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 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

شجود   ها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجی     های تئوریک دانشگاه با آنچه در کالسحدودی 

های درسی هم به شجکلی اسجت    متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

صورت تئوری و بجدون تطبیجق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل  با مصادیق عملی کفایت می

شوند  التحصیالن وقتی مشغول به کار می در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هجا مواججه    با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاه   

التحصجیل   ی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغ    هستند؛ لیکن اهمیت آگاه

طجورکلی رشجته    تردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت، قضجاوت و بجه    حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

صجورت عملجی    نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف اسخدیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پ

تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار   در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا      اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجص در ایجن حجوزه      بی ه بزرگ رشته حقوق قضائیقشری از جامع

باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و       علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب تحول می

آوری و  ران تخصصی این حوزه، هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجع      خواهد شد. از این رو ناش

کننجد کجه انتشجارات چجراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجی   انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه     

های مخصجوص   رت منظم و منحصربه فرد با ویژگیصو بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسجی آسجان بجه مطالجب هجر       برای هر دعوی طی یک کتاب جداگانه به

هجا تحجت عنجوان کلجی      ای از کتجاب  مجموعه ،دعوی اقدام نماید؛ لذا در راستای تأمین این هدف

 و تألیف خواهد شد:که شامل موارد زیر است تدوین  «ها دعوی... در رویه دادگاه»

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .3

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان .3
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 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست. 8

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوی. .9

صجورت منسججم و    قضائی کشور در خصوص هر دعوی بجه در این مجموعه سعی شده است رویه 

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین   

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعجدد بسجیار آراء   

ی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت   ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخ دادگاه

آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء      

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت   وحدت رویه، آراء دیوان

 ندگان عزیز قرار گیرد.کن این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوی؛ .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوی و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .8

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود   « گروه پژوهشی»

هجای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا    

د که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن      بعدی استفاده نماید؛ لذا موجب خرسندی خواهد بو

صجورت )کتبجی یجا از طریجق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 شش یک هزار و سیصد و نود و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی و نمونه دادخواست 

 ابطال سنددعوای 

 اولفصل 



 

 



 

 

 معرفی دعوای ابطال سند
، دعوایی است که طی آن خواهان اعالن بی اعتباری یک سند رسجمی  ابطال سنددعوای 

 جهجات درخواسجت   .کنجد  یا عادی را به جهتی از جهات قانونی از دادگجاه درخواسجت مجی   

ای که مبنای صدور سند بوده یا عدم رعایت  معامله ابطالمتفاوت است مثل ابطال سند 

معجارض و... در هجر صجورت مطلجوب      ابطاال ساند   مقررات در صدور سند یا درخواست

 باشد. خواهان چنین دعوایی از بین بردن اعتبار سند رسمی یا عادی می

 مقایسه اسناد و بررسی اختالفات دعوای ابطال سند :مبحث اول
 گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصالح سند

با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بجین   الف( ابطال سند:

 رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

صورت سند رسمی انجام گرفته، لجیکن بجا    در مواردی است که معامله به ب( فسخ سند:

گجردد و ایجن    ه این معامله رسجمی منحجل مجی   توافق طرفین و یا از طریق خیار ایجاد شد

انحالل سند رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و امالک در دفتری 

 گردد. که ثبت مزبور در آن به ثبت رسیده ثبت می

بجرد بلکجه بجه خجاطر برخجی       اصالح سند، اعتبار سند را کالً از بین نمی ج( اصالح سند:

دارنده رفجع اشجتباهات و اصجالح سجند را درخواسجت       ،ظیم یا صدوراشتباهات ثبتی در تن

 باشد. االصول در صالحیت هیئت نظارت می نماید که علی نمی

 گفتار دوم: اختالفات در پذیرش دعوی ابطال سند

قانون ثبت اسناد و امجالک کجه مقجرر     ۲1با استناد به ماده ابطال سند  مخالفین دعوای 

کسجی پذیرفتجه    تراض هیا دعوایی راججع بجه تضجییع حجق از    دارد با انقضای مدت اع می

زمانی که ملکی مطابق قانون در دفتجر امجالک بجه ثبجت رسجید      بر این باورند  ،نخواهد شد

دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقجل  

اینکجه ملجک مزبجور از مالجک      گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسجیده یجا  

ابطاال ساند    طجرح دعجوی   بنابراین ؛رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت

و  ۲۲پذیرش چنین دعوایی عالوه بر مخالفت آشکارا با مجواد  که وجاهت قانونی ندارد چرا 
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 قانون ثبت اسناد و امالک، سبب تزلزل در مالکیت و اعتبار اسناد رسمی نیجز خواهجد   ۲۵

قجانون ثبجت اسجناد و     ۲۲ی از حقوقدانان معتقدند قلمرو اجرایی مجاده  عشد در مقابل جم

امالک بر این موضوع تصریح دارد که ملک مطابق مقررات ثبتی و با رعایت تشجریفات آن  

توان گفجت اگجر    می ۲۲اگر به ثبت برسد معتبر است؛ لذا با مستفاد از مفهوم مخالف ماده 

مالکیجت را از  ابطاال ساند    توانجد  نفع مجی  ثبت رسیده باشد ذیملکی برخالف قانون به 

 ۸31۱6/7 شجماره  نظریجه دادگاه تقاضا نماید در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در 

 چنین اظهارنظر نموده است. ۸۸/۸۸/۸۵۱3 مورخ

 نام به مالکیت سند که شناسد می مالک را کسی فقط ثبت، قانون 33 ماده پرسش:  

 اساتما   قابا   مالکیات  ساند  ابطال به مربوط دعاوی آیا وصف این با باشد وی

 خیر؟ یا بود خواهد

 بجه  موافجق  ملجک  ثبجت  کجه  باشجد  اسجاس  این بر اگر ثبتی سند ابطال به مربوط دعاوی

 و اسجناد  ثبجت  قجانون  ۲۲( ۸) مجاده  مخالف ها آن استماع است، شده انجام قانون مقررات

 قجانون  ۸17 ماده( ۲) 6 بند اجرای در مالکیت سند که درصورتی همچنین. نیست امالک

 داده متقاضجی  بجه  ۸۵76 سجال  اصالحیه و ۸۵73 مصوب...  قانون ۵ و ۲ و ۸ مواد اصالح

 و اسجت  قبلی مالک ناحیه از دادگاه در شکایت قابل بند این اخیر قسمت طبق باشد، شده

 ابطاال  را آن توانجد  مجی  کند، احراز را شاکی حقانیت خود های رسیدگی با دادگاه چنانچه

 .است دادگستری های دادگاه صالحیت در دعاوی این به رسیدگی است بدیهی. نماید
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 مبحث دوم: ارکان طرح دعوای ابطال سند
 وجود سند گفتار اول:

که  باشد وجود سند اعم از عادی یا رسمی میابطال سند  ترین شرط طرح دعوای ابتدایی

قجانون   ۸۲۱1ماده  اعتبار و خواستار ابطال آن است برابربه هر دلیلی خواهان مدعی عدم 

 اساتناد  قابا   دفاا   یا دعوی مقام در که نوشته هر از است عبارت سند» مدنی:

 «باشد.

 سندانوا  

 اند: قسم دو بر ها آن کننده تنظیم مقام حیث از اسناد

ثبت اسناد اسنادی که در ادارات » :قانون مدنی ۸۲۱7موجب ماده  به الف( سند رسمی:

و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سجایر مجأمورین رسجمی در حجدود صجالحیت      

البته بجه بعضجی از اسجناد     .«شده باشد رسمی استا و بر طبق مقررات قانونی تنظیم ه آن

قجانون   ۸۲3۸گذار اعتبار اسناد رسمی اعطاء کرده است در این خصوص ماده  عادی قانون

 درباره داشته را رسمی اسناد اعتبار مورد دو در عادی اسناد»رد: دا مدنی اعالم می

 است: معتبر آنان مقام قائم و وراث و طرفین

 الیاه  منتساب  از را آن صادور  اسات  شاده  اقامه او علیه سند که طرفی اگر .4 

 نماید. تصدیق

 تردید یا تکذیب را آن که طرفی را مزبور سند که شود ثابت محکمه در هرگاه. 3

حکم »اسناد در  تحت عنوانها  که ما از آن «.است کرده مُهر امضاء یا الواقع فی کرده

 بریم. نام می« سند رسمی

 دها رعایت نگجردد سجن   تمامی اسنادی که شرایط بند الف در تنظیم آن ب( سند عادی:

وسیلۀ یکی از مأمورین رسجمی تنظجیم اسجناد تهیجه      بنابراین اگر سند به ؛باشند عادی می

تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررۀ قانونی را  شده، لیکن مأمور صالحیت

در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضجا یجا مهجر طجرف باشجد،      

غیار از  »دارد:  قانون مدنی مقرر می ۸۲۱3عادی است در همین خصوص مقنن در ماده 

 نیجز  عجادی  اسجناد  البتجه « سایر اسناد عاادی اسات   4397اسناد مذکوره در ماده 
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 بجه  عنایت با ایران حقوق در شوند می تقسیم غیرتجاری و تجاری عادی اسناد به خودشان

 .هستند تجاری اسناد جزء چک و طلب هفت برات، تجارت، قانون ۵۸۱ ماده

 اعتباری سند دوم: بیگفتار 

کنجد کجه    باشد و تفجاوتی نمجی   اعتباری سند می ادعای بیابطال سند  دومین رکن دعوای

هجای   این سند از اداره ثبت اسناد و امالک صادر شده یا توسجط دفجاتر رسجمی یجا ارگجان     

دولتی یا عمومی که اجازه تنظیم و صدور سند را دارند صادر شده باشجد بلکجه مهجم ایجن     

ه جهتی از جهات قانونی سند موضوع خواسته خواهان، اعتبار خجود را از دسجت   است که ب

ه یا و بر آن خدشج اعتباری یک سند را مه است دلیل بیداده باشد اهم مواردی که ممکن 

 پردازیم. ذیل که به توضیح هریک می اند از موارد وارد سازند عبارت

عنجوان موضجوع    بجه ل ساند  ابطا ممکن است اعتباری منشأ صدور سند: بی -بند اول

جهت باشد که منشأ صدور آن بجه دالیلجی از بجین رفتجه و دیگجر      این خواسته خواهان به 

قابلیت استفاده و استناد نداشته است به فرض مثال شخص )الجف( ملکجی را بجه شجخص     

فروشد و بعد مطابق تعهدات قراردادی سجند رسجمی تنظجیم و سجند تجک برگجی        )ب( می

للغیجر   گردد در صورتی که موضوع معامله )ملجک( مسجتحق   صادر می مالکیت برای خریدار

درآید معامله باطل بوده )منشأ صدور سند( بنابراین تمام آثار ایجاد شده از جهت آن نیجز  

باشجد   از بین خواهد رفت که از جمله آن انقطاع رابطه مالکیت خریدار نسبت به ملک مجی 

 د.مالکیت اتفاق خواهد افتاابطال سند  که با

ای، ملک ثالثی را که در خجارج از   نامه در مثال دیگری ممکن است شخصی با جعل وکالت

کشور اقامت دارد به دیگری بفروشد؛ لیکن مالک اصلی بعد از مراجعت به ایجران بجا طجرح    

صالح تقاضای ابطجال   تواند از دادگاه ذی شکایت کیفری و اثبات مجعوالنه بودن وکالت می

اعتبجار شجدن    های فوق اسناد به جهت بی مالکیت را بنماید. در مثالابطال سند  معامله و

 شوند. منشأ صدورشان باطل می

به ابطال سند  ممکن استاعتباری سند به جهت انتفاء موضو  سند:  بی -بند دوم

جهت منتفی شدن تعهدات مالی یا غیرمالی مندرج در همان سند باشجد کجه خواهجان در    

هجا را   ه به جهت سقوط تعهدات مندرج در این نوع اسناد تقاضای ابطال آنمقام متعهدعلی

 د.ها استفاده نمای اد نتواند از آننفع این اسن بنماید تا ذی


