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 مقدمه

اثبات دعاوی است که اعتبار آن در فقه و حقوق، مشروو  هره ودرود شروای       ةشهادت یکی از ادل

ه شرص  شرا د اسرت، کره هایرد در زمران ادای       ای از شوای ، موهو  هر  دسته. متعددی شده است

موسروی  ؛ 441و  434، ص رر ق 4441؛ حلری،  742، صترا  هری حلی، )شهادت ودود داشته هاشند 

،  ررر ق الرر 4311؛ مهررادوی، 713، ص ررر ق4441؛ حصرروی، 311، ص ررر ق4441ایگررانی، پگل

درد تارا    س از صدور رأی هو اساس شهادتی که واپدادن شوای  شا د،  تغییو و ازدست(. 311ص

شود  اعتباری شهادت و نقض رأی صادرشده هو اساس آن نای ثیوی ندارد و سبب هیأشوای  هوده، ت

،  رر ق 4441؛ نواقری،  434، ص رر ق 4441؛ حلری،  742، صترا  هی؛ حلی، 741، صتا هیطوسی، )

.  .د.آ.ق 734 ۀدر مراد (. 743، ص ر ق4444ایگانی، پگلموسوی ؛ 414، صتا هی؛ مامقانی، 114ص

ثو ؤمر  ،چنانچه دهات دوح هعد از صدور رأی حادث شده هاشرد »: است صواحت اعال  شده ههنیز 

ادای شهادت و  ةدادن شوای  شا د در فاصل ازدست زمینةاما در . «در اعتبار رأی دادگاه نصوا د هود

 ا در فقه، در دویران   صدور رأی و امکان یا عد  امکان صدور رأی هو اساس چنین شهادتی، هحث

در این زمینه، شو  عدالت شا د، وضعیت متارایزی نسربت   . شده استهیان   اییو نظو است هوده

 یی که هواساس شهادت صادر شرده، رأ تیله، وضعمسئ نیهه تناسب و هه تبع ا. هه سایو شوو  دارد

ی، أیش از صردور ر پر معلو  شده، شا د، وادد شوای  شرهادت نبروده یرا     یس از صدور رأپ یول

در ایرن  .  .د.آ.ق 734 ۀدر مراد . ، محل هحث و هورسی واقع شده استاست ت دادهشوای  را از دس

س از صدور رأی هو دادگراه معلرو  شرد کره قبرل از ادای گروا ی       پچنانچه » :هیان شده است زمینه

و رأی صادره  م مستند هه آن هوده، مرورد از   هدهات دوح ودود داشته ولی هو دادگاه مصفی ماند

حالت فقدان شوای  در زمران  هه شود، در این ماده،  طور که مالحظه می  اان. «هاشد موارد نقض می

ادای شهادت و صردور   ةدادن شوای  در فاصل ازدست زمینة، ولی در شده استادای شهادت، توده 

 .ی، سصنی هه میان نیامده استأر

 734واد مرادۀ  رغم هیان نامشص  و قاهل ای در این مقاله در پی اثبات این مطلب  ستیم که علی

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

فاصلة پرس از  دادن شوای ، در  اما در زمینة اثو ازدست. هوده، از مواد قانونی استنبا  کود و پذیوفت

شدنی نیست و هرا اسرتناد هره اصرل      ادای شهادت و پیش از صدور رأی، حکای از قوانین، استنبا 

ای دز موادعه هه فقه و استناد هره منراهع معتبرو و فتوا رای معتبرو       چاره.  .د.آ.ق 3و مادۀ . ا.ق 411

 . ودود ندارد

وضرعیت در فقره و حقروق از     اینکه در زمینة موضوع مورد هحث،گفته شد و ه ها توده هه آنچ

ترو اسرت،    این نظو متفاوت است که در فقه ها توده هه پوداختن فقها هه موضوع، وضعیت مشص 

ترو   ولی در حقوق، هه موضوع توده ددی نشده و زوایای هحث، نامشص  است و هه هورسی هیش

ی فقهرا در زمینرة    را  شود و در هصش اول دیدگاه نیاز دارد، هناهواین، مطالب در دو هصش مطوح می

 .شود موضوع هیان شده و در قسات دو  وضعیت حقوقی موضوع هورسی می

 ها در فقه دیدگاه

دادن شروای ، در فاصرلة     ای تغییو حال شا د و ازدست طور که اشاره شد، در فقه هین حالت  اان

ی، ادای شهادت و صدور رأی، و اینکه پس از صدور رأی کش  شود که شا د پیش از صردور رأ 

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

 یأادای شهادت و صدور ر ةدادن شرایط، در فاصل تغییر حال شاهد و ازدست

عنوان یک حکم عا ، تغییو حرال شرا د از قبیرل فروت و      شود که هه فهایده می ،از هیان هوخی فقها

ثیوی هرو اعتبرار شرهادت نردارد و از     أی، تر أادای شهادت و صدور ر ةی  در فاصلدادن شوا ازدست

؛ 441، ص رر ق 4441؛ حلری،  742، صترا  هری حلری،  )شود  صدور رأی هواساس شهادت مانع نای

و  311، ص رر ق 4441ایگرانی،  پگلموسروی  ؛ 414، صتا هی؛ مامقانی، 117، ص ر ق4441نواقی، 

ها ودرود ایرن، در   (. 713، ص ر ق4441حصوی، ؛ 743ص،  ر ق4444ایگانی، پگلموسوی ؛ 311

ی، نظو ای متعردد  أیش از صدور رپس از ادای شهادت و پشدن شا د  شو  عدالت و فاسق زمینة

ی، أادای شرهادت و صردور ر   ةشدن شا د در فاصل ثیو فاسقأهوخی هه عد  ت. و مصال  ودود دارد
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؛ 117و  114، ص رر ق 4441واقری،  ن؛ 742، صترا  هری حلری،  )انرد   اهلل تصویح کروده  دز در حقوق

،  رر ق 4444ایگانی، پگلموسوی ؛ 311، ص ر ق4441ایگانی، پگلموسوی ؛ 414، صتا هیمامقانی، 

در عین حال در هیانی متفاوت، هوخی سرصنان فقهرا، حراکی از وضرعیت خراص شرو        (. 743ص

یش از پر و  س از ادای شرهادت پر اعتباری شهادت در صورت فاسق شدن شا د  عدالت شا د و هی

، (21، ص رر ق 4441حلی،  ؛741، صتا هی؛ طوسی، 142، ص ر ق4442حلی، )صدور رأی است 

اعتباری شهادت و لزو  نقض رأی مبتنی هرو آن در صرورت کشر  فسرق      حتی یکی از فقها هو هی

 رر  4444انصاری، )ی، ادعای عد  خالف کوده است أشا د در زمان ادای شهادت یا زمان صدور ر

این سصن هه آن دلیل که کش  فسق شا د در زمان صدور رأی را در هیانی مطلق که ، (373، صق

شرود، مودرب نقرض رأی شرناخته،      شدن او در فاصلة ادای شهادت و صدور رأی مری  شامل فاسق

 .مورد توده است

 نقض رأی در اثر کشف فقدان شرایط شاهد

ی، وادرد شروای  نبروده    أدور ریش از صر پی، معلو  شود که شا د، أس از صدور رپاینکه  هارۀدر

انرد، در صرورتی    شده و اعال  کودهقائل س از آن، تفکیک پاست، هوخی هین زمان ادای شهادت و 

شرود،   نبودن شا د در زمان ادای شهادت، شهادت د ند، رأی نقض می که هینه دوح هو واددشوای 

ادت د نرد، رأی نقرض   ی، شره أادای شرهادت و صردور ر   ةدادن شوای  در فاصل اما اگو هو ازدست

ها ودود ایرن،  (. 411، صتا هی؛ مامقانی، 441، ص ر ق4441؛ حلی، 742، صتا هیحلی، )شود  نای

هودن شرا د در زمران صردور رأی یرا کشر         ای مطلق، شهادت هینه دوح هو فاسق در هوخی هیان

،  رر ق 4441حلری،   ؛741، صترا  هری طوسری،  )چنین مطلبی، سبب نقض رأی اعرال  شرده اسرت    

یکی از فقها نیز هو لزو  نقض رأی در صورتی که ثاهت شود شا د در زمان ادای شرهادت  (. 21ص

،  رر ق 4444نصراری،  ا)یا در زمان صدور رأی یا در  و دو زمان فاسق هوده، تصویح کروده اسرت   

ادای شهادت و صردور   ةشدن اینکه شا د در فاصل نقض رأی ها ثاهتهارۀ فقیه دیگوی در(. 373ص

،  رر ق 4321، یرزدی  یئطباطبا)دو دیدگاه و دو نظو ودود دارد  است شده، اعال  کوده ی، فاسقأر

 (. 24ص
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متعردد و در مرواردی    و رای شود سرصنان فقهرا، متنروع و حراوی نظ     طور که مالحظه می  اان

ای  انرد، ولری عرده    از مطلق دوح شا د سصن گفتره  ،توضیح اینکه هوخی ،مصال  یا معارض است

هرا   ، اچنرین . انرد  طور ویژه مورد توده و هحث قروار داده  دن شو  عدالت را ههدا فقدان یا ازدست

 ا هو دوح یا فسرق شرا د اسرت، در     و شهادت آن« دوح ةهین»اینکه در هوخی سصنان، صحبت از 

از . موارد دوح یا فسق شا د نزد قاضی، موضوع سصن قوار گوفته اسرت « شدن ثاهت»هعضی دیگو، 

ادای  ةای نظو هه عد  نقض رأی در اثو حردوث مروارد دروح در فاصرل     عدهنظو حکم نیز، ها اینکه 

شدن شرا د در ایرن فاصرله، قائرل هره       فاسق زمینةاند، هوخی، حداقل در  شهادت و صدور رأی داده

« دروح  ةهینر  ةاقامر »صواحت هین حالت  یکی از فقها، هه یادشده،موارد  زمینةدر . اند نقض رأی شده

ی، قائل هه تفکیک شرده و  أس از صدور رپموارد دوح هو قاضی « شدن ثاهت»س از صدور رأی و پ

ی، نقرض رأی در  أس از صردور ر پر دوح  ةهین ةضان مصالفت شدید ها نقض رأی در صورت اقام

نجفری،  )یید کوده اسرت  أذیوفته و تپس از صدور رأی را پشدن دوح شا د هو قاضی  صورت ثاهت

 (.442و  441، ص ر ق4444

 وضوعهم وضعیت در حقوق

شردن   یرا فاقرد شروای     شروای    ای مصتل  موهو  هه فقدان هوخالف فقه که در آن، فقها هه حالت

س از صردور رأی تودره   پر ادای گروا ی و صردور رأی و    ةشا د در زمان ادای گوا ی و در فاصل

  اة، احکا   و حالت، هیان شده است، در حقوق، هیان شدو هه شوحی که در قسات قبل  اند کوده

لیفات حقوقی، مورد توده قوار نگوفتره، هلکره   أ ای مصتل  نه در قوانین و نه حتی در ت حالت این

 .دارد نیاز مبهم که هه هورسی و تبیین طوری  ا هیان شده است، آن  م هه حکم هوخی از این حالت

 یأیش از صدور رپس از ادای گواهی و پشدن موارد جرح شاهد   حادث

ی، موارد دروح شرا د، حرادث شرود،     أیش از صدور رپادای شهادت و  س ازپحالتی که  زمینةدر 

س از پر شدن دهات دوح شا د  حادث.  .د.آ.ق 734 ۀماد. شود حکم صویحی در قوانین یافت نای

اعتبراری   اثو اعال  کوده و فقدان شوای  شا د در زمان ادای گروا ی را سربب هری    صدور رأی را هی

شدن دهات دروح،   حادث زمینةمعوفی کوده است، اما در  شهادت و رأی صادر شده هو اساس آن،



   05                                                                 1315ار و تابستان به، 1، شمارة 13دورة ، حقوق خصوصی 

 

(. 311، ص4311مهرادوی،  )ی، سرکوت کروده اسرت    أیش از صردور ر پر س از ادای شرهادت و  پ

که کش  فقدان شوای  شا د در زمان ادای گروا ی را سربب    هتوان از این هصش از منطوق ماد نای

، د لت هو مفهو  مصرال ،  است کودهاعتباری شهادت و نقض رأی صادرشده هواساس آن اعال   هی

شردن دهرات دروح شرا د،      استنبا  کود و قائل شد که این ماده هه صورت مفهو  مصال ، حادث

اعتبراری شرهادت و نقرض رأی صادرشرده      یش از صدور رأی را سبب هری پس از ادای گوا ی و پ

عرد از صردور رأی   چنانچره دهرات دروح ه   »: است ماده که اعال  کوده ةادام. داند هواساس آن نای

مانع از استنبا  مفهو  مصال  از قسات « ثو در اعتبار رأی دادگاه نصوا د هودؤحادث شده هاشد، م

ادای  ةشدن دهات دوح شا د در فاصل ثیو حادثأگذار نظو هه عد  ت قبل آن است، چون اگو قانون

س از پر د شردن دهرات دروح شرا      گوا ی و صدور رأی داشت، این مطلب را مانند حالت حادث

س از صردور  پر شدن دهات دروح شرا د    اثوی حادث هی زمینةکود و فق  در  ی، هیان میأصدور ر

اثوهرودن   اگو مفهرو  مصرال  قسرات قبلری ایرن مراده، هری        ،عبارت دیگو هه. گفت ی، سصن نایأر

ادای گوا ی و صدور رأی هاشد، مفهو  مصرال  عبرارت    ةشدن دهات دوح شا د در فاصل حادث

یش از صردور رأی اسرت و معلرو  اسرت کره      پر شردن دهرات دروح     ثوهودن حادثؤهعدی آن، م

 .تواند هه صورت مفهو  مصال ، نظو و اراده داشته هاشد گذار هه این دو حکم مصال  نای قانون

شردن دهرات دروح     حالت حرادث  زمینةتوان حکای در  نای.  .د.آ.ق 734 ۀنتیجه اینکه از ماد

در مواد و قروانین دیگرو نیرز حکرم     . ی، استنبا  کودأصدور ریش از پس از ادای گوا ی و پشا د 

نیز ددای از هحثری کره   .  .د.آ.ق 341 ۀماد« ب»هند  زمینةدر . شود صویحی در این زمینه یافت نای

شود، قدر متریقن از   وداخته میپشاول این هند هو شوای  شا د مطوح است و در ادامه هه آن هارۀ در

دادن شرروای  و  ان ادای گرروا ی اسررت و تسرروی آن هرره ازدسررتآن، فقرردان شرروای  شررا د در زمرر

ی، مسلم نیست و هه دلیرل  أیش از صدور رپس از ادای گوا ی و پشدن دهات دوح شا د  حادث

 3 ۀو مراد . ا.ق 412 این حالت، هره اسرتناد اصرل    در زمینةذیوفت پهاید  ،هناهواین .دارد نیاز و اثبات

 .معتبو فقهی ودود ندارد ا ایاستناد هه مناهع معتبو و فتو ای دز موادعه هه فقه و چاره.  .د.آ.ق

لیفات حقوقی ها اعال  اینکه مالک ودرود شروای  شرا د،    أت ها ودود آنچه گفته شد، در هوخی
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یش از صردور  پر س از ادای شرهادت و  پر شدن دهات دوح شا د  زمان ادای شهادت است، حادث

 (.212، ص4313؛ زراعت، 324، ص4311مهادوی، )اثو شناخته شده است  ی، هیأر

شردن شرا د در فاصرلة     گذار در زمینة فاقدشوای  شایان ذکو است که در زمینة این هحث، قانون

سرکوت کروده    -اعم از پیش از اعال  خرتم دادرسری و پرس از آن     -ادای شهادت و صدور رأی 

ی ترا صردور رأی،   شدن شا د در فاصلة اعال  ختم دادرس توان گفت، تأثیو فاقدشوای  است، اما می

ها دشواری هیشتوی مواده است، زیوا دادگاه پس از اعال  ختم دادرسی، از  رو گونره رسریدگی، از    

 .رفتن شوای  شا د، مانوع است و صوفاً وظیفة صدور رأی را دارد داله رسیدگی هه ازهین

 نقض رأی در اثر کشف فقدان شرایط شاهد

 ها تبیین محل بحث و بیان دیدگاه

س از صدور رأی هو دادگاه معلو  شد که قبرل از  پچنانچه »: است اعال  شده.  .د.آ.ق 734 ۀدر ماد

و رأی صادره  رم مسرتند هره آن     هادای گوا ی دهات دوح ودود داشته ولی هو دادگاه مصفی ماند

چنردان   این قسات از این ماده، حاوی هیان مطلبری اسرت کره   . «هاشد هوده، مورد از موارد نقض می

. نظو ای مصتل  در ایرن زمینره شرده اسرت     هیان سبب دلیل،و هه  این  یستروشن نمشص  و 

است که در قانون آیین دادرسی مدنی طوقی هوای شکایت هه این دلیل  اهها  این قسات از این ماده

 341ترا   341مواد )واخوا ی  ، ا توین آن که مهم است هینی شده یشپ ا  از آرای صادرشده از دادگاه

دادرسی  ۀ، اعاد.( .د.آ.ق 441تا 311مواد )، فودا  .( .د.آ.ق 311تا  334مواد )، تجدیدنظو (. .د.آ.ق

از مسرائل  . اسرت .(  .د.آ.ق 471تا  442مواد )و اعتواض شص  ثالث .(  .د.آ.ق 444تا  471مواد )

مهم موهو  هه  و یک از ایرن شرکایات، آرای قاهرل ایرن شرکایات و دهرات نقرض رأی در ایرن         

کره  ی دهات نقض آرا در این شرکایات، هرا ودرود    زمینةدر . و مهلت این شکایات استشکایات 

، نقرض رأی در تجدیردنظو   اسرت  واخوا ی و اعتواض شص  ثالث، مقید هه دهت خاصی نشرده 

مقیرد  .(  .د.آ.ق 471 ۀماد)دادرسی  ۀو اعاد.(  .د.آ.ق 321تا  324مواد )، فودا  .( .د.آ.ق 341 ۀماد)

طرور مطلرق، سرصن از     هره .  .د.آ.ق 734 ۀچنین مقوراتی، مراد د ها ودو. استهه دهات خاص شده 

و  اسرت  شدن ودود دهات دوح شا د در زمان ادای گوا ی هه میان آورده نقض رأی در اثو معلو 
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نظرا   ایجراد کروده کره کرامالً مسرتقل از       آرا نقرض  حالرت  کیر مشص  نیست که آیا ایرن مراده   

اسرت، یرا در    ،از آرا اتیشرکا ی، یعنری در قالرب   مدن یدادرس نیینقض آرا در قانون آ ۀشد شناخته

چارچوب نظا  معووف شکایات از آرا، سرصن گفتره اسرتر در حالرت اول، معلرو  نیسرت نظرا         

و آیرا   گیود یو چگونه و در چه مودعی انجا  م دارد ایی  ، چه ویژگیهمستقل مقورشده در این ماد

ت آیا این ماده این دهرت نقرض را در  رو یرک از     مهلت دارد یا نهر در حالت دو ، مشص  نیس

یرا فقر  در   ( دادرسی و اعتواض شص  ثالرث  ۀداواخوا ی، تجدیدنظو، فودا ، اع)شکایات از آرا 

است که مشراول  تأکید هو این دهت در تجدیدنظو  یا صوفاً است هوخی از این شکایات مقور کوده

هه مودرب ایرن هنرد مقرور شرده      .  .د.آ.ق 734 ۀنظو از ماد فاست و صو.  .د.آ.ق 341 ۀهند ب ماد

 استر

و هرا  است دانسته .  .د.آ.ق 371 ۀدانان نقض رأی موضوع این ماده را ناظو هه ماد قیکی از حقو

در  اسرت  اعرال  کروده   ،را منتفی شناخته است، در عین حال یادشده توده هه نسخ این ماده، نقض

  ی، مودع شکایت، هدون درنظوگروفتن گروا ی  أصورت قاهل واخوا ی، تجدیدنظو یا فودا  هودن ر

 ۀحتری در اعراد  . کنرد  ، رسریدگی و رأی صرادر مری   است گواه آن معلو  شده فاقد شوای  هودنکه 

و از مصرادیق  .  .د.آ.ق 471 ۀمراد  2، ایرن مرورد را مشراول هنرد     اسرت  دادرسی نیز ترال  کروده  

شاید هتوان این مورد را هرا  است وده اعال  ک ،و در نهایت کندمعوفی « آمدن اسناد و مدارک دست هه»

مصروب  . ا.ع.د.ت.اصرالحی ق  41 ۀدادرسری موضروع مراد    ۀتحقق سایو شروای ، از دهرات اعراد   

؛ شراس،  412، ص4314شاس، ) محسوب کود( 4317مصوب . ک.د.آ.ق 422مادۀ ) 74/44/4311

 ةاظو هره موحلر  ن را صوفاً.  .د.آ.ق 734 ۀشده در ماد هینی یشپهوخی نیز نقض (. 714، صال 4314

اند در صورت تجدیدنظوخوا ی، رأی در مودرع تجدیردنظو نقرض     تجدیدنظو دانسته و اعال  کوده

 734 ۀهعضی دیگرو در توضریح مراد   (. 437، صب4314؛ حیاتی، 423، ص4311ههوامی، )شود  می

شا د در زمان ادای گوا ی را در صرورتی   فاقد شوای  هودن، کش  ودود دهات دوح و . .د.آ.ق

  و در صورت قطعیت .د.آ.ق 341 ۀقبل از قطعیت رأی هاشد از دهات تجدیدنظو و مشاول مادکه 

 (.212، ص4313؛ زراعت، 311، ص4314مهادوی، )اند  ی، از دهات اعاده دادرسی شناختهأر
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 تحلیل موضوع با لحاظ مقررات طرق شکایت از آرا

شرا د در زمران    فاقد شروای  هرودن   در معوفی کش .  .د.آ.ق 734 ۀرسد هیان مطلق ماد هه نظو می

عنوان دهت نقض رأی صادرشده هواساس آن گوا ی، هرا تودره هره مترون فقهری و       ادای گوا ی هه

توده هه ضواه  و مقورات حراکم هرو شرکایت از آرا در قرانون آیرین       هی ای فقها و  عبارت ةتودا

 کندماده، حکای را هیان گذار در این  تودهی سبب شده است قانون دادرسی مدنی است و  این هی

دانران و   که هه ظا و ها مقورات حاکم هو شکایات از آرا،  اا نگ و سرازگار نیسرت و کرار حقروق    

  .کوده استنویسندگان را در تحلیل این ماده و هیان منظور آن، دشوار 

شا د در زمران ادای گروا ی،    فاقد شوای  هودنیید کش  أذیوفتن حکم مطلق این ماده و تپاما 

طور که در فقه، این چنرین    اان –ه عنوان عامل نقض رأی در  و زمان و هدون تشویفات خاص ه

ها مقورات حاکم هو شکایات در قانون آیین دادرسی مدنی و هرا روح ایرن قرانون، مغرایوت      -است

و یرز از وضرع   پمنردکودن چگرونگی احقراق حرق و      کودن دادرسی و نظرا   دارد که  دف آن منظم

ثباتی و در معوض تزلزل قوار دادن احقاق حرق و فصرل خصرومت     آن، هی ةه نتیجمقوراتی است ک

در داع حکم این ماده ها احکا  مرواد موهرو  هره شرکایات از آرا در قرانون آیرین        ،هناهواین. است

وتو مقرورات حراکم هرو    پدر .  .د.آ.ق 734 ۀماد ، هایددادرسی مدنی و ایجاد  اا نگی هین این مواد

در . دداهافته هه حسراب نیایرد   کامالً ةن آیین دادرسی مدنی تفسیو شود و یک تافتشکایات در قانو

کننده یکی از دهات نقض آرا در شرکایات   را هیان.  .د.آ.ق 734 ۀرسد هاید ماد ، هه نظو میزمینهاین 

توضیح اینکه طوق شکایت از آرا  اان مواردی اسرت کره در قرانون آیرین     . از آرا هه حساب آورد

شرود، هلکره    مرورد هحرث، یرک طویرق دردا محسروب ناری        ۀو ماد است مدنی هیان شدهدادرسی 

ی، أشده شکایت از آرا، یکی از دهرات نقرض ر   این است که در  و یک از طوق شناخته ۀکنند هیان

 .شا د در زمان ادای گوا ی است فاقد شوای  هودنیادشده؛ یعنی کش   ۀمورد موضوع ماد

عتواض شص  ثالث که مقید هه دهات خاصری نیسرتند، اسرتناد    هو این اساس، در واخوا ی و ا

 341 ۀتجدیردنظوخوا ی، مراد   زمینةدر . هه دهت مورد هحث، ها  یچ اشکال و مانعی مواده نیست

رسرد هرا    که هه نظو می است عنوان دهات نقض رأی در تجدیدنظو هیان کوده مواردی را هه.  .د.آ.ق
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، ب4311مهرادوی،  ) اسرت  ، ایرن دهرات حصروی   .ا.ع.د.ت.ق 71 ۀتوده هه هیان این مراده و مراد  

و قید یکی از این دهرات در دادخواسرت تجدیردنظوخوا ی،    ( 141، ص4314؛ مهادوی، 717ص

مهرادوی،  )شده در قانون است  چنین الزامی، فاقد ضاانت ادوای تصویح فق  ضووری است، اما نه

هه آن دلیرل  ، هلکه (114ص، ب4314؛ حیاتی، 4441، ص4313؛ زراعت، 714و  713، صب4311

دهرات، اعرم از    ةدو  دادرسی است که در آن، هوای هار دو  هه دعوا از  ار  ةتجدیدنظو، موحلکه 

شود، هیان دهات نقرض هروای ایرن موحلره و منحصروکودن       امور حکای و موضوعی، رسیدگی می

ل نیرز  در عار (. 111، صب4314حیراتی،  )دهات هه موارد معین، مورد انتقراد و اعترواض اسرت    

وونده و دعوا را هورسی پدهات   اة ای تجدیدنظو در رسیدگی هه شکایات از آرای هدوی،  دادگاه

کنند و خرود را مقیرد هره دهرات      می را نقض  و اشکالی، رأی مورد اعتواض ةکنند و ها مالحظ می

توده، شامل  رو  که ها تفسیو گس داردقاهلیتی .  .د.آ.ق 341 ۀ، هند ه مادعالوه هو این. هینند خاص نای

شود، تا دایی که ذکو  این هند هروای   یادشده می ۀدر سایو هند ای ماد یادشدهاشکالی حتی دهات 

حیراتی،  )حتی موارد هند ای دیگرو ایرن مراده، کرافی شرناخته شرده اسرت        ، اشکا ت ةشاول  ا

آن  341 ۀو هنرد ب مراد  .  .د.آ.ق 734 ۀهنا هو آنچه گفته شد حتی در نبرود مراد   (.114، صب4314

 ةقانون، امکان استناد هه فقدان شروای  شرا د در زمران ادای گروا ی، هروای نقرض رأی در موحلر       

چنین امکرانی را تسرهیل   .  .د.آ.ق 734 ۀو ماد.  .د.آ.ق 341 ۀتجدیدنظو ودود داشت و هند ب ماد

 ۀدر هند ب مراد  گذار ها ودود این، هیان قانون. هود آن از هین می زمینةکند و  و گونه تودید را در  می

مواده است و اگوچه هوخی ایرن   پوسشو شاول آن نسبت هه مورد هحث، ها اهها  و .  .د.آ.ق 341

و شامل  و نوع شوای  موهو  هه شرهادت، از دالره شروای  شرا د      اند هند را گستوده تفسیو کوده

؛ 427ص الر ، 4314؛ حیراتی،  111، صب4314؛ حیراتی،  313، صب4314، شراس )انرد   دانسته

، اما یکی از نویسندگان در شاول ایرن هنرد هرو شروای  قرانونی      (414، ص4311ودانی و ههشتی، م

مهرادوی،  )گذار در این هند انتقراد کروده اسرت     از هیان قانون نظوو از این  است شهود، تودید کوده

ند ب گذار در ه رسد قانون رسد، زیوا هه نظو می دا هه نظو نای ولی این انتقاد، هه(. 711، صب4311

شروای     اةرا در معنای گستوده که شامل « فقدان شوای  قانونی شهادت شهود».  .د.آ.ق 341 ۀماد
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معنرای شروای  موهرو  هره ادای شرهادت کره        و نه هره  گوفته استکار  شود هه موهو  هه شهادت می

  .شود ای از شوای  را در کنار شوای  شا د، شامل می دسته

فقدان شروای  شرا د در زمران ادای گروا ی هروای نقرض رأی در       نتیجه اینکه امکان استناد هه 

 یادشرده ناظودانستن نقض  ،، محل تودید نیست، هناهواین. .د.آ.ق 734 ۀتجدیدنظو، حتی ها نبود ماد

 -یش از این نقرل شرد   پاند و  گونه که هوخی گفته آن –تجدیدنظو  ةهه موحل.  .د.آ.ق 734 ۀدر ماد

شود، زیوا چنین مطلبی حتی در نبود ایرن مراده و    ز این ماده میشدن این قسات ا خاصیت سبب هی

 .، معلو  و مشص  است. .د.آ.ق 341 ۀهند ب ماد ویژههه استناد مقورات تجدیدنظو، هه 

موضوع مورد هحث، نامشص  است و هه هورسری و   زمینةدادرسی، در  ۀوضعیت فودا  و اعاد

مقید هه دهرات نقرض خراص  سرتند و از طروف       دارد، زیوا از طوفی این دو شکایت،نیاز تحلیل 

دیگو، موضوع مورد هحث یعنی کش  فقدان شوای  شا د در زمان ادای گوا ی، از موارد نقض در 

در مواد موهو  هه دهات نقرض در ایرن    زمینهاین دو شکایت شاوده نشده و هیان صویحی در این 

اسرت، زیروا در ایرن شرکایت، در      دادرسی دشوارتو ۀوضعیت در اعاد. شود دو شکایت، یافت نای

گسرتوده  سرتند،    نشردنی ی، که مواردی ویژه و تفسیوأهند، دهات نقض ر 2در .  .د.آ.ق 471 ۀماد

توان مورد موضوع هحث را مشراول یکری از هنرد ای ایرن مراده هره        اند و هه دشواری می هیان شده

کارک   زمینره ن مراده در ایرن   ای 2و  1اند از هند ای  هوخی تال  کوده ،ها ودود این. حساب آورد

  (.212، ص4313؛ زراعت، 412، ص4314شاس، )گیوند 

که تشصی  مطاهقت یا مصالفت رأی ها مروازین شروع   .  .د.آ.ق 311 ۀاما در فودا  ها ودود ماد

 324ۀ مراد  7و مقورات قانونی را رسالت دیوان عالی کشور در هورسی فودامی، اعال  کروده و هنرد   

عنوان یکی از دهات نقرض آرا در   رأی ها موازین شوع و مقورات قانونی را هه که مصالفت.  .د.آ.ق

شراول   هوای ا  آن ۀ، امکان استناد هه این مواد و تفسیو گستوداست دیوان عالی کشور، معوفی کوده

 .هو موضوع مورد هحث یعنی فقدان شوای  شا د در زمان ادای گوا ی، ودود دارد

.  .د.آ.ق 734 ۀرسد آنچه در این زمینه، کارایی هیشتو دارد، مراد  و می ا، هه نظ ها ودود این تال 

یادشده در مقرا  هیران یکری از     ۀرسد، ماد هه نظو می ،یش از این گفته شدپطور که  زیوا  اان. است

این هیان، ها . شده در قانون آیین دادرسی مدنی است دهات نقض آرا در  و یک از شکایات شناخته
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واخروا ی، اعترواض شرص  ثالرث و      زمینرة ، در هیران شرد  یش از ایرن  پر ی که توده هه توضیحات

العراده   فروق  یدادرسری، ا ایتر   ۀفودا  و اعاد زمینة، اما در نداردخاصی  ةتجدیدنظو، ا ایت و نکت

آوردن موضوع مرورد   بحسا هزیوا ها درنظوگوفتن مقورات خاص  و یک از این دو شکایت، ه. دارد

س اگرو  پر . این دو شکایت، دشوار و مسرتلز  ترال  فرواوان اسرت     عنوان دهت نقض در هحث هه

در  یادشرده در مقا  هیان یکی از دهات نقض در  و یک از شکایات .  .د.آ.ق 734 ۀذیویم که مادپه

عنروان یکری از دهرات     قانون آیین دادرسی مدنی است، هه استناد این ماده، موضوع مورد هحث، هه

.  .د.آ.ق734 ۀعالکرود مراد  . شود این دو شکایت، اضافه میی، هه دهات نقض  و یک از أنقض ر

 ،که مجعول شناخته شده هود را است که اثبات اصالت سندی.  .د.آ.ق 772 ۀدر این زمینه، شبیه ماد

 .اضافه کوده است.  .د.آ.ق 471 ۀدر مادیادشده دادرسی هه موارد  ۀعنوان یکی از دهات اعاد هه

 درنظوگروفتن اینکره  نیز ها  (4317مصوب . )ک.د.آ.ق 422 ۀماد رشده د هینی زمینة طویق پیشدر 

هودن شا د در زمان ادای شرهادت، امروی مسرلم     ی در صورت کش  فاقد شوای أدر فقه، نقض ر

عنروان   یادشرده و هره   ۀماد ها استناد ههی أ، درخواست نقض راست است و نظو مصالفی یافت نشده

اسرت   ی معلو  شدهأت صادر شده و هعد از صدور ریی که هواساس شهادأخالف شوع هین هودن ر

 .ذیو استپ شا د در زمان ادای شهادت، فاقد شوای   ز  هوده، امکان که

 یلیتکم توضیحات

. رسرد  ، ضووری هره نظرو مری   . .د.آ.ق 734 هارۀ مادۀتکایلی در ةچند نکت ، هیانایان این قساتپدر 

شود  ی، معلو  میأس از صدور رپه است که یک مطلب این است که این ماده حالتی را مطوح کود

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    

 تیر اولو اسیر شرده، هرا ق  ادی ۀرسد، ماد میهه نظو . گوید ، سصن نایاست چنین شهادتی صادر شده

 زمران  در شا د دوح دهات ودود از دادگاه یاطالع  هی ها یوقت وایز ود،یگیدرهوم زین را حالت نیا

 یرأ آن، از دادگراه  اطرالع  و دوح دهات ودود ها یاول قیشود، هه طوینقض م یرأ ،یگوا  یادا

 .است قبول قاهل ویغ و یمنطق ویغ کامال ن،یا از ویغ یحلراه و جهیشود و نتینقض م
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کار گوفته شرده   هه« قبل از ادای گوا ی»عبارت .  .د.آ.ق 734 ۀماد در که است نیا گویمطلب د

و معلو  است که منظور این است که دهات دوح از قبل از گوا ی  هودهکه  اواه ها مسامحه  است

یش از ادای پر هرات دروح، مردتی    در صورتی که د گونهتا زمان ادای گوا ی ودود داشته است و 

در اعتبرار گروا ی    ، مسرلااً ه اسرت ولی در زمران ادای گروا ی، هوطروف شرد     گوا ی ودود داشته

درای   کرود و هره   می دقت هیشتوی اعاالگذار  ههتو هود قانون ،هناهواین. توان خدشه و تودید کود نای

 .گوفت کار می را هه «در زمان ادای گوا ی»، عبارت یادشدهعبارت 

نقض رأی صادرشده هواساس شهادتی کره شرا د   هارۀ طلب سو  اینکه آنچه در این قسات درم

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

س از ادای گوا ی و په استناد شهادتی که شا د آن أی صادرشده هداشت و از وضعیت راختصاص 

یش از ایرن گفتره   پر طور که  ه، صحبت نشد، چون  ااندشوای  را از دست دای، أیش از صدور رپ

یش از صردور  پر س از ادای گوا ی و پ ةشدن دهات دوح شا د در فاصل حالت حادث هارۀشد، در

 م که هه استناد چنین شهادتی صادر  أییوضعیت ر ،شود، هناهواین ی، حکای در قانون یافت نایأر

ای دز  چاره.  .د.آ.ق 3 ۀو ماد. ا.ق 412شده است و هه استناد اصل شده هاشد، در قانون، مشص  ن

 .ماند معتبو هاقی نای توا ایموادعه هه فقه و استناد هه مناهع معتبو و ف

ی، در قانون مشص  نشرده  أس از صدور رپمطلب چهار  اینکه چگونگی اثبات دهات دوح 

ض شص  ثالث در صورتی که شکایت رسد در واخوا ی، تجدیدنظو و اعتوا است، ولی هه نظو می

 ةشا د در زمان ادای گوا ی هاشد، اثبرات چنرین امروی هرا اقامر      فاقد شوای  هودنی، مبتنی هو أاز ر

 گیرود  انجا  مری .  .د.آ.ق 411 ۀدلیل توس  معتوض و تحقیقات دادگاه هو اساس اختیار مقور در ماد

کره حراوی هیران    .  .د.آ.ق 734 ۀماد ۀو دوح شا د توس  معتوض در این مواحل، منافاتی ها تبصو

هردوی   ةمحدودیت زمانی طوف هوای دوح شا د است، ندارد، زیوا این تبصروه موهرو  هره موحلر    

رسیدگی است و مانع حق دوح شا د توس  معتوض در واخوا ی، تجدیدنظو و اعتواض شرص   

فاقد شروای   ستناد شود، هلکه سلب چنین حقی در این مواحل، ها اعطای حق اعتواض هه ا ثالث نای

 .ی، منافات داردأعنوان دهت نقض ر ذیوفتن این مورد ههپشا د در زمان ادای گوا ی و  هودن

ذیوفتن امکان دوح شا د در ایرن  پزیوا . مل استأاما در فودا ، مطلب قدری متفاوت و قاهل ت
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مسرتلز  ورود   تحقیقرات در ایرن زمینره،    دادن موحله و  اچنین اختیار دیوان عالی کشور در انجا 

عنروان   یید فقدان شوای  شرهادت هره  أاما در صورت ت. وونده و دعوا استپدیوان هه امور موضوعی 

ای  چراره  ،یید شرد أیش از این، هحث و تپطور که   اان ،یکی از دهات نقض در دیوان عالی کشور

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

اسرت کره    «یأاعتبراری اسرناد و مردارک مسرتند ر     هری »زمینه مانند  ودود ندارد و وضعیت در این

عنوان یکی از موارد نقض رأی در دیروان عرالی کشرور معوفری      هه.  .د.آ.ق 321 ۀصواحت در ماد هه

 .شده است

شرده در  یادض دهات نقر  هارۀدر.  .د.آ.ق 471ادۀ دادرسی ها توده هه وحدت مالک م ۀدر اعاد

در یرک دادرسری    هایرد شرا د،   فاقد شوای  هودنذیویم که پهاید ه.  .د.آ.ق 471 ۀماد 1و  1هند ای 

 ۀتوان اعراد  ، ظوف مهلت مقور میأییمودب رأی قطعی، اثبات شود و از تاریخ چنین ر مستقل و هه

 قرد شروای  هرودن   فارسیدگی هه  ،هناهواین. دادرسی از رأی مستند هه چنین شهادتی، درخواست کود

 .دگیو مودب دادرسی دداگانه انجا  می یش از آن و ههپدادرسی، هلکه  ۀاعاد ةشا د، نه در موحل

شردن شرا د    نجم اینکه نه در فقه و نه در حقوق، نقض رأی در اثو فاقد شوای  شناختهپمطلب 

ی، أت ادروای ر حتی در صور ،هناهواین. در زمان ادای گوا ی، مقید هه عد  ادوای رأی نشده است

یش از ایرن گفتره شرد، در حقروق،     پطور که  البته  اان. دشو یها نقض آن، عالیات ادوایی اعاده م

 ای مقور در قرانون هروای ایرن شرکایات      رعایت مقورات موهو  هه شکایات از آرا از داله مهلت

 .الزامی است

 د در زمران ادای  شدن شرا  مطلب ششم اینکه در صورت نقض رأی در اثو فاقد شوای  شناخته

ای متودره   شوای  شا د، وظیفه نبودگوا ی، مسئولیتی متوده شا د نیست، زیوا در احواز ودود یا 

 .شا د نیست و این موضوع هه اصحاب دعوا و دادگاه موهو  است

 734در مرادۀ  « رأی صادره  رم مسرتند هره آن گروا ی هروده     »نکتة پایانی اینکه ها توده هه قید 

شا د، مصصروص مرواردی اسرت کره      فاقد شوای  هودنز نقض رأی در اثو کش  هحث ا . .د.آ.ق

شدن گروا ی در   اعتبارشناخته طوری که ها هی فق  مستند یا مستند اصلی رأی، گوا ی هوده است، هه
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این حالت، رأی، فاقد مستند قانونی قاهل قبول هاشد، اما اگو رأی مسرتندات متعردد داشرته هاشرد و     

اعتباری گوا ی، مسرتندات دیگرو هره     طوری که ها ودود هی ندات رأی هوده، ههگوا ی، یکی از مست

اعتبار خود هاقی هاشند و رأی، فاقد مستند قاهل قبول نشود، در چنین صورتی هدیهی است کره رأی  

 .ماند اعتباری شهادت، رأی هه اعتبار سایو مستندات، معتبو هاقی می شود و ها ودود هی نقض نای

 نتیجه

س پر دادن شوای   اثو فقدان شوای  شا د در زمان ادای گوا ی یا ازدست هه آنچه هیان شد، ها توده

ثیو آن هو اعتبار گوا ی و نقض رأی صادرشده هو اسراس  أیش از صدور رأی و تپاز ادای گوا ی و 

اعتباری شرهادتی کره شرا د آن در     تو است و هی  ا در فقه، مشص  حل چنین شهادتی، نظو ا و راه

اثرو   زمینرة امرا در  . شوای  هوده و نقرض رأی مبتنری هرو آن، مسرلم اسرت      ادای گوا ی، فاقدزمان 

 هیران  ای متفاوتی  ی، دیدگاهأیش از صدور رپس از ادای شهادت و پ ةدادن شوای  در فاصل ازدست

 .شده است

 ةدادن شوای  شا د در فاصرل  اثو ازدستفق  در زمینة  هدر حقوق، وضعیت نامشص  است و ن

اثرو فاقرد شروای      هرارۀ ی، ها سرکوت قرانون مروادهیم، در   أیش از صدور رپز ادای گوا ی و س اپ

شدن شا د در زمان ادای گوا ی، نسبت هه رأی صادرشده هو اساس چنین شهادتی، ها هیران   شناخته

دارد و در ایرن نوشرته    نیاز مل ددیأرو  ستیم که هه هورسی و ت هروه.  .د.آ.ق 734 ۀماد قاهل هحث

 .ملی انجا  شودأد، چنین هورسی و تسعی ش

موضروع مرورد هورسری، هره اسرتناد       زمینةها توده هه وضعیت نامشص  حقوقی در  ،در نهایت

هحث در قانون،  ۀماند   ای مسکوت در قسات هاید، . .د.آ.ق 3 ۀقانون اساسی و ماد 412و  4اصول 

طرور   شرده امرا هره     ای هیران  و در قسات کنیمهه فقه موادعه و هه مناهع معتبو و فتاوای معتبو استناد 

شده در فقه، مورد تودره قروار گیرود و قرانون در مسریوی        ای مطوح  ا و دیدگاه حل راه هایدمبهم، 

 تروان هره پیرووی از فقره و در     مری  هو  این اسراس،  . اا نگ ها شوع و فقه، تفسیو و تحلیل شود

ا زمران ادای شرهادت دانسرت و تغییرو     معیار ودود شوای  شرا د ر   اا نگی ها آن، در حقوق نیز 

فاقرد  دادن شوای  پس از ادای شهادت را مؤثو در اعتبار شرهادت نردانیم و    شوای  شا د و ازدست
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عنوان یکی از دهات نقض رأی در  و یک از  هه را شدن شا د در زمان ادای گوا ی شوای  شناخته

 .هپذیویم شکایات از آرا

عنوان هینة شوعی است،  د، موهو  هه استناد هه شهادت ههشایان ذکو است  وچه هیان و هحث ش

عنروان هینرة شروعی نباشرد و دادگراه       نبودن شوای ، امکان استناد هه شرهادت هره   اما اگو در اثو داع

عنوان امارۀ قضایی استااع کند، مطالب یادشده در ایرن مقالره در ایرن حالرت،      گوا ی گوا ان را هه

این حالت حاکم نیست و گوا ی گوا ران در چنرین حرالتی تراهع     مطوح نیست و احکا  یادشده هو 

  .مقورات و اعتبار امارۀ قضایی است
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