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اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهد
قبل یا بعد از صدور رأی


مهدی حسنزاده

دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق دانشگاه قم ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت0931/06/60 :؛ تاریخ پذیرش)0930/60/06 :

چکیده
در زمینة اثر کشف فاقد شرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدستدادن شرایط پ س از ادای ش هادت و پ یش از ص دور رأی
نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشده بر اساس آن ،در فقه بحثهای مفصل مطرح شده است و با وج ود اتف ان ن ر درب ار برخ
فروعات موضوع ،در بعض حالتها ،ن رهای متعدد و مختلف وجود دارد .در حقون ،در بخش از موضوع ،با س ووت ق انون و در بخش
دیگر با بیان قابل بحث ماد  491ن.آ.د.م .مواجهیم که به بررس و تحلیل جدی نیاز دارد .مطالعه در این زمینه نشان م دهد این م اده،
به پیروی و در هماهنگ با فقه ،فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواه را به عنوان یو از جهات نقض آرا مقرر و معرف کرده است.

کلیدواژگان
ادای شهادت ،جرح شاهد ،شرایط شاهد ،شهادت (گواه ) ،نقض رأی.

 رایانامة نویسندهm.hasanzadeh@qom.ac.ir :
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مقدمه
شهادت یکی از ادلة اثبات دعاوی است که اعتبار آن در فقه و حقوق ،مشروو هره ودرود شروای
متعددی شده است .دستهای از شوای  ،موهو هره شرص

شرا د اسرت ،کره هایرد در زمران ادای

شهادت ودود داشته هاشند (حلی ،هریترا ،ص742؛ حلری 4441 ،رر ق ،ص 434و 441؛ موسروی
گلپایگررانی 4441 ،ررر ق ،ص311؛ حصرروی 4441 ،ررر ق ،ص713؛ مهررادوی 4311 ،ررر ق ال ر ،
ص .)311تغییو و ازدستدادن شوای شا د ،پس از صدور رأی هو اساس شهادتی که وادرد تارا
شوای هوده ،تأثیوی ندارد و سبب هیاعتباری شهادت و نقض رأی صادرشده هو اساس آن نایشود
(طوسی ،هی تا ،ص741؛ حلی ،هیترا ،ص742؛ حلری 4441 ،رر ق ،ص434؛ نواقری 4441 ،رر ق،
ص114؛ مامقانی ،هی تا ،ص414؛ موسوی گلپایگانی 4444 ،ر ق ،ص .)743در مرادۀ  734ق.آ.د. .
نیز ههصواحت اعال شده است« :چنانچه دهات دوح هعد از صدور رأی حادث شده هاشرد ،مرؤثو
در اعتبار رأی دادگاه نصوا د هود» .اما در زمینة ازدستدادن شوای شا د در فاصلة ادای شهادت و
صدور رأی و امکان یا عد امکان صدور رأی هو اساس چنین شهادتی ،هحث ا در فقه ،در دویران
هوده است و نظو ایی هیان شده است .در این زمینه ،شو عدالت شا د ،وضعیت متارایزی نسربت
هه سایو شوو دارد .هه تناسب و هه تبع این مسئله ،وضعیت رأیی که هواساس شهادت صادر شرده،
ولی پس از صدور رأی معلو شده ،شا د ،وادد شوای شرهادت نبروده یرا پریش از صردور رأی،
شوای را از دست داده است ،محل هحث و هورسی واقع شده است .در مرادۀ  734ق.آ.د . .در ایرن
زمینه هیان شده است« :چنانچه پس از صدور رأی هو دادگراه معلرو شرد کره قبرل از ادای گروا ی
دهات دوح ودود داشته ولی هو دادگاه مصفی مانده و رأی صادره م مستند هه آن هوده ،مرورد از
موارد نقض میهاشد» .اانطور که مالحظه میشود ،در این ماده ،هه حالت فقدان شوای در زمران
ادای شهادت ،توده شده است ،ولی در زمینة ازدستدادن شوای در فاصلة ادای شهادت و صردور
رأی ،سصنی هه میان نیامده است.
در این مقاله در پی اثبات این مطلب ستیم که علی رغم هیان نامشص

و قاهل ایواد مرادۀ 734

ق.آ.د ،. .می توان نقرض رأی صادرشرده هواسراس شرهادت را در رو یرک از شرکایات از آرا ،در
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مواردی که پس از صدور رأی ،ثاهت میشود که شا د در زمران ادای شرهادت ،فاقرد شروای

ز

هوده ،از مواد قانونی استنبا کود و پذیوفت .اما در زمینة اثو ازدستدادن شوای  ،در فاصلة پرس از
ادای شهادت و پیش از صدور رأی ،حکای از قوانین ،استنبا شدنی نیست و هرا اسرتناد هره اصرل
 411ق.ا .و مادۀ  3ق.آ.د . .چارهای دز موادعه هه فقه و استناد هره منراهع معتبرو و فتوا رای معتبرو
ودود ندارد.
ها توده هه آنچه گفته شد و اینکه در زمینة موضوع مورد هحث ،وضرعیت در فقره و حقروق از
این نظو متفاوت است که در فقه ها توده هه پوداختن فقها هه موضوع ،وضعیت مشص
ولی در حقوق ،هه موضوع توده ددی نشده و زوایای هحث ،نامشص

ترو اسرت،

است و هه هورسی هیشترو

نیاز دارد ،هناهواین ،مطالب در دو هصش مطوح میشود و در هصش اول دیدگاه رای فقهرا در زمینرة
موضوع هیان شده و در قسات دو وضعیت حقوقی موضوع هورسی میشود.
دیدگاهها در فقه
اان طور که اشاره شد ،در فقه هین حالت ای تغییو حال شا د و ازدستدادن شروای  ،در فاصرلة
ادای شهادت و صدور رأی ،و اینکه پس از صدور رأی کش
فاقد شوای

شود که شا د پیش از صردور رأی،

ز هوده ،فوق گذاشته شده و این دو حالت ،تاهع احکا متفاوت شناخته شده است.

تغییر حال شاهد و ازدستدادن شرایط ،در فاصلة ادای شهادت و صدور رأی

از هیان هوخی فقها ،فهایده میشود که ههعنوان یک حکم عا  ،تغییو حرال شرا د از قبیرل فروت و
ازدستدادن شوای در فاصلة ادای شهادت و صدور رأی ،ترأثیوی هرو اعتبرار شرهادت نردارد و از
صدور رأی هواساس شهادت مانع نایشود (حلری ،هریترا ،ص742؛ حلری 4441 ،رر ق ،ص441؛
نواقی 4441 ،ر ق ،ص117؛ مامقانی ،هیتا ،ص414؛ موسروی گلپایگرانی 4441 ،رر ق ،ص 311و
311؛ موسوی گلپایگانی 4444 ،ر ق ،ص743؛ حصوی 4441 ،ر ق ،ص .)713ها ودرود ایرن ،در
زمینة شو عدالت و فاسقشدن شا د پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی ،نظو ای متعردد
و مصال

ودود دارد .هوخی هه عد تأثیو فاسقشدن شا د در فاصلة ادای شرهادت و صردور رأی،
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دز در حقوقاهلل تصویح کرودهانرد (حلری ،هریترا ،ص742؛ نواقری 4441 ،رر ق ،ص 114و 117؛
مامقانی ،هیتا ،ص414؛ موسوی گلپایگانی 4441 ،ر ق ،ص311؛ موسوی گلپایگانی 4444 ،رر ق،
ص .)743در عین حال در هیانی متفاوت ،هوخی سرصنان فقهرا ،حراکی از وضرعیت خراص شرو
عدالت شا د و هیاعتباری شهادت در صورت فاسق شدن شا د پرس از ادای شرهادت و پریش از
صدور رأی است (حلی 4442 ،ر ق ،ص142؛ طوسی ،هیتا ،ص741؛ حلی 4441 ،رر ق ،ص،)21
حتی یکی از فقها هو هی اعتباری شهادت و لزو نقض رأی مبتنی هرو آن در صرورت کشر

فسرق

شا د در زمان ادای شهادت یا زمان صدور رأی ،ادعای عد خالف کوده است (انصاری 4444 ،رر
ق ،ص ،)373این سصن هه آن دلیل که کش

فسق شا د در زمان صدور رأی را در هیانی مطلق که

شامل فاسقشدن او در فاصلة ادای شهادت و صدور رأی مریشرود ،مودرب نقرض رأی شرناخته،
مورد توده است.
نقض رأی در اثر کشف فقدان شرایط شاهد

درهارۀ اینکه پس از صدور رأی ،معلو شود که شا د ،پیش از صردور رأی ،وادرد شروای نبروده
است ،هوخی هین زمان ادای شهادت و پس از آن ،تفکیک قائل شده و اعال کودهانرد ،در صرورتی
که هینه دوح هو واددشوای نبودن شا د در زمان ادای شهادت ،شهادت د ند ،رأی نقض میشرود،
اما اگو هو ازدستدادن شوای در فاصلة ادای شرهادت و صردور رأی ،شرهادت د نرد ،رأی نقرض
نایشود (حلی ،هیتا ،ص742؛ حلی 4441 ،ر ق ،ص441؛ مامقانی ،هیتا ،ص .)411ها ودود ایرن،
در هوخی هیان ای مطلق ،شهادت هینه دوح هو فاسقهودن شرا د در زمران صردور رأی یرا کشر
چنین مطلبی ،سبب نقض رأی اعرال شرده اسرت (طوسری ،هریترا ،ص741؛ حلری 4441 ،رر ق،
ص .)21یکی از فقها نیز هو لزو نقض رأی در صورتی که ثاهت شود شا د در زمان ادای شرهادت
یا در زمان صدور رأی یا در و دو زمان فاسق هوده ،تصویح کروده اسرت (انصراری 4444 ،رر ق،
ص .)373فقیه دیگوی درهارۀ نقض رأی ها ثاهتشدن اینکه شا د در فاصلة ادای شهادت و صردور
رأی ،فاسق شده ،اعال کوده است دو دیدگاه و دو نظو ودود دارد (طباطبائی یرزدی 4321 ،رر ق،
ص.)24
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اانطور که مالحظه میشود سرصنان فقهرا ،متنروع و حراوی نظو رای متعردد و در مرواردی
مصال

یا معارض است ،توضیح اینکه هوخی ،از مطلق دوح شا د سصن گفترهانرد ،ولری عردهای

فقدان یا ازدستدادن شو عدالت را ههطور ویژه مورد توده و هحث قروار دادهانرد .اچنرین ،هرا
اینکه در هوخی سصنان ،صحبت از «هینة دوح» و شهادت آن ا هو دوح یا فسرق شرا د اسرت ،در
هعضی دیگو« ،ثاهتشدن» موارد دوح یا فسق شا د نزد قاضی ،موضوع سصن قوار گوفته اسرت .از
نظو حکم نیز ،ها اینکه عدهای نظو هه عد نقض رأی در اثو حردوث مروارد دروح در فاصرلة ادای
شهادت و صدور رأی دادهاند ،هوخی ،حداقل در زمینة فاسقشدن شرا د در ایرن فاصرله ،قائرل هره
نقض رأی شدهاند .در زمینة موارد یادشده ،یکی از فقها ،ههصواحت هین حالت «اقامرة هینرة دروح»
پس از صدور رأی و «ثاهتشدن» موارد دوح هو قاضی پس از صدور رأی ،قائل هه تفکیک شرده و
ضان مصالفت شدید ها نقض رأی در صورت اقامة هینة دوح پرس از صردور رأی ،نقرض رأی در
صورت ثاهتشدن دوح شا د هو قاضی پس از صدور رأی را پذیوفته و تأیید کوده اسرت (نجفری،
 4444ر ق ،ص 441و .)442
وضعیت در حقوق موضوعه

هوخالف فقه که در آن ،فقها هه حالت ای مصتل

موهو هه فقدان شروای یرا فاقرد شروای شردن

شا د در زمان ادای گوا ی و در فاصلة ادای گروا ی و صردور رأی و پرس از صردور رأی تودره
کودهاند و هه شوحی که در قسات قبل هیان شد ،احکا
این حالت ای مصتل

و حالت ،هیان شده است ،در حقوق ،اة

نه در قوانین و نه حتی در تألیفات حقوقی ،مورد توده قوار نگوفتره ،هلکره

حکم هوخی از این حالت ا هیان شده است ،آن م ههطوری مبهم که هه هورسی و تبیین نیاز دارد.
حادثشدن موارد جرح شاهد پس از ادای گواهی و پیش از صدور رأی

در زمینة حالتی که پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی ،موارد دروح شرا د ،حرادث شرود،
حکم صویحی در قوانین یافت نایشود .مادۀ  734ق.آ.د . .حادثشدن دهات دوح شا د پرس از
صدور رأی را هیاثو اعال کوده و فقدان شوای شا د در زمان ادای گروا ی را سربب هریاعتبراری
شهادت و رأی صادر شده هو اساس آن ،معوفی کوده است ،اما در زمینة حادثشدن دهات دروح،
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پس از ادای شرهادت و پریش از صردور رأی ،سرکوت کروده اسرت (مهرادوی ،4311 ،ص.)311
نایتوان از این هصش از منطوق ماده که کش

فقدان شوای شا د در زمان ادای گروا ی را سربب

هیاعتباری شهادت و نقض رأی صادرشده هواساس آن اعال کوده است ،د لت هو مفهو مصرال ،
استنبا کود و قائل شد که این ماده هه صورت مفهو مصال  ،حادثشردن دهرات دروح شرا د،
پس از ادای گوا ی و پیش از صدور رأی را سبب هریاعتبراری شرهادت و نقرض رأی صادرشرده
هواساس آن نایداند .ادامة ماده که اعال کوده است« :چنانچره دهرات دروح هعرد از صردور رأی
حادث شده هاشد ،مؤثو در اعتبار رأی دادگاه نصوا د هود» مانع از استنبا مفهو مصال

از قسات

قبل آن است ،چون اگو قانونگذار نظو هه عد تأثیو حادثشدن دهات دوح شا د در فاصلة ادای
گوا ی و صدور رأی داشت ،این مطلب را مانند حالت حادثشردن دهرات دروح شرا د پرس از
صدور رأی ،هیان میکود و فق در زمینة هیاثوی حادثشدن دهات دروح شرا د پرس از صردور
رأی ،سصن نایگفت .ههعبارت دیگو ،اگو مفهرو مصرال

قسرات قبلری ایرن مراده ،هریاثوهرودن

حادثشدن دهات دوح شا د در فاصلة ادای گوا ی و صدور رأی هاشد ،مفهو مصرال

عبرارت

هعدی آن ،مؤثوهودن حادثشردن دهرات دروح پریش از صردور رأی اسرت و معلرو اسرت کره
قانونگذار هه این دو حکم مصال

نایتواند هه صورت مفهو مصال  ،نظو و اراده داشته هاشد.

نتیجه اینکه از مادۀ  734ق.آ.د . .نایتوان حکای در زمینة حالت حرادثشردن دهرات دروح
شا د پس از ادای گوا ی و پیش از صدور رأی ،استنبا کود .در مواد و قروانین دیگرو نیرز حکرم
صویحی در این زمینه یافت نایشود .در زمینة هند «ب» مادۀ  341ق.آ.د . .نیز ددای از هحثری کره
درهارۀ شاول این هند هو شوای شا د مطوح است و در ادامه هه آن پوداخته میشود ،قدر متریقن از
آن ،فقرردان شرروای شررا د در زمران ادای گرروا ی اسررت و تسرروی آن هرره ازدسررتدادن شرروای و
حادثشدن دهات دوح شا د پس از ادای گوا ی و پیش از صدور رأی ،مسلم نیست و هه دلیرل
و اثبات نیاز دارد .هناهواین ،هاید پذیوفت در زمینة این حالت ،هره اسرتناد اصرل  412ق.ا .و مرادۀ 3
ق.آ.د . .چارهای دز موادعه هه فقه و استناد هه مناهع معتبو و فتوا ای معتبو فقهی ودود ندارد.
ها ودود آنچه گفته شد ،در هوخی تألیفات حقوقی ها اعال اینکه مالک ودرود شروای شرا د،
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زمان ادای شهادت است ،حادثشدن دهات دوح شا د پرس از ادای شرهادت و پریش از صردور
رأی ،هیاثو شناخته شده است (مهادوی ،4311 ،ص324؛ زراعت ،4313 ،ص.)212
شایان ذکو است که در زمینة این هحث ،قانونگذار در زمینة فاقدشوای شردن شرا د در فاصرلة
ادای شهادت و صدور رأی  -اعم از پیش از اعال خرتم دادرسری و پرس از آن  -سرکوت کروده
است ،اما می توان گفت ،تأثیو فاقدشوای شدن شا د در فاصلة اعال ختم دادرسی ترا صردور رأی،
ها دشواری هیشتوی مواده است ،زیوا دادگاه پس از اعال ختم دادرسی ،از رو گونره رسریدگی ،از
داله رسیدگی هه ازهینرفتن شوای شا د ،مانوع است و صوفاً وظیفة صدور رأی را دارد.
نقض رأی در اثر کشف فقدان شرایط شاهد
تبیین محل بحث و بیان دیدگاهها

در مادۀ  734ق.آ.د . .اعال شده است« :چنانچه پس از صدور رأی هو دادگاه معلو شد که قبرل از
ادای گوا ی دهات دوح ودود داشته ولی هو دادگاه مصفی مانده و رأی صادره رم مسرتند هره آن
هوده ،مورد از موارد نقض میهاشد» .این قسات از این ماده ،حاوی هیان مطلبری اسرت کره چنردان
مشص

و روشن نیست و هه این دلیل ،سبب هیان نظو ای مصتل

در ایرن زمینره شرده اسرت.

اهها این قسات از این ماده هه این دلیل است که در قانون آیین دادرسی مدنی طوقی هوای شکایت
از آرای صادرشده از دادگاه ا پیشهینی شده است که مهمتوین آن ا ،واخوا ی (مواد  341ترا 341
ق.آ.د ،). .تجدیدنظو (مواد  334تا  311ق.آ.د ،). .فودا (مواد  311تا 441ق.آ.د ،). .اعادۀ دادرسی
(مواد  471تا  444ق.آ.د ). .و اعتواض شص

ثالث (مواد  442تا  471ق.آ.د ). .اسرت .از مسرائل

مهم موهو هه و یک از ایرن شرکایات ،آرای قاهرل ایرن شرکایات و دهرات نقرض رأی در ایرن
شکایات و مهلت این شکایات است .در زمینة دهات نقض آرا در این شرکایات ،هرا ودرودی کره
واخوا ی و اعتواض شص

ثالث ،مقید هه دهت خاصی نشرده اسرت ،نقرض رأی در تجدیردنظو

(مادۀ  341ق.آ.د ،). .فودا (مواد  324تا  321ق.آ.د ). .و اعادۀ دادرسی (مادۀ  471ق.آ.د ). .مقیرد
هه دهات خاص شده است .ها ودود چنین مقوراتی ،مرادۀ  734ق.آ.د . .هرهطرور مطلرق ،سرصن از
نقض رأی در اثو معلو شدن ودود دهات دوح شا د در زمان ادای گوا ی هه میان آورده اسرت و
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نیست که آیا ایرن مراده یرک حالرت نقرض آرا ایجراد کروده کره کرامالً مسرتقل از نظرا

شناختهشدۀ نقض آرا در قانون آیین دادرسی مدنی ،یعنری در قالرب شرکایات از آرا ،اسرت ،یرا در
چارچوب نظا معووف شکایات از آرا ،سرصن گفتره اسرتر در حالرت اول ،معلرو نیسرت نظرا
مستقل مقورشده در این ماده ،چه ویژگی ایی دارد و چگونه و در چه مودعی انجا میگیود و آیرا
مهلت دارد یا نهر در حالت دو  ،مشص

نیست آیا این ماده این دهرت نقرض را در رو یرک از

شکایات از آرا (واخوا ی ،تجدیدنظو ،فودا  ،اعادۀ دادرسی و اعتواض شص

ثالرث) یرا فقر در

هوخی از این شکایات مقور کوده است یا صوفاً هو این دهت در تجدیدنظو تأکید است که مشراول
هند ب مادۀ  341ق.آ.د . .است و صوفنظو از مادۀ  734ق.آ.د . .هه مودرب ایرن هنرد مقرور شرده
استر
یکی از حقوقدانان نقض رأی موضوع این ماده را ناظو هه مادۀ  371ق.آ.د . .دانسته است و هرا
توده هه نسخ این ماده ،نقض یادشده را منتفی شناخته است ،در عین حال ،اعرال کروده اسرت در
صورت قاهل واخوا ی ،تجدیدنظو یا فودا هودن رأی ،مودع شکایت ،هدون درنظوگروفتن گروا ی
که فاقد شوای هودن گواه آن معلو شده است ،رسریدگی و رأی صرادر مریکنرد .حتری در اعرادۀ
دادرسی نیز ترال

کروده اسرت ،ایرن مرورد را مشراول هنرد  2مرادۀ  471ق.آ.د . .و از مصرادیق

«ههدستآمدن اسناد و مدارک» معوفی کند و در نهایت ،اعال کوده است شاید هتوان این مورد را هرا
تحقق سایو شروای  ،از دهرات اعرادۀ دادرسری موضروع مرادۀ  41اصرالحی ق.ت.د.ع.ا .مصروب
( 4311/44/74مادۀ  422ق.آ.د.ک .مصوب  )4317محسوب کود (شاس ،4314 ،ص412؛ شراس،
4314ال  ،ص .)714هوخی نیز نقض پیشهینیشده در مادۀ  734ق.آ.د . .را صوفاً ناظو هره موحلرة
تجدیدنظو دانسته و اعال کودهاند در صورت تجدیدنظوخوا ی ،رأی در مودرع تجدیردنظو نقرض
میشود (ههوامی ،4311 ،ص423؛ حیاتی4314 ،ب ،ص .)437هعضی دیگرو در توضریح مرادۀ 734
ق.آ.د ،. .کش

ودود دهات دوح و فاقد شوای هودن شا د در زمان ادای گوا ی را در صرورتی

که قبل از قطعیت رأی هاشد از دهات تجدیدنظو و مشاول مادۀ  341ق.آ.د .و در صورت قطعیت
رأی ،از دهات اعاده دادرسی شناختهاند (مهادوی ،4314 ،ص311؛ زراعت ،4313 ،ص.)212
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تحلیل موضوع با لحاظ مقررات طرق شکایت از آرا

هه نظو میرسد هیان مطلق مادۀ  734ق.آ.د . .در معوفی کش

فاقد شروای هرودن شرا د در زمران

ادای گوا ی ههعنوان دهت نقض رأی صادرشده هواساس آن گوا ی ،هرا تودره هره مترون فقهری و
توداة عبارت ای فقها و هیتوده هه ضواه و مقورات حراکم هرو شرکایت از آرا در قرانون آیرین
دادرسی مدنی است و این هیتودهی سبب شده است قانونگذار در این ماده ،حکای را هیان کند
که هه ظا و ها مقورات حاکم هو شکایات از آرا ،اا نگ و سرازگار نیسرت و کرار حقروقدانران و
نویسندگان را در تحلیل این ماده و هیان منظور آن ،دشوار کوده است.
اما پذیوفتن حکم مطلق این ماده و تأیید کش

فاقد شوای هودن شا د در زمران ادای گروا ی،

هه عنوان عامل نقض رأی در و زمان و هدون تشویفات خاص – اانطور که در فقه ،این چنرین
است -ها مقورات حاکم هو شکایات در قانون آیین دادرسی مدنی و هرا روح ایرن قرانون ،مغرایوت
دارد که دف آن منظمکودن دادرسی و نظرا منردکودن چگرونگی احقراق حرق و پو یرز از وضرع
مقوراتی است که نتیجة آن ،هیثباتی و در معوض تزلزل قوار دادن احقاق حرق و فصرل خصرومت
است .هناهواین ،در داع حکم این ماده ها احکا مرواد موهرو هره شرکایات از آرا در قرانون آیرین
دادرسی مدنی و ایجاد اا نگی هین این مواد ،هاید مادۀ  734ق.آ.د . .در پوتو مقرورات حراکم هرو
شکایات در قانون آیین دادرسی مدنی تفسیو شود و یک تافتة کامالً دداهافته هه حسراب نیایرد .در
این زمینه ،هه نظو میرسد هاید مادۀ  734ق.آ.د . .را هیانکننده یکی از دهات نقض آرا در شرکایات
از آرا هه حساب آورد .توضیح اینکه طوق شکایت از آرا اان مواردی اسرت کره در قرانون آیرین
دادرسی مدنی هیان شده است و مادۀ مرورد هحرث ،یرک طویرق دردا محسروب ناریشرود ،هلکره
هیانکنندۀ این است که در و یک از طوق شناختهشده شکایت از آرا ،یکی از دهرات نقرض رأی،
مورد موضوع مادۀ یادشده؛ یعنی کش

فاقد شوای هودن شا د در زمان ادای گوا ی است.

هو این اساس ،در واخوا ی و اعتواض شص

ثالث که مقید هه دهات خاصری نیسرتند ،اسرتناد

هه دهت مورد هحث ،ها یچ اشکال و مانعی مواده نیست .در زمینة تجدیردنظوخوا ی ،مرادۀ 341
ق.آ.د . .مواردی را ههعنوان دهات نقض رأی در تجدیدنظو هیان کوده است که هه نظو میرسرد هرا
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توده هه هیان این مراده و مرادۀ  71ق.ت.د.ع.ا ،.ایرن دهرات حصروی اسرت (مهرادوی4311 ،ب،
ص717؛ مهادوی ،4314 ،ص )141و قید یکی از این دهرات در دادخواسرت تجدیردنظوخوا ی،
ضووری است ،اما نهفق چنین الزامی ،فاقد ضاانت ادوای تصویحشده در قانون است (مهرادوی،
4311ب ،ص 713و 714؛ زراعت ،4313 ،ص4441؛ حیاتی4314 ،ب ،ص ،)114هلکه هه آن دلیرل
که تجدیدنظو ،موحلة دو دادرسی است که در آن ،هوای هار دو هه دعوا از ارة دهرات ،اعرم از
امور حکای و موضوعی ،رسیدگی میشود ،هیان دهات نقرض هروای ایرن موحلره و منحصروکودن
دهات هه موارد معین ،مورد انتقراد و اعترواض اسرت (حیراتی4314 ،ب ،ص .)111در عارل نیرز
دادگاه ای تجدیدنظو در رسیدگی هه شکایات از آرای هدوی ،اة دهات پوونده و دعوا را هورسی
میکنند و ها مالحظة و اشکالی ،رأی مورد اعتواض را نقض میکنند و خرود را مقیرد هره دهرات
خاص نایهینند .عالوه هو این ،هند ه مادۀ  341ق.آ.د . .قاهلیتی دارد که ها تفسیو گستوده ،شامل رو
اشکالی حتی دهات یادشده در سایو هند ای مادۀ یادشده میشود ،تا دایی که ذکو این هند هروای
شاول اة اشکا ت ،حتی موارد هند ای دیگرو ایرن مراده ،کرافی شرناخته شرده اسرت (حیراتی،
4314ب ،ص .)114هنا هو آنچه گفته شد حتی در نبرود مرادۀ  734ق.آ.د . .و هنرد ب مرادۀ  341آن
قانون ،امکان استناد هه فقدان شروای شرا د در زمران ادای گروا ی ،هروای نقرض رأی در موحلرة
تجدیدنظو ودود داشت و هند ب مادۀ  341ق.آ.د . .و مادۀ  734ق.آ.د . .چنین امکرانی را تسرهیل
میکند و و گونه تودید را در زمینة آن از هین میهود .ها ودود این ،هیان قانونگذار در هند ب مرادۀ
 341ق.آ.د . .و شاول آن نسبت هه مورد هحث ،ها اهها و پوسش مواده است و اگوچه هوخی ایرن
هند را گستوده تفسیو کودهاند و شامل و نوع شوای موهو هه شرهادت ،از دالره شروای شرا د
دانستهانرد (شراس4314 ،ب ،ص313؛ حیراتی4314 ،ب ،ص111؛ حیراتی4314 ،الر  ،ص427؛
مودانی و ههشتی ،4311 ،ص ،)414اما یکی از نویسندگان در شاول ایرن هنرد هرو شروای قرانونی
شهود ،تودید کوده است و از این نظو از هیان قانونگذار در این هند انتقراد کروده اسرت (مهرادوی،
4311ب ،ص .)711ولی این انتقاد ،ههدا هه نظو نایرسد ،زیوا هه نظو میرسد قانونگذار در هند ب
مادۀ  341ق.آ.د« . .فقدان شوای قانونی شهادت شهود» را در معنای گستوده که شامل اة شروای
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موهو هه شهادت میشود ههکار گوفته است و نه هرهمعنرای شروای موهرو هره ادای شرهادت کره
دستهای از شوای را در کنار شوای شا د ،شامل میشود.
نتیجه اینکه امکان استناد هه فقدان شروای شرا د در زمران ادای گروا ی هروای نقرض رأی در
تجدیدنظو ،حتی ها نبود مادۀ  734ق.آ.د ،. .محل تودید نیست ،هناهواین ،ناظودانستن نقض یادشرده
در مادۀ  734ق.آ.د . .هه موحلة تجدیدنظو – آن گونه که هوخی گفتهاند و پیش از این نقرل شرد -
سبب هیخاصیتشدن این قسات از این ماده میشود ،زیوا چنین مطلبی حتی در نبود ایرن مراده و
هه استناد مقورات تجدیدنظو ،هه ویژه هند ب مادۀ  341ق.آ.د ،. .معلو و مشص
وضعیت فودا و اعادۀ دادرسی ،در زمینة موضوع مورد هحث ،نامشص

است.
است و هه هورسری و

تحلیل نیاز دارد ،زیوا از طوفی این دو شکایت ،مقید هه دهرات نقرض خراص سرتند و از طروف
دیگو ،موضوع مورد هحث یعنی کش

فقدان شوای شا د در زمان ادای گوا ی ،از موارد نقض در

این دو شکایت شاوده نشده و هیان صویحی در این زمینه در مواد موهو هه دهات نقرض در ایرن
دو شکایت ،یافت نایشود .وضعیت در اعادۀ دادرسی دشوارتو اسرت ،زیروا در ایرن شرکایت ،در
مادۀ  471ق.آ.د . .در  2هند ،دهات نقض رأی ،که مواردی ویژه و تفسیونشردنی گسرتوده سرتند،
هیان شدهاند و هه دشواری میتوان مورد موضوع هحث را مشراول یکری از هنرد ای ایرن مراده هره
حساب آورد .ها ودود این ،هوخی تال

کودهاند از هند ای  1و  2این مراده در ایرن زمینره کارک

گیوند (شاس ،4314 ،ص412؛ زراعت ،4313 ،ص.)212
اما در فودا ها ودود مادۀ  311ق.آ.د . .که تشصی

مطاهقت یا مصالفت رأی ها مروازین شروع

و مقورات قانونی را رسالت دیوان عالی کشور در هورسی فودامی ،اعال کروده و هنرد  7مرادۀ 324
ق.آ.د . .که مصالفت رأی ها موازین شوع و مقورات قانونی را ههعنوان یکی از دهات نقرض آرا در
دیوان عالی کشور ،معوفی کوده است ،امکان استناد هه این مواد و تفسیو گستودۀ آن ا هوای شراول
هو موضوع مورد هحث یعنی فقدان شوای شا د در زمان ادای گوا ی ،ودود دارد.
ها ودود این تال

ا ،هه نظو میرسد آنچه در این زمینه ،کارایی هیشتو دارد ،مرادۀ  734ق.آ.د. .

است .زیوا اانطور که پیش از این گفته شد ،هه نظو میرسد ،مادۀ یادشده در مقرا هیران یکری از
دهات نقض آرا در و یک از شکایات شناختهشده در قانون آیین دادرسی مدنی است .این هیان ،ها
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توده هه توضیحاتی که پریش از ایرن هیران شرد ،در زمینرة واخروا ی ،اعترواض شرص

ثالرث و

تجدیدنظو ،ا ایت و نکتة خاصی ندارد ،اما در زمینة فودا و اعادۀ دادرسری ،ا ایتری فروقالعراده
دارد .زیوا ها درنظوگوفتن مقورات خاص و یک از این دو شکایت ،ههحسابآوردن موضوع مرورد
هحث ههعنوان دهت نقض در این دو شکایت ،دشوار و مسرتلز ترال

فرواوان اسرت .پرس اگرو

هپذیویم که مادۀ  734ق.آ.د . .در مقا هیان یکی از دهات نقض در و یک از شکایات یادشرده در
قانون آیین دادرسی مدنی است ،هه استناد این ماده ،موضوع مورد هحث ،ههعنروان یکری از دهرات
نقض رأی ،هه دهات نقض و یک از این دو شکایت ،اضافه میشود .عالکرود مرادۀ 734ق.آ.د. .
در این زمینه ،شبیه مادۀ  772ق.آ.د . .است که اثبات اصالت سندی را که مجعول شناخته شده هود،
ههعنوان یکی از دهات اعادۀ دادرسی هه موارد یادشده در مادۀ  471ق.آ.د . .اضافه کوده است.
در زمینة طویق پیشهینیشده در مادۀ  422ق.آ.د.ک( .مصوب  )4317نیز ها درنظوگروفتن اینکره
در فقه ،نقض رأی در صورت کش

فاقد شوای هودن شا د در زمان ادای شرهادت ،امروی مسرلم

است و نظو مصالفی یافت نشده است ،درخواست نقض رأی ها استناد هه مادۀ یادشرده و هرهعنروان
خالف شوع هین هودن رأیی که هواساس شهادت صادر شده و هعد از صدور رأی معلو شده اسرت
که شا د در زمان ادای شهادت ،فاقد شوای

ز هوده ،امکانپذیو است.

توضیحات تکمیلی

در پایان این قسات ،هیان چند نکتة تکایلی درهارۀ مادۀ  734ق.آ.د ،. .ضووری هره نظرو مریرسرد.
یک مطلب این است که این ماده حالتی را مطوح کوده است که پس از صدور رأی ،معلو میشود
در زمان ادای گوا ی ،دهات دوح شا د ودود داشته و هو دادگاه مصفی مانده است ،اما از حرالتی
که ها ودود دهات دوح شا د و ها اطالع دادگاه از این دهات دوح ،رأی هه و دلیرل هره اسرتناد
چنین شهادتی صادر شده است ،سصن نایگوید .هه نظو میرسد ،مادۀ یادشرده ،هرا قیراس اولویرت
این حالت را نیز درهومیگیود ،زیوا وقتی ها هیاطالعی دادگاه از ودود دهات دوح شا د در زمران
ادای گوا ی ،رأی نقض میشود ،هه طویق اولی ها ودود دهات دوح و اطرالع دادگراه از آن ،رأی
نقض میشود و نتیجه و راهحلی غیو از این ،کامال غیو منطقی و غیو قاهل قبول است.
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مطلب دیگو این است که در مادۀ  734ق.آ.د . .عبارت «قبل از ادای گوا ی» هه کار گوفته شرده
است که اواه ها مسامحه هوده و معلو است که منظور این است که دهات دوح از قبل از گوا ی
تا زمان ادای گوا ی ودود داشته است و گونه در صورتی که دهرات دروح ،مردتی پریش از ادای
گوا ی ودود داشته ولی در زمران ادای گروا ی ،هوطروف شرده اسرت ،مسرلااً در اعتبرار گروا ی
نایتوان خدشه و تودید کود .هناهواین ،ههتو هود قانونگذار دقت هیشتوی اعاال میکرود و هرهدرای
عبارت یادشده ،عبارت «در زمان ادای گوا ی» را ههکار میگوفت.
مطلب سو اینکه آنچه در این قسات درهارۀ نقض رأی صادرشده هواساس شهادتی کره شرا د
آن فاقد شوای

ز است ،گفته شد ،هه حالرت فاقرد شروای هرودن شرا د در زمران ادای گروا ی

اختصاص داشت و از وضعیت رأی صادرشده هه استناد شهادتی که شا د آن پس از ادای گوا ی و
پیش از صدور رأی ،شوای را از دست داده ،صحبت نشد ،چون اانطور که پریش از ایرن گفتره
شد ،درهارۀ حالت حادثشدن دهات دوح شا د در فاصلة پس از ادای گوا ی و پریش از صردور
رأی ،حکای در قانون یافت نایشود ،هناهواین ،وضعیت رأیی م که هه استناد چنین شهادتی صادر
شده هاشد ،در قانون ،مشص

نشده است و هه استناد اصل  412ق.ا .و مادۀ  3ق.آ.د . .چارهای دز

موادعه هه فقه و استناد هه مناهع معتبو و فتوا ای معتبو هاقی نایماند.
مطلب چهار اینکه چگونگی اثبات دهات دوح پس از صدور رأی ،در قانون مشص
است ،ولی هه نظو میرسد در واخوا ی ،تجدیدنظو و اعتواض شص

نشرده

ثالث در صورتی که شکایت

از رأی ،مبتنی هو فاقد شوای هودن شا د در زمان ادای گوا ی هاشد ،اثبرات چنرین امروی هرا اقامرة
دلیل توس معتوض و تحقیقات دادگاه هو اساس اختیار مقور در مادۀ  411ق.آ.د . .انجا مریگیرود
و دوح شا د توس معتوض در این مواحل ،منافاتی ها تبصوۀ مادۀ  734ق.آ.د . .کره حراوی هیران
محدودیت زمانی طوف هوای دوح شا د است ،ندارد ،زیوا این تبصروه موهرو هره موحلرة هردوی
رسیدگی است و مانع حق دوح شا د توس معتوض در واخوا ی ،تجدیدنظو و اعتواض شرص
ثالث نایشود ،هلکه سلب چنین حقی در این مواحل ،ها اعطای حق اعتواض هه استناد فاقد شروای
هودن شا د در زمان ادای گوا ی و پذیوفتن این مورد ههعنوان دهت نقض رأی ،منافات دارد.
اما در فودا  ،مطلب قدری متفاوت و قاهل تأمل است .زیوا پذیوفتن امکان دوح شا د در ایرن
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موحله و اچنین اختیار دیوان عالی کشور در انجا دادن تحقیقرات در ایرن زمینره ،مسرتلز ورود
دیوان هه امور موضوعی پوونده و دعوا است .اما در صورت تأیید فقدان شوای شرهادت هرهعنروان
یکی از دهات نقض در دیوان عالی کشور ،اانطور که پیش از این ،هحث و تأیید شرد ،چرارهای
دز پذیو

حق دوح شا د توس فودا خواه و اختیار دیوان در انجا دادن تحقیق در ایرن زمینره

ودود ندارد و وضعیت در این زمینه مانند «هریاعتبراری اسرناد و مردارک مسرتند رأی» اسرت کره
ههصواحت در مادۀ  321ق.آ.د . .ههعنوان یکی از موارد نقض رأی در دیروان عرالی کشرور معوفری
شده است.
در اعادۀ دادرسی ها توده هه وحدت مالک مادۀ  471ق.آ.د . .درهارۀ دهات نقرض یادشرده در
هند ای  1و  1مادۀ  471ق.آ.د . .هاید هپذیویم که فاقد شوای هودن شرا د ،هایرد در یرک دادرسری
مستقل و ههمودب رأی قطعی ،اثبات شود و از تاریخ چنین رأیی ،ظوف مهلت مقور میتوان اعرادۀ
دادرسی از رأی مستند هه چنین شهادتی ،درخواست کود .هناهواین ،رسیدگی هه فاقرد شروای هرودن
شا د ،نه در موحلة اعادۀ دادرسی ،هلکه پیش از آن و ههمودب دادرسی دداگانه انجا میگیود.
مطلب پ نجم اینکه نه در فقه و نه در حقوق ،نقض رأی در اثو فاقد شوای شناختهشردن شرا د
در زمان ادای گوا ی ،مقید هه عد ادوای رأی نشده است .هناهواین ،حتی در صورت ادروای رأی،
ها نقض آن ،عالیات ادوایی اعاده میشود .البته اانطور که پیش از ایرن گفتره شرد ،در حقروق،
رعایت مقورات موهو هه شکایات از آرا از داله مهلت ای مقور در قرانون هروای ایرن شرکایات
الزامی است.
مطلب ششم اینکه در صورت نقض رأی در اثو فاقد شوای شناختهشدن شرا د در زمران ادای
گوا ی ،مسئولیتی متوده شا د نیست ،زیوا در احواز ودود یا نبود شوای شا د ،وظیفهای متودره
شا د نیست و این موضوع هه اصحاب دعوا و دادگاه موهو است.
نکتة پایانی اینکه ها توده هه قید «رأی صادره رم مسرتند هره آن گروا ی هروده» در مرادۀ 734
ق.آ.د . .هحث از نقض رأی در اثو کش

فاقد شوای هودن شا د ،مصصروص مرواردی اسرت کره

فق مستند یا مستند اصلی رأی ،گوا ی هوده است ،ههطوری که ها هی اعتبارشناختهشدن گروا ی در
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این حالت ،رأی ،فاقد مستند قانونی قاهل قبول هاشد ،اما اگو رأی مسرتندات متعردد داشرته هاشرد و
گوا ی ،یکی از مستندات رأی هوده ،هه طوری که ها ودود هی اعتباری گوا ی ،مسرتندات دیگرو هره
اعتبار خود هاقی هاشند و رأی ،فاقد مستند قاهل قبول نشود ،در چنین صورتی هدیهی است کره رأی
نقض نای شود و ها ودود هی اعتباری شهادت ،رأی هه اعتبار سایو مستندات ،معتبو هاقی می ماند.
نتیجه
ها توده هه آنچه هیان شد ،اثو فقدان شوای شا د در زمان ادای گوا ی یا ازدستدادن شوای پرس
از ادای گوا ی و پیش از صدور رأی و تأثیو آن هو اعتبار گوا ی و نقض رأی صادرشده هو اسراس
چنین شهادتی ،نظو ا و راهحل ا در فقه ،مشص

تو است و هیاعتباری شرهادتی کره شرا د آن در

زمان ادای گوا ی ،فاقد شوای هوده و نقرض رأی مبتنری هرو آن ،مسرلم اسرت .امرا در زمینرة اثرو
ازدستدادن شوای در فاصلة پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی ،دیدگاه ای متفاوتی هیران
شده است.
در حقوق ،وضعیت نامشص

است و نهفق در زمینة اثو ازدستدادن شوای شا د در فاصرلة

پس از ادای گوا ی و پیش از صدور رأی ،ها سرکوت قرانون مروادهیم ،درهرارۀ اثرو فاقرد شروای
شناختهشدن شا د در زمان ادای گوا ی ،نسبت هه رأی صادرشده هو اساس چنین شهادتی ،ها هیران
قاهل هحث مادۀ  734ق.آ.د . .روههرو ستیم که هه هورسی و تأمل ددی نیاز دارد و در ایرن نوشرته
سعی شد ،چنین هورسی و تأملی انجا شود.
در نهایت ،ها توده هه وضعیت نامشص

حقوقی در زمینة موضروع مرورد هورسری ،هره اسرتناد

اصول  4و  412قانون اساسی و مادۀ  3ق.آ.د ،. .هاید در قسات ای مسکوتماندۀ هحث در قانون،
هه فقه موادعه و هه مناهع معتبو و فتاوای معتبو استناد کنیم و در قسات ای هیرانشرده امرا هرهطرور
مبهم ،هاید راهحل ا و دیدگاه ای مطوحشده در فقه ،مورد تودره قروار گیرود و قرانون در مسریوی
اا نگ ها شوع و فقه ،تفسیو و تحلیل شود .هو این اسراس ،مری تروان هره پیرووی از فقره و در
اا نگی ها آن ،در حقوق نیز معیار ودود شوای شرا د را زمران ادای شرهادت دانسرت و تغییرو
شوای شا د و ازدست دادن شوای پس از ادای شهادت را مؤثو در اعتبار شرهادت نردانیم و فاقرد
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شوای شناختهشدن شا د در زمان ادای گوا ی را ههعنوان یکی از دهات نقض رأی در و یک از
شکایات از آرا هپذیویم.
شایان ذکو است وچه هیان و هحث شد ،موهو هه استناد هه شهادت هه عنوان هینة شوعی است،
اما اگو در اثو داعنبودن شوای  ،امکان استناد هه شرهادت هرهعنروان هینرة شروعی نباشرد و دادگراه
گوا ی گوا ان را هه عنوان امارۀ قضایی استااع کند ،مطالب یادشده در ایرن مقالره در ایرن حالرت،
مطوح نیست و احکا یادشده هو این حالت حاکم نیست و گوا ی گوا ران در چنرین حرالتی تراهع
مقورات و اعتبار امارۀ قضایی است.
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