
  يرازـدانشگاه شمطالعات حقوقي مجله 
  1392زمستان ، سوم، شماره دوره پنجم
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  چكيده            

بيان قانونگذار ايران در شمردن جهات نقض در تجديدنظر، فرجام و 
رخـي از مصـاديق،   اين تفـاوت بيـان، در ب  . اعاده دادرسي، متفاوت است

رسد و نياز به بررسي ولي در برخي ديگر، منطقي به نظر نمي. منطقي است
اي جهات نقض در تجديدنظر، فرجام و در مجموع با بررسي مقايسه. دارد

شود، برخي از جهات، بـين هـر سـه شـكايت     اعاده دادرسي مشخص مي
 با وجود ايـن، بخـش قابـل تـوجهي از جهـات در     . مذكور مشترك است

شـوند ولـي در اعـاده دادرسـي     تجديدنظر و فرجام سبب نقض رأي مـي 
تعداد انـدكي نيـز صـرفاً در تجديـدنظر و     . شوندموجب نقض حكم نمي

  . اعاده دادرسي نقض رأي را در پي دارند
  
  .جهت نقض رأي، تجديدنظر، فرجام، اعاده دادرسي: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه. 1

-قانون آيين دادرسي مدني، اعالم شـده  348جهات درخواست تجديدنظر در ماده 
هـاي عمـومي و   قـانون تشـكيل دادگـاه    25اين جهات با آنچه پيش از آن در مـاده  . اند

اين در حالي است كه در قـانون آيـين دادرسـي    . انقالب اعالم شده بود، هماهنگ است
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بـه همـين خـاطر    . پژوهش مقيد به جهات معيني نشده بود) 1318مصوب (مدني سابق 
نويسندگان حقوقي نيز پژوهش را از طرق عادي شكايت اعالم كرده بودند، كه مقيد بـه  

و برخـي، فلسـفه دو   ) 200: 1377؛ واحدي، 100: 1378دفتري،  متين(جهت خاص نبود
ــه ــدوي اعــالم    مرحل ــع اشــتباهات احتمــالي در رســيدگي ب ــودن رســيدگي را رف اي ب

  .)162: 1386؛ كريمي، 537: 1375مدني، (اند كرده
عـدم  ) 382: 1384شـمس،  (همانطور كه يكي از حقوقـدانان اعـالم كـرده اسـت     

شمارش جهات پژوهش در قانون سابق موافق با ماهيت اين شكايت اسـت و شـمارش   
و قانون آيين ) 25ماده (هاي عمومي و انقالب  جهات تجديدنظر در قانون تشكيل دادگاه

يـن اسـتدالل كـه تجديـدنظر، قضـاوت      قابل انتقاد است، با ا) 348ماده ( دادرسي مدني
دوباره و رسيدگي مجدد و بازبيني موضوع است و با اعتـراض بـه رأي دادگـاه بـدوي،     

بنـابراين، نبايـد   . دادگاه تجديدنظر مكلـف اسـت، موضـوع را دوبـاره رسـيدگي نمايـد      
  .تجديدنظر خواه را مكلف به تصريح جهت يا جهات خاص كرد

، جهات نقض فرجامي در ديوان 371ويژه در ماده در قانون آيين دادرسي مدني به 
  .آن قانون، جهات اعاده دادرسي را بر شمرده است 426اند و ماده عالي كشور بيان شده

ها جهات نقض در مواردي، عنـاويني كلـي   برخالف تجديدنظر و فرجام كه در آن
ات نقـض  گيرد، در اعـاده دادرسـي، جهـ   است كه مصاديق متعدد و فراوني را در بر مي

منحصر به موارد مشخصي است كه نسبت به جهات نقض در تجديـدنظر و فرجــــام،   
  .شودمصاديق محدودي را شامل مي

و  348ها به موجـب تبصـره مـاده    وانگهي، برخالف تجديدنظر و فرجام كه در آن
دادگــاه تجديــد نظــر و ديــوان عــالي كشــور مقيــد بــه جهتــي كــه  . م.د.آ.ق377مــاده 

كننـد، در  خواه قيد كرده نيستند و به ساير جهات نيز توجه مـي يا فرجامتجديدنظرخواه 
آن قانون، دادگاه از توجه و رسيدگي به جهتي غيـر   436اعاده دادرسي به صراحت ماده 

  .از آنچه متقاضي اعاده دادرسي ذكر كرده، منع شده است
اعـاده   در لـزوم قيـد جهـت   . م.د.آ.ق435از طرف ديگر، با توجه به صراحت ماده 

دادرسي در دادخواست اعاده دادرسي، در ناقص بـودن دادخواسـت اعـاده دادرسـي در     
صورت عدم قيد جهت و لزوم اخطار رفع نقص و رد دادخواست در صـورت برطـرف   
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نشدن نقص، اختالف نظري يافت نشـده، ولـي در خصـوص قيـد جهـت اعتـراض در       
معاونـت  . ك.ر(شـده اسـت  دادخواست تجديدنظر ترديدها و نظرهـاي متفـاوتي ابـراز    

  ).382-383: 1384؛ شمس، 758و  698: 1387آموزش قوه قضائيه، 
گيري قانونگذار در اعاده دادرسي اين است كه اعاده دادرسـي  يكي از داليل سخت

گيرد و با قطعيت حكم، االجرا هستند، صورت مينسبت به احكام قطعي دادگاه كه الزم
بنابراين الزم است در اعاده دادرسي كه استثناي . حاكميت امر مختوم حاصل شده است

: 1377واحـدي،  (گيري شودشود، سختبر امر مختوم و سبب تزلزل در حكم قطعي مي
  ).279و  268

آنچـه  . اما در خصوص اين مطلب، وضعيت اعاده دادرسي و فرجام يكسـان اسـت  
جيه نمايـد، ايـن   گيري قانونگذار را در اعاده دادرسي نسبت به فرجام توتواند سختمي

است كه فرجام براي حفظ حرمت قانون و اعاده دادرسي بـه منظـور اجـراي عـدالت و     
بـه عبـارت   ) 262-263: 1371واحـدي،  (احقاق حق و حفظ منافع اصحاب دعوا است

ديگر برخالف اعاده دادرسـي كـه بـه منظـور حمايـت و جلـوگيري از تضـييع حقـوق         
ير قابل اغماض در رسـيدگي و صـدور حكـم    عليه در مواردي است كه اشتباه غمحكوم

اتفاق افتاده است، فرجام براي تضمين اجراي صحيح قوانين در دادگاهها و جلوگيري از 
عالوه بـر   ).268: 1377واحدي، (تعرض به قانون و اجراي ناصحيح آن در محاكم است

از  نسبت به درصـد انـدكي  . م.د.آ.ق368و  367اين، برخالف فرجام كه به موجب مواد 
آراء قابل درخواست است، اعاده دادرسي، هر حكمي را كه يكي از جهات ذكر شده در 

اين داليل، سبب شده، قانونگذار در اعـاده  .گيرددر آن باشد، در بر مي. م.د.آ.ق426ماده 
  .دادرسي، جهات اعتراض را مضيق و محدود، وضع نمايد

لـب اسـت كـه آيـا بيـان      آنچه در اين تحقيق به دنبال بررسـي آن هسـتيم ايـن مط   
هـا و   قانونگذار در شمردن جهات تجديد نظر، فرجام و اعاده دادرسي كه سبب شباهت

  هايي در اين زمينه شده، از منطق مشخص و قابل دفاعي پيروي كرده است؟ تفاوت
در مـواردي كـه در ادامـه بـه      –رسد بيان قانونگذار در ايـن خصـوص   به نظر مي

توان منطق روشني براي آن ارائه كـرد و از  نتقاد است و نميقابل ا –تفصيل خواهد آمد 
  .آن دفاع كرد
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اي جهات نقض در تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسـي، در حقـوق   بررسي مقايسه
دهد، اين سه شكايت در تعداد قابل توجهي از موارد نقـض، مشـترك    كشور ما نشان مي

سه شكايت مذكور، سبب نقـض  به عبارت ديگر، برخي از جهات نقض، در هر . هستند
اما تعداد قابل توجه ديگري از جهات نقض، مشترك بـين تجديـدنظر و   . شوندرأي مي

. شـوند فرجام هستند و در اعاده دادرسي قابل استناد نيستند و موجب نقض حكم نمـي 
برخي از جهات هم، منحصر به تجديدنظر و اعاده دادرسي هستند و در فرجـام، نقـض   

 شـود؛ در بنابراين مطالب اين پژوهش در سـه قسـمت ارائـه مـي    . ندارندرأي را در پي 
قسمت اول جهات مشترك بين هر سه شكايت و در قسمت دوم جهـات مشـترك بـين    
تجديد نظر و فرجام و در قسمت سوم جهات مشترك بين تجديد نظر و اعاده دادرسـي  

  .شوند بيان مي
  

  يجهات مشترك تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرس. 2
با دقت در موادي كه جهات نقض در تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسـي را بيـان   

توان نتيجه گرفت جهاتي از قبيل جعلي بودن سند، صدور حكم اند و تحليل آن ميكرده
برخالف امر مختوم، تضاد در مفاد حكم، صدور حكم در غير از موضوع دعـوي يـا بـه    

مـذكور هسـتند بنـابراين سـخن يكـي از      بيشتر از آن، مشـترك بـين هـر سـه شـكايت      
 نويسندگان كه جهات اعاده دادرسي را كـامالً جـدا از جهـات تجديـدنظر اعـالم كـرده      

  ).3: 1382زاده، قلي(است، قابل قبول نيست
الزم به تذكر است كه در مورد جهات مشترك، جمع بين هر سه شـكايت مـذكور،   

ي و موضـوع فرجـام و اعـاده    چون موضوع تجديـدنظر، آراي غيـر قطعـ   . ممكن نيست
بنابراين در صـورت امكـان تجديـدنظرخواهي، توسـل بـه      . دادرسي، آراي قطعي است

در عـين حـال، بـا وجـود جهـات      . پذير نيست و بالعكسفرجام و اعاده دادرسي امكان
مشترك ياد شده، در غير از موردي كه جعلي بودن سـند پـس از سـپري شـدن مهلـت      

كم از موارد غير قابل فرجام باشد، امكان درخواست همزمـان  شود يا حفرجام اثبات مي
. م.د.آ.ق434در چنين مواردي به موجب تبصره ماده . فرجام و اعاده دادرسي وجود دارد
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رسيدگي به درخواست فرجام در ديوان كشور تا تعيين تكليف و رسيدگي مرحله اعاده 
 .مانددادرسي، متوقف مي

  
  الت مستند حكماثبات جعلي بودن يا اص. 1-2

به صراحت، اثبات جعلي بودن مسـتند حكـم را از مـوارد    . م.د.آ.ق426ماده  6بند 
بر اين اساس، اگر پس از صـدور حكـم قطعـي اثبـات     . اعاده دادرسي اعالم كرده است

توان به اين جهـت درخواسـت اعـاده    شود، سندي كه مبناي رأي بوده، جعلي بوده، مي
  .دادرسي كرد

عدم صـحت  «ام و تجديدنظر به صراحت، بيان نشده، اما عنوان اين جهت در فرج
آن قـانون   348در بنـد الـف مـاده    » عدم اعتبار مستندات«و . م.د.آ.ق375در ماده » اسناد

ترين مصاديق عدم صـحت و  توان گفت از مهمشود و ميشـــامل جعلي بودن سند مي
  .اعتباري مستندات رأي، جعلي بودن آن استبي

اگر مستند رأي دادگاه بدوي، سند مجعول باشد اين رأي به استناد بند الف بنابراين 
شود و اگر رأي قطعي دادگاه تجديدنظر يا بدوي، بـه اسـتناد   نقض مي. م.د.آ.ق348ماده 

آن قـانون   375سند مجعول صادر شده باشد، چنين رأيي در ديوان كشور به استناد ماده 
  .گرددنقض مي

آن قـانون   375را بـا مـاده   . م.د.آ.ق426مـاده   6قي، بنـد  يكي از نويسندگان حقـو 
مقايسه كرده و آن دو را مشابه شناخته است و بر اين اساس موضوع مـواد مـذكور را از   

  ).186: 1386قهرماني، (جهات مشترك اعاده دادرسي و فرجام اعالم كرده است
ادرسي شناخته يكي ديگر نيز جعلي بودن مستند حكم را از موارد فرجام و اعاده د

است با اين توضيح كه اثبات جعلي بودن سند، پـس از صـدور حكـم قطعـي، موجـب      
اما اگر جعلي بودن سند قبل از صدور حكم قطعي ثابت شده و در . اعاده دادرسي است

: 1351كشـاورز صـدر،   (عين حال، به استناد آن، حكم صادر شده، از موارد فرجام است
126.(  

اعـاده دادرسـى را   لي بودن مسـتند حكـم، در صـورتي    الزم است توجه شود، جع



 46  1392زمستان ، سوم، شماره دوره پنجم /مجله مطالعات حقوقي                                 

كند كه پس از صدور حكم قطعى مورد اعتراض، بـه اثبـات رسـيده و حكـم      تجويز مى
  .نهايى اثبات جعلى بودن آن ضميمه دادخواست اعاده دادرسى شود

در حالى كه در تجديدنظر و فرجام، الزم نيست جعلى بودن سـند پـس از صـدور    
گيرد كـه قبـل از صـدور     ثبات شده باشد، بلكه مواردى را در بر مىرأى مورد اعتراض ا

رأى، جعلى بودن سند، اثبات شده و دادگاه صادر كننده رأى به آن توجه نكرده يا پـس  
از صدور رأى و قبل از دادخواست تجديدنظر يا فرجام، جعلى بودن مستند رأى اثبـات  

بـه لـزوم اثبـات     ،امجـ جديدنظر و فربا توجه به عدم تصريح قانونگذار در ت. شده باشد
جعلى بودن سند بـه موجـب دعـواى مسـتقل و قبـل از تجديـدنظر خـواهى و فرجـام         
خواهى، حتى در مواردى كه جعلى بـودن سـند، قبـل از اعتـراض اثبـات نشـده بلكـه        
تجديدنظر خواه يا فرجام خواه مدعى آن است، درخواسـت تجديـدنظر يـا فرجـام بـه      

نقض رأى در چنين مواردى، مستلزم رسيدگى دادگـاه  . پذير استاستناد اين جهت امكان
تجديدنظر يا ديوان كشور به ادعاى جعلى بـودن سـند و اثبـات جعلـى بـودن سـند در       

  .له تجديدنظر يا فرجام استحمر
حالت اثبات جعلى بودن سند در حين رسيدگى دادگاه تجديدنظر و لزوم توجه آن 

قهرمـانى،  (از نويسندگان حقوقى واقع شده اسـت  كييدادگاه به اين جهت، مورد تأييد 
1386 :214.(  

از حقوقدانان در توضيح شكلى بـودن رسـيدگى ديـوان كشـور      يكيبا وجود اين، 
  .)172: 1386كريمى، (كند ديوان كشور به ادعاى جعل سند رسيدگى نمى ؛اعالم كرده

عرفـى كـرده و   ، چنين مطلبى را مغاير با شأن ديوان عالى كشور ميديگر حقوقدان
م را بايد تفسير مضيق كـرد و آن را نـاظر بـه داللـت اسـناد      .آد.ق 375 ماده ؛ اعالم كرده

، در صورتى كه با داليل موجـود  است در عين حال تأييد كرده. ها بدانيم و نه اصالت آن
در پرونده، عدم صحت اسناد و مداركى كه مبنـاى رأى بـوده، ثابـت شـود، رأى نقـض      

  .)459و  458: 1384شمس، (شود مى
به معنايى كه مربوط به اصالت سند نباشد، . م.د.آ.ق 375رسد تفسير ماده  به نظر مى

كـه در ايـن مـاده بـه كـار رفتـه،       » عدم صـحت «تفسيرى بسيار دور است و با اصطالح 
  .سازگار نيست
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اى تفسـير كنـيم كـه رسـيدگى بـه       اگر اصرار بر اين باشد كه اين ماده را بـه گونـه  
توان گفت اين ماده مربوط به مواردى است كه  ند در ديوان را شامل نشود، مىاصالت س

كننـده بـه پرونـده يـا در     جعلى بودن سند، پيش از فرجام خواهى در دادگـاه رسـيدگى  
در زمانى كه پرونده در ديوان كشور مطـرح   دادگاهى غير از آن به اثبات رسيده است يا
ز ديوان اثبات شود يا جعلـى بـودن سـند، بـا     است، جعلى بودن سند در دادگاهى غير ا

  .مالحظه پرونده، آشكار است و نياز به بررسى بيشتر ندارد
  

  احكام متضاد. 2-2
م صدور احكام متضاد از يك دادگاه در يك دعوى بـا همـان   .د.آ.ق426ماده  4ند ب

ه م و مـاد .د.آ.ق 371مـاده   4بنـد  . اصحاب را از جهات اعاده دادرسى اعالم كرده است
صدور آراى مغاير در دعواى واحـد بـا همـان اصـحاب را از مـوارد       نيز، آن قانون 376

  .نقض در ديوان كشور معرفى كرده است
در مواد مربوط به تجديدنظر، اگرچه اين جهـت بـه صـراحت، بيـان نشـده، ولـى       
بديهى است كه اگر دادگاه بدوى، بر خالف امر مختـوم، نسـبت بـه دعـوايى كـه قـبالً       

شده و حكم قطعى در آن صادر شده، رسيدگى كرده و اقـدام بـه صـدور رأى    رسيدگى 
  .شود كرده باشد، چنين رأيى در دادگاه تجديدنظر قابل تأييد نيست و نقض مى

چنـين رأيـى را   . م.آد.ق 348مـاده   )ـ هـ  (توان با تفسير موسع بند در اين زمينه مى
 84تواند با اسـتناد بـه مـواد     ر مىتجديدنظ عالوه بر اين كه دادگاه. خالف قانون دانست

  .د دعوا صادر نمايدروى را نقض و قرار دهمان قانون رأى دادگاه ب 356و  89، )6بند (
در هر حال، عدم تصريح قانونگذار به اين جهت در تجديدنظر، با وجـود تصـريح   

ات انگارى قانون در بيـان جهـ   به آن در فرجام و اعاده دادرسى، قابل انتقاد است و سهل
  .دهد نقض در تجديدنظر را نشان مى

را از مـواردى اعـالم   . م.د.آ.ق 426مـاده   4جهت موضوع بند  ،از نويسندگان يكي
قهرمـانى،  (گيرنـد   كه در دادگاه تجديدنظر و فرجام نيز مورد توجه قرار مـى  است كرده

را  م مقايسـه كـرده و آن دو  .د.آ.ق 376همچنين بند ياد شـده را بـا مـاده    ). 199: 1386
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  ).186: همان(مشابه شناخته است
 4استناد به بنـد  ) 1318مصوب (در زمان حاكميت قانون آيين دادرسى مدنى سابق 

آن قانون كه حاوى ايراد امـر مختـوم بـود، در مرحلـه پـژوهش مـورد تأييـد         198ماده 
  ).282: 1377واحدى، (نويسندگان حقوقى قرار گرفته بود

در جهـت  ) ام و اعـاده دادرسـى  ججديدنظر، فرت(با وجود اشتراك هر سه شكايت 
يكـى   .هاى مذكور وجـود دارد  هايى در قلمرو اين جهت در شكايت مورد بحث، تفاوت

صدور موضوع آن بند را به م جهت .د.آ.ق 426ماده  4ها اين است كه بند  از اين تفاوت
-ز دادگـاه بنابراين صدور احكام متضاد ا. كرده است منحصر يك دادگاه ازاحكام متضاد 

ماده  4در حالى كه در فرجام نه تنها در بند . شود هاى متعدد، موجب اعاده دادرسى نمى
همـان   376صدور آراى مغاير، مقيد به يك دادگاه نشـده، بلكـه در مـاده    . م.د.آ.ق 371

هاى متعدد، تصريح شده قانون به شمول اين جهت بر موارد صدور آراى مغاير از دادگاه
تواند مستند نقض در دادگاه تجديدنظر باشد،  مى  م نيز كه.د.آ.ق 84ماده  6در بند . است

در عين حال، قيد دادگاه واحد در بنـد  .ايراد امر مختوم، مقيد به دادگاه واحد نشده است
را نبايد به شعبه واحد تفسير كرد، بلكه به معناى حوزه قضايى كـه  . م.د.آ.ق 426ماده  4

 ؛214: 1386 ؛ شـمس، 480: 1384، سشـم (باشد، استممكن است شعب متعدد داشته 
  ).205: 1386قهرمانى، 

را در بند يـاد شـده بـه شـعبه     » همان دادگاه«از نويسندگان، قيد  يكيبا وجود اين 
زاده،  قلـى (اسـت  دادگاه معنا كرده و بر صدور هر دو حكم از يـك شـعبه تأكيـد كـرده    

1382:6.(  
ماده مذكور است كه با در نظر گرفتن  4ند در ب» حكم«نكته ديگر به كار بردن واژه 

 .بنـدد  لزوم تفسير مضيق جهات اعاده دادرسى، راه هر گونـه تفسـير گسـترده آن را مـى    
بنابراين شامل برخى قرارهاى قطعى كه حاكميت امر مختوم دارنـد ماننـد قـرار سـقوط     

  .شود دعوا نمى
رد تصريح حقوقدانان بر تضاد حكم و قرار مو. م.د.آ.ق 426ماده  4عدم شمول بند 

: 1372، ديگـران مردانـى و  ؛205: 1386قهرمـانى،   ؛478: 1384شمس، (واقع شده است
  ).6: 1382زاده،  قلى ؛249
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بـه كـار   » آرا«م واژه .د.آ.ق 376و مـاده   371مـاده   4اين در حالى است كه در بند 
ن در بنـابراي . شـود  همان قـانون شـامل حكـم و قـرار مـى      299رفته كه به موجب ماده 

صورتى كه دعوايى با صدور قرار قطعى سقوط دعوا، مختومه شـده باشـد و پـس از آن    
مجدداً به جريان افتاده و منتهى به صـدور رأى مجـدد شـده باشـد، رأى دوم در ديـوان      

الزم به تذكر است اگرچـه در  . دم.آ.ق 84ماده  6در خصوص بند . شود كشور نقض مى
ولى مسلماً نبايد ايراد امر مختوم را منحصر بـه احكـام    به كار رفته،» حكم«اين بند واژه 

شـود و بـه كـار بـردن واژه      قطعى دانست، بلكه شامل قرار قطعى سقوط دعوا نيـز مـى  
بر اين اساس، در دادگاه تجديدنظر نيز، در . در اين بند ناظر به مورد غالب است» حكم«

دعوا صادر شده باشـد،  صورتى كه رأى بدوى بر خالف قرار قطعى سقوط دعوا در آن 
  .شود آن رأى نقض مى

در حـالى  . اضافه نشده اسـت » قائم مقام اصحاب دعوا«م .د.آ.ق 426ماده  4در بند 
هـاى اصـحاب دعـواى سـابق بـه       آن قانون، دعواى بين قائم مقـام  84ماده  6كه در بند 

مقـام  قـائم  «با وجود ايـن، نيـاوردن   . صراحت مشمول ايراد امر مختوم اعالم شده است
نحصـر دانسـتن آن بـه    متـوان سـبب    را نمـى  م.د.آ.ق 426ماده  4در بند » اصحاب دعوا

سابق و عدم شمول آن بر صدور حكـم   يصدور احكام متضاد بين همان اصحاب دعوا
اى، خـالف منطـق و    زيـرا چنـين برداشـت و نتيجـه    . ها، دانست آن مقام مغاير بين قائم

تزلزل شديد احكام را در پى دارد وانگهى  هاى عملى و اصول دادرسى است و ضرورت
  .پذير نيستاجراى چنين احكام مغايرى امكان
م، حقوقدانان، .د.آ.ق 426ماده  4رغم عدم تصريح بند  به همين خاطر است كه على

جهت مذكور در اين بند را شامل صدور حكم متضاد بـه طرفيـت قـائم مقـام اصـحاب      
: 1375مـدنى،   ؛480: 1384شـمس،   ؛165: 1378متين دفتـرى،  (اند دعواى سابق دانسته

  ).5: 1382زاده،  قلى ؛249: 1372، ديگران مردانى و ؛ 574
 4گفته شد، در خصوص بنـد  . م.د.آ.ق 426ماده  4اين زمينه در مورد بند  رآنچه د

چون در اين مـواد هـم قانونگـذار بـه     . كند آن قانون نيز صدق مى 376و ماده  371ماده 
ر به موارد صدور رأى مغاير به طرفيت قائم مقـام اصـحاب دعـواى    شمول جهت مذكو

  .سابق، تصريح نكرده است
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در مـواد  » قـائم مقـام اصـحاب دعـوا    «دن قيد روادر هر حال، اقدام قانونگذار در ني
  .استقابل انتقاد  - دهنده مسامحه و عدم دقت استكه نشان - مورد بحث

  
   تضاد در مفاد حكم .3-2

تضاد در مفاد حكم كه ناشى از استناد به اصـول يـا مـواد    . م.د.آ.ق 426ماده  3بند 
مفـاد  «از حقوقـدانان   يكـي . متضاد باشد را از جهات اعاده دادرسى اعـالم كـرده اسـت   

در اين بند را در معناى اخص به معناى نتيجه و منطوق حكم و در معنـاى اعـم،   » حكم
هـر دو زمينـه را سـبب اعـاده     شامل اسباب موجهه و منطوق تفسـير كـرده و تضـاد در    

  ).213: 1386 ؛ شمس،476: 1384شمس، (است دادرسى شناخته
اما برخى، مفاد حكم را به معناى بخشى از حكم كه تكليـف دعـوى، در آن معـين    

شود و در مقابل اسباب موجهه، تفسير كرده و وجود مواد متضاد در اسباب موجهه و  مى
  ).248: 1372، ديگران مردانى و(اند اختهمفاد را جزء موارد اعاده دادرسى نشن

را شامل اسباب موجهه و . م.د.آ.ق 426ماده  3اى، مفاد حكم در بند  در مقابل، عده
منطوق حكم دانسته و بند مذكور را بـه تضـاد بـين اسـباب موجهـه و منطـوق تفسـير        

  ).181: 1386كريمى،  ؛203: 1386قهرمانى، (اند كرده
با انـدكى تفـاوت بـه    ) 1318مصوب (م سابق .د.آ.ق 592ماده  3اين جهت در بند 

صورت وجود مواد متضاد در مفاد حكم بيان شده بود و نويسندگان در شرح ايـن بنـد،   
تعيين تكليف متعارض اصل دعوا و فروعات آن يا دعاوى مرتبط را مـورد توجـه قـرار    

ــد ــدنى، : ك.ر(داده بودن ــدى،  ؛282: 1377واحــدى، ؛ 573و  572: 1375م : 1375احم
336.(  

كنـد،   مفاد حكم را به امرى كه دادگاه نسبت به آن انشاء رأى مـى  نويسنده ديگري،
تعريف كرده و تضاد در مفاد حكم را از جهـات اعـاده دادرسـى و متمـايز از تضـاد در      

  ).117: 1351كشاورز صدر، (داليل و مفاد كه از جهات فرجام است، معرفى كرده بود 
كم در بند مورد بحث، در معناى اعم به كار رفته كه شـامل  رسد، مفاد ح به نظر مى

بخشى از حكم كه بيان كننده اسباب توجيهى و منطوق آن كه تكليف دعوا را مشـخص  
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ها كه ناشى از استناد به اصول و مواد  شود، بنابراين وجود تضاد در اين بخش كند، مى مى
  .شود مختلف باشد، سبب اعاده دادرسى مى

م از اين جهت كه صرفاً تضـاد ناشـى   .د.آ.ق 426ماده  3دگان، از بند يكى از نويسن
از استناد به اصول يا مواد متضاد را سبب اعاده دادرسى شناخته و از عبارت آن بنـد كـه   

زاده،  قلى(القا كننده وجود تضاد در مواد قانونى و اصول حقوقى است، انتقاد كرده است
1382 :4.(  

تضاد در رأى به شكل استناد بـه مـاده قـانونى در اسـباب     م نيز .د.آ.ق 373در ماده 
اى كـه بـا مـواد ديگـرى منطبـق       تعيين تكليف دعوا در منطوق رأى، به گونه و توجيهى

  .است، از موارد نقض در ديوان كشور معرفى شده است
تضاد بين اسباب . م.د.آ.ق)3بند ( 426و  373برخي از حقوقدانان با استناد به مواد 

-م و منطوق آن را از موارد مشـترك فرجـام و اعـاده دادرسـي اعـالم كـرده      موجهه حك
  ).181: 1386؛ كريمي، 204و  186، 185: 1386؛ قهرماني، 477: 1384شمس، (اند

شـود،   م بيـان شـده، معلـوم مـى    .د.آ.ق) 3بند ( 426و  373با مقايسه آنچه در مواد 
ـ   ، قلمرو گسترده426ماده  3ظاهر عبارت بند  دارد، زيـرا بنـد    373ه مـاده  ترى نسـبت ب

هـاى تضـاد در خـود اسـباب      مذكور نه تنها تضاد اسباب توجيهى با منطوق بلكه حالت
فقط حالت تضـاد   373اما ظاهر عبارت ماده . يردگ ز در بر مىيتوجيهى يا در منطوق را ن

  .دهد اسباب توجيهى با منطوق را نشان مى
مواد مذكور نتيجـه گرفـت، تضـاد در     با وجود اين، نبايد از اين تفاوت ظاهرى در

زيرا از طرفـى  . شود توجيهى يا تضاد در منظوق رأى، سبب نقض در فرجام نمى باباس
هاى تضاد در اسباب تـوجيهى و تضـاد    در حالت. م.د.آ.ق373توان گفت مالك ماده  مى

وق را موجـب  طـ توان با قياس اولويت، تضـاد در من  حتى مى. در منطوق نيز وجود دارد
  .ض دانستنق

ديوان كشور كه نظارت بر اجراى صـحيح قـوانين در    رسالتوانگهى، مأموريت و 
ها است، اقتضا دارد در موارد استناد به مواد مختلـف در اسـباب تـوجيهى يـا در     دادگاه

منطوق رأى كه از مصاديق مشخص اجراى ناصحيح قوانين است، مداخلـه نمايـد و بـا    
  .اى قوانين جلوگيرى نمايدنقض رأى از سوء تفسير و سوء اجر
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قانون آيين دادرسى مدنى در بخش مربوط به تجديدنظر، تضاد در مفاد حكم را به 
بـا وجـود   . صراحت به عنوان يكى از جهات نقض در تجديدنظر، اعـالم نكـرده اسـت   

توان پذيرفت در صورتى كه رأى بدوى حاوى تضاد باشد، دادگاه  چنين سكوتى، آيا مى
  ييد چنين رأيى باشد؟أه تتجديدنظر مكلف ب

وجه و غيرقابل توجيه است كه بـه   پاسخ مثبت به چنين سؤالى، چنان دور از منطق و بى
  .توان ترديد كرد كند و در نقض چنين رأيى در دادگاه تجديدنظر نمى ذهن خطور نمى

تـوان بـه مـاده مشخصـى در قـانون آيـين        با وجود اين، در نقض چنين رأيى، نمى
آن قـانون و   348بنـد ه مـاده   متوسل بـه  به ناچار الزم است . استناد كرددادرسى مدنى 
  .در آن بند شد» خالف قانون«تفسير گسترده 

 ديوان عـالي كشـور  از نويسندگان حقوقى، بر لزوم توجه دادگاه تجديدنظر و  يكي
در اعاده دادرسـى، بيـان شـده،    . م.د.آ.ق 426ماده  4و  3، 2، 1به جهاتى كه در بندهاى 

، قهرمـانى (اسـت  أكيد كرده و جهات مذكور را مشترك بين هـر سـه شـكايت دانسـته    ت
1386 :199.(  
دم بيان جهاتى از اين قبيل در بخش مربـوط بـه تجديـدنظر در قـانون آيـين      ـــع

روى در دقتى و زيـاده دهنده، نقص شديد قانون در اين بخش و بىدادرسى مدنى، نشان
ت كه اصل آن با ايراد و اشكال و ترديد مواجـه  اس) شمارش جهات تجديدنظر(اقدامى 
  .است

اصرار در نپذيرفتن و عدم توجه به جهاتى از اين قبيل در تجديـدنظر، مسـتلزم آن   
است كه حكم در تجديدنظر تأييد و بـا درخواسـت اعـاده دادرسـى، مجـدداً در همـان       

زش معاونـت آمـو  (دادگاه مطرح و رسيدگى و نقض شود، چنـين مطلبـى، غيـر منظقـى    
  .و موجب اطاله دادرسى است) 92 :1384دادگسترى استان تهران، 

  
   صدور حكم در غير از مورد ادعا يا به بيشتر از خواسته. 4-2

 1صدور حكم در غير از مورد ادعا يا به بيشتر از ميزان خواسته، به موجب بندهاى 
ان، منظـور از  از حقوقـدان  يكـي . از جهات اعاده دادرسى هسـتند . م.د.آ.ق426ماده  2و 
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هاى خواهان بـه موجـب    را خواسته و درخواست. م.د.آ.ق 426ماده  2مورد ادعا در بند 
 ديگـري و ) 473: 1384شـمس،  (است همان قانون معرفى كرده 51ماده  5و  3بندهاى 

دادخواست اصلى يا اضافى تعيين نموده يا بـه موجـب   در منظور از آن را آنچه خواهان 
كه اگر دادگاه بـه  ) 200: 1386قهرمانى، (است  فه كرده، اعالم كردهاضا. م.د.آ.ق 98ماده 

  .چيزى غير از آن حكم داده باشد، قابل اعاده دادرسى است
هـاى   مبناى اين جهات، اصل منوط و مقيد بـودن دادگـاه و دادرسـى در رسـيدگى    

مـنعكس  . م.د.آ.ق 2باشد كه در مـاده   مدنى به درخواست و آنچه خواسته شده است مى
  ).247: 1372، ديگران مردانى و ؛181: 1386كريمى، : ك.ر(است

در مواد مربوط به فرجام و تجديدنظر، بيان صريحى در خصوص اين جهات ديده 
اما توجه به اصل ياد شده، ترديدي در عدم امكان تأييد رأيي كه با نقض اصل  .شود نمى

  .گذاردام باقي نميمذكور صادر شده و لزوم نقض چنين رأيي در تجديدنظر و فرج
و در تجديدنظر به ناچار . م.د.آ.ق371ماده  3توان به بند در اين زمينه در فرجام مي

  .آن قانون استناد كرد 348ماده ) هـ(به تفسير گسترده خالف قانون در بند 
  

  مخالف بودن با شرع. 5-2
مخالف بودن رأي با موازين شـرعي  . م.د.آ.ق371ماده  2و بند  348ماده )هـ(در بند

  .به عنوان جهت و عامل نقض در تجديدنظر و فرجام اعالم شده است
. م.د.آ.ق3قانون اساسي و ماده  167و  166برخي از حقوقدانان، با استناد به اصول 

مربـوط بـه مـواردي    نقض رأي در تجديدنظر يا فرجام، به استناد خالف شرع بـودن را  
اند كه به علت سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين، حكم موضوع در قوانين دانسته

يافت نشود و قاضي به استناد منابع يا فتاواي فقهي رأي صادر كرده، اما در ايـن اسـتناد،   
؛ 200: 1386؛ شـمس  451و  385،450: 1384شـمس،  .ك.ر(درست عمل نكرده اسـت 

  ).198: 1372رداني و ديگران، ؛ م172: 1386كريمي، 
توان رأيي را كه مطابق قانون صادر شده، به استناد خالف شرع بـودن  بنابراين، نمي

يابي به حكم و اگر با امكان دست) 172: 1386؛ كريمي، 385: 1384شمس، (نقض كرد
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در قانون، رأي به استناد منابع و فتاوا صادر شده، چنين رأيي بـه اسـتناد خـالف قـانون     
  ).200: 1386شمس، (شود نه خالف شرع بودنبودن نقض مي

هـاي عمـومي و انقـالب    اصالحي قانون تشـكيل دادگـاه   18در قانون اصالح ماده 
نيز خالف بين شرع بودن رأي به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسـي،  ) 1385مصوب (

ختن موضـوع  با وجود اين، يكي از نويسندگان، در اعاده دادرسي شنا. معرفي شده است
العـاده بـه شـكايت از    و آن را نوعي رسيدگي فـوق  اصالحي ترديد جدي كرده 18ماده 

  ).227: 1386قهرماني، (است احكام معرفي كرده
نكاتي كه در مورد خالف شرع شناخته شـدن رأي در تجديـدنظر و فرجـام گفتـه     

با اين تفـاوت  . اصالحي نيز رعايت شود 18شد، الزم است در مورد قانون اصالح ماده 
ضابطه خاصي كه حاوي ترديدها و ابهاماتي اسـت  » بين«كه اين ماده با اضافه كردن قيد 

در حالي كه قانون آيـين دادرسـي   . براي خالف شرع شناخته شدن رأي بيان كرده است
توان مدني، معياري براي خالف شرع شناخته شدن رأي ارائه نكرده و با اين وصف نمي

  .ين خصوص، شناخت و معرفي كردضابطه مشخصي در ا
با وجود اين برخي از نويسندگان حقوقي بر لزوم قطعـي بـودن مخالفـت رأي بـا     

به اين معنا كـه رأي بـا   . اندشرع در موارد درخواست تجديدنظر به اين دليل تأكيد كرده
بنابراين اگر رأي با نظـر بعضـي از   . قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي، مغاير باشد

: 1372مرداني و ديگـران،  (شودها، مغاير و با نظر گروهي ديگر موافق باشد نقض نميفق
197.(  

  
  جهات مشترك تجديدنظر و فرجام.  3

در مقابل جهاتي كه پيش از اين بحث شد كه هر كـدام بـه نحـوي در هـر يـك از      
 گرفت واز جهات آن شكاياتتجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي مورد توجه قــرار مي

شـوند  اي از جهات در تجديدنظر و فرجام، سبب نقض رأي مـي شد، دستهمحسوب مي
  .ولي موجب اعاده دادرسي نيستند
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  خالف قانون بودن رأي. 1-3
آن قـانون   371ماده  2و بند . م.د.آ.ق348ماده ) هـ(خالف قانون بودن رأي در بند 

  .به صراحت به عنوان جهت تجديدنظر و فرجام، بيان شده است
همان قانون فرجام به تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت رأي  366همچنين در ماده 

  .با موازين شرعي و مقررات قانوني تعريف شده است
قانون يـاد شـده، در مقـام بيـان جهـات اعـاده        426اين در حالي است كه در ماده 

اعاده  بنابراين در. دادرسي، بندي به مخالف قانون بودن حكم اختصاص داده نشده است
دادرسي اگر چه بندهاي ماده مذكور در بر گيرنده مصاديقي از خالف قانون بودن است 
ولي اين عنوان كه در بر گيرنده مصاديق فراوان است، به عنوان يكـي از جهـات، مـورد    

چـون در  . اين مطلب با فلسفه اعاده دادرسي، هماهنـگ اسـت  . توجه قرار نگرفته است
هايي، غير  ت كه صرفاً در مواردي محدود كه با كشف واقعيتاعاده دادرسي بنابراين اس

شود، دادگاه مكلـف بـه رسـيدگي مجـدد     واقعي بودن مبناي رسيدگي و رأي آشكار مي
شود و نبايد اين طريق شكايت به نحو گسترده ودر مورد هـر اشـكالي، قابـل اسـتناد و     

  .توسل باشد
دادرسـي موضـوع مـاده واحـده     با وجود اين، يكي از نويسندگان، در مورد اعـاده  

مصـوب  (هـاي عمـومي و انقـالب    اصالحي قانون تشكيل دادگاه 18قانون اصالح ماده 
در آن مــــاده را در معنـاي گسـترده كـه شــامل     » خالف بين شـــــرع«تعبير ) 1385

  ).226: 1386قهرماني، (است شود تفسير كردهموارد خالف قانون نيز مي
در قوانين مربوط به » قانون«و » شرع«ه كار بردن اصطالحات اما با توجه به نحوه ب

آيين دادرسي مدني و با در نظر گرفتن اين كه در ماده يـاد شـده، قبـل از اصـالح سـال      
نيز عامل نقض راي اعالم شده » مخالفت با قانون « ، »مخالفت با شرع « ، در كنار 1385

شد، پذيرفتن چنين تحليلي دشوار ، مخالفت با قانون حذف 1385بود و در اصالح سال 
  .است

شـود كـه در آن   در معناي گسترده و عام شامل هر تخلفي مي» خالف قانون بودن«
تخلف از قانون . در رسيدگي يا صدور رأي از قوانين ماهوي يا شكلي تخطي شده باشد
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مـواد  (بـه بعــــد   . م.د.آ.ق371به اين معنا شامل موارد نقـض در فرجـام كـه در مـواد     
؛ شـمس،  181: 1378دفتـري،  متـين (شـود  بيان شـده، مـي  ) ســـابق به بعد. م.د.آ.ق559

  ).201: 1373؛ مرداني و ديگران، 199: 1386؛ شمس 448: 1384
را بـه معنـاي   . ا.ع.د.ت.ق25مـاده   2در بنـد  » خـالف قـانون  «يكي از نويسندگان، 

ا به استناد ايـن بنـد   هاي تجديدنظر رگسترده تفسير كرده و از اين رو، بيشتر درخواست
  ).306: 1375احمدي، (است دانسته

را شامل قوانين ماهوي و . م.د.آ.ق348ماده ) هـ(در بند » قانون«يكي از حقوقدانان، 
شـمس،  (هماهنگ است» خالف قانون«شكلي شناخته است كه اين تفسير با معناي عام 

  ).164: 1386؛ شمس، 385: 1384
خاص، به معناي اشتباه قاضي در تطبيق موضوع  در معناي مضيق و» خالف قانون«

دعوي بر قوانين و اجراي ناصـحيح و نابجـاي قـانون در موضـوعات دعـاوي اسـت و       
در اين معنا، عبـارت اسـت از ايـن كـه     » خالف قانون«. منحصر به قوانين ماهوي است

قاضي در اثر تفسير ناصحيح قانون يا عدم شناسايي درست موضـوع دعـوي يـا در اثـر     
وامل ديگر، در تطبيق موضوع بر احكام وتشخيص و صـدور حكـم دعـوي، مرتكـب     ع

  ).566: 1375؛ مدني،  182-183: 1378دفتري، متين.ك.ر(اشتباه و خطا شود
در معنـاي  » خالف قانون«رسد قانون آيين دادرسي مدني در به كار بردن به نظر مي

فرجـام را عبـارت از   . م.د.آ.ق366وقتـي در مـاده   . عام يـا خـاص، رويـه واحـد نـدارد     
كنـد و تمـام مـوارد    تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت رأي با شرع يا قانون معرفي مـي 

كند، معلوم اسـت كـه   خالصه مي» عدم مطابقت با شرع يا قانون«نقض در فرجام را در 
در غير اين صورت، تعريف فرجام، . مورد نظر است» خالف قانون«در اينجا معناي عام 

  .گرفتشد كه بسياري از موارد و مصاديق را در بر نميق و محدود ميتعريفي مضي
 366آن قانون و در مقام بر شمردن مصـاديق آنچـه در مـاده     371اما وقتي در ماده 

» مخالفت با قانون«، 2همان قانون به عنوان عدم مطابقت با قانون از آن ياد كرده، در بند 
. مانـد بير در اين بند بر معناي خاص باقي نمـي اي جز حمل اين تعكند، چارهرا ذكر مي

در كنار موارد ديگر كه در مـاده يـاد شـده    » خالف قانون«زيرا تنها با اين معنا است كه 
  .شودبه معناي عام محسوب مي» خالف قانون«ذكر شده، از مصاديق 
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نيـز  » مخالفت با اين قوانين«آن ماده به  3جدا كردن قوانين شكلي و اختصاص بند 
به معناي گسترده آن مورد  2در بند » خالف قانون«زيرا اگر . تأييدي بر اين مطلب است

شد و جايي براي ذكر آن در بندي ديگر نبود و بنـد  نظر بود، شامل قوانين شكلي نيز مي
  .آمدمذكور زائد و تكراري به حساب مي

در كنـار  ) هـ( بند» خالف قانون«اگر چه آوردن بند مربوط به . م.د.آ.ق348در ماده 
به معناي عام هستند، چنين بـه ذهـن القـا    » خالف قانون«بندهايي كه خود مصاديقي از 

به معناي خاص، مورد نظر بوده، اما چون تفسـير  » خالف قانون«، )هـ(كند كه در بند مي
شود، بسياري از اشكاالت رسيدگي و صدور در اين بند، سبب مي» خالف قانون«مضيق 

بيل عدم رعايت قواعد شكلي كه در مـواردي بسـيار مهـم و غيـر قابـل      رأي بدوي از ق
يا صدور رأي بـرخالف امـر مختـوم يـا بـه غيـر از       ) 385: 1384شمس، (گذشت است

خواسته يا به بيشتر از آن، در مرحله تجديدنظر مورد توجه قرار نگيرند و موجب نقض 
خـالف  «راين، به ناچـار بايـد،   اي غير منطقي وغير قابل قبول است، بنابنشوند، كه نتيجه

در بند ياد شده را به معناي گسترده تفسير نمـاييم تـا شـامل تمـام مـوارد عـدم       » قانون
رعايت قانون، از جمله موارد ياد شده، بشود و مستند نقض در دادگاه تجديدنظر در آن 

  .موارد باشد
رق عـادي  اين تفسير با ماهيت تجديدنظر نيز كه مرحله دوم رسيدگي است و از ط

شكايت از آرا است، سازگار است و در تعديل اقدام قابل انتقاد قانونگذار در قانون آيين 
هاي عمومي و انقالب و قبل از آن در قانون تشكيل دادگاه 1379دادرسي مدني مصوب 

  .در بر شمردن جهات تجديدنظر و كاهش آثار منفي آن نقش دارد
در جهات تجديدنظر، معناي » الف قانونخ«تلقي اصحاب دعوا و وكالي ايشان از 

هاي تجديدنظر به استناد به همين خاطر است كه بيشتر درخـــواست. گسترده آن است
عليه با بر شمردن اشكاالت رسـيدگي و صـدور   شود و محكومانجام مي» خالف قانون«

  ).306: 1375احمدي، (شود بودن آن مي» خالف قانون«رأي، مدعي 
حقوقدانان نيز همين تلقي سبب شده، مـواردي از قبيـل عـدم     در انديشه قضات و

خـالف  «و عدم استدالل و اسـتناد در رأي را از مصـاديق   . م.د.آ.ق98و  91رعايت مواد 
: 1384؛ شمس، 697و  687-688: 1387معاونت آموزش قوه قضاييه، (اندشناخته» قانون
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453.(  
  

  عدم صالحيت. 2-3
آن  371مـاده   1و بنـد  . م.د.آ.ق348مـاده  ) د( عدم صالحيت دادگاه به موجب بند
در مـورد صـالحيت ذاتـي، ترديـد و بحثـي      . قانون از جهات تجديدنظر و فرجام است

وجود ندارد كه عدم رعايت آن هم در دادگاه تجديدنظر و هم در ديوان كشور موجـب  
. م.د.آ.ق371مـاده   1اما در مورد صالحيت محلي، با وجود اين كه در بنـد  . نقض است

عدم رعايت آن در فرض ايراد خوانده، سبب نقـض اعـالم شـده، در مـواد مربـوط بـه       
قيدي در خصوص نقش ايراد خوانده ديده . م.د.آ.ق352و  348تجديدنظر از جمله مواد 

عـدم   352عدم صـالحيت دادگـاه بـه طـور مطلـق و در مـاده        348شود و در ماده نمي
  .اعالم شده است رعايت صالحيت محلي به طور مطلق سبب نقض

عدم رعايت صـالحيت  . م.د.آ.ق371ماده  1يكي از حقوقدانان، با لحاظ مالك بند 
كه در مهلت قانوني نسبت بـه   محلي را در صورتي در تجديدنظر موجب نقض شناخته

هـاي تجديـدنظر رأي   آن ايراد شده باشد، در عين حال تأييد كرده كه بسياري از دادگـاه 
كنند، حتي اگر نسبت به عدم صالحيت، ايـراد  محلي را نقض ميدادگاه فاقد صالحيت 

  ).384: 1384شمس، (نشده باشد
سابق در قـانون جديـد و اطـالق    . م.د.آ.ق44رسد باتوجه به نيامدن ماده به نظر مي

اين قانون، سير قانونگذاري در جهت توجـه و اهتمـام بيشـتر بـه صـالحيت       352ماده 
رويـه قضـايي نيـز مؤيـد ايـن      . وي در اين زمينه استمحلي و زدودن اختيار طرفين دع

  .مطلب است
عدم صالحيت قاضي نيز از جهات نقض اعالم شـده  . م.د.آ.ق348ماده ) د(در بند 

و حقوقدانان عدم صالحيت قاضي را شامل موارد رد دادرس و فقدان شرايط قضـاوت  
: 1372يگـران،  ؛ مرداني و د164: 1386؛ شمس 384: 1384شمس، (انددر قاضي دانسته

201.(  
توان آن را حسب مورد مشمول اين جهت در فرجام به صراحت بيان نشده، اما مي
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  .دانست. م.د.آ.ق371ماده  3يا  2بند 
  

  اعتباري مستنداتبي. 3-3
از جهـات تجديـدنظر   » عدم اعتبار مستندات دادگـاه «. م.د.آ.ق348در بند الف ماده 
هـاي  عدم صحت مدارك، اسناد ونوشـته «بت شدن آن قانون ثا 375اعالم شده ودر ماده 

  .موجب نقض در ديوان كشور شناخته شده است» مبناي رأي
هـا،  گيرد كـه يكـي از آن حالـت   هاي متعددي را در بر مياعتباري اسناد، حالتبي

اثبات جعلي بودن سند است كه پيش از اين مورد بحث واقع شد و از جهـات مشـترك   
  .اعاده دادرسي بودبين تجديدنظر، فرجام و 

اعتباري اسناد است كه موجب اعاده دادرسـي  هاي بيدر اينجا توجه به ساير حالت
شود مانند عدم اثبات اصالت اسناد شود اما موجب نقض در تجديدنظر يا فرجام مينمي

  .عادي در مواردي كه مورد ترديد يا انكار واقع شده باشند
شود كـه بـدون نيـاز    صورتي موجب نقض مياعتباري اسناد در ديوان كشور در بي

هاي ديگر ثابت شده يا بـا توجـه    هاي دادگاهبه رسيدگي تفصيلي در ديوان، در رسيدگي
  .به داليل موجود در پرونده محرز باشد

  
  عدم توجه به داليل و نقص تحقيقات. 4-3

از جهـات  » عـدم توجـه قاضـي بـه داليـل ابـرازي      «. م.د.آ.ق348ماده ) ج(در بند 
همـان قـانون، نقـص تحقيقـات      371ماده  5ديدنظر معرفي شده و در فرجام در بند تج

وعدم توجه به داليل و مدافعات طرفين از موارد نقـض در ديـوان كشـور اعـالم شـده      
  .است

تر است، زيرا عدم توجه از مقايسه دو بند مذكور، مشخص است كه بند اخير جامع
  .مورد توجه قرار داده است به مدافعات طرفين و نقص تحقيقات را نيز

اما از اين مطلب نبايد چنين نتيجه بگيريم كه عـدم توجـه بـه مـدافعات طـرفين و      
گيـرد و بـا وجـود چنـين     نقص تحقيقات، در دادگاه تجديدنظر مورد توجـه قـرار نمـي   
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روشـن  . اشكاالتي در رسيدگي و رأي بدوي، دادگاه تجديدنظر بايد آن را تأييـد نمايـد  
بلكه با قياس اولويت نسبت . برداشتي، غير منطقي و غير قابل قبول استاست كه چنين 

آن مـاده،  ) هــ (يا با استناد به بنـد  . م.د.آ.ق348ماده ) ج(به فرجام يا با تفسير موسع بند 
بايد بپذيريم كه عدم توجه به مدافعات طرفين يا نقص تحقيقات در دادگـاه تجديـدنظر   

ادگاه تجديدنظر با استماع مدافعات يا انجـام تحقيقـات   گيرد و دنيز مورد توجه قرار مي
  .نمايدالزم اقدام به صدور رأي مي

كه انجام تحقيقات و معاينه محل در دادگـاه تجديـدنظر را مقـرر    . م.د.آ.ق354ماده 
  .كرده و رويه محاكم تجديدنظر مؤيد اين مطلب است

شود كه رأي مي بديهي است، عدم توجه به داليل ابرازي در صورتي موجب نقض
  ).384: 1384شمس، (مربوط به موضوع دعوي و مؤثر در آن باشد

  
  عدم رعايت قواعد شكلي. 5-3

عدم رعايت اصول دادرسـي و قواعـد آمـره و حقـوق     «. م.د.آ.ق371ماده  3در بند 
اي از اهميت باشـد كـه رأي را از اعتبـار قـانوني     اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه

  .رد نقض در ديوان عالي كشور اعالم شده استاز موا» بيندازد
قانون ياد شده به صراحت چنين جهتي بيان نشده، امـا بـا توجـه بـه      348در ماده 

تـوان پـذيرفت،   مطالبي كه در اين تحقيق به طور مكرر گفته شد، بديهي است كـه نمـي  
توجـه  عدم رعايت قواعد آيين دادرسي توسط دادگاه بدوي، در دادگاه تجديدنظر مورد 

قرار نگيرد و رأي دادگاه بدوي حتي با عدم رعايـت اصـول دادرسـي و قواعـد آمـره و      
  .حقوق اصحاب دعوي، در دادگاه تجديدنظر تأييد شود

در اين مورد نيز بايد به ناچار با استناد به قياس اولويت نسبت به فرجام يـا تفسـير   
شامل قوانين شكلي نيز بشود، به نحوي كه . م.د.آ.ق348ماده ) هـ(در بند » قانون«موسع 

قائل به اين شويم كه عدم رعايت اصــول يا قواعـد آمـره دادرسـي در دادگـاه بـدوي،      
  .شودسبب نقض رأي در دادگاه تجديدنظر مي

  سوءتفسير قرارداد. 6-3
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بيـان شـده كـه    . م.د.آ.ق374يكي ديگر از موجبات نقض در ديوان كشور در مـاده  
  ).457: همان(است تعبير كرده» سوءتفسير قرارداد« يكي از حقوقدانان از آن به

 564در مـاده  ) 1318مصـوب  (مطلب اين ماده در قانون آيين دادرسي مدني سابق 
آمده بود و نويسندگان از آن به صدور رأي برخالف قرارداد يا قانون مربوط به آن تعبير 

  ).267: 1377؛ واحدي، 567: 1375؛ مدني، 184: 1378دفتري، متين(كرده بودند
اين جهـت نيـز ماننـد برخـي از جهـاتي كـه پـيش از ايـن بحـث شـد، در مـاده            

به صراحت بيان نشده، اما با همان داليلي كه گفته شد، الزم است با استناد . م.د.آ.ق348
به قياس اولويت نسبت به فرجام يا تفسير موسع خالف قانون در بند هـ ماده ياد شـده،  

  .هم بپذيريم اين جهت را در تجديدنظر
  

  فقدان شرايط شهادت. 7-3
از جهـات  » فقـدان شـرايط قـانوني شـهادت شـهود     «. م.د.آ.ق348در بند ب مـاده  

يكي از حقوقدانان اين بند را شامل شرايط شاهد و شهادت . تجديدنظر اعالم شده است
  ).383: 1384شمس، (است و مقررات مربوط به ارزش و قلمرو شهادت دانسته

وط به جهات نقض در ديوان كشور، اين جهت به صراحت بيان نشـده  در مواد مرب
توان پذيرفت كه ديوان كشور نسبت به اجراي مقـررات مربـوط   با وجود اين نمي. است

تفاوت باشد و در مـوارد نقـض آشـكار ايـن     به شرايط شاهد و شهادت و ارزش آن، بي
تـوان  در اين خصوص مـي .اشتتوان انتظار تأييد چنين رأيي را از ديوان دمقررات، نمي

بررسـي  .آن قانون، استناد كـرد  375يا به مالك ماده . م.د.آ.ق371ماده  3يا  2به بندهاي 
رعايت شرايط شاهد و شهادت، تا جايي كه مبتني بر آنچـه در پرونـده مـنعكس شـده،     

شود و داخـل در قلمـرو   باشد و مستلزم تحقيقي بيشتر از آن نباشد، شكلي محسوب مي
  .ر ديوان عالي كشور است اختيا

امكان رسيدگي ديوان كشور به ارزش شـهادت، مـورد تأييـد يكـي از نويسـندگان      
  ).185: 1386قهرماني، (حقوقي، قرار گرفته است

و . م.د.آ.ق426در خصوص اعاده دادرسي، با توجه به حصري بـودن مـوارد مـاده    
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از جهـات اعـاده دادرسـي     تـوان اعتباري شهادت را نميلزوم تفسير مضيق آن موارد، بي
با وجود اين، برخي از حقوقدانان شهادت كذب را در صورت تباني با يكـي از  . دانست

و نويسنده ديگري ) 481-482: 1384؛ شمس، 116: 1378دفتري، متين(اصحاب دعوي
از جهــات اعــاده دادرســي ) 210: 1386قهرمــاني، (شــهادت كــذب را بــه طــور مطلــق

  .اند شناخته
سد شهادت كذب در صورتي كه با تبـاني اسـتناد كننـده بـه آن همـراه      ربه نظر مي

است، امـا اگـر بـدون    . م.د.آ.ق 426ماده  5باشد، حيله و تقلب محسوب و مشمول بند 
توان مصداق حيله و تقلـب موضـوع بنـد    تباني استناد كننده باشد، چنين شهادتي را نمي

  .رسي كردياد شده شناخت و به استناد آن درخواست اعاده داد
  

  جهات مشترك تجديدنظر و اعاده دادرسي. 4
در مقابل جهاتي كه پيش از اين بحث شد كه يا مشترك بين هر سه شكايت بود يا 
مشترك بين تجديدنظر و فرجام بود، تعداد كمي از جهـات مشـترك بـين تجديـدنظر و     

  .شونداعاده دادرسي هستند، ولي در فرجام از جهات نقض محسوب نمي
  

  يابي به اسناد مكتومدست .1-4
يـابي بـه اسـنادي كـه دليـل حقانيـت       دسـت . م.د.آ.ق426مـاده   7به موجـب بنـد   

كننده اعاده دادرسي است و در جريان دادرسي، مكتوم بوده، از جهات اعـاده  درخواست
  .دادرسي معرفي شده است

دور يابي به سند مكتوم، پس از صـ با توجه به اين كه به موجب بند ياد شده دست
حكم، موجب اعاده دادرسي است، اين سؤال مطرح است كه در صورتي كـه در مهلـت   
تجديدنظرخواهي يا در زمان رسيدگي دادگاه تجديدنظر، اسنادي به دسـت آيـد كـه در    

پـذير  زمان رسيدگي دادگاه بدوي مكتوم بوده، آيا تجديدنظرخواهي به اين جهت امكان
  سند مذكور توجه كند؟تواند به است و دادگاه تجديدنظر مي

معاونـت آمـوزش   . ك.ر(شـود از سخن برخي، پاسخ منفي به اين سؤال فهميده مي
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  ).8: 1382زاده، ؛ قلي91: 1384دادگستري استان تهران، 
در مقابل، در برخـي اظهارنظرهـاي قضـايي، امكـان تجديـدنظرخواهي در چنـين       

در دادگاه تجديـدنظر مـورد   شرايطي و استناد به سندي كه در مرحله بدوي مكتوم بوده 
؛ معاونت آموزش  758: 1387معاونت آموزش قوه قضائيه، . ك.ر(تأييد واقع شده است

  ).95و  92: 1384دادگستري استان تهران، 
-برخي نيز به طور مطلق، استناد به سند جديد در مرحله تجديدنظر را مجاز دانسته

معاونت آموزش . ك.ر(شودنيز مي اند كه شامل موارد مكتوم بودن سند در مرحله بدوي
  ).91 – 98: 1384دادگستري استان تهران، 

در تأييد ديدگاهي كه تجديدنظرخواهي به استناد سندي كه در مرحله بدوي مكتوم 
تـوان بـه مـاده    دانـد مـي  بوده و استناد بـه چنـين سـندي در تجديـدنظر را ممكـن مـي      

آن، چنين مطلبي مورد توجه قـرار  اشاره كرد كه در ) 1318مصوب (سابق . م.د.آ.ق482
به معنـاي   1379اي در قانون آيين دادرسي مدني مصوب گرفته بود و نيامدن چنين ماده

عالوه بر اين كه توجه نكردن به چنين سندي در تجديـدنظر، معقـول و   . نفي آن نيست
بـا  . م.د.آ.ق348منطقي نيست و در اين خصوص، جهت خالف قانون در بند هــ مـاده   

  .ر موسع آن قابل استناد استتفسي
  

  حيله و تقلب. 2-4
به كار بردن حيلـه و تقلبـي كـه مـؤثر در حكـم      . م.د.آ.ق426ماده  5به موجب بند 

آن قانون، حيله و تقلب بايـد بـا    429بوده، موجب اعاده دادرسي است و براساس ماده 
  .حكم نهايي اثبات شده باشد

عليه حكم بدوي، مدعي حيلـه و  ومسؤالي كه مطرح است اين است كه اگــر محك
له به نحو مؤثر در رأي باشد، آيا تجديدنظرخواهي به استناد چنين ادعـايي  تقلب محكوم

  پذير است و آيا چنين ادعايي در دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي است؟امكان
چـون تجديـدنظر مرحلـه دوم    . رسد بايد پاسخ مثبت به ايـن سـؤال داد  به نظر مي

ت و هر اشكالي در رسيدگي مرحله بدوي بايد قابل استناد در ايـن مرحلـه   رسيدگي اس
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باشد و اشكال به كار بردن حيله و تقلب كه مؤثر در رأي دادگاه بوده، اشكالي سنگين و 
غير قابل اغماض است و منطقي نيست انتظار تأييد چنين رأيي را در دادگاه تجديـدنظر  

توان مطابق با تأثير حيله و تقلب صادر شده، نميوانگهي رأيي را كه تحت .داشته باشيم
قابـل اسـتناد   . م.د.آ.ق348بنابراين در اين مورد نيز، بند هــ مـاده   . قانون و شرع دانست

سـابق اشـاره كـرد كـه در آن بـه      . م.د.آ.ق485توان به ماده در تأييد اين مطلب مي.است
  .عالم كرده بودصراحت حيله و تقلب را قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر ا

  
  نتيجه و پيشنهاد.  5

توان نتيجـه گرفـت، عـواملي كـه تحـت عنـوان       از آنچه در اين تحقيق گذشت مي
انـد، در بخـش قابـل    جهات تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي در قانون معرفـي شـده  

اي مشـترك بـين تجديـدنظر و    بخش عمـده . توجهي بين شكايات مذكور اشتراك دارند
  .و تعداد اندكي مشترك بين تجديدنظر و اعاده دادرسي هستندفرجام هستند 

كه مواردي را تحت عنوان جهـات تجديـدنظر   . م.د.آ.ق348بيان قانونگذار در ماده 
اي و هم در تعـداد جهـات، بـه شـدت قابـل      اعالم كرده، هم در اصل آوردن چنين ماده

سي است، الزم اسـت بـا   انتقاد است و با توجه به ماهيت تجديدنظر كه مرحله دوم دادر
مصوب (حذف ماده ياد شده و برقراري وضعيتي كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق 

بود، امكان استناد آسان به هر اشـكالي در رسـيدگي دادگـاه بـدوي، در دادگـاه      ) 1318
  .تجديدنظر فراهم شود

بيان قانونگذار در بر شمردن جهات نقض در ديـوان كشـور نيـز نـاقص و حـاوي      
شود، در بيان موارد نقض در ديـوان بـه بيـان كلـي مـاده      عارضاتي است و پيشنهاد ميت

كه مخالفت رأي با موازين شرعي و مقـررات قـانوني را جهـت نقـض در     . م.د.آ.ق366
تواند جـامع باشـد و   ديوان كشور معرفي كرده، اكتفا شود و از ورود به جزئيات كه نمي

  .ري شودحاوي اشكاالت و تعارضاتي است خوددا
كــه در . م.د.آ.ق426مــاده  4تــا  1در اعــاده دادرســي، جهــات مقــرر در بنــدهاي 

شوند، با در نظر گرفتن اين كه اعـاده دادرسـي   تجديدنظر و فرجام نيز موجب نقض مي
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مربوط به مواردي است كه واقعيتي در جريان دادرسي مخفـي مانـده كـه كشـف آن در     
اه موثر باشد، با ماهيت اعـاده دادرسـي سـازگار    توانسته در راي دادگجريان دادرسي مي

بنابراين پيشنهاد . نيستند و ضرورتي به آوردن اين موارد در جهات اعاده دادرسي نيست
 .ماده ياد شده شوند 7تا  5شود، جهات اعاده دادرسي منحصر به بندهاي مي
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