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ب آن متوسل می شود و اگر ب اثبات رسد ،دعوای خواهان حسب مورد کال یا جزئا بی اثر
می شود .استناد ب این دفاع در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری امکانپذیر اسهت .در
این نوع از دفاع ک می تواند متضمن اقرار ضمنی ب خواست خواهان باشد ،خوانده اثبهات
میکند ک سبب مورد ادعای خواهان ب حکم قانون ،توافق طرفین ،در اثر اجرا یها مهرور
زمان و سایر عوامل از بین رفت است.
این مقال  ،ب جنب های مختلف دفاع اثباتی در دادرسی مدنی میپهردازد؛ به نحهوی که
مفهوم و حدود دفاع اثباتی ،تفکیک آن از مفاهیم مشاب و مرتبط ،مبنا و ماهیت این نهوع
از دفاع و نیز کاربرد آن در عمل بررسی میشود.
کلید واژگان

دفاع اثباتی ،دعوای متقابل ،بار اثبات ،ماهیت دفاع اثباتی.

* عضو هیلت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
m_elsan@sbu.ac.ir

** عضو هیلت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز.
khalilahmadi11@gmail.com

161

دفاع اثباتی

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76

مقدمه
نظام های حقوقی اتهامی و تفتیشی ،حداقل در حوزه آیین دادرسی مهدنی در یهک چیهز مشهترش
هستند .آن اینک  ،هر آنچ در جریان دادرسی ب عنوان ادعا یا دفاع طهرح شهود ،بایهد به طهرف
مقابل عرض گردد ب نحوی ک دادرس اطمینان یابد ک هیچ امر موضوعی در تصمیم وی لحاظ
نشده ،مگر اینک قبال ب طور ترافعی در رابط اصحاب دعوا ب چالش کشیده شده یا فرصت برابر
اقدام ب آنها داده شده باشد.

1

این اصل در ماده  51قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانس با عنوان اصل تناظر 1آمده است .در
حقوق انگلیس نیز ،ب تبعیت از یک قاعده حقوقی التین« ،حق بر شنیده شدن طرف دیگر» 3به
رسمیت شناخت میشود.
رعایت چنین اصلی ،از جمل نیازمند پذیرش و اجرای اصهول دیگهری همچهون «اصهل برابهری
سالحها» می باشد .اهمیت دادرسی عادالن و مبتنی بر اصول قابل پیشبینی و الزامی به حهدی
است ک اصالحی پنجم و چهاردهم قانون اساسی ایاالت متحده ب آن تصریح کرده است.
یکی از حقوقی ک وجود آن در دادرسی مدنی بر مبنای اصل تنهاظر و اصهل برابهری سهالحهها،
تضمین میشود ،حق بر «دفاع اثباتی» است .این حق ،برای هریک اصحاب دعوا (اعم از اصهلی،
وارد یا مجلوب یا معترض ثال ) ک در مقام دفاع از نفع خویش و اثبات جایگاه دفاعی خود باشد،
وجود دارد .البت  ،در این مقال  ،برای سهولت بررسی و با توج ب اینک خوانده ،اغلب از این نهوع
دفاع استفاده میکند ،در مقام دفاعکننده اثباتی از لفظ «خوانده» استفاده شده است.
حق بر دفاع اثباتی ،در عین اینک زاییده اصول بنیادین دادرسی میباشهد ،خهود مشهمول همهین
اصول است .بنابراین مفروض این است ک اصولی همچون تنهاظر و برابهری سهالحهها بایهد در
حالتی ک خوانده ب دفاع اثباتی متوسل میشود ،برای تضمین حقوق طرف مقابل ،کامال رعایهت

5. Jolowicz, John Anthony, Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure,
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 10, April 0229, pp 020–029.
0. Principe du la contradiction.
9. Audi alteram partem (or audiatur et altera pars).
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شود .همچنین فرض این است ک دفاع اثباتی متضمن اقرار خوانده ب ادعای خواهان بوده و اگهر
این دفاع ب نتیج نرسد ،خواهان اصوال در دعوای مطروح پیروز خواهد شد.
این مقال در قالب چهار گفتار ب بررسی مسائل مختلف مربوب ب دفاع اثباتی میپردازد .مفاهیم و
کلیات دفاع اثباتی (گفتار اول) ،تفکیک دفاع اثباتی از مفاهیم مشاب و مرتبط (گفتار دوم) ،مبنها و
ماهیت دفاع اثباتی (گفتار سوم) و دفاع اثباتی در عمل (گفتار چهارم).
گفتار اول :مفاهیم و کلیات دفاع اثباتی
در این گفتار ب ترتیب انواع دفاعیات خوانده ،مفهوم دفاع اثباتی و حدود و قلمرو آن بررسی میشود.
بند اول :انواع دفاعیات خوانده

دفاعیات خوانده در مفهوم عام ،ب س دست تقسیم میشوند:
الف) تکذیب ادعای خواهان و نپذیرفتن آن در عین حال صرف تکذیب ،دفاع نمیباشد و خوانهده
را در موضع انفعالی قرار می دهد .در واقع ،تکذیب خوانده هیچ تفاوتی با سکوت وی در برابر
ادعای خواهان ندارد .ب موجب قاعده فقهی «البین علی المدعی و الیمین علی مهن أنکهر»،
«هرگاه خواهان ( مدعی) فاقد بین و گواه واجد شرایط باشهد و خوانهده (مهدعیعلیه ) منکهر
ادعای خواهان بوده ب تقاضای خواهان ،منکر ادای سوگند مینماید و به موجهب آن ادعها
ساقط خواهد شد» (ماده  090ق.آ.د.م).
ب) ادعاهایی را مطرح نمایو که جنبه دااعی داشته باشو .در اغلب این موارد ،خوانو باه
نوعی اقرار به اذیراتن ادعای خواهان داشته ،رلای مای خواهاو بای اعتبااری سابب
دعوای خواهان را با استناد به یک سابب داااعی اثباات کناو .برخای از ایان طارق
دااعی که «دااع اثباتی» محسوب میشونو ،در مواد  13ر  141ق.آ.د.م آمو اسات.
در این حالت ،اقرار خوانو را نمی توان قاطع دعوا دانست ،زیرا ،خوانو ضامن اقارار
به سبب ادعای خواهان ،درصود اثبات بی اعتباری یا غیر قابل استناد بودن آن سبب
برمیآیو که به تفصیل بررسی خواهو شو.
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ج) خوانو بهعنوان راکنش ،دعوایی چه بهصاورت مساتقل ر چاه در چاارچوب دعاوای
متقابل علیه خواهان اقامه نمایو؛ البته منظور دعوایی می باشو که با دعوای خواهاان
ارتباط کامل داشته ر دعاریی که ارتباط کامل نواشته حتی اگر هممنیأ هم باشانو،
منظور نیست.
ماده  19ق.آ.د.م فرانس مقرر میدارد« :دعوای متقابل دعوایی اسهت که به موجهب آن خوانهده دعهوای
اصلی ب دست آوردن امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست مینماید».
در حقوق ایران برخی در تعریف دعوای متقابل اظهار کردهاند« :دعوایی است ک خوانده علیه خواههان
مطرح میسازد و ب موجب آن مردود اعالم شدن خواست خواهان یا عالوه بر آن ،التزامی اضافی برای
خواهان را از طریق تلسیس موقعیت حقوقی جدید از دادگاه درخواست میکند».

1

در این تعریف ،با ب کار بردن عبارت «مردود اعالم شدن خواست خواهان» در تعریف دعهوای متقابهل،
این دعوا با دفاع اثباتی خلط شده است .چنانچ خواهیم دید ،هدف از دفاع اثباتی ،بیاثر سهاختن سهبب
ادعای خواهان بدون طرح دعوای متقابل (ماده  590ق.آ.د.م) و هدف از دعوای متقابل ،اثبهات ادعهایی
غیر از خواست دعوای خواهان ،اما مرتبط یا هممنشل با آن است (ماده  595ق.آ.د.م).
الزم ب ذکر است ک «دفاع ب معنای اخص» مفهومی عامتر از دفاع اثباتی دارد .زیهرا ،دفهاع به
معنای اخص یا دفاع ماهوی «ب هر طریق دفاعی گفت میشود ک مسهتقیما علیه حهق اصهلی
مورد ادعای خواهان ،مطرح میشود تا غیرموج یا بی اساس بهودن ادعهای آن در پهی رسهیدگی
ماهوی ،احراز و اعالم ،و خواهان از پیروزی بازداشت شود»1.بنابراین ،دفهاع به معنهای اخهص از
جمل شامل نفی ادعا یا تکذیب مدعای خواهان را شامل میشود.

3

بند دوم :مفهوم دفاع اثباتی

در دفاع اثباتی (ب مفهوم خاص) ،خوانده ب جای انکار ادعای خواهان اثبات میکنهد که امکهان
پیروزی خواهان ب دلیل فعل یا ترکی ک از ناحی او یا خوانده روی داده یها قههرا تحقهق یافته ،
 .5غمامی ،مجید؛ دعوای متقابل ،مجل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش  ،11زمستان  ،5929ص .003
 .0شمس ،عبداهلل؛ آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) ،ج نخسهت ،چ  ،99نشهر دراش ،تههران ،ش  ،292بههار ،5939
ص .913
 .9شمس؛ همان.
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وجود ندارد .برای مثال ،در دعوای الزام ب اجرای تعههد قهراردادی ،خوانهده ضهمن قبهول وجهود
قرارداد اثبات می کند ک عدم انجام تعهد ب دلیل تقصیر خواهان بوده است .یا برای مثال ،حسب
نوع خواست  ،خوانده فسخ قرارداد ،رد خواست  ،صلح دعوا و ..را اثبات میکند.
با این وصف ،دفاع اثباتی ،مصادیق متعددی دارد ک هرکدام تنها در مورد خاص خود قابهل اجهرا
است .ب عالوه ،همان گون ک اثبات ادعها بها خواههان مهیباشهد (مهاده  5019ق.م و مهاده 539
ق.آ.د.م) ،اثبات دفاع اثباتی هم بر عهده خوانده قرار می گیرد .ب موجب قسهمت دوم مهاده 5019
ق.م« ،مدعی علی هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود ک محتاج ب دلیل باشد ،اثبهات امهر به
عهده او است» .بنابراین و برای مثال ،اگر خواست خواهان الزام ب اجرای قرارداد و دفاع خوانهده،
فسخ آن باشد ،صرف ادعای فسخ ،ب طور ضمنی اقرار خوانده ب وجود قرارداد در رابطه طهرفین
محسوب می شود و اگر واکنشی ک خوانده انتخاب کرده است ،اثبات نشود ،ب احتمهال زیهاد وی
ب خواست خواهان محکوم خواهد شد.
دفاع اثباتی واکنشی است ک خوانده اتخاذ میکند و ب موجهب آن در برابهر ادعهای خواههان به
اموری متوسل می شود ک عناصر آن متفاوت از چیزی است ک مورد ادعا میباشهد .بنهابراین ،در
دفاع اثباتی یک یا چند امر موضوعی (سبب) ادعا میشود ک اگر اثبات گردد ،موجب بی اثر شدن
سبب دعوای خواهان و در نتیج شکست کلی یا جزئی وی خواهد شد.
توسل ب دفاع اثب اتی ،فرع بر پذیرش اصل ادعای خواهان از سوی خوانده یها اثبهات قبلهی آن از
سوی مدعی می باشد .با اتخاذ این نوع از دفاع ،خوانده سبب یا اسبابی را طرح میکند ک اگر به
نتیج برسد ،نتیج آن ایجاد مانع در برابر ادعای خواهان یا پیشگیری از پیروزی او است.
امر یا امور موضوعی مطرح در دفاع اثباتی باید ب نحوی باشد ک ب طور مستقیم با سبب دعهوای
خواهان معارض بوده یا اثبات آن را غیر ممکن سازد .برای مثال ،در دعوایی ب خواست «الزام به
اجرای تعهدات قراردادی» ،خوانده (متعهد) ،اثبات می کند ک قرارداد مذکور به دلیهل حجهر وی
باطل بوده است و لذا الزام ب اجرای آن مفهومی ندارد.
در ایاالت متحده ،قواعد  2و  55از قواعد فدرال دادرسی مدنی ،موضوع دفاع اثباتی را مورد توج
قرار داده است .قاعده  2ضمن ذکر مصادیقی از دفاع اثباتی ،آن را از جمله طهرق دفهاعی قابهل
استناد میشمارد .دفاع اثباتی ،مختص دعوای حقوقی نیست؛ در دعوای کیفری هم امکان توسهل
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ب این نوع از دفاع وجود دارد .برای مثال ،دفاع مشروع ،اجبهار یها اکهراه و جنهون از جمله ایهن
دفاعیات میباشد .صرفنظر از ماهیت دفاع کیفری ،در امور حقوقی رضایت زیاندیهده ،مفهروض
بودن خطر برای زیاندیده (حالتی ک متضرر ،با علم ب احتمال خطر ،خود را در موقعیت خطرناش
قرار داده است) ،دفاع از جان یا مال (مانند اینک شخص در مقام دفاع از جان یا مال ،حیوان دیگهری را
تلف یا ناقص کند) و توافق قبلی طرفین را میتوان از مصادیق دفاع اثباتی محسوب داشت.
در حقوق کشورمان ،مواد  52و  590ق.آ.د.م ،مصادیقی را برای دفاع برشمرده است ک بسیاری از
آنها دفاع اثباتی بشمار می آیند .عالوه بر فسخ ،صهلح یها رد خواسهت  ،مهذکور در دو مهاده فهوق،
مصادیق دیگری برای دفاع اثباتی وجود دارد .حتی لحن این دو مهاده ههم نشهان مهیدههد که
مصادیق دفاع ،محدود ب موارد مذکور نیستند و خوانده میتواند از ههر موقعیهت و امکهانی بهرای
اثبات جایگاه دفاعی خود بهرهمند شود.
بند سوم :حدود و قلمرو دفاع اثباتی

محتوای دفاع اثباتی و ادل ای ک برای اثبات آن ارائ میشود ،اغلب منتهی به صهدور رأی مبنهی بهر
بیحقی یا عدم استماع دعوای خواهان میشود .در عین حال ،این پرسش مهم مطرح میشود که آیها
خوانده در مقام دفاع اثباتی ،باید عالوه بر مخدوش ساختن سبب دعوای خواهان ،حقانیهت خهود را نیهز
اثبات نماید یا صرف اثبات بیاعتباری یا مسموع نبودن دعوای خواهان ،کفایت میکند؟
پرسش دیگر آن است ک آیا مضمون دفاع اثباتی ،همیش و لزوماً ،دفاع در برابر «سبب» دعهوای
خواهان میباشد یا خدش ب «دلیل» دعوای خواهان را هم میتوان دفاع اثباتی محسوب داشت؟
در ااسخ به ارسش ارل بایو اظهار داشت که آنچه برای ایررزی خواهان تزم است ،صرا ًا
اثبات بی حقی خوانو در خصوص خواسته نیست؛ بلکه عالر بر آن بایو نفع مستقیم،
شخصی ،میررع ر قابل مطالبه خواهان اثبات گردد .بنابراین ،صرف خوشه در سبب
خواهان (به هر عنوان) مانع از ایررزی ری میشود ر برای صورر حکم بیحقی یا قرار رد
یا عوم استماع دعوای خواهان ،تزم نیست حقانیت خوانو ثابت شود .در نتیجه ر برای
مثال ،در دعوایی که خواسته آن «اثبات مالکیت» میباشو ،دادگا تنها در صورتی
می توانو حکم به محکومیت خوانو صادر کنو که مالکیت خواهان را در االک مورد دعوا

059

دفاع اثباتی

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76

احراز نمایو ر صرف اثبات عوم مالکیت خوانو ر اینکه ری دلیلی برای تصرف خود
1
نوارد ،برای ایررزی خواهان کفایت نمیکنو.
البت هرگاه ،دلیل عدم پیروزی خواهان ب شرح فوق ،ایراداتهی همچهون «عهدم توجه دعهوا به
خوانده» یا «بینفعی خواهان» باشد ،صدور رأی ب رد یا عدم استماع دعوای خواهان را نمیتوان
با دفاع اثباتی خوانده مرتبط دانست .زیرا ،اوالً :دفاع اثباتی نوعی از دفاع ماهوی مهیباشهد ،حهال
آنک ایراداتی ک از جمل در ماده  29ق.آ.د.م آمده ،صرفاً ایرادات شکلی میباشد .ثانیا :پیششرب
استماع و یا مؤثر بودن دفاع اثباتی خوانده آن است ک دادخواسهت خواههان و ضهمائم آن کامهل
بوده و دعوای وی با ایراد شکلی روب رو نباشد .در غیر این صورت ،دعوا ،علیالقاعهده بها یکهی از
قرارهای قاطع (مذکور در ماده  990ق.آ.د.م) روب رو خواهد شد و حداقل در این دادرسی ،نوبت ب
دفاع اثباتی نخواهد رسید.
در پاسخ ب پرسش دوم ،باید توج داشت ک دفاع در برابر دلیل ،ب این صورت ک بهرای مثهال،
خوانده ،جعلیت سند خواهان یا فسهق شههود وی را اثبهات کنهد ،هرگهز دفهاع اثبهاتی محسهوب
نمیشود؛ حتی اگر نتیج آن ،حکم بر بیحقی خواهان باشد.
ب عنوان نکت آخر در مورد حدود و قلمرو دفاع اثباتی ،ب نظر نمیرسهد که منعهی بهرای دفهاع
اثباتی در برابر دفاع اثباتی وجود داشت باشد .برای مثال ،در دعوای الزام ب اجرای عقهد ،خوانهده
دفاع میکند ک این عقد را ب دلیل خیار عیب فسخ کرده است .خواهان نیز متقابال دفاع مهیکنهد که
چون خیار عیب فوری بوده و از سوی ذوالخیار فورا اعمال نشده ،در واقع فسخ تحقق نیافت است.
بنابراین ،همانگون ک دفاع اثباتی ،تعرض ب سبب ادعا میباشد ،ب سبب دفاع اثبهاتی ههم مهیتهوان
تعرض کرد و اثبات نمود ک سبب دفاعی اساساً محقق نشده یا اکنون قابل استناد نمیباشد.
قانون مدنی دفاع اثباتی را در دعاوی قراردادی ب طور صریح پذیرفت است .ب موجهب مهاده 003
قانون مدنی« ،اگر متعهد ب واسط حادث ای ک دفع آن خارج از حیط اقتهدار او اسهت ،نتوانهد از
عهده تعهد خود برآید ،محکوم ب تلدی خسارت نخواهد بود» .در ماده  009ق.م ،.بار اثبات تهلثیر
عامل خارجی در عدم ایفای تعهد ،برعهده متعهدی قرار گرفت ک اصل متعهد بهودن وی اثبهات
شده است.
 .5رأی شماره 515ه 5995/29/51شعب سوم دیوان عالی کشور؛ ب نقل از:
www.ghavanin.ir/detail.asp?id=52113
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با این حال ،دفاع اثباتی محدود ب دعاوی قراردادی نیست .برای مثال ،وقتی میتوان قوه قهاهره
یا ناشی شدن از فعل زیاندیده را برای رهایی از مسئولیت قهری اثبات کرد ،پس دفاع اثبهاتی در
دعاوی غیرقراردادی نیز قابل تحقق می باشهد .به موجهب مهاده  122قهانون مجهازات اسهالمی
(مصوب « ،)5930در مواردی ک جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتهار کسهی نباشهد،
مانند اینک در اثر علل قهری واقع شود ،ضمان منتفی است» .همچنین مطابق با تبصهره  5مهاده
 931همان قانون« ،هرگاه مریس یا پرستار بداند ک دستور اشتباه است و موجب صهدم و تلهف
می شود و با وجود این ب دستور عمل کند ،پزشک ضامن نیست بلک صدم و خسارت مستند ب
خود مریس یا پرستار است».
گفتار دوم :تفکیک دفاع اثباتی از مفاهیم مشابه و مرتبط
در این گفتار ب ترتیب ب مقایس دفاع اثباتی با دفاع انکاری ،دفاع اثباتی با دعوای متقابل ،دفهاع
اثباتی با اقرار مرکب و دفاع اثباتی و قسم میپردازیم.
بند اول :مقایسه دفاع اثباتی با دفاع انکاری

دفاع اثباتی با دفاع انکاری تفاوت دارد .وقتی خوانده ادعای خواهان را انکار کرده و ایهن انکهار را
اثبات میکند ،در واقع ثابت می شود ک نفع موضوع ادعا بر علی خوانده قابل تحقق نیست .مانند
اینک در دعوای مطالب خسارت ناشی از اتالف ،خوانده منکر رابط سببیت شده و اثبات مهیکنهد
ک در زمان ورود خسارت ب خواهان ،اساسا در محل دیگری بوده و عامل خسارت نبوده است.
ب عبارت دیگر ،دفاع انکاری پاسخ مطلقاً منفی (خیر) ،در برابر ادعای مثبت (بلی) خواهان اسهت.
بنابراین ،هرگاه پاسخ منفی خوانده ،همراه با قید و شهرب باشهد ،نمهیتهوان آن را دفهاع انکهاری
دانست؛ بلک چنین پاسخی میتواند تحت شرایطی ،دفاع اثباتی محسوب گردد .به عنهوان مثهال
ساده ،وقتی در دعوای طلب ،خوانده اظهار میکند ک اساسا بدهکار نیست (نفی ادعها مهیکنهد)،
دفاع وی از نوع انکاری است ،اما هرگاه ب وجود بدهی اقرار کهرده و در عهین حهال پرداخهت یها
مصالح آن را اثبات کند ،دفاع وی را نمیتوان دفاع انکاری محسوب داشت .همچنین ،در دعوای
اثبات اصالت سند عادی ،هرگاه خوانده منکر امضای خود شود و علیرغم اینک وظیف او نیسهت،
این انکار را اثبات کند ،دفاع از نوع انکاری است؛ ولی اگر امضای خهود در سهند را پذیرفته و در
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جهت اثبات جعلیت سند تالش کند ،دیگر نمیتواند ب موضع انکهاری عهدول نمایهد .زیهرا ،ایهن
شخص دیگر منکر نبوده و مدعی جعلیت سند میباشد.
تفاوت دیگر دفاع اثباتی و دفاع انکاری در آن است ک منکهر ،وظیفه ای در اثبهات موضهع خهود
ندارد ،حال آنک خوانده ای ک شرایط دفاع اثباتی را دارد ،ممکن است برای رها شدن از دعهوا یها
ب این دلیل ک خواهان در موقعیت پیروزی قرار دارد ،مجبور ب تهدارش دفهاع اثبهاتی شهود .به
عالوه ،انکار همواره امکانپذیر نیست؛ اما دفاع اثباتی مصادیق متعددی دارد ک در اکثهر دعهاوی
میتوان ب آن ها متوسل شد .برای مثال ،وقتی اصل طلب یا قهرارداد یها عاملیهت خوانهده در ورود
خسارت اثبات شود ،این شخص دیگر نمیتواند انکار نماید ،اما تحت شرایطی میتواند ب ترتیهب
با اثبات پرداخت دین ،مصالح تعهدات ناشی از قرارداد یا ناشی شهدن خسهارت از قهوه قهاهره از
مسئولیت رها شود.
ب موجب قسمت اخیر ماده  002ق.آ.د.م ...« ،چنانچ نسبت ب اصالت سند همراه بها دعهوای پرداخهت
وج یا انجام تعهد ،تعرض شود فقط ب ادعای پرداخت وج یا انجام تعهد رسیدگیخواهد شد و تعهرض
ب اصالت قابل رسیدگی نمیباشد» .این ماده داللت بر این امر دارد ک اگر خوانده دفهاع اثبهاتی نمهود،
دیگر دفاع انکاری قابل قبول نیست .هرچند در ماده  002ق.آ.د.م ،فقط اشاره ب پرداخت و انجام تعههد
شده ،ولی قاعده مندرج در این ماده شامل کلی شیوههای دفاع اثباتی میگردد.
بند دوم :مقایسه دفاع اثباتی با دعوای متقابل

دفاع اثباتی با دعوای متقابل تفاوت دارد .این تمایز ب اندازهای اهمیت دارد ک مواد  52و  590ب
وجود آنها تصریح کردهاند .دعوای متقابل ،یک ادعای مرتبط یا هم منشل با دعوای اصهلی اسهت
ک از سوی خوانده اصلی بر علی خواهان اصلی طرح مهیشهود .در ایهن دعهوا ،خواههان متقابهل
میکو شد تا دعوای دیگری غیر از دعوای خواهان (اصلی) را طرح کرده و اثبات کنهد .بنهابراین از
حی «هدف» دعوای متقابل و دفاع اثباتی تفاوت دارند .ب عالوه ،با توج به اطهالق مهاده 92
ق.آ.د.م ،دعوای متقابل یک ادعا است و طرح آن مستلزم تقدیم «دادخواسهت» مهیباشهد .حهال
آنک  ،دفاع اثباتی ،خوانده را از جایگاه دفاعی خارج نمیکند و به همهین دلیهل ،ادعهای مسهتقل
محسوب نمیشود.
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ب تعبیر قضایی « ،دعوای متقابل از دفاع متمایز است؛ در دعوای تقابل ،مدعی دعوا تقابهل اکتفها
نمی کند ب اینک تنها مدعی را محکوم ب بیحقی کند؛ بلک با طرح آن قصد حمل ب خواهان را
دارد ب این معنی ک دو مقصود دارد :اول اینک تا آنجا ک مقدور است خواهان را در دعوای اقام
شده از طرف او شکست داده و محکوم ب بیحقی کند دوم اینک امتیازی عالوه بر اثبات بیحقی
خواهان ب دست آورد .در صورتیک در دفاع ،دفاع کننده یک منظور بیش ندارد و آن ایهن اسهت
ک خواهان را در دعوایی ک اقام کرده محکوم ب بیحقی کند».

1

با وجود آنچ گفت شد ،در برخی موارد ،دعوای متقابل و دفاع اثباتی شباهت زیادی ب ههم پیهدا
می کنند :هرگاه ،خوانده اصلی ،دعوایی را بر علی خواهان اصلی طرح کند که بها دعهوای اصهلی
ارتباب کامل داشت باشد ،1خطر خلط شدن این دو وجود دارد .برای مثال ،هرگهاه زوجه دعهوای
مطالب نفق را طرح کرده و شوهر ،علی رغم سهکونت طهرفین در منهزل مشهترش ،مهدعی عهدم
تمکین شود ،این مسئل پیش میآید .زیرا ،الزام شوهر ب انفاق زن ،منوب ب تمکین میباشد و در
عین حال ،ادعای عدم تمکین هم خالف ظواهر بوده و باید در قالب دعوای مستقل اثبات گهردد.
ارتباب کامل این دو دعوا موجب می شود ک با فرض اثبات دعوای تمکین ،دعوای مطالب نفق ب
نتیج نرسد.
همچنین در دعوای اصلی یا فرعی اثبات اصالت سند ،هرگاه طرف مقابل مدعی جعل شود ،اثبات
جعلیت سند با اصالت آن مغایرت خواهد داشت.
در چنین فروضی ،تفکیک دعوای متقابل از دفاع اثباتی از حی ماهیت ،واقعا دشوار خواههد بهود.
تنها توجیهی ک میتوان ارائ داد آن است ک در دفاع اثباتی ،دفاعکننده ب سبب دعوای خواهان
تعرض کرده و تنها هدفی ک دارد آن است ک دعوای خواهان به نتیجه نرسهد؛ حهال آنکه در
دعوای متقابل ،عالوه بر تالش برای پیشگیری از پیروزی خواههان ،درصهدد اثبهات حقهی بهرای
خویش میباشد.

 .5بخشی از نظری دادستان سابق کلکشور ،مرحوم شادروان دکتر عبدالحسین علیآبادی در مقدم رأی وحهدت رویه شهماره
99ه 5999/22/53هیئت عمومی دیوانعالی کشور؛ ب نقل از :مهوازین قضهایی هیئهت عمهومی دیهوانعهالی کشهور(مدنی) ،ج
چهارم ،چ دوم ،انتشارات حسینی ارشاد ،تهران ،5912 ،صص 599ه.502
 .0مالش «ارتباب کامل» در ماده  595ارائ شده است .ب موجب قسمت دوم این مهاده« :بهین دو دعهوا وقتهی ارتبهاب کامهل
موجود است ک اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد».
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وجود دادگاه هایی با صالحیت ذاتی یا خاص مختلف موجب میشود ک مثالهای نهادری مطهرح
گردد ک در آن خوانده در مقام دفاع اثباتی مجبور ب طرح دعوا برای اثبات موضهع دفهاعی خهود
شود .برای مثال ،هرگاه زوج دعوای الزام ب تنظیم سند رسمی ملکی را طرح کند که مهریه او
واقع شده و شوهر در مقام دفاع ،مدعی فسخ نکاح شود .بر فرضی ک نتیج این دفاع ،عدم تعلق
مهری ب زن باشد ،میان دو دعوا ارتباب کامل وجود دارد .با این حهال ،دعهوای زوجه (الهزام به
تنظیم سند رسمی) در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی و دفاع شوهر (فسخ) در صالحیت دادگهاه
خانواده میباشد.
در چنین مواردی ،از آن جهت ک با وجود دادگاه خانواده دعوای فسهخ نکهاح در دادگهاه عمهومی
حقوقی قابل رسیدگی نیست ،دفاع «فسخ نکاح» باید ب عنوان دعوای مستقل در دادگهاه خهانواده
طرح شده و رسیدگی دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف در خصوص فسخ نکاح متوقف میگهردد .بها
این وصف ،هر چند ک ب تصریح ماده  590ق.آ.د.م« ،فسخ» یک دفاع محسهوب مهیشهود ،امها
دفاعکننده مجبور است آن را ب عنوان ادعا در دادگاه صالح طرح نماید.
بند سوم :مقایسه دفاع اثباتی با اقرار مرکب

دفاع اثباتی در پارهای از موارد با «اقرار مرکب» (قابل تجزی ) منطبق مهیباشهد؛ در عهین حهال،
نمی توان تمام مصادیق این نوع از اقرار را از مواردی محسوب داشت ک تنها دفاع اثباتی میتواند
خوانده را از محکومیت برهاند.
در اقرار مرکب،خوانده تمام یا بخشهی از ادعهای خواههان را مهیپهذیرد و سهپس در مقهام دفهاع
برمی آید .مانند اینک در دعوای طلب ،ب بدهکاری خود اقرار کرده ،اما مدعی پرداخهت مهیشهود
(ماده  5029ق.م) .ب عبارت دیگر« ،اقرار» جزئی از اقرار مرکب بشمار میآید ،اما لزوما بخشی از
دفاع اثباتی نیست .حتی اگر ادعای خواهان با دلیل دیگری (غیر از اقرار) اثبات شده باشد ،باز هم
خوانده از دفاع اثباتی محروم نمی شود .مانند اینک پس از اثبات طلب خواهان از طریق رسهید یها
فاکتور ،خوانده ثابت کند ک این بدهی با دین واجد شرایطی تهاتر شده است
بند چهارم :مقایسه دفاع اثباتی با قسم
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دفاع اثباتی را می توان با قسم شرعی هم مقایس کرد .ب موجب قاعده «البینه علهی المهدعی و
الیمین علی من انکر»  ،هرگاه مدعی دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشت باشد ،تحهت شهرایطی
می تواند از منکر تقاضای قسم نماید .در چنین مواردی ،آیها مهیتهوان سهوگند منکهر را از جمله
مصادیق دفاع اثباتی محسوب داشت؟
در پاسخ باید توج نمود ک موقعیت خوانده ،موضوع دعوا و نحوه واکهنش خوانهده ،در تعیهین یها
تشخیص نوع دفاع وی مؤثر است .در یک دعوا ،تنها زمانی نوبت ب قسم خوانهده مهیرسهد که
خواهان دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشت و خوانده هم از جایگاه «منکر» خارج نشود .بنابراین
و برای مثال ،اگر خوانده ب طور صریح یا ضمنی ب اصل ادعا اقرار نماید ،دیگر در جایگاه منکری
ک قسم وی برای محکوم نشدن او کفایت میکند ،قرار ندارد .ب عبارت بهتهر ،حتهی اگهر قسهم
دلیلی برای اثب ات دفاع باشد ،دلیل اثبات دفاع انکاری است و ن دفاع اثباتی .بنابراین ،توسهل به
دفاعیاتی همچون تهاتر قهری ،صلح ،رد خواست یا بطالن معامله  ،تنهها در صهورتی به نتیجه
میانجامد ک خوانده (استناد کننده) ،دفاع خود را اثبات کند و قسم وی برای اثبات چنین مهواردی
کفایت نمیکند.
گفتار سوم :مبنا و ماهیت دفاع اثباتی
بند اول :مبنا و معیار تشخیص دفاع اثباتی

حقوقدانان علی رغم ذکر مصادیقی برای دفاع یا دعوای متقابل ،مبنایی بهرای تشهخیص تفهاوت
طرق دفاعی یا دعوای تقابل از هم ارائ نکردهاند .در نتیج ب کار بردن عباراتی همچون تهالش
خوانده برای «ایجاد موقعیت جدید» نیز چندان روشن و راهگشا نیست.
تمام ایرادات فوق نشان میدهد ک گاه مفهوم دفاع و ادعا با هم خلط شهده اسهت و بایهد معیهار
دقیقتری برای تشخیص این دو ارائ شود .برای مثهال ،دعهوای بطهالن نکهاح دعهوای متقابهل
نیست .هرگاه مرد مدعی اثبات اصل نکاح بوده و زن دفاع کند ک نکاح مورد ادعا باطهل بهوده و
اساسا منعقد نشده ،این اقدام هرگز ادعای مستقلی نیست و دفاع اثباتی میباشد .همچنهین اسهت
رابط میان دعوای الزام ب تعهدات ناشی از نکاح و دفاع فسخ نکاح.
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حکم یا جنب اعالمی دارد یا جنب اجرایی« .حکم اعالمی ،یعنی حکمی ک ب موجب آن ،دادگهاه
وضعیت جدیدی را در رابط اصحاب دعوا برقرار نمیکند ،بلک صرفا وضعیت موجودی را ب طهور
«رسمی» اعالم می کند .مثل اعالم مدیون بودن خوانده یا حکم ب اعتبار قرارداد و الزام فروشنده
ب تنظیم سند رسمی انتقال ب نام خریدار .در واقع ،در حکم اعالمی ،دادگاه وضعیت موجهودی را
با توج ب ادل ابراز شده «کشف» میکند 1.ولی حکم اجرایی حکمی میباشد ک باید مفاد حکهم
توسط محکومعلی یا توسط ادارات یا مؤسسات دولتی اجرا شود .حکهم دادگهاه به طهور معمهول،
قابلیت اجرایی دارد .در مقابل« ،حکم غیر اجرایی ،حکمی اسهت که به لحهاظ مهاهیتی قابلیهت
اجرایی ندارد؛ مانند حکم ب اصالت سند ک چیزی ب وضعیت موجود اضاف نمهیکنهد و بنهابراین
اجرا مطرح نیست».

1

خواست خواهان امکان دارد درخواست حکم اعالمی یا اجرایی باشهد .وقتهی دفهاع خوانهده جنبه
اجرایی داشت باشد ،باید در چارچوب متقابل اقام شده ،ولی اگر دفاع خوانده جنب اعالمی داشت ،
دفاع ساده و مشمول ماده  590ق.آ.د.م ،بوده و نیازمند تقدیم دادخواست نیست.
بر این اساس ،اگر خواهان دعوای الزام ب انتقال سند رسمی ب استناد بیعنام عادی اقام نمهوده
و خوانده مدعی فسخ یا بطالن آن قرارداد شود ،ب دلیهل اینکه جنبه اجرایهی نداشهت و اعهالم
وضعیتی می باشد ،دفاع ،مشمول ماده  590بوده 3،ولی اگر ب طور مثال خواهان درخواست تمکین
زوج را نموده و زوج مدعی فسخ نکاح گردد ،بر خالف ظاهر مهاده که فسهخ را مشهمول مهاده 590
دانست  ،ب دلیل اینک اعالم فسخ جنب اجرایی داشت  ،باید در چارچوب دعوای متقابل مطرح شود.
بنابراین معیار تشخیص دفاعیات مندرج در ماده 590از دعوای متقابل ،جنب اعالمهی یها اجرایهی
بودن آن دفاع میباشد؛ اگر صرفا اعالم وضعیتی باشد ،نیاز ب تقدیم دادخواست نداشت  ،ولی اگهر
دفاع جنب اجرایی داشت  ،باید ب صورت متقابل مطرح شود .ب طور مثال در ادعهای بطهالن سهند
خواهان توسط خوانده ،اگر سند خواهان سند رسمی بوده ،چون باید در اداره ثبت اسناد و امهالش
باطل گردد ،باید در چارچوب دعوای متقابل مطرح شود ،ولی اگر سند خواهان عادی بهوده ،چهون

 .5افتخارجهرمی ،گودرز و السان ،مصطفی؛ آیین دادرسی مدنی ،ج دوم ،چ سوم ،انتشارات دوراندیشان ،تهران  ،5939ص .592
 .0افتخارجهرمی و السان؛ پیشین ،ص .591
 .9قهرمانی ،نصراهلل؛ مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی ،ج اول ،چ اول ،انتشارات خرسندی  ،5921ص.15
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نیازی ب ابطال آن از طرف شخصی نمیباشد ،دفاع ساده بهوده و نیهازی به تقهدیم دادخواسهت
متقابل جهت اعالم بطالن نیست.
در تلیید این دیدگاه گفت شده ،هرگاه در مقابل دعوای تمکین از جانب زوج ،زوج ب استناد عدم
پرداخت نفق  ،خواستار رد دعوای زوج میگردد ،دفهاع او ،پاسهخی سهاده در ماهیهت و تلکیهد بهر
بیحقی خواهان است .لیکن ،اگر پاسخ و دفاع خوانده ،عدم التزام ب تمکین ب واسهط فسهخ یها
بطالن نکاح باشد ،باید ب صورت دعوای متقابل مطرح شود 1.همچنین دفاع عدم انفهاق در برابهر
دعوای الزام ب تمکین نیز پذیرفتنی نیست .زیرا ،انفاق منوب ب تمکین اسهت نه اینکه تمکهین
مشروب ب انفاق باشد.
تفکیک فوق ،ب اندازه کافی دقیق است ،اما مثالهایی ک برای آن ذکر شده ،دقیق نیستند .دفاع
فسخ نکاح در برابر دعوای تمکین ،هرگز یک امر اجرایی نیست؛ هرچند ک اثبهات آن منهوب به
تحقق یکی از موارد خاص مصرح در مواد  5505ب بعد ق.م ،میباشد .همچنین دفهاع بطهالن در
برابر سند رسمی ،یک دفاع اثباتی است و اینک در صهورت به نتیجه رسهیدن ایهن دفهاع ،چه
شخصی مسئ ولیت ابطال سند را دارد ،خصوصیت یا تلثیری در صدق این عنوان ندارد.
نکت دیگر این است ک منهع قهانونی بهرای طهرح مهوارد دفهاعی منهدرج در مهاده  590ق.آ.د.م،
ب صورت دعوای متقابل وجود ندارد .با توج ب اینک دعوای متقابل فقط تا جلس اول قابل اقام
بوده ولی این دفاعیات محدود نبوده و متعدد میباشند؛ همچنین ادعای جدید نبهوده و در مرحله
تجدیدنظر نیز قابل طرح می باشند ،بهتر است در چارچوب دعوای متقابل مطرح نشود؛ زیهرا ،اگهر
در چارچوب دعوای متقابل اقام شود ،دادخواستدهنده (خواهان تقابل) تنها بایهد در چهارچوب دعهوای
متقابل اظهارات خود را بیان نماید ،ولی اگر ب صورت دعوای متقابل مطرح نشوند ،مهیتهوان به همه
اظهارات و ادعاهایی ک جنب دفاعی دارند ،استناد کرد و محدود ب مورد خاصی نمیشود.
بند دوم :نقش دفاع اثباتی در تغییر بار اثبات

وقتی خوانده درصدد خدش ب سبب دعوای خواهان برآید ،از حی بار اثبات شرایط جدیدی پدیهد
می آید ک با آنچ خواهان پیشبینی میکرده و درصدد اثبات آن بوده ،تفاوت دارد .در این حالت،
همانگون ک ادعای خواهان ،امری «وجودی» میباشد ،موقعیت دفاعی خوانده ههم به صهورت
 .5واحدی ،جواد؛ دعوای متقابل ،مجل حقوقی دادگستری ،ش  ،0زمستان  ،5992ص .9
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وجودی در می آید .با این وصف ،چون اثبات امر عدمی دشوار میباشهد ،خوانهده ملهزم به اثبهات
جایگاه دفاعی خود میشود1.ب عبارت دیگر ،همانگون ک ادعای خواهان ،اغلب مخالف با اصل
عدم میباشد ،دفاع اثباتی نیز چنین وضعیتی دارد.
برای مثال  ،بر فرض اثبات وجود قرارداد در رابط اصهحاب دعهوا ،اینکه خوانهده بهرای گریهز از
خواست الزام ب اجرای تعهد ،مدعی انفساخ عقد شود ،امری خالف اصل (عدم انفساخ) بوده و نیاز
ب اثبات دارد .در واقع ،همان فلسف یا توجیهی ک برای تحمیل بار اثبات ب مدعی وجود دارد ،در
این مورد هم صدق میکند.
این تحلیل ک بار اثبات ادعا یا دفاع باید بر عهده ذینفع آن نهاده شهود ،نبایهد قاعهدهای بهدون
استثنا محسوب گردد .وقتی خوانده برای دفاع از خود در دعوای قراردادی ،مدعی جنون حین عقد
می شود؛ در حالی ک ظواهر برخالف این امر داللت دارد ،اثبات عدم جنون وی ب مراتب راحتتر
از اثبات جنون او ا ست .همچنین ،فناوری اثبات برخی از امور عدمی را در مقایس با امهر وجهودی
تسهیل کرده است .ب عنوان مثال دیگر ،همانطور ک گفت اند 1،اثبات عدم پرداخهت مالیهات از طریهق
مراجع ب آنچ در سامان رایان ای ثبت شده ،بسیار آسانتر از اثبات ادعای پرداخت آن میباشد.
دفاع اثباتی لزوما مبتنی بر اقرار ب خواست خواهان نیست ،هرچند ک اغلهب چنهین اسهت .بهرای
مثال ،در دعوای الزام ب تمکین ،هرگاه زوج دفاع کند ک از حق حبس (مهذکور در مهاده 5221
قانون مدنی) استفاده کرده ،این اقدام ،اقرار ب عدم تمکین بوده و در عین حال ،دفهاعی در برابهر
آن است.
همچنین دفاع اثباتی محدود ب قراردادها و روابط ناشی از اعمال حقوقی نمیباشهد .بهرای مثهال،
شخصی ک زیان وارده ب وی منتسب است ،میتواند دخالت فعل زیاندیده در تشدید خسارت یها
قوه قاهره را اثبات کند.
ب طور طبیعی وقتی شخصی مدعی فسخ قراردادی می شود ،ب نحوی قهرارداد را قبهول نمهوده و
پذیرفت است ک باطل نیست .در این صورت باید پذیرفت ک هم یها برخهی از مصهادیق دفهاع
5. Phipson, Sidney Lovell & Malek, Hodge M, Phipson on Evidence, Sweet & Maxwell,
London 0252, p 509.
0. Cross, Rupert & Tapper, Colin, Cross and Tapper on Evidence, Twelfth Edition, Oxford
University Press 0252, pp 552-553.
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اثباتی با همدیگر قابل جمع شدن نیست .با این وصف ،پرسشی ک مطرح میشود این اسهت که اگهر
دلیلی بر بطالن قرارداد ،مانند عدم اهلیت یکی از طرفین حین عقد ،ب دست آیهد ،آیها مهیتهوان آن را
پذیرفت یا باید مورد را مشمول انکار بعد از اقرار دانست و دفاع بر مبنای بطالن را بیاعتبار دانست؟
صرفنظر از بح دفاع اثباتی ،باید قبول کرد ک هرچند دفاع فسخ قرارداد ،ب طور ضمنی اقرار ب
صحت آن میباشد و دفاع بطالن با دفاع فسخ تعارض دارد؛ اما اگهر دالیهل کهافی بهرای اثبهات
بطالن وجود داشت باشد ،باید پذیرفت شود .زیرا ،بطالن ،وضعیت حقوقی (ثبهوتی) یهک قهرارداد
است و هرچند در فرض مورد بح  ،ادعای بطالن ،خالف ظاهر (اقرار ضمنی ب صحت عقهد به
دلیل دفاع فسخ) میباشد ،اما میتوان بطالن قرارداد را اثبات کرد .زیرا ،اقرار ب صحت قراردادی
ک واقعا (ثبوتا) باطل بوده ،آن را ب عقد صحیح بدل نمیسازد .لذا همانگون که نمهیتهوان بها
توافق بعدی ،وضعیت حقوقی عقد صحیح را ب عقد باطل تغییر داد ،بطهالن واقعهی قهرارداد ههم
میتواند پس از دفاع فسخ آن و عجز از اثبات فسخ اثبات گردد.
چنانچ مالحظ می شود ،چون دفاع اثباتی ،دفاعی مرتبط با سبب دعوا مهیباشهد و سهبب دعهوا
(یعنی منشل نفع مورد ادعای خواهان) یک مسئل مربوب ب حقوق ماهوی است ،لهذا بحه دفهاع
اثباتی ب طور مستقیم با مسائل حقوق ماهوی ارتباب مییابد.
بند سوم :رکن بنیادین دفاع اثباتی :خدشه به سبب دعوا

از مباح گفتارها و بندهای فوق میتوان نتیج گرفت ک محور دفهاع اثبهاتی خدشه به سهبب
دعوای خواهان (طرف مقابل) میباشد و در مقابهل خواسهت و دالیهل خواههان قهرار نمهیگیهرد.
بنابراین ،تعرض ب ادل طرف مقابل ،دفاع اثباتی نیست .برای مثال اینکه اقهرار صهحیحا انجهام
نشده یا با چنین اقراری خواست خواهان اثبات نمیشود و یا ایراد ب محتوای شههادت شههود و،..
دفاع اثباتی نمیباشد.
ویژگی بنیادین دفاع اثباتی و متمایزکننده این دفاع از مفاهیم مشاب  ،آن است ک در دفاع اثباتی،
مستقیما ب همان سببی حمل می شود ک خواهان ب اسهتناد آن مهدعی اسهت .در واقهع ،ههدف
خوانده اثبات بی اثر شدن آن سبب پس از تحقق آن ب دلیل عاملی است ک به خهود آن سهبب
ارتباب دارد .اما اگر خوانده درصدد اثبات سببی باشد ک نتیج غیرمستقیم آن بیاثر کردن سهبب
دعوای خواهان باشد ،نمی توان آن را دفاع اثباتی دانست .برای مثال ،بر روی چکی قیهد گردیهده
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«بابت قرارداد شماره  9001مورخ  .»5939/50/51در دعوای مطالبه وجه ایهن چهک از سهوی
دارنده آن ک طرف قرارداد مذکور نیز می باشد ،خوانده ب استناد بندی از قرارداد ادعا میکند که
چون قرارداد مذکور ربوی بوده و چک نیز بابت ربا صادر شده ،نباید ب پرداخت آن ملزم شهود .در
این مثال ،اظهار خوانده ه حتی اگر قابل اثبات باشده ب عنوان دفاع اثباتی در دعوای مطالب چهک
شنیده نمیشود .زیرا ،او ب سبب دیگری (قرارداد ربوی) تعهرض مهیکنهد که موضهوع خواسهت
هیچیک از طرفین نیست؛ هرچند ک ب طور غیرمستقیم در سبب دعوای جاری (چک) مؤثر است.
در این فرض ،خوانده اصلی باید متقابال دعوای اثبات بطالن قرارداد مذکور را طرح کند .در فرض
پیروزی وی ،دادگاه در دعوای چک نیز دعوای خواهان اصلی را باطل اعالم خواهد کرد.
گفتار چهارم :دفاع اثباتی در عمل
در این گفتار ،چالشهای عملی دفاع اثباتی ،اثبات دفاع اثباتی و جنب های اقتصادی دفهاع اثبهاتی
ب ترتیب بررسی میشود.
بند اول :چالشهای عملی دفاع اثباتی

برای هریک از اصحاب دعوا ،حسب مورد دفاع اثباتی میتواند ب مثابه یهک«تله » عمهل کنهد.
خواهان ممکن است با این امید ک خوانده دلیلی ندارد ،برای اثبات ادعای خهود ،از طریهق ارائه
دالیل مندرج در دادخواست یا گرفتن اقرار صریح یا ضهمنی خوانهده در جلسه دادرسهی تهالش
نماید .در این حالت ،هرگاه دفاع اثباتی خوانده با دالیل محکم پسند همراه باشد ،میتواند منجهر
ب غافلگیری خواهان شود .ب ویژه ک برخالف خواهان ،ادل خوانده و نوع دفاعیات وی قبال به
طرف مقابل ابالغ نمیشود ک او دفاعیات متناسب را تدارش ببیند.
در چنین شرایطی ،قانون آیین دادرسی مدنی ،در راستای اجرای یکی از اصول هم دادرسی مدنی،
یعنی «اصل قابل پیشبینی بودن روند و نتیج مدنی» ب کمک خواهان میشتابد .در حقیقت ،ب
موجب ماده  39ق.آ.د.م« ،درصورتیک خوانده  ...دالیلی اقام کند ک دفاع از آن بهرای خواههان
جزء با ارائ اسناد جدید مقدور نباشد  ،درصورت تقاضای خواهان و تشهخیص موجه بهودن آن از
سوی دادگاه ،مهلت مناسب داده خواهد شد».
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لحن ماده مذکور مبین آن است ک تنها در فرضی ب خواهان «مهلت مناسب» برای تدارش دفاع
داده میشود ک ب تشخیص دادگاه ،او واقعا امکان دفاع در برابر ادله دفهاعی خوانهده را داشهت
باشد .بنابراین و برای مثال ،هرگاه در دعوای مطالب طلب ب استناد چهک یها سهفت  ،خوانهده در
جلس دادرسی حاضر شده و اصل چک یا سفت مورد ادعا را ارائ کند؛ دادگهاه مهیتوانهد در دادن
مهلت تدارش دفاع ب خواهان شدیدا تردید نماید .زیرا« ،وجود چک در دسهت صهادرکننده دلیهل
پرداخت وج آن» میباشد (ماده  59قانون صدور چک).
برای خوانده نیز ،دفاع اثباتی میتواند ب یک تل تبدیل شود 1.چنانچ گفت شد ،دفاع اثباتی اغلب
با اقرار ضمنی ب سبب دعوای خواهان و سپس تالش برای اثبات ناکارآمد بودن آن همراه است.
هرگاه خوانده نتواند ناکارآمهدی سهبب دعهوای خواههان را بها ارائه ادله متناسهب اثبهات کنهد،
علیالقاعده در ماهیت محکوم خواهد شد.
باید توج داشت ک خواهان تنها ب استناد سبب واحد میتواند دعوای خود را اقامه نمایهد ،ولهی
خوانده بر طبق دفاع اثباتی ،از اختیارات زیادی در دفاع از خود برخوردار است و در مقابهل ادعهای
خواهان میتواند ب بطالن ،فسخ ک هرکدام از آنها ممکن است بر اسهاس سهببههای مختلفهی
باشد ،از خودش دفاع نماید .بر این اساس بهتر است ک شخص خوانده هیچ وقت تها جهایی که
می تواند ،خودش را در موقعیت خواهان قرار ندهد و دعوای اصهلی را اقامه ننمایهد .زیهرا ،در آن
حالت نمی تواند از این هم اختیارات استفاده نماید .همچنین این اختیارات گسترده مهلهت دارد و
تا قبل از صدور حکم قطعی قابل استفاده است و اگر ب موقع استفاده نکهرد ،دیگهر نمهیتوانهد ه
ب عنوان دفاع ه از آنها بهره بگیرد.
دفاع اثباتی بعد از صدور حکم قطعی ب نفع خواهان ،باید ب صورت ادعای مستقل طرح شود .به
نظر میرسد ک در واخواهی و تجدید نظر و اعتراض ثال استفاده از دفاع اثبهاتی ممکهن اسهت،
ولی در مرحل فرجهام ممکهن نیسهت .زیهرا ،در ایهن مرحله  ،دیهوان درسهتی یها نادرسهتی رأی
فرجامخواست را بررسی میکند و این موضوع ک خوانده بالقوه از چ حقهوق و تمهیهدات دفهاعی
برخوردار بوده و چرا از آنها استفاده نکرده ،از صالحیت مرجع فرجام خارج است.

5. Tomljanovic, Goran, Defence Disclosure: Is the Right to "Full Answer" the Right to
Ambush? Alberta Law Review, Vol. 92, December, 0220, p 139.
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بند دوم :اثبات دفاع اثباتی

شناسایی حق دفاع اثباتی برای خوانده یا هریک از اصحاب دعوا ک در مقام دفاع قرار مهیگیهرد،
بر مبنای اصل «تناظر» قابل توجی است .اثبات این موضوع ک ادعای خواههان نمهیتوانهد نفهع
قابل مطالب ای برای وی در پی داشت باشد ،از حقوق مسلم خوانده محسهوب مهیشهود .در ایهن
خصوص ،دادگاه از یکسو ،باید فرصت کافی برای تدارش چنین دفاعی ب خوانده بدههد و حتهی
در صورت لزوم جلس دادرسی را تجدید کرده یا ب تهلخیر انهدازد (مهالش مهاده  39ق.آ.د.م .)،از
سوی دیگر ،دادگاه موظف است ب دلیلی ک برای اثبات دفهاع ارائه مهیشهود ،رسهیدگی کنهد و
نمیتواند با این پیش فرض ک این دلیل ،توان معارض با ادل خواهان را ندارد ،از رسیدگی به آن
خودداری کند.

1

روی قضایی نیز بر این امر داللت دارد ک اثبات دفاع اثباتی برعهده شخصی اسهت که به ایهن
دفاع متوسل میشود .برای مثال« ،اگر نوشت مدرش دعوا حکایت از وقوع بیهع و تلدیه وجه آن
نماید و انتساب آن ب خوانده نیز محرز باشد ،فساد معامل محتاج ب اثبات خواهد بود» 1.همچنین
با ثبوت حکمی ب نفع مدعی خسارت حدوم هر یک از موجبات سهقوب خسهارت بایهد از طهرف
خوانده اثبات شود.

3

همانند ادعا ،برای اثبات موضع دفاعی می تهوان به ههر دلیلهی ،از جمله اطالعهات مطلعهین یها
تحقیقات اهل محل استناد کرد .این دفاع ،عالوه بر مقطهع بهدوی در مرحله واخهواهی و مقطهع
تجدید نظر یا اعاده دادرسی هم امکانپذیر می باشد .در مرحل اعاده دادرسی ،دفاع اثباتی باید بها
جهتی ک ا عاده دادرسی بر مبنای آن صورت گرفت  ،مطابقت داشت باشد.
ادل دفاعی نیز همانند ادل اثبات ادعا باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ «زیهرا ،رسهیدگی به دالیهل
برای دادگاه الزامی است».

4

 .5رأی شماره 599ه 5909/20/21شعب  9دیوان عالی کشور؛ ب نقل از :متین ،احمد؛ مجموعه رویـه قضـایی (قسـمت
حقوقی) ،از سال  5955تا سال  ،5992اسفندماه  ،5992انتشارات رهام ،تهران .5925
 .0رأی شماره 5910ه 5959/21/95شعب  9دیوان عالی کشهور ،به نقهل از :جعفهر لنگهرود  ،محمهدجعفر؛ شـرح آراى
شوراى عالى ثبت ،انتشارات گنج دانش ،تهران  ،5935ص .929
 .9رأی اصراری شماره 52159ه 5959/50/59هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ ب نقل از :متین؛ پیشین ،ص .52
 .9رأی شماره 991ه 5951/20/03هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،ب نقل از :متین؛ پیشین ،ص .99
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در مقام استماع دفاع اثباتی و رسیدگی ب ادل دفاع کننده ،باید اصول بنیادین دادرسهی ،از جمله
اصل تناظر ،اصل برابری سالحها ،اصل ارتباب دفاع با ادعا و نیز حدود قاعده اعتبار امهر قضهاوت
شده مورد توج قرار گیرد .بنابراین« ،اگر از طرف خوانده نسبت ب سندی که از طهرف خواههان
ابراز شده و مستند دعوای او بوده ،تکذیب ب عمل آید و درخواست مالحظ اصل سهند مزبهور را
بنماید ،دادگاه نباید (ب علت اینک نسبت ب اصالت ورق مزبور در دعوای دیگری ک بین خواهان
و کسی دیگر بوده ،رسیدگی شده) صحت و اصالت ورق مذکور را نسبت ب خوانده ک در دعوای
مزبور دخالتی نداشت  ،ثابت بداند».

1

بند سوم :جنبههای اقتصادی دفاع اثباتی

ب عنوا ن قاعده در دعاوی حقوقی ،بار اثبات بر دوش اصحاب دعوا قرار دارد و ابزارههای محکمه
برای حقیقتیابی (موضوع ماده  533ق.آ.د.م )،محدود هستند .در ق.آ.د.م ،و گهاه قهانون مهدنی و
سایر قوانین مرتبط ،معیارهایی برای تعیین اینک بار اثبات بر دوش کهدامیهک از اصهحاب دعهوا
باشد ،ارائ شده است .این معیارها (یا در اصطالح حقوقی ،قواعد) همواره مبنای یکسهانی ندارنهد.
برای مثال ،مبنا میتواند «آگاهی» یا «سهولت دسترسی ب دلیل» از سوی طرفی باشد که ایهن
بار بر دوش وی قرار می گیرد .همچنین قواعد مرتبط با بار اثبات میکوشهند تها بهار اثبهات «امهر
عدمی» تا حد امکان بر دوش شخصی قرار نگیرد و در عوض ،طرف مقابل ملزم ب اثبهات «امهر
وجودی» شود.
بررسی این قواعد نشان می دهد ک آنها بر یک منطق ک اغلب از نظر اقتصادی نیز قابهل تلییهد
میباشد ،استوار هستند .برای مثال ،هزین اثبات ادعا اصوال باید برعهده خواهان باشد ،چون اصل
بر «عدم» است .با این حال ،در مواردی ک تعیین اینک بار اثبات بر دوش چ طرفی قرار گیهرد،
ابهام دارد یا قانون در خصوص آن ساکت است ،دادگاه میتواند اقتصادیترین رویکرد را انتخهاب
کند .در مواد  011و  013ق.آ.د.م ،مقرر شده ک اگر انتخاب هزین اثبات با دادگاه باشد ،اصوال آن
را برعهده خواهان (و در مقطع باالتر ،تجدیدنظرخواه) مینهد.
ملزم شدن دفاع کننده ب اثبات در دفاع اثباتی ،در بسیاری از موارد از حی منطق اقتصادی قابل
تحلیل است .برای مثال ،وقتی ک زیاندیده با اثبات ایراد خسارت از سوی شخص معین (خوانده)
 .5رأی شماره 312ه  5909/21/29شعب  9دیوان عالی کشور ،ب نقل از :متین؛ پیشین ،ص .2
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مطالب خسارت می کند ،این خوانده است ک باید شمول یکی از عوامل معافیت بر فعهل خهود یها
وضعیتی ک منجر ب ارتکاب آن فعل شده را اثبات کند .همچنین در دعوای الزام ب اجرای تعهد،
تحمیل بار اثبات این ادعا ک تعهد سابقاً ایفا شده است ،ب خوانده (مدعی ایفا) ب لحاظ اقتصادی
ب صرف تر از آن است ک بار اثبات (امر عدمی -عدم ایفا) بر دوش خواهان قرار گیرد.
در مواردی ک احتمال تلثیر فعل یا ترش فعل زیاندیده در بروز یا تشدید زیان وجود دارد ،از حی
صرف اقتصادی این بح مطرح می شود ک آیا دالیل هر دو طرف باید با هم رسیدگی شهود یها
باید ترتیبی میان آنها وجود داشت باشهد .دادگهاههها ،اغلهب در خصهوص چنهین مهواردی (ماننهد
تصادفات رانندگی ک احتمال بیاحتیاطی راننده هر دو خودرو در آن وجود دارد) سهلیق ای عمهل
میکنند .در نتیج روی واحدی وجود ندارد.
با این حال ،ب نظر میرسد ک محاکم میتوانند بست ب اوضاع و احوالی ک در آن خسهارت وارد
شده و نیز نوع ادل ارائ شده ،حسب مورد از رویکرد استماع همزمان یا ترتیبی بهره گیرند .بهرای
مثال ،اگر گواهانی هستند ک حادث را دیدهاند ،بهتر است ب طور همزمان گواهی آنها شنیده شده
و از آنها هم در مورد وضعیت خواهان و هم خوانده سؤال شود .بدیهی است ک نتیج میتواند ب
سود یا زیان هریک از اصحاب دعوا باشد .اما در حالتی ک هریهک از طهرفین ،ادله و مسهتندات
خاص خود را داشت باشند ،دادگاه باید از جمل در اجرای اصل تناظر از رویکهرد ترتیبهی اسهتفاده
نماید.

1

5. Hay, Bruce L. & Spier, Kathryn E. Burdens of Proof in Civil Litigation: An Economic
Perspective, Journal of Legal Studies, Vol. 01, 5339, p 902.
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نتیجهگیری
مصادیق دفاع اثباتی ،در صورتی ب عنوان دفاع پذیرفت میشود ک دعوا در جریان باشد .از اینرو،
پس از ختم دادرسی ،اگر دلیلی برای عدول دادگاه از این ختم وجود نداشت باشد ،شخصی ک به
دفاع اثباتی استناد میکند ،باید آن را ب عنوان ادعای مستقل مطرح سازد.
با توج ب مشخص بودن طرق دفاعی در برابر دلیل ،دفاع اثباتی شامل دالیل نمهیشهود .بهرای
مثال دفاع در مقابل اقرار با اثبات فساد آن امکانپذیر میباشد یا در صورتیک دلیل یهک طهرف
شهادت شهود باشد ،با اثبات تعارض شهود یا نداشتن شرایط شهود و شهادت میتهوان اثهر ایهن
دلیل را از بین برد .بنابراین دفاع اثباتی ناظر ب اسباب میباشد .ب بیان دیگر دفاع اثباتی میتواند
برای بیاثر کردن سبب دعوای خواهان ،ب عنوان دعوای مستقل واقع شود .برخالف دفاع اثبهاتی،
دفاع در برابر ادل لزوما مستلزم اقرار یا قبول صریح یا ضمنی دلیل نیست؛ بلک بر عکس ،اعتبهار
دلیل از اساس مورد خدش (تعرض) قرار میگیرد.
در صورتی ک خوانده در جلس دادرسی اقراری نماید ک دارای دو جزء مختلفاالثر (اقرارهه ادعها)
باشد و در قسمتی ک مورد ادعای او است ،دلیلی ب همراه نداشت باشد ،دادگهاه بایهد در راسهتای
اصل تناظر و با لحاظ مالش قسمت اخیر ماده  31ق.آ.د.م ،ب وی مهلت بدهد .مگر اینک تدارش
دفاع برای چنین وضعیتی از سوی خوانده ،قابل پیشبینی بوده و او سهل انگاری کهرده باشهد یها
قراین نشان دهد ک خوانده عملی دفاعی نداشت و قصد اطال دادرسهی دارد که در ایهن حالهت
دادگاه رسیدگی را ادام خواهد داد.
همچنین اگر دف اع اثباتی در راستای انتساب عامل زوال سبب دعوای خواهان به شهخص ثاله
بوده و قراینی بر صحت ادعای خوانده موجود باشد ،دادگاه باید با رعایت قواعد عمومی ،ب خوانده
فرصت جلب شخص ثال را بدهد .برای مثال ،اگر در دعوای مطالب وج چهک ،صهادرکننده بها
ارائ دالیلی مدعی شود ک وج چک میان خواهان (دارنده بیواسط ) و شخص ثهالثی در قالهب
بیع مالی ب خواهان محاسب شده ،دادگاه باید ب ایهن دفهاع ترتیهب اثهر داده و لهوازم آن (جلهب
شخص ثال ) را بپذیرد.
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