
 
 بررسي اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه

 
 ٢نیا نیه ذاکريحا ١سیدمصطفی محقق داماد،

 )٤/٣/١٣٩٢ ـ تاریخ پذیرش نهایی: ٢٨/٧/١٣٩١(تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

چه سوگند تحت شرایط عی، چنانهاي حقوقي، با فقدان بیّنه از سوی مدّدر دادرسي
حال اگر پس از صدور  است.عی عای مدّموجب سقوط ادّ و اقاطع دعوگردد،  ءخود ادا

گند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت حکم قطعي ثابت گردید که سو
رو نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه

علیه تمام حقوق عیبرداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّ خواهیم بود.
علیه با اتیان سوگند عيمدّنماید؛ لیکن عی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط ميمدّ

در صورت اقرار حالف به عي دارد. ل مورد منازعه را به مدّما ه ردّهد طبیعي بکذب، تعّ
عي مال را خواهد داشت و تمامي حقوق مدّ ردّد حقوقي تعهّ دروغ بودن سوگند خود،

  گردد.برمید دعوا طرح مجدّ عا، از جمله حقّنسبت به مورد ادّ
ی دادرسی هات اعادهم کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جحقوق فرانسه، اعالدر 
ب، و از توان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّرود که در حقوق ایران نیز ميشمار می به

 ي دادرسي برشمرد.جهات اعاده
 

 ی ، اقرار حالف، ایراد اعتبار امر قضاوت شده، اعادهیمین فاجره سوگند کذب، :هاکلید واژه
 تقاص. ب،حیله و تقلّ د طبیعي،تعهّ دادرسی،                  
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 درآمد
در حقـوق   .رودشـمار مـي  ي اثبات دعوا بـه سوگند از ادّله ،هاي حقوقیدر غالب نظام

 ،باشـد ه به معنای اخص میترین دلیل در بین ادلّضعیفکه سوگند  نیز ي ایرانموضوعه
ایـن نـوع   عملکـرد   .نمایدد به نفع خود میاظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداون

عی، حاکم به که بعد از فقدان بیّنه از سوی مدّ است »فصل خصومت«منظور دلیل فقط به
چه مبناي لزوم اتیان سوگند از  کند.علیه درخواست سوگند میعیعی از مدّپیشنهاد مدّ
چه تحت شرایط خود چنانتوافقی بودن دعوا و چه نفع منکر در انکار باشد،  ،سوی منکر

عـای  موجـب سـقوط ادّ   است و اقاطع دعو انون مدني،ق ١٣٣١ يماده گردد، مطابق ءادا
است کـه   قاطع سوگند قضایيِنیز یکي از انواع سوگند،  در حقوق فرانسهشود. عی ميمدّ

دهد و ذکـر یـا عـدم ذکـر سـوگند،       ارجاع میسوگند را یک طرف به طرف دیگر  ،در آن
رخ دهـد،   گـاهی ای که ممکن اسـت  مسألهباشد. ميعلیه  عیعی و مدّدّقاطع دعوا بین م

ای، از سوگند خود رجـوع نمـود و   علیه بعد از مدّتی، با هر انگیزهعیاین است که اگر مدّ
بـوده و  » یمین فـاجره «طور خاص ثابت گردید که سوگند او دروغ و به اصطالح فقهی به

سـوگند  » serments judiciairement déclarés faux«در اصـطالح حقـوق فرانسـه    
تواند حکم سابق خـود را نقـض   ، وظیفه دادگاه چیست؟ آیا میدروغ اعالم گردد ،قضایي

عی براسـاس ایـن   نموده، بار دیگر جریان محاکمه را از سر بگیرد؛ یا خیر؟ حقوقی که مدّ
 شود؟ است، چه میسوگند در قبال دادگاه و مال مورد منازعه از دست داده 

. بـدین  شـده اسـت  منظور بررسي مسائل مذکور، در پنج بنـد تنظـیم   بهین تحقیق، ا
ترتیب که پس از تبیین طرق و زمان اثبات کذب بـودن سـوگند در دو بنـد نخسـت، و     

بررسـي  بـه  با تأکید بر دعاوی مالی های اجرایی کذب بودن سوگند در بند سوم، ضمانت
علیه پس محکوم ی احقاق حقّنحوهو  داثبات کذب بودن سوگنبه پس از عیوضعیت مدّ

 پردازد.در دو بند آخر مي اثبات کذب بودن سوگنداز 
 
 ل ـ طرق اثبات کذب بودن سوگندبند اوّ

قانون جدید آیین دادرسي مدني ایـن کشـور،    ٥٩٥ي موجب مادهدر حقوق فرانسه و به
ي دادرسي کافي اعادهصرف اعالم کذب بودن سوگند، براي رسیدگي دوباره به دعوا از طریق 

پذیرد. این در حالي است که در حقـوق  است و اثبات آن در ضمن دادرسي اخیر صورت مي
اعتـراض  ایران الزم است کذب بودن سوگند به طریقي اثبات گردد و سپس به حکم صادره 



 ٧٥ بررسي اثبات كذب بودن سوگند در حقوق ايران و فرانسه

 شود.ي اثبات کذب بودن سوگند بررسي ميهاي عمدهراهادامه، گردد. در 
 

 الف ـ علم قاضی
اند که اگر قاضی به کذب بیّنه یا سوگند، خالف واقع بودن یا غیر ها تصریح کردهفق

یقین یابد، وظیفه دارد حکم خود را نقض کند؛  ،ی اثبات موضوعمعتبر بودن یکی از ادّله
نسبت قاضی ، مخصوص جایی است که ـپذیرش بر فرض ـ ی حرمت نقض حکم و ادّله

 ؛٢/٦٢تکملة عروة الوثقی،  ،طباطبائی یزدی؛ ١/١٧٧، تیانیآش(به فساد مستند آن علم نیابد. 
چه حاکم در بحث موردنظر، چنانبنابراین  )٣/٤٣٣، ی، قواعد االحکامعالمه حلّ؛ ١٢٧عراقی، 

یقین یابد که حکم وي براساس سوگند دروغ بوده است، الزم است حکم خود را پس 
 گرفته و به نقض آن مبادرت ورزد.

 
 ل منافی با سوگند توسط طرف مقابلی دلیب ـ ارائه
دلیلی منافی با سوگند به دادگاه ارائه  ،سوگند، طرف مقابل ءچه پس از اداچنان

قانون مدنی  ١٣٣١ی وجب مادهمتواند به آن ترتیب اثر دهد؟ بهنماید، آیا دادگاه می
این رو،  از» گونه اظهاری که منافی با قسم باشد، از طرف پذیرفته نخواهد شد.هیچ«...

عا دلیل اثبات ادّ ،عیعا را انکار و بر آن سوگند یاد کند، از مدّعلیه ادّعیچه مدّچنان
ای که در آن سوگند یاد شده، تنها همان مرحلهشود. اطالق این ماده، نهپذیرفته نمی
کاتوزیان، اثبات و دلیل ؛ ٢٧١و٣/٢٧٠، شمس(گیرد. ی تجدیدنظر را نیز دربرمیبلکه مرحله

این  آن، اطالق ی، مقتضااقامه شوداگر بیّنه بعد از قسم در فقه امامیه نیز  )٢/٢٠٧بات، اث
چه از روی عدم آگاهی و فراموشی، و چه با وجود ( که باشد، یاست که به هر صورت

؛ امام ٥٠٢و٦/٤٩٩الوثقي،  ة(طباطبائي یزدي، العرو گردد.پذیرفته نمی )هآگاهی و توجّ
 )٢/٤١٨، (ره) خمیني
 

 ی سوگندپ ـ اقرار یاد کننده
اقرار کند که سوگند او  ،سوگند، طرفی که سوگند یاد نموده ءچه پس از اداچنان

چنان باید به سوگند ترتیب اثر داد و اقرار را دروغ بوده و حق با طرف مقابل است، آیا هم
موجب تنها بهغیر قابل پذیرش دانست؟ در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، نه
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ی گردید؛ بلکه مادهاثر شدن درخواست سوگند میموجب بی ،، اقرار3نامهآیین ١٥ی ماده
اقرار پس از سوگند و پیش از صدور حکم  ،نمودف می، دادگاه را مکل4ّقانون مزبور ٤٦٨

ی مزبور رات مادهرا معتبر بداند و براساس آن حکم صادر نماید. در قانون جدید، مقرّ
در «توان به همان ترتیب عمل نمود؛ چراکه از یک سو است؛ لیکن میذکر نگردیده 

تواند ی دعاوی ... که فاقد دالیل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی ... مییهکلّ
قانون جدید آیین دادرسی  ٢٧١ی (ماده» مالک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد

ه منافی با قسم باشد، از طرف پذیرفته گونه اظهاری کهیچ«مدنی) و از سوی دیگر، 
که هرگاه پس از سوگند و پیش از قانون مدنی)؛ درحالی ١٣٣١ی (ماده» نخواهد شد

صدور حکم، طرفی که سوگند یاد نموده، اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با 
سبب ا بهتنهطرف مقابل است، صدور حکم براساس اقرار و ترتیب اثر ندادن به سوگند، نه

به بعد قانون جدید آیین دادرسی مدنی موافق است؛  ٢٧١ وجود دلیل دیگر با روح موادّ
باشد؛ زیرا اقرار، اظهار صرف نیست؛ قانون مدنی نیز مخالف نمی ١٣٣١ی بلکه با ماده

ی سوگند است. با این تفاسیر، اقرار پیش از صدور حکم، معتبر بلکه اخبارِ خود یادکننده
ی شود. اقرار طرفی که سوگند یاد نموده، به سود طرف مقابل، در مرحلهشمرده می

کاتوزیان، اثبات ؛ ٣/٢٧١، شمس(تجدیدنظر نیز همان اثر اقرار پیش از صدور حکم را دارد. 
 )٢٠٧و٢/٢٠٦و دلیل اثبات، 

 
 ت ـ شکایت کیفری توسط طرف مقابل

، تعقیب ر دادگاهدتواند با طرح شکوائیه دیده از سوگند کذب میشخص زیان
شخصی که به دروغ سوگند یاد نموده؛ رسیدگي و صدور حکم مبني بر مجازات وی 

ی حیثیت خویش ، اعاده١٣٧٥ب سال قانون مجازات اسالمي مصوّ ٦٤٩ی استناد ماده به
 و نیز جبران ضرر و زیان ناشي از صدور حکم مبتني بر سوگند دروغ را تقاضا نماید.

 

                                                                                                                                                                             
شـود و  مجلس درج و بر طبق آن حکم داده می طرف دیگر کند، اقرار در صورت اقرار تام به حقّ ،یک طرف اگر«. ٢

 »شود.به درخواست سوگند ترتیب اثر داده نمی
اگر کسی که سوگند یاد نموده، قبل از صدور حکم، اقرار کند که «قانون قدیم آیین دادرسی مدنی:  ٤٦٨ی ماده. ٣

و حق با طرف است، دادرس دادگاه ترتیب اثر به سـوگند نـداده و بـر حسـب اقـرار حکـم        سوگند او دروغ بوده
 » خواهد داد.



 ٧٧ بررسي اثبات كذب بودن سوگند در حقوق ايران و فرانسه

 اثبات کذب بودن سوگند و آثار آنم ـ زمان بند دوّ
 الف ـ پیش از صدور رأی قطعی

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز «...  :قانون اساسی ٣٨مطابق اصل 
ف از این اصل نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّ

جدید آیین دادرسی مدنی نیز  قانون ٢٨٩ی موجب مادهبه» شود.طبق قانون مجازات می
ه نظر نماید، دادگاه با توجّهرگاه کسی که درخواست سوگند کرده از تقاضای خود صرف«

هرچند حکم » نماید.به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می
 آیین جدید قانون ٣٣١ی ی مادهمستند به سوگند، از احکامی نیست که براساس تبصره

توان به ی تجدیدنظر، تنها میا در مرحلهغیر قابل تجدیدنظر باشد، امّ ،مدنی دادرسی
ر نبودن سوگند در دعوا، نبودن عا، مؤثّعللی از قبیل مربوط نبودن موضوع سوگند با ادّ

اظهار  ،صورتشرایط سوگند، عدم رعایت تشریفات سوگند و ... استناد نمود و در غیر این
قانون جدید آیین  ٣٦٩ی ماده ٣بند  )٣/٢٧١، شمس(شود. یرفته نمیمنافی با سوگند پذ

داند. این در دادرسی مدنی، احکام مستند به سوگند قاطع دعوا را غیر قابل فرجام می
ی اگر قاطع دعوا حالی است که عدم قابلیت تجدیدنظر احکام مستند به سوگند، حتّ

ی این دوگانگی، اگر ناشی از مسامحهبینی نشده است؛ و دلیل ی پیشباشد، در هیچ نصّ
اگر طرفی که در دعوای حقوقی سوگند  )٢/٣٨٨، شمس( گذار نباشد، معلوم نیست.قانون
ه او شده، سوگند یاد کند و پیش از صدور حکم حقوقی، دروغ بودن سوگند او در متوجّ

بها  مرجع کیفری اثبات شود، دادگاه حقوقی، با آگاهی از حکم کیفری، به سوگند او
ی هی نخستین و یا تجدیدنظر باشد. (شمس، ادلّدهد؛ چه دعوای حقوقی در مرحلهنمی

 )١٧٤و١٧٣اثبات دعوا، 
چه پیش از صدور حکم اثبات شود، از نظر فقها نیز با کذب بودن سوگند، چنان

 ،رو نخواهد بود و مانند موردی خواهد شد که منکرمشکل حرمت نقض حکم حاکم روبه
چه بر دادگاه محرز شود که سوگند ه به این مراتب، چنانده است. با توجّسوگند نخور

 .گرددتجدیدنظر حکم فسخ می یدر مرحلهمبنای حکم، کذب بوده است، 
قانون جدید آیین دادرسي مدني فرانسـه، متقاضـي    ٥٩٥ي مطابق قسمت اخیر ماده

اه، رسیدگي نسبت بـه  تواند پیش از حصول اعتبار امر قضاوت شده براي تصمیم دادگمي
چه کذب بودن سوگند، در زماني سوگند کذب را درخواست نماید. به عبارت دیگر، چنان

توانـد از ایـن   باشد، خواهان تنها ميکشف گردد که رأي از طرق عادي، قابل شکایت مي
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 طرق، براي نقض رأي استفاده نماید.
 

 ب ـ پس از صدور رأی قطعی
علیه ممکن است پس از ختم جلسه دادرسی و عیاثبات کذب بودن سوگند مدّ

صورت پذیرد. مشکل اساسی که در این رابطه وجود دارد،  ،صدور حکم توسط قاضی
اساس سوگند منکر حکم  حرمت نقض حکم حاکم است؛ زیرا فرض بر این است که قاضی بر

ز که مطابق نظر مشهور فقها، نقض حکم جایبه سقوط دعوای مدّعی داده است؛ حال آن
گیرد. لیکن باید گفت این ی عدم جواز نقض حکم حاکم این مورد را نیز دربرمینیست و ادّله

ی حرمت نقض حکم بر که ادلّه ی حاضر به آسانی قابل حل است، چرامشکل در مورد مسأله
پیدا فرض که تمام باشند، مخصوص جایی است که حاکم به فساد مستند حکم خود علم 

 )١٢٧عراقی،  ؛٢/٦٢تکملة عروة الوثقی،  ،طباطبائی یزدی؛ ١/١٧٧، آشتیانی(. نکند
قانون جدید آیین دادرسی مدني فرانسه، اعالم کذب  ٥٩٥و  ٥٩٣ موجب موادّبه

ی دادرسی بودن سوگند پس از صدور رأی واجد اعتبار امر قضاوت شده، از جهات اعاده
گونه تجدیدنظري ه قابلیت هیچآرایي ک«قانون مزبور،  ٥٠٠يرود. مطابق مادهشمار میبه

قابل  ءرا که داراي اثر تعلیقي است ندارد، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند. آرا
گردند که مهلت تقاضاي تجدیدنظر زماني از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي

 »تجدیدنظر آن پایان پذیرد و در این مهلت، نسبت به آن رأي تقاضاي تجدیدنظر نشود.
ر تقاضاي تجدیدنظر یي که قابل تجدیدنظر بوده در مهلت مقرّأالبته بدیهي است اگر از ر

از اعتبار امر قضاوت  ،گرددصورت قطعي صادر ميي دادگاه تجدیدنظر نیز که بهأر ،شود
  )٢٤حیاتي، ( شده برخوردار است.

  
 های اجرایی کذب بودن سوگندبند سوم ـ ضمانت

 الف ـ مسؤولیت کیفری
ی عنوان یکي از ادلّهبراي حمایت از سوگند به قانون مجازات اسالمي ٦٤٩ی هماد

دارد: ، سوگند دروغ را جرم انگاشته و بیان می6و کیفري 5اثبات دعوا در محاکم حقوقي
ه او شده باشد، سوگند دروغ یاد هرکس در دعواي حقوقي یا جزایي که قسم متوجّ«

                                                                                                                                                                             
 سوگند دروغ کند. ءه قسم به او، اقدام به اداکه طرف دعوا پس از نکول طرف مقابل و توجّمانند جایي. ٤
ا براي اثبات قتل شبه عمد پس از عنوان مثال در جایي اثبات جرم قتل عمد یا قصاص عضو با قسامه باشد و یبه. ٥

 عي قسم دروغ یاد کند.شهادت شاهد عادل، مدّ
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نزد مقامات  سوگند باید ءادا». کوم خواهد شدنماید، به شش ماه تا دو سال حبس مح
شنود را می سوگندچه فردی که چنان ؛باشددادگاه یا دادسرا و مانند آن رسمی 

قانون مجازات  ٦٤٩ی را مشمول ماده سوگند ءتوان ادا نمی ،صالحیت آن را نداشته باشد
 .دانست اسالمی

در دستور اتیان سوگند، ... «ادگاه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، د ٣١٩ی مطابق ماده
و برابر ...» شود. کند که اتیان سوگند کذب، موجب مسؤولیت کیفری عامل آن میاشاره می

سال و جزای نقدی از  ٥تا  ١قانون جزای فرانسه، کیفر سوگند دروغ، حبس از  ٣٦٦ی ماده
تماعی و فرانک است؛ و نیز احتمال محرومیت از حقوق مدنی و اج ٢٠٠٠٠تا  ٣٦٠

 )٣٧٤سال وجود دارد. (گلدوزیان،  ١٠تا  ٥ت از خانوادگی برای یک مدّ
 

 ب ـ مسؤولیت مدنی
در دعواي مسؤولیت مدني ناشي از سوگند دروغ، هر سه رکن ضرر، عامل زیان و 

عي از اعمال که بر اثر سوگند دروغ منکر، مدّ ي سببیت جمع آمده است؛ چرارابطه
گردد. از این رو، پس از اثبات کذب بودن به محروم ميعيحقوق خود نسبت به مدّ

گردد، حالف کاذب باید از عي مسترد ميبه به مدّعيکه عین مدّبر آن سوگند، عالوه
د. در عي برآیبه نیز در مقابل مدّعيمدّ 7ي عوض منافع مستوفات و غیر مستوفاتعهده

از  )٥٨ و ٥٧، حاجی عزیزی(ت دعاوی غیرمالی نیز، استفاده از طرق معنوی جبران خسار
جمله درج عذرخواهی و تکذیب در نشریات عمومی یا انتشار حکم محکومیتِ 

 پذیر است.ی سوگند به دروغ) امکان(یادکننده
 

 اثبات کذب بودن سوگندبه پس از عیبند چهارم ـ وضعیت مدّ
ه تمام شود کعلیه موجب میعیبراساس برداشت مشهور فقها از روایات، سوگند مدّ

سوگند و  ای بعد از اداءعی نسبت به مال مورد منازعه ساقط گردد و هیچ بیّنهحقوق مدّ
به دروغ بودن سوگند  گونه که اگر مدّعیعی پذیرفته نشود؛ همانحکم حاکم از مدّ

ی علیه، حتّعیعلیه یقین هم داشته باشد، این حق را ندارد که از اموال مدّعیمدّ
رود که به جا پیش میفی و تقاص نماید. این سلب حقوق تا آنصورت مخفیانه، تال به

ی حق ندارد مال مورد منازعه را که بنا بر فرض، با عی حتّی بعضي از فقها، مدّعقیده

                                                                                                                                                                             
 نحو عدوان، بر عمل حالف کاذب، صادق است. به ،بر مال غیر ءاستیال زیرا عنوان غصب و به عبارتي . ٦
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ي خود (خمس، زکات و عنوان حقوق واجبهسوگند دروغ از او غصب شده است به
ای در خصوص مسألهصدقات) به حساب آورد. این برداشت فقهی موجب شکل گرفتن 

علیه عیخصوص بعد از اثبات کذب بودن سوگند مدّ وضعیت مال مورد منازعه، به
چه شخص حالف یقین دارد که سوگند گردیده است. به این صورت که از یک سو، چنان

ف کند و وظیفه دارد که ه حق ندارد در آن مال تصرّوي دروغ است، بینه و بین اللّ
گردد که تمامی سوگند او موجب می ،نماید؛ از سوي دیگر ءبریي خود را از آن  ذمّه

ف در مال مزبور را نداشته باشد. گونه تصرّهیچ حقوق مدعی نیز ساقط شود و وي حقّ
ق به جمع میان این دو حکم چگونه ممکن است؟ مالکیت عین و منافع این مال متعلّ

دروغ بودن سوگند خود نماید،  که حالف اقرار بهتواند در صورتیکیست؟ آیا دادگاه می
تواند بدون مراجعه به دادگاه، مال مورد منازعه را عی میدادرسی را از سر بگیرد؟ آیا مدّ

 ف نماید؟ صرف توافق با حالف، اخذ و در آن تصرّ عنوان تقاص یا بهبه
 

 شودعي سلب ميالف ـ حقوقي که با سوگند، از مدّ
. حق ٢حق کند؛  علیه مطالبۀعیندارد از مدّ . حق١عی علیه، مدّعیبا سوگند مدّ

ی با وجود تواند، حتّ. نمی٣خویش را تقاص نماید؛  صورت پنهان یا آشکار، حقّندارد به
 . دادخواست او در دادگاه نیز مسموع نیست.٤داً در دادگاه طرح دعوا کند؛ بیّنه، مجدّ

 )١٣/٤٤٧شهیدثانی، ؛ ١/١٩٧رشتی، (
د طـرح مجـدّ   تنها حقّاند که نهاستفاده کرده ،مستند این نظرمشهور فقها از روایات 
تقاص و  گردد؛ که از آن میان حقّعی نسبت به مال ساقط ميدعوا بلکه جمیع حقوق مدّ

دیگر حقوقی است که مالک نسبت به مال خود دارد. ظاهر سایر روایات مفید این نکتـه  
ای که گویا شود، به گونهمال سلب میاست که با سوگند منکر، آثار واقعی ملکیت نیز از 

 آن، حقّ تقاصّ به همین دلیل حقّ ؛عی خارج شده استدیگر از ملکیت این مدّ ،آن مال
 عنوان وجوه شرعیه و... را ندارد. احتساب به

سلب جمیع این حقوق بدین معنا است که این مال، نه ظاهراً و نه واقعاً دیگر مال او 
ب است که بنا بر برخی از این آثار بر ملکیت ظاهری مترتّ که آید؛ چرابه حساب نمی

ب فرض با سوگند از این شخص سلب شده است، و برخی دیگر بر ملکیت واقعی مترتّ
ها توان آنمانند تقاص و احتساب از وجوه شرعیه، که جز با سلب این ملکیت نمی ؛است

زیرا سببی  ؛رسدزگار به نظر نمیسا ،را از مال سلب نمود. این برداشت از روایات با قواعد
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علیه شده باشد به وجود نیامده عیعی به ملک مدّکه موجب انتقال این مال از ملک مدّ
اگر این مال  ،عالوهکه سوگند دروغ را جزء اسباب ناقل به حساب آوریم. بهاست؛ مگر این

ر فرض، به ناحق ف منکر (که بنا بتصرّ ،عی خارج شده است به چه دلیلواقعاً از ملک مدّ
 م است؟سوگند یاد کرده است) در آن حرا

 
 به (مال مورد منازعه)ب ـ مالک مدّعي

ي اصلی که باید حل نمود دو امر است: نخست ق رشتی مسألهبه نظر مرحوم محقّ
که باید دید م اینکه باید تکلیف مالک این مال هم واقعاً و هم ظاهراً معلوم گردد؛ دوّآن

ي دعوا، مطالبه و مقاصه، نهی تکلیفی است یا نهی ایات ناهی از اقامهآیا نهی در رو
فاق نسبت به این مشکل نخست، ابتدا مجموعه عناصر مورد اتّ وضعی. ایشان برای حلّ

 دارد: شمارد و بیان میمال را برمی
عی حاصل ین مدّ) تردیدی وجود ندارد که منکر با سوگند دروغ، برائت واقعی از د١ِ

ه نسبت به این : به این دلیل که اجماعی است که منکر بینه و بین اللّالًاوّاست. نکرده 
علیه عی: اگر مدّثانیاًرا نسبت به آن فارغ نماید.  مه است و باید ذمّه خودمشغول الذّ ،مال

عی بوده است، در این صورت، بعد از سوگند و تصاحب مال اقرار کند که مال از براي مدّ
تقاص و جمیع  کند، و هم حقّد دعوا را پیدا میطالبه و طرح مجدّم عی هم حقّمدّ

ي هذمّ ،حقوق مالک نسبت به یک مال را خواهد داشت. حال اگر قرار باشد که با سوگند
بود؛ چراکه اقرار بر مالی کرده است  شده باشد، اقرار او لغو خواهد ءاین شخص واقعاً بری

ه علیه و : براساس روایتی از رسول خدا (صلّی اللّثالثاًکه هیچ اثری برای صاحبش ندارد. 
 شود.ت باطله، مال به طرف مقابل منتقل نمیبا حجّ 8م)آله و سلّ

د دعوا را مطالبه و طرح مجدّ عی حقّبراساس روایات فراوان، مدّ ،) از طرف دیگر٢
ور عی از آن مال حرام است. این حقیقتی است که مشهمدّ گونه که تقاصّندارد، همان

 اند و روایات نیز بر آن صراحت دارد. فقها بدان فتوا داده
) نسبت به سایر احکام ملکیت، نظیر احتساب از خمس، زکات و وجوه برّ، دلیل ٣

 نداریم. ها آن صریحی بر نفی
عی باقی مانده است؛ و حرمت گیریم که مال واقعاً در ملک مدّجا نتیجه میتا به این

                                                                                                                                                                             
م) إِنَّمَا أَقْضِـي بَیْـنَکُمْ بِالْبَیِّنَـاتِ وَ    ه و آله و سلّیه علی اللّقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّ :الم قَالَه السّیعَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عل«... . ٧

مَا قَطَعْتُ لَهُ بِـهِ قِطْعَـةً مِـنَ    الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْاً فَإِنَّ
  )27/232 عاملي، حرّ( »النَّار
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به هیچ عنوان موجب از بین رفتن  ،د دعوا و تقاصرح مجدّی وضعی طتکلیفی یا حتّ
 شود.عی نمیمالکیت واقعیه این مال از مدّ

 
 علیه (حالف)عيعي (مستحلف) به سوگند مدّپ ـ اثر رضایت مدّ

آیا رضایت به سوگند، موجب انعقاد قرارداد جدیدی میان حالف و مستحلف و انتقال 
کند که عی ایجاد ميت یک التزام اخالقی برای مدّگردد؟ آیا رضایمال از ملک مدعی می

ق رشتي نه فرض قرارداد را گردد؟ محقّمطالبه و تقاص از او سلب مي موجب آن حقّبه
مطالبه و  در خصوص حقّحدّاقل که ایشان،  چرا  پذیرد و نه فرض التزام اخالقي را؛مي

قش رضایت را در تکمیل فرآیند داند. وی نتقاص، مسأله را فراتر از یک التزام اخالقی می
 دارد که بدون آن، شرط دلیل اثبات، کامل نیست.پذیرد و بیان ميسوگند شرعی مي

اساس  ق رشتی با آن مواجه است این است که بربه هرحال، مشکل اساسی که محقّ
حکم  ،د دعوا را توجیه کرد؛ که البته خودطرح مجدّ توان سقوط حقّقواعد، تنها می

ا حق ت و به هیچ عنوان ربطی به تغییر ملکیت مال مورد منازعه ندارد. امّظاهری اس
عی نسبت توان براساس قواعد توجیه نمود؛ زیرا ملکیت واقعی مدّي خفیه را نمیمقاصه

که در روایات صریحاً به این مال مقتضی است که این حق برای او ثابت باشد؛ درحالی
حل نشده باقی  ،گاری این حکم با قواعد کماکاننفی شده است. بنابراین، مشکل ناساز

چنین روایات تنها ناظر به یک حکم ظاهری است و به واقعیت مالکیت این ماند. هممی
عی نباید کاری انجام دهد ه ندارد. روایات صرفاً ناظر به این جهت است که مدّمال توجّ

اً طرح دعوا کند؛ زیرا در غیر دنباید مجدّبنابراین که با حکم دادگاه منافات داشته باشد. 
چنین نباید تقاص کند؛ عي همسوگند یکی از ادّله اثبات نخواهد بود. مدّ ،این صورت

گردد و تقاص استخفاف به حکم دادگاه اثر شدن حکم شرعي دادگاه میچون موجب بی
عوا ي دمنع تقاص نیز از آن دسته آثاری است که به مسأله توان گفت:رو می است. از این

 شود.و ترک مخاصمه مربوط می
فرض بر این است که رضایت به سوگند منکر در مقام دعوا و تنازع صورت گرفته و 

عایی داشته علیه نسبت به مال ادّکه مدّعیبنابراین رضایت مشروط است؛ مشروط به این
سوگند  عالوه،عایی نسبت به مال ندارد. بهعلیه ادّعیباشد و در فرض تکذیب سوگند، مدّ
 ماند.دعوایی باقی نمی ،کند و بعد از اقرارتنها حقوق در مقام دعوا را باطل می
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 به، پس از اثبات کذب بودن سوگندعيعي نسبت به مدّت ـ بازگشت حقوق مدّ
 ي نظر موافقـ ادلّه١

اند که اگر حالف اعتراف نمود که سوگندش دروغ بوده  مشهور فقها بر این عقیده
تقاص،  مطالبه و حقّ عا، از جمله حقّعي نسبت به مورد ادّوق مدّاست، تمام حق

 االحکام،تحریر؛ همو، ٣/٤٣٩ االحکام،قواعد، يعالمه حلّ؛ ٤/٧٥ی، محقق حلّ(گردد.  برمی
، )١٧/٢١٨(نراقی،  اجماعبر  ي نظر مشهور، عالوهادّله )٢/١٤٤، إرشاد األذهان ؛ همو،٢/١٧٦
بر بازگشت  دلیل دومبا دو تقریر است، که  فوذ اقراري ندلیل نخست، ادّلهعنوان به

  رود:شمار ميعي بهحقوق مدّ
عـام اسـت و   » اقرار العقالء علـی انفسـهم جـایز   «ی نفوذ اقرار، مانند ادّله ل:تقریر اوّ
؛ ١٢/١٣٧محقق اردبیلی، (شود. ی موارد، از جمله حالت اقرار بعد الحلف نیز میشامل همه

  )١٠/٩٨فاضل هندی، 
مقتضـای جـواز   «دارد: بر این تقریر اشکاالتی وارد شده است. مرحوم نراقی بیان مـی 

شود. امّـا بـا اقـرار،    قر ثابت میي مُهاقرار این است که مال مورد اقرار از حین اقرار بر ذمّ
عی تر از علم خود مـدّ که اقرار قویگردد. شاهد مطلب آنجواز مطالبه و تقاص ثابت نمی

با این وجود، خود علم داشت که سوگند دروغ است و مال از حالف نیست.  عينیست. مدّ
  )١٧/٢٢٠(نراقی، اند. هم روایات و هم فقها به عدم جواز مطالبه و تقاص تصریح نموده

روایات این است که پس از اتیان سوگند و اصدار حکم قضـایی بـه هـیچ وجـه      مفادّ
 ،شـد. لـیکن اقـرار    ـ  د دعوا یا از راه تقاصجدّچه از راه طرح مـ   علیه عینباید مزاحم مدّ
ترین دلیل اثبات است که جریـان منازعـه را تغییـر    ی اثبات، بلکه قویخود یکی از ادّله

عی تنها نزد خود و خـدایش  عی تفاوت بنیادین دارد. علم مدّدهد. از این رو با علم مدّمی
دارد. شاهد مطلب این است کـه   که اقرار در پیشگاه محکمه کاربردکارآیی دارد؛ درحالی

علیه علم داشته باشـد، سـوگند از اعتبـار سـاقط     عیاگر قاضی به دروغ بودن سوگند مدّ
 که علم قاضی خود دلیل اثبات است و در محکمه کاربرد دارد.  شود؛ چرا می

ي اقرار مطرح گردیده، تخصیص آن بـا روایـاتی اسـت کـه     اشکال دیگری که بر ادّله
در پاسخ  )٢/٦٨٩سبزواری، ق (محقّدانند. عی میب سقوط تمامی حقوق مدّسوگند را موج

وجه است. وجـه افتـراق    عام و خاص من ،آمده است که نسبت بین این دو دسته روایت
ي اقرار، همانا اقرار قبل الحلف؛ و وجه افتراق روایت باب حلف، حلفی است که پـس  ادّله

بعـد از   یابند.اقرار مسبوق به حلف با هم تعارض میاز آن، اقرار وجود نداشته باشد؛ و در 
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تعارض در نقطه اشتراک ترجیح با روایات باب حلف است، زیرا عمومات و اطالقات بـاب  
که ادّله اقرار، اصـطیادی هسـتند و اطالقشـان محـرز نیسـت.      حلف لفظی است؛ درحالی

؛ ١٤٩رزاجـواد تبریـزی،   (نکــ : می  شـوند. بنابراین از باب تقدیم، اظهر بر ظاهر مقدم می
 ).١/٣٢٠و آشتیانی،  ١٥/٨١حائری طباطبائی، 

 ي اقرار تمام است. ک به این تقریر از ادّلهرسد که تمسّبه هر حال، به نظر می
ک جای تمسّکند. در کلمات بعضي از فقها بهاقرار اثر سوگند را باطل می تقریر دوم:

ـ عني اقرار، به خود اقرار بهبه عموم ادّله فاضـل  (ک شـده اسـت.   وان رافع اثر سوگند تمسّ
  )١٠/٧٧عاملی، ؛ ١٠/٩٨هندی، 

گونه که گذشت، مشکل اساسی، حلّ معضل ملکیت ایـن مـال بعـد از سـوگند     همان
عی نسـبت بـه   شود ملکیت مدّر این بزرگان این است که سوگند باعث ميباشد. تصوّمي

مول منافعی که ربطی به مقام دعوا و این مال منتفی گردد و تمامی منافع این مال، به ش
شود که آن منافع، بار علیه منتقل شود. اقرار بعدي نیز موجب ميعیمنازعه ندارد، به مدّ

اقرار، ملکیت مال یـا منـافع آن را بـه     برگردد. حال باید دید به چه دلیل،عی دیگر به مدّ
مبطـل اثـر   «ه اقـرار نـه   گونـه اصـالح نمـود کـ     توان تعبیر را اینگرداند؟ میعی برمیمدّ

نسبت به بعـد از اقـرار اسـت. بـر همـین      » ی سوگندکاشف از قصور ادّله«، بلکه »سوگند
عی بعـد الحلـف االّ اذا   للمدّ ال حقّ«بود که  گونه خواهداساس، مضمون واقعی روایات این

ـ مـدّ  ،(پـس از سـوگند  » علیـه بحـق  عیاقرّ المدّ ي نـدارد؛ مگـر در صـورت اقـرار     عي حقّ
ن از مدعي). با شک در شمول روایات نسبت به بعد از اقرار، قدر متـیقّ  علیه به حقّ يعمدّ

 عمل به روایات باب حلف، فرضی است که اقراری در بین نباشد.
ت در مقام دعوا و سوگند اصوالً دلیل اثباه؛ م: تصادق بر مشغولیت ذمّدلیل سوّ

ستند، در غیر مقام دعوا کارآیی ی در مقام دعوا های که مثبِت حقّهلّمنازعه است. اد
کند، در واقع دعوایی وجود ندارد و منازعه خاتمه یافته علیه اقرار میعیندارند. وقتی مدّ

ي باب حلف که دلیل اثبات در مقام دعوا شود. بنابراین، وجهی ندارد که به ادّلهی میتلقّ
یگر مورد منازعه نیست علیه نسبت به مالی که اکنون دعیي مدّهاست، برای برائت ذمّ

ه ه است؛ و بینه و بین اللّمّاستدالل شود. در هر حال منکر (در فرض کذب) مشغول الذّ
 )٢/٦٨٩ محقق سبزواري،؛ ١٣/٤٥٠ شهیدثانی،(ف در مال را ندارد. گونه تصرّهیچ حقّ

دارد که مرحوم نراقی با طرح این دلیل، بیان مي ی تقاص؛هدلیل چهارم: عموم ادلّ
ولی واقعیـت   )١٧/٢١٩(نراقی،  زندی تقاص را تخصیص میات باب حلف، عموم ادّلهروای
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کـه   ي باب حلـف تفـاوت موضـوعی دارنـد؛ چـرا     هي تقاص با ادلّهاین است که اصوالً ادلّ
 اق نیفتاده باشد. فرضی است که سوگندی اتفّ در ي تقاصموضوع ادّله

شـود  علیـه موجـب مـي   عیمدّ در خصوص این فرض که اقراردلیل پنجم: روایات؛ 
 به برگردد، به دو روایت استدالل شده است: عیعی نسبت به مدّي مدّحقوق سلب شده

دارد: مال خود بیان مي )المالسّ (علیهل شخصي محضر امام صادق به موجب روایت اوّ
را نزد کسي به امانت سپردم. او خیانت کرد و بر آن قسم خورد. پس از چند سال نزد 

مد و همان مال را به همراه چهار هزار درهم سود آن به من داد و طلب حاللیت من آ
ا از گرفتن سود مزبور خودداري نمودم. مال را نگه کرد. من مال خود را از او گرفتم امّ

فرمودند: سود را بگیر و نصف آن را  )المالسّ (علیهام تا نظر شما را جویا شوم. امام داشته
که او توبه کرده است و خداوند آنان را که بسیار  و را حالل کن چرابه وي بازگردان و ا

 )١٩/٩٠. (حرّ عاملی، کنند دوست داردتوبه مي
ای است که راوی اصوالً در جواز گرفتن اصل مال گونهلحاظ داللت، مورد روایت به به

ان مالی است ر ندادند که این مال، همنیز تذکّ )المالسّ (علیهتردیدی نداشته است و امام 
گرفتن آن نیستی. تنها تردید راوی  که بر آن قسم یاد شده است؛ بنابراین، تو مستحقّ

نسبت به سود مال است که آن هم نه از جهت سوگند، بلکه به جهات دیگر و شاید از 
 مفروغ عنه است. ،جهت ربوی بودن مال باشد؛ لذا گرفتن اصل مال

ه کسي دادي و او خیانت کرد و نسبت به آن چه مالي را بم چنانمطابق روایت دوّ
که از رفتار خود پشیمان بود، مال و سود آن را تي درحاليسوگند یاد نمود، و پس از مدّ

نزد تو آورد، اصل مال خود و نصف سود آن را از وي بگیر و نصف دیگر سود مال را به او 
 )٣٦٨(فقه الرّضا،  کار است.بازگردان؛ او فردي توبه

عی از حقوق خود که مدّاین لحاظ داللت مانند حدیث قبل است. ایت نیز بهاین رو
موجب سوگند دروغ ثابت  شود، از آثار حکم قضایی است که بهنسبت به مال محروم مي

ی منشأ حکم قضایی (سوگند)، حکم قضایی نیز کأن لم یکن تلقّانتفاء گردد. با مي
در این دو روایت،  )المالسّ (علیهدستور امام  گردد.عی برمیشود و تمام حقوق به مدّ می

 ه و قواعد قضایی صادر شده است.اساس قواعد اوّلیّ حکمی است که بر
اند، این است که ای که بعضي از فقها در خصوص این دو روایت مطرح کردهمسأله

 عی تحلیل فرموده است؟ با ایننصف ربح را به چه عنوان برای مدّ )المالسّ (علیهامام 
چه معامالت مزبور با عین مال فرض که معامالت بر همین مال انجام گرفته باشد، چنان



 ١٣٩٢مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ یکم، سال چهل و ششم، بهار و تابستان  ٨٦

منکر از ه بوده، تمام ربح عی است؛ لیکن اگر بر ذمّاز آن مدّسود انجام پذیرفته، تمام 
اساس مضاربه صورت پذیرد، که واقعیت این است که در  که معامله برخواهدبود؛ مگر این

کردن سود،  اید پذیرفت که امر به نصفوجود ندارد. با این توضیح، بای جا مضاربهاین
ی تقدیر که این فرد توبه کرده است و لذا شایستهي اخالقی امام است از باب اینتوصیه

 ؛٧/٢٢٥موسوي بجنوردی، (است. شاید تعلیل به تائب بودن نیز، این مطلب را تأیید نماید. 
 )٢/٦٣ی، تکملة عروة الوثق یزدی، ئیطباطبا

 

 ي نظر مخالفهادلّ ـ  ٢
اند که در صـورت  ي مشهور موافق نیستند و بر این عقیدهامّا گروهي از فقها با نظریه
، محقـق سـبزواري،   17/221(نراقي،  گردد.عی برنمیي مدّتکذیب نیز حقوق ساقط شده

ي نظر غیر مشهور از فقها عمدتاً بر دو نکتـه قابـل تحویـل اسـت؛ نخسـت      ادّله )2/689
 ي مشهور فقها.هم تمرکز بر ابطال ادلّي باب حلف، و دوّک به عموم ادّلهتمسّ

عی است و تنهـا آن دسـته   در اختیار مدّهنوز اگر بپذیریم که ملکیت واقعی این مال 
آیـد سـلب   علیه به حساب میعیمدّ ض نسبت بهاز آثار مال که نقض حکم دادگاه و تعرّ

اسـاس   بـودن سـوگند را بـر    توان وضعیت بعد از اثبات کـذب شود، در این صورت میمی
قواعد حل نمود. بدین ترتیب که با اثبات کذب بودن سوگند، دلیـل اثبـاتی کـه مبنـای     

 ق سوگند نیست.شود و دیگر مال متعلّحکم دادگاه بود منتفی می
 

 علیهعيد مدّهّث ـ شناسایي نوع تع
 د طبیعي در صورت اتیان سوگند کذبـ تعه١ّ

مدیون نماید و  سوگندبه ط را منو الحاظ کمبود دلیل، حکم دعو چه طلبکار بهچنان
، دین که سوگند، انکار خود را تأیید کند، در صورت کذب بودن سوگندنیز با  مدیون

 گردیده است،، ساقط شده قاطع دعوا و اعتبار امر قضاوت تیان سوگندإ يواسطه به
  )٦٢/١٦٩ مرادی،جوان( ماند. مدیون باقی می يد طبیعی برعهدهصورت تعهّ به

قانون  ١٢٣٥ي ماده ٢به پیروي از بند   قانون مدني ایران، ٢٦٦ي مادهکه، توضیح آن
باشد،  مطالبه نمي له قانوناً حقّاتي که براي متعهدّدر مورد تعهدّ»  دارد:ر ميمدني فرانسه مقرّ

 9»دعواي استرداد او مسموع نخواهد بود. نماید،  ءد به میل خود آن را ایفااگر متعهّ
                                                                                                                                                                             

قـانون مـدنی مصـر،     ٢٠٠يقانون مدنی آلمان، ماده ٨١٤يدات سوئیس، مادهقانون جدید تعهّ ٦٣ يماده ٢ بند .٨
 ←دات و عقـود لبنـان، مـوادّ   قانون تعهّ ٣يقانون مدنی لیبی، ماده ٢٠٣يقانون مدنی سوریه، ماده ٢٠١يماده
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و  10دات عقیمي تعهّدات طبیعي، به دو گروه عمدهتعهّ ،ي کالسیکطبق نظریه
د مدني است که ي اخیر، همانا تعهّود. دستهشتقسیم مي 11دات تغییر ماهیت یافتهتعهّ

یا  12»د مدنيي تعهّهاي قانوني ساقط کنندهفرض«دالیلي همچون پس از تحقق، به
آید. د طبیعي در ميصورت تعهّدهد و به، ماهیت خود را از دست مي13»ایرادات قانوني«

و در صورت کذب نظیر سوگند قاطع دعوا که دعوا را با اعتبار امر قضاوت شده مواجه؛ 
دین  ،در این صورت 14نماید.دین معاف مي ءد را از ایفال و متعهّئد مدني را زاتعهّ بودن، 

جای به ،اراده و میل ،حال اگر مدیون، با آگاهی ماند. پرداخت نشده باقی میحقیقي، 
بیعی د طوجود تعهّ ءت ایفادین نماید، علّ ءادات قانونی مزبور، اقدام به ادااستناد به ایر

گر این حقیقت است که و بیان است وجود آمدهد مدنی بهاست که با خاموش شدن تعهّ
 ء، ایفاحدّاقل؛ و یا است قانونی آن ساقط شده يمطالبه حقّ تنهادین از بین نرفته و 

 که در فقه،باشد؛ مي »بالجهت يمنع استفاده«اخالقی ي دین، ناشی از قاعده يآگاهانه
 )٦٢/١٦٨ مرادي،جوان(. دوششناخته مي 15»مال به باطلکل أ«با اصطالح 

دانان رومي، سوگند قاطع دعوا براي همیشـه دیـن   نظر حقوق شایان ذکر است که به
ـ  د طبیعي بـاقي نمـي  عنوان تعهّ برد و چیزي بهرا از بین مي ان مکتـب  ا پیـرو گـذارد؛ امّ

انـد.  د طبیعـي دانسـته  ، این مورد را نیز از موارد ایجاد تعه16ّبه پیروي از پوتیه کالسیک، 
 )٦٢/١٧٠ مرادي،جوان(

                                                                                                                                                                             
قـانون   ١٢٣٧ يی آرژانتـین و مـاده  قـانون مـدن   ٥١٨تا  ٥١٥ قانون مدنی شیلی، موادّ ١٦٣٠و  ١٤٧٠، ٧٢ →

 )٦٢/١٨٦ مرادی،جواندات هستند. (به نقل از مدنی ایتالیا، ناظر به این نوع تعهّ
لم و توافـق طـرفین   سا یدلیل وجود ارادهداتی هستند که از ابتدا طبیعی بوده و بهتعهّ )Avorte( تعهدات عقیم. ٩

د با مانع حقـوقی  ي تولّولی در لحظه ،اجرای حقوقی داشته باشندد مدنی درآمده و قابلیت ضمانتصورت تعهّبه
ـ «عنـوان  تحت ،ي حقوقی ناقصشکل رابطهد حقوقی کامل درآیند، بهصورت تعهّکه بهجای آنرو و به روبه د تعهّ

ـ آن ي مدیون،مانند؛ تا اراده باقی می» طبیعی دی کـه  ها را به جهان حقوق وارد نماید یا کمال بخشد. مانند تعهّ
ي عدم رعایت شرایط شـکلی  واسطهدی را بهای با سند عادی بر عهده گرفته شود؛ حقوق، چنین تعهّ ضمن هبه

نقـص   سـبب به ،ي ایجادد حقوقی، در لحظهشناسد. در این موارد، تعهّ معتبر نمی ،مربوط به تنظیم سند رسمی
ای است که احتمال دارد، روزی کمـال یافتـه و قابلیـت الـزام بیابـد.       چه برجای مانده، رابطهقانونی عقیم، و آن

 )٦٢/١٦٧ مرادی،جوان(
11. Degenere. 
12. Présomptions légales. 
13. Exceptions légales. 

نـه اصـل    ؛اسـت  »التزام مدیون به تأدیـه « شود چه در این موارد ساقط میمکتب کالسیک جدید، آن . بر اساس١٣
 )٦٢/١٨٩ مرادی،جوان. (»دین«
 .»تراض منکم نکم بالباطل، الّا ان تکون تجارة عنیالتأکلوا اموالکم ب« :نساء يسوره ٢٩ يآیه. 14
١٥ .Pothier )باشد.میمبنای نظریات وی  قانون مدنی این کشور بر دان فرانسوی که غالب موادّحقوق( 
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ل به زوال ئدانان رومي، قاي حقوقدر حقوق ایران نیز برخي نویسندگان مطابق نظریه
د، در این موارد هستند؛ با ایـن اسـتدالل کـه پـس از اسـتناد مـدیون بـه        گي تعهّهمیش

گردد کـه  ایرادات قانوني، همچون سوگند قاطع دعوا و اعتبار امر قضاوت شده، معلوم مي
وجو د طبیعي جستي آن را بتوان در تعهّهرگز حق یا دیني وجود نداشته است تا ادامه

ي کالسیک، اعتقاد بـه سـقوط   ي نیز به پیروي از نظریهبعض )٣٥٤و٣٤٥ کاتوزیـان، (نمود. 
ي یب کـه مطـابق نظریـه   بدین ترت )١٦٦بروجردی عبده، (دین طبیعي دارند.  ءد و بقاتعهّ

ـ  » دِین«، هرچند رکن کالسیک جدید عنـوان  بـه » الـزام بـه تأدیـه   «ا رکـن  باقي اسـت؛ امّ
 )١٧٣ـ٦٢/١٧١مرادی،  (جوان اجرا از بین رفته است.ضمانت

 
 در صورت اقرار به کذب بودن سوگند مدنيد ـ تعه٢ّ

صورت اقرار به وجـود  ممکن است به  ي مدیون،شناسایي صریح دین طبیعي از ناحیه
اقرار به کذب بودن سوگند نیز به داللـت التزامـي، اقـرار بـه      )٦٢/١٨٣، همان(دین باشد. 

ار حالف، دین موجـود در  ي حالف خواهد بود. با اقرهوجود دین است و مثبِت اشتغال ذمّ
جا که اقرار عاقل علیه خویش جایز است، یابد و از آند به عالم خارج راه ميوجدان متعهّ

گردد. بنابراین، با اقـرار حـالف، بـه    پذیر ميامکان  عي (طلبکار)،ي آن از سوي مدّمطالبه
لبـه و الـزام   یابد و مطاي مدني و حقوقي ميداً صبغهد مجدّکذب بودن سوگند خود، تعهّ

 به تأدیه ممکن خواهدبود.
 یابـد، جا که دعوا اعتبـار امـر قضـاوت شـده مـي     که، با سوگند کذب، از آننتیجه آن
  لـیکن،  )١٣٥٧، ١٩١(نصـیری،   ي مـدعي ممکـن نیسـت   و دعواي مطالبههرچند تهاتر 

رت عي دارد؛ و در صـو مال مورد منازعه را به مـدّ  ردّد طبیعي پرداخت دین یا حالف تعهّ
 اسـتناد مـوادّ   بـه نـاروا (  ءعنوان ایفاکرده، تحت ءچه اداگیري آنپرداخت، دعواي بازپس

در صورت اقرار حـالف  ایران)، از سوي وي مسموع نخواهد بود. قانون مدني  ٣٠٢و  ٣٠١
عي یابـد و مـدّ  د مزبور، ماهیت حقـوقي و مـدني مـي   به کذب بودن سوگند خویش، تعهّ

 را خواهد داشت.به عيي مدّامکان مطالبه
 

 اثبات کذب بودن سوگندعلیه پس از محکوم ی احقاق حقّبند پنجم ـ نحوه
 نهی بیّد دعوا و اقامهالف ـ طرح مجدّ

ـ اقامه گردد، بنا به مقتضاي اطالق، به هر صورتي که باشد بیّنه  چه پس از سوگند،چنان
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 گردد. نه پذیرفته نميبیّ ، آنـ  هچه از روي جهل و فراموشي؛ و چه از روي علم و توجّ
شـود و  عی سـلب مـي  ی از مـدّ طبق دیدگاه مشهور فقها، با سوگند منکر هرگونه حقّ

حـق   ۀعلیـه مطالبـ  عیحـق نـدارد از مـدّ    عيمدّ گونه اقدامی را ندارد.هیچ حاکم نیز حقّ
توانـد  نمـي همچنین خویش را تقاص نماید؛ وي  صورت پنهان یا آشکار، حقّنماید؛ یا به

دادخواسـت او در دادگـاه    ،عـالوه به .داً در دادگاه طرح دعوا کندی با وجود بیّنه، مجدّحتّ
علیه شرط کرده باشـد  عیعی با مدّچه مدّموجب نظر دیگر، چنانبه 17نیز مسموع نیست.

شـود؛ و در  عی سـاقط مـی  ی بعد از سوگند ساقط باشد، جمیع حقوق مدّکه هرگونه حقّ
داً در دادگاه طرح دعوا نموده، بیّنه اقامه کند. شیخ مفیـد  دّتواند مجمی ،غیر این صورت

 )٧٣٣شیخ مفید، (دارد. در مقنعه چنین نظری را بیان مي
به این  »سماع البیّنه بعد الحلف«ي م را در ضمن مسألهمحقق آشتیانی دلیل قول دوّ

گـردد، بـا    ي کلّی، هرگاه حقّی با اقرار ثابـت اساس یک قاعده کند که برصورت بیان می
شود؛ و در این مسأله، قبل از سوگند و بعـد از آن تفـاوتي نـدارد. اگـر     بیّنه نیز ثابت می

شد. در همـان  عا ثابت میکرد، ادّعی اقرار میعای مدّعلیه قبل از بیّنه نسبت به ادّعیمدّ
گردیـد. بعـد از سـوگند نیـز     عـای وي ثابـت مـی   کرد باز هـم ادّ حالت اگر بیّنه اقامه می

شـود؛ بنـابراین،   اثر مـی عی ثابت و سوگند او بیعای مدّعلیه اقرار کند، ادّعیچه مدّ انچن
 ش را ثابت کند.اگر بیّنه اقامه کرد باز هم باید بتواند حقّ

این اسـتدالل یـک قیـاس     ؛الًدهد: اوّسپس ایشان سه جواب از این استدالل ارائه می
دلیل حکم یکی ا است، و تسرّي بيمجزّاست؛ قبل از سوگند و بعد از سوگند دو موضوع 

ـ در این خصوص که اقرار بعد از سوگند شنیده می ؛به دیگری، قیاس است. ثانیاً ا شود امّ
شود، اجماع و نص وجود دارد؛ لذا استدالل مزبور، اجتهاد در مقابل نص بیّنه شنیده نمی

ـ  دلیل ضعیف اسـت، جـای   ،دلیل قوی است و بیّنه ،اقرار ؛است. ثالثاً ب نیسـت اگـر   تعجّ
ا دلیل ضعیف شنیده نشود. محقـق آشـتیاني در   دلیل قوی بعد از سوگند شنیده شود امّ

ي اثبات شود دعوا از بین برود؛ و موضوع ادّلهدارد که اصوالً اقرار باعث مینهایت بیان مي
 جـا کـه  دعوا مربوط به جایی است که دعوایی وجود داشته باشـد. بنـابراین، اقـرار، از آن   

شود؛ لیکن بیّنه، چون بعد از سوگند از حجیت گردد، شنیده میموجب زوال موضوع می
                                                                                                                                                                             

ت تنهـا  ااین روایـ  ).٣/٦٢شیخ صدوق،  ؛٢٧/٢٤٥عاملی،  : حر(نکـ ی روایات مستند نظر مشهور، برای مالحظه. ١٦
ی سوگند، بیّنه و سـوگند  وسیلهدعوا به یسوگند و خاتمه کند که بعد ازعای مشهور را ثابت میاین مقدار از ادّ

شـوند؛ و  ت ساقط میعی ارائه شوند، کارآیی ندارند و از حجیّمدّ یی اثباتی که ممکن است از ناحیههو دیگر ادلّ
 .»عیحقوق مدّ«است، نه  »عیدعوای مدّ«چه را یمین ساقط کرد که آناین
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ي محقـق  ) براسـاس نظریـه  ٣٠٦و١/٣٠٥آشـتیانی،  شود. (ساقط شده است، شنیده نمی
ي خـود را فرامـوش   ي مدعی، مهم این است کـه وي بیّنـه  حلّی، برای شنیده شدن بیّنه

 )٤/٧٥ی، محقق حلّ( شود.میکرده باشد، در غیر این صورت شنیده ن
دانسـت  عی از قبل میچه مدّاند که چنانگروهی از فقها شرط دیگری را مطرح کرده

ي بیّنـه  اقامـه  علیه راضی شـد، دیگـر حـقّ   عیکه بیّنه دارد و با این حال، به سوگند مدّ
سـموع  ي او م دانست، بیّنها اگر از قبل نمیي وي مسموع نیست؛ امّنخواهد داشت و بیّنه

 )٨/٤١٦، عهیالشّ ی، مختلفعالمه حلّ(خواهدبود. 
 د دعوا، حقّدارند که در صورت شرط سقوط طرح مجدّکه بعضی از فقها بیان مياین

د دعوا وجود دارد، ناظر به این طرح مجدّ حقّ ،شود و در غیر این صورتمزبور ساقط می
است سوگند نموده است و ه به این شرط، درخوعي، با توجّچه مدّحقیقت است که چنان

طـرح   د دعوای خود رضایت داده است، لذا حـقّ طرح مجدّ براساس روایت به سقوط حقّ
 د دعوا را نخواهد داشت. مجدّ

د دعـوا را  طـرح مجـدّ   که گروهي دیگر از فقها در فرض نسیان یا عدم علم، حـقّ این
شده اسـت یـا خیـر.     گردد که آیا رضایت محققدانند، نیز به همین تعلیل برمیباقی مي

ي دلیـل بـه   عی با دادن نوبت اقامـه ي فقهاي مزبور این بوده است که آیا مدّگویا دغدغه
ي خود را اسـقاط نمـوده اسـت یـا خیـر. در      اقامه بیّنه علیه، با اختیار خویش حقّعیمدّ

ـ    گردد؛ امّق میفرض شرط، قطعاً اسقاط محقّ ق ا در فرض نسیان، عـدم علـم قطعـاً محقّ
ي اقامـه  حـقّ  ءبقـا  فرض عدم اشتراط، اسقاط محرز نیستجا که در است. و از آننشده 

 .شود میدلیل استصحاب 
فـاق فقهـا بـه    گونه که پیش از این نیز به تفصیل بیان گردید، اکثریت قریب به اتّآن

چه حالف اعتراف نمود که سوگند وي دروغ بوده است، این حقیقت اشاره دارند که چنان
 گردد.مطالبه به وي بازمی مدعي نسبت به مال مورد منازعه از جمله حقّ تمامي حقوق

 
 ی دادرسیب ـ اعاده

اگرچه در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صـادره بـا واقعیـات    
ـ      خارج از پرونده تطابق داشته و به ا عبارت دیگر، متضـمّن اجـرای عـدالت نیـز باشـد؛ امّ

جایي که شود (مانند محسوب میدعوا اثبات ی  ادلّهکه قسم از  سوگند دروغ، در مواردی
، سوگند دروغ کند) ءه قسم به او، اقدام به اداطرف دعوا پس از نکول طرف مقابل و توجّ
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شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل، حکـم صـادر گـردد. در ایـن     موجب می
جی هماهنگی وجود نخواهد داشت؛ زیرا و واقعیات خار ءآرا قبیل موارد مطمئناً بین مفادّ

ه و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشـته باشـد.   صادره بایستی با ادلّ ءهرحال، نهایتاً آرابه
منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت کـه مسـتلزم تطـابق    بر این اساس و به

ر و ی دادرسـی مقـرّ  عادهباشد، تجدید محاکمه یا اصادره می ءآرا واقعیات خارجی و مفادّ
 تجویز گردیده است.

قانون جدید آیین دادرسی مدني این  ٥٩٥ی ماده ٤در حقوق فرانسه و مطابق بند 
شمار ی دادرسی بهکشور، اعالم کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعاده

-Jean Vincent, 994-998, Nouveau Code de Procédure Civile, 355( 18رود.می

359 (Art. 593-603)  ٢٥١، حسن محسنی؛(. 
درخواست  20ایموجب احضارنامهتواند بهمی 19ر از حکم مبتنی بر سوگند کذبمتضرّ

به مرجـع   21الع نسبت به کذب بودن سوگند،ی دادرسی خود را ظرف دو ماه از اطّاعاده
ی رس، اعـاده چه دادارائه نماید؛ چنان 22ی رأی واجد اعتبار امر قضاوت شدهصادر کننده

موجب همان رأی در خصوص ماهیـت دعـوا   دادرسی را قابل پذیرش اعالم نماید، باید به
 23که نیاز به تکمیل تحقیقات باشد.رأی دهد؛ مگر این
چـه  قانون آیین دادرسي مدني، چنـان  ٤٢٦ي ماده ٥، مطابق بند نیز در حقوق ایران

کار برده که در حکم بی بهتقلّ ه وی دادرسی، حیلی اعادهطرف مقابل درخواست کننده«

                                                                                                                                                                             
ی دادرسی تنها براساس جهات زیر قابل پذیرش است: ... اعاده«ادرسی فرانسه: قانون جدید آیین د ٥٩٥ی ماده. ١٧

هـا اعـالم   ها یا سوگندهای قضایی که پس از رأی، کـذب بـودن آن  های مکتوب، شهادتاگر براساس گواهی ـ٤
قاضـی  ی دادرسی تنها وقتی قابل پذیرش است که متشده است، رأی صادر شده باشد. در تمام این موارد، اعاده

که کوتاهی کرده باشد، نتوانسته باشد رسیدگی نسبت به جهت مورد استناد خـود را قبـل از حصـول    بدون این
 »اعتبار امر قضاوت شده برای آن تصمیم، تقاضا نماید.

انـد، قابـل   ی دادرسی تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأی، مورد نمایندگی قـرار گرفتـه  اعاده« : ٥٩٤ی ماده. ١٨
 »است است.درخو

 »شود. ... موجب احضارنامه انجام میی دادرسی بهاعاده: « ٥٩٨ی ماده. ١٩
شـود کـه آن طـرف از جهـت     ز مـی ی دادرسی دو ماه است. این مهلت از روزی آغامهلت اعاده: « ٥٩٦ی ماده. ٢٠

 »یابد.الع میی دادرسی مورد استناد، اطّ اعاده
سی، عدول از رأی دارای امر قضاوت شده است تـا هـم در موضـوع و هـم در     ی دادرهدف اعاده: « ٥٩٣ی ماده. ٢١

 »حکم، رأی جدیدی صادر گردد.
موجب همان رأی در خصـوص  ی دادرسی را قابل پذیرش اعالم نماید، باید بهاگر دادرس، اعاده: « ٦٠١ی ماده. ٢٢

 »که نیاز به تکمیل تحقیقات باشد.ماهیت دعوا رأی دهد؛ مگر این
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شـمس،  (گـردد.  ق مـی ی دادرسی محقّ، یکی دیگر از جهات اعاده»ر بوده استدادگاه مؤثّ
ـ  ب میحیله و تقلّ. )٤٤٠ تـا  ٢/٤٣٨ ا آیـا سـوگند   تواند مصادیق گوناگونی داشته باشـد. امّ

 ب شمرده شود؟تواند از مصادیق حیله و تقلّدروغ می
قانون آیین دادرسي مدني  ٥٩٥ي موجب مادهحقوق فرانسه به مالحظه گردید که در
ی دادرسـی  عنـوان یکـی از جهـات اعـاده    به 24بحیله و تقلّ ١این کشور، اگرچه در بند 

ی دادرسـی  شهادت دروغ و سوگند کذب، از جهات دیگر اعاده ٤تصریح گردیده، در بند 
ت و سوگند کذب از مصـادیق  در حقوق کشور مزبور، شهاد ،است. از این رو شمرده شده
گذار حیلـه  که قانونه به اینا در حقوق ایران، با توجّگردند. امّب محسوب نمیحیله و تقلّ

ی دادرسی ب را در صورتی که از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، از جهات اعادهو تقلّ
نموده است، ی دادرسی معرفی نطور جداگانه از جهات اعادهدانسته و شهادت دروغ را به

چه در اثر تبانی با یکی از اصـحاب دعـوا باشـد، از    توان پذیرفت شهادت کذب، چنانمی
دانان بـر  لیکن برخی حقوق) ٢/٥٢٤متین دفتری، (شود. ب شمرده میمصادیق حیله و تقلّ

مثل سایر اظهـارات دروغ اصـحاب دعواسـت و مشـمول     «اند که سوگند کذب این عقیده
 . حـال )٣٢٧، همـان (» باشـد ی دادرسی است، نمـی که از موارد اعادهب عنوان حیله و تقلّ

که موضوع سوگند با سایر اظهارات اصحاب دعوا تفاوت بنیادین دارد. موضوع سوگند، آن
نماید ف میدادگاه را مکلّ ،کی به سوگند است، به حکم قانوند و متّکه مقیّه به اینبا توجّ

قـانون   ٢٧٤تـا   ٢٧٢ اس آن حکم صادر نماید (موادّکه آن را مطابق واقع دانسته و براس
عـا  چـه ادّ که سـایر اظهـارات اصـحاب دعـوا، چنـان     جدید آیین دادرسي مدني)؛ درحالی

کـی بـه دلیـل    تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد کـه متّ محسوب گردد، در صورتی می
چه ی دارد و چنانباشد. از این رو سوگند دروغ با سایر اظهارات اصحاب دعوا تمایز اساس

چنـین حیلـه و   گیـرد. هـم   ب قرار میاثبات گردد، از این نظر، مشمول عنوان حیله و تقلّ
باشـد.  » ر بـوده در حکم دادگاه مـؤثّ «ی دادرسی است که ب در صورتی از جهات اعادهتقلّ

ی ی دادرسـی نیـز بایـد پیوسـت دادخواسـت اعـاده      دلیل اثبات تحقق این جهت اعـاده 
ی دادرسی باید حکم نهایی مبنی بر اثبات کذب ی اعادهدرخواست کننده دادرسی باشد.

قید اثبـات قضـایی    ،فرانسهحقوق که در آن بودن سوگند طرف مقابل را ارائه نماید. حال
ی باشد و اثبـات آن جـزء رسـیدگی اعـاده    وجود ندارد و صرف معلوم شدن آن کافی می

 دادرسی است.  

                                                                                                                                                                             
24. Fraude. 
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زیرا طبیعـت   ؛شودب نمیسوگند دروغ، فرض حیله و تقلّرسد در نظر میچنین بههم
ـ   د سوگند همین است و ممکن است راست یا دروغ باشد؛ تفکیک قانون فرانسه نیـز مؤیّ

ی دادرسی مربوط به مواردی است که دادگاه جا که طبیعت اعادها از آناین نظر است. امّ
تـوان سـوگند دروغ را   ت، مـي بر اثر اقدامات نادرست اصحاب دعوا به اشتباه افتـاده اسـ  

 ي دادرسي برشمرد.ب، و از جهات اعادهمصداق حیله و تقلّ
 

 گیری نتیجه
عی، دادگاه به پیشنهاد هاي حقوقي، پس از فقدان بیّنه از سوی مدّدر دادرسي

کند. در صورتي که سوگند تحت شرایط خود علیه درخواست سوگند میعیعی، از مدّمدّ
موجب سقوط ادعای  است و اقاطع دعو انون مدني،ق ١٣٣١ يهماد گردد، مطابق ءادا
ی دلیل منافی با موجب علم قاضی، ارائهتي بهچه پس از مدّشود. حال چنانعی ميمدّ

ی سوگند، ثابت گردید سوگند، شکایت کیفری توسط طرف مقابل، و یا اقرار یاد کننده
بوده و در اصطالح حقوق » اجرهیمین ف«اصطالح فقهی  علیه دروغ و بهعيکه سوگند مدّ

 سوگند قضایي، دروغ اعالم» serments judiciairement déclarés faux«فرانسه 
گردد، در صورتي که پیش از صدور رأی قطعی کذب سوگند اثبات (و مطابق حقوق 

تواند از طرق عادي شکایت براي نقض رأي استفاده فرانسه اعالم) گردد، خواهان تنها مي
علیه ممکن است پس از صدور حکم قطعي عیا اثبات کذب بودن سوگند مدّمّنماید. ا

توسط قاضی صورت پذیرد؛ که در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق 
 گردد.رو ميایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه

سـؤولیت  اتیان سوگند کذب، هم در حقوق ایران و هم در حقـوق فرانسـه موجـب م   
قانون جدید آیـین دادرسـی مـدنی     ٣١٩ی و ماده قانون مجازات اسالمي ٦٤٩ی (ماده کیفری
بـه، از  عيعین مال مـدّ  بر ردّ حالف کاذب باید عالوه ؛ وشودو مدني عامل آن می فرانسه)
 عي برآید.ي عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات آن نیز در مقابل مدّعهده

شود که تمـام  علیه موجب میعیفقها از روایات، سوگند مدّبراساس برداشت مشهور 
سـوگند و   ءای بعد از اداعی نسبت به مال مورد منازعه ساقط گردد و هیچ بیّنهحقوق مدّ

عی بـه دروغ بـودن سـوگند    گونه که اگـر مـدّ  عی پذیرفته نشود؛ همانحکم حاکم از مدّ
ـ  عیاز امـوال مـدّ   علیه یقین هم داشته باشد، این حق را ندارد کهعیمدّ ی بـه  علیـه، حتّ

ي خود (خمس، زکـات  عنوان حقوق واجبهصورت مخفیانه، تالفی و تقاص نماید؛  و یا به
عی بـاقی مانـده اسـت؛ و    حساب آورد. با این وجود، مال واقعاً در ملک مـدّ و صدقات) به
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 د دعوا و تقاص به هیچ عنـوان موجـب از بـین   ی وضعی طرح مجدّحرمت تکلیفی یا حتّ
عي به سوگند منکر، شود. بر فرض رضایت مدّعی نمیرفتن مالکیت واقعیه این مال از مدّ

کـه  رضایت مزبور در مقام دعوا و تنازع صورت گرفته و بنابراین مشـروط اسـت بـه ایـن    
علیـه  عیعایی داشته باشد و در فـرض تکـذیب سـوگند، مـدّ    علیه نسبت به مال ادّمدّعی

کنـد و  عالوه، سوگند تنها حقوق در مقام دعوا را باطل میبه عایی نسبت به مال ندارد؛ادّ
انـد کـه اگـر    ماند. مشهور فقها به این حقیقت اشـاره کـرده  بعد از اقرار دعوایی باقی نمی
عي نسـبت بـه مـورد    دروغ بوده است، تمامي حقوق مـدّ  وی حالف اقرار نمود که سوگند

علیه با اتیان سوگند عيمدّ گردد.، برمینهیّی بد دعوا و اقامهطرح مجدّ عا، از جمله حقّادّ
قـانون مـدني فرانسـه،     ١٢٣٥ي ماده ٢قانون مدني ایران و بند  ٢٦٦ي کذب، برابر ماده

عي عي دارد، هرچنـد مـدّ  مـال مـورد منازعـه را بـه مـدّ      ردّد طبیعي به پرداخت یـا  تعهّ
ـ  سـوگند خـود،   تواند تهاتر یا مطالبه نماید؛ و در صورت اقرار به کـذب بـودن   نمي د تعهّ

 به را خواهد داشت.عيي مدّعي امکان مطالبهیابد و مدّمزبور، ماهیت حقوقي و مدني مي
قانون جدید آیین دادرسی مـدني فرانسـه اعـالم     ٥٩٥ي ماده ٤مطابق بند همچنین 

رود. در شـمار مـی  ی دادرسـی بـه  کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعـاده 
ی دادرسی مربوط به مواردی است که دادگـاه  جا که طبیعت اعادهز از آنحقوق ایران نی

تـوان سـوگند   بر اثر مانورها و اقدامات نادرست اصحاب دعوا به اشتباه افتاده اسـت، مـي  
قانون جدید آیـین دادرسـي مـدني، مصـداق حیلـه و       ٤٢٦ي ماده ٥دروغ را مطابق بند 

با این تفاوت که مطابق فحواي قانون ایـران،   ي دادرسي برشمرد.ب، و از جهات اعادهتقلّ
ی دادرسی باید حکم نهایی مبنی بر اثبات کذب بودن سـوگند  ی اعادهدرخواست کننده

قید اثبات قضایی وجـود نـدارد و    ،فرانسهحقوق که در آنطرف مقابل را ارائه نماید؛ حال
 ی دادرسی است.باشد و اثبات آن جزء رسیدگی اعادهصرف معلوم شدن آن کافی می
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