین نماید ،موضوع چهوره کیفوری
مییابد و تابع آیین دادرسی ویژه آن میشود.

۵

مطابق ماده  4۵۳ق.آ.د.م .ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائوه شوده بایود برابور
ماده  ۵7این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ،مگر اینکه دلیل ادعای جعلیوت بعود از موعود
مقرر و قبل از صدور رأی یافت شود ،در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ،شخص معینوی را بوه جعول سوند موورد
استناد متهم کند ،دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی مینماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشود ،رأی قطعوی کیفوری نسوبت بوه
اصالت یا جعلیت سند ،برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب
رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگواه در امور حقووقی باشود ،رأی
کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابول اسوتفاده موی باشود .هرگواه در ضومن
 .1ناصر کاتوزیان ،همان ،ج  ،1ص .633

