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چکیده
هنگامی كه حكمی نقض شود يا در اجرای آن اشتباه صورت گيرد و يا اينكه در اجرای حكم زياده روی شود، 
ناگزير خواهيم بود حكمی كه به موقع اجرا گذارده شده را اعاده نماييم. جهات و اسباب اعاده می تواند از سوی 
طرفين دعوی باشد يا به موجب ايراداتی از جانب دستگاه قضايی شكل گيرد و يا اينكه ادله اثبات طرفين 
دعوی، سبب و موجب اعاده اجرای حكم گردد. اعاده اجرای احكام هم در موضوعات مالی و هم غيرمالی 
ممكن است و در برخی موارد خاص و منصوص، اعاده آن شيوه خاصی را می طلبد. اما نتيجه ما در اين پژوهش 
آن است كه در امور مالی رجوع قائم به عين است و چنانچه دسترسی به عين ممكن نباشد، رجوع نيز ممكن 
نخواهد بود. همچنين از اين رهگذر امكان ورود ضرر و زيان نيز وجود دارد كه در اين مقاله با روش استداللی 
ـ تحليلی به بررسی متون فقهی در مذاهب اسالمی و حقوق ايران پرداخته و برآنيم تا مسئوالن جبران خسارات 
را نيز شناسايی نماييم. در اين پژوهش مشخص شد در جهات اعاده حكم تفاوتهايی ميان مذاهب اسالمی وجود 
دارد و در برخی مذاهب از بعضی جهات باب اعاده اجرای حكم بسته است. در حقوق ايران جهات اعاده به 
شكلی نوين آمده و در قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال 1356ش شرايط و قواعد آن بيان شده است. 
هرچند در منابع فقهی باب مستقلی راجع به موضوع پژوهش نداريم، اما تالش خواهيم كرد تا موضوعات را از 

ابواب مختلف گردآوری نموده و در حد امكان قاعده مند سازيم.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 53/ بهار و تابستان 1399

صص 59-78 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: اعاده اجرای حکم، جهات اعاده، شیوه اعاده، مسئول جبران خسارات، نقض حکم.
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مقدمه
عدم  و  استقالل  بر  اصل  اسالمی،  دادرسی  نظام  در 
نيز  آراء  نقض  موارد  اما  آرای قضات می باشد،  نقض 
را  آن  موارد  و  داشته  امكان  ـ  می باشد  محدود  كه  ـ 
آراء،  نقض  متعاقب  و  اساس  همين  بر  برشمرده اند.1 
ايران  حقوق  در  می گردد.  اعاده  نيز  شده  اجرا  حكم 
نيز اصل همان است؛ يعنی اجرای حكم قطعی و نهايی 
اولويت است و بدون جهت قانونی امكان جلوگيری از 
اجرای حكم و سپس اعاده اجرای حكمی كه به موقع 
احكام  اجرای  قانون  در  و  نيست  شده،  گذارده  اجرا 
مدنی مصوب سال 1356ش، مواردی كه حكم بايد به 

حالت قبل از اجرا درآيد، ذكر شده است.
ابتدا الزم است برخی لغات را تبيين نماييم، از جمله 
اينكه اعاده در لغت به معنای بازگردانيدن و از نو آغاز 
كردن است2 و نقض نيز به معنای شكستن است؛ يعنی 
مستحكم  كه  است  چيزی  آن  بردن  بين  از  و  تخريب 
گرديده است.3 در بحث ما هم به معنای كان لم يكن 
شدن حكم قاضی است كه در فارسی هم به شكسته 
اعاده  نهايت،  در  می شود.  تعبير  قاضی  حكم  شدن 
اجرای حكم، به معنی بازگردانيدن حكم جديدی بعد 

از شكستن حكم سابق است.
با بررسی متون فقهی مذاهب اسالمی، تفاوت فاحشی 
راجع به موضوع بحث، بين مذاهب مالحظه نمی گردد، 
اينكه  از جمله  اختالفات جزئی مشاهده می شود،  اما 
از نظر مالكی و شافعی، حتی با وجود مخالفت حكم 
ساير  در  ولی  نمی گردد،  نقض  قرآن، حكم صادره  با 
نيز  ايران  حقوق  در  شد.  خواهد  نقض  حكم  مذاهب 
كه برگرفته از فقه اماميه است، مطالب همان می باشد، 
جهت  به  اينكه  ضمن  است،  مشهود  كاستيهايی  ليكن 
سازوكار  اجرائيه،  صدور  جمله  از  تشريفاتی  وجود 
تمثيلی در متون  به سادگی موارد  اعاده اجرای حكم 
1. ر.ك: تحرير الوسيلة، ج2، صص86و88؛ »اصول قضاوت و داوری 

در اسالم«، ص69.
2. اعاده دادرسی در آيين دادرسی مدنی ايران و فرانسه، ص18.

ْيَماَن بَْعَد َتْوِكيِدَها« )نحل، 91(. 3. »َوَل َتْنُقُضوا اْلَ

فقهی نيست.
به وجود يك  تنها می توان  پيشينه پژوهش،  در مورد 
مقاله مروری4 كه با توجه به قانون اجرای احكام مدنی 
ايران نگاشته شده، اشاره نمود. همچنين در خصوص 
از  ايران توضيحاتی در بخشهايی  موضوع، در حقوق 
كتب حقوقی5 در مباحث مربوط به اجرای احكام مدنی 
اين است كه  اين مقاله  با  اما تفاوت آنان  آمده است. 
به نظر مذاهب اسالمی نپرداخته و از منظر ديگری به 
موضوع توجه كرده اند. در اين مقاله با نگاهی جامع به 
بررسی موضوع در فقه مذاهب اسالمی و حقوق ايران 
پرداخته ايم. در اين جستار در صدد هستيم، تا ابتدا به 
خاطر رابطه الزم و ملزوم مبحث جهات اعاده حكم 
و اعاده اجرای آن، جهات اعاده را در مذاهب اسالمی 
و حقوق ايران مرور كنيم و سپس به شيوه های اعاده 
خواهيم پرداخت و در آخر خواهيم ديد در صورتی كه 
اعاده موجب ورود ضرر و زيان شود، چه شخص يا 

اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

اعاده احکام
پيش شرط اعاده اجرای حكم، آن است كه حكم نقض 
شود و برای نقض احكام جهاتی وجود دارد. مقررات 
حقوقی ما در مسئله تجديد نظر در حكم قاضی آميزه ای 
از فقه اسالمی از يك سو و مقررات حقوق فرانسه، از 
سوی ديگر است. البته اين مطلب قابل توجه است كه 
تلقی  اشتباه در حكم  به عنوان  امروز  كه  مواردی  در 
می گردد، معمواًل اختالف در استنباط است، در حالی 
كه مبنای جواز نقض حكم قاضی اختالف در استنباط 
نيست.6 در ادامه اعاده حكم و جهات اعاده را در فقه 

مذاهب اسالمی و حقوق ايران بررسی می نماييم.

4. »اعاده عمليات اجرايی در قانون اجرای احكام مدنی«، صص135-
.140

5. ر.ك: اجرای احكام مدنی، شمس، ج1، صص533-602؛ دانشنامه 
اجرای احكام مدنی، صــص291-311؛ حقوق حاكم بر اجرای آرای 

مدنی، صص508-467.
6. ر.ك: »اشتباه در حكم و اختالف در استنباط«، صص64-51.
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1( اعاده حکم در حقوق ایران
پذيرفته  نقض احكام، اصلی  امر  نهايت  و  نظر  تجديد 
شده در مباحث فقهی و حقوقی است. »كليه قوانين و 
اصول قديم و جديد بر اين عقيده اند كه احكام صادره 
و  قضايی  سياسی،  اجتماعی،  تشكيالت  اقتضای  به 
شرايط  تحت  موارد  بعضی  در  بايد  كشور  هر  عادات 
معيّن قابل تجديد نظر باشند«.7 در حقوق ايران جهات 
اجرای  قانون   156 و   39  ،11 مواد  در  حكم  اعاده 
است.  بيان شده  مدنی مصوب سال 1356ش  احكام 
در  اينكه  به  توجه  با  مذكور،  قانون  تصويب  از  قبل 
اين  مورد  در  چيزی  حقوقی  محاكمات  اصول  قانون 
موضوع پيش بينی نشده بود، مفاد اين مواد به صورت 
شماره  بخشنامه  بود.  شده  ابالغ  محاكم  به  بخشنامه 
می داشت:  مقرر   1310/5/25 مورخ   14136-958
»نظر به اينكه نقض شدن احكام در ديوان عالی تميز 
از  و  گردد،  منقوض  حكم  اثرات  رفع  موجب  بايد 
مدت  در  كه  است  احكامی  اجرايی  اثرات  جمله  آن 
و  باشد  شده  گذاشته  اجرا  موقع  به  تميزی  رسيدگی 
خاصی  تصميم  مزبور  اثرات  رفع  برای  اينكه  به  نظر 
عدليه  امنای  بنابراين  نمی باشد،  محاكم الزم  از طرف 
بايد بعد از ديدن سواد مصدق حكم  و مأموران اجرا 
ارائه و  تميز دائر بر نقض كه از طرف مستدعی تميز 
در اجرا ضبط می شود، اثرات اجرايی حكم منقوض را 

مرتفع سازند«.8
مهم ترين جهات اعاده در ماده 39 قانون اجرای احكام 
مدنی مصوب سال 1356ش آمده است: »هرگاه حكمی 
به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده 
عمليات  شود،  بالاثر  نهايی  حكم  موجب  به  دادرسی 
اجرايی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل 
از اجرا برمی گردد و در صورتی كه محكوم به عين معيّن 
بوده و استرداد آن ممكن نباشد، دادورز )مأمور اجرا( 
عمليات  اعاده  می نمايد.  وصول  را  آن  قيمت  يا  مثل 

7. »اعاده دادرسی«، ص8.
8. بايسته های اجرای احكام مدنی، صص244و245.

اجرای  برای  كه  ترتيبی  به  دادگاه  دستور  به  اجرايی 
حكم مقرر است، بدون صدور اجرائيه به عمل می آيد«. 
ماده 11 قانون مذكور نيز حالتی از اعاده اجرای حكم 
را بيان می كند: »هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهی شده 
باشد، دادگاه می تواند رأسًا يا به درخواست هريك از 
تصحيح  يا  ابطال  را  اجرائيه  مورد  اقتضای  به  طرفين 
مورد  دستور  و  كند  الغا  را  اجرايی  عمليات  يا  نمايد، 
اجرا را بدهد«. همچنين در ماده 156 آن قانون آمده 
است: »در صورتی كه به طلبكاری زائد از سهم او داده 
شده باشد، مقدار زائد به نحوی كه در ماده 39 مقرر 
اعاده  جهات  حال،  هر  در  می شود«.  مسترد  گرديده، 
اجرا گذارده شده، می توان در  موقع  به  كه  را  حكمی 
حقوق ايران در اين موارد جستجو كرد: 1- بالاثر شدن 
حكم نهايی به موجب فسخ، يا نقض يا اعاده دادرسی. 
2- اشتباه در صدور اجرائيه. 3- اجرای زائد و بيش 

از موضوع حكم.
2( اعاده حکم در فقه مذاهب اسالمی

در فقه مذاهب اسالمی عمده مطلب در خصوص شرايط 
اعاده، راجع به جايی است كه حكمی نقض می گردد 
و تغيير حكم توسط حاكم در كتب فقهی سابقه طرح، 
بحث و تجويز دارد. همچنين در مبحث شهادت و قسم 
نيز راجع به اين موضوع مطالبی آمده است. در متون 
فقهی داريم كه هرگاه حاكم قضاوت كند به حكمی كه 
خطا در آن باشد، يا حاكمی قبل از او حكمی صادر 
كرده باشد كه در آن خطا باشد، نقض آن حكم واجب 
است.9 هر حكمی كه بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض 
می شود، خواه توسط همان حاكم يا غير او صادر شده 
باشد و خواه مستند بطالن و بی اعتباری حكم، قطع و 

يقين باشد، يا به طريق اجتهاد حاصل شده باشد.10
9. »إذا قضــی الحاكم بحكم فأخطأ فيه، ثم بــان أنه أخطأ، أو بان أن 
حاكمــا كان قبله قد أخطأ فيما حكم بــه وجب نقضه« )الخالف، ج6، 
ص215؛ »مســئوليت مدنی قاضی از ديدگاه حقوق موضوعه ايران و 

مذاهب خمسه«، ص135(.
10. »و كل حكم ظهر بطالنه فانه ينقضه ســواء كان الحاكم هو او غيره 
و ســواء كان المستند قطعيًا او اجتهاديًا« )»تغيير حكم قطعی در دادگاه 

هم عرض«، ص10(.
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حكم  اشخاصی  يا  شخص  چه  اينكه  از  نظر  صرف 
صادره را نقض خواهند كرد، مهم نقض آن حكم است. 
با بررسی متون فقهی، باب خاص يا قاعده ويژه ای كه 
با  بلكه  نمی شود،  باشد، مالحظه  نقض احكام  موجب 
بررسی ابواب مختلف و به صورت مسئله ای و موردی 
به نقض بعضی از احكام اشاره شده است. برای مثال 
در باب شهادت آمده است چنانچه فسق شهود پس از 
گردد،  ثابت  شهود  دروغ  يا  شود،  ثابت  صدور حكم 

حكم صادره نقض خواهد  شد.11
به طور كلی می توان گفت: در فقه اسالمی نقض حكم 
به مواردی منحصر شده كه در آن عمد، خطا و اشتباه 
باشد. بنابراين اصل، عدم امكان نقض است. البته اين 
نيز  تفاوتهايی  اسالمی  مذاهب  فقهای  نظر  در  جهات 
دارد. شيخ طوسی در الخالف بيان می دارد: وقتی قاضی 
به خطا حكم كند و سپس خطا بودنش برايش مشخص 
كرده،  اشتباه  قبلی  حاكم  شود  معلوم  اينكه  يا  گردد، 
بر حكم  بنا گذاشتن  و  نقض شده  است حكم  واجب 
معتقد است  اين مسئله  نيست. شافعی در  سابق جايز 
اگر از مواردی باشد كه اجتهاد در آن جايز نيست، مثل 
اينكه با نص كتاب و سنت يا اجماع مخالفت كند، يا 
دليلی كه فقط يك معنا در آن راه دارد، حكمش نقض 
می شود و اگر از مواردی باشد كه در آن اجتهاد جايز 
است، حكمش نقض نمی شود. مالك و ابوحنيفه عقيده 
باشد،  سنت  و  قرآن  مخالف  صادره  حكم  اگر  دارند 
حكمش نقض نمی شود، اما اگر مخالف اجماع باشد، 

حكمش نقض می شود.12

جهات اعاده احکام
در اين پژوهش جهات و موجبات اعاده احكام را در 

11. به عنوان نمونه ر.ك: شــرائع اإلسالم، ج4، ص132؛ مجمع الفائدة 
و البرهان، ج12، ص495.

12. ر.ك: الخــالف، ج6، صــص214-216؛ المغنی، ج10، ص95؛ 
المبسوط في فقه اإلمامية، ج8، صص102و103؛ الحاوی الكبير، ج16، 
ص173؛ بدائع الصنائع، ج7، ص14؛ التهذيب فی فقه اإلمام الشــافعی، 

ج8، ص181.

سه حالت در فقه مذاهب اسالمی و حقوق ايران دسته 
بندی كرده ايم:

جهت  به  شده  اجرا  حکم  اعاده  و  احکام  نقض   )1
اقدامات طرفین دعوی و شرایط دعوی

در اين قسمت جهات را از دو منظر فقه مذاهب اسالمی 
و حقوق ايران بررسی می نماييم.

الف( فقه مذاهب اسلمى
در  منكر  و  مدعی  از طرفين دعوی،  منظور  اينجا  در 
دعوی است و منظور از شرايط دعوی شروطی است كه 
صالحيت بررسی قضايی پيدا كنند، بنابراين عدم وجود 
اين شرايط موجب نقض حكم خواهد شد. اين مسئله 
عبارتی  )به  است  نشده  مطرح  حكم  نقض  فرض  در 
جزء پيش فرضهای قضاوت صحيح به شمار می رود(، 
مثاًل بنابر اينكه بالغ بودن را شرط اقامه دعوی بدانيم، 
به طرح دعوی  اقدام  او  نباشد و ولی  بالغ  اگر مدعی 
ننموده و براساس ادعای غيربالغ حكمی صادر شود، 
مبنای  زيرا  می شود؛  يكن  لم  كان  قضايی  حكم  اين 
است.  شرايط  واجد  مدعی  درخواست  قضايی  حكم 
ناگفته نماند برخی شروط مثل اينكه ادعا اثر قضايی 
داشته باشد، در واقع مسئله ای عقلی است و در صورت 
نبودن اين شرط، اصاًل حكمی صورت نمی گيرد، حتی 
اگر ظاهراً نقضی صورت گيرد، مثل اينكه شخصی در 
دادگاه ادعا كند كه زمين به دور خورشيد می گردد، در 
حالی كه هيچ اثر مالی بر آن مترتب نيست. در بحث 
شرايط دعوی، شرايطی مثل جازم بودن دعوی و اينكه 
و  بوده  واليت(  )مانند  سمت  واجد  مدعی  دعوی  در 
نفع داشته باشد، الزم است. گاه پس از صدور حكم، 
ممكن است اقدام احدی از طرفين دعوی موجب نقض 
اينكه موجبی برای اعاده اجرای حكم  حكم گردد يا 
اجرايی  و  آنكه حكم صادر  از  مثال پس  برای  شود. 
گرديد، محكوم له بيان نمايد كه ادعای موضوع حكم از 
اساس باطل بوده است. حال با حكمی مواجه هستيم 
كه حكم  در حالی  است،  اشكال  واجد  آن  اساس  كه 
از  پس  داريم  ديگری  مثال  در  است.  شده  اجرا  نيز 

62

م 
ده

انز
ل پ

سا
13

99
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

- ب
53

ره 
ما

ش



است،  سوگند  آن  مستند  كه  دعوايی  حين  در  آنكه 
شخص سوگند ياد نموده و حكم براساس آن سوگند 
صادر می گردد و متعاقبًا آن حكم اجرا می شود، پس 
از صدور حكم و اجرای آن در اين فرض شخصی كه 
سوگند ياد كرده بود، از سوگند خود عدول می نمايد. 
صرف نظر از مسئوليت آن از جنبه اخروی بايد حكم 
صادره نقض و اجرای آن اعاده شود. اگر برای قاضی 
معلوم شود قسم دروغ بوده، واجب است حكم را نقض 
كند.13 در هر حال مهم آن است كه احراز شود حكم 
خالف واقع است و احراز آن طريقيت دارد، خواه به 
جهت ادعای نادرست باشد يا اينكه ايرادی بر اقدامات 

طرفين وارد باشد.
ب( حقوق ايران

نقض احكام و اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آيين 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
احراز  و  است  شده  پيش بينی  سال 1379ش  مصوب 
وجود  شدن  محرز  وجود  با  دادرسی  اعاده  شرايط 
شرايط نقض، موجب نقض حكم خواهد شد. از جمله 
ادعای  مورد  حكم  موضوع  كه  است  آن  موارد،  اين 
خواهان نبوده باشد يا حكم به ميزان بيشتر از خواسته 
صادر شده باشد و يا طرف مقابل حيله و تقلبی به كار 
ماده 477  است.  بوده  مؤثر  دادگاه  در حكم  كه  برده 
قانون آيين دادرسی كيفری مصوب سال 1392ش نيز 
حالتی را پيش بينی نموده كه چنانچه رئيس قوه قضائيه 
رأی قطعی از هريك از مراجع قضايی را خالف شرع 
بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسی، پرونده را 
به ديوان عالی كشور ارسال می كند، تا در شعبی خاص 
تخصيص  امر  اين  برای  قضائيه  قوه  رئيس  توسط  كه 
شعب  نمايد.  صادر  قطعی  رأی  و  رسيدگی  می يابد، 
شده،  اعالم  بيّن  شرع  خالف  بر  مبنيًّا  مذكور  خاص 
از  اعم  مجدد  رسيدگی  و  نقض  را  قبلی  قطعی  رأی 
شكلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر 
می نمايند. اين جهت از نقض می تواند به سبب اقدامات 
13. ر.ك: مبانی تكملة المنهاج، ج41، ص53؛ تحرير الوســيلة، ج2، 

ص419.

طرفين دعوی يا شرايط دعوی باشد.
به موجب اجرا شده  اعاده حکم  و  احکام  نقض   )2 

ایرادات وارد بر دستگاه قضا
و  اسالمی  مذاهب  فقه  منظر  دو  از  را  ذيل جهات  در 

حقوق ايران بررسی می نماييم.
الف( فقه مذاهب اسلمى

امام علی)ع( مشهود است كه وی حق نقض  در آثار 
حكم و استيناف محاكمه را به رغم صدور حكم قاضی، 
معنا است كه  بدان  اين  برای خود محفوظ می داشت؛ 
حاكم، حق استيناف يا تميز حكم را دارد. در روايتی 
به خطا  قاضی  هرگاه  است  آمده  علی)ع(  امام  از  نيز 
مردود  را  خود  قضاوت  ببرد،  پی  خود  حكم  بودن 
آن  بر  ماندن  و  می شود  مردود  قضاوتش  يا  می كند، 
جايز نيست.14 در نتيجه، متعاقب حكمی كه اجرا شده، 

اعاده آن را در پی خواهيم داشت.
در متون فقهی بحث مفصلی در خصوص قاضی جور 
يا فسق قاضی انجام شده است. در اينجا ما با عنايت 
بودن  يافته  سازمان  و  فعلی  اسالمی  قضايی  نظام  به 
آن، قاضی را شامل مصاديقی از جمله قضات محاكم 
قضايی،  نظام  كاركنان  عالی،  محاكم  قضات  بدوی، 
كه  می دانيم  دستگاه  آن  امكانات  و  وسايل  و  اسباب 
در  اما  می كنند.  پيدا  معنا  قضايی  دستگاه  در  جملگی 
فقهی  متون  در  حالت  دو  قاضی  خطای  تبيين  مسئله 
قاضی  خطای  اينكه  اول  حالت  می گردد:  مالحظه 
قصوری باشد )ظالم يا غيرصالح نباشد( و حالت دوم 
در صورتی است كه قاضی هرچند شرايط قضاوت را 
دارا است، اما مقصر باشد. از شرايط الزم قضاوت آن 
است كه منصوب يا مأذون از طرف امام باشد و الزم 
است بالغ، رجل، عادل، حالل زاده، عاقل و مؤمن نيز 
باشد. همچنين بنابر قول مشهورتر، الزم است قدرت 
بر نوشتن داشته، آزاد و بينا باشد. عالوه بر آنها، گويا 

14. »أن القاضی إذا علم بخطاء حكمه َرّد قضائه أْو ُردَّ قضاؤه« )ر.ك: 
المبســوط في فقه اإلمامية، ج 6، ص215؛ المهذب، ج2، ص599؛ كنز 
الفوائد، ج3، ص469؛ مسالك األفهام، ج 14، ص313؛ »امام علی)ع( 

و اصول قضاوت«، ص12(.

آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین
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فراموشی  از  بيش  او  حافظه  قوه  نباشد(،  )الل  باشد 
باشد و در احكام شرعی و اصول آنها قوه اجتهاد نيز 

داشته باشد.15
قضاوت  اساسی  شرايط  فاقد  كه  شخصی  قضاوت 
در صورت صدور حكم، حكم  و  نيست  نافذ  باشد، 
وی نقض می شود و چنانچه حكم اجرا گرديده، اعاده 
خواهد شد. اگر قاضی پس از القای حكم و زوال او 
از ِسمت قضايی، ادعا كند در زمان حكم كردن اشتباه 
بطالن حكم صادره  است،  داده  ناقص  و حكم  كرده 
شده، ثابت می شود و می تواند حكم جديد صادر كند، 

هرچند مضمون حكم، زايد بر حكم قبلی باشد.16
قاضی جايز  نقض حكم  اماميه  فقهای  برخی  نظر  از 
نيست، مگر در دو حالت: حالت اول زمانی است كه 
و  ندارد17  را  قضاوت  شرايط  و  نيست  صالح  قاضی 
مخالف  كه حكم صادره  است  زمانی  نيز  دوم  حالت 
علمای  از  ابن قدامه  نظر  به  باشد.18  فقه  ضروريات 
حنبلی، حكم حاكم سابق نقض نمی شود، مگر مخالف 
نص يا اجماع باشد. البته به نظر سرخسی از علمای 
حنفی، در صورت اشتباه قاضی كه قاضی جور و ظلم 
قاضی  است  معتقد  ايشان  است.  قاضی ضامن  باشد، 
نمی افتد  قضايی  از صالحيت  فسق  و  با وجود جور 
نافذ است و در  و تا زمانی كه عزل نشود، حكمش 
نمايد، در حق اهلل  خصوص حالتی كه قاضی خطايی 
محكوم له  حق الناس  در  و  است  ضامن  بيت المال 

مسئول می باشد.19
ب( حقوق ايران

15. ر.ك: مســالك األفهام، ج1، صص485-489؛ اللمعة الدمشقية، 
ص89؛ تحرير الوسيلة، ج4، ص84.
16. ر.ك: استفتائات، ج4، ص445.

17. امام خمينی)ره( در بحث صفات قاضی می نويســد: »در قاضی 
شــرط اســت كه بالغ، عاقل، مؤمن، عادل، مجتهد، مرد و به احتياط 
واجب اعلم شــهر و ضابط باشــد و معنی شــرط بودن اين است كه 
در صورت نداشتن شــروط حكم نافذ نيست« )تحرير الوسيلة، ج2، 

ص407(. 
18. تحرير الوســيلة، ج2، صــص406-408؛ مبانی تكملة المنهاج، 

ج41، ص26.
19. المبسوط في فقه اإلمامية، ج9، ص80.

در حقوق ايران راجع به موضوع تعيين تكليف شده 
است. در اصل 171 قانون اساسی آمده است: »هرگاه 
در اثر تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حكم 
يا  مادی  ضرر  خاص،  مورد  بر  حكم  تطبيق  در  يا 
معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصير، مقصر 
اين  غير  در  و  است  ضامن  اسالمی  موازين  طبق 
و  دولت جبران می شود،  به وسيله  صورت خسارت 
در هر حال از متهم اعاده حيثيت می گردد«. همچنين 
در مواد 1 و 11 قانون مسئوليت مدنی مصوب سال 
قانونی  مجوز  بدون  »هركس  است:  آمده  1339ش 
سالمتی  يا  جان  به  بی احتياطی،  نتيجه  در  يا  عمداً 
به  يا  تجاری  شهرت  يا  حيثيت  يا  آزادی  يا  مال  يا 
ايجاد  افراد  برای  قانون  به موجب  كه  ديگر  هر حق 
گرديده، لطمه ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا 
معنوی ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از 
عمل خود می باشد« و »كارمندان دولت و شهرداريها 
و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسب انجام وظيفه 
اشخاص  به  بی احتياطی خسارتی  نتيجه  در  يا  عمداً 
وارده  خسارت  جبران  مسئول  شخصًا  نمايند،  وارد 
می باشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل 
آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات 
مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده 
اعمال  مورد  در  ولی  است،  مربوط  مؤسسه  يا  اداره 
ضرورت  حسب  بر  اقداماتی  هرگاه  دولت  حاكميت 
برای تأمين منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آيد و 
موجب ضرر ديگران شود، دولت مجبور به پرداخت 
می شود  مالحظه  بنابراين  شد«.  نخواهد  خسارت 
چنانچه ايرادی از ناحيه دستگاه قضايی شامل قضات، 
كارمندان اداری و وسايل آن باشد )قصور يا تقصير(، 
موجب مسئوليت و حسب اقتضا نقض حكم و اعاده 

اجرای آن حكم خواهد بود.
به موجب  اجرا شده  اعاده حکم  و  نقض حکم   )3

ادله اثبات
در ذيل جهات را از دو منظر فقه مذاهب اسالمی و 
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حقوق ايران بررسی می نماييم.
الف( فقه مذاهب اسلمى

طور  به  می كنيم  مالحظه  فقهی،  متون  بررسی  در 
مفصل راجع به رجوع شهود و عدم صالحيت آنها و 
شهادت زور )دروغ( و نيز حلف كه جزء ادله اثبات 
را  اين  است.  شده  بحث  می گردند،  محسوب  دعوی 
نيز اضافه می كنيم كه ساير ادله ای كه در مقام اثبات 
دعوی هستند، مانند تأثير خطا در نظر كارشناسانی كه 
رأی مستند به نظر آنان است و قاطع دعوی محسوب 
توضيح  در  دارند.  قرار  دسته  همين  در  می گردند، 
از صدور  پس  رجوع  مراد  گفت:  بايد  شهود  رجوع 
حكم است، حال ممكن است در موضوع احكام مالی 
باشد كه اين رجوع پيش از قبض مال باشد يا بعد از 
نيز می تواند در موضوعات غيرمالی باشد  قبض آن. 
مانند شهادت به طالق يا نكاح. همچنين در صالحيت 
شهود دو حالت متصور است: يا شهود كافر باشند يا 

فاسق.
ادعا شود  عليه حاكم  چنانچه  است  توضيح  به  الزم 
كه حكمش به واسطه شهادت شاهدان فاسق بوده، به 
حاكم گفته می شود و اگر وی اعتراف كرد كه براساس 
شهادت شاهدان فاسق حكم صادر نموده، ضامن است 
و اگر اين ادعا را رد كرد، مدعی بايد شاهد اقامه كند 
نتوانست، حاكم  اگر  اين گونه حكم كرده و  كه حاكم 
او  نفع  به  و  نكرده  اين گونه حكم  كه  می خورد  قسم 
حكم می شود )و تبرئه می گردد(. شافعی اين قول را 
بر عهده حاكم است  ابوحنيفه،  به نظر  پذيرفته است. 
در  است.  كرده  حكم  عادل  شاهد  با  كه  بياورد  بينه 
اين موضوع، دليل فقه اماميه آن است كه حاكم امين 
است و از امين بينه خواسته نمی شود و قولش با يمين 

پذيرفته می شود و در اين حكم شاهد ضامن است.20
براساس روايت جميل بن دّراج،21 زمانی كه اشخاصی 
شهادت دهند و سپس رجوع كنند، اگر عليه شخصی 

20. ر.ك: الخالف، ج6، ص216.
ُموا َو إِْن لَْم يَُكْن قُِضَي ُطِرَحْت َشَهاَدتُُهْم  نُوا َما َشِهُدوا بِِه َو ُغرِّ 21. »ُضمِّ

ُهوُد َشْيئًا« )وسائل الشيعة، ج27، ص326(. ُموا الشُّ َو لَْم يَُغرَّ

براساس آن قضاوت شده باشد، ضامن و بدهكار آن 
شخص هستند و اگر براساس آن قضاوت نشده باشد، 
بدهكار  چيزی  هيچ  شهود  و  می شود  رد  شهادتشان 
نيستند.22 البته اگر شهودی كه عدالتشان احراز شده، 
شهادت دهند و بعد رجوع كنند، چنانچه شهادت بعد 
از قبض باشد، به اجماع فقهای امت )به استثنای سعيد 
نمی شود.23  نقض  حكم  ديگر  اوزاعی(  و  مسيب  بن 
در مباحث بعد، به ضمانها و مسئوليت مالی اين قسم 

خواهيم پرداخت.
حالتی نيز وجود دارد كه حاكم به واسطه شهادت دو 
شرايط  آنها  كه  شود  معلوم  سپس  كند،  حكم  شاهد 
كافر  دو  آن  كه  شود  معلوم  اگر  نداشتند.  را  شهادت 
اگر  همچنين  می شود.  نقض  اجماع  به  حكم  بودند، 
فسق  چنانچه  هستند،  فاسق  دو  آن  كه  شود  معلوم 
حكم  از  بعد  كه  نباشد  معلوم  يا  باشد،  حكم  از  بعد 
است يا قبل از آن، حكم نقض نمی شود، اما اگر فسق 
می شود.  نقض  اجماع  به  حكم  باشد،  حكم  از  قبل 
اگر حكم نشود كه هيچ، اما اگر حكم نقض شود )به 
هر علتی( يا تلف چيزی )تلف انسان و ...( يا امری 
مالی است. در حالت اول، موضوع خارج از بحث ما 
است، اما اگر از مورد دوم )مالی( باشد، چنانچه اصل 
مال باقی باشد، آن برمی گردد و اگر تلف شده باشد، 
برايش  كه  باشد  در دست كسی  مال  كه  در صورتی 
شهادت داده اند و مال تلف شود، ضامن آن است. با 
اين توضيح كه اگر دارا بود، آن را پرداخت كرده و 
در غير اين صورت، امام تا زمانی كه بتواند پرداخت 
است  يد  قاعده  اماميه  فقهای  دليل  اينجا  در  می كند. 
)يعنی هر دستی چيزی گرفت ضامن است تا زمانی 
كه برگرداند(،24 برخالف قصاص و ديه كه مشهود له 
چيزی را اخذ نمی كند و از باب يد ضامن نيست و به 

همين خاطر امام ضامن است.25

22. ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص508.
23. ر.ك: المبسوط في فقه اإلمامية، ج8، ص246.

24. »َعَلی اليِد ما اَخَذْت َحتّی  تَُؤّدی«.
25. المبسوط في فقه اإلمامية، ج 8، ص254.
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چند  شهود  شهادت  در  اماميه  فقهای  برخی  نظر  از 
حالت متصور است:

باشند،  نداشته  را  شهادت  شرايط  شهود  چنانچه   -1
اگر قاضی متوجه شود شهود حين شهادت )نه حين 
حكم( فاسق بوده اند، حكمش نقض می شود و حتی 
اگر بعد از شهادت و قبل از حكم، مجنون يا بيهوش 

شوند، باز هم به شهادت آنها حكم صادر می شود.
داده  )دروغ(  زور  شهادت  شهود  كه  هنگامی   -2
به  شهادت  كه  شود  معلوم  حكم  از  بعد  اگر  باشند، 
دروغ بوده، حكم نقض می شود. اگر عين باقی است، 
يا  )مثل  ضامن اند  شهود  وگرنه  می شود  برگردانده 
قيمت را بدهند(. البته به نظر برخی می توان به شهود 
علم  عدم  صورت  در  و  نمود  مراجعه  مشهود له  و 

مشهود له وی می تواند به شاهد مراجعه كند.
3- چنانچه شهود از شهادت خويش رجوع كنند، اگر 
نمی شود  حكم  شهادتشان  به  برگردند،  حكم  از  قبل 
و  نمی شود  نقض  برگردند، حكم  از حكم  بعد  اگر  و 
شهود ضامن اند. اگر ثابت شود كه شهادتشان شهادت 
مال  باشد،  ممكن  اگر  و  نقض شده  بوده، حكم  زور 

برمی گردد وگرنه شهود ضامن اند.26
در فقه اهل سنت اگر شهود قبل از حكم رجوع كنند، 
آن  از  بعد  اگر  و  نمی شود  حكم  شهادت،  آن  بنابر 
اينكه  يكی  می خورد:  به چشم  فتوا  دو  كنند،  رجوع 
بنابر نظر اكثر فقهای قديم اهل سنت، مالك و نظر اول 
شافعی و نيز ابن قدامه شهود ضامن اند و ديگری اينكه 
او می باشد، هيچ  اخير  نظر  كه  نظر دوم شافعی  بنابر 
كس ضامن نيست، مگر در صورت شهادت به آزادی 
برده كه شهود ضامن اند. در صورت معلوم شدن كفر 
صورت  در  و  می شود  نقض  حكم  اجماع  به  شهود 
وجود عين برگردانده می شود وگرنه محكوم له ضامن 
است. در صورت معلوم شدن فسق شهود، اكثر علمای 
ابن قدامه  و  نقل  بنابر يك  بن حنبل  احمد  اهل سنت، 
26. ر.ك: تحرير الوســيلة، ج2، صــص419-452؛ زبدة األحكام، 
ص230؛ تحريــر األحــكام الشــرعية، ج 3، ص509 ؛ مبانی تكملة 

المنهاج، ج41، صص114، 183، 189و197.

نقض می شود و محكوم له در صورت  معتقدند حكم 
تلف ضامن است و در صورت وجود عين برگردانده 
می شود. اما بنا بر قول ديگر احمد بن حنبل و برخی 
اگر  نمی شود و شهود ضامن اند.  نقض  شافعيها حكم 
داده اند،  شهادت  دروغ  به  شاهدان  كه  شد  دانسته 
اگر عين مال موجود است،  بايد نقض شود و  حكم 
برگردانده می شود و در صورت تلف شهود ضامن اند. 
مگر اينكه دروغ بودن شهادت با اقرار آنها ثابت شود 
و محكوم له هم آنها را تصديق نكند و با آنها موافق 
نباشد كه در اين صورت رجوع است و احكام رجوع 

در مورد آن بيان شد.27
ب( حقوق ايران

دادرسی  آيين  قانون   426 ماده  در  ايران  حقوق  در 
مدنی مصوب  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی 
شده  اشاره  دادرسی  اعاده  موارد  به  1379ش  سال 
است. مطابق اين ماده، چنانچه طرف مقابل درخواست 
كننده اعاده دادرسی حيله و تقلبی به كار برده كه در 
صدور  از  پس  نيز  و  است  بوده  مؤثر  دادگاه  حكم 
حكم، اسناد و مداركی به دست آيد كه دليل حقانيت 
شود  ثابت  و  باشد  دادرسی  اعاده  كننده  درخواست 
مكتوم  دادرسی  در جريان  ياد شده  مدارك  و  اسناد 
آن  احراز  است،  نبوده  متقاضی  اختيار  در  و  بوده 
موجب نقض حكم و اعاده اجرای حكم خواهد شد 
شهادت  و  سوگند  در  وارد  ايراد  می رسد  نظر  به  و 
از  ضمن  در  گيرد.  قرار  ماده  اين  زمره  در  می تواند 
سال  مصوب  كيفری  دادرسی  آيين  قانون   477 ماده 

1392ش نيز می توان استفاده نمود.

شیوه اعاده حکم
مواردی  از  جهت  هر  به  شد  مشخص  آنكه  از  پس 
اجرا  از  قبل  به حال  شده  اجرا  بايد حكم  گفتيم  كه 
بازگردد، با حاالت مختلفی مواجه می شويم. هرچند 
بنای اوليه بر آن است كه حكم اجرا شده مثل حالت 

27. ر.ك: المغنی، ج10، ص95.
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پيش از اجرا شود، ليكن در حالتهای مختلفی مالحظه 
شرايط  كه  ندارد  وجود  آن  امكان  اصواًل  می گردد 
سه  اين خصوص  در  شود.  اجرا  از  پيش  حالت  مثل 
اعاده  قابل  راحتی  به  اينكه  اول  است:  متصور  حالت 
باشد؛ يعنی با اعاده آن هيچ خسارتی هم وارد نشود. 
اينكه در  باشد. سوم  اعاده  اينكه اصواًل غيرقابل  دوم 
صورت اعاده، ضرر و زيانی به بار خواهد آورد. الزم 
به صورت كامل  به ذكر است در برخی موارد، حكم 
اجرا شده است يا ممكن است جزئی از آن اجرا شده 

و قسمت ديگر اجرا نشده باشد.
چشم  به  اعاده  برای  ويژه ای  قاعده  فقهی  متون  در 
نمی خورد. به هر حال بايد به سراغ اصول كلی برويم 
كه می توان بهترين اصل فقهی را استصحاب يافت. برای 
تبيين موضوع مثالی ذكر می كنيم: اگر شخص »الف«، 
مالك مالی باشد و با حكم قاضی مال به شخص »ب« 
داده شود، پس از نقض اين حكم، در صورتی كه شك 
قاعده  از  نتوانيم  اگر  و  كيست  حاضر  مالك  كه  كنيم 
فقهی ديگری استفاده نماييم، براساس اصل استصحاب 
شخص »الف« كه سابقًا مالك بوده، در حال حاضر نيز 
بايد توجه  اين خصوص  مالك محسوب می شود. در 
كه  اعاده می شود  اجرايی در صورتی  اقدامات  داشت 
امكان اعاده وجود داشته باشد.28 البته در برخی موارد 
ممكن است برای مثال امكان اعاده عين وجود نداشته 
اعاده  جايگزين  شيوه های  به  حالت  اين  در  كه  باشد 
عمل می شود. در موارد ذيل خواهيم ديد در صورت 
اعاده به طور نسبی احكامی مشابه بر آنها بار خواهد 

شد.
1( اعاده در امور مالی

فقه مذاهب  امور مالی در  اعاده در  به  اين مبحث  در 
اسالمی و حقوق ايران پرداخته خواهد  شد.

الف( فقه مذاهب اسلمى
در موضوعات مالی در مقايسه با موضوعات غيرمالی، 
وجود  اجرا  اعاده  در  آسان تری  راه  می رسد  نظر  به 

28. اجرای احكام مدنی، موسوی، ص97.

سه  از  بيش  است.  معلوم  و  معيّن  موضوع  زيرا  دارد؛ 
اول،  حالت  در  ندارد.  وجود  موضوع  اين  در  فرض 
را  آن  داريم  بنا  و  گرفته  صورت  كه  اجرايی  حسب 
اين  در  و  نماييم  مسترد  عينًا  را  مال  بايد  كنيم،  اعاده 
فرض با استرداد مال خسارتی نيز وارد نشده است. در 
حالت دوم، مال را مسترد نموده، ليكن خسارتی به مال 
وارد شده يا منفعتی از دست رفته است كه اعاده آن 
با استرداد مال به عالوه خسارت يا منفعت زوال يافته 
خواهد بود. در حالت سوم، مال موضوع اجرا معدوم 
شده يا اينكه اعاده و استرداد آن ممكن نيست كه در 
اين حالت مثل يا قيمت آن مال را اخذ خواهيم نمود.

به نظر ابن ادريس، اگر موضوع از موارد مالی و عين 
مال باقی باشد، آن مال به صاحبش برمی  گردد و اگر 
ضامن  او  باشد،  رفته  بين  از  مشهود له  دست  در  مال 
بر عهده  قتل مسئوليت  بحث  اينكه در  است، و علت 
بيت المال، ولی در موضوعات مالی بر عهده مشهود له 
است، اين است كه در اينجا قاعده يد جاری است و 
مشهود له را ضامن می كند و شهود با رجوع از عدالت 
اشتباه كرده اند.29 در مواردی كه  نمی افتند؛ زيرا شايد 
عين مال باقی است، به نظر می رسد چه خطای قصوری 
باشد، عين برگردانده  باشد چه تقصيری وجود داشته 
می شود، ليكن از جهت تعزير يا عقوبتهای ديگر بحث 
متفاوت است كه محل بحث ما نيست.30 همچنين راجع 
به از دست رفتن منافع اموال نيز می توان از قواعدی 
مانند اتالف، تسبيب و ساير قواعد فقهيه ای كه به نوعی 
متضمن جبران خسارت هستند، بهره جست و موضوع 

آن از مجرای قواعد عام است.
در امور مالی نظر فقهای اهل سنت بنابر قولی كه حكم 
از  شهود  رجوع  بحث  در  مثال  برای  می گردد،  نقض 
شهادت )مطابق نظر مسيب، اوزاعی و شوكانی( به اين 
دليل كه حق با اين شهادت ثابت شده و با از بين رفتن 
منشأ حكم، حكم از بين رفته است، بر آن است كه مال 

29. السرائر، ج2، ص151.
30. ر.ك: فقه الصادق)ع(، ج25، ص68.
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به صاحب آن بازگردانده می شود.31
ب( حقوق ايران

نظريه مشورتی شماره  ايران مطابق  در رويه قضايی 
قانون   39 ماده  1381/12/6ش،  مورخ   7/1017
اجرای احكام مدنی، در هر حال اجازه اعاده به وضع 
اينكه  از  است  اعم  اجازه  اين  و  است  داده  را  سابق 
به ديگری منتقل شده، يا تخليه و  ملك مورد حكم 
در اختيار ديگری به عنوان رهن يا اجاره قرار گرفته 
باشد؛ زيرا اعاده وضع به حال سابق تمام اقداماتی را 
كه به منظور اجرای حكم صورت گرفته است، زايل 

می سازد.32
هرگاه  مدنی،  احكام  اجرای  قانون   39 ماده  طبق 
حكمی كه به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ يا 
نهايی بالاثر  به موجب حكم  يا اعاده دادرسی  نقض 
كننده  اجرا  دادگاه  دستور  به  اجرايی  عمليات  شود، 
حكم به حالت قبل از اجرا برمی گردد، و در صورتی 
ممكن  آن  استرداد  و  بوده  معيّن  عين  به  محكوم  كه 
قيمت آن را وصول می نمايد.  يا  نباشد، دادورز مثل 
در  قضايی  رويه  است.  بالجهت  محكوم له،  استفاده 
دشواری  دارد.  آشكاری  نظر  اختالف  خصوص  اين 
در جايی است كه برای مثال ملكی به اشخاص ثالثی 
به  بعدی  ايادی  باشد و  نيز تنظيم شده  منتقل و سند 
ثابت  حقوق  و  شده  متصرف  ملك  در  ترتيب  همين 
تحصيل نموده باشند. مالحظه می شود كه رويه قضايی 
به جای تأكيد بر ظاهر قانون، مسئله را به نحو عادالنه 
و منصفانه تحليل می كند و خود را از عناوينی مانند 
به عناوينی نظير تلف حكمی نزديك  غصب، دور و 
می نمايد و به قواعد عمومی پايبند نيست؛ زيرا اعمال 
آن قواعد، سبب تحقق انواع دعاوی و اختالف مدنی 

و جزايی و اختالل در نظم عمومی می شود.33
31. ر.ك: »الرجوع عن الشــهادة و أحكامه فی الفقه اإلســالمی«، 

صص970و971.
32. تفسير جامع قانون اجرای احكام مدنی، ص143.

33. ر.ك: اجرای احكام مدنی در نظم حقوقی كنونی، ص106؛ شرح 
جامع قانون اجــرای احكام مدنــی، ج1، ص171؛ حقوق حاكم بر 

اجرای آرای مدنی، ص474.

2( اعاده در امور غیرمالی
 در اين مبحث به اعاده در امور غيرمالی در فقه مذاهب

اسالمی و حقوق ايران پرداخته می شود.
الف( فقه مذاهب اسلمى

است،  غيرمالی  شده  اجرا  حكم  كه  موضوعاتی  در 
خاص  قاعده  دنبال  به  بايد  موضوع  هر  در  اصواًل 
به احكامی  به ذكر است راجع  موضوع گشت. الزم 
اجرايی  عمليات  بازگرداندن  دارند،  اعالمی  جنبه  كه 
به حالت پيش از اجرا، به مفهوم دقيق واژه، در مورد 
اجرا  عملياتی  زيرا  نمی آيد؛  پيش  القاعده  علی  آن 
نشده تا بازگردانده شود.34 از موضوعات غيرمالی كه 
مبتال به می باشد، می توان به مسائل مربوط به نكاح 
و طالق اشاره كرد. هرچند در موضوعات ديگر نيز 
مسائلی در فقه مالحظه می شود كه در جامعه امروزی 
يا وجود ندارد يا مبتال به نيست، مانند عتق و مسائل 

مربوط به عبد و امه.
در موضوعات غيرمالی همانند طالق، در حالتی كه 
قاضی حكم به طالق دهد و سپس خطای آن مشخص 
شود، حكم فاقد ارزش می گردد و چون طالقی جاری 
اول  همسر  زوجيت  در  همچنان  زوجه  است،  نشده 
خويش است. به هر حال چنانچه اجرای حكم قاضی 
اثرات مالی نيز دربر داشته باشد، مانند آنكه زوج دوم 
مالی  ازای  مابه  دارای  كه  روحی  خسارات  متحمل 
به طور  اين خسارات جبران گردد.  بايد  باشد،  شده 
به  كلی می توان گفت: قاعده آن است كه هر چيزی 
به  خساراتی  چنانچه  و  بازمی گردد  خود  اول  جای 
اينكه چه موضوعی  اما  بايد جبران شود،  آورد،  بار 
موجب ضمان است، هر مورد بايد به صورت جداگانه 
بررسی شود و خارج از بحث ما است؛ زيرا فقها در 
عده ای  دارند.  نظر  اختالف  بضع  مانند  موضوعاتی 
آن  مسئله  موضوع طالق  در  كه  دارند  آن  بر  اعتقاد 
است كه اگر پس از صدور حكم طالق و اجرا، زن 
باشد، چنانچه طالق  كرده  ديگری  نكاح  به  مبادرت 

34. اجرای احكام مدنی، شمس، ج1، ص566.
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قبل از دخول با زوج دوم باشد، يا اينكه قبل از دخول 
تمام مهرالمسمی را بگيرد، زوج دوم مستحق اين نصف 
يا تمام مهرالمسمی است و اگر پس از دخول باشد، 
بعد  السرائر  در  ابن ادريس  البته  نيست.  ضمانی  هيچ 
»اگر دو شاهد  نظر شيخ طوسی، می نويسد:  بيان  از 
شهادت به طالق دهند و عده نگه دارد و ازدواج كند 
و دخول صورت گيرد و سپس آنها رجوع كنند، حد 
بر آن دو واجب می شود و ضامن مهريه اند كه بايد به 
همسر دوم بدهند و زن هم بعد از استبرا به همسر اول 
خود بازمی گردد«.35 سپس اشكاالت و نقطه نظرات 
خود را نسبت به شيخ طوسی، اين گونه مطرح می كند: 
منظور  است حد می خورند،  گفته  كه  در جايی  اول؛ 
اول  همسر  به  است  گفته  اينكه  دوم؛  است.  تعزير 
برمی گردد، محل اشكال است؛ زيرا حاكم به شهادت 
دو عادل حكم به طالق داده و اين زن به خاطر حكم 
اين قاضی ازدواج كرده است. اگر رجوع كنند، حكم 
نقض نمی شود و صرفًا آنچه كه تلف شده را ضامن اند، 
به  و  است  ابواب  تمامی  حكمی ساری و جاری در 
همين خاطر ازدواج دوم باطل نمی شود. از نظر وی 
آنچه شيخ در النهاية آورده، صرفًا خبر واحد است كه 
به صورتهای ديگر و با اختالف آمده است و نمی شود 
در آن از اجماع دست كشيد. هرچند در المبسوط از 
اين تفصيل رجوع كرده است؛ زيرا در جايی كه زن به 
شهادت به طالق ازدواج دوم می كند، نه تنها نمی گويد 
به همسر اولش برمی گردد، بلكه می گويد حكم نقض 
نمی شود. شهادت عمدی دروغ تعزير دارد و شهادت 
خطايی كيفری ندارد. اگر قاضی بعد از حكم بفهمد كه 
شهود شرايط شهادت را نداشته اند، به اجماع حكمش 

نقض می شود.36
شيخ حرعاملی در وسائل الشيعة می نويسد: سؤال شد 
در مورد شاهدانی كه شهادت به طالق زنی داده اند، 
و  بيايد  شوهرش  بعد  و  كند  ازدواج  زن  آن  سپس 
امام فرمود: آنان حد می خورند  انكار كند،  طالق را 

35. السرائر، ج2، صص151-149.
36. همان.

و ضامن مهريه برای همسر دوم هستند و آن زن عده 
نگه می دارد و به همسر اولش برمی گردد. سپس بيان 
می كند: در مورد زنی كه دو نفر نزد او شهادت دهند 
شوهرش مرده است، پس ازدواج كند و همسر اولش 
به  است،  مهريه  زن  آن  برای  فرمود:  حضرت  بيايد، 
خاطر آن رابطه ای كه همسر دوم با او داشته و شاهدان 
حد می خورند و مهريه را بايد به آن زن بدهند و آن 
زن هم عده نگه می دارد و به همسر اولش برمی گردد. 
شهادت  كه  شاهد  دو  مورد  در  می نويسد:  همچنين 
كند، سپس همسر  ازدواج  آن زن  و  بدهند  به طالق 
اولش بيايد و يكی از شاهدان خودش را تكذيب كند، 
حضرت فرمود: شاهد ديگر چيزی بر عهده اش نيست 
و آن كه خود را تكذيب كرده بايد مهريه را به همسر 
دوم بدهد و بين آن دو جدايی می اندازند و عده نگه 

می دارد و بعد به همسر اول بازمی گردد.37
در شهادت به طالق، اگر ثابت شود كه شهادت دروغ 
بوده، يا اينكه قبل از حكم حاكم رجوع كنند، شهادت 
باطل می شود، ولی اگر بعد از حكم حاكم رجوع كنند، 
شرايط صحيح  با  طالق  چون  نمی شود؛  باطل  حكم 
جدايی  نشود،  ثابت  خالفش  وقتی  تا  و  شده  ثابت 
)حاصل از آن( باقی است و اين عدم نقض به استناد 
رواياتی است كه گفته بود رجوع قبل از حكم باعث 
از  بعد  كه  است  اين  مفهومش  می شود؛  حكم  نقض 
باعث نقض حكم نمی شود. ممكن است  حكم ديگر 
قائل به نقض حكم با رجوع شهود شويم؛ زيرا دوام 
جدايی بسته به دوام شهادت است و با رجوع شهود 
به  نياز  خالفش  كه  نيست  ثابت  قطعی  حكم  ديگر 
اثبات قطعی داشته باشد و اين نقض حكم را رواياتی 
رجوع  تقدير  بنابر  حكم  نقض  بر  كه  می نمايد  تأييد 
امور مالی داللت می كنند. همچنين روايت  شهود در 
ابراهيم بن عبدالحميد،38 اين مطلب را تأييد می كند؛ 

37. وسائل الشيعة، ج 27، صص332-330.
َجْت ثُمَّ َجاَء  38. »فِي َشاِهَديِْن َشِهَدا َعَلی اْمَرأٍَة بَِأنَّ َزْوَجَها َطلََّقَها فَتََزوَّ
ْوِج ثُمَّ  َداَق لِلزَّ نَاِن الصَّ اَلَق قَــاَل يُْضَربَاِن الَْحدَّ َو يَُضمَّ َزْوُجَها فََأنَْكَر الطَّ

ِل« )همان، ج27، ص330(. تَْعتَدُّ ثُمَّ تَْرِجُع إِلَی َزْوِجَها اأْلَوَّ
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زيرا در روايت آمده كه وقتی دو شاهد به طالق زنی 
شهادت دهند و آن زن ازدواج كند و بعد همسر اولش 
پيدا شود و منكر طالق شود، آنها حد می خورند و زن 
به همسر اولش برمی گردد. اين مطلب نشان می دهد 

كه حكم نقض می شود.39
اهل سنت، در  فقهای  نظر  و  مبانی  امور غيرمالی،  در 
در  هرچند  است،  سابق  حال  به  وضع  اعاده  نتيجه، 
دارد.  اختالف  اماميه  فقه  با  شود،  نقض  حكم  اينكه 
برای مثال در بحث رجوع از شهادت، هرچند حكم 
نقض نمی گردد، ليكن از آنجا كه شهود موجب ورود 
اينكه  در  ولی  بوده،  ضامن  آنان  شده اند،  خسارت 
چه ميزان مسئوليت دارند، محل اختالف است.40 در 
موضوعات غيرمالی اثر اصلی اعاده بالاثر شدن حكم 
می باشد، اما چنانچه امور غيرمالی واجد اثر خسارتی 
مطابق  آنان  خسارت  جبران  و  اعاده  بشوند،  مالی 

شرايط اعاده در امور مالی است.
ب( حقوق ايران

احكام  اجرای  قانون  ماده 39  می رسد ظاهر  نظر  به 
مدنی مربوط به احكام مالی است، اما اعاده در مورد 
از  منظور  البته  است.  اجرا  قابل  نيز  غيرمالی  احكام 
غيرمالی بودن، آن نيست كه از جهت هزينه دادرسی 
غيرمالی تلقی شوند، بلكه منظور مواردی مانند تعيين 
اجرای آن،  او، حكم طالق و  بعدی  قيم و تصرفات 
به حكم  می توان  همچنين  است.  مالقات  و  حضانت 
سردفتر  كه  كرد  اشاره  سندی  ابطال  و  بطالن  اعالم 
اثر  است. حال  رسانيده  ثبت  به  را  آن  اسناد رسمی 
اعاده در اين گونه موارد دستور دادگاه به بی اثر شدن 
بطالن سند و در نتيجه اعتبار سند اوليه است. اصواًل در 
اين موارد )غيرمالی(، بايد از اعاده وضع به حالت قبل 
دفاع كرد، با اين تفاوت كه اعاده وضع، تنها نسبت به 
آينده است؛ يعنی از حكم رفع اثر می شود و نسبت به 

39. مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص506؛ وســائل الشيعة، ج18، 
صص241و242.

40. ر.ك: »الرجوع عن الشــهادة و أحكامه فی الفقه اإلســالمی«، 
صص989-975.

آينده اثری نخواهد داشت. اما بخشی از حكم صادره 
به  مثال حضانت طفل،  برای  كرد،  اعاده  نمی توان  را 
حكم دادگاه با يكی از اوليای قانونی است، با نقض 
رأی، از ادامه حضانت و تحويل طفل امتناع می شود و 
طفل را به شخص ديگر بازمی گرداند، اما برای روزها 
عماًل  است،  بوده  محكوم له  نزد  طفل  كه  سالهايی  يا 

ضمانت اجرايی وجود ندارد.41
3( اعاده در امور پیش بینی شده

منظور ما حاالتی است كه امكان اعاده محتمل است 
و شرايط بازگشت از آن موضوع پيش بينی شده است. 
قبلی  از همان دو حالت  نوعی  به  نيز  امور  اين  البته 
و  فقه  در  آنها  اعاده  شيوه  كه  تفاوت  اين  با  هستند، 
كه  روشنی  بسيار  مثال  است.  شده  پيش بينی  قانون 
در اين باره وجود دارد، در خصوص زمانی است كه 
حكم موت فرضی شخصی صادر شده و امكان دارد 
آن شخص بازگردد و روشن است اين مورد متفاوت 
شهادت  برای صدور حكم  شهود  كه  است  حالتی  با 
زور داده اند. در امور مالی، پس از صدور حكم موت 
فرضی و دادن اموال غايب به تصرف قطعی ورثه، بايد 
آنچه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور 
حين پيدا شدن غايب موجود باشد، مسترد دارند.42 
ولی مسئول اموالی كه از بين رفته و عوض آنها نيز 
را  غايب  خانه  اگر  مثاًل  نمی باشند.  نيست،  موجود 
فروخته و پول آن را خرج كرده باشند، در مقابل آن 
مسئوليتی نخواهند داشت؛ زيرا به موجب حكم موت 
فرضی و تصرف اموال به ورثه امين تلقی می گردند و 

تصرف آنان نيز مالكانه محسوب می گردد.
هرگاه يكی از ورثه سهم االرث خود را فروخته و با 
پول حاصل از آن مالی خريده باشد، اين سؤال به ذهن 
می رسد كه آيا غايب پس از بازگشت می تواند آن را 
تصاحب كند؟ ممكن است گفته شود كه غايب حقی 
نسبت به اموال خريداری شده ندارد و آن مال عوض 

41. ر.ك: حقوق حاكم بر اجرای آرای مدنی، ص503.
42. ماده 1027 قانون مدنی.
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مال غايب محسوب نمی شود؛ زيرا ظاهراً مقصود از 
مال  ازای  در  مستقيم  به طور  كه  است  مالی  عوض، 
غايب به دست آمده باشد، نه مال ديگری كه در مقابل 
آن عوض، تحصيل شده است. اما به اين ظاهر نبايد 
حكم  بطالن  غايب  آمدن  با  وقتی  زيرا  كرد؛  اعتماد 
امكان  كه  آنجا  تا  بايد  فرضی كشف می گردد،  موت 

دارد، وضع غايب را به حالت سابق برگرداند.43
در امور غيرمالی غايب مفقود األثر، آنچه مورد توجه 
شده  وضع  آن  به  راجع  خاصی  احكام  و  واقع  فقها 
طالق  اختيار  كه  آنجا  از  است.  او  زن  طالق  است، 
با شوهر است، مرد می تواند زن را طالق دهد و وی 
مشكلی از اين باب ندارد. اما چنانچه فقيهان اماميه 
گفته اند و در قانون مدنی ايران نيز آمده است: »زنی 
داده  طالق  را  او  حاكم  و  بوده  غايب  او  شوهر  كه 
دارد«.44  نگه  تاريخ طالق عده وفات  از  بايد  باشد، 
حال اگر شخص غايب پس از وقوع طالق و گذشتن 
مدت عده مراجعه كند، ديگر حقی نسبت به زن سابق 
خود نخواهد داشت، ليكن اگر قبل از انقضای مدت 
عده بازگردد، نسبت به طالق حق رجوع دارد؛ يعنی 
اثر  ادامه نكاح  بر  اراده خود مبنی  با اظهار  می تواند 

طالق را از بين ببرد.45
ابوحنيفه و شافعی، در يكی از قولهايشان، می گويند 
ازدواج  برگردد، در صورتی كه زن  اول  هرگاه زوج 
همسر  زن  و  می شود  باطل  دوم  ازدواج  باشد،  كرده 
زوج اول به شمار می آيد. اما مالك قائل به تفكيك 
شده است و می گويد هرگاه زوج اول، قبل از نزديكی 
شوهر دوم برگردد، زن از آن شوهر اولی است و اگر 
با شوهر دوم نزديكی كرده باشد، شوهر اولی مختار 
است، اگر بخواهد با پرداخت مهريه به شوهر دومی، 
برای  زن را در اختيار خود می گيرد و اگر خواست 

اولی می گذارد و صداق را از او می گيرد.46

43. حقوق مدنی اشخاص و محجورين، ص76.
44. ماده 1156 قانون مدنی.

45. حقوق مدنی اشخاص و محجورين، ص77.
46. ر.ك: المغنی، ج7، ص438؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورين، 

ص78.

قاعده  نيز  پيش بينی شده  امور  اين  می توان گفت در 
همانند دو عنوان سابق امور مالی و غيرمالی است، با 
اين تفاوت كه در مواردی اختالفات ناچيزی وجود 
دارد كه آن را از امور مالی و غيرمالی متمايز می نمايد. 
مثال ديگری نيز از حالت خاصی از اعاده در حقوق 
قانون   144 ماده  موجب  به  كرد.  ذكر  می توان  ايران 
كه ملك خريدار  مواردی  مدنی: »در  احكام  اجرای 
نداشته و محكوم له آن را در مقابل طلب خود قبول 
مزايده  انجام  تاريخ  از  ماه  دو  ظرف  مالك  نمايد، 
می تواند كليه بدهی و خسارات و هزينه های اجرايی 
شود.  محكوم له  به  ملك  انتقال  مانع  و  پرداخته  را 
دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور، دستور انتقال تمام 
يا قسمتی از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد، 
خواهد داد«. قانون با اين حكم، در صدد حفظ حقوق 
محكوم عليه است؛ زيرا اواًل؛ به ادامه علقه او با ملك 
احترام می نهد و فرصتی برای بقای آن می دهد، ثانيًا؛ 
ممكن است قيمت ملك در فاصله ارزيابی تا مزايده 
تغيير يابد و محكوم له از اين افزايش، استفاده بالجهت 
كند، بنابراين با ايجاد فرصت مذكور، در صدد است تا 

افزايش قيمت به مالك واقعی آن تعلق گيرد.47
در كليه مواردی كه حالت خاصی به چشم می خورد، 
وجود شرايط ويژه به جهت تفاوتهايی است كه اعاده 
هنگامی  مثال  برای  دارد.  مشابه  تأسيسهای  ديگر  با 
كه در قواعد عمومی قراردادها از حق فسخ در مقابل 
اين  در  را  دو  آن  تفاوت  می شود،  بحث  حق رجوع 
و  می كند  منحل  را  حقوقی  رابطه  فسخ  كه  می دانند 
قائم به عين مال نيست، اما رجوع قائم به عين است 
و اگر دسترسی به عين ممكن نباشد، رجوع نيز ممكن 

نخواهد بود.

اشخاص مسئول جبران خسارات
اجرای  اعاده  علت  به  كرديم،  بيان  كه  مواردی  در 
از اصل مال، ممكن است ضرر و  نظر  حكم، صرف 
زيانی نيز وارد شود، قطعًا با اين سؤال مواجه هستيم 

47. حقوق حاكم بر اجرای آرای مدنی، صص468و469.
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خسارات  جبران  مسئول  و  پاسخ گو  كسی  چه  كه 
می باشد؟ در اصل 171 قانون اساسی از كلمه تقصير 
صحبت شده و معنی اين كلمه عبارت است از تجاوز 
از رفتاری كه انسانی متعارف در همان شرايط وقوع 
حادثه دارد.48 اشتباه قاضی وقتی است كه وی بدون 
نيت عماًل موجب ورود زيان می شود. چون  قصد و 
بر عهده  امر قضا را  نهايی  دستگاه قضايی مسئوليت 
قوه  متوجه  قاضی، ضمان  اشتباه  در خصوص  دارد، 
قضائيه )بيت المال( می شود. اگر اشتباه قاضی ناشی از 
نقائص كلی قانون يا سازماندهی كلی دستگاه قضايی 
قدرت  اعمال  نحوه  به  مربوط  نارسايی  چون  باشد، 
جبران خسارت  و  بوده  دولت ضامن  است،  عمومی 
نيز بر عهده دولت است.49 اگر اشتباه قاضی ناشی از 
تخلفات و سهل انگاريهای مأمورانی باشد كه مقدمات 
پرونده را فراهم كرده اند، در اين صورت ضمن اينكه 
قوت  به  ديده  مقابل خسارت  در  قضائيه  قوه  ضمان 
نحو  به  دارد  حق  مربوطه  دستگاه  است،  باقی  خود 
به دولت وارد  بابت  اين  از  كه  را  مقتضی، خساراتی 

شده، مطالبه نمايد.50
چنانچه مالحظه می گردد، می توان اشخاصی از جمله 
قضايی،  دستگاه  وابستگان  ساير  و  قاضی  بيت المال، 
دستگاه  به  غيرمنتسب  اشخاصی  نيز  و  ادعا  طرفين 
قضايی را مسئول قلمداد كرد. ضمن اينكه استفاده از 
قواعد فقهی همانند اتالف، تسبيب و يد به ما در يافتن 
جبران  نيز  و  حكم  اجرای  اعاده  موضوع  مسئوالن 
كنندگان خسارات وارده كمك می نمايد. جمله »من 
أتلف مال الغير فهو له ضامن«؛ »هركس مال ديگری 
از  را تلف كند، ضامن است« كه يك حديث منقول 
معصوم)ع( می باشد، در زمره قواعدی برای شناسايی 
مسئوالن امر خواهد بود.51 در ذيل به بررسی مسئوليت 

اشخاص در سه گروه می پردازيم.

48. دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقايع حقوقی، ص67.
49. قانون اساسی در نظم حقوقی كنونی، ص553.

50. حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، ج2، ص405.
51. قواعد فقه: بخش مدنی )مالكيت ـ مسئوليت(، ص110.

1( بیت المال
بسياری جبران خطای حاكم را از بيت المال می دانند.52 
حكم  اعاده  از  ناشی  اوليه  مسئوليت  گفت:  می توان 
زمانی  مسئوالن  ساير  به  و  است  بيت المال  عهده  بر 
مراجعه می شود كه قصور يا تقصير ساير اشخاصی كه 
در ادامه نام خواهيم برد، ثابت گردد. البته اين مطلب 
به عنوان قاعده كلی از نظر ما است و برخی از فقها، به 
مسئوليت بيت المال حتی در صورت قصور يا تقصير 
نيز قائل نيستند. حسينی روحانی در  ساير اشخاص 
فقه الصادق)ع(، پس از تبيين خطای قاضی در چند 
حالت مسئوليت را بر عهده بيت المال دانسته است. در 
مال  عين  و  بوده  قصوری  قاضی  كه خطای  صورتی 
فاسد  نداند كه مدعايش  نيز  نباشد و محكوم له  باقی 
است و يا مال برای او نيست، نظر مشهور آن است 
كه بيت المال ضامن می باشد، هرچند نظر سيد يزدی 
آن است كه چنانچه مال را بگيرد، ضامن است و اگر 
در  نراقی  فاضل  نظر  همچنين  نيست.  ضامن  نگيرد، 
مستند الشيعة آن است كه هيچ كسی ضامن نيست.53 
به نظر شهيد ثانی، اگر قاضی به خطا به سود كسی در 
مورد مالی حكم كرد و نيز مانند آن، اما بعد خطايش 
روشن شد، چون اجتهاد كرده، مقصر نخواهد بود، مگر 
اتالفی در كار باشد كه در آن صورت به خاطر نص و 

حكمت، ملزم به جبران آن از بيت المال است.54
 11 ماده  در  مسئوليت  مبنای  نيز  ايران  حقوق  در 
آمده  1339ش  سال  مصوب  مدنی  مسئوليت  قانون 
است كه مقرر می دارد: »كارمندان دولت و شهرداريها 
و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسب انجام وظيفه 
اشخاص  به  بی احتياطی خسارتی  نتيجه  در  يا  عمداً 
وارده  خسارت  جبران  مسئول  شخصًا  نمايند،  وارد 
می باشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل 

52. ر.ك: المبســوط في فقه اإلمامية، ج 8، ص249؛ الســرائر، ج 2، 
ص151؛ شرائع اإلســالم، ج 4، ص159 ؛ فقه القضاء، ج1، ص274؛ 

جواهر الكالم، ج 41، ص241؛ كفاية الفقه، ج2، ص668 .
53. ر.ك: فقه الصادق)ع(، ج25، صص68-29.

54. ر.ك: الروضة البهية، ج3، ص358.
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آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات 
مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده 
اعمال  مورد  در  ولی  است،  مربوط  مؤسسه  يا  اداره 
ضرورت  حسب  بر  اقداماتی  هرگاه  دولت  حاكميت 
برای تأمين منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آيد و 
موجب ضرر ديگران شود، دولت مجبور به پرداخت 

خسارت نخواهد شد«.
2( قاضی و سایر وابستگان به دستگاه قضا

پس  شد،  گذارده  اجرا  موقع  به  حكمی  كه  هنگامی 
از احراز خطا و اشتباه، اجرای آن بايد اعاده گردد. 
و  حق  حفظ  دادرسی  از  اصلی  »هدف  واقع  در 
اجرای عدالت است ... دادرس نيز مانند سايرين در 
معرض خطا و اشتباه قرار دارد«.55 در بررسی ورود 
اينكه  اول  حالت  است:  متصور  حالت  دو  خسارات 
پس از اجرای حكم به شخص يا اشخاصی كه حكم 
به نفع آنان اجرا شده، منافعی رسيده و شخص ديگر 
متحمل ضرر و زيانهايی شده است. حالت دوم اينكه 
ممكن است خساراتی در حين اعاده عمليات اجرايی 
به وجود آيد، برای مثال در حين استرداد كاال دچار 

آسيب شود يا تلف گردد.
خصوص  در  كه  می رسد  نظر  به  الزم  توضيح  اين 
اجرای حكم، در قانون اجرای احكام مدنی 1356ش، 
نظارت قضايی به عنوان يك اصل پذيرفته شده، ولی 
در مواردی نيز قانون گذار تئوری مباشرت قضايی را 
نظارت  دادن  قرار  اصل  با  يعنی  است؛  نموده  تجويز 
گذشته،  تجربيات  به  توجه  با  قانون  اين  در  قضايی، 
همان شيوه ای به اجرا درآمد كه از سال 1307ش در 
اينكه همواره  به  با توجه  بود.  ما مطرح شده  قوانين 
احساس  ضروری  احكام  اجرای  بر  دادگاه  نظارت 
قانون اجرای احكام  قانون گذار در ماده 12  می شد، 
مدنی مقرر نمود: »مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت 
دادگاه انجام وظيفه می كند و به قدر لزوم و تحت نظر 

خود دادورز )مأمور اجرا( خواهد داشت«.

55. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، ص56.

بنابراين در قانون اجرای احكام مدنی، اصل بر نظارت 
دادگاه است؛ يعنی اصواًل دادگاه در روند اجرای حكم 
نقشی ندارد و اين امور تحت مديريت مدير اجرا و به 
وسيله مأموران اجرا )دادورزها( انجام می گيرد، ولی 
دادگاه بر عمليات اجرا نظارت دارد و با حل اختالفاتی 
كه در جريان اجرا رخ می دهد، عمليات اجرايی را در 
پذيرش  به رغم  می نمايد.  هدايت  خود  صحيح  مسير 
نظارت قضايی به عنوان اصل در قانون اجرای احكام 
مدنی، در مواردی قانون گذار بنابر ضرورت، مداخله 
دادگاه را پيش بينی نموده است. مهم ترين اين موارد، 
تأخير، توقيف، تعطيل، اعاده عمليات اجرايی و ابطال 
موجب  به  می باشد.  دادورز  عمليات  ساير  يا  مزايده 
ماده 24 قانون اجرای احكام مدنی: »دادورز )مأمور 
اجرا( بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حكم را 
تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر 
را  اجرای حكم  دستور  كه  دادگاهی  قرار  موجب  به 
تأخير  دستور  كه صالحيت صدور  دادگاهی  يا  داده 

اجرای حكم را دارد يا ...«.
از اين رو، در مواردی، تنها دادگاه حق مداخله دارد. 
كه  است  موارد  اين  از  يكی  اجرايی،  عمليات  اعاده 
تصميم گيری در مورد آن، تنها در شأن دادگاه است. 
كه  است  مواردی  از  اجرايی  عمليات  اعاده  واقع  در 
مستلزم  و  نيست  كافی  آن  مورد  در  قضايی  نظارت 
مداخله و رسيدگی قضايی است. از آنجا كه دادورز 
فقط مأمور اجرا است و عنوان قضايی ندارد، می توان 
اجرا،  امر  در  دادگاه  مباشرت  فلسفه  مهم ترين  گفت: 
قانون  يعنی  می باشد؛  موضوع  قضايی  ماهيت  داشتن 
اجرای احكام در مواردی مباشرت ماهيت دادگاه را 

تجويز نموده است.56
اجرايی  عمليات  اعاده  به  مباشرت  دادگاه  اينكه 
می نمايد، بدين معنا نيست كه چنانچه از اين رهگذر 
خسارت  جبران  مسئول  وی  گردد،  وارد  خسارتی 

56. »اعــاده عمليــات اجرايــی در قانون اجرای احــكام مدنی«، 
صص135و136.
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اجرای  اعاده  انجام  دادگاه صرفًا مسئول  بلكه  است، 
مسئول  اينكه چه شخصی  تشخيص  در  است.  حكم 
آمده  بار  به  خسارات  بايد  و  است  خسارت  جبران 
را جبران كند، بايد از قواعد عام مسئوليت مدنی مدد 
گرفت. اما اين نكته نيز قابل توجه است كه چنانچه 
در هنگام اعاده اجرای حكم نيز قاضی يا مأمور اجرا 
و وابستگان دستگاه قضايی مرتكب تقصيری شوند، 
آنان نيز مسئول خواهند بود و بايد شخصًا پاسخ گوی 
خسارات وارده باشند؛ زيرا خسارت وارده مستند به 
نقص وسايل اجرای احكام نبوده است.57 در بررسی 
متون فقهی، قاضی در حالتی مسئوليت دارد كه مقصر 
بوده و پس از اجرای حكم عين مال نيز باقی نمانده 
باشد كه در اين صورت چنانچه محكوم له قاصر باشد، 
حاكم )حكم دهنده( ضامن است و چنانچه محكوم له 
به  رجوع  بين  است  مخير  محكوم عليه  باشد،  ظالم 

قاضی يا محكوم له.58
3( اشخاص غیرمنتسب به دستگاه قضایی

اين دسته شامل محكوم له، شهود، كارشناسان، وكال و 
ساير اشخاص غيرمنتسب به دستگاه قضا و بيت المال 
می باشد. می توان در اينجا نيز از قواعد فقه بهره برد، 
با اين توضيح كه در موارد نقض حكم قواعد عمومی 
تلف  موجب  اگر شخصی  يعنی  است؛  جاری  ضمان 
مال شده يا از باب تسبيب مالی را تلف نموده، وی 
محق  غير  به  علم  كه  محكوم له ای  مثاًل  است.  ضامن 
يا  گفته،  دروغ  كه  شاهدی  يا  دارد،  خويش  بودن 
شخصی كه قسم دروغ خورده است، ضامن می باشد 
له  فهو  الغير  مال  أتلف  »من  كه  است  آن  قاعده  و 
ضامن«. همچنين می توان گفت: در مواردی قاعده يد 
نيز مجری خواهد بود.59 برای مثال اگر مشهود له مالی 
را گرفته و می داند كه حكم باطل است، قطعًا ضامن 
است، ولی در صورتی كه خيال می كرده واقعًا حق او 
است، اختالف وجود دارد كه آيا ضامن است يا خير؟ 

57. ر.ك: دانشنامه اجرای احكام مدنی، ص211.
58. ر.ك: فقه الصادق)ع(، ج25، صص68-29.

59. »َعَلی اليِد ما اَخَذْت َحتّی  تَُؤّدی«.

مواردی  يد شامل  قاعده  آيا  اينكه  در  ديگر  بيان  به 
می شود كه شرع )دستگاه قضا( اجازه تصرف و اتالف 

داده است، اختالف وجود دارد.
در  و  است  ظاهری  حكم  قضاوت  اماميه،  فقه  بنابر 
صورتی كه قاضی يا هركدام از طرفين بدانند كه حكم 
نبوده، نقض حكم برايشان الزم است و  مطابق واقع 
ايجاد  برايشان  واقعی  تصرف  جواز  حكم،  وجود  با 
نمی كند، ولی در برخی مذاهب اسالمی از جمله حنفيها 
در  مثال  برای  است.  اماميه  فقه  برخالف  مطلب  اين 
صورتی كه دو شاهد به دروغ شهادت به طالق زوجه 
دهند، می توانند با وی ازدواج كنند. بنابراين تفاوت در 
آثار نقض به چشم می خورد. اما در صورتی كه شهود 
شرايط شهادت را نداشته باشند يا ادعا، شرايط طرح 
و اقامه را نداشته باشد و قاضی در حكم خود اشتباه 
كرده باشد و يا به هر علت ديگر قاضی اشتباه كرده، 
اتالف  باعث  باشد،  داشته  تقصير  اشتباه  در  چنانچه 

شده و قاعده ضمان كه گفتيم جاری می شود.
باشد،  قاضی  كوتاهی  بدون  و  غيرعمدی  اشتباه  اگر 
عهده  بر  مال  ضمان  قائلند  اماميه  فقهای  مشهور 
 -1 است:  قرار  اين  از  آنها  ادله  كه  است  بيت المال 
كرده اند.  اجماع  ادعای  اين مسئله  برخی در  اجماع: 
امام  از  كه  ابی مريم  روايت  به  معروف  روايتی   -2
علی)ع( نقل شده است: »َخطِأ الَْقاِضي فِي َدٍم أَْو قَْطٍع 
اشكال  اين  اين روايت،  در  البته  الَْماِل«.60  بَْيِت  َعَلی 
وجود دارد كه امام فقط در قطع و دم يعنی در امور 
دانسته  ضامن  را  بيت المال  دماء،  در  هم  آن  جزايی 
است، مگر اينكه با القای خصوصيت امور مالی را هم 
داخل در اين حكم بدانيم. 3- اگر خود قاضی ضامن 
باشد، سد قضا پيش می آيد و اين اشكال وجود دارد 
كه ديگر كسی از ترس اشتباه قضاوت را نمی پذيرد. 
سبيلی  محسنين  بر  می گويد  كه  احسان  قاعده   -4
اگر  نيز  اينجا  در  و  است  احسان  قضاوت  و  نيست 
اين ادله را نپذيريم بايد بگوييم كه خود قاضی ضامن 

60. وسائل الشيعة، ج27، ص226.
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است، مگر اينكه ضمانت قاضی را هم منكر شويم و 
بگوييم هيچ كس ضامن نيست.

اعاده  و  نقض  موجب  حالتی  در  شهود  است  ممكن 
به  كه  است  ممكن  نيز  حالتی  البته  شوند.  حكمی 
موجب شهادت شهود، حكمی صادر شده، ليكن نقض 
شود  اجرا  كامل  طور  به  بايد  حكم  بلكه  نمی گردد، 
به موجب دعوايی  و شهود ضامن اند. می توان گفت: 
ديگر شهود بايد مسئول جبران خسارت گردند و در 
آمد  نخواهد  پيش  حكمی  اجرای  اعاده  فرض  اين 
اجرای حكم  اعاده  بر  جايگزينی  شهود  مسئوليت  و 
است. در اين خصوص و در مثال بيان امور غيرمالی 
در مورد شهادت به طالق هم تفصيلهای زيادی وجود 
دارد كه اگر شهادت به طالق قبل از دخول باشد، بر 
است،  دخول  از  قبل  اگر  و  نيست  چيزی  آنها  عهده 
مالی  امور  در  است.  مهرالمسمی  نصف  آنها  عهده  بر 
نيز به نظر شيخ طوسی ضامن اند و به مقداری كه در 
حكم تأثير داشته اند )مرد نصف و زن ربع(، بايد آن 

را جبران كنند.
اگر شهادت خطا باشد، فقط ضامن اند، اما اگر عمداً 
الزور  »شاهد  قاعده  اين  حسب  باشند،  گفته  دروغ 
خويی  آيت اهلل  نظر  از  شوند.61  تعزير  بايد  يعذر« 
برای  سپس  و  باشند  فاسق  شهادت  حين  شهود  اگر 
عين  اگر  و  می شود  نقض  حكم  شود،  معلوم  قاضی 
بر  تلف شده، ضمان  اگر  و  برگردانده می شود  باشد، 
دروغ  شهادت  در خصوص  است.62  محكوم له  عهده 
بداند،  مشهودله  اگر  حكم،  نقض  از  پس  نيز  زور  و 
شهود و مشهودله موظفند عين را برگردانند و اگر تلف 
شده باشد، طرف دعوا می تواند از هركدام از شهود يا 
مشهودله مطالبه مثل يا قيمت كند. اگر مشهودله نداند، 
شهود موظفند عين را برگردانند وگرنه ضامن اند.63 در 
شهادت  اگر  كه  است  آن  خمينی)ره(  امام  نظر  اينجا 

61. ر.ك: المبســوط في فقه اإلمامية، ج 8، ص254 ؛ المهذب، ج2، 
ص564؛ شرائع اإلسالم، ج 4، صص135-132 .

62. ر.ك: مبانی تكملة المنهاج، ج41، صص197-114.
63. همان، ج41، ص189.

باشد،  ممكن  اگر  و  نقض می شود  بدهند، حكم  زور 
مال برمی گردد وگرنه شهود ضامن اند.64

نظر  وارده  خسارات  جبران  به  نيز  اهل سنت  فقهای 
شهادت  از  شهود  رجوع  بحث  در  مثال  برای  دارند، 
شهود  متوجه  مسئوليت  كه  جايی  در  گفت  می توان 
ميزان  در  اما  می شوند،  تلقی  ضامن  آنان  باشد، 
همانند  دارد.65  وجود  نظر  اختالف  آنان  مسئوليت 
مسائل مطرح شده در فقه مذاهب اسالمی، قواعد عام 
مسئوليت مدنی و نيز احراز تقصير در اتالف و تسبيب 
در اتالف در حقوق ايران به ما در شناختن مسئوالن 
و اشخاصی كه بايد خسارات وارده را جبران نمايند، 

كمك خواهند كرد.

نتیجه گیری
1. قضاوت برای احقاق حق است، ولی در رسيدگی 
به اين امور شرايط ظاهری از طرف شارع مشخص 
شده و بايد رعايت شود. در نتيجه هرجا احراز شود 
را  شخصی  حق  مثاًل  بوده،  واقع  با  مخالف  قضاوت 
رعايت  قضاوت  شرايط  اينكه  يا  داده اند،  ديگری  به 
شرايط  قاضی  يا  و  باشند  فاسق  شهود  مثاًل  نشود، 
می شود  نقض  حكم  باشد،  نداشته  را  كردن  قضاوت 
يا  شهادت  بودن  دروغ  می افتد.  قضايی  اعتبار  از  و 
قسم، مخالفت حكم قاضی با ضروريات فقه يا اخذ 
رشوه قبل از حكم كردن از مواردی است كه باعث 
در رجوع  نظر می رسد  به  البته  نقض حكم می شود. 
نشده و  از شرايط قضاوت خدشه دار  شهود مواردی 
نشده  ثابت  واقع  با  حكم  مخالفت  ما  برای  همچنان 
است، بنابراين حكم نقض نمی شود و می توان گفت: 
قاعده آن است كه اگر حكم مخالف واقع باشد يا اينكه 
شرايط قضاوت در آن رعايت نشده باشد، حكم نقض 
بازگرداندن عمليات اجرايی  می گردد. اگرچه جهات 
عمليات  بازگرداندن  ترتيب  اما  می باشند،  گوناگون 

64. ر.ك: زبدة األحكام، ص230.
65. ر.ك: »الرجوع عن الشــهادة و أحكامه فی الفقه اإلســالمی«، 

صص989-975.
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در  حقيقت،  در  است.  يكسان  آنها  تمام  در  اجرايی، 
دادگاه،  دستور  و  ذی نفع  درخواست  به  موارد  تمام 
دادورز )مأمور اجرا(، عمليات اجرايی را تا هرجا كه 
انجام شده باشد، به حالت پيش از اجرا بازمی گرداند، 
به گونه ای كه طرفين، در حالت و وضعيتی قرار گيرند 
كه پيش از انجام عمليات، در آن قرار داشته اند و اين 
موضوع در فقه مذاهب اسالمی و حقوق ايران هدف 

اصلی است.
فقه  و  اماميه  فقه  ايران،  حقوق  ميان  تمايزهای   .2

اهل سنت را می توان به شرح ذيل بيان كرد:
در  تفاوت  اسالمی،  فقه  و  ايران  حقوق  در  الف( 
جبران خسارات  و  اعاده  به جهات  مربوط  جزئيات 
با  آن  تفاوت  و  ايران  حقوق  در  آنچه  است.  وارده 
فقه مذاهب اسالمی آشكارتر به نظر می رسد، اقتباسی 
است.  نموده  فرانسه  از حقوق  ايران  كه حقوق  است 
مسئله ای  قضاوت،  بودن  مرحله ای  چند  مثال  برای 
مراحل  در  حكم  نقض  موجب  ظاهر  در  كه  است 
عالی دادگاهها در حقوق ايران می گردد، اما در واقع 
استنباط  در  اختالف  و  نبوده  واقعی  معنای  به  نقض 
محسوب می شود. همچنين تشريفاتی را كه در صدور 
مذاهب  فقه  در  می بينيم،  ايران  حقوق  در  اجرائيه 
در  می گردد  پيشنهاد  نمی گردد.  مالحظه  اسالمی 
قوانين ايران به صراحت راجع به شيوه اعاده در امور 
امور  از  ناشی  كه  نوينی  مسائل  به خصوص  مختلف 
همچنين  شود.  تكليف  تعيين  گرديده،  مطرح  حادث 
خساراتی  به  راجع  قوانين  تصويب  و  تكليف  تعيين 
كه از جهت اعاده عمليات اجرايی به وجود می آيد، 
در  مطرح  سؤاالت  به  پاسخ  و  ابهام  رفع  موجب 
اجرای حكم خواهد  عمليات  اعاده  از  ناشی  محاكم 
 156 و   39  ،11 مواد  در  قانون گذار  هرچند  شد. 

قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال 1356ش به 
نموده،  اشاره  مدنی  احكام  اجرای  شرايط  از  برخی 
اين  اجرای  ضمانت  و  مسئوليت  به  توجهی  ليكن 
فرايند نداشته است. به طور كلی براساس قواعد كلی 
كه  اشخاصی  يا  شخص  به  می توان  مدنی  مسئوليت 
ايجاد خسارت شده اند،  يا تسبيب در  اتالف  موجب 
رجوع كرد، اما در برخی موارد خاص در فقه مالحظه 
داده  قرار  خاصی  اشخاص  بر  مسئوليت  كه  می كنيم 
بر  مسئوليت  اين  موارد  بعضی  در  مثال  برای  و  شده 
عهده بيت المال مستقر شده است. نظريه های سازمانی 
راجع به اشخاص حقوقی و گستره جديد مداخله اين 
اشخاص در جامعه و در قائم مقامی از بيت المال الزم 
می دارد مقرره های قانونی ويژه ای در اين موضوعات 
و  اجرايی  عمليات  اعاده  در صورت  كه  گردد  تبيين 
اشخاص حقوقی و حقيقی  از  بروز خسارت هريك 

را بتوان به راحتی مجاب به جبران خسارات نمود.
ب( در بررسی تمايزهای فقه اماميه با فقه اهل سنت 
در اعاده حكم به وضع سابق، تفاوت چندانی به چشم 
نمی خورد، ليكن در جهات نقض تفاوتها مشهود است. 
كه  صورتی  در  حكم  اماميه  فقه  در  اينكه  جمله  از 
فقه  در  و  می گردد  نقض  باشد،  ضرورت  با  مخالف 
اجماع  و  نص  مخالف  حكم  كه  جايی  در  اهل سنت 
باشد، نقض خواهد شد، به عبارت ديگر اجماع در فقه 
اماميه به معنای ضروری بودن نمی باشد. همچنين از 
ديگر تفاوتهای مذاهب اسالمی در آن است كه درباره 
شرايط شهود در بحث فسق اختالف نظر دارند. در فقه 
فاسق  ثابت شود شهود حين شهادت  اماميه چنانچه 
بوده اند، نظر به نقض حكم دارند، اما در فقه اهل سنت 
بنابر قول احمد بن حنبل و برخی شافعيها حكم نقض 

نمی شود.
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