
 

  

  شهود شهادت با یرسم سند ابطال سنجیامکان

  
  *سیدبهزاد پورسید

  **سعید محجوب

 مقدمه  .1

 اریبسـ  شـهادت  ارزش ،1361 سـال از اصالحات  شیتا پ رانیحقوق ا در

 و ایقاعـات  و عقـود  رددرمو مدنی، قانون پیشین 1306 ماده طبق بر و محدود

ـ  ریـال  پانصد از بیش آن موضوع ارزش اگر تعهدات،  عنـوان  بـه  شـهادت،  ود،ب

 ،1361 سـال  از پـس  امـا  ،شـد نمـی  پذیرفتـه  دعـوي  اثبـات  براي دلیل، تنها

 در. شـد  برداشـته  بـودن  یرشـرع یغ استداللِ با شهادت یقانون يهاتیمحدود

 نمـود  اعـالم  ياهیـ نظر یطـ  8/8/1367 خیتار در نگهبان شوراي راستا نیهم

 اسـناد  تـوان  مـی  شـهود  شـهادت  با و بوده شرعیه بینه زمره در شهود هادتش

 بـر  عـالوه  اقـدام  نیا نگهبان، يشورا گاهیجا به توجه با. نمود ابطال را یسجل

 آراء جهـت  نیهمـ  به و دیگرد ییقضا مراجع به قیطر ارائه موجب ماده، نسخ

 شــماره دادنامــه ،آراء نیــا جملــه از. گشــت صــادر نــهیزم نیــا در یمختلفــ

ـ  مقاله که1است 9109970221801589  آن درخصـوص  بحـث  متکفـل  ورمزب

 آن و شـد  چنـد  یاالتسـؤ  طـرح  بـه  منجر نگهبان، يشورا اقدام نیا. باشدیم

 کـرد یرو دارد؟ را یرسـم  اسـناد  ابطال تیقابل ،نهیب ،یشرع لحاظ به ایآ: نکهیا

ـ ا بـه  چگونه یقانون جهت از حقوقدانان ؟باشد یم چگونه مسئله نیبد فقها  نی

 در نیچنـ هم ؟باشـد  یم بیترت چه به بحث یخیتار ریس و اندپرداخته مسئله

  
  قوه قضاییهرئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه  *

behzadpourseyed@gmail.com 
  خصوصی، دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري حقوق  **

 )1پیوست شماره (نک:  .1
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 ایـ آ شـهادت،  لهیوسـ  بـه  یرسم سند ابطال بر یمبن پاسخ بودن مثبت صورت

 مسـئله  نیا به قیتحق هیفرض. باشد حکم رییتغ يبرا یعامل دتوان یم مصلحت

 دلتبـ  مـوازات  به حکم رییتغ و هیانوث و هیاول احکام به توجه با که دارد اشعار

 کـرد یرو بـاره نیدرا زین فقها. ندارد را یرسم سند ابطال تیقابل ،نهیب موضوع،

 در سـند  تیـ حج عـدم  بـه  حکم توان یمن که ينحو به ،ننموده اتخاذ يواحد

 حقوقـدانان  نظـرات  و موضوع یخیتار ریس. نمود صادر کپارچهی صورت به فقه

 عنـوان  بـه  يثـانو  احکـام  کـه یدرصـورت  نیهمچن .باشد یم استنباط نیا دیؤم زین

 بـا  شـود،  دهدا ابطـال  تیـ قابل به حکم و نگردد محسوب حکم، عیتفر يبرا یعامل

 لهیوسـ بـه  یرسـم  اسـناد  ابطال تیقابل عدم به توانیم مصلحت هینظر اعمال

 در. نمـود  حکـم  ییقضـا  و يادار سـازمان  قـوام  و حـرج  و عسر براساس نه،یب

 بـا  ابتـدا  کـه  گشـته  میتقسـ  بخـش  سـه  به حاضر نوشتار فوق، مطالب نییتب

. شـود  یمـ  پرداختـه  موضـوع  بـه  یفقه منظر از شهادت و سند تعارض یبررس

 و نظـرات  نقد نضم تا شود یم ستهینگر موضوع به یوقــحق رــمنظ از سپس

 در هادـــ شنیپ ارائـه  و يبنـد جمع به ییهاــن بخش در م،ــمنسج نظر هــارائ

  .گردد پرداخته نهیزم نیا

 اعتبار سند از منظر فقهی .2

 بدین و است نشده پرداخته آن حجیت و اسناد مبحث به کلی طوربه فقه، در

فقها در کتـاب   عموماًاما  ،آورد دستهباب ب یندر ا یمبحث منقح توان مین ترتیب

. تعارض سند و اند نموده »سند«به مبحث  یضاتیتعر لقطهو کتاب  شهادات و قضا

 زیـرا  ؛نباشـد  میان در سند حجیت به علم که گردد می مطرح زمانی اصوالًشهادت 

 ،سـخن  ،بنـابراین . اسـت  یذاتـ  حجیت داراي نفسهفی گردد، حاصل علم کهزمانی

 ،سـخن  محـل «: اند جهت گفته ینبه هم ،نیاید وجود به ياست که علم عاد یزمان

 فرق به ملتزم احدي که رودنمی گمان و گردد حاصل کتابت از مکه عل یستن ییجا

علم حاصل باشد که  مسائل قبیل این در اعتبار اگر باشد، آن شنیدن و کتابت بین

 یگردد، بلکه محـل بحـث زمـان    حاصل اطمینان اگر چنین همدارد و  یتحج ذاتاً

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2017.25105
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 يعدم قصد و یامانند لغو نوشتن کاتب  یربه جهت احتمال تزو یعلم یچکه ه است

 ،سـند  که درخصوص ياما در موارد .1».باشد حاکم متن از غیر شده نوشتهمتن  یا

 اول، گروهشده است:  یستهصورت نگر هس به سند به فقه دروجود ندارد  یقینیعلم 

 حفـظ  اگرچـه  خـط  وجـود : معتقدند و دانندینم یلخط و نوشته را دل یکل طوربه

 گـروه مقابل،  در 2.کندنمی کفایت باشد، مانده اماندر  یزن یرو از جعل و تزو ،شده

 تزویر و جعل از که دانندمی دلیل صورتی در را نوشته و خط ،آنان اکثریتدوم که 

الکرامـه در مبحـث    احـــ مفت صاحب .گردد قاضی براي علم موجب و مانده مصون

عمل به آن را منـوط بـه امـن     یزو تجو نمایدیبه ارزش نوشته م اي اشاره ،»لقطه«

 امـور  در مـا : گویـد می وي. داند میخالف  ینهو جعل و معارض و قر یربودن از تزو

 معارض و باشد مانده تزویر و جعل از مصون کهدرصورتی را فقیه خط به عمل دینی

 ايلقطه مبحث در نیز اردبیلی مقدس 3.دانیممی جایز باشد، نداشته مخالف رینهق و

آن نوشته را قابل  ،یرتزو از ماندن محفوظ صورت در باشد، اينوشته آن با همراه که

گردنـد،   یقاضـ  ياگر موجـب علـم بـرا    یاسناد کتب نظر، این بر بنا 4.داندیقبول م

 یمدارِ علم قاضـ  دائردسته از فقها، حکم  یننظر ا اسبراسداشته و  یشرع یتحج

 یـک  از سـند  کـه  دانست رنظ این به معتقد توان می را فقها از سوم گروه. باشد می

 منتفـی  و تقلـب  احتمال عدم( شرط دو تحقق با و است برخوردار اعتبار در توسعه

 توانمی ،)است نکرده اراده را نوشته قیحقی معناي ندهنویس که احتمال این دانستن

  
محل الکالم لیس ما لو حصل له العلم من الکتابۀ و الیظن أنّ یلتزم أحد بالفرق بینها و بین  أنّ«. 1

السماع منه إذ العبرة حینئذ بالعلم الحاصل منها الذي هو حجۀ ذاتاً، و کذلک إذا حصل االطمئنان 

ء منهما الحتمال التزویر، و کم له من  منها شی یحصللم إذا ما الکالم محل بل ،الذي هو علم عادة

 دصادقیس». نظیر، أو عبث الکاتب و عدم قصده ما فیها أو بأن یکون متن الکتابۀ بغیر خط الحاکم

 .61ص، 25 ج)، 1412 صادق، امام مدرسه(قم،  الصادق،فقه ،یقم یروحان ینیحس

 .357، ص2 ، ج)1424(قم، مؤسسه امام صادق،   ،الدین فی فقه آل یاسینمعالمالدین حلی، شمس. 2

تا)،  العربی، بی، دار احیاء التراث(لبنان ،العالمةشرح قواعد  یف الکرامةمف�اح عاملی،حسینی محمدجوادبن. 3

 .104، ص6 ج

(قم، دفتر انتشارات  ،و البرهان فی شرح ارشاد األذهان ةالفائدجمعممحمد اردبیلی، احمدبن. 4

 .422، ص 10 ج)، 1403اسالمی، 
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 که است نکته این در سوم و دوم نظریه تفاوت 1.کرد استناد دلیل عنوان به سند به

 ؛باشـد  مـی  قاضـی  علـم  بـه  منـوط  و بوده ذهنی معیاري اصلی، معیار دوم نظر در

 و تقلب احتمال عدم شرط دو تحقق به منوط و بوده عینی سوم، معیار کهحالیدر

 عـدم  به معتقد که اول روهگ هايفق نظر نقد به ادامه در. است حقیقی معناي اراده

 دالیـل  الکالمجـواهر  ؤلفم. گردد می پرداخته باشند،می مطلق طوربه سند حجیت

  :است آورده گرد سند اعتبار عدم اصل براي را زیر

 جزماً توان میپس ن .است بین در یکدیگر با خط دو تشبیه امکان )الف

 یبه آسان خطاست که کارشناسان  ینظر در حال یننسبت داد. ا یرا به کس یخط

 عهده از دتوان مینو قطعاً  مطمئناً کارشناسغیر البته. برندمی پی خطوطتفاوت  به

 یـز ن یبه صورت تلفن یعاست که ب یننظر ا ینالزمه ا یگرد ياز سو 2.برآید کار این

بـا   يدیگـر چراکه ممکـن اسـت فـرد     ؛باطل باشد )جواهرالکالم(مؤلف  وياز نظر 

است که از  یدر حال نیا ید،اقدام به انعقاد معامله نما يمشتر یا یعبا يصدا یدتقل

  .  شود یماستفاده ن عیب نیبطالن ا ایشاننظرات 

 نداشـته  نوشـتن  در قصـد  يجـد  طوربه ،یسندهممکن است نو )ب

از غلبـه) اسـت و قابـل اعتمـاد      ی(ناشـ  مونأنظر هم برخالف ظاهر مـ  ینا .باشد

 يقصـد جـد   یندهکه ممکن است گو یلیفوق، به همان دال یلعالوه بر دل 3.یستن

ـ      یدر گفتن نداشته باشد، ول هـزل بـودن    یـا  دبـا اسـتفاده از قـرائن و امـارات، جِ

براسـاس   یسـنده نو یـت بـه ن  توان می یزخط ن در بنابراین، 4.گردد محرز يسخن و

  .برد پی اشنوشته

  
مجله دانشکده حقوق و  ،»رانیا یمدن حقوق در شهادت و سند انیم تعارض«محسن صفري،  .1

 . 98 ص، )1381، (56ش ، علوم سیاسی

 .762 ص، 2 ج)، 1381(تهران، گنج دانش،  ییقضا یالمعارف علوم اسالم ةریدا ،يلنگروديجعفر محمدجعفر .2

 همان. .3

اراده گردد. در توضیح آنکه در اصول فقه، استعمال لفظ به دو قسم اراده استعمالی و جدي تقسیم می .4

  متأخّر از ارادهکه  جدي  ارادهرا دارد اما در  قصد استعمال لفظ در معنا صرفاً ، متکلماستعمالی

 



  21... /  ابطال سند رسمی یسنج امکان

حجت است در  ،سند صولاألیعل نکهیا بر یمبن یلیدل ،شرع در )ج

 جـواهر برداشت صاحب  نیا برخالف آن وجود دارد. لیبلکه دل ست،یدست ن

ـ ؤم یمذکور درمورد تعهدات مـال  هیآ سوره بقره که 282 هیبراساس آ دسـتور   ل،ج

 نـه یکـه ب  اسـت  مسلم بوده نکهیاسند و گرفتن دو شاهد داده، با وجود  میبه تنظ

چـه   انیـ م نیـ سـند در ا  : شـود  یمـ  الؤس کند، ثابت را يدعو دتوان یم ییبه تنها

 و نـد کرد یمـ  ءامضا را عقد سند يپا کهیوقت دارد؟ شهود عقود و قراردادها ینقش

اخـتالف   ،عقـد  نیطـرف  نیب اگر ندهیآ در نوشتندیم سند مهیضم را یوقوع سجل

خـط و   دنیـ گواهان با د غالباًو  دادند یم نشان واقعه گواه به را سند آن دادیرخ م

 را معاملـه  سند يحتواکه در باال به آن اشاره شد، م یخود و اوضاع و احوال يامضا

 نیـ کـه از ا  یبـر طبـق قطـع و علمـ     سـتند توان یم یو به آسان آوردند یم خاطر به

 ،یرسـم  مراجـع  در آوردنـد  یمـ  دسـت بـه  دسـن  در مذکور واقعه بهرهگذر نسبت 

 اوالً رایـ ز ،کـرد  یرا آسـان مـ   کار شهادت ،سند مذکور میتنظ ،پس. بدهند شهادت

 و باشـد،  سـند بـا   منطبـق  یاگر اوضاع و احوال که ستین نیا بر لّاد الذکرفوق هیآ

 بلکـه  سـت، ین حجت دیآ دست به رفتههميرو سند و احوال و اوضاع نیا از یعلم

 2»علـم  بـه  لـک  سیل ما التقف« هیآ ،اًیثان 1؛است ییقضا اماره اعتبار بر لیدل خود

 تیـ حج رایـ ز اسـت،  حجـت  دیآ دستبه که قیطر هر از علم کهنیا بردارد  لتدال

 صـحه  فـوق  نظـر  بـر  3 (ع)صـادق از امـام   منقـول  تیـ روا چنانکه است یذات ،علم

مـرا   ي: مـرد دیـ گویم) عصادق( امامبه  يمرد :آمده است تیروا نی. در اگذارد یم

[مفاد  آن یباق از یول شناسمیو من خط و مهرم را م ردیگ یم] یبه شهادت[کتابت

  

، متکلم مدلول لفظ را نیز اراده نموده است. در این قبیل موارد و جهت تشخیص مراد استعمالی است

 متکلم، ضوابطی در اصول فقه پیشنهاد گردیده است. 

  .نیشیپ ،يلنگروديجعفر محمدجعفر 1.

 .36/ االسراء 2.

 فَأَعرِف خَطِّی و خَاتَمی و الأَذْکُرُ منَ الْباقی قَلیالً و الکَثیراً، قَالَ: إِذَا کَانَ َشهَاَدةٍ   علَى  یشْهِدنی  رجلٌ«. 3

 کباحلٌ  ثِقَةً صجر هعم ثِقَةٌ و لَه دمشهد،  ،�مئةاحکام  یال ا�ٔمة ةیهدا ی،حر عامل حسنمحمدبن». فَاشْه)

 .424ص، 8ج)، 1412 ،ة�االٕسالم البحوثمجمع

 

  1393زمستان ، 9شماره  ،مطالعات آراي قضایی :رأيفصلنامه /  22

 و اسـت  ثقـه  تـو  دوست اگر: ندیفرمایم(ع) صادق امام .ندارم ادیبه  يزیچ سند]،

ـ ا او شهادت بده! فعن به پس است ثقه يمرد همراهش به  آن از یحـاک  تیـ روا نی

 و دهـد شـهادت   ،آن براسـاس  دتوان یمشخص حاصل شود  يکه اگر علم برا است

 ،ییو قضـا  يسازمان ادار در اسناداست. امروزه  یمستند شهادت، سند کتب واقعدر

اسـناد   نیـ ا ،نیبرابنـا  .شـوند  یمـ  میتنظـ  یرسم انمورأم نزد نیچنو هم ينگهدار

 2یسکون تیروا ـ  سوم 1دیسع بن نیحس تیروا ـ  دوم .قبولم و اند حجت نفسه یف
علـمِ   سـوم،  هیـ است کـه در نظر  نیدر فقه، ا گفتهشیپ هینظر سه کیتفک وجه. 3

نسبت به عدم  یدوم، علم قاض هیدر نظر کهیدرحال دیآ یم وجودبه یقاض يبرا ینوع

 ،کیـ تفک نیا رشیپذ صورت دراست.  یشخص یو استناد سند، علم ریجعل و تزو

 بـودن  یقطعـ  تقلـب  احتمـال  عدمکه دو ضابطه  دیشیاند يهرگاه بتوان سازوکار

 یرسـم  اسـناد  ،صـورت  آن در گـردد  تیـ رعا سـند،  مندرجات و اتیمحتو داللت

 يهـا  سـازمان  پشـتوانه  بـه  علم نیا چون و دهیگرد یقاض يبرا یقطع علم موجب

 براسـاس  گـر ید يسـو  از. بود نخواهد ابطال قابل ،شهادت لهیوسبه باشد یم يادار

 ادلـه  اسـتناد  بـه  توان یمن لذا داشته یشرع تیحج علم، نیا مذکور، یفقه نظرات

 دیـ قرائن مف براساس فقها یبرخ مبنا نیا بر و ساخت مخدوش را آن گر،ید یشرع

 ایـ در حـرز   ي: اگـر اسـناد عـاد   انـد  گفتـه  ،)اسـت  ییقضا اماره به موسوم که(علم 

  
ةٌ « 1. جعلْت   منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسینِ بنِ سعید قَالَ کَتَب إِلَیه جعفَرُ بنُ عیسى ِ�د�

أَنَّهم أَشْهدونی علَى ما فیه و فی الْکتَابِ اسمی بِخَطِّی قَد عرَفْتُه  لَنَا بِکتَابٍ زعموا  فداك جاءنی جِیرَانٌ

و قَد دعونی إِلَیها فَأَشْهد لَهم علَى معرِفَتی أَنَّ اسمی فی الْکتَابِ و لَست أَذْکُرُ  الشَّهادةَو لَست أَذْکُرُ 

 فَکَتَب یکُنْعلَی حتَّى أَذْکُرَها کَانَ اسمی فی الْکتَابِ بِخَطِّی أَو لَم الشَّهادةُب لَهم أَو التَجِ الشَّهادةَ

دوي اینکه گمان به اي نوشته با همسایگانش که نویسدمی معصوم به شخص حدیث این در. »التَشْه 

 خطش با شخص همان اسم نوشته، در و اندنموده مراجعه او به بدهد، شهادت نوشته آن مفاد به

 از وي. آورد نمی خاطر به را نوشته شهادت مفاد ولی است، نموده تأیید را آن نیز وي که داشته وجود

. فرمایندمی نهی امام که بدهم شهادت توانم می حال این در آیا که نمایدمی سؤال امام

 .382ص، 7 ج)، 1407 یه،االسالم (تهران، دار الکتب الکافی، ،کلینی یعقوب ابوجعفرمحمدبن

2 .»یلنُ عب یمرَاهنْ إِبع نِ أَبِیهع یفَلنِ النَّونْ أَبِی عع یکُونالس اللَّهدبص :(ع) قَالَع) ولُ اللَّهسقَالَ ر  (

 دنْ �َِشهَاَدةٍ التَشْهم ا فَإِنَّهالتَذْکُرُه  کَتَب نَ  شَاء تَاباً وخَاتَماًک 383ص، همان، »قَش. 

 به بعد. 762ص  ،پیشینلنگرودي، جعفريجعفر محمد 3.
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کاشـف از صـحت    ،اوضاع و احوال نیشود ا ينگهدار ن،ینظر ام ریز ایصندوقچه و 

 موجـود  اوراق هکـ  باورنـد  نیا بر ینظر، گروه نیهم براساس 1.سند است يمحتوا

و  شـود  یمـ  ينگهـدار امن  يدر جا رایز ،است معتبر یقاض نظر از دادگاه، دفتر در

 تـابع  مـا  عصر در یرسم اسناد تیحج. است اوراق نیا شامل مونأظاهر م ثیاحاد

از کـل   یئـ جز کننـد  یمـ  هیـ اسناد را ته نیکه ا ها دفترخانه رایز ،باالست استدالل

 را تحـت  هـا  آنبازرسـان دفـاتر،    یدائم یهستند که بازرس یمنظم يسازمان ادار

 اعتمـاد  جلـب  لـزوم  و يسـردفتر  حرفـه  عـالوه، بـه اسـت.   هدپوشش خـود قـرار دا  

 اریبسدر کار خود  ها دفترخانهکه صاحبان  کند یم جابیا دفترخانهبه  رجوع ارباب

و مسائل  یاعظم روابط حقوق بخش ينحوبه  حاضر قرن در ایمزا نیا. ندینمادقت 

ـ ا بـدون عـدالت   ياجـرا  امروزه و تقرار گرفته اس یدر پناه اسناد رسم ییقضا  نی

 أمری اهللا نإ« هیآ و احوال و اوضاع نیا از اداسن نیاعتبار ا ،پس. ستین سریماسناد 

 با ارتباطدر  2.ردیگ یم هیما مونأم ظاهر بهراجع ثیاحاد زینو  »حساناإل و بالعدل

و تقلب مصـون مانـده و احتمـال     ریاست که از تزو يگفت ظاهر دیبا مونأم ظاهر

 يدارا عمـالً اسناد در فقـه   یبرخ زین وآن متصور است.  يبرا ینوع نانیعلم و اطم

 در کـه  را مشهور گفته نیا که است يموارد از یکی اجتهاد اجازه. باشند یماعتبار 

    3.سازدیم مخدوش است، اعتباریب سند فقه

  حقوقی و قضاییاعتبار سند از منظر  .3

 آمـدن  وجـود بـه  باعـث  قـدیم  قوانین در طرفین اراده صرفرم؛  یحقوق نظام در

 معینـی  صـور  و اشـکال  با قراردادها و تعهدات دیبا لزوماً بلکه است، نبوده التزام و تعهد

 گـرفتن  بـراي  کـه  قراردادي در ال،مث طوربه د؛نباش داشته حقوقی نفوذ تا دنشو منعقد

 نفـر  پنج و گیرندهوام و دهندهوام حضور با لزوماً که داشت نام »نکسم« شدمی واقع وام

 تیبایسـ  مـی  طرفین ،»سپنتو« نام به دیگري عقد در همچنین. گردیدمی تنظیم شاهد

  
  .761 - 760 ص، صهمان .1

  .همان 2.

 .2، ص 1، جهمان 3.
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 سـایر  حقـوق  تـاریخ . باشـد  صـحیح  قـرارداد  تـا  کردندمی استفاده خصوصیبه الفاظ از

 ایـن  در »شـکلی  عقود« که است این نمبی نیز رومانی و آلمان نظیر اروپایی کشورهاي

 تعیـین  و تعهـد  ایجـاد  براي اراده آزادي ،قدیم عهد در بنابراین. است بوده حاکم ،دوران

 سـتد  و داد بـا  زمـان  نیـ ا در زیـ اسـالم ن  حقـوق  1.است نداشته وجود آن آثار و حدود

شـهادت اعتبـار    يشناختن الفـاظ در انعقـاد قـرارداد، بـرا     تیرسمبه بر عالوه یفرهنگ

مـوارد ماننـد    یشهادت را جز در برخ ،شیبه پ یقائل شد هرچند با نهادن گام ياریبس

 شـهادت  بـه  اعتمـاد  نیـ ا ،یمـدن  ونقان وضع بادر زمره شروط صحت قرار نداد.  ،طالق

 و ودعقـ  درمـورد  مدنی، قانون پیشین 1306 نهاد و با وضع ماده یرو به کاست جیتدر به

 تنهـا  عنوان به ادتهش ود،ــب ریال پانصد از بیش شهادت ارزش اگر ،تعهدات و ایقاعات

 زیـ قـانون ثبـت ن   ،یبر مواد قانون مـدن  عالوه. شد نمیبراي اثبات دعوي پذیرفته  دلیل

ه بـود. نقـل و   کـرد  یمرسـ  سـند  میطور مطلق، مشروط به تنظاز قراردادها را به ياپاره

 2.قابـل اثبـات بـود    یتنها بـا سـند رسـم   شده، هبه و صلح و شرکت انتقال امالك ثبت

حقوقـدانان   یبرخـ شهادت به وجود آمد.  مسئلهدر نگاه مقنن به  طیتفر ینوع ،نیبنابرا

ـ  هـم  و یخیتـار  هـم  را شـهادت  بـه  یافراط ياعتماد یب نیا لیدل  ؛انـد  دانسـته  یتجرب

 هفتیخـود، شـ   ینظـام حقـوق   يدر نوسـاز  ت،یجهت که پس از مشروط نیاز ا یخیتار

 یمیقـد  يتحوالت نهادهـا  هدنبال اما م،یشد ییاروپا تمدن مظاهر شتریب هرچه رشیپذ

 احسـاس کـرد   ییقضـا  هیـ علـت کـه رو   نیبه ا یو تجرب میها ساخت را ر دیدر عصر جد

 گـر یشده اسـت کـه د   عیشهود چندان شا یاخالق اتو انحراف ها  ییاعتنا یو ب تها  اشتبا

  
 .11ص )، 1373تهران، کیهان، ( ،مبانی فقهی اصل آزادي قراردادهامسعود حائري،   .1

 یل:ذ موارد در] مگر[ مکر است اختیاري اسناد ثبت - ششم و چهل ماده« 2.

  شد.با شده ثبت امالك دفتر در قبالً که امالکی منافع یا بعین راجع معامالت و عقود کلیه -1

 .است شده ثبت امالك دفتر در قبالً که حقوقیه براجع معامالت کلیه -2

 و بوده موجود رسمی اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت اداره که نقاطی در - هفتم و چهل ماده

 یا عینبه راجع معامالت و عقود کلیه -1ت: اس اجباري ذیل اسناد ثبت بداند مقتضی عدلیه وزارت

 ماده .نامه  شرکت و نامه هبه و نامه صلح -2ه. نشد ثبت امالك دفتر در که غیرمنقوله اموال منافع

 ادارات از یکهیچ در نرسیده ثبت به و برسد ثبته ب باید فوق مواد مطابق که سندي ـ هشتم و چهل

  ».دش نخواهد پذیرفته محاکم و
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 یمـدن  قانونبود که پس از اصالح  هینظر نیا ،مقابل در 1آنان اعتماد کرد. گفته به دینبا

د از آن، ابطـال  ـــ ده شـهادت و بع ـــ کنندودــذف مواد محــح ،70و  61 يهادر سال

 و زد هـم  بـه  را ادلـه  به ناظر ساختار یکل به نگهبان يشورا مذکور هینظر ،1309ماده 

قلمـرو   ،نیبنـابرا  .دارد زیـ ن را یرسـم  سـند  ابطـال  قـدرت  یحت شهادت که کرد اعالم

قلمـرو عـام، در تعـارض     نیرسد که ایمبه نظر  دیاما بع ،افتی میشهادت توسعه و تعم

 ینسخ ضـمن  زیاحکام خاص را ن نیگوناگون، بتواند ا پراکنده و خاص احکام و نیبا قوان

 پراکنـده  نیقوان نیا از يگرید يهانمونهالذکر در قانون ثبت، . عالوه بر موارد فوقدینما

 دیـ کـه مف  یبه بعد قـانون امـور حسـب    276به مواد  توان یمطور مثال به. است موجود

و لذا در مـوارد   2باشد یم ،ينامه ولو به صورت خودنوشت و سرّتیبودن وص یلزوم کتب

 ابطـالِ  ،يشـاهد صـورت وجـود    در ایـ را با شاهد اثبات نمود و  تیوص توان یمن يعاد

 تیوصـ  ذیـ تنف ایـ ابطـال   زین ییقضا آراء در. بود رممکنیغشهادت متعارض،  با تیوص

جر و ؤقـانون روابـط مـ    ،گـر ید يسـو  از 3مورد اسـتناد قـرار نگرفتـه اسـت.     لیدل نیبد

جر أتجارت از مسـت  ای شهیپ ایانتقال حق کسب  يبرا نکهیابه  )1356 (مصوب جرأمست

 بـا  آن انتقـال  و دارد ضـرورت  یرسـم  سـند  میتنظـ  د،یـ جر جدأهمان محل، به مسـت 

نسـخ چنـد مـاده در بـاب      یاز نظر اصول ن،یبنابرا 4.نمود اشاره ندارد، امکان شهادت

عام  میدان یمچراکه  ؛ستیمواد ن نیا یمستلزم نسخ ضمن ،یشهادت در قانون مدن

است که خاص در  نیدو حکم به ا انیو جمع م شود یمن میناسخ خاص قد ،دیجد

بـا   يگفت اگر عقد دیصول بااألیعل پس ص حفظ شود.به عنوان مخص کنار عام و

  
 .53ص)، 1383(تهران، میزان،  ،، اثبات و دلیل اثباتناصر کاتوزیان .1

 پذیرفتـه  رسمی مراجع در باشد نشده واقع فصل این در مذکور ترتیبه ب که وصیتی هر« :291 ماده .2

 ». نمایند اقرار وصیت صحته ب ترکه در نفع ذي اشخاص هکاین مگر نیست

 دادگـاه عمـومی حقـوقی تهـران دادنامـه شـماره        34شعبه  9109980229400928 پرونده کالسه .3

 .)2رجوع شود به پیوست شماره ( . براي دیدن رأي9209970229400562

اریخ ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر ت از ماه شش ظرف هرگاه» : 19ماده  .4

حـق   نیز مقرر داشـته اسـت:   2تبصره در  ثر خواهد بود.األ قال داده نشود حکم مزبور ملغیجدید انت

کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با 

 .»بود  تنظیم سند رسمی معتبر خواهد
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ـ  قیـ ، به طرشود یمن رفتهیپذ يسند عاد  رشیپـذ  منـع  بـر  لیـ دل را آن دیـ با یاول

قـانون   1312 همـاد  درخصـوص حقوقدانان  یبرخ يها نوشته 1.دانست هم شهادت

 نیـ ا 1309 هماد يبقا 2فوق، هوجود ماد قت،یدرحق نظر است. نیا دیمؤ زین یمدن

 کنـد  یم دایمعنا پ یدر صورت یقانون مدن 1312 هماد رایز ،دینما یم دییتأقانون را 

و در  ریـ فراگ ،کـه شـهادت   ینباشد وگرنه در نظام رفتهیپذ يکه شهادت در موارد

 دیـ با ،نیبنـابرا  3دارد؟ وجـود  اسـتثناء  نیا انیب به يازی، چه ناستعتبر مجا   همه

 نیـ در ا قیعم یشکافشهادت، خلل و  لهیوسبه یرسم سند ابطال هینظر که گفت

 ها آنو بالاثر ماندن  نیاز قوان ياریبس يکه مستلزم ناکارآمد آوردیم وجودنظام به

 ؛اسـت  تجرید عکس در ها آن اصالت و حقوقی قواعد حسن ،گرید يسو از. شود یم

 علـم  زیـرا  ،شـوند  آمیختهدرهم زندگی مصالح با باید بلکه باشند مجرد نباید یعنی

 نظـر  کـه  بـود  یزنـدگ  بـا  یختگـ یآم نیهمـ  لیـ دل به و 4است زندگی علم حقوق،

 ،ریـ از سـده اخ  شیتـا پـ   .گشـت  ترکینزد یعمل عقل به عدالتدر باب  نیخرأمت

 بودنـد  آن بـر  ها آنبرتر بود.  يو براساس قواعد يعدالت، نظر باب قدما در دگاهید

 نیز انسانی عقل که است برتر قواعدي مستلزم خلقت، و تکوین نظام در عدالت که

 امـا  ،گرفـت مـی  نـام  »عقلـی « یا »فطري« ،عدالت این و دهدمی حکم آن طبق بر

 و فـردي  زنـدگی  بـراي  منفعـت  و استفاده نوعی که است این عدالت معیار امروزه

 و مصـلحت  ،تجربـی  و علمـی  تحقیقـات  طبـق  اگـر . باشـد  داشته انسان اجتماعی

بـه نظـر    لیـ دل نیهمـ  بـه  6،بود خواهد 5عدالت همان شود پذیرفته امري منفعت

 زیـ ن یاز عالمان فقه عمدتاً که یحقوق متقدمانو  یقانون مدن سندگانینو رسد یم

  
 .51ص  ،پیشین، ناصر کاتوزیان .1

در  -1د: قانون مدنی) در موارد ذیل جاري نخواهد بو 1311تا  1306(مواد  احکام مذکور در فوق« 2.

 .قانون مدنی) 1312 ه(ماد »...شاهد براي تقویت یا تکمیل دلیل باشد همواردي که اقام

 .57، ص ، پیشینناصر کاتوزیان .3

 .265ص )، 1382(تهران، گنج دانش،  ،هاي حقوقی در حقوق اسالممکتب، لنگروديجعفر جعفريمحمد .4

، اما در مقام »حق حقه و یا وضع الشیء فی موضعهاعطاء کل ذي«اند: در تعریف عدالت آنچه که مشهور است گفته .5

  شود.کند و ثمره اختالف، دیدگاه متقدمان و متأخران هویدا می تطبیق بر مصداق، اختالفات بروز و ظهور می

 .50ص)، 1377(تهران، امیرکبیر،  مبانی عدالت جزایی در حقوق اسالمی،رضا ظفري، محمد .6
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 زمانـه  رشد يپاسخگو دتوان یمن اثبات، ادله احصاء که دندیرس جهینت نیا به بودند

الفاظ  نیتاختند و کتابت را جانش يبر حصرانگار ،ادله انواع انیبرو با  نیا از ،باشد

 نیخاصِ اسناد، بر نظارت بر آن پرداختند و چنـ  يسازمان ادار جادیساختند و با ا

 حجت یا باشد عقلی برهان شیئی مثبت دلیل هاینک بین نیست فرقی: که سردادند

 هـم  با یقین و علم درجه یعنی مراتب حیث از اگرچه. عیان و مشاهده یا و شرعی

 خـود  بودن مدیون به اقرار مدعی دعوي قبال در علیهمدعی اگر ،پس. دارند تفاوت

ـ  مـی  باشد هرکدام شود ثابت بودنش مدیون او يامضا و خط روي از یا نماید  دتوان

تحت  یهرچند مبحث زیمتقدم ن يو فقها انینیشیپ 1.گردد واقع حاکم حکم مدرك

 چـون  يقواعـد  وضع با اما بودند نکرده ینیب شیپعنوان عدالت در استخراج احکام 

 نیبه همـ  ،بودند شتافته عدالت از استقبال به مصلحت لیدل و يثانو و یاول احکام

 استفاده در. ددانستن ياحکام ثانو يچون ضرر و عسر و حرج را مبنا يجهت موارد

ـ . زدنـد ائمه به استخراج احکام دسـت   رهیاز س یسأت به زین مصلحت عنصر از  يراب

 حیصـح  »امتنـان «قاعـده   لیـ را بـه دل  يرفع، عمل اضطرار ثیدرمورد حد ،مثال

 عمل: اند گفته لیدل نیبه هم ،نبود مضطر مصلحت جز يزیچ امر نیا و دانستند یم

 حکـم  وضـعی  احکام از بعضی در اگر و است مرفوع وضعی، لحاظ از هم اضطراري

 مـوارد  در که نیست آن بر دالّ شود،نمی رفع قاعده، بودن امتنانی دلیل به ،مربوط

 فقها ساده، اضطرار در اگرچه بنابراین،. کنیم خودداري »رفع«  قاعده اعمال از دیگر

 را »رفـع «  قاعـده  و کننـد مـی  تصحیح را او  معامله ،مضطر خود مصلحت جهت به

 کندمی ایجاب مضطر مصلحت ،اضطرار از استفادهسوء موارد در اما کنند مین اعمال

 اضـطراري  شـرایط  در کـه  را ايمعاملـه  بخواهد صالح دادگاه از تا بدهیم حق او به

بـه مصـلحت بـودن، جـز      زیـ حق شفعه ن درمورد2.کند اعمال باطل ساخته، منعقد

 پـیش  غیرمنقول مال در ،شریک: اند گفتهارکان استخراج حکم قرار گرفته است و 

  
 .14)، ص1383(تهران، دانشگاه تهران،  کلیات حقوق اسالمی،بروجردي، عبده محمد .1

 حقـوق  ،پـورفرد عبـدي  میو ابـراه  شـبیري سیدحسـن وحـدتی   ،یقنوات لیجل ،دامادمحقق یمصطف. 2

 .129ص)، 1391(تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ،هیامام فقه در قراردادها
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 که ندک تراضی حقوق، صلح صورت به خود شریک با دتوان می خود حصه فروش از

 »یجـب لـم  مـا  اسـقاط « از اينمونـه  کـه  صـلح  این. باشد ساقط طرف، شفعه حق

 و قصـد  و اسـت  اعتبـارات  و مصـالح  علـم  حقـوق،  علم زیرا است، درست باشد یم

 در 1.گیرد تعلق آینده و گذشته به دتوان می حقوقی اعتبارات زمینه در عاقد رضاي

 نشـان  دیـ جد یخود را بـه شـکل   ،مصلحت عنصر زین خانواده تیحما دیجد قانون

 تیرعا«دارد: یم انیب 91خانواده  تیقانون حما 45راستا ماده  نیدر هم ،دهدیم

و مقامـات   هـا  دادگـاه  ماتیتصـم  هیـ غبطه و مصلحت کودکـان و نوجوانـان در کل  

را الزمـه امـر    یـی گرا مصـلحت  میمسـتق  طـور بـه ،  ماده نی. ا»است یالزام ییاجرا

آن در صدور  تیرعا یکودکان و نوجوانان دانسته و به وجوب قانون درموردقضاوت 

 نیـ ا ،یقـانون مـدن   دراسـت کـه    یدر حـال  نیا .ستکرده ا حیتصر ییقضااحکام 

 يدارا خـانواده  تیحما دیجد قانون 45 ماده ،ی. از منظر اصولدهینگرد رذک مسئله

 ماتیتصـم  هیـ کل«در حـوزه حقـوق خـانواده اسـت کـه از عبـارت        تیعموم کی

قانونگـذار بـا علـم     گـر، یه عبارت دب. شود یم استنباط »ییاجراو مقامات  ها دادگاه

کـرده   بیخـانواده را تصـو   تیـ حما دیمربوط به خانواده، قانون جد نیبه تمام قوان

 ،نیبنـابرا نموده اسـت.   انیعام ب طوربهقانون را  نیا 45ماده  لیدل نیبه هم است،

. شـود  یم دهیدر علم حقوق د کراتبه ،یعمل عقل از استفاده و مصلحت يها نمونه

شهادت شـهود، حکـم    لهیوسبه یرسم سند ابطال نظر فاسد یوالت لیدل به امروزه

و مردم وارد شود  ییبه سازمان قضا میکه باب ضرر عظ شود یم نیموضوع ا يثانو

صحت اعالمات و  براساس فرض نیا البته. باشد یمن زیامکان ابطال، جا جهیو در نت

 سـت ین معنا بدان نیا«: است شده گفته طورکههمان. باشد یم یرسم مورأمشهودات م

از هرگونه خطا و اشتباه مصونند، بلکه اماره  یموران رسمأکه قانونگذار فرض نموده که م

موجب گذار بهمعتبرند که خالف آن ثابت نشده، لذا قانون یصحت تا زمان یو فرض قانون

را در مقابل سند معتبر  ـ و توابع شهادتـ  ییفقط شهادت و اماره قضا 2ق.م 1309ماده 

  
 .72ص)، 1380(تهران، گنج دانش، ، یمدن حقوق فلسفه, لنگروديمحمدجعفر جعفري .١
  .باشدمیقبل از اصالح ماده  منظور 2.
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 است نکته نیا به توجه با 1.»خالف آن را اثبات نمود توان یم گرید لیندانسته و با هر دل

 دیـ سـند نمـود و نبا   حیحکم به تصـح  توان یم مور،أم اشتباه و خطا اثبات فرض در که

راسـتا   نی. در همدیرا ابطال نما حیمفاد سند صح دتوان یمپنداشت که شهادت  گونه نیا

با شهادت شـهود حکـم    یبه ابطال سند رسم نظر نیا از تیتبع با زین محاکم یبرخ زین

 ه،یشرع نهیرغم نقاط قوت ب یعل که انگاشت دهیناد دینبا فوق، مورد از ریغ در 2.اند نموده

در محاکم موجب  ها پروندهمختلف آن با توجه به گسترش جوامع و حجم  طیاحراز شرا

احـراز  بـه   یگفت مکلف کردن قاض توان یم یو حت شود یم یقاض يمشقت و حرج برا

 نیاحراز ا يدشوار لیبه دل جهینتکه در رسد یمبه نظر  »طاقیبما ال فیتکل« ها آن

و بـا   نـه یب طیشرا قیبدون احراز دق ایداده شده و  حیسند ترج ایدر عمل،  ط،یشرا

اقدام  ها آن يهاگفته يدم علم به فسق شهود، بر مبناــع مانندها، لــحداقاتکا به 

 نیهمچنگشته باشد.  عییاشخاص تض یاز برخ یشده و چه بسا حقوق يرأبه صدور 

ممکـن اسـت بعـد از     کهچرا ؛افتد یمبه خطر  هینظر نیاصل استحکام معامالت با ا

آورد و  يشهود، به اختالل در معامله مـذکور رو   ارائهچند روز، متضرر از معامله با 

 یعالوه بر باز شدن باب شهادات دروغ، باعث ازدحام دادگاه و موجب اطاله دادرسـ 

 در منـدرج  حکم که رسد می نظر به :است شده گفته طورکههمان نیراــبشود. بنا

 اسـالم  شـرع  ثـانوي  و اولـی  احکام ضوابط بر منطبق کنونی، صورت با 1309 ماده

   3.باشد نمی شرعی و حقوقی وجاهت داراي و نبوده

  گیرينتیجه .4

 بـا  یرسـم  ندسـ  ابطـال  بـر  یمبنـ ، 1367 خیتـار  در انـنگهب يشورا هینظر

 کـه یحالدر ؛کرد یاساس يرییتغ دستخوش را رانیا حقوق بر حاکم نظام شهادت،

براسـاس کتابـت بـود و     رانیـ از اصالحات مذکور، نظام حاکم بـر حقـوق ا   شیپ تا

  
 .74ص ،6ج)، تایب ه،ی(تهران، انتشارات اسالم ،یمدن حقوق ،یامام دحسنیس. 1

دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر  86شعبه  8909982161800268کالسه پرونده  2.

 ).3شماره ( وستیپ :نک يرأ دنی. جهت د9009972161800519تهران دادنامه شماره 

 .14 ص ،نیشیپ ،يصفر محسن 3.
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 و ثبـت  قـانون  ،یمـدن  قـانون  ،فوق خیتار از پس .داشت یاندک یبار اثبات ،شهادت

 در. نمودنـد  دایـ پ االشعارفوق هینظر با یفراوان تعارضات ره،یغ و یحسب امور قانون

 و فقهـا  کـرد یرو انیـ ب و هیـ ماما فقـه  در سـند  اعتبـار  یبررسـ  ضـمن  نوشتار، نیا

سـه   یفقه کردیقرار گرفت. در رو یتعارض سند و شهادت مورد بررس دانان،حقوق

 طـور بـه  تیـ حج عـدم  بـه  معتقد بیترت به که استدر باب سند ابراز شده  هینظر

 احـراز  و نبـودن  یجعلـ  صـورت در  تیو حج یدر صورت علم قاض تیمطلق، حج

وجه جامع نظـر دوم   توان یم ،يکردیرو يها تفاوت از نظرصرف. باشدیم سندهینو

 نیـ و منـدرجات سـند دانسـت کـه در ا     اتیـ نسبت به محتو یو سوم را علم قاض

براسـاس علـم    تیـ حج نیـ که ا جاآن از. گردد یمسند، احراز  یفقه تیصورت حج

 تیـ قابل ،باشـد  یمـ مـدرن   ییو قضـا  يادار يهـا  سازمانو به علت  یقاض یشخص

 ینـوع  ،آن از یناش علم ،ها یژگیو عیدارد و شهادت که با احراز جم ءابتنا و اعتماد

 يوجود احکام ثـانو  گرید ي. از سوآوردینم تاب را یتعارض با سند رسم ،باشد یم

و حقـوق اسـالم،    هیدر فقه امام یشگیهم ییبه عنوان راهگشا »مصلحت« هیو نظر

 اسـتحکام  و مطروحـه  يها پروندهو کاهش  ییدر جهت قوام دستگاه قضا دتوان یم

ابطـال   تیحکم به عدم قابل زیاساس ن نیا بر و گرفته قرار استفاده مورد معامالت،

 سـند  ابطـال  از حاصل افراط دــرس یمبا شهادت صادر نمود. به نظر  یاسناد رسم

زمان انگاشتن شهادت در  دهیحاصل از ناد طیاز تفر یشهادت، ناش لهیوسبه یرسم

 يرأکه عالوه بـر ابطـال    گردد یم شنهادیجهت پ نیمذکور باشد. به هم هیسابق بر نظر

مشخص کرده تـا   متناسب یزانیشهادت را به وضوح و به م یاثبات درجه مذکور، مقنن

نهـاد   نیـ از ا جـا یحاصل از استفاده ب صیاز نقا ،ینهاد اثبات نیعالوه بر استفاده از ا

  کاسته گردد.  زین



  31... /  ابطال سند رسمی یسنج امکان

  فهرست منابع

 کتب

  کریمقرآن 

 ارشـاد  شـرح  فی البرهان و هالفائدمجمع محمـد، احمدبن اردبیلی، .1

 .1403 اسالمی، انتشارات دفتر ،مق. 10ج ،ذهاناأل

  .تابی اسالمیه، انتشارات تهران، ،6ج ،مدنی حقوق سیدحسن، امامی، .2

 گـنج  ن،تهـرا ،حقـوق  ينولـوژ یرمت ،جعفـر  محمد ،يلنگرود يجعفر .3

  .1376 دانش،

 اسـالمی  علـوم  المعـارف رةدایـ ،ـــــــــــــــــــــــــــــ .4

  .1381 دانش، گنج تهران، ،2ج ،قضایی

 گـنج  تهـران،  ،مـدنی  حقوق فلسفه ، ـــــــــــــــــــــــــــــ .5

  .1380 دانش،

 ،اسالم حقوق در حقوقی هايمکتب ، ـــــــــــــــــــــــــــــ .6

  .1382 دانش، گنج ،تهران

 تهـران،  ،قراردادهـا  آزادي اصـل  فقهـی  مبانی مسعود، حائري، .7

  .1373 کیهان،

 مشهد، ،8ج ،ۀاالئم احکام الی ۀاالمةیھدا حسن،محمدبن عاملی، حر .8

  .1412 ،ۀیسالماإل البحوثمجمع

 امـام  مدرسـه  قـم،  ،25ج ،الصادق فقه ،سیدصادق قمی،روحانیحسینی .9

  .1412 صادق،

 ،العالمهقواعد شرح فی الکرامهمفتاح محمد،جوادبن عاملی،حسینی .10

  .تابی العربی، التراثاحیاء دار لبنان، ،6ج

 مؤسسـه  قم، ،2ج ،یاسین آل فقه فی الدینمعالم الدین،شمس حلی، .11

  .  1424 صادق، امام

  1393زمستان ، 9شماره  ،مطالعات آراي قضایی :رأيفصلنامه /  32

 تهـران،  ،ایـران  حقوق در دعوي اثبات ادله ،محسـن  افشار،صدرزاده .12

  .1385 دانشگاهی، نشر مرکز

. »ایـران  مـدنی  حقوق در شهادت و سند میان تعارض« محسن، صفري، .13

  .1381 ،56 ش ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله

 تهـران،  ،اسالمی حقوق در جزایی عدالت مبانی رضـا، محمد ظفري، .14

  .1377 امیرکبیر،

 تهـران،  دانشگاه تهران، ،اسالمی حقوق کلیات محمد، بروجردي،عبده .15

1383.  

  .1383 میزان، تهران، ،اثبات دلیل و اثبات ناصر، ،کاتوزیان .16

ــدابوجعفر کلینــی، .17 ــوب،بنمحم ــافی یعق ــران ،7ج ،الک ــب ،ته -دارالکت

  .1407 السالمیه،ا

 و سیدحسـن  شـبیري، وحـدتی  ،جلیـل  قنـواتی،  ،مصـطفی  داماد،محقق .18

 تهـران،  ،امامیـه  فقـه  در قراردادهـا  حقـوق  ابراهیم، فرد،پورعبدي

  .1391 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه تانتشارا

  .1362 اسماعیلیان، تهران، ،المنجد لویس، ،معلوف .19

  قوانین

  حسبی امور قانون

  مدنی دادرسی آیین قانون

   ثبت قانون

  1356 جرمستأ و ؤجرم روابط قانون

  مدنی قانون
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  هاپیوست

  )1پیوست (
  

  رأيمشخصات 

  9109970229300855 شماره دادنامه:

    30/8/1391 :رأيتاریخ صدور 

  تهران حقوقی عمومی دادگاه 33 شعبه مرجع رسیدگی:
  

  يبدو يرأ

 تهران احوال ثبت اداره طرفیت به .م.م خانم دادخواست درخصوص

 صدور و تهران 10 حوزه از صادره 7820 شماره شناسنامه ابطال خواسته به

 سجلی مشخصات رــسای حفظ با 15/5/1356 تاریخ قید با جدید هـامـاسنـشن

 گواهی و دادخواست مفاد به توجه با دادگاه داشتن غیر به تعلق علت به

 دعوي پذیرش با است نیاورده عملبه ثريؤم دفاع خوانده هاینک و گواهان

 شماره شناسنامه ابطال به حکم مدنی قانون 995 ماده استناد به خواهان

 تاریخ قید با جدید شناسنامه صدور و تهران 10 حوزه از صادره 7820

 داردمی اعالم و صادر ،خواهان له سجلی شخصاتم سایر حفظ با 15/5/1356

 محاکم در تجدیدنظر قابل ،ابالغ از پس روز 20 ظرف و حضوري ،يأر این

  .است تهران استان تجدید

حقوقی و عمومی هاي دادگاه 33شعبه رئیس   

  تجدیدنظر رأي

 مورخه 9109970229300855 شماره به تجدیدنظرخواسته دادنامه

 الزام بر که تهران حقوقی عمومی دادگاه 33 شعبه از صادره 30/8/1391

 7820 مارهش به شناسنامه ابطال به تهران احوال ثبت اداره خواه تجدیدنظر

 نامه ب 15/5/1356 تولد تاریخ و مشخصات همان با جدید شناسنامه صدور و

 موضوعه مقررات و قانون موافق مآالً دارد اشعار .م.م تجدیدنظرخوانده

 در موجه جهت متضمن و نبوده وارد اعتراضیه الیحه شرح به اعتراض و بوده

 1258 ماده تصریح بنابر دعوي اثبات ادله از یکی زیراکه ،باشد نمی آن نقض

 شرعیه بینه زمره از شهود شهادت که باشد می شهود شهادت ،مدنی قانون از
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 با 8/8/1367 مورخ 2655 شماره به نگهبان شوراي نظریه موجببه و بوده

 شهود فیهمانحن در که نمود ابطال را رسمی اسناد توان می شهود شهادت

 در وي تولد بر مبنی خواهان ادعاي صحت بر یقین و قطع با شده تعرفه

 خواهر شناسنامه اختصاص و او ازتولد قبل وي خواهر فوت و 1356 سال

 دادنامه فلذا اند.هنمود شهادت اداي الیهامشار براي متوفی

 و ایراد هرگونه از خالی گردیده صادر اساس همین بر که تجدیدنظرخواسته

 مدرك و دلیل رسیدگی از مرحله این در خواه تجدیدنظر و بوده اشکالی

 ارائه دادگاه به نماید ایجاب را آن اعتباري یب و نقض موجبات که موجهی

 یواهرختجدیدنظ درخواست رد ضمن دادگاه ،بنابراین .است ننموده

 دادنامه مدنی دادرسی آیین قانون از 358 ماده اخیر قسمت به مستنداً

 .است قطعی ،صادره رأي. نماید می تأیید را عنهرضمعت

تهران استان تجدیدنظر دادگاه 18 شعبه مستشاران  

  )2پیوست (

  رأيمشخصات 

    9109980229400928 شماره پرونده:

  دادگاه عمومی حقوقی تهران   34شعبه  مرجع رسیدگی:

 209970229400562 : شماره دادنامه
  

 شفاهی نامهوصیت تنفیذ خواسته به تقدیمی دادخواست درخصوص

 آقاي نام به آنها مورث که اندداده توضیح ها خواهان .الف منوچهر مرحوم

 آپارتمان دستگاه یک که است نموده وصیت شهود حضور در.الف منوچهر

 لذا و اندشده وصیت منکر خواندگان اما ،شود تملیک ما به...  در واقع

 خود ادعاي اثبات جهت و .دارند را خواسته شرح به حکم صدور تقاضاي

 دفاع اول ردیف خوانده وکالي .اند نموده استناد شهود شهادت به

 276 ماده در شده احصاء موارد جزء ها خواهان مدنظر وصیت که اند نموده

 موکل انکار مورد ها خواهان ادعاي مورد وصیت و نیست حسبی امور قانون

 وجود بر مبنی خود ادعاي اثبات جهت ها خواهان ناحیه از دلیلی و باشد می

 خویش مورث وصیت منکر نیز دیگر خواندگان .است نشده ارائه وصیت

 .اند نموده را ها خواهان ادعاي رد تقاضاي و شده مذکور ملک درخصوص
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 اب دادگاه ،النهایه .است نموده تحقیق دادگاه در ها خواهان شهود از دادگاه

 ملک درخصوص ها خواهان ناحیه از نامهوصیت هرگونه ارائه عدم به توجه

 وصیت بر دالّ دلیلی اینکه و ها خواهان شهود اظهارات نحوه ادعا، مورد

 ادعایی نامهوصیت اینکه از نظرصرف و ندارد وجود مذکور ملک درخصوص

 امورحسبی قانون 276 ماده در اعالمی موارد از یکهیچ جزء ها خواهان

 مخالف مفهوم به مستنداً ،ندانسته ثابت را ها خواهان خواسته د،ــباشنمی

 اعالم و صادر را ها خواهان دعوي بطالن به حکم مدنی قانون 1257 ماده

 قابل ابالغ از پس روز بیست ظرف و حضوري ،صادره يأر .دارد می

 .دباشمی تهران استان تجدیدنظر دادگاه در تجدیدنظر

 دادگاه عمومی و حقوقی تهران 34رئیس شعبه 

  )3پیوست (

  مشخصات رأي

   8909982161800268 :پرونده شماره

   تهران صدر شهید قضایی مجتمع) حقوقی( عمومی دادگاه 86 شعبه :یدگیرس مرجع

 9009972161800519 :دادنامه شماره
 

 تیدادخواس .ع.و آقاي از وکالت به .ق.ف آقاي 22/12/88 تاریخ به

 را مزدك هب .و از نام تغییر خواسته به شهردره احوال ثبت اداره طرفیت به

 میان در موکلم که است اساس این بر ادعا شرح .اندکرده دادگاه این تقدیم

 نام به دانشگاه در خود دوستان و همکالسان خانواده، آشنایان، اقوام، تمام

 گرفته قرار خطاب مورد نام این به تاکنون تولد بدو از و بوده معروف مزدك

 اشتباه براساس .و نام موجود واقعیات رغم علی و واقع خالفبر أسفانهمت ولی

مع آشکار تناقض این .است گردیده درج الیهمشار شناسنامه در ثبت مورأم

 اخالل نــسخ دیگر به و تـشخصی دوگانگی و تشتت موجبات الوصف

 و شهود شهادت به استناد با اساس این بر .است ساخته فراهم را وي شخصیتی

 خواهان نام تغییر به خوانده محکومیت بر حکم صدور مدنی قانون 995 ماده

 دفاع مقام در .استدعاست مورد مزدك به .و از سجلی سند در آن درج و

 ولی معناي به .و واژه ـ 1 :اینکه به استناد با ايالیحه طی دعوي خوانده

 در نام تغییر موارد ـ 2 ؛است متداول و مرسوم اسامی جزو خدا دوست خدا،
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 زننده، خارجی، اسامی شامل که شده ءاحصا احوال ثبت قانون 20 ماده

 از و باشد نمی کدامهیچ جزء .و اسم که است جنس با مغایر و مستهجن

 شماربه جامعه در دینی فرهنگ تزلزل عینو مذهبی اسم تغییر طرفی

 وي والدین توسط احوال ثبت قانون 20 ماده وفق خواهان نام ـ 3 ؛رود می

 نام تغییر مدنی و احوال ثبت قوانین از یک هیچ در ـ 4 ؛است شده انتخاب

 8 ماده حسب سجلی اسناد اصوالً ـ 5 .است نشده تجویز مصطلح و مجاز

 رسمی اسناد جمله از مدنی قانون 1288 و 1287 مواد و احوال ثبت قانون

 ـ 6 ؛گردد مین اثبات شهود شهادت با آن مندرجات مخالف ادعاي که هستند

 خواهان بین شدههماهنگ پیش از معموالً دعاوي ونهگاین در شهود شهادت

 قطع ایجاد ،دعوي ماهیت در و باشد می تلفیقی و تلقینی صورت به و شهود و

 نظر .باشد نمی قبول قابل مدنی قانون 1315 ماده برابر و کند مین تعیین و

 این و بوده شخص هر حق ،جنسیت با متناسب و مناسب نام داشتن اینکه به

 لزوماً و گردد می محسوب فرزند براي حقی و والدین براي تکلیفی موضوع

 شودمی واقع خطاب مورد نام دو با و خانواده بین در شخص ابتدا از وقتی

 تردید با نام انتخاب مقام در والدین یا که دارد آن بر داللت موضوع این

 قرار خویش انتخاب در اقارب و اقوام نفوذ از متأثر یا اند نموده عمل

 نام انتخاب ،احوال ثبت قانون 20و 8 مواد مطابق آنکه بر مضاف اند داشته

 مواد مخالف مفهوم لحاظ با امر این و است ممنوع مستهجن و نامتناسب

 ویژههب باشد نمی مانعی با مواجه مناسب نام انتخاب که است آن مؤید مذکور

 فرد در را ايعدیده التمشک فرد بودن نام دو موارد از ايپاره در آنکه

 گرددمی شخص در پریشیروان آثار ایجاد آنها جمله از که نمایدمی ایجاد

 در حرج و عسر باعث و دهد می قرار الشعاعتحت را فرد یک زندگی که

 مطلوب ،عمل این »حرج و عسر نفی«  قاعده بر بنا که گردد می او زندگی

 منتسب یا شرعی نام داشتن حال عین در .باشد نمی قانون و اسالم انور شرع

 نامبرده بر نامی چنین وجود عدم و نبوده فرد شرعی تقید بر دلیل ،شرع به

 مؤید نامبرده ادعاي حداقل و بود نخواهد افراد شرعی اعتبار سلب معناي به

 ،بنابراین .داندنمی نام این داشتن شایسته را ویشخ که است موضوع این

 جنبه ،موارد از ايپاره در اسالمی مفهوم و معنا واجد اسامی بقاي به کیدأت

 اجتماع بستر در اسالمی افکار ترویج با منافی امر این و داشته اعتقادزدایی

 شوراي نظریه و مدنی قانون 1359 ماده به استناد با وصف بدین .بود خواهد
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 با ادعا اثبات امکان مؤید 8/8/67 مورخ 2655 شماره به نگهبان محترم

 صحت به جملگی شدهتعرفه گواهان که باشد می شهود شهادت استماع

 خواهان دعوي ،دادگاه اساس، این بر. اند نموده نظر اعالم خواهان ادعاي

 ،1284 ،1258 ،1257 مواد به استناد با و تشخیص ،حقیقت و واقع به مقرون را

 آیین قانون 198 و 197 و مدنی قانون 1324 و 1321 ،1318 ،1315 ،1286

 .و از دعوي خواهان نام تغییر به دعوي خوانده الزام بر حکم مدنی دادرسی

 اعالم و صادر ،مذکور سند مشخصات سایر حفظ با سجلی سند در مزدك به

 ابالغ تاریخ از روز بیست مهلت ظرف و حضوري ،دادگاه حکم. دارد می

 .باشد می تهران استان تجدیدنظر محترم مرجع در تجدیدنظر قابل

  دادگاه حقوقی تهران 86رئیس شعبه 

  

  

  


