
  فرانسه و رانيا حقوق دري دادرس اعاده جهاتي قيتطب مطالعه
  

  ∗∗∗∗زاده مهدي حسن

  
  ، قم، ايرانقم دانشگاه ، خصوصيحقوق گروه ارياستاد

  
  23/11/90:                                                  پذيرش25/8/90: دريافت

  

  چكيده

. م.د.آ.ق 595و در حقوق فرانسه در ماده . م.د.آ.ق 426جهات اعاده دادرسي در حقوق ايران در ماده 
بخش قابل توجهي از جهات، شامل حيله و تقلب، جعلي بودن سند مبناي حكم ودستيابي . اند بيان شده

 اما صرفاً در حقوق ايران به ؛استمشترك به سند مكتوم در دادرسي، بين حقوق ايران و فرانسه 
 آن قانون، صدور حكم به غير از موضوع دعوا يا 237 ماده و. م.د.آ.ق 426 ماده 4 تا 1موجب بندهاي 

تر از آن، تضاد در مفاد حكم، احكام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسي  به بيش
سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسي اعالم  در مقابل، شهادت و. اند شناخته شده

  .اند شده
  

  مكتوم سند ،يجعل سند تقلب، و لهيح حكم، نقض ،يدادرس اعاده جهتعاده دادرسي، ا:  واژگان كليدى
 

  مقدمه. 1
العاده شكايت از احكام است كه برخالف حاكميت امر مختوم و  اعاده دادرسي از طرق فوق

شود دادگاهي كه حكم قطعي صادر كرده، مجدداً به بررسي  قاعده فراغ دادرس، سبب مي
به داليلى، واقعيت اين طريق شكايت براي مواردي است كه  .پردازدموضوع و صدور رأي ب

 دچار اشتباه ا بر دادگاه معلوم نشده و دادگاه در درك واقعيت موضوع دعواموضوع دعو
 اقدام به صدور حكم كرده و با آشكار شدن واقعيت، اشده و براساس درك غيرواقعى از دعو

 .بودن تصميم دادگاه نمايان شده استپس از صدور حكم، غيرواقعى و غيرعادالنه 

به عبارت ديگر، قاضى تحت تأثير اشتباه ناشى از منشأ داخلى و شخصى يا خارجى و از 
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 قانون به دادگاه ،در چنين شرايطى]. 263، ص 1[ طرف افراد ديگر، حكم صادر كرده است
شف شده صادركننده حكم اجازه داده است با رسيدگى مجدد و در نظر گرفتن واقعيت ك

 .دكن، از حكم قبلى عدول و رأى مقتضى جديد صادر اموضوع دعو

 الزم است محدود باشد و در اين زمينه بايدبنابراين، معلوم است كه موارد اعاده دادرسى 
 ].279، ص 2[ سختگيرانه و مضيق عمل شود

جهات آن را اعاده دادرسى را اوالً منحصر به احكام قطعى كرده و ثانياً . م.د.آ. ق426ماده 
 . بند بيان كرده است7منحصراً در 

، 1[اند   از اختصاص اعاده دادرسي به احكام انتقاد كرده از حقوقدانانبرخالف اين كه برخي
 زيرا ت؛ايرادي بر بيان قانونگذار وارد نيس، رسد از اين جهت به نظر مي] 2، ص 3؛ 261-260ص 

ز اعتبار امر مختوم برخوردار نيستند و مانع اقامه قرارهاي نهايي، جز در مورد قرار سقوط دعوا، ا
درخصوص قرار سقوط دعوا نيز با توجه به اين كه اين قرار به موجب بند . مجدد دعوا نمي شوند

كند، صادر  و در جايي كه خواهان بكلي از دعواي خود صرفنظر مي. م.د.آ. ق107 ماده »ج«
  . پيدا كندشود، مسأله اعاده دادرسي نمي تواند مصداق  مي

برخى از حقوقدانان، جهات اعاده دادرسى را مقيد به غيرعمدى بودن اشتباه قاضى 
]. 164-163، ص 4[ اند دانسته و اعاده دادرسى در موارد عمد قاضى را امكانپذير ندانسته

 ماده 7 تا 5نقش اعاده دادرسى سازگار است و از بندهاى   وبيني علت پيشچنين قيدى با 
 دادگاه صادركننده  كهتوان انتظار داشت شود و در چنين شرايطى مى فهميده مى. م.د.آ. ق426

 حكم مقتضى ،حكم قطعى با كشف حقيقت پس از صدور حكم و رفع اشتباه، با رسيدگى مجدد
] 265، ص 1[اند  طور كه برخى از حقوقدانان اعالم كرده  همان،با وجود اين. دكنجديد صادر 
به عدم تصريح قانونگذار به اشتباه و سهو قاضى، در موارد وجود رسد با توجه  به نظر مي

 اعم از اين كه قاضى عمداً يا از روى سهو ؛ اين طريق قابل توسل است،جهات اعاده دادرسى
 .و اشتباه حكم صادر كرده باشد

. اند جديد در چهار بند بيان شده. م.د.آ. ق595در حقوق فرانسه، جهات اعاده دادرسى در ماده 
و مبتنى بر كشف واقعيتى هستند كه در حين ] 884، ص 5 [اين جهات بسيار مضيق و محدود 

نويسندگان نيز در . اند  و سبب اتخاذ تصميم ناصحيح دادگاه شده رسيدگى بر دادگاه پوشيده بوده
 اين مطلب را مورد توجه قرار داده و همين مبنا را در مورد اعاده دادرسى ،معرفى اعاده دادرسى

الزم به تذكر است در قانون ]. 561  و504، ص 6؛ 884 و 801، ص 5[ اند ورد تأكيد قرار دادهم
 در ده بند بيان شده بودند 480موارد اعاده دادرسي در ماده  ) 1806صوب م (فرانسه. م.د.آسابق 
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 .تر است  قانون جديد آمده، بسيار گسترده595كه نسبت به آنچه در ماده 

شود كه از اعتبار امر مختوم  اده دادرسى در مورد آرايى پذيرفته مىدر حقوق فرانسه، اع
، 5 [داندازد نباشن  يعنى قابل شكايت به طريقى كه اجراى رأى را به تأخير مى؛برخوردار باشند

  .] 493، ص 8؛ 503، ص 7؛ 883ص 
  اعاده دادرسى مختص به احكام است، در حقوق،بنابراين، برخالف حقوق ايران كه در آن

اعاده دادرسى، اختصاص به احكام ندارد و قرارهاى . م.د.آ. ق593فرانسه، براساس ماده 
 .شود داراى اعتبار امر مختوم را نيز شامل مى

اعاده دادرسى در صورتى به استناد جهات ، م جديد فرانسه.آد. ق595به موجب ذيل ماده 
 پيش  وقصيرى از جانب خود،بدون ت نتوانسته باشدكننده  شود كه درخواست آن پذيرفته مى

 . به اين جهات استناد كند،از آن كه رأي از اعتبار امر مختوم برخوردار شود

شود جهات اعاده دادرسي در حقوق ايران با جهات اعاده دادرسي   تالش ميمقالهدر اين 
هايي  ها و تفاوت  در اين زمينه، چه شباهت كهبررسي شودگرديده، در حقوق فرانسه مقايسه 

بين حقوق دو كشور وجود دارد و وضعيت حقوق كشور ما در مقايسه با حقوق كشور 
  فرانسه چگونه است ؟

با جهات اعاده .) م.د.آ. ق426ماه (با مقايسه جهات اعاده دادرسى در حقوق ايران 
شود تعدادى از   معلوم مى) جديد فرانسه.م.د.آ.ق 595ماده (دادرسى در حقوق كنوني فرانسه 

 تعداد قابل توجهى از جهات فقط در ، در مقابل؛ امان هر دو حقوق، مشترك هستندجهات، بي
  .شوند حقوق ايران موجب اعاده دادرسى مى

در قسمت اول، مواردي از جهات : دنشو در دو بخش ارائه ميمربوط  مطالب ،بنابراين
 كه واردي شوند و در قسمت دوم، م اعاده دادرسي كه در حقوق دو كشور مشتركند، بيان مي

 ، شامل موارد مختص به حقوق ايران است عمدتاًومختص به حقوق يكي از دو كشور است 
  .خواهند شدبررسي 

  

  جهات مشترك. 2

 و كشف سند مكتوم، هم در حقوق ايران و ،حيله و تقلب، كشف جعلى بودن سند مبناى حكم
  .هم در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسى هستند
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   تقلبحيله و. 2-1

كننده اعاده دادرسى  حيله و تقلبى كه طرف مقابل درخواست. م.د.آ.ق426 ماده 5به موجب بند 
براساس اين بند، الزم .  در حكم دادگاه مؤثر بوده، از جهات اعاده دادرسى استوبه كار برده 

ه انداختن است اوالً حيله و تقلبى به كار رفته باشد، يعنى اقدامى فريبكارانه به قصد به اشتبا
 اكه از اصحاب دعوباشد  ثانياً حيله و تقلب توسط كسى به كار رفته  ودادگاه انجام شده باشد

كننده اعاده دادرسى   درخواست، طرف مقابل، در نتيجه.است و حكم به نفع او صادر شده بوده
تقلبى ، در صورتى كه حيله و  روايناز . شود است و اعاده دادرسى به طرفيت او درخواست مى

به كار نرفته، بلكه خود دادگاه دچار اشتباه شده يا حيله و تقلب توسط شخصى غير از اصحاب 
 . انجام شده باشد، درخواست اعاده دادرسى به اين جهت ممكن نيستادعو

مؤثر بودن حيله و تقلب در حكم . نكته ديگر، لزوم تأثير حيله و تقلب در حكم دادگاه است
است كه صدور چنين حكمى نتيجه حيله و تقلب مذكور بوده، به نحوى دادگاه به معناى اين 

اگر با وجود حيله و تقلب اصحاب دعوا، . شد كه اگر حيله و تقلب نبود، چنين حكمى صادر نمى
ن حكم صادر ا، به نحوى كه بدون حيله و تقلب نيز همقرار نگيردحكم دادگاه تحت تأثير آن 

 .شود نقض حكم در اعاده دادرسى نمىشد،  چنين حيله و تقلبى سبب  مى

 زيرا در صورت نمايان شدن ؛پس از صدور حكم قطعي، آشكار شود حيله و تقلب الزم است
 اگرچه در ،بنابراين. حيله و تقلب، قبل از صدور حكم قطعي، مسأله تأثير آن در حكم منتفى است

تقلب پس از صدور حكم نيامده، قيدى مبنى بر لزوم آشكار شدن حيله و . م.د.آ.ق 426 ماده 5بند 
وانگهى به موجب . شود چنين قيدى از لزوم مؤثر بودن حيله و تقلب در حكم دادگاه فهميده مى

 با حكم نهايى به اثبات رسيده باشد و مهلت اعاده دادرسى به بايدحيله و تقلب . م.د.آ.ق 429ماده 
 .ستاين جهت، از تاريخ ابالغ حكم نهايى اثبات حيله و تقلب ا

 ،به موجب اين بند . شده استبيانجديد فرانسه . م.د.آ. ق595 ماده 1 در بند 1جهت تقلب
 تصميم دادگاه  كهيكى از جهات اعاده دادرسى اين است كه پس از صدور رأى معلوم شود

 .تحت تأثير تقلب كسى بوده كه رأى به نفع او صادر شده است

 شرايط اين دو بند  كهشود ايران مشخص مى. م.د.آ. ق426 ماده 5با مقايسه اين بند و بند 
جديد فرانسه نيز . م.د.آ.ق 595 ماده 1 زيرا براساس بند ؛ استتقريباً مشابهدرخصوص تقلب، 

عمليات فريبكارانه به قصد به اشتباه انداختن دادگاه صورت همان  ياالزم است اوالً تقلب 
يا ] 492-493، ص 8[  پنهان كردهدارايى خود را مخفى وشخص گرفته باشد، مثل اين كه 
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ثانياً تقلب  .]561، ص 6[   شغل موقت داشته استكه ، حال آنكار جلوه دادهبيزوجه خود را 
ي أثالثاً تقلب در صدور ر.  كه رأى به نفع او صادر شده، انجام شده باشداتوسط طرف دعو

 حوى كه بدون آنشده باشد، به ندر دعوا طرف متقلب پيروزي دادگاه مؤثر بوده و سبب 
 رابعاً تقلب پس از صدور رأى، آشكار و .]884، ص5[كرد  ي ديگرى صادر ميأ دادگاه رتقلب، 

 .نمايان شود

 تفاوت در بيان دو بند مورد مقايسه، اين است كه قيد لزوم آشكار شدن تقلب پس از تنها
مؤثر بودن تقلب ايران تصريح نشده و از لزوم . م.د.آ.ق 426 ماده 5صدور حكم كه در بند 

جديد فرانسه مورد توجه قرار گرفته و . م.د.آ.ق 595 ماده 1شود، در بند  استنباط مى
 .صراحت بيان شده است به

 429تفاوت قابل توجه در اين زمينه اين است كه برخالف حقوق ايران كه به موجب ماده 
لت اعاده دادرسى از الزم است حيله و تقلب به موجب حكم نهايى اثبات شود و مه. م.د.آ.ق

تاريخ ابالغ چنين حكمى است، در حقوق فرانسه، چنين شرطى مقرر نشده و اين جهت مقيد به 
جديد اين . م.د.آ. ق596ه و مهلت اعاده دادرسى به موجب ماده گرديداثبات با حكم دادگاه ن

وش متقاضى بار اثبات اين تاريخ بر د. كشور، دو ماه از تاريخ آگاه شدن به چنين جهتى است
از نظارت ديوان كشور قاضي در اين باره  چنين تاريخى با قاضى است و تشخيص شو پذير

  ].561، ص 6 [خارج است
  با مالحظه قوانين قديم و جديد آيين دادرسي مدني در دو كشور ايران و فرانسه مشخص 

عاده درخصوص جهات ا. م.د.آ برخالف حقوق فرانسه كه در آن، قانون جديد  كهمي شود
ها كاسته  تسهيل ايجاد كرده و از سختگيري ) 1806مصوب ( دادرسي، نسبت به قانون سابق 

بود  ) 1318مصوب (فرانسه . م.د.آاست، در حقوق ايران، وضعيت شبيه آنچه در قانون سابق 
در اين مورد اي  گرفت، باقي مانده است و تغيير عمده ميسابق فرانسه الهام . م.د.آو از قانون 

  .خورد  چشم نميبه
 

  اثبات جعلى بودن سند.2-2

 426 ماده 6در حقوق كشور ما اثبات جعلى بودن سندى كه مستند حكم دادگاه بوده در بند 
 الزم است سند مستند ،براساس اين بند. از جهات اعاده دادرسى اعالم شده است. م.د.آ.ق

جعلى بودن سند ري است كه ضرو. حكم باشد، يعنى در حكم دادگاه به آن استناد شده باشد
 همان قانون، الزم است جعلى بودن سند با 429مطابق ماده . پس از صدور حكم اثبات شود
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حكم نهايى به اثبات رسيده باشد و از تاريخ ابالغ حكم نهايى جعلى شناخته شدن سند، ظرف 
را » نهايي«رسد قانونگذار واژه  به نظر مي. مهلت مقرر، اعاده دادرسى قابل درخواست است
 زيرا همواره بايد ؛به كار برده است» قطعي«در اين ماده در معناي اصطالحي آن و در مقابل 

روند، در  بر اين اعتقاد بود كه قانونگذار كلماتي را كه در حقوق در معاني ويژه به كار مي
 .برد همان معناي اصطالحي به كار مي

شود   حكم در اعاده دادرسى مى در صورتى موجب نقض،جهت جعلي شناخته شدن سند
، به نحوى كه اگر چنين سندى اشدبمؤثر كه سندى كه جعلى شناخته شده، در حكم دادگاه 

 .شد  قبل از صدور حكم دادگاه ثابت شده بود، چنين حكمى صادر نمىشنبود يا جعلى بودن

ند، پس از  به لزوم اثبات جعلى بودن س.م.د.آ.ق 426 ماده 6بر اين اساس، اگرچه در بند 
 در صورتى كه جعلى بودن سند پيش از صدور حكم مورد اعاده شده،صدور حكم تصريح 
 ماده 6توان حكم بند   ولى به متقاضى اعاده دادرسى ابالغ نشده باشد، مى،دادرسى ثابت شده

 زيرا با توجه به عدم ؛را شامل اين حالت نيز دانست و اعاده دادرسى را پذيرفت. م.د.آ.ق 426
غ حكم جعلى بودن سند، پيش از صدور حكم مورد اعاده دادرسى، و عدم اطالع از چنين ابال

 استناد به حكم يادشده و جلوگيرى از صدور حكم به استناد سند مذكور، مقدور نبوده ،حكمى
 آنچه موجب شده اعاده دادرسى پذيرفته شود به استناد حكم جعلى بودن سند ،بنابراين. است

كم مورد شكايت صادر شده، اقتضا دارد اعاده دادرسى پذيرفته شود به كه پس از صدور ح
 ولى به متقاضى ؛استناد حكم جعلى بودن سند كه قبل از صدور حكم مورد شكايت صادر شده

 .استاطالع بوده  اعاده دادرسى ابالغ نشده و متقاضى اعاده دادرسى نسبت به آن بى

را . م.د.آ.ق 426 ماده 6 حكم بند  برخى از حقوقدانان تاهمين مطلب سبب شده
، درخصوص لزوم اثبات جعلى بودن سند پس از صدور حكم، ناظر به موارد غالب اعالم كرده

اعاده دادرسى را در موارد اثبات جعلى بودن سند، پيش از صدور حكم مورد اعتراض جايز 
عتراض، ابالغ در صورتي كه حكم جعلي بودن سند پيش از صدور حكم مورد االبته ند، بدان

 ].486، ص 2، ج 9[ نشده باشد 

جديد مبتنى بودن رسيدگى دادگاه بر اسنادى كه . م.د.آ.ق 595 ماده 3در حقوق فرانسه در بند 
ها پس از صدور رأى شناخته شده يا به طريق قضايى اعالم شده، از جهات اعاده  جعلى بودن آن

ردي كه جعلي بودن سند، پيش از درخواست در اين بند، عالوه بر موا. دادرسى اعالم شده است
اعاده دادرسي با رسيدگي و حكم قضايي ثابت شده، مواردي نيز كه جعلي بودن سند با داليلي 
مانند اقرار براي دادگاه مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي محرز شده باشد، مشمول جهات اعاده 
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 .ه استگرديداعالم دادرسي شناخته شده و اعاده دادرسي به استناد آن، مجاز 

 زيرا براساس آن، الزم ؛كشور ما هماهنگ است. م.د.آ.ق 426 ماده 6شرايط اين بند با بند 
است جعلى بودن سند، پس از صدور رأى محرز يا به طريق قضايى ثابت شود و در صورتى 

شود كه ثابت شود رسيدگى دادگاه مبتنى بر  اين جهت، سبب نقض رأى در اعاده دادرسى مى
به عبارت ديگر الزم است سند مجعول، در رأى دادگاه  .]493، ص 8[ است نين سندى بوده چ

  ].884، ص 5[ مؤثر بوده باشد
با وجود اين، تفاوت قابل توجه اين است كه برخالف حقوق كشور ما كه براساس ماده 

ده جعلى بودن سند بايد به موجب حكم نهايى اثبات شده باشد و مهلت اعا. م.د.آ. ق429
دادرسى از تاريخ اين حكم است، در حقوق فرانسه، اين جهت منحصر به اثبات با حكم قضايى 
نشده و مواردي را نيز كه بدون اثبات و اعالم قضايي قبلي، جعلي بودن سند در دادگاه 

گيرد و  شود در بر مي كننده به اعاده دادرسي، با داليلي مانند اقرار، محرز و ثابت مي  رسيدگي
جديد اين كشور، مهلت اعاده دادرسى به اين جهت نيز مانند . م.د.آ. ق596وجب ماده به م

  .ساير جهات، دو ماه از تاريخ آگاه شدن از جعلى بودن سند است
 

  دستيابى به اسناد مكتوم. 2-3

دستيابى پس از صدور حكم به اسنادى كه دليل حقانيت . م.د.آ.ق 426 ماده 7بند 
دادرسى است و در جريان دادرسى مكتوم بوده و در اختيار متقاضى كننده اعاده  درخواست

 ماده 7عبارت اين بند نسبت به بند . نبوده است را از جهات اعاده دادرسى اعالم كرده است
در . تغييراتى دارد كه سبب توسعه قلمرو آن شده است) 1318مصوب (سابق . م.د.آ.ق 592

يا باعث  نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته وآن اسناد و «قانون سابق، قيد شده بود 
ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان  «: در قانون فعلى قيد شده؛ اما»ها بوده كتمان آن

 .»دادرسى مكتوم بوده و در اختيار متقاضى نبوده است

توم منظور بوده كه قانونگذار خواسته صرفنظر از عامل كتمان، مكاين اين تغيير عبارت به 
 حتى در مواردى كه طرف مقابل در كتمان نقش ،بنابراين. بودن سند را سبب اعاده بشناسد

برخى از نويسندگان . نداشته، درخواست اعاده دادرسى به خاطر كتمان سند امكانپذير است
  به]. 218، ص 1، ج 10[ اند حقوقى، اين تغيير را مورد توجه قرار داده و مثبت ارزيابى كرده

توان قائل شد و  كه خصوصيتي براي كتمان طرف مقابل نمي رسد با توجه به اين نظر مي
 7بسا كتمان توسط شخص ثالث نيز با تباني طرف مقابل باشد، تحول ايجاد شده در بند  چه
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 . منطقي و قابل تأييد است. م.د.آ. ق426ماده 

د و به استناد البته روشن و بديهى است كه نبايد كتمان توسط خود متقاضى بوده باش
ها  ها را در جريان دادرسى مكتوم و از ارائه و استناد به آن اسنادى كه خود متقاضى آن

شايد با هدف تذكر و خارج كردن . توان درخواست اعاده دادرسى كرد خوددارى كرده، نمى
يار به دنبال قيد مكتوم بودن سند، قيد در اخت. م.د.آ.ق 426 ماده 7اين حالت بوده كه در بند 

 .ده استشمتقاضى نبودن اضافه 

ست اصالً  ا كسى كه سند به نفع او)1: مكتوم بودن سند قابل تصور استبراي دو حالت 
او در اختيار مزبور سند  از چنين سندى،ذينفع  با وجود اطالع )2؛ اطالع است از وجود آن بى

 430رسد ماده   نظر مىبه. كند  در اختيار كسى است كه از ارائه آن خوددارى مى، بلكهنيست
كه تاريخ وصول يا اطالع از سند را مبدأ مهلت اعاده دادرسى قرار داده، به دو حالت . م.د.آ.ق

قانونگذار هر دو حالت كتمان را كه توان گفت  يادشده توجه داشته و به قرينه اين ماده مى
 .سبب اعاده دادرسى شناخته است

شود كه دليل  قض حكم در اعاده دادرسى مىدستيابى به سند مكتوم در صورتى موجب ن
 به نحوى كه اگر چنين سندى مكتوم نبود، حكم به نفع ؛حقانيت متقاضى اعاده دادرسى باشد

 ،بنابراين. شد  بلكه حكم به نفع متقاضى اعاده دادرسى صادر مى،شد طرف مقابل صادر نمى
 ادله به نفع طرف مقابل، در اى باشد كه در صورت وجود دليل بودن سند مكتوم بايد به گونه

 .دكنتعارض با آن ادله، غلبه 

جديد دستيابى پس از صدور رأى به اسناد . م.د.آ.ق 595 ماده 2 بند  دردر حقوق فرانسه،
ده گرديكه توسط طرف مقابل كتمان شده از جهات اعاده دادرسى اعالم  كننده مكتومى تعيين
. م.د.آ.ق 592 ماده 7 به طرف مقابل كرده، با بند اين بند از اين جهت كه كتمان را مقيد. است

 426 ماده 7اين تفاوت مهم را در مقايسه با بند  و ايران هماهنگ است) 1318مصوب (سابق 
كنونى كشور ما دارد كه برخالف حقوق ايران كه الزم نيست كتمان سند توسط . م.د.آ.ق

ز موجبات اعاده دادرسى است طرف مقابل باشد، در حقوق فرانسه در صورتى كتمان سند ا
 دستيابى به سندى كه در دادرسى مكتوم ،در نتيجه. كه توسط طرف مقابل انجام شده باشد

در برخى از منابع . شود بوده، اما طرف مقابل عامل كتمان آن نبوده، سبب اعاده دادرسى نمى
ه نفع او آيين دادرسى مدنى فرانسه بر تعمدى بودن كتمان توسط طرف مقابل كه حكم ب

  ].884، ص 5 [صادر شده و عدم تقصير متقاضى اعاده دادرسى تأكيد شده است
اگرچه در حقوق هر دو كشور، به دست آمدن سندي كه مكتوم بوده از جهات اعاده 
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 مسلم است كه چنين سندي نبايد سندي باشد كه پيش از آن  امادادرسي شناخته شده،
همچنين در صورتي كه سند به دست آمده، در مرحله .  ثابت و اعالم شده باشداش اعتباري بي

اعاده دادرسي مورد تعرض طرف مقابل واقع شود، دادگاه اصالت سند را بررسي خواهد 
كننده بودن سند كه در حقوق هر دو كشور مورد توجه و  از قيد لزوم مؤثر و تعيين. كرد

 ثابت اعتباري آن قبالً ي كه بي زيرا سند؛توان اين مطلب را دريافت كيد واقع شده نيز ميأت
  .شود كننده و مؤثر محسوب نمي شده يا اعتبار آن محرز نباشد، تعيين

  

   جهات اختصاصى.3

در مقابل جهاتى كه پيش از اين بحث شد و مشترك بين حقوق ايران و حقوق فرانسه بود، 
در . شوند ى مىجهاتى وجود دارند كه فقط در حقوق يكى از اين دو كشور سبب اعاده دادرس

اند كه در حقوق فرانسه  حقوق ايران تعداد قابل توجهى از جهات اعاده دادرسى معرفي شده
 يك جهت در ،در مقابل. اند مورد توجه قرار نگرفته و از جهات اعاده دادرسي شناخته نشده

  .حقوق فرانسه وجود دارد كه وضعيت آن در حقوق ايران محل بحث است
 

   در حقوق ايرانجهات اختصاصى. 3-1

صدور حكم در غير از مورد . م.د.آ.ق 426 ماده 4 تا 1در حقوق ايران به موجب بندهاى 
تر از خواسته و وجود تضاد در مفاد حكم و صدور حكم متضاد با  ادعاى خواهان يا به بيش

حكمى كه درخصوص همان دعوا و اصحاب آن توسط همان دادگاه صادر شده،  از جهات 
اثبات اصالت سند به . م.د.آ.ق 227ن به موجب ماده يهمچن. اند سى معرفى شدهاعاده دادر

به . موجب حكم قطعى كيفرى از موجبات اعاده دادرسى در دادگاه حقوقى اعالم شده است
مصوب (هاى عمومى و انقالب   اصالحى قانون تشكيل دادگاه18موجب قانون اصالح ماده 

ى مقرر و معرفى شده كه جهت آن مخالفت بين رأى با نيز نوع خاصى از اعاده دادرس) 1385
 .شرع است

هاى خواهان كه به  شامل خواسته و درخواست. م.د.آ.ق 426 ماده 1مورد ادعا در بند 
و آنچه خواهان ] 473، ص 9[  آن قانون در دادخواست قيد شده51 ماده 5 و 3موجب بندهاى 

]. 200، ص 10[ شود  اضافه كرده، مى همان قانون98در دعواى اضافى يا به موجب ماده 
 ]. 247، ص 13؛ 181، ص 12؛ 114، ص 11[ است. م.د.آ.ق 2مبناى اين بند نيز ماده 

نظرهاي متعدد و . م.د.آ. ق426 ماده 3در بند » تضاد در مفاد حكم«درخصوص منظور از 
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، ص 3؛ 181، ص 12؛ 213، ص 15؛ 476، ص 15؛ 527، ص 14. ك.ر[ مختلفي ارائه شده است 
هاي تعارض در  رسد تضاد در مفاد حكم در اين بند شامل حالت به نظر مي]. 336، ص 16؛ 4

  . و تعارض اسباب موجهه با مفاد حكم باشد،مفاد، تعارض در اسباب موجهه
طور كه برخي از نويسندگان  يك نكته اين است كه همان. م.د.آ.ق 426 ماده 4در مورد بند 

به » حكم« واژه ،چون در اين بند] 249، ص 13؛ 6، ص 3؛ 205، ص 10؛ 478، ص  9[ اند  گفته
 آنچه موضوع اين بند است تعارض دو حكم است و شامل تعارض حكم با رأى ،هرفتكار 
 .شود نمى

اند و  در اين بند را برخى ناظر به همان شعبه دانسته» همان دادگاه«نكته ديگر اين كه قيد 
 حكم اول را شرط اعاده دادرسى به استناد بند يادشده صدور حكم دوم از شعبه صادركننده

اند كه  را به حوزه قضايى تفسير كرده» همان دادگاه«برخى ديگر قيد ]. 6، ص 3[ اند شمرده
رسد با توجه به  به نظر مي]. 205، ص 10؛ 480، ص 2، ج 9[ شود شامل شعب يك حوزه مى

الحيت ذاتي و محلي، وضعيت اين كه شعب يك دادگاه در يك حوزه قضايي از جهت ص
. م.د.آ. ق426 ماده 4در بند » دادگاه«شوند، اصطالح  يكسان دارند و يك دادگاه محسوب مي

 ولي مسلم است كه احكام متضاد كه از ؛شود شامل شعب يك دادگاه در حوزه قضايي مي
دادرسي هاي متعدد صادر شده باشند، مشمول بند يادشده نيستند و از موارد اعاده  دادگاه

در اين بند، صدور احكام متعارض در » همان دعوا«همچنين با آمدن قيد . شوند محسوب نمي
 .دعاوي مرتبط را نمي توان از موارد اعاده دادرسي شناخت

) سابق. م.د.آ.ق 592 ماده 4بند (. م.د.آ.ق 426 ماده 4در بند » مقام قائم«رغم نيامدن قيد يعل
مقام اصحاب  تفاق دارند كه صدور حكم دوم به طرفيت قائمابر آن نويسندگان  مسلم است و

؛ 165،  ص 4[ دعواى قبلى نيز مشمول حكم بند يادشده است و از جهات اعاده دادرسى است
  ].249، ص 13؛ 5، ص 3؛ 574، ص 14؛ 480، ص 9

جديد فرانسه . م.د.آايران در قانون . م.د.آ. ق426 ماده 4 تا 1جهات ذكر شده در بندهاي 
 و 6، 4، 3الزم به ذكر است همين موارد در بندهاي . اند  موارد اعاده دادرسي شناخته نشدهاز
عنوان جهات اعاده دادرسي معرفي شده  به) 1806مصوب (سابق فرانسه . م.د.آ. ق480 ماده 7

دن موارد اعاده دادرسي، اين موارد حذف كر ولي در قانون جديد در جهت محدود ،بودند
 برخي از اين موارد، تحت عناوين ديگري مورد توجه قرار گرفته و مؤثر ،اينبا وجود . شدند

جديد فرانسه، صدور حكم در غير از . م.د.آ. ق424 از جمله به موجب ماده .اند شناخته  شده
 618 و 617خواسته يا به بيش از آن از موارد تصحيح حكم شناخته شده و به موجب مواد 
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  .ي در ديوان كشور معرفي شده استأرض از جهات نقض ر صدور آراي متعا،همان قانون
تحولي كه در حقوق فرانسه درخصوص جهات اعاده دادرسي اتفاق افتاده در حقوق كشور 

كه با الهام از ) 1318مصوب (سابق . م.د.آما محقق نشده، بلكه همان جهات مقرر در قانون 
  .تكرار شده است ) 1379مصوب  ( جديد. م.د.آسابق فرانسه بوده، در قانون . م.د.آقانون 

 زيرا از طرفي، از موارد اعاده ؛رسد ابتكار قانونگذار فرانسه، جالب و قابل توجه به نظر مي
عنوان يكي از طرق   و موقعيت اعاده دادرسي بهعلت وضعبا امر دادرسي كاسته و اين 

در اثر اقدامات العاده شكايت از آرا كه مبتني بر تصحيح اشتباهات قضايي است كه  فوق
 مواردي از قبيل صدور حكم ، از طرف ديگر وناصحيح اصحاب دعوا اتفاق افتاده، سازگار است

تر از آن را كه حاوي اشتباه فاحش دادگاه است در حكم  در غير از موضوع دعوا يا به بيش
  .اشتباهات سهو قلمي و موجب تصحيح حكم معرفي كرده است

 

  رانسهجهت اختصاصى در حقوق ف. 3-2

  1،جديد فرانسه، مبتنى بودن دادرسى بر شهادتنامه. م.د.آ.ق 595 ماده 4به موجب بند 
 بودن آن با اثبات قضايي اعالم شده، خالف واقع كه پس از صدور رأي، 3  يا سوگند2شهادت

  .از جهات اعاده دادرسي است
 ماده يادشده، نوشته در» témoignage«و » attestation«نويسندگان در بيان تفاوت دو واژه 

 ].561، ص 6[اند  بودن شهادت در واژه نخست را متذكر شده

هاى قابل توجه در مورد اين جهت اين است كه اوالً الزم است دادرسى مبتنى بر  نكته
 شهادت يا سوگند مؤثر در رسيدگى بوده و رأى ، به عبارت ديگر وشهادت يا سوگند بوده

ياً خالف واقع بودن شهادت يا سوگند به اثبات رسيده ثان. براساس آن صادر شده باشد
ثالثاً اثبات خالف واقع بودن شهادت يا سوگند، پس از صدور رأى مورد درخواست . باشد

 .اعاده دادرسى باشد

با وجود . اعالم نشده است. م.د.آ.ق 426صراحت در ماده  در حقوق كشور ما، اين جهت به
، ص 4[ وغ را در صورت تبانى با يكى از اصحاب دعوااين، برخى از حقوقدانان شهادت در

از مصاديق حيله و تقلب ] 210، ص 10[و برخى آن را به طور مطلق ] 482-481، ص 9؛ 116
 .اند تهدانس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. attestation 

2. témoignage 

3. serment 
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در مورد سوگند دروغ، با وجود تصريح در برخى از منابع بر عدم شمول عنوان حيله و 
شناخته مشمول حيله و تقلب نوان مذكور ، در برخى ديگر، ع]165، ص 2، ج 4[ تقلب بر آن
 ].6، ص 3؛ 481، ص 9[ شده است

كشور ما بر مواردى كه . م.د.آ. ق426 ماده 5رسد عنوان حيله و تقلب در بند  به نظر مى
 اما ؛كند شود، صدق مى يكى از اصحاب دعوا با تبانى با شاهد، به شهادت دروغ متوسل مى

 .ابل ترديد استشمول حيله و تقلب بر سوگند دروغ ق

عنوان يكى از مصاديق حيله  وانگهى قبول اعاده دادرسى به استناد دروغ بودن سوگند، به
 اعالم كرده و هرگونه ادعاى خالف آن را اكه سوگند را قاطع دعو. م. ق1331و تقلب، با ماده 

 .غيرقابل قبول اعالم كرده، سازگار نيست

ند به سوگند قاطع دعوا را غيرقابل فرجام اعالم نيز كه حكم مست. م.د.آ.ق 369 ماده 3بند 
 .كرده، مؤيد اين مطلب است

اى مقدس و مبتنى بر وجدان  عنوان وسيله جايگاه و ماهيت سوگند در حقوق ما، به
اى  ها كه در موارد عدم اثبات ادعاى خواهان با ساير ادله، قابل تمسك است و به گونه انسان

رد و به جا آورده شود، تأييدكننده اين است يرد استناد قرار گ به دروغ موامكان دارداست كه 
توان سوگند دروغ را از مصاديق حيله و تقلب شناخت و اعاده دادرسى به استناد آن  كه نمى

 .را پذيرفت

 1عنوان يكى از جهات اعاده دادرسى در بند  در حقوق فرانسه هم با وجود اعالم تقلب به
 آن 4 كشور، شهادت و سوگند خالف واقع به طور مستقل در بند جديد آن. م.د.آ.ق 595ماده 

 .عنوان يكى ديگر از جهات اعاده دادرسى بيان شده است ماده به

به عبارت ديگر در حقوق فرانسه نيز عنوان تقلب، شامل شهادت و سوگند خالف واقع 
شور يادشده، جديد ك. م.د.آ.ق 595 ماده 1 در غير اين صورت با وجود بند  وشناخته نشده
  .شد د تلقى مىيزااين بند  ماده مذكور نبود و 4نيازى به بند 

 

 نتيجه و پيشنهاد. 4

 كه درخصوص جهات اعاده دادرسى، حقوق گرديد، مشخص مقاله گفته شداز آنچه در اين 
 .هاى قابل توجه دارد ها و تفاوت ايران با حقوق فرانسه، شباهت

 جعلى شناخته شدن سند مبناى حكم و دستيابى به شباهت آن دو در اين است كه تقلب و
عنوان جهات اعاده دادرسى معرفي  اسناد مكتوم در هر دو حقوق و با شرايط تقريباً يكسان به



  1390، زمستان 4، شماره 15هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

 13

 .اند شده

 يا به اها در اين است كه در حقوق ايران، صدور حكم در غير از موضوع دعو تفاوت آن
 متعارض، اثبات اصالت سند و مخالفت بين با تر از آن، تضاد در مفاد حكم، صدور احكام بيش

قديم . م.د.آ اما در حقوق فرانسه، اگرچه در قانون ؛اند شرع از جهات اعاده دادرسى اعالم شده
تر از آن، تضاد در مفاد حكم  صدور حكم در غير از موضوع دعوا يا به بيش) 1806مصوب (

. م.د.آمعرفي شده بودند، در قانون و صدور احكام متعارض از جهات و موارد اعاده دادرسي 
جديد، اين موارد از جهات اعاده دادرسي به حساب نيامده و برخي از آن ها در مواد ديگر 

 .اند و تحت عناوين ديگر مورد توجه قرار گرفته) 618 و 617، 464(

در مقابل در حقوق فرانسه، شهادت و سوگند خالف واقع موجب اعاده دادرسى شناخته 
  .اند صراحت از جهات اعاده دادرسى اعالم نشده بهاين موارد  در حقوق ايران ، امااند شده

رسد ابتكار قانونگذار فرانسه در كاهش جهات اعاده دادرسي و حذف برخي  به نظر مي
عنوان جهات اعاده دادرسي معرفي شده بودند و مورد توجه و مؤثر   بهموارد كه قبالً
گر، مانند تصحيح احكام يا فرجامخواهي، ابتكاري جالب و ها تحت عناوين دي قراردادن آن

 .تواند مورد توجه قرار گيرد در كشور ما مي. م.د.آمنطقي است و در اصالحات قانون 

  

  منابع. 5

زير نظر دكتر  (تحوالت حقوق خصوصي، »اعاده دادرسي در امور مدني«واحدي، جواد،  ]1[

  .1371، انتشارات دانشگاه تهران، )ناصر كاتوزيان

  .1377، تهران، نشر ميزان، 2، ج آيين دادرسي مدني  اهللا،  واحدي، قدرت ]2[

، اصفهان، دانشگاه )3(هاي عمومي و انقالب  آيين دادرسي مدني دادگاهزاده، احد،  قلي ]3[

 .1382اصفهان، 

، تهران، مجمع علمي و فرهنگي 2، ج آيين دادرسي مدني و بازرگانيدفتري، احمد،   متين ]4[

 .1378مجد، 

[5] Guinchard, Serge, Chainais, Cécile et Ferrand, Frédérique, Procédure Civile, 

Paris, Dalloz, 30e ed., 2010. 

[6] Guinchard, Serge, Ferrand, Frédérique et Chainais, Cécile, Procédure Civile, 

Paris, Hypercours Dalloz, 2009. 
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[7]  Couchez, Gérard et Lagarde, Xavier, Procédure Civile, Paris, Sirey Université, 

16e ed., 2011. 

[8] Lefort, Christopher, Procédure Civile, Paris, Cours Dalloz, 3e ed., 2009. 

انتشارات دراك،  تهران، ،8چ  ،2 ج ،)دوره پيشرفته(آيين دادرسي مدني شمس، عبداهللا،  ]9[

1384. 

، تهران، انتشارات خرسندي، 1، ج مباحث دشوار آيين دادرسي مدنيقهرماني، نصراهللا،  ]10[

1386. 

  ، العاده رسيدگي مدني ، تجديد رسيدگي؛ طرق فوقصدر، سيدمحمدعلي كشاورز ]11[

 .1351دا، تهران،  كتابفروشي دهخ

 .1386، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، آيين دادرسي مدنيكريمي، عباس،  ]12[

 .1372 تهران، نشر يلدا، آيين دادرسي مدني،  و ديگران، مرداني، نادر ]13[

 .1375دانش،   تهران،  نشر گنج ،4چ ، 2، ج آيين دادرسي مدنيالدين،  مدني، سيدجالل ]14[

 .1386، تهران، انتشارات دراك، 2 ج ،)ه بنياديندور( آيين دادرسي مدنيشمس، عبداهللا،  ]15[

 .1375،   تهران، انتشارات اطلسآيين دادرسي مدني،احمدي، نعمت،  ]16[

[17] Nouveau Code de Procédure Civile, Dalloz, 95e ed., 2003. 
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