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  چكيده
دعاوي طاري از جمله طواري مربوط به ماهيت دعوي و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار اين دعاوي را تحت عنـاوين: دعـوي   

صورت نامنظم احصاء كرده اسـت؛ بـا ايـن     متقابل، دعوي ورود ثالث، دعوي جلب ثالث و دعواي اضافي در قانون آيين دادرسي مدني به
دادرسـي، بـدون عنـوان نـام آورده      جلسـة و در فصل چهارم تحت عنوان  98 مادةارج از ترتيب مقرر و در توضيح كه دعواي اضافي را خ

است؛ در حالي كه دعاوي ديگر به ترتيب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقي با ذكر نام آمده است. ادعاي جعـل ممكـن   
تواند در قالب دعواي تقابل يا ورود ثالث يا جلـب ثالـث يـا دعـواي      ز ميصورت تبعي يا جعل طاري مطرح گردد و جعل طاري ني است به

اضافي اقامه شود. دعاوي جعل طاري به تفكيك از زواياي مختلف قابل بررسي است تا جايگاه جعل طاري در سيسـتم دادرسـي مـدني    
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 گفتار اول: صور رسيدگي به جعل سند

جعل اصوالً يكي از دعاوي كيفري است و از جمله جرايمي است كه اعتقاد عمومي جامعـه را بـه   
كند. در قانون كلمة جعل و تزوير استفاده شده كه از نظر لغت بـا   يمارزش اسناد و مدارك سست 

نمـودن، گردانيـدن، قـراردادن،     كـردن، منقلـب   اند(جعل در لغت به معني دگرگـون  همديگر متفاوت
)) اما از نظر اصـطالح  1230، ص1360كردن، ساختن، ايجاد كردن آمده است (معين،  آفريدن، وضع

نون نيامده است ولي اگر نياز به تعريف اين واژه باشد بايد بـه مـادة   اند. تعريف جعل در قا مترادف
قـانون   523قانون مجازات اسالمي اشاره كرد كه مصاديق جعل را احصاء نموده اسـت. مـادة    523

اند از ساختن نوشته يا سند، سـاختن مهـر يـا     جعل و تزوير عبارت«دارد:  مجازات اسالمي مقرر مي
؛ »بـردن و ... بـه قصـد تقلـب     ررسمي، خراشيدن يا تراشـيدن يـا قلـم   امضاي اشخاص رسمي يا غي

صورت  بنابراين بايد گفت جعل عبارت از تغيير يا تحريف يا ساختن متقلبانة يك نوشته يا سند (به
شده در قانون است. اركان جعل مادي و  بيني يشپمادي يا معنوي) به قصد اضرار به غير و به طريق 

در جعل ورود ضرر نيز از اركان است كه مورد آخر از طريق روية قضـايي  معنوي و قانوني است. 
انـد:   شود. حقوقدانان ايراني جعل را به دو بخش جعل مادي و جعل معنوي تقسيم نموده يماحراز 

شـود و جعـل    يمـ ي وارد ا خدشهجعل مادي آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره 
ي به ظاهر سند يا نوشته و غيره، حقيقـت  ا خدشهگونه  دون ايراد هيچمعنوي يا مفادي آن است كه ب

شـود   يمـ هـا مـنعكس    ها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران بـه گونـة ديگـري در آن    در آن
القاعده به عهـدة دادسراسـت و    )؛ بنابراين تعقيب جرم جعل علي264، ص1380(ميرمحمدصادقي، 

در هر حال بـر اسـاس آيـين دادرسـي كيفـري و در مرجـع        تواند با شكايت شاكي آغاز شود و يم
كيفري مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. روشن است اگر شخصي ادعـا داشـته باشـد كـه     
سندي به زيان او جعل شده است و اين امر را موضوع شكايتي كيفـري قـرار دهـد يـا دادسـرا بـا       

ار دهد، رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بـه  آگاهي از ارتكاب جعل، فاعل را تحت پيگرد كيفري قر
آيـد و، هرگـاه    يمـ اصالت يا جعليت سند در مرجع كيفري و طبق آيين دادرسي كيفـري بـه عمـل    

دادرسي كيفري منتهي به صدور حكم نهايي مبني بر جعليت سند گردد، سند مزبور، حسب مـورد،  
ن دعوايي اقامه شده يـا شـود، طرفـي كـه     جزئاً يا كالً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آ
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تواند با ارائه و يا استناد به حكم نهايي مرجع كيفري و تأكيد بر  يمسند عليه او ابراز گرديده است، 
رهـا شـود و در نتيجـه     از آثار سند مزبور يا قسـمت مجعـول آن   بودن سند يا قسمتي از آن، جعلي

ح، در مرجع حقـوقي و رسـيدگي بـه ايـن ادعـا      نوبت به طرح ادعاي جعل، به مفهوم دقيق اصطال
رسد؛ زيرا دادگاه حقوقي مكلف است از حكم دادگاه كيفري در خصوص اصالت يـا جعليـت    ينم

). دعوي جعل اصوالً يكي از ادعاهاي عمومي يعني دعوي 193، ص1382سند تبعيت كند (شمس، 
ر از جعل سـند نيـز، بـديهي    كيفري است كه معموالً از طرف دادسرا بايد اقامه شود. شخص متضر

تواند به آن دعوي ملحق گرديده، به نام مدعي خصوصي دادخواست بدهـد. امـا دعـوي     يماست، 
گـردد كـه در اثنـاي     يمجعل كه موضوع آيين دادرسي مدني است يك نوع دعوي طاري محسوب 

جعل بر دو  گردد و تابع قواعد دادرسي مدني است؛ بنابراين دعوي يميك دعوي اصلي مدني اقامه 
قسم است: دعوي جعل اصلي كه همان دعوي كيفري است كه از طرف دادستان عليه مـتهم اقامـه   

شود و دعوي جعل طاري كه يك دعوي مدني است كه نظري به فاعل نداشـته و فقـط متوجـه     يم
عبارت ديگر نسبت به جاعل، روية جهل يا تجاهل را پيش گرفته و هدفش از اعتبار  جعل است؛ به

داختن سندي است كه در طي دعوي اصلي مدني بر عليه مدعي جعل ابراز شـده اسـت. دعـوي    ان
جعل اصلي كه از خصايص دستگاه كيفري است به دو طريق متصور است: اوالً بر اثر اعـالم جـرم   
به دادسرا به هر نوعي كه دادستان از وقوع جعل مستقيماً مطلع شود. ثانياً بر اثـر ارجـاع از دادگـاه    

در مواردي كه يكي از متداعيين در دعوي مدني نسبت به سند ابرازشدة طرف مقابـل ادعـاي    مدني
جعل كند و جاعل آن را هم معرفي نمايد كه آن را به اصطالح ادعاي جعل با تعيين جاعـل گوينـد   
و در صورتي كه داليل كافي بر اتهام شخصي كه جاعل معرفي شـده اسـت فـراهم نشـود، دعـوي      

ماند. ليكن منشأ توليد آن، كه ادعاي جعل در دادگاه مدني بـا درخواسـت    يمعقيب جعل اصلي بالت
  رود.  ينمابطال سند مجعول يا به اصطالح يك دعوي جعل طاري بوده است، از بين 

نشدن فاعل مطابق قواعد كيفري مانع از آن نيسـت كـه مطـابق مـوازين حقـوق مـدني        محكوم
اي مجازات او است كه از حقوق عمومي اسـت. تعقيـب   تكليف جعل معين نشود. تعقيب فاعل بر

شـود.   يمـ جعل براي احراز اصالت سند يا عدم اصالت آن است و از حقوق خصوصـي محسـوب   
) 375، ص1381برد (متـين دفتـري،    ينمماندن دعوي جعل اصلي، دعوي طاري را از بين  بالتعقيب



312    1396 پاييز و زمستان ،2 ، شمارة14دورة ، حقوق خصوصي  

 

يان او جعـل شـده اسـت و بـه هـر      اما هرگاه شخصي آگاه شود كه سندي يا قسمتي از سندي به ز
تواند عليه شخصي كـه سـند را در اختيـار دارد اقامـة      يمعلت نخواهد شكايت كيفري مطرح كند؛ 

شـدن آن،   دعواي جعل نمايد و، با اثبات جعليت سند، حكم جعليت سند را گرفته و، پس از نهايي
يت سند، دعواي جعل طاري يوة طرح ادعاي جعلشاز نگراني وجود سند فارغ شود؛ به تعبيري اين 

آن صدور حكم مبني بر اعالم جعليت سند  خواستةرود زيرا تنها يك دعوا اقامه شده و  يمبه شمار 
باشد و احكام و آثار اين دعوا مشمول قواعد عـام اسـت. در ايـن صـورت      يمموردنظر و ابطال آن 

ـ    ور اعتبـار خـود را از   روشن است كه اگر حكم نهايي مبني بر جعليت سند صادر شـود، سـند مزب
، 1382رسـد (شـمس،    ينمـ دست داده و در مرجع حقوقي ديگر نوبت به طرح ادعاي جعل تبعـي  

  ).194ص

  گفتار دوم: دعواي جعل تبعي و جعل طاري در دادرسي مدني 

  الف) دعواي جعل تبعي

ريـك  ادعاي جعل تبعي بدين معنا است كه هرگاه سندي رسمي يا عادي در دعوايي مورد استناد ه
از طرفين قرار گيرد و طرف مقابل، در مقام دفاع در برابر سند، به اصالت آن در قالب ادعاي جعـل  

شود زيرا از جمله در جريان رسيدگي به دعـواي   يمخوانده » تبعي«تعرض نمايد، اين ادعاي جعل 
ه شـعبة اول دادگـا   950998722100645(اصلي) مطرح شده است، براي مثال، در پرونـدة كالسـه   

 عهـدة عمومي حقوقي تنگستان (اهرم) خواهان دعوايي را به خواستة مطالبة وجه يك فقـره چـك،   
الوكالـة وكيـل و    بانك تعاون به مبلغ نود و هشت ميليون ريال بـه انضـمام هزينـة دادرسـي و حـق     

نمايد و خوانده ادعاي جعل و اسـتفاده از سـند مجعـول را مطـرح      خسارات تأخير تأديه مطرح مي
رغم رسيدگي به ادعاي خوانده در خصوص جعل( و ارجـاع آن بـه كارشـناس)     د، ليكن عليكن يم

حكم به  9609977722100660گردد و در نتيجه دادگاه طي دادنامة شمارة  ينمچنين ادعايي اثبات 
تنها  نمايد. اين ادعاي جعل، نه محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات آن صادر مي

ت كه در جريان رسيدگي به دعواي اصلي مطرح شده است، بلكه به اين سبب هم تبعي از اين جه
شود كه وجود آن تابع وجود دعواي اصلي است. در نتيجه، اگر در جريان رسـيدگي بـه    يمشمرده 
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دعواي اصلي و ادعاي جعل تبعي، براي مثال دعواي اصلي مسترد شود و يا قرار رد يا عدم استماع 
  شود. يمدر شود ادامة رسيدگي به ادعاي جعل نيز منتفي دعواي اصلي صا

هدف از ادعاي جعل تبعي معموالً رهاشدن از آثار تعهدآور سند ابرازي در دعوا و نه مجـازات  
نمايـد.   ينمـ فاعل آن است. از اين رو مدعي جعل تبعي، معموالً جاعل را، حتي اگر بشناسد، تعيين 

شـود. ادعـاي جعـل     يمخوانده » جعل ساده«عرف قضايي  ادعاي جعل تبعي بدون تعيين جاعل در
شود و همين مرجع است كه اصـالت يـا جعليـت     يمساده در هر حال در دادگاه حقوقي رسيدگي 

  نمايد.  يمسند را اعالم 

  ب) جعل طاري و انواع آن
ادعاي جعل ممكن است از سوي خوانده و بدون تقديم دادخواست و بـدون درخواسـت صـدور    

عكس، ابتدا به ساكن يا در جريان رسيدگي با تقديم  حكم بر ابطال كل يا بخشي از سند باشد يا، به
دادخواست و تقاضاي رسيدگي به مجعوليت سند و صدور حكم به ابطال بخشي يا كل سند باشد. 

صورت تقابل يا ورود ثالث  يعني اگر در جريان رسيدگي اقدام به تقديم دادخواست به حالت اخير،
يا جلب ثالث و يا طرح دعواي اضافي به خواستة رسيدگي به جعليت سند و صدور حكم به ابطال 

  گردد.   بخشي يا كل سند باشد، مصداق دعواي جعل طاري است كه انواع آن به ترتيب بررسي مي
  ي متقابل و شرايط آندعواي جعل طار

بـه   يجعل سـاده وافـ   يادعا يگاهصورت دعواي متقابل مطرح گردد.  جعل طاري ممكن است به
ـ مطرح گردد كه جهت و دل يا با خواسته يطار ييو الزم است كه دعوا ستيمقصود ن آن جعـل   لي

 ياوعنـوان مثـال در دعـ    است. بـه  يمطروحه مصداق جعل طار يصورت دعوا نيسند است. در ا
نمـوده اسـت. خوانـده     يوجـه و خسـارات قـانون    ةمطالب ،فقره چك كيبه استناد  يشخص ي،اصل

او و مجعول است و خواهان با مراجعـه   يمفقود يها كه چك مورد استناد از چك گردد يمتوجه م
جعـل   يالزم اسـت كـه ادعـا    ياخذ نموده است. از طرف زيعدم پرداخت ن يگواه ربط يبه بانك ذ

آن مسـترد گـردد تـا بـا      ةرفع سوءاثر از چك، الشـ  يبرا ،الزم است يياز سو چك مطرح گردد و
ـ به بانك و ارائة آن درخواست رفـع سـوءاثر از چـك صـورت گ     اجعهمر  ميبـا تقـد   ني. بنـابرا ردي

ـ چك به جهـت جعـل و اثبـات جعل    ةبر استرداد الش يدادخواست تقابل مبن آن بـا ارجـاع بـه     تي
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گـردد از   مطـرح مـي   ياصـل  يجعل كـه در مقابـل دعـوا    يدعوا ني. ادينما كارشناس را مطرح مي
  است.  يطار لجع يدعوا قيمصاد

قـانون آيـين    141دعواي متقابل يكي از اقسام دعاوي طاري است كه قانونگذار آن را در مـادة  
تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامة  يمخوانده «اين گونه آورده است:  1379دادرسي مدني مصوب 

يد؛ چنين دعوايي، در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتبـاط كامـل   دعوا نما
شود و چنانچه دعواي متقابل نباشـد در   يمداشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي 

طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه  دادگاه صالح به
؛ بنابراين دعواي متقابل دعوايي اسـت كـه خوانـده    »تخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد.ا

تواند در مقابل دعواي خواهان، به منظور كاستن از محكـوميتي كـه او را تهديـد     يمتحت شرايطي 
كند، جلوگيري كلي از اين محكوميت و يا حتي تحصيل حكم محكوميـت خواهـان اصـلي بـه      يم

). و به عبارت ديگر دعواي متقابل دعـوايي  499، ص1382ز عليه او، اقامه نمايد (شمس، دادن امتيا
نمايد (مهاجري،  يمعنوان طرح يك ادعا در مقابل دعواي خواهان اقامه  است كه خوانده در دفاع به

). دعواي متقابل براي ادعاي جعل (دعواي جعل طـاري در قالـب دعـواي تقابـل)     314، ص1385
ي اصلي بايد به موجب دادخواست باشد. يعني همان شـرايط عمـومي را، كـه شـرايط     همانند دعوا

اقامة دعوا است، بايد دارا باشد و آن شرايط عبارتند از نفع و سمت و اهليـت و اينكـه دعـوي در    
مدت قانوني اقامه شده باشد و مشمول امر مختوم بهاء نشده باشد. عالوه بر شرايط عمومي، بـراي  

ل طاري متقابل، شرايط ديگري هم الزم است كه تحت عنوان شـرايط اختصاصـي   طرح دعواي جع
  توان برشمرد:  يمدعواي متقابل 

  يك. اقامة دعوي جعل طاري از ناحية خوانده عليه خواهان
قانون آيين دادرسي مدني، دعواي جعل طاري متقابل از سوي خوانـده در مقـام    141براساس مادة 

شود و در عين حال از سوي خواهان تقابل تقاضاي صـدور حكـم از دادگـاه مطـابق      يمدفاع اقامه 
  دعواي تقابل وجود دارد؛ خواستة

  دو. ارتباط دعوي اصلي و جعل طاري متقابل
دعواي جعل طاري متقابل بايد با دعواي اصلي از يك منشأ يا با دعواي اصلي مرتبط باشد. چنانچه 
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ل طاري متقابل بـه خواهـان اصـلي فرصـت كـافي باشـد، قـرار        براي ابالغ دادخواست دعواي جع
گردد و، چنانچه زمان كافي نباشد، در روز رسيدگي به دعواي اصلي نسبت  يمرسيدگي توأم صادر 

  گيري خواهد شد؛ به دعواي جعل طاري متقابل تصميم
  بودن دعوي جعل طاري متقابل  سه. در مهلت خاص

دادخواست دعوي متقابل بايد تا پايان اولين «قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است:  143مادة 
؛ به موجب اين ماده، مهلت ارائة دادخواسـت دعـوي جعـل طـاري     ...»جلسة دادرسي تقديم شود 

ي تواند دعواي جعل طـار  يممتقابل تا پايان اولين جلسة دادرسي معين شده است. بنابراين خوانده 
متقابل را قبل از تشكيل و تا پايان جلسة اول تقديم نمايد و براي اينكه مشخص شود دعواي جعل 
طاري متقابل در مهلت زمان قانوني تقديم گرديده است بايد زمان ثبـت دادخواسـت مـدنظر قـرار     

  بگيرد. 
  دعواي جعل طاري ورود ثالث

جعـل   يالزم اسـت كـه دعـوا    يگـاه صورت ورود ثالث مطرح گردد.  جعل طاري ممكن است به
 يفقره چك مفقود كي ياگر خواهان اصل ،عنوان مثال به صورت ورود ثالث مطرح گردد. به يطار

شـركت مطـرح    هيو تعمداً دعوا را صرفاً عل ديسابق جعل نما رانيمد يرا به امضا يمتعلق به شركت
گردنـد؛   يجعلـ  نيمتوجـه چنـ   سابق رانيو مد ديننما نييعنوان خوانده تع سابق را به رانيكند و مد

عنـوان وارد   چك مورد ادعا به تيبر اثبات جعل يدادخواست ورود ثالث مبن ميالزم است كه با تقد
  .ديمطرح نما يجعل طار يثالث دعوا
هرگاه شـخص ثـالثي در موضـوع دادرسـي     «دارد  يمقانون آيين دادرسي مدني مقرر  130مادة 

شدن يكي از طـرفين   اصحاب دعوي اصلي براي خود مستقالً حقي قايل باشد و يا خود را در محق
تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعالم نشـده اسـت، وارد دعـوا گـردد، چـه اينكـه        يمنفع بداند،  ذي

در اين صورت نـامبرده بايـد دادخواسـت     رسيدگي در مرحلة بدوي باشد يا در مرحلة تجديدنظر،
طور صريح اعـالن   خود را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به

  ». نمايد
دعوي جعل طاري ورود شخص ثالث از سوي شخص ثالث به طرفيت اصحاب دعواي اصـلي  
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: ممكن است مـدعي دعـوي   استگردد. دعوي جعل طاري ورود شخص ثالث بر دو نوع  يماقامه 
جعل طاري ورود شخص ثالث مستقالً براي خود حقي قايل شود و يـا ممكـن اسـت خـود را در     

بـه خواسـتة   » ب«دعوايي عليه » الف«عنوان مثال شخص  نفع بداند. به شدن يكي از طرفين ذي محق
خ ملكـي را در تـاري  » ب«كنـد و مـدعي اسـت كـه شـخص       يمـ الزام به تنظيم سند رسمي مطـرح  

به وي فروخته است اما حاضر به تنظيم سند رسمي انتقال نيست. در جريان رسـيدگي   20/1/1396
شـود، بـا    عنوان مدعي دعوي جعل طاري ورود شخص ثالث، در آن دعوا حاضر مي به» ج«شخص 

مجعـول اسـت و   » الـف «اين ملك را قبالً به وي فروخته اسـت و سـند ابـرازي    » ب«اين ادعا كه 
نمايد؛ عالوه بـر آن خواهـان تنظـيم سـند      گي به جعل و ابطال سند مجعول را ميدرخواست رسيد

  شود. رسمي به نام خودش مي
، كه مدعي دعـوي جعـل طـاري ورود شـخص ثالـث اسـت، خـود را در        »ج«يا اينكه شخص 

شـود؛ بـه    يمداند، از اين رو، وارد دعواي ايشان  يمنفع  ذي» ب«و » الف«شدن يكي از طرفين  محق
گوينـد. بـه عنـوان     يم» تقويتي يا تبعي«نوع دعوي جعل طاري ورود شخص ثالث ورود ثالث اين 

مثال، شخصي با جعل سندي مدعي حق ريشه و نسق زراعي در زميني اسـت و دعـوايي را، عليـه    
يرندة ملك) و شهرداري كه طرح تملك آن را دارد، مطرح نموده است. مالك گمالك جديد (انتقال 

عاي خالف واقع خواهان و جعل سند از سوي او مطلع است، با طرح دعواي جعـل  سابق، كه از اد
نمايد تا از ادعاي  طاري ورود ثالث درخواست رسيدگي به مجعوليت سند ابرازي و ابطال آن را مي

  نمايد. يمبعدي انتقال گيرنده نسبت به خود يا ورثة خود ممانعت 
شدن يكي  رد ثالث) ممكن است خود را در محقطور كلي در دعواي ورود ثالث، خواهان (وا به

گوينـد (كريمـي،    يمـ » تقويتي يا تبعـي «نفع بداند. اين حالت از دعواي ورود ثالث را  از طرفين ذي
  ).252، ص1386
 ةدارد كـه پرونـد   يدگيرسـ  يتصـالح  يورود ثالـث دادگـاه   طاري جعل دعواي خصوص در
باشـد   يبدو ةدر مرحل يدعو ينخواه ا ؛است يدگيبه رس يددر آن دادگاه مق ياصل يانيجر يدعوا

 بـه  ثالـث  ورود دادخواسـت  كه يدر صورت ؛نخواهد داشت يلذا تفاوت يدنظر؛تجد ةخواه در مرحل
در  ،است يدادخواست اصل يطدادخواست كه همان شرا يطضمن توجه به شرا شود، تقديم دادگاه
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 وابـالغ انجـام    ،وجود داشته باشد ياصل ةپروند يشده برا يينتا وقت تع يكه فرصت كاف يصورت
و مراتب به خواندگان اعـالم   يلبه وقت موسع تبد ياصل پروندة دادرسي وقت صورت اين غير در
) و خواندگان دعواي جعل طاري ورود ثالـث، طـرفين دعـواي    327، ص1385 ي،(مهاجر گردد يم

در مرحلـة   اصلي هستند و مهلت دعـواي جعـل طـاري ورود ثالـث، چـه در مرحلـة بـدوي چـه        
  تجديدنظر، تا وقتي است كه ختم دادرسي اعالم نشده باشد. 

  دعواي جعل طاري جلب ثالث
اگـر   ،عنـوان مثـال   صورت جلب ثالث مطرح گـردد. بـه   به يجعل طار يالزم است كه دعوا يگاه

ـ سـابق جعـل نما   رانيمد يرا به امضا يمتعلق به شركت يفقره چك مفقود كي يخواهان اصل و  دي
نكنـد و   نيـي عنـوان خوانـده تع   سـابق را بـه   رانيشركت مطرح كند و مد هيتعمداً دعوا را صرفاً عل

دادخواسـت   ميالزم است كه با تقد ،سابق گردند رانيمد يشركت متوجه جعل امضا ديجد رانيمد
 رفع يآن، برا ةچك و استرداد الش تيبر اثبات جعل يسابق به دعوا) مبن رانيجلب ثالث (جلب مد
  . نديمطرح نما يجعل طار يشركت، دعوا يسوء اثر از حساب بانك

هريك از اصحاب دعوا «دارد:  آيين دادرسي مدني در مورد دعوي جلب ثالث بيان مي 135مادة 
تواند تا پايان جلسة اول دادرسي جهـات و داليـل خـود را اظهـار      يمكه جلب ثالثي را الزم بداند، 

با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلـب او را بنمايـد،    كرده و ظرف سه روز پس از جلسه
؛ بنابراين يكي از دعاوي طاري كه در كنـار دعـوي   »چه دعوا در مرحلة نخستين باشد يا تجديدنظر

شود دعواي جعل طاري جلب ثالث است كه از سوي هريك از طرفين پرونده بـه   يماصلي مطرح 
  ردد.  گ يمطرفيت شخصي كه در دعوا نيست مطرح 

و ثالثي » جالب«نمايد اصطالحاً  يمدر دعواي جعل طاري جلب ثالث، طرفي كه ثالث را جلب 
شود و اين دعوا چه در مرحلة بدوي (مقطع اول و دوم)  گفته مي» مجلوب ثالث«شود  يمكه جلب 

و چه در مرحلة تجديدنظر به همان كيفيت مرحلة بدوي قابل طـرح اسـت؛ بـدين معنـي كـه اگـر       
ست دعواي جعل طاري جلب ثالث عليه كسي در مرحلة تجديدنظر داده شد، در حالي كـه  دادخوا

توانـد بـه ايـن دليـل كـه در       ينمامكان جلب وي در مرحلة بدوي وجود داشت، دادگاه تجديدنظر 
مرحلة بدوي از اين امكان استفاده نشده است دعوا را مردود اعـالم نمايـد. دعـواي جعـل طـاري      
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ي دادخواست تابع مقررات مربـوط  ها نسخهشود و تعداد  يمدادخواست طرح  جلب ثالث با تقديم
به دادخواست اصلي است. در دعواي جعل طاري جلب ثالث، دادخواست به طرفيت طرف ديگـر  

گردد و اگر خواندة دعـواي اصـلي بخواهـد دعـواي جعـل       يمدعواي اصلي و مجلوب ثالث اقامه 
ان دعواي وي خواهان دعـوي اصـلي و مجلـوب ثالـث     طاري جلب ثالث را مطرح نمايد، خواندگ

است و اگر خواهان دعواي اصلي بخواهد دعواي جعل طاري جلـب ثالـث نمايـد، بايـد خوانـدة      
قـانون آيـين    137دعواي اصلي و مجلوب ثالث را خواندگان دعوي جلب ثالث قـرار دهـد. مـادة    

شت و مـدارك و ضـمائم   دادخواست جلب شخص ثالث و رونو«دادرسي مدني مقرر داشته است 
تـوان گفـت كـه اگـر      يمـ بر ايـن اسـاس   ...». عالوة يك نسخه باشد  بايد به تعداد اصحاب دعوا به

تنهايي بطرفيت مجلوب ثالث داده شود بـا توجـه بـه     دادخواست دعواي جعل طاري جلب ثالث به
وي اينكه شرايط و شكل آن كه مشخص شد، دعوي مطـابق مقـررات قـانون طـرح نگرديـده، دعـ      

قانون آيين دادرسي مدني و ضمانت آن قرار عدم استماع دعوا خواهد بـود. داللـت    2مشمول مادة 
قانون آيين دادرسي مدني مهلت اقامة دعواي جعل طاري جلب ثالث تا پايان جلسـة اول   135مادة 

دادرسي است و در صورتي كه خواهـان يـا خوانـدة دعـواي اصـلي بخواهنـد بعـد از جلسـة اول         
انـد در جلسـة اول دادرسـي آن را     ، دعواي جعل طاري جلب ثالث مطرح نماينـد، مكلـف  دادرسي

كننده تقـديم نماينـد و اگـر در     اظهار و تا سه روز پس از جلب دادخواست آن را به شعبة رسيدگي
  گويند.» ارتجالي«همان جلسة اول دادخواست تقديم دادگاه گردد اصطالحاً به آن 

  رايط آندعواي جعل طاري اضافي و ش
صورت دعواي اضافي مطرح گردد. دعواي اضافي يكي ديگر از  دعواي جعل طاري ممكن است به

هر دعوايي «قانون آيين دادرسي بيان شده است  17اقسام دعاوي طاري است، به نحوي كه در مادة 
 و» شـود  يمـ كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان اقامه شود دعوي طاري ناميده 

توانـد خواسـتة    خواهان مـي «قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره دارد؛ به اين عبارت كه  98مادة 
خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افـزودن آن يـا تغييـر    

 شده مربوط بـوده و  نحوة دعوا يا خواسته يا دادخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح
توان اين  ؛ پس مي»منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعالم كرده باشد
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دهد، اعم از اينكه  يمگونه تعريف كرد: تغييري است كه خواهان در دعواي اصلي خود  دعوا را اين
باشد. دعواي اضافي آن را محدود كند يا بر آن بيفزايد؛ البته افزايشي كه با اصل دعوي از يك منشأ 

در دو معناي اعم و اخص نيز قابل تعريف است. در معناي اعم به هر نوع تغيير در خواستة دعـوا،  
اعم از كاهش يا افزايش خواسته و يا تغيير نحوة دعوا يا خواسته يا درخواست، از طـرف خواهـان   

گسـترة موضـوعي    دعواي اضافي گويند و در معناي اخص عبارت است از اعمال نـوعي تغييـر در  
صورت افزايش كه نيازمند تقديم دادخواست جديد از سوي خواهان باشـد. دعـواي جعـل     دعوا به

  طاري اضافي از مصاديق معناي اخص دعواي اضافي است.
بيني شده است و مفهوم  قانون آيين دادرسي مدني پيش 98دعواي اضافي به معناي اعم در مادة 

آن اسـتنباط كـرد    98ايـن قـانون نـاظر بـه مـادة       48و  17از مـواد  توان با استفاده  يماخص آن را 
  ). دعواي جعل طاري اضافي داراي شرايطي است:236، ص1386(كريمي، 

  يك. از سوي خواهان بودن دعواي جعل طاري اضافي
تواند از مزاياي دعوي اضافي استفاده نمايـد؛ در   يمقانون آيين دادرسي مدني خواهان فقط  98مادة 

شود دعوي تقابل و  يمحالي كه به دعوايي كه از سوي خوانده عليه خواهان يا اشخاص ثالث اقامه 
  شود. يمدعوي جلب شخص ثالث گفته 

  دو. لزوم تقديم دادخواست دعواي جعل طاري اضافي
ي دادگستري محتـاج  ها دادگاهروع رسيدگي در ش«دارد  يمقانون آيين دادرسي مدني مقرر  48مادة 

زماني كه دادخواست تقديم شده باشد؛ به موجـب مـادة فـوق     دادگاه». به تقديم دادخواست است
تواند به دعوي رسـيدگي نمايـد. دعـواي جعـل طـاري اضـافي مشـمول ايـن قاعـده اسـت و            يم

  سخه قبل از جلسه تهيه گردد. عالوة يك ن ضمائم به تعداد خواندگان به همراهدادخواست بايد به 
  سه. از يك منشأ بودن دعواي جعل طاري اضافي و ارتباط با دعواي اصلي 

دعوي طاري اگر با دعوي اصلي ناشـي از يـك منشـأ    «گويد  يمقانون آيين دادرسي مدني  17مادة 
لي در شود كـه دعـوي اصـ    يمباشد و يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد در دادگاهي اقامه 

تـوان   يمـ ؛ بدين ترتيب با در نظر گرفتن قسمت صدر ماده و قسمت ذيل آن »آنجا اقامه شده است
گفت براي اينكه دعواي جعل طاري اضافي در دادگاهي اقامه شود كه دعوي اصلي در آنجـا اقامـه   
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منشـأ باشـد و يـا بـا دعـوي اصـلي        شده است، دعواي جعل طاري اضافي بايد با دعوي اصلي هم
قانون آيين دادرسي مدني، كه در بيـان شـرايط اقامـة دعـوي      98باط كامل داشته باشد و از مادة ارت

توان استنباط كرد كه دعواي جعل طاري اضافي ضمن اينكه بايد با دعـوي اصـلي    يماضافي است، 
تباط منشأ باشد، الزم است كه با آن ارتباط هم داشته باشد؛ البته نه ارتباط كامل چرا كه صرف ار هم

در اقامة دعواي جعـل   98توان گفت كه رعايت مفاد مادة  يمنمايد؛ لذا بر اين اساس  يمهم كفايت 
  طاري اضافي الزم است. 

  گفتار سوم. آيين رسيدگي به دعواي جعل طاري
منظور از ادعاي جعل طاري اين است كه طرف دعوي (كسي كه سند عليه او ابـراز شـده) مـدعي    

يـا   انـد  ساختهساختگي است و برخالف واقع است؛ مثالً امضاي ذيل آن را  شود كه سند ابرازي يم
و يا با تراشيدن، قلم بردن يا الحاق يا تقديم يا تأخير تـاريخ   اند دادهمتن سند يا امضاي آن را تغيير 

و با طرح دعـواي جعـل طـاري و تقـديم دادخواسـت، تقاضـاي        اند شدهو نظاير آن مرتكب جعل 
نمايد. به عبارت ديگر مدعي  يميت سند و صدور حكم به ابطال سند مجعول را رسيدگي به مجعول

گويـد، در اصـل،    يمـ دارد كه سند به قصد تقلب ساخته شده يا اينكه  يمدعواي جعل طاري اظهار 
و يـا در   انـد  افـزوده سندي وجود داشته اما نه با شكل و متني كه ارائه شـده بلكـه كلمـاتي بـه آن     

؛ يعني در ادعاي جعل طاري بـه  اند نمودهو از جمله تاريخ آن را عوض  اند دادهت عبارات آن تغييرا
، 1379شود (مـدني،   يمگردد بلكه از وضعيت متقلبانه آن اعالم اطالع  ينمانكار و نقص سند اكتفا 

  ).262ص
ه ادعاي جعليت و داليل آن به دستور دادگاه ب«گويد:  يمگونه  قانون آيين دادرسي اين 220مادة 

شود؛ در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد موظف اسـت، ظـرف    يمطرف مقابل ابالغ 
دو روز از تاريخ ابالغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد و مدير دفتـر،  

نمايـد.   يمپس از دريافت سند، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم 
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خـودداري كنـد، سـند از عـداد داليـل او      

در صورتي كه مدعي جعل درخواست صدور حكم به ابطـال سـند مجعـول را    » خارج خواهد شد.
داشته باشد الزم است كه دعواي جعل طاري را مطرح نمايـد. بنـابراين هريـك از اصـحاب دعـوا      
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د نسبت به اسنادي كه طرف مقابل عليه او استفاده كرده است، با ذكـر دليـل، ادعـاي جعـل     توان يم
نمايد و با طرح دعواي جعل طاري رسيدگي به مجعوليـت سـند و صـدور حكـم بـه ابطـال سـند        
مجعول را درخواست نمايد. دعواي طاري جعل با درخواست صدور حكم به ابطال سـند، حسـب   

ل يا ورود ثالث يا جلب ثالث قابل طـرح اسـت. ادعـاي جعـل سـاده و      مورد، در قالب دعواي تقاب
االمكان تا اولـين   تبعي (بدون تقديم دادخواست و درخواست صدور حكم به ابطال سند) بايد حتي

جلسة دادرسي مطرح شود؛ در صورتي كه خوانده قصد ادعـاي جعـل نسـبت بـه اسـناد پيوسـت       
باشد، مكلف است در اولين دفاع خـود آن را عنـوان    دادخواست را در اولين جلسة دادرسي داشته

تواند، در صـورتي   يمنمايد؛ در اين صورت چنانچه خواهان در جلسة دادرسي حضور داشته باشد 
بودن به استفاده  كه تمايل داشته باشد، در همان جلسه تصميم خود را نسبت به استرداد سند يا باقي

ده روزه جهت اتخاذ تصميم استفاده نمايـد. در صـورتي كـه     از آن به دادگاه اعالم كند يا از مهلت
خواهان به استفاده از سند باقي باشد و در همان جلسه نيز اصل آن را تسليم دادگاه نمايد و دادگـاه  
آن را مؤثر در دعوا دانسته و بتواند در همان جلسه به اصالت آن رسيدگي نمايد، نيازي بـه تجديـد   

د، اما چنانچه دادگاه نتواند در همان جلسه به اصالت آن رسيدگي نمايد باش ينمجلسه به اين علت 
يا خواهان بخواهد از مهلت ده روزة مقرر استفاده كند، جلسة دادرسي الزاماً به همين علت تجديـد  
خواهد شد و چنانچه خواهان در جلسة دادرسي حاضر نباشد و خوانده نسبت به اسـناد او ادعـاي   

ا و داليل آن بايد به خواهان ابالغ شود تا ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، چنانچه جعل نمايد، اين ادع
به استفاده از سند باقي است، اصل آن را به دفتر دادگاه تسليم كند؛ در اين صورت تجديـد جلسـة   

  ناپذير است. دادرسي اجتناب
اي جعل قـرار دهـد؛ در   تواند اسناد مورد استناد خوانده را با ذكر دليل مورد ادع يمخواهان نيز 

شـود و در   يمـ اين صورت نيز به ترتيب مزبور عمل و، در صورتي كه الزم باشد، جلسـه تجديـد   
القاعده بايد به اصالت سند رسيدگي نمايـد   يعلصورتي كه نسبت به سند ادعاي جعل شود، دادگاه 

طـرف مقابـل   )؛ بنابراين اگر در جلسة اول دادرسي نسبت به اسـناد  181–182، ص1382(شمس، 
ادعاي جعليت شود، دادگاه به شخصي كه سند را مورد استناد قرار داده است اخطار خواهد كرد كه 
اصل سند را ظرف ده روز ارائه كند؛ در ضمن اخطار به طرف، ادعاي جعليت و داليل آن را نيز به 

ي جعـل، اصـل   صاحب سند (استنادكننده) ابالغ خواهد كرد. بديهي است؛ اگر متعاقب ايـراد ادعـا  
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، 1384سند حاضر باشد و شخص آن را تقديم دادگاه كند، ابـالغ منتفـي خواهـد شـد (مهـاجري،      
). در صورتي كه دادگاه، پس از رسيدگي به ادعاي جعليت، سند را مجعول تشخيص ندهـد  32ص

نمايد. در چنين صورتي كارمندان دادگاه طبق دسـتور   يمدستور تحويل آن را به حساب سند صادر 
نمايند و چنانچه دادگاه، پس از رسيدگي به ادعاي جعليت، سند را مجعول تشخيص دهـد   يممل ع

بايد معين كند كه آيا بايد تمام سند از بين برده شود يا اينكه قسمت مجعـول در روي سـند ابطـال    
، 1381گردد يا كلماتش در روي سند محو شود يا كلماتش در روي سند تغيير داده شود (بـازگير،  

  ).101 ص

  يريگ جهينت
ي از دادگاه تـوأم اسـت و ممكـن اسـت در     ا خواستهدعاوي جعل طاري با تقديم دادخواست و با 

قالب دعواي تقابل يا ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعواي اضافي مطرح گردد. دعاوي جعـل طـاري   
دادرسـي   مثل ساير دعاوي طاري داراي مزايا و فوايدي است؛ از جملـه اينكـه در وقـت و هزينـة    

گيـرد و قاعـدتاً اگـر     يمجاي دو دادرسي يك دادرسي انجام  شود. بدين معني كه به يمجويي  صرفه
شدن دادرسي اسـت. بـا طـرح دعـواي جعـل       دعوايي در دو مرجع رسيدگي شود، موجب طوالني

شود. با وجود اين، رسيدگي به دعـاوي جعـل طـاري     يمطاري از صدور آراي متعارض جلوگيري 
دعواي اصلي طبعاً موجب اطالة دادرسي است؛ بدين معني كـه وقتـي دو دعـوي در يـك      همراه با

تـر و   ينسـنگ شـود و جريـان دادرسـي را     يمشده در دادگاه بيشتر  دادرسي جمع گردد مسائل طرح
نمايد. در دعوي جعل طاري نيز دادگاه در خصوص جعل اصلي براساس  يمروند رسيدگي را كند 

نمايد؛ به عبارت ديگر، مدعي جعل اصلي بايد از طريق  يمه پذيرش دعوا شرايط عمومي مبادرت ب
مورد نظر خواهـان جعـل    خواستةتقديم دادخواست به خواستة جعليت سند و صدور حكم مطابق 

طاري مبادرت به اقامة دعوا نمايد. در حالي كه در رسيدگي به جعل تبعي نياز به تقديم دادخواست 
دادرسي ادعاي جعليت در دعواي حقوقي مطرح شود و مـدعي شـخص   نيست و چنانچه در اثناي 

القاعـده بايـد مراتـب را بـه دادسـتان       معيني را به جعل سند استنادي متهم كند، دادگاه حقوقي علي
جهت تشكيل پروندة كيفري اعالم نمايد ولي چنانچه مدعي جعليـت شـخص معينـي را مشـخص     

د مراتب ادعاي جعل را و هم مراتب داليل ادعا را بـه  ننمايد، در اين حالت، مدعي جعليت سند باي
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دادگاه ارائه نمايد و، در حالتي كه دعواي حقوقي در جريان رسـيدگي بـوده و رأي قطعـي كيفـري     
نسبت به اصالت يا جعليت سند صادر شده باشد، ايـن رأي بـراي دادگـاه عمـومي حقـوقي متبـع       

أي قطعي جزايي ثابت شده و آن سـند مسـتند   خواهد بود و اگر اصالت يا جعليت سند بر اساس ر
ي حقوقي قرار گرفته باشد، رأي كيفري وفق مقررات بـاب اعـادة دادرسـي قابـل اسـتناد      ها پرونده

خواهد بود. در حالتي كه دادگاه ضمن رسيدگي به ادعاي جعل مرتبط با دعـواي مـدني در دادگـاه    
نمايد تا با عنايت بـه سـبق    يممنعكس ديگري اطالع حاصل نمايد، موضوع را به رئيس دادگستري 

  اتخاذ تصميم نمايد. ها پروندهارجاع در جهت رسيدگي توأم 
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