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 3دکتری ،علوم سیاسی ،مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات،
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نام نویسنده مسئول:
سعيد جهانگيري

چکيده

تاریخ دریافت1399/8/12 :
تاریخ پذیرش1399/10/18 :

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختالف را دیده یا شنیده یا
شخصاً از آن آگاه شده اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعالم اطالع
و خبر از وقوع امری نماید ،اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی
او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را
اسماع» خوانند.مادّه  1319قانون مدنی در بیانی مطلق ،رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب
اثرندادن به شهادت ،معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی ،خودداری کرده
است .در ف قه ،فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت ،نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده
براساس آن و مسئولیت شاهد رجوعکننده ،اهتمام ورزیدهاند و حالتهای گوناگون را مورد توجه
قرار داده اند .در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث ،راه حلهای مطرحشده در
فقه به استناد اصل  167قانون اساسی و مادّه  3قانون آیین دادرسی مدنی ،در حقوق قابل اجراست.

واژگان کليدي :شاهد ،شهادت ،رجوع شاهد ،نقض ،حکم مسئولیت.
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مجله علمی فقه ،حقوق و علوم جزا (سال پنجم)

واکاوي آثار وجود شاهد  ،اعتبار شهادت پيامدهاي آن در دعاوي حقوقی
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مقدمه
در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد
استفاده طرفی ن دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت
است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسانهای آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی
از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است( .حلّی[ ،بیتا] ،ص /245طرابلسی ،1406 ،ص /564مامقانی[ ،بیتا]،
ص)321
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون
در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار میگرفت .تکلیف اخالقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل
دستگاه عدالت ایجاب می نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز
دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخالقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت میتواند اثرات سویی ببار آورد و باعث
تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود میشناسند
میتواند در احیاء حقوق مؤ ثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش میآید
گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست میکنند کامالً آگاهی
نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانونگذار
شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد 1313ق .م و  155آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی
قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد  1316 ،1315و 1317
ق.م).ممکن است ـ و گاه اتفاق می افتد ـ که شاهد ،از شهادتی که ادا کرده است ،رجوع کند و از آنچه اظهار کرده است ،برگردد
و خالف آن و مخالفت آن را با واقع اعالم کند .در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که چنین رجوعی ،چه اثری نسبت
به اعتبار شهادتی که ادا شده است ،دارد و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
مسئله «رجوع از شهادت» در فقه ،مورد توجه ویژه قرار گرفته است و فقها درباره آن به بحث و بررسی پرداختهاند .از نظر
حقوقی ،مادّه  1319قانون مدنی اعالم کرده است« :در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند ،یا معلوم شود برخالف واقع
شهادت داده است ،به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود».
مسئله «رجوع از شهادت» از «شهادت کذب» جداست؛ زیرا در شهادت کذب ـ که از آن به «شهادت زور» نیز تعبیر شده
است ـ به دالیلی غیر از اعتراف شاهد ،ثابت میشود که شاهد به دروغ شهادت داده است؛ ولی در رجوع از شهادت ،خود شاهد
اعالم می کند که یا عمداً یا در اثر اشتباه ،خطا یا فراموشی ،برخالف واقع شهادت داده است؛ بنابراین در رجوع از شهادت،
کذببودن شهادت ثابت نمی شود؛ چون ممکن است شاهد در رجوع از شهادت ،صادق نباشد و رجوع او برخالف واقع باشد (ر.ک:
طباطبایی ،1404 ،ص /457ترحینی عاملی ،1416 ،ص.)201
با توجه به آنچه گفته شد ،در این نوشته به خصوص تأثیر رجوع از شهادت بر وضعیت اعتبار شهادت اداشده و حکم
صادرشده براساس چنین شهادتی در دعاوی مدنی ،بررسی میگردد و سپس مسئولیت شاهدهای رجوعکننده بیان میشود و در
هریک از محورهای یادشده ،نخست به بیان وضعیت فقهی و دیدگاههای مطرحشده در فقه میپردازیم و سپس به تحلیل حقوقی
پرداخته میشود.

وضعيت شهادت و حکم ،پس از رجوع از شهادت
درباره اثر رجوع از شهادت بر اعتبار شهادت اداشده و حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است،
حالت های رجوع پیش از صدور حکم و رجوع پس از صدور حکم ،قابل بررسیاند و به خصوص در فقه ،به این دو حالت توجه
شده است و تابع احکام متفاوت شناخته شدهاند.
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روشن است که بحث از اثر رجوع از شهادت ،به مواردی مربوط است که شهادت ،دلیل اصلی دعوا و مستند اصلی تصمیم
دادگاه باشد؛ ولی اگر در کنار شهادت ،ادله معتبر دیگر در پرونده موجود باشد ،معلوم است که رجوع شاهد پیش از صدور رأی،
مانع از صدور رأی براساس ادله دیگر نمی شود .همچنین در صورتی که حکم دادگاه به ادله معتبر دیگر نیز مستند باشد ،با رجوع
شاهد پس از صدور حکم ،حکم صادرشده با وجود ادله معتبر دیگر ،نقض نمیشود.

تعارض شهادات
با عنایت به اینکه استناد به شهادت شهود از سوی متداعیین به طور همزمان ممکن است و طرفین دعوی میتوانند جهت
اثبات ادعای خود به شهادت تمسک نمایند به این لحاظ امکان تعارض بین مؤدای شهادت شهود طرفین دعوی بسیار محتمل
است به عنوان مثال چنانچه موجر برای تخلیه مورد اجاره که به موجب سند اجاره عین مستاجر به عنوان محل سکونت به
مستاجر واگذار شده است به موجب مواد و قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال  1362و ماده ( )494قانون مدنی استناد
نموده و مستاجر نیز ب ه صورت دعوی متقابل به شرط صوری سکونت در سند اجاره مدعی گردد ،که اصوالً محل مورد اجاره از
ابتدا به او به عنوان غیر مسکونی به صورت صوری نبوده و فقط برای استفاده مسکونی محل را اجاره داده است در این صورت
ال مخالف با مؤدای شهادت دسته
دادگاه مواجه با شهادت متعارض دو دسته شهود خواهد بود که م ؤدای شهادت هر دسته کام ً
مقابل است .به نظر می رسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده ( )241قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش
شهادت را به محکمه واگذار کرده است قاضی مکلف به ترجیح بالمرجح شهادت شهود علی رغم ماده ( )241قانون آیین دادرسی
مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است قایک طرف بر شهادت طرف مقابل نبوده و موظف است با در
نظر گرفتن ضوابط و مالک های منطقی و عقلی از قاعده ترتیب استفاده نماید و اهم را بر مهم ترجیح داده و آن را مقدم
بدارد( .ر.ک :احصری ،1406 ،صص 483 ،478 ،473 ،454 ،443و .)365

تعارض شهادت با اقرار
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده ()1259ق.م ،اقرار عبارت است از اخبار به حق
غیر به ضرر خود .تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد .لذا اوالً :اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از
جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود .به همین دلیل است که ماده ( )1276قانون مدنی
اشعار میدارد « :اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت ».ثانی ًا در اقرار ،اقرار کننده باید اخبار به حقی
برای مقرّله نماید .مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خ واهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به
حق خواهان اقرار نماید .ثالثاً :اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره
بهای عین مستاجره نماید .در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی میگردد .بعد از تعریف مختصری
از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده ( )202قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد « :هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق
بودن طرف او باشد ،دلیل دیگری برای ثبوت آن الزم نیست ».در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دالیل موثرتر است
و هر گونه تاملی را رفع می نماید و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است .اما با دقت در شرایط
اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص میگردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دالئل دیگر قابل خدشه است.
زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن
آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده ( )1277قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
ال شخصی پس از صدور اجراییه اموال
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی ،یا تبانی مقر و مقرّله باشد .مث ً
بدهکار خود را توقف می نماید و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به
اعتراض مینماید و مدعی میگردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی
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اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد .بدیهی است که در صورت احراز
این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر ب ه استناد بدان نخواهد بود .دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر
است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده ( )1277قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد
اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود ،متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار
در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقالً و عادتاً امکان تحقق
موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن مینماید مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حاالت اقرار به عمل آمده
از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است .بنابراین اعتبار اقرار نسبی است( .طوسی[ ،بیتا] ،ص /246حلّی ،1415 ،ص /147مکی
عاملی ،1403 ،ص /154خمینی ،1403 ،ص.)382
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت :عمالً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول
یکدیگر بوده و هیچگاه همزمان با هم مورد عمل واقع نمی گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمیباشد .چرا که
پس از اقرار مقر ،چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده ( )202قانون
آیین دادرسی مدنی به سراغ دالیل دیگر از جمله شهادت شهود نمیرود( .موسوی گلپایگانی ،1405 ،ص.)145
بنابراین گسترة شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آنگاه میتوان از شهادت
به عنوان دلیل استفاده کرد.پس نتیجه میگیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود میشود وشاید بتوان به صراحت
گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد .و در صورت فقدان سایر ادله میتوان از شهادت
استفاده کرد.

رجوع از شهادت ،پيش از صدور حکم
در فقه ،رجوع شهود از شهادت پیش از صدور حکم براساس شهادت ،باعث بیاعتباری شهادت و عدم صدور حکم براساس
آن شناخته شده است (طوسی[ ،بیتا] ،ص /246حلّی[ ،بیتا] ،ص /245همو ،1410 ،ص /167همو ،1348 ،ص /726حلّی،
[بیتا] ،ص /290یوسفی ،1410 ،ص /533حلّی ،1415 ،ص /147طرابلسی ،1406 ،ص .)564در این باره نظر مخالفی یافت
نشده است و در برخی منابع ،به روشنی ادعای اجماع و عدم مخالفت شده است (ر.ک :طوسی[ ،بیتا] ،ص /246طباطبایی،
 ،1404ص /456خوانساری ،1405 ،ص /156نراقی ،1405 ،ص /684فیض کاشانی ،1401 ،ص /296تبریزی ،1415 ،ص )587و
در بیان دلیل بیاعتباری شهادت در این حالت و عدم صدور حکم براساس آن ،گفته شده است :الف) ادله اعتبار شهادت ،منصرف
از چنین حالتی است؛ ب) چنین موردی ،شهادت محسوب نمی شود؛ ج) با توجه به رجوع شاهد و اینکه معلوم نیست او در
شهادت ،راست می گوید یا در رجوع از آن ،ظن به صدق او در شهادت باقی نمیماند؛ د) رجوع شاهد ،در واقع شهادتی است
برخالف شهادت قبلی او و با آن معارض است و با چنین تعارضی ،شهادت قبلی فاقد اعتبار است؛ ه ) مبنای اعتبار شهادت در
عرف ،از باب حجیت و طریقیت خبر واحد است و در موارد رجوع از خبر ،طریقیت آن از میان میرود و سیره عقال بر حجیت
خبر در چنین مواردی جاری است (ر.ک :طباطبایی ،1404 ،ص /456خوانساری ،1405 ،ص /156فیض کاشانی،1401 ،
ص /296موسوی خویی ،1422 ،ص /183موسوی گلپایگانی ،1405 ،ص /405تبریزی ،1415 ،ص /588مؤمن قمی،1380 ،
ص.)713
عدم جواز صدور حکم براساس شهادت در موارد رجوع شاهد ،در فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است (ر.ک :احصری،
 ،1406صص 483 ،478 ،473 ،454 ،443و .)502
رجوع شاهد پیش از صدور حکم ،در صورتی مانع از صدور حکم میشود که همه شهود رجوع کنند ،یا یک یا چند نفر از
شهود رجوع کنند که با رجوع آنها شهود باقیمانده دارای حد نصاب الزم نباشند؛ ولی اگر با رجوع یک یا چند نفر از شهود،
تعدادی شاهد واجد شرایط به شهادت خود باقی باشند که حد نصاب الزم را داشته باشند ،در چنین حالتی رجوع ،مانع از صدور
حکم براساس شهادت شهود باقیمانده نمیشود که واجد شرایط و حد نصاباند (حلّی[ ،بیتا] ،ص /246حصری،1406 ،
ص.)483
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گفتنی است اگر شهود پس از رجوع از شهادت ،مجدداً به شهادت برگردند و حاضر به ادای مجدد شوند ،آیا امکان صدور
حکم براساس شهادت اعاده شده ایشان وجود دارد؟ در این باره برخالف اینکه برخی صدور حکم براساس شهادت اعادهشده را
ممنوع دانستهاند (تبریزی ،1415 ،ص /587حصری ،1406 ،ج ،1ص ،)473یکی از فقها شهادت اعادهشده را در صورت وجود
شرایط شاهد و شهادت ،قابل قبول اعالم کرده است (موسوی گلپایگانی ،1405 ،ص.)406
نکته دیگر اینکه با وجود اطالق سخن فقها ،یکی از فقیهان ،بی اعتباری شهادت در صورت رجوع از آن را مخصوص جایی
دانسته است که رجوع شهود به ادعای اشتباه ایشان باشد؛ ولی اگر اعالم کنند که عمداً دروغ گفتهاند ،به آسانی نمیتوان از
شهادت سابق ایشان ،وقتی عدالت ایشان به هنگام ادای شهادت محرز باشد ،دست برداشت؛ زیرا اگرچه با اعالم اینکه شهادت
کذب ادا کردهاند ،فاسق میشوند؛ ولی مالک شرایط شاهد ،زمان ادای شهادت است (تبریزی ،1415 ،ص .)588با وجود این،
الزم است توجه شود اگرچه در فقه در حکمی عام ،تغییر شرایط شاهد در فاصله ادای شهادت و صدور حکم ،باعث بیاعتباری
شهادت و مانع از صدور حکم براساس آن شناخته نشده است (حلّی[ ،بیتا] ،ص /247همو ،1415 ،ص /149نراقی،1405 ،
ص /682مامقانی[ ،بیتا] ،ص /494موسوی گلپایگانی ،1405 ،ص398ـ /399همو ،1401 ،ص /203حصری ،1406 ،ص)293؛
ولی درباره شرط عدالت ،اختالف نظر وجود دارد و با وجود نظر برخی بر عدم تأثیر فاسقشدن شاهد در فاصله ادای شهادت و
صدور حکم (حلّی[ ،بیتا] ،ص /247نراقی ،1405 ،ص681ـ /682مامقانی[ ،بیتا] ،ص /494موسوی گلپایگانی ،1405 ،ص/399
همو ،1401 ،ص ،)203عده ای به عدم امکان صدور حکم براساس شهادت ،در صورت فاسقشدن شاهد در فاصله ادای شهادت و
صدور حکم نظر دادهاند (حلّی ،1417 ،ص /547طوسی[ ،بیتا] ،ص /249حلّی ،1415 ،ص /23انصاری ،1410 ،ص.)76
از نظر حقوقی طبق مادّه  1319ق.م ،.در صورت رجوع شاهد از شهادت ،به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود .با توجه به
بیان نه چندان روشن این مادّه ،اگرچه در شمول حکم این مادّه بر رجوع شاهد پس از صدور حکم ،بحث و تردید وجود دارد؛ ولی
در بیاعتبار شدن شهادت در صورت رجوع از آن پیش از صدور حکم براساس این مادّه ،تردید نمیتوان کرد .حقوقدانان نیز به
عدم ترتیب اثر به شهادت ،در صورت رجوع شاهد پیش از صدور حکم براساس چنین شهادتی تصریح کردهاند (امامی[ ،بیتا]،
ص /205شمس ،1384 ،ص /264همو ،1390 ،ص /159صدرزاده افشار ،1385 ،ص /162مدنی ،1374 ،ص.)187
پرسشی که درباره اثر رجوع از شهادت پیش از صدور حکم ،مطرح است و نیاز به بررسی دارد اینکه اگر با وجود رجوع از
شهادت پیش از صدور حکم ،دادگاه به هر دلیل به چنین رجوعی توجه نکند و براساس چنین شهادتی حکم صادر کرده باشد ،آیا
در شکایات از آرا (واخواهی ،تجدیدنظر ،فرجام ،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) این عامل سبب نقض حکم میشود؟
از سخن برخی حقوقدانان که رجوع از شهادت پس از صدور حکم را سبب نقض رأی در مرحله شکایات از آرا شناختهاند ـ
در ادامه ،این اقوال به طور مشخص بیان خواهند شد ـ فهمیده میشود که از دیدگاه ایشان ،به طریق اولی در صورتی که با وجود
رجوع از شهادت پیش از صدور حکم ،دادگاه به چنین رجوعی توجه نکند و براساس چنین شهادتی حکم صادر کند ،این مطلب
زمینه نقض حکم را در مرحله شکایت از رأی فراهم میکند.
با دقت در مقررات مربوط به شکایات از آرای قضایی مشخص می شود که در برخی از شکایات (واخواهی و اعتراض شخص
ثالث) ،جهات و اشکاالتی که در صورت احراز باعث نقض رأی می شود ،احصا نشده است ،بلکه کشف و اثبات هر اشکالی باعث
نقض رأی می گردد؛ ولی در برخی دیگر (تجدیدنظر ،فرجام و اعاده دادرسی) ،قانونگذار جهات نقض را برشمرده است (مادّه
348ق.آ.د.م .در تجدیدنظر ،مواد 371ق.آ.د.م .به بعد در فرجام و مادّه 426ق.آ.د.م .در اعاده دادرسی)؛ بنابراین در دسته دوم
(تجدیدنظر ،فرجام و اعاده دادرسی) ،باید به بررسی جهات نقض در این شکایات و وضعیت شمول یا عدم شمول این جهات بر
مورد موضوع بحث پرداخت.
از سوی دیگر ،در حقوق ـ همان گونه که اشاره شد ـ آرا به قطعی و غیرقطعی تقسیم میشوند و برخالف رأی غیرقطعی که
در نقض آن سختگیری نمی شود ،نقض رأی قطعی به دشواری و به صورت استثنایی و محدود در قوانین اجازه داده شده است و
محاکم نیز در نقض رأی قطعی ،سختگیری میکنند.
بر این اساس ،در واخواهی ،به خصوص زمانی که نسبت به حکم غیابی بدوی انجام میشود ،میتوان گفت رجوع از شهادت،
موجبات عدول مرجع صادرکننده حکم غیابی از حکم صادر شده را فراهم میکند.
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در اعتراض شخص ثالث نیز با توجه به اینکه نقض رأی ،مقید به جهت خاص نیست ،در صورتی که براساس شهادتی که از
آن رجوع شده است ،حکمی صادر شده باشد که به ضرر شخص ثالث معترض شود ،با اعتراض شخص ثالث ،حکم نقض میشود.
اما در تجدیدنظر ،در بند (ب) مادّه 348ق.آ.د.م« .فقدان شرایط قانونی شهادت شهود» از جهات نقض رأی معرفی شده
است .شمول این بند بر مورد رجوع از شهادت ،دشوار است؛ زیرا شرایط قانونی شهادت در قانون مدنی (مواد  1313و
1315ـ )1317و مادّه 230ق.آ.د.م .و مادّه  155ق.آ.د.ک .بیان شده است و رجوع از شهادت ،به روشنی به شرایط مذکور مربوط
نمیشود و باعث انتفای آنها نمیش ود ،مگر اینکه گفته شود با رجوع شاهد ،قطع و یقینی را که شاهد باید در ادای شهادت داشته
باشد و براساس آن شهادت دهد (مادّه 1315ق.م ،).منتفی میسازد.
عالوه بر این ،می توان گفت با توجه به اینکه رجوع از شهادت پیش از صدور حکم ،در فقه ،باعث بیاعتباری شهادت و مانع
از صدور حکم براساس چنین شهادتی شناخته شده است و در قانون (مادّه 1319ق.م ).نیز رجوع از شهادت ،باعث خودداری از
ترتیب اثردادن به آن می شود ،در صورت رجوع از شهادت و عدم توجه دادگاه به چنین رجوعی و صدور حکم براساس آن ،چنین
حکمی مخالف موازین شرعی و مقررات قانونی (بند ه مادّه 348ق.آ.د.م ).شناخته میشود.
با توجه به مطالب پیشگفته و به رغم بیان قانونگذار در مادّه 348ق.آ.د.م ،.در دادگاه تجدیدنظر در نقض آرای صادرشده در
مرحله بدوی و در اجرای مادّه یادشده ،در عمل سختگیری نمیشود و با این تلقی که رسیدگی تجدیدنظر ،مرحله دوم دادرسی
است و با توجه به قطعی نبودن رأی مورد اعتراض در تجدیدنظر ،با کشف و احراز هر اشکالی ،رأی بدوی نقض میشود و معموالً با
تفسیری گسترده از بندهای مادّه مذکور ـ به خصوص بند (ه ) ـ هر اشکالی را مشمول آن مادّه شناخته است و رأی حاوی ایراد
را نقض میکنند؛ بنابراین به نظر می رسد در صورت رجوع از شهادت پیش از صدور حکم بدوی ،دادگاه تجدیدنظر نسبت به
چنین رجوعی بیتوجه نمیماند و به آسانی از کنار آن نمیگذرد ،بلکه به خاطر آن ،حکم صادرشده را نقض میکند.
در فرجام که از راههای فوقالعاده شکایت از آراست ،جهات نقض رأی در مواد 371ق.آ.د.م .به بعد بیان شده است و رجوع
از شهادت ،از موارد نقض رأی شمرده نشده است و به نظر می رسد تنها موردی که در این باره قابل استناد باشد ،مخالفبودن
رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی است که عالوه بر اینکه در مادّه 371ق.آ.د.م( .بند  )2به روشنی به عنوان یکی از جهات
نقض در دیوان عالی کشور معرفی شده است ،در مادّه  366آن قانون به عنوان معیار کلی و تعیینکننده در رسیدگی دیوان عالی
کشور اعالم گردیده است.
بر این اساس ،وضعیت در فرجام ،شبیه تجدیدنظر است و رجوع از شهادت پیش از صدور حکم ،هم در تجدیدنظر (به
استناد بند ه مادّه 348ق.آ.د.م ).و هم در فرجام (به استناد مواد  366و 371ق.آ.د.م .ـ بند )2باعث نقض حکم میشود؛ با این
تفاوت که با توجه به طریق عادی و مرحله دوم دادرسیبودن تجدیدنظر و رویّه محاکم در عدم سختگیری در نقض آرا در
تجدیدنظر و طریق فوقالعادهب ودن فرجام ،الزم است در تفسیر جهت مخالف شرع یا قانونبودن رأی و مخالف قانون یا
شرع شناختن رأی ،در تجدیدنظر بنا را بر توسعه و در فرجام بنا را بر تضییق گذاشت.
در اعاده دادرسی ،جهات نقض در این شکایت در مادّه 426ق.آ.د.م .بیان شدهاند و رجوع از شهادت نهتنها به طور خاص به
عنوان یکی از جهات مذکور بیان نشده است ،بلکه هیچیک از جهات بیانشده نیز به طور مشخص قابل تعمیم به مسئله رجوع از
شهادت نیست و آن را دربرنمیگیرد .تنها تالشی که در این باره میتوان انجام داد اینکه در صورت تبانی شاهد با طرفی از
اصحاب دعوا که به نفع او ادای شهادت شده است و کشف چنین تبانی با رجوع شاهد ،ممکن است مسئله مشمول بند  5مادّه
 426ق.آ.د.م .شناخته شود و به استناد حیله و تقلب آن طرف ،حکم نقض گردد؛ ولی با توجه به اینکه از مقررات اعاده دادرسی
(بند  5مادّه  426و مادّه 429ق.آ.د.م ).فهمیده میشود که حیله و تقلبی که باعث نقض حکم در اعاده دادرسی میشود ،الزم
است پس از صدور حکم ،آشکار و ثابت شود؛ بنابراین حتی اگر رجوع از شهادت ،کشف از حیله و تقلب طرف دعوا نماید و به این
خاطر باعث نقض حکم در اعاده دادرسی شود ،چنین مطلبی مخصوص رجوع از شهادت پس از صدور حکم است و رجوع از
شهادت پیش از صدور حکم را شامل نمیشود.

فقه ،حقوق و علوم جزا ،شماره  ،18زمستان  ،1399ص 28 -39
ISSN: 2538-3787

http://www.Joce.ir

رجوع از شهادت ،پس از صدور حکم
درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم ،در برخی منابع فقهی ،به طور مطلق نظر به عدم نقض رأی داده شده است
(حلّی ،1348 ،ص /726حلّی[ ،بیتا] ،ص /290یوسفی ،1410 ،ص /533مکی عاملی ،1368 ،ص)56؛ ولی در منابع دیگر ،به
حالت های گوناگون توجه شده است و درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم و اجرای آن و از میانرفتن محکومبه ،فقها به
طور قاطع به عدم نقض حکم صادرشده نظر دادهاند (حلّی[ ،بیتا] ،ص /245همو ،1415 ،ص /147طرابلسی ،1406 ،ص/564
نراقی ،1405 ،ص /684مامقانی[ ،بیتا] ،ص /494موسوی خویی ،1422 ،ص /184خمینی ،1403 ،ص /409موسوی گلپایگانی،
 ،1405ص .)409در این باره نظر مخالفی یافت نشده است و برخی ادعای اجماع کردهاند (حلّی[ ،بیتا] ،ص /245نراقی،1405 ،
ص /684موسوی گلپایگانی ،1405 ،ص.)409
اما درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از تلف محکومبه یا پیش از اجرای حکم ،عدهای از فقها نظر به عدم
نقض حکم (در غیر از حدود) دادهاند (حلّی[ ،بیتا] ،ص /245همو ،1410 ،ص /167نراقی ،1405 ،ص /685مامقانی[ ،بیتا]،
ص /494خمینی ،1403 ،ص .)409با وجود این ،در برخی منابع در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و اجرای آن ،نظر
به رد عین در صورت وجود آن داده شده است (طوسی ،1342 ،ص /339طرابلسی ،1406 ،ج ،2ص )564و در برخی منابع فقهی
درباره نقض حکم در غیر از حدود در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن ،اظهار تردید شده است
(حلّی ،1415 ،ص.)147
در بیان دلیل عدم نقض حکم در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم ،به لزوم تبعیت از حکم قاضی و عدم جواز
نقض آن و ادله چنین لزومی استناد شده است (ر.ک :یوسفی ،1410 ،ص /533نراقی ،1405 ،ص /685موسوی خویی،1422 ،
ص /184مؤمن قمی ،1380 ،ص /717مطهری ،1400 ،ص )331و اعالم شده است با شهادت شهود ،حق ثابت شده و رجوع از
شهادت مانند انکار پس از اقرار است و همانگونه که حکم براساس اقرار با انکار بعدی باطل نمیشود ،حکم براساس شهادت نیز
با رجوع شاهد باطل نمیشود (حلّی ،1417 ،ص )542و اینکه رجوع از شهادت نمیتواند دلیل بیاعتباری شهادت باشد؛ چون
ممکن است رجوع ،غیرواقعی و دروغ باشد (خوانساری ،1405 ،ص.)156
با وجود آنچه درباره عدم نقض حکم در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن از فقها نقل شد،
درباره حدود ،به دلیل منتفیشدن حدود با ش بهه ،نظر به نقض حکم در اثر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجرای
آن داده شده است (طوسی[ ،بیتا] ،ص /246حلّی ،1415 ،ص /147مکی عاملی ،1403 ،ص /154خمینی ،1403 ،ص.)409
در فقه اهل سنّت نیز رجوع از شهادت پس از صدور رأی ،باعث نقض رأی نمیشود ،مگر در مورد حدود که رجوع از
شهادت ،مانع از اجرای حد میشود (ر.ک :حصری ،1406 ،صص 479 ،474 ،473و )502؛ بنابراین دیدگاهها در فقه اهل سنّت
با آنچه پیش از این از فقه امامیه نقل شد ،هماهنگ است.
برخی حقوقدانان از نظر حقوقی ،به طور مطلق رجوع شاهد پس از صدور حکم و شکایت از حکم به استناد چنین رجوعی را
امکانپذیر دانستهاند (جعفری لنگرودی ،1375 ،ص /197صدرزاده افشار ،1385 ،ص .)162برخی دیگر به نقض حکم غیرقطعی
با رجوع از شهادت پس از صدور آن و عدم امکان اعاده دادرسی از حکم قطعی با رجوع از شهادت پس از آن نظر دادهاند (امامی،
[بیتا] ،ص /205مدنی ،1374 ،ص .) 187حقوقدان دیگری ،رجوع از شهادت پس از صدور حکم را نهتنها در واخواهی و
تجدیدنظر ،بلکه در فرجام نیز باعث نقض حکم شناخته است و حتی آن را در صورت همراهبودن با حیله و تقلب طرف دعوا ،از
جهات اعاده دادرسی معرفی کرده است (شمس ،1384 ،ص263ـ /264همو ،1390 ،ص159ـ.)160
همانگونه که مالحظه می شود ،برخالف آنکه در فقه ،نظر غالب ،عدم نقض حکم با رجوع از شهادت پس از صدور حکم
است ،از نظر حقوقدانان ،نقض حکم به خصوص حکم غیرقطعی ،با رجوع از شهادت پس از صدور حکم پذیرفته شده است.
همچنین تفاوتی میان پیش و پس ا ز اجرای حکم شناخته نشده است ،بلکه قطعی و غیرقطعیبودن حکم ،مورد توجه و مبنای
تفاوت قرار گرفته است.
با در نظرگرفتن اینکه مادّه  1319ق.م .درباره اثر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و شمول این مادّه بر این حالت ،بیان
روشنی ندارد و در عین حال ،به آسانی نمیتوان آن را منصرف و منحصر به رجوع از شهادت پیش از صدور حکم دانست و با
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توجه به آنچه پیش از این درباره نقض حکمی گفته شد ،که به استناد شهادتی صادر شده باشد که پیش از صدور حکم از آن
رجوع شده ،می توان گفت درباره رجوع از شهادت که پس از صدور حکم اتفاق افتاده باشد ،باید به مقررات خاص شکایات از آرا
مراجعه کرد و میان شکایاتی که موضوع آن رأی غیرقطعی است ،با شکایاتی که موضوع آن رأی قطعی است ،تفاوت قائل شد.
بر این اساس ،در واخواهی که موضوع آن حکم غیابی غیرقطعی است ،با در نظرگرفتن اینکه مرحله واخواهی ،ادامه و مکمل
مرحلهای است ک ه به صدور حکم غیابی منجر شده است و این طریق شکایت مقید به جهت خاصی برای نقض نیست و هر
اشکالی باعث نقض حکم میشود ،به نظر میرسد رجوع از شهادت پس از صدور حکم غیابی ،زمینه نقض حکم را فراهم میسازد.
درباره تجدیدنظر ،همانگونه که پیش از این گفته شد ،شاملدانستن بند (ب) مادّه 348ق.آ.د.م .بر مسئله رجوع از شهادت
دشوار است و شمول بند (ه ) مادّه 348ق.آ.د.م« .ادعای مخالفبودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی» نیز بر مسئله رجوع
از شهادت پس از صدور حکم ،با این اشکال و تردید مواجه است که فرض بر این است که پیش از صدور حکم ،شهادت شهود با
همه شرایط آن ادا شده است؛ بنابراین حکمی که براساس چنین شهادتی صادر شده باشد ،در زمان صدور ،نهتنها مخالف موازین
شرع و مقررات قانونی نبوده است ،بلکه منطبق بر آنها بوده است و اینکه رجوع بعدی شاهد ،وصف منطبقبودن رأی بر موازین و
مقررات را تبدیل به مخالفت با آنها نماید ،از جهت شرعی و با در نظرگرفتن آنچه پیش از این از فقها نقل شد ،مردود است و از
جهت قوانین ،مسلّم نیست و محل تردید و ابهام است .با وجود این ،دادگاههای تجدیدنظر در نقض آرای بدوی ،سختگیری
نمیکنند و به نظر میرسد در صورت رجوع از شهادت ،حتی پس از صدور حکم بدوی ،از تأیید حکم صادرشده خودداری
میکنند .چنین عملکردی با فلسفه پیش بینی مرحله تجدیدنظر و موقعیت این مرحله نسبت به دیگر مراحل دادرسی ،هماهنگ
و قابل دفاع است.
درباره اعاده دادرسی با توجه به طریق فوقالعادهبودن این شکایت و اینکه رجوع از شهادت پس از صدور حکم را به آسانی
نمیتوان مشمول بندهای مادّه 426ق.آ.د.م .دانست ،نمیتوان رجوع از شهادت پس از صدور حکم را باعث نقض در اعاده دادرسی
شناخت ،مگر به استناد حیله و تقلب (بند  5مادّه 426ق.آ.د.م).؛ به شرحی که پیش از این بیان شد.
در فرجام ،تنها جهتی که ممکن است درباره رجوع از شهادت مورد استناد قرار گیرد ،جهت مخالفت رأی با موازین شرعی
یا مقررات قانونی است؛ ولی همان گونه که در تجدیدنظرخواهی از رأی به استناد رجوع از شهادت پس از صدور حکم گفته شد،
شمول این جهت بر رجوع از شهادت پس از صدور حکم ،مس لّم نیست و با تردید و ابهام مواجه است؛ زیرا حکم در زمان صدور،
براساس شهادتی صادر شده که از آن رجوع نشده است؛ بنابراین وصف مخالفت با قانون یا شرع را نداشته است و رجوع پس از
صدور حکم ،نمیتواند چنین وصفی را برای حکم مذکور در زمان صدور ایجاد کند.
در اعتراض شخ ص ثالث ،با توجه به اینکه نقض رأی به موجب این شکایت ،مقید به جهت خاصی نیست ،بلکه آنچه مهم
است و موجب نقض رأی می شود ،ضرری است که به شخصی وارد شده که در دادرسی منتهی به آن رأی شرکت نداشته است،
رجوع از شهادت حتی پس از صدور حکم ـ به خصوص زمانی که قائل به امکان چنین اعتراضی نسبت به رأی غیرقطعی باشیم ـ
می تواند موجبات نقض حکم مذکور و صدور رأی جدید در جهت دفع ضرر از ثالث و حفظ حقوق او را فراهم نماید.
آنچه درباره اثر رجوع شاهد ،پیش یا پس از صدور حکم گفته شد ،به مواردی مربوط است که صرف نظر از رجوع شاهد،
شرایط شاهد و شهادت جمع باشد و تنها مشکل شهادت ،رجوع شاهد باشد؛ ولی در صورت جمعنبودن شرایط شاهد و شهادت،
اعم از اینکه اظهارات اشخاص مطلع در دادگاه یا در جریان اجرای تحقیق محلی گرفته شده باشد ،با رجوع افراد یادشده از
اظهاراتی که مطرح کردهاند ،با توجه به اینکه چنین اظهاراتی اماره قضایی محسوب میشوند و ارزش آن به تشخیص قاضی
وابسته می باشد ،رجوع از این اظهارات باعث تضعیف ارزش آن در نظر قاضی میشود و روشن است که از چنین اظهاراتی ،قاضی
به علم یا اطمینان نمیرسد و نمی تواند براساس آن حکم صادر نماید و در صورت صدور حکم براساس اظهارات مطلعان که پیش
از صدور حکم از آن رجوع شده بوده یا رجوع از این اظهارت ،پس از صدور حکم براساس آن در شکایاتی که مقید به جهت
خاص نیست (واخواهی و اعتراض شخص ثالث) و در تجدیدنظر که مرحله دوم دادرسی است و موضوع آن رأی غیرقطعی
میباشد ،حکم یادشده از جهت اظه اراتی که به عنوان اماره قضایی مورد توجه دادگاه قرار گرفته و مستند حکم واقع شده است،
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بررسی میشود و با اعالم ضعیف و بیارزشبودن چنین اماره ای ،حکم مذکور در صورتی که مستند به ادله معتبر دیگری نباشد،
نقض میگردد.

مسئوليت مدنی شاهد ،در اثر رجوع از شهادت
با تو جه به اینکه رجوع از شهادت ،در واقع اعتراف به غیرواقعی و برخالف واقعبودن شهادت شاهد است ،مسئولیت وی
نسبت به ضرر مشهودعلیه در اثر چنین شهادتی مطرح می شود .درباره مسئولیت شاهد به دنبال رجوع از شهادت ،مسائلی
همچون مبنا و شرایط چنین مسئولیتی و میزان آن نسبت ب ه هر شاهد و چگونگی توزیع آن میان شاهدهایی که از شهادت خود
رجوع کردهاند ،قابل بررسی است.

مبنا و شرایط مسئوليت شاهد رجوعکننده از شهادت
مسئولیت شاهدی که از شهادت رجوع می کند ،براساس قواعد عام مسئولیت مدنی ،قابل تحلیل است؛ زیرا شاهد با رجوع از
شهادتی که ادا کرده است ،می پذیرد که شهادت او برخالف واقع و به ناحق بوده است و در ادای چنین شهادتی ،مرتکب تخلف و
عمل زیانبار شده است .هر گاه با چنین شهادتی ،رأی به نفع مشهودله و به زیان مشهودعلیه صادر و اجرا گردد ،ضرر محکومعلیه
محقق میشود و رابطه سببیت آن با اقدام زیانبار شاهد (شهادت خالف واقع) برقرار میباشد.
در چنین شرایطی ،رجوع شاهد ،اقرار به تقصیر او در ادای شهادت برخالف واقع است .چنین تقصیری ممکن است عمدی یا
غیرعمدی و ناشی از اشتباه یا سهلانگاری باشد .صدور رأی براساس چنین شهادتی ،باعث میشود ضرر حاصل از اجرای رأی ،به
ادای شهادت یادشده نسبت داده شود و رابطه سببیت میان شهادت و ضرر را ایجاد نماید.
در تحقق مسئولیت شاهد در اثر رجوع از شهادت ،الزم است براساس شهادت شاهد ،حکم صادر شود؛ بنابراین در موارد
رجوع پیش از صدور حکم که رجوع مانع از صدور حکم میشود ،مسئولیتی متوجه شاهد نیست (حلّی[ ،بیتا] ،ص/245
طرابلسی ،1406 ،ص /564مامقانی[ ،بیتا] ،ص) 494؛ زیرا با توجه به عدم صدور حکم ،زمینه ایراد ضرر به مشهودعلیه فراهم
نمی شود و ضرر او منتفی است .همچنین اگر حکم صادر شود؛ ولی بر مبنای شهادت نباشد ،بلکه براساس ادله دیگر همچون اقرار
باشد ،شاهد مسئولیت ندارد؛ چون در چنین مواردی ضرر ناشی از رأی ،به شهادت شاهد منتسب نیست و شهادت شاهد ،عامل
این ضرر محسوب نمی شود .به همین ترتیب در مواردی که پیش از صدور حکم ،یک یا چند نفر از شهود رجوع کنند؛ ولی
تعدادی از شهود به شهادت خود باقی باشند که حد ن صاب الزم را دارند ،با توجه به اینکه در چنین فرضی شهادت افراد باقی بر
شهادت ،مبنای حکم قرار میگیرد و شهادت فرد یا افراد رجوعکننده در صدور حکم لحاظ نمیشود ،در این فرض نیز مسئولیتی
متوجه شاهد یا شاهدان رجوعکننده نیست .گفتنی است صدور حکم براساس دیدگاهی که رجوع شاهد را باعث نقض حکم
نمیداند ،موجب مسئولیت شاهد است (حلّی[ ،بیتا] ،ص /290حلّی[ ،بیتا] ،ص /245همو ،1410 ،ص /167همو،1348 ،
ص /726همو ،1415 ،ص /147مامقانی[ ،بیتا] ،ص /494نراقی ،1405 ،ص)684؛ ولی در صورت نظر به نقض حکم در اثر رجوع
شاهد ،با از میانرفتن حکم ،زمینه ضرر مشهودعلیه از میان می رود و حتی در صورت اجرای حکم ،با نقض آن ،مسئولیت اعاده
عملیات اجرایی به عهده محکوم له است .اگرچه در چنین حالتی مسئولیت ابتدایی شاهد را در مقابل مشهودعلیه (محکومعلیه)
نمیتوان منتفی دانست؛ ولی در نهایت ،مسئولیت بر محکومله تحمیل خواهد شد.
مطلب دیگر اینکه اگر یک یا چند نفر از شهود ،پس از صدور حکم رجوع کنند؛ ولی تعدادی از شهود که حد نصاب الزم را
دارند ،بر شهادت باقی باشند ،در چنین صورتی براساس دیدگاه مشهور فقها ـ که پیش از این نقل شد ـ رجوع شاهد باعث نقض
رأی در دعاوی مدنی نمیشود؛ ولی مسئله مسئولیت شاهد رجوعکننده ،محل بحث است .درباره مسئولیت شاهد رجوعکننده در
این فرض ،در سخن برخی فقها اظهار تردید شده است؛ اگرچه مسئولیت چنین شاهدی ترجیح داده شده است (ر.ک :حلّی،
[بیتا] ،ص /246همو ،1410 ،ص /167همو ،1415 ،ص /148مامقانی[ ،بیتا] ،ص )495و فقیهی نیست که به عدم مسئولیت
شاهد در این فرض نظر داده باشد.
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پرسشی که مطرح است اینکه آیا صِرف صدور حکم برای مسئولیت شاهدی که پس از صدور حکم رجوع میکند ،کافی
است یا اجرای حکم نیز الزم است؟ این پرسش براساس دیدگاه مشهور فقها مبنی بر عدم نقض حکم در اثر رجوع شاهد ،حتی
پیش از اجرای حکم و اینکه رجوع شاهد مانع از اجرای حکم نمی شود ،قابل طرح است؛ ولی اگر رجوع پیش از اجرا دلیل نقض
حکم شناخته شود ،با نقض حکم ،زمینه ورود ضرر به مشهودعلیه (محکومعلیه) و به تبع آن ،بحث از مسئولیت شاهد
رجوعکننده برطرف میشود.
در این باره آنچه به ذهن می رسد این است که تا وقتی حکم اجرا نشده باشد ،ضرر محکومعلیه محقق نشده است و شرایط
و ارکان مسئولیت شاهد رجوع کننده ،فراهم و جمع نیست و با اجرای حکم ،یکی از ارکان مسئولیت مدنی که تحقق ضرر است،
محقق میشود .در این مورد ،سخن آشکاری از فقها دیده نشده است؛ جز برخی بیانات مطلق که از آن ،مسئولیت شاهد
رجوعکننده ـ حتی پیش از اجرای حکم ـ به دست میآید (ر.ک :حلّی[ ،بیتا] ،ص /245همو ،1410 ،ص /167موسوی خویی،
 ،1422ص.)185
با وجود این ،در نظری نادر ،رجوع شاهد حتی پس از اجرای حکم در صورت باقیبودن و عدم تلف محکومبه ،سبب لزوم
استرداد محکومبه و تحویل آن به محکومعلیه شناخته شده است (طوسی ،1342 ،ص /339طرابلسی ،1406 ،ص )564که الزمه
آن ،نقض رأی حتی در این حالت است .براساس این نظر ،شرط عدم نقض حکم در اثر رجوع شاهد و به دنبال آن ،مسئولیت
شاهد رجوعکننده ،نهتنها اجرای حکم ،بلکه تلف محکومبهی است که در اجرای حکم ،تحویل محکومله شده است؛ ولی این
دیدگاه نه تنها مورد تأیید فقهای دیگر قرار نگرفته و طرفدارانی برای آن یافت نشده است ،بلکه برخی آشکارا به مشروطنبودن
عدم نقض حکم با رجوع شاهد به تلف محکومبه نظر دادهاند (نراقی ،1405 ،ص /685موسوی خویی ،1422 ،ص /185خمینی،
 ،1403ص ) 409و تعداد بیشتری نیز حتی اجرای حکم را شرط عدم نقض حکم در اثر رجوع شاهد ندانستند و به عدم نقض
حکم ـ حتی پیش از اجرای آن ـ قائل بودند .براساس این دیدگاه ،مسئولیت شاهد رجوعکننده پس از اجرای حکم ،حتی با وجود
محکومبه نزد محکوم له ،مسلّم است؛ زیرا با فرض عدم نقض رأی در این حالت ،مسئله استرداد محکومبه به محکومعلیه ،منتفی
است و ضرر او محقق و باقی میباشد.

مقدار مسئوليت
درباره مقدار مسئولیت هر شاهد رجوعکننده از شهادت ،چند حالت قابل تصور است؛ یک حالت اینکه تعداد شاهدها به
تعداد الزم باشد؛ برای مثال ،شاهدها دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن باشند و همه رجوع کنند .در این حالت ،در صورت
رجوع همه شاهدها ،شهود مرد به طور مساوی مسئولیت دارند و هریک از دو مرد ،مسئول نیمی از خسارت مشهودعلیه است و
مس ئولیت دو شاهد زن ،معادل مسئولیت یک مرد است و هر زن ،مسئول یک چهارم خسارت مشهودعلیه میباشد و در صورت
رجوع برخی از شهود ،شاهد رجوعکننده به مقدار مذکور ،مسئول خسارت است (حلّی[ ،بیتا] ،ص /246همو ،1415 ،ص.)148
حالت دیگر اینکه تعداد شاهدها بیش از حد نصاب باشد .در این صورت ،اگر همه شهود رجوع کنند ،مسئولیت شاهدهای
مرد به طور مساوی است و مسئولیت هر شاهد زن ،معادل نصف مسئولیت هر شاهد مرد میباشد؛ بنابراین اگر سه شاهد مرد
باشند ،هرکدام مسئول یکسوم خسارت مشهودعلیه است و اگر یک شاهد مرد و ده شاهد زن باشند ،شاهد مرد ،مسئول
یکششم خسارت و هر شاهد زن ،مسئول یکدوازدهم خسارت مشهودعلیه است (ر.ک :حلّی ،1410 ،ص /167همو،1415 ،
ص .) 148مشخص است که وضع به همین ترتیب است ،در صورتی که تعدادی از شهود ،رجوع کنند که با رجوع آنها شهود باقی
بر شهادت ،از حد نصاب کمتر باشند و اگر در این حالت با رجوع یک یا تعدادی از شهود ،تعدادی که دارای حد نصاب الزماند ،به
شهادت خود باقی باشند ،صرف نظر از تردیدی که در مسئولیت شهود رجوعکننده در این صورت وجود دارد ،در صورت
مسئولشناختن شاهد یا شاهدهای رجوعکننده ،مسئولیت او به شکل مذکور در صورت رجوع همه شاهدهاست؛ بنابراین اگر یکی
از سه شاهد مرد رجوع کند ،مسئول یکسوم خسارت مشهودعلیه است و در فرض شهادت یک مرد و ده زن ،با رجوع هشت
شاهد زن ،هرکدام مسئول یکدوازدهم خسارت مشهودعلیه است (ر.ک :حلّی[ ،بیتا] ،ص /246همو ،1415 ،ص148ـ/149
مامقانی[ ،بیتا] ،ص.)495
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نتيجه گيري
از آنچه در این نوشتار آمد ،مشخص شد که درباره رجوع شاهد از شهادت ،در فقه بحثهای نسبتاً مفصّل مطرح شده است
و درباره تأثیر رجوع از شهادت ،بر اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن ،فقها میان رجوع پیش از صدور حکم و پس از
آن ،تفاوت قائل شدهاند؛ ولی در حقوق ،وضعیت چندان مشخص نیست و با وجود اینکه به استناد مادّه 1319ق.م .تردیدی در
تأثیر رجوع شاهد پیش از صدور حکم و بیاعتبار شدن شهادت و عدم امکان صدور حکم براساس شهادتی که از آن رجوع شده
است ،وجود ندارد ،درباره اثر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و امکا ن نقض حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع
شده است ،وضعیت مشخص نیست و به نظر می رسد در این باره باید از اصول و مقررات مربوط به شکایات ،از آرا کمک گرفت و
براساس آن ،میان شکایتهایی که مقید به جهت خاص برای نقض رأی نیستند و شکایتهایی که مقید به جهات خاصاند ،باید
قائل به تفاوت شد و در طرقی که مقید به جهات خاص برای نقض رأی نیستند ،نقض حکم در اثر رجوع شاهد ،حتی پس از
صدور حکم را باید تأیید کرد؛ ولی در طرقی که مقید به جهات خاص برای نقض رأیاند ،در صورتی میتوان نقض حکم در اثر
رجوع شاهد از شهادت را پذیرفت که به گونهای بتوان این مورد را مشمول یکی از جهات ذکرشده در قانون شناخت.
برای رفع ابهام از مادّه 1319ق.م .پیشنهاد می شود قانونگذار در این مادّه ،وضعیت رجوع از شهادت را پس از صدور حکم و
امکان یا عدم امکان نقض حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است ،مشخص کند و اگر به تأثیر رجوع از
شهادت ،پس از صدور حکم و نقض حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است ،نظر دارد ،به چنین مطلبی
تصریح کند؛ همانگونه که مادّه  234ق.آ.د.م .در موردی مشابه ،به لزوم نقض رأی مستند به شهادت در جایی که پس از صدور
رأی معلوم شود د ر شهود ،جهات جرح وجود داشته ،تصریح کرده است و کشف فاقد شرایطبودن شهود را از جهات نقض رأی
معرفی کرده است.
درباره مسئولیت شاهد رجوعکننده نیز حالتها و نظرهای متعدد مطرح گردیده است .با فقدان احکام مشخص و مفصّل در
قانون ،راه حلهای مطرحشده در فقه درباره رجوع شاهد از شهادت ،در حقوق کشور ما به استناد اصل 167ق.ا .و مادّه 3ق.آ.د.م.
قابل اجرا هستند.
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