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Abstract 
Principles of civil proceedings are 

principles that, considering the essential 

and ceremonial facts presented in this type 

of proceedings, have evolved over time, 

and over time, and even because of their 

extraordinary importance, have entered the 

constitution and civil laws and civil 

procedure. Civil litigation is a process that 

determines how individuals who claim a 

right to themselves or have a dispute in 

civil matters can enforce those rights in a 

timely manner. Principles of due process 

can be effective in establishing order in the 

current situation and in enforcing 

judgments in civil litigation. Recognition 

of the principles of the trial, including the 

principle of innocence, the principle of 

conciliation, grievance, access to an 

impartial arbitrator and the observance of 

equality between the parties to the dispute 

are among the principles that require 

justice. Thus, all social relations, including 

the rule of law, must be based on justice. It 

seems that the courts should be more 

careful when considering the principles 

and procedures, by observing them while 

respecting the rights of individuals, but 

also to prevent the violation of opinions in 

higher authorities. 

Keywords: Civil Proceedings, Principle of 

Proportionality, Impartiality of the Judge, 

Fair Trial, Right of Defense.  

  چکیده

ه با در نظر گرفتن کهستند  یاصول، یمدن یاصول دادرس

ا به ه ین نوع دادرسیمطرح در ا یفاتیو تشر يماهو يها تیواقع

ت یل اهمیبه دل یدر طول زمان متحول و حت، جادیمرور زمان ا

 یمدن ین دادرسیو آئ ین مدنیقوان، یالعاده وارد قانون اساس فوق

کند  تشریفاتی است که مشخص می، دادرسی مدنی. شده است

افرادي که مدعی حقی براي خود هستند یا اختالفی در امور 

انند این حقوق را به موقع تو چگونه می، دیگر دارندکمدنی با ی

تواند در ایجاد نظم در  ن دادرسی مییاصول آئ. اجرا در آورند

به  تأثیرام در دعاوي مدنی کشرایط کنونی مؤثر و در اجراي اح

، شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت. سزایی داشته باشد

طرف و رعایت  دسترسی به داور بی، تظلم خواهی، اصل تناظر

ن اختالف از جمله اصولی است که عدالت یان طرفیممساوات 

ه روابط اجتماعی یب کلیبه این ترت. کند را اقتضاء میها  آن وجود

رسد  به نظر می. ن باید بر عدالت مبتنی باشدیاز جمله وضع قوان

محاکم باید به هنگام رسیدگی دقت بیشتري به اصول و تشریفات 

ین که حقوق اشخاص ضمن اها  آن داشته باشند که با رعایت

بلکه از نقض آراء در مراجع عالی جلوگیري ، گردد رعایت می

  .به عمل آید

طرفی  بی، اصل تناظر، دادرسی مدنی: واژگان کلیدي

  . حق دفاع، دادرسی منصفانه، دادرس

اله
 مق

ت
یاف
در

 :
2

2
/

0
2

/
1

4
0
1

 
–

ي
گر

ازن
ب

 
اله

مق
 :

0
2

/
0

5
/

1
4

0
1

 - 
ش

ذیر
پ

 
اله
مق

 :
1

2
/

0
6

/
1
4

0
1

  



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   418

 

  :ارجاع

 . 11شماره ، تمدن حقوقی، اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه)، 1401؛ (لقیسب، برهانی

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

ن رابطه متقابل ین تعامل داشته و همیترکعرف و د، ییه قضایرو، با تمام منابع حقوق اعم از قانون یاصول دادرس

ده یق نقش آن را موجب گردیدق ين و برشمارییتع يگر ابهام و دشوارید يو از سو یسو گستردگ یکاز 

گیرد و منظور از قاعده حکم  قواعد کلی است که پایه و اساس احکام جزئی قرار می، از اصول مقصود. است

هاي عظیم آئین دادرسی هستند که در مقررات  اصول پایه. آید کلی است که از آن احکام جزئی به دست می

بتوان بر اساس این اصول  را دریافت تاها  آن توان اند و به سختی می انبوه تشریفاتی و غیرتشریفاتی پنهان شده

یک دادرسی منصفانه را ترتیب داد و به نحوي باید گفت اصول دادرسی همان بنیان دادرسی و مفاهیمی کلی و 

  ).38، 1ج، 1387، مهاجري( باشند میعام الشمول هستند که الزامی و در عین حال ثابت 

چه بسا سبب از ، از مقررات آناطالعی  بی عدم رعایت تشریفات و اصول حاکم بر آئین دادرسی یا

بدون ، اقامه صحیح دعوا براي احقاق حق و دفاع درست در برابر دعواي باطل. بین رفتن حق مسلمی شود

نیست و چه بسا بسیار اتفاق افتاده است که عدم  پذیر امکانتشریفات و اصول دادرسی ، تسلط بر قواعد

عالوه بر از دست دادن ، شخاص مرتبط با موضوعاقامه صحیح دعوا با طرف دعوا قرار ندادن برخی ا

منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کالن براي ابطال تمبر دادرسی و ، فرصت

اصول حاکم بر دادرسی برخالف تشریفات حاکم بر دادرسی عالوه بر نظم . امثال آن به خواهان شده است

اهدافی که سرمنشاء آن مربوط به ذات یک ، اهداف دیگري نیز استداراي ، و ترتیب دادن به دادرسی

به همین ؛ باشد عدالت می يهدف اصول دادرسی اجرا. اي است دادرسی تمام عیار و بدون هرگونه شائبه
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. تر عمل نمود را در نظر گرفت و به اصل بااهمیت تر مهمجهت هنگام تعارض این اصول باید مصلحت 

دادرسی هستند که سه عرصه حرکت و روند کننده  اصول اداره، دادرسی مدنی اصول حقوقی سازماندهی

هاي طرفین و  گیرند تا تمامی نقش موضوع اختالف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می، دادرسی

 مطلوب به دست آیدقاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیجه درخور و 

  ).353 ،1389، محسنی(

اصل استقالل : شوند عبارتند از ن عملکرد دموکراتیک در دادرسی میین اصول موجب تضمیبخشی از ا

اصل علنی بودن دادرسی و اصل کتبی و ، اصل صدور آراي موجه و مستدل، طرفی دادگاه اصل بی، محکمه

. وازم برابر برخوردار باشندهمچنین اصل تناظر براي این مقرر شده که طرفین از امکانات و ل. شفاهی بودن آن

طرفی دادرسی براي این است که اصحاب دعوا فارق از هر بیم و امیدي از جمله جانبداري احتمالی  بی اصل

مند شوند که احتمال دخیل نمودن احساسات و عالئق وي به  دادرس از دانش و تجربیات دادرسی بهره

ن دادرسی از روزي است که افکار عمومی جامعه بتوانند کمترین درجه احتمال کاهش یابد و نهایتاً علنی بود

نظام دادرسی مدنی در ایران . گر باشند آزادانه جریان دادرسی را رصد نموده و اجراي صحیح قوانین را نظاره

، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسالمی

، اصل الزام قاضی به بیان استدالل، اصل برابري ادله، اصل علنی بودن دادرسی، رعایت تناظراصل اساسی 

اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا ، اصل برخورداري از دادرسی مؤثر، طرفی دادگاه اصل بی

راء و حق حق اعتراض به آ، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق طرح دعوا، انصراف خواهان از دعوا

رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و 

  ).267، 1398، فاندر و همکاران( گرفته استهایی را براي نقض آن در نظر اجرا ضمانت

د بنابراین در این مقاله جایگاه اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه را مور

، کاربردي، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، با توجه به ماهیت موضوع، بر این اساس. دهیم بررسی قرار می

اي بوده و روش  باشد و روش گردآوري اطالعات کتابخانه به صورت نظري می، از لحاظ روش تحقیق

  .بندي به صورت توصیفی خواهد بود تجزیه و تحلیل و جمع

 مفهوم اصول دادرسی مدنی - 1

مطرح به مرور  یفاتیو تشر يماهو يها تیه با در نظر گرفتن واقعکهستند  یاصول، یمدن یول دادرساص

و  یالعاده وارد قانون اساس ت فوقیل اهمیبه دل یده و در طول زمان متحول شده و حتیجاد گردیزمان ا
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 یند دادرسین فرآن عادالنه بودیاین اصول به تضم. شورها شده استک یمدن ین دادرسیو آئ ین مدنیقوان

عدالت  ياجرا. دیترافع و احقاق حق رس كتوان به در ینم یلکن اصول یپردازد و بدون توجه به ا یم

اعمال و  يها ه روشکبل، ستین نکباشد مم یهرچند عادالنه و مترق، ين ماهویتنها به وجود قوان ییقضا

  .داردو برجسته  ین مهم نقش اساسیدر ا) یلکحقوق ش( يحقوق ماهو ياجرا

ه یاصول و قواعد پا يسر یکو  یدگیفات مربوط به رسیتشر يسر یکب از کمر ین دادرسیآئ

ا موضوع یمورد  یکمحدود به ها  آن ت اعمالیه قابلکهستند  یاز اصول حقوق یاصول دادرس. باشد یم

. دهد یات خود ادامه مینشده است به حها  آن نیگزیجا يگریه اصل دک یباشند و تا زمان ینم یخاص

 یحقوق يها خود بر استنباط یت ارزشیشوند و با ماه یمحسوب م یحقوق یلکاصول ، ن اصولیبرخی از ا

رفته شده یپذ یحقوق يها ه در تمام نظامکم یدانست یلک يحقوق را قواعد یلکاصول . شود یل میتحم

. م استکوق حاتر حق یام جزئکاح یاست بر تمام یام حقوقکن احیتر یه شامل اساسکاین اصول . است

 یاصول دادرس. شود یحقوق شناخته م یلکاز اصول  یکیامروز به عنوان » یاصل احترام به حقوق دفاع«

ه در تمام اصول کاست  ییها یژگیهمان و يدارا، باشد یم یاز انواع اصول حقوق یکیه ک ییاز آن جا

م بر کحا يها نده ارزشین نمایمچنه. داشتن یبودن و جنبه انتزاع یو دائم یلکشود مانند  یافت می یحقوق

  .بودن ینظام حقوق یک

باشند و تنها در  یت آن میلف به رعاکن میو طرف یقاض، اند و قانونگذار ر قابل عدولیغ یاصول دادرس

ح داده یگر ترجیبر اصل د ین است اصلکگر ممیخاص و آن هم در صورت تعارض با اصول د يموارد

 یکبودن  ییثرت وجوه و چندمعناک، گرید يو از سو یم حقوقین مفاهبود یانتزاع یژگیل ویبه دل. شود

هاي اصلی دادرسی در  از ویژگی. شود یلمه مکق از مفهوم یح و دقیافت صحیگاه موجب ابهام در در، مفهوم

عصر حاضر حرکت در مسیر اصول دادرسی است و پایبندي محاکم به این مفاهیم از الزامات اساسی تحقق 

ساختار و بنیان حاکم بر دادرسی به ، این اصول. شود سی مبتنی بر عدل و انصاف محسوب مییک نظام دادر

، ق آنیو نامحصور بودن مصاد یشاید تعدد دامنه اصول دادرس). 268، 1398، مافی و غمیلویی( رود میشمار 

، يده در چهارچوب اصول راهبرکاست  ید به اصول حقوقیمق یدادرس. ده استیثرت گردکن یموجب ا

ن چهارچوب انجام یه در اک یه هر اقدامکن است یشود و اصل بر ا یجه میل به نتیو ن یدادرس یاقدام به ط

، ین اصول جز در موارد خاص و استثنائیرموجه ایل غیا تعدین حال تعرض یدر ع. شود عادالنه است یم

ن یقانون آئ 348ه ماده ک يطوربه . گردد یدادرس ياعتبار ین است باعث بکه ممک يبه طور، باشد یممنوع م
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آن دسته از ، تخلف از قواعد آمرهترین  کوچکه کقت است ین حقیا يایگو 1379مصوب  یمدن یدادرس

  .دنظر خواهد بودیدر مرحله تجد يستند از جهات نقض رأیل نیا تعدیه قابل عدول و ک یاصول دادرس

متر کت یاهم يم دادگاه و اصول دارایبه اصول مهم و مؤثر در تصم يم بندیقابل تقس یاصول دادرس

د به اطالق یبا، مترکت یاهم يبه اصول مهم و مؤثر و اصول دارا یاصول دادرس کیکدر مورد تف. است

 تأکیدر ین دعوا به دسته اخیاز طرف یکبه اصول دسته نخست و اصول مدنظر هر » اصول راهبردي«عنوان 

ت یصالح، ب قواعد راجع به ابالغین ترتیبه ا. ندیآ یم به شمار ينوعاً راهبرد یرا اصول دادرسیز. ردک

دادگاه  ییا قضای يه راجع به اعمال ادارکن یره اعم از ایام و غکاح ياجرا، یدنظرخواهیحق تجد، یدادرس

ا یدنظر ین دعوا مانند حق تجدیمتر اصول مدنظر طرفکت یگر اهمیاز طرف د. رقابل عدول استیباشند غ

 تأمینحق درخواست ، یط قانونیاهش خواسته طبق شراکا یش یحق افزا، خاصجلسه در موارد  تأخیر

  .است تأثیر یب یجه دادرسیا نتیند ین اصول در فرآیه اکن امر ندارد یچ وجه داللت بر ایبه ه، خواسته

 ییه قضایدر رو ینقش اصول دادرس - 2

 يمبنا، یا قانونی يز الزام معنوا يه در موارد مشابه و به خاطر برخوردارک ییرر قضاکم میتصم یلکل کش

 یکه به کاست  یلکن جهت یل از اکاین ش. شود می دهینام» رویه قضایی«رد یقرار گ ییم مرجع قضاکح

ه کل الزام آور است ین دلیل شود و به ایه تبدیرار شود تا به روکد تیمرتبط نبوده و با، يرأ یکپرونده و 

ا یند و ک یدا میبه آن رغبت پ یقاض، ه در موارد مشابهکت اس ییجو و عدالت یآنچنان ارزش علم يدارا

  ).4، 1372، مدنی( شود یماستفاده ، م قانونکا به حیشود و  یبرخوردار م يمعنو یاز الزام

 يزیرا آرا. باشد یاصول حقوق يه بر مبناکه شود یرو یکل به یتواند تبد یم یدادرسان زمان يآرا

اخالق و ، با عادات و رسوم یلکه اصول ک ییاز آن جا. باشند یاصول حقوق يد در راستایبا ییقضا

ن اصول و با یدارند تا با در نظر گرفتن ا یخود سع يقضات در صدور رأ، دارد یهمبستگ، مذهب جامعه

نشان دهنده  یاصول حقوق يبر مبنا يه صدور رأکن یعالوه بر ا. ندیخود را صادر نما يرأها،  آن استناد به

ه بر کآرایی . شور استک ییستم قضایدر س یپارچگیکو  یهماهنگ یکدن به یبه رس ل دادرسانیتما

 ه ازکآورد  می دیرا پد ين الزام معنویگر ایقضات د يه براکن یعالوه بر ا، اند اساس اصول صادر شده

در شور کوان ید یأت عمومیگر هیاز سوي د. دارد یوا مها  آن تیحقوقدانان را به تقو، ندکت یتبعها  آن

باشد و به  یه منطبق با اصول حقوقکند یگز یه بر میرا به عنوان وحدت رو ییآرا، متضاد يمواجه با دو رأ

 یهیاستناد به اصول بد. ردیگ می قرار ییه قضایرو يگذار ار ارزشیمع یه اصول حقوقکن صورت است یا
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ر قانون را یدر تفس یقاض ه مداخلهکت است ین مزیا يدارا، ه آنیبر پا يو استدالل رأ یو مسلم حقوق

  .دارد بر مبناي احساس شخصی باز می يسازد و آنان را از صدور رأ یهنجارمند م

 ین دادرسیادیدر حقوق بن یاصول دادرس - 3

ن یح قواعد آئیصح ين حال اجرایاما با ا، مشخص نشده است یچ متنیحاً در هیاگرچه صر یاصول دادرس

و ین تر . مهمندیگو یم یدادرس يه به آن اصول راهبردکت اس یت اصولیدر گرو رعا یمدن یدادرس

است  يند مستمریفرآ یعدالت در دادرس. است ین عدالت در دادرسین اصول تضمینقش اترین  یاصل

ت عدالت یح از لزوم رعایران به طور صریدر حقوق ا. ندک یم یرا همراه آن یدادرس يه از ابتدا تا انتهاک

در حقوق نوشته مستند به قانون  اساساً یه دادرسکن امر بدان جهت است یو ار نشده کذ یسخن یدر دادرس

باشد  می یار عدالت در دادرسیقانون تنها مع. ن عدالت را در درون مقررات جستکد تحقق ریاست و با

در آن قسمت از . است یدن به عدالت در دادرسیرس يار براین معیبهتر، ت و دقتیه در صورت شفافک

 ياز جنبه عادالنه آن برا نظر ، صرفاست یم بر دادرسکفات حایط و تشرین شرایه مبکه حقوق موضوع

ه دادرس کن است یاصل بر ا. شود ین دعوا آمره محسوب میاز جمله طرف يگریا هر شخص دیدادرس 

س به عبارت بهتر قانون به مثابه عدالت است و اگر دادر. ندکد عدالت را در پرتو مقررات مواد جستجو یبا

خواه عدالت به عنوان . قانون بدتر است يه از اجراکدارد  یدر پ یا اخالق خود رها شود تبعاتیبه وجدان 

ر یا سایه قانون موضوعه ک يقضات همواره در موارد، ا نهید ینار حقوق نوشته به شمار آکمنبع حقوق در 

  ).70، 1388، جوادي( دینما یم کتمسبر عدالت  یمبتن يارهایت است به معکسا یمنابع اثبات

باشد در آن  یدادرس ياز اصول راهبرد يا تعدیجه عدم اجرا ینت، انجام گرفته یمدن یاگر دادرس

ندارد و اگر به هر  يانجام گرفته اعتبار یه دادرسکن است یتوان مطرح ساخت ا می هک ییصورت ادعا

 یدادرس یکم بر کاصول حا. نستعادالنه دا یدادرس یکتوان آن را  یگر نمید، ل واجد اعتبار باشدیدل

اصول مرتبط با . یدر دادرس یکراتکرد دموکعملکننده  نیاصل تضم: شوند یم میعادالنه به سه دسته تقس

  .یدادرس يها یژگیص و ویاصول مربوط به خصا. ین و قاضینقش متقابل طرف

 یدادرس يها ژگییاصول مربوط به و - 4

ن و ینقش متقابل طرفکننده  میرد عادالنه و تنظکاصول ناظر به عملاز به یعالوه بر ن یعادالنه بودن دادرس

 یدادرس يها یژگیو. شود می مربوط یمدن یدادرس يها یژگیه به وکاست  يگریازمند اصول دیدادرس ن
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ان یبودن جر یبودن و شفاه یتبکا ی يا فات نوشتهین تشریاز ا، هستند یفاتیدر درجه اول اساساً تشر یمدن

ه هر کشود  یاستنباط م یلکسه اصل  یدادرس يها یژگیاز اصول مربوط به و. گردد یفت مایدر یدادرس

  ).288، 1385، غمامی و محسنی( چرخند یم یبودن دادرس یفاتیسه حول محور اصل تشر

 یبودن دادرس یفاتیاصل تشر - 1- 4

فات و یراي از تش مجموعه یک یند دادرسیه فرآکن معنا است یبد یبودن دادرس یفاتیاصل تشر

به . باشد می يمورد انتظار است ضرور یه از دادرسکاي  جهیدن به نتیرس يت آن برایه رعاکهاست  نیآئ

بیان دیگر مقصود از تشریفاتی بودن دادرسی آن است که عملکرد کلیه افراد دخیل در دادرسی از دادرس 

قانونگذار در قانون آئین دادرسی  گرفته تا اصحاب دعوا و وکالي آنان باید مطابق با فرم و نظم خاصی که

  ).285، 1398، مافی و غمیلویی( انجام گیردمدنی مقرر نموده 

ه جزو اصول آمره و حقوق کباشد  ين است در حدکفات ممین تشریاز ا یکت هر یعدم رعا

، یمدن یبودن دادرس یفاتیاصل تشر. اندازدیب یرا از اعتبار قانون يه رأک ياصحاب دعوا باشد به نحو

ت یمستلزم رعا، در مقام عملها  آن يه اجراک یر اصول دادرسیه با ساکاست  یت موسعیماه يدارا

م کح، یبودن دادرس یفاتیه اصل تشرکرد کتوان ادعا  یل مین دلیبه هم. ابدی یفات باشد ارتباط میتشر

جه ینت یدادرس یعنیتحقق هدف اصول  يبرا یدادرس یلکو ش يه تمام اصول ماهوکرا دارد  یگذرگاه

ا ین دعوا یتسلط طرف، به عنوان مثال. ندکد از آن عبور یبا، حیق و صحیدق یبر سازمانده یانه و مبتنیگرا

 یقیفات دقیه تشرکقابل تحقق است  ین تنها در صورتیفرصت برابر به طرف يمراعات حق دفاع و اعطا

  .ده شده باشدیشیاندها  آن دام ازکهر  يبرا

ها به  یعدالت در دادرس ياجرا يبرا یاصول دادرس؛ است یفات دادرسیتشرز از یمتما یاصول دادرس

ن یدخالت دارد و با اها  یم بر دادرسکن نظم حایتضم يبرا یفات دادرسیه تشرک یدر حال، رود می ارک

د با توجه یبا یفات و قواعد دادرسیتشر. است یاز اصول دادرس یکیخود  یبودن دادرس یفاتیوجود تشر

را به ها  آن ر نموده و مراعاتکرا ذ یفات دادرسیتشر، هرچند قانون. ن گردندییل وضع و تعن اصویبه ا

ضرورت دارد و عدم  یفاتیه در هر پرونده به طور خاص چه تشرکن یاما ا، ندک یل میتحم ینظام دادرس

 يریل گکش ند منجر بهک یفا میا یعادالنه بودن دادرس یابیدر ارز يتأثیرفات چه یاز تشر یکت هر یرعا

ن یص ایتشخ. آن شده است يسه با نوع ماهویدر مقا یفاتیا تشری یلکمتفاوت در حقوق ش يها شیگرا

نه تنها در نظام ، ریا خیهر پرونده به طور خاص مراعات نموده  يفات الزم را برایه دادرس تمام تشرک



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   424

 

 یز گوناگونیو نها  یست دادرید در ماهین امر را بایعلت ا. وب استیمع یلکه به طور کبل یحقوق

ا ی یه علمیخاص توج يا در پروندهها  آن از یا برخیی یکمراعات  يان دارد دادرس براکه امکفات یتشر

 یمدن ین دادرسیقانون آئ 371توان از بند سوم ماده  می ل راکاین مش. ردکداشته باشد جستجو  یعمل

 يرألزوماً  یت اصول دادرسیه عدم رعاکد شو ین استنباط میور چنکاز بند مذ. ز دریافتین 1379مصوب 

را فاقد اعتبار  يه رأکاي باشد  د درجهیت باین عدم رعایه اکبل، دهد یصادره را در معرض نقض قرار نم

را در بند دوم ماده مذکور یز. دادرس ارتباط دارد یفاتیشتر با اصول تشریاین بند ب يفحوا. سازد یقانون

نه یه زمک یاز تخلفات یرا به عنوان مصداق مستقل یو مقررات قانون ین شرعیبرخالف مواز يصدور رأ

  .سازد محسوب نموده است یدنظر را فراهم میدر مرحله تجد ينقض رأ

 یبودن دادرس یو شفاه یتبک - 2- 4

عدالت و ، يرأ ياز زمان ارائه دادخواست تا صدور اجرا. شود یبا ارائه دادخواست شروع م یمدن یدادرس

توب در پرونده ضبط کبه طور م یان دادرسینندگان اعمال خود را در جرک یدگید رسینما می جابینظم ا

ان و کام ینوشته بودن دادرس. وجود داشته باشدها  آن بر ینظارت یدگیان مراجعه مجدد و رسکند تا امینما

دهد  یآراء م ت ازیاکر طرق شیاعتراض و سا، ق پاسخ متقابلیها را از طر ن نوشتهیفرصت دفاع در برابر ا

 یطرف بی تواند مثبت یگر میاست و از طرف د یعدالت و نظم در دادرس ياجرا يبرا يا قهیوث یه به نوعک

ن و اظهار ادله و موضوعات یمانع حضور طرف یبودن دادرس یتبکالبته . ز باشدیدادرس ن يجانبدار یا حتی

ل یها و دال ان استداللیب يا برایاضر شوند ا مشخصاً در دادگاه حین حق دارند ین رو طرفیاز ا. ستیخود ن

  .ندیحه بفرستند و حق حضور خود را اسقاط نمایا الیند یل استفاده نماکیخود از و

 ین دادرسیطرف یعنی. ن در دادگاه استیحق سخن گفتن طرف يز به معناین یبودن دادرس یشفاه

 یحقوق يها در همه نظام. ندیتباً اعالم نماکا یات خود را خطاب به دادگاه شفاهاً یتوانند اظهارات و دفاع یم

ن نمودن شهادت یگزیل به جاین تمایبا وجود ا. ندینما می استماع یل شفاهکها شهادت را به ش دادگاه

طرف مقابل از مشخصات گواه و مفاد ، ش دارد تا قبل از اداء آنیق نوشته گرایشاهد از طر یک یاصل

گر نداشته و هر دو یدیکبا  یچ منافاتیه یبودن دادرس یو شفاه یتبکب ین ترتیبه ا. مطلع شود یگواه

  .عدالت و نظم است يقه اجرایوث
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 یطرفانه بودن قواعد دادرس بی - 3- 4

د به یبا یه مقررات دادرسکن است یدر ا یقواعد دادرس یطرف بی و به تبع آن يبه دادگستر یحق دسترس

مذهب و جنس و هر ، نید، رنگ پوست، تیاز لحاظ ملن ییچ یک از متداعیه يه براکم گردد یتنظ ينحو

این . طرف باشد بی ندکر نوع بشر استفاده ین است بشر در جهت سوءاستفاده از آن و تحقکه ممک یعامل

د یبا یه قواعد دادرسکز هست ین معنا نیبه ا یطرف بی نیا یوانگه. اشخاص در جامعه است ينوعی برابر

بودن آن  يا سراسری یبودن قواعد دادرس یرمحلیه این به غکباشد  سانیکشور ک یکدر سراسر قلمرو 

 اند یاسیرسیغ یه قواعد دادرسکن معنا است یبد یقواعد دادرس یطرف بی گریر دیبه تعب. معروف است

)Spigel,1999,160 (طرف باشند  بی زیو دعوا ن یدادرس يمبنا يد نسبت به حقوق ماهویگر باید يو از سو

ه بر کن معنا است یبد ينسبت به حقوق ماهو یطرف بی. ندیگو یم یبودن قواعد دادرس يهوه به آن فراماک

خواه دعوا ناظر به ، ندکر یید تغینبااصوالً  یند دادرسیوه و فرآیش، دعوا است يه مبناک یتیهر ماه يمبنا

  .رهیو غ يت باشد و خواه سند تجارکیمال

 اصل تناظر در حقوق ایران - 5

د یبا ین دادرسیاز طرف یکن اصل هر یه بر اساس اکاست  یدادرس يز اصول راهبردا یکیاصل تناظر 

د یب را داشته باشد بایادله و استدالالت رق، ان مورد مناقشه قرار دادن ادعاهاکه فرصت و امکن یعالوه بر ا

چ یح در هیاین اصل اگرچه به طور صر. ادله و استدالالت خود را داشته باشد، ان طرح ادعاهاکفرصت و ام

به . م شده استین اصل تنظیه ایاز مواد بر پا يارینشده اما بس ینیش بیپ یمدن ین دادرسیاز مواد قانون آئ

عدم رعایت اصول دادرسی و ، 1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  371عنوان مثال در بند سوم ماده 

ت باشد که رأي را از اعتبار قانونی اي از اهمی قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه

  .شود موجب نقض حکم یا قرار می، بیاندازد

تناظر اصلی است که از یک سو به هدف تضمین رعایت حقوق دفاع از طریق اطالع کامل در زمان 

دیگر به منظور مشارکت در حسن  يبین طرفین و از سو يمجادله تناظر يطرفین و برقرار يمناسب برا

مساعدت در کشف حقیقت قضایی  يبین طرفین و در نهایت برا يتساو ياز طریق برقرارعدالت  ياجرا

تناظر را  يگرین اصل را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیاز حقوقدانان ا یبرخ. بر دادرسی حاکم است

از اصل  يا هه احترام حق دفاع فقط جنبکاند  دهین عقیز بر این یدانند و برخ یاصل احترام حق دفاع م ياجرا

 یمساوات اصحاب دعوا تلقکننده  نیز آن را تضمین یم آن است و باالخره بعضیجه مستقیا نتیتناظر 
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، باید بالفاصله رعایت گردد بنابراین خواهان در تنظیم دادخواستها  اصل تناظر در دادرسی. ندینما یم

تناظر را علی القاعده بالفاصله مورد  باید همواره يخوانده در دفاع و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأ

  ).71، 1381، شمس( قرار دهنداحترام 

خود را  يادعا، ندک یم که به آن تمسک يا د به ادلهیبا، اصوالً یمدع، در اثبات موضوع و سبب دعوا

ان که فرصت و امکقرار دهند  یتین نزاع و اختالفات را در موقعیه طرفکن است ین امر مستلزم ایا. ندکاثبات 

 ب مطلع شده تا بتوانندیادله و استدالالت رق، ادله و استدالالت خود را داشته و از ادعاها، طرح آزادانه ادعاها

ه کن نموده ییتع ییهااجرا ضمانت، قانونگذار در احترام به اصل تناظر. را آزادانه مورد مناقشه قرار دهندها  آن

جه ضرورت دفاع یخواهان و در نت يبه دعوا یقاض یدگیت آن موجب رد دادخواست و رسیعدم رعا

از آن جائی که یکی از . سازد می ست روبروکاقامه شده با ش يسازد و خواهان را در دعوا یم یخوانده را منتف

بر این پایه ، مدنی مبتنی بر تناظر و تقابل منافع طرفین است يمفاهیم بنیادین در دادرسی آن است که دعوا

طرفی در مقام تمیز حق با رعایت تقابل منافع اصحاب دعوا آنان را  ظور رعایت بیدادرس مکلف است به من

ادعا یا دفاعی را  يدر جریان جزئیات دادرسی قرار داده و بدون حضور طرف مقابل از دیگر يبه طور مساو

فتن نفع به مرحله اجرا نگذارد چرا که در غیر این صورت گینشنود و هیچ تصمیمی را بدون اطالع طرف ذ

  ).48، 1386، غمامی و محسنی( رسد میطرفانه عمل ننموده بعید به نظر  این که دادرس بی

ن یبه ا. دیت نمایلف است تناظر را رعاکز مین یقاض، ستین ین دادرسیت اصل تناظر مختص طرفیرعا

و پس از د یل شود پرونده را مالحظه نمایمکا تیل باشد یمکچنانچه ت، م دادخواستیه پس از تقدکب یترت

ن یبه طرف ید تا وقت دادرسین وقت به دفتر اعاده نماییصدور دستور تع يل بودن آن را برایمکنان از تیاطم

لف است در کدادرس م یعنی. ز ابالغ شودیم آن به خوانده نینسخه از دادخواست و ضما یکابالغ و 

ل جلسه کیتش. دیراه افتاده مطلع نما ه او بهیه علک ییخوانده را از دعوا، برابر مقررات، اصل تناظر ياجرا

. ا صحت ابالغ محرز باشدیآن حاضر باشند  يالکه اصحاب دعوا و وکاست  یقانون یدر صورت یدادرس

ه به جهت که در هر مورد کبل، ن برساندید به اطالع طرفیرا با ین جلسه دادرسیدادگاه نه تنها وقت اول

ماده ( شود ین به اصحاب دعوا ابالغ مییلسه بعد پس از تعالزم باشد روز و ساعت ج يگریجلسه د یقانون

  ).1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  104

در جلسه ، اصل تناظر يلف است در اجراکدادگاه م، الذکر قانون فوق 102همچنین مطابق با ماده 

ا یمضمون ، ند و حسب موردیان دهد تا از مطالب خود دفاع نماکبه اصحاب دعوا فرصت و ام یدادرس
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 یتمام يهمواره حاو ین پرونده دادرسیبنابرا. دید نمایق یرا در صورتجلسه دادرسها  آن ن اظهاراتیع

ها  آن ه با توجه بهکرد یقرار گ یتیادله و استدالالت اصحاب دعوا خواهد بود و دادگاه در موقع، ادعاها

ه در ک يوانست با توجه به تمام عناصرز خواهند تیت نیاکدنظر و شید و مراجع تجدیخود را صادر نما يرأ

با لحاظ ، ردیت قرار گیاکمورد ش يمطمئن شوند و چنانچه رأ يپرونده وجود خواهد داشت از سالمت رأ

ه موضع به ک يد در تمام مواردیدادگاه با. ندینما یآن را برس، ياستنادات و استدالالت مندرج در رأ

  ).1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  199ماده ( ندینمات ین اصل را رعایادله مطرح است ا يریارگک

 یتلق یخاص تأسیس يت بالفاصله اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودیقانونگذار رعا يدر موارد

ت یا رعاین است تعارض داشته باشد کمم يگریت بالفاصله اصل تناظر با اصل مهم دیا رعاینموده و 

م خود را یه تصمکلف نموده کن صورت قانونگذار دادگاه را میدر ا، نباشد پذیر امکانبالفاصه اصل مزبور 

ه فلسفه ک ییاز آن جا. خواسته تأمینبه درخواست  یدگیمانند رس، دیت اصل مزبور اتخاذ نمایبدون رعا

تواند با اطالع از اقامه  یه خوانده مکاست  یت قرار دادن خواسته از نقل و انتقالیدر امن، اصل مزبور تأسیس

ست کوم له با شکمح يرأ يه اجراکن شود کخود نسبت به آن انجام دهد و مم یست احتمالکوا و شدع

م یو اتخاذ تصم یدگیه رسکبل، مطلع نشود ین درخواستیه خوانده از چنکن اقتضا دارد یبنابرا، روبرو شود

ده و اصل تناظر ت از حق دفاع خوانین حال حمایاما در ع، انجام ين درخواست بدون اطالع وینسبت به ا

ان کفرصت و ام، ه خواندهیعل يت نسبت به رأیاکه با گشودن راه شکن صورت یبه ا، در نظر گرفته شده

  ).1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  116ماده ( داده شده است يبه و يدفاع بعد

در ماده ه کاست  يباشد مورد می یخاص تأمین یت بالفاصله اصل تناظر منافیه رعاک يگریمورد د

دادگاه روز و ، براي رسیدگی به امور فوري، مقرر شده 1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  314

در مواردي که فوریت کار اقتضا کند . نماید ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می

محل دادگاه به امور یاد توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر  می

ان ندارد و با کبه خوانده ام یوقت دادرس یه ابالغ واقعک يهمچنین در در موارد. شده رسیدگی نمود

ز ارسال یه نیحه دفاعیشود و ال یخوانده به علت عدم اصالح در جلسه حاضر نم، وقت یابالغ قانون

 305هرچند طبق ماده ، دینما یلوه ممخالف اصل تناظر ج یابیغ يه صدور رأکاست  يد موردینما ینم

این اعتراض واخواهی نامیده . الذکر محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید قانون فوق

  .دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. شود می
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، فی دادرس را تضمین کندطر بی تواند رعایت اصل تناظر از جمله تضمینات عینی است که می

تصمیم قرار دارند بایستی در  تأثیرطرف باشد و اشخاصی که مستقیماً تحت  بی دادرسی باید يمتصد

مربوط است باید امکان  يکه به وظایف و يفرآیند منتهی به تصمیم مشارکت داشته باشند و دادگاه تا حد

  .فی دادگاه مطرح نشودطر بی اصل تناظر را فراهم آورد تا شائبه خروج از ياجرا

 اصول حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق فرانسه - 6

 اصل، مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقوق فرانسه از جمله مقررات مربوط به اصل استقالل

 طرفیبی اصلها  آن اي است که در صورت رعایت دقیق به گونه... حق دفاع و، تناظر اصل، طرفی بی

یا کننده  شده که از اهداف تعیین تأکید در این کشور به برابري طرفین دعوا. شود رعایت می دادرس

با وجود . شود حاکم بر قانون آئین دادرسی مدنی جدید این کشور محسوب میکننده  همان اصول اداره

تواند با اختیارات منصوص به ایجاد برابري و تعادل آئینی میان طرفین نیز  دادرس می، این در فرانسه

نزاع نزد دادرس حاضر  يها طرف، فرانسه در بیشتر موارد در حقوق). 7، 1399، بختیاري( بزنددست 

در این . را تهیه کنند يشوند تا پرونده در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار بگیرد و اسناد ضرور می

باید رعایت شود وگرنه حکم  يبنابراین اصل دادرسی حضور. است يشود دادرسی حضور جا گفته می

افتد که یکی از طرفین دعوا و البته بیشتر  ا وجود این گاهی اتفاق میب. گیرد در معرض بطالن قرار می

ت آن در یحق هر صاحب ادعا در استماع ماه، در این کشور دعوا. یابد ها مدعی علیه حضور نمی وقت

  .ندکا نادرست بودن آن را اعالم یدرست  یه قاضکن جهت است یا

دور حکم غیابی محدود گردیده است در موارد ص، در قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه

شود که نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو  حقیقت حکم دادگاه در صورتی غیابی محسوب می

شرط دوم این که دادخواست ابالغ واقعی . اول این که حکم قابل تجدیدنظر نباشد: شرط نیز حاصل باشد

امکان : فرانسه جهات پژوهش خواهی عبارتند از در حقوق. نشده و به شخص خوانده تسلیم نشده باشد

در ، با توجه به این موارد. استفاده از اسناد رسمی در اقامه دعوا. امکان ارائه دلیل جدید. طرح ادعاي جدید

ها  آن بررسی موضوعاتی است که قضات دادگاه نخستین به، حقوق فرانسه وظیفه دادگاه پژوهش

نقش قاضی . اصوالً باشد غیرمنطقی می، ن عناصر دعوا در دادگاه پژوهشلذا تغییر داد، اند رسیدگی کرده

در این رابطه . باشد شده می به ادعاهاي مطرح پژوهش اثبات صحت احکام صادره از دادگاه نخستین نسبت

توانند در مرحله پژوهش براي اثبات  طرفین می: دارد قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می 563ماده 
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اند مدارك و مستندات جدید ارائه کنند  ایی که در مرحله بدوي مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفتهادعاه

توان ادله جدید در مرحله  الذکر می که مطابق ماده فوق در حالی، هاي جدید مطرح نمایند یا ادله و استدالل

نوع است و در این ماده قانون مزبور مم 564موجب ماده  لکن طرح ادعاي جدید به، پژوهش را ارائه داد

دفاعی ، استثناء تهاتر به، توانند در دادگاه پژوهش دعواي جدیدي مطرح کنند طرفین دعوا نمی، مقرر شده

شود و موضوعاتی که ناشی از ورود شخص ثالث یا  که جهت ملغی نمودن ادعاي طرف مقابل اظهار می

ادعاي جدید در دادگاه پژوهش ممنوع  بنابراین طرح. شود واقعه یا حقایقی است که بعداً کشف می

در حقوق فرانسه تشریفات شکلی پژوهش خواهی براي کلیه مراحل پژوهش یعنی مرحله . باشد می

، پژوهش تبعی به صورت تک تک بیان شده و در زمان عدم رعایت تشریفات شکلی، پژوهش اصلی

  .یابد پژوهش خواهی همچنان ادامه می

عدول از رأي داراي ، هدف از اعاده دادرسی، انون آئین دادرسی مدنیق 593در این کشور طبق ماده 

اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی رأي جدیدي صادر شود و این 

اند قابل درخواست بوده و متقاضی  امر تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأي مورد نمایندگی قرار گرفته

. ی باید تمامی طرفین رأي مورد تقاضا را طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیستاعاده دادرس

موضوع اعاده دادرسی براي دقت نظر در آراء و توجه به ادله و محتواي پرونده متشکله در ، عالوه بر این

محاکم دادگستري باعث استیفاي حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایت حصول عدالت شده و حق 

  .کند که جهات اعاده دادرسی توسعه یابد رسی عادالنه ایجاب میداد

شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت  هنگامی دستور داده میصرفاً کارشناسی ، در حقوق فرانسه

از به تخصص داشته و یه نکاست  یارشناس در خصوص مسائلکبراي دادرس کافی نباشد و استفاده از 

ارشناس کلذا از مشاور و ، دینما ياقدام به صدور رأها  آن در خصوص تواند ینم ییبه تنها یقاض

 یارشناسکه یدر این کشور نظر. دینما کمکنه به دادگاه ین زمیه در اکند ک می متخصص درخواست

اماره  یکه را در حد ین نظریتواند ا یدادرس داشته و دادگاه برخی مواقع م يبرا یت مشورتیماهصرفاً 

کارشناسی به عنوان دلیلی ، از نظر اعتبار در فرانسه. ندک ییقضا يگذار و آن را ارزشف مطرح سازد یضع

  .شود مستقل شناخته می

پیشنهادي است از طرف خواهان خطاب به خوانده مبنی بر این که ، در این کشور استرداد دادرسی

پیشنهاد توسط خوانده جریان دادرسی را بدون این که منتظر نتیجه آن باشند متوقف کنند و قبول این 
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، به عبارتی. گردد باشد و از همین جا است که تفاوت بین استرداد دادرسی با استرداد دعوا آشکار می می

بلکه خواهان فقط جریان دادرسی را با حفظ حقوق خود ، استرداد دادرسی ارتباطی به حق مورد ادعا ندارد

زیرا این ، و شدیدتر از استرداد دادرسی است تر مهمدر حالی که استرداد دعوا عملی . سازد منتفی می

در این صورت استردادکننده به جاي داشتن اهلیت اقامه دعوا که براي . گذارد استرداد در خود حق اثر می

 394ماده . باید اهلیت تمتع و استیفاء حق مورد دعوا را نیز داشته باشد، کند استرداد دادرسی کفایت می

تواند به منظور پایان دادن به دادرسی  خواهان در کلیه موارد می«: دارد نسه مقرر میآئین دادرسی مدنی فرا

مگر با ، استرداد معتبر نیست«: دارد مقرر می 395ماده ، به دنبال ماده مذکور» . ادعاي خود را پس بگیرد

، اد نکرده باشدمعذالک اگر خوانده هیچ دفاع ماهوي یا ایراد شکلی تا لحظه استرد. موافقت خوانده دعوا

  ).185، 1395، محسنی( ». موافقت او ضرورت ندارد

ان یاند و ب دهینام یدادخواه، براي طرح دعوا در دادگستري را ییاقدام قضا، در فرانسه حقوقدانان

 یاز دادگاه است در حال یدگیقدرت درخواست رس، ه دعواکن است یه فرق آن با دعوا در اکاند  ردهک

. شود ین قدرت به طور مؤثر اجرا میه از رهگذر آن اکباشد  یم ییدگستري عمل قضادر دا یه دادخواهک

ایراد شکلی یا دفاع ماهوي را براي خوانده دعوا موجد حق دانسته و آن را به عنوان ، قانونگذار فرانسه

د و باش رسد که این ضابطه دقیق است و ضامن حفظ حقوق خوانده می به نظر می. ضابطه منظور کرده است

استرداد دادرسی را ماهیتاً یک ، حقوقدانان فرانسوي. با روح و فلسفه دعوا و دادرسی نیز مطابقت دارد

یک رابطه حقوقی بین طرفین ، افتد کنند که وقتی دعوا به جریان می قرارداد تلقی و چنین استدالل می

  .ه هم بزندتواند این رابطه را بدون جهت مشروع ب ایجاد شده و نتیجتاً خواهان نمی

 اصل تناظر در حقوق فرانسه - 1- 6

، اند است که آن را احترام به حقوق دفاع نیز گفته) Contradiction( ریشه فرانسوي اصل تناظر همانا لفظ

اجماعاً به عنوان اصلی بنیادین و تغییرناپذیر و تشکیل دهنده تضمین ، همواره از سوي علماي حقوق فرانسه

) 1975تا  1807( اما در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه. گردید معرفی میالزم براي قضاي شایسته 

در عین حال از . در دادرسی مدنی تصریح نشده بود، در هیچ یک از نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع

فقط کسی ، نظر به این که دفاع حق طبیعی است: نماید دیوان عالی کشور فرانسه اعالام می 1828سال 

از این پس . تواند محکوم گردد که قبالً اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او دعوت شده باشد می

در حکومت قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه صادر شد ، آراء متعددي از دیوان عالی کشور فرانسه
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هاي تالی را  آراء دادگاه ،با تمسک به اصل احترام حقوق دفاع یا اصل تناظر آزاد، که مرجع عالی مزبور

با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد حقوق طبیعی وارد حقوق موضوعه . نمود نقض می

زیرا چنانچه اصلی در آراء دیوان عالی کشور مبناي استدالل و نقض رأي فرجام خواسته ، فرانسه گردیده

در معرض ها  آن در غیر این صورت رأي. ندباش محاکم از آن پس مکلف به رعایت آن می، قرار گیرد

  .نقض مرجع عالی مزبور قرار خواهد گرفت

اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی از قرن شانزدهم در ، مدونین قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه

ا به تدوین و مفهوم و محدوده آن ر، تحت عنوان مزبور 17تا  14در مواد ، امور مدنی استخراج کرده بود

تواند مورد  هیچ یک از اصحاب دعوا نمی، مطابق با مواد فوق در حقوق فرانسه. طور کلی استخراج نمودند

اصحاب دعوا مکلفند . مگر این که مورد استماع قرار گرفته و یا دعوت شده باشد، قضاوت قرار گیرد

ات حکمی که مورد استناد نمایند و جه اي که ارائه می عناصر ادله، جهات موضوعی مبناي ادعاهاي خود

دهند را متبادالً در زمان الزم به این منظور که هر یک بتوانند دفاعیات خود را تدارك نمایند به  قرار می

قاضی باید در تمام اوضاع و احوال زمینه رعایت اصل تناظر را فراهم نموده و آن . اطالع یکدیگر برسانند

جهات توضیحات و اسناد ارائه شده توسط اصحاب دعوا را ، دتواند در رأي خو قاضی نمی. را رعایت کند

در مواردي که قانون اجازه . را مناظراً مورد مناقشه قرار داده باشدها  آن مگر در صورتی که، لحاظ کند

وي حق ، کند تا دستور انجام اقدامی بدون اطالع طرف دیگر صادر شود دهد یا ضرورت ایجاب می می

  .صادره بر ضرر خود را دارد شکایت مناسب از تصمیم

 اصل علنی بودن دادرسی در حقوق فرانسه - 2- 6

قانون آئین دادرسی مدنی این  222در فرانسه اصل بر علنی بودن جلسه دادرسی است و به موجب ماده 

را الزامی و یا آن را ها  آن مگر در مواردي که قانون سري بودن برگزاري، محاکمات علنی است، کشور

قانونگذار فرانسه براي طالق و جدایی و دعواي مربوط به ، به عنوان مثال. ده باشدمجاز نمو

اصل علنی بودن در ، در دادرسی مدنی فرانسه. سري بودن دادرسی را مقرر نموده است، فرزندخواندگی

ی بلکه ابتدا مرحله تحقیقات مقدماتی غیرعلن، شود تمام مراحل دادرسی مدنی به صورت یکسان اعمال نمی

در خالل شور بین قضات ناپدید شده و در ، شود اصل مذکور در جریان جلسات دادرسی ظاهر می. است

  ).Matringe,2011,4) شود جریان اعالم رأي دوباره ظاهر می

تواند نسبت به  بینی نموده که دادگاه می سه مورد را پیش، قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه 435ماده 
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اگر علنی بودن جلسه دادرسی موجب خدشه دار : گیري نماید که عبارتند ازسري بودن جلسه تصمیم 

هایی به وجود آید که بتواند شفافیت دادگستري را  نظمی در صورتی که بی. شدن زندگی خصوصی گردد

قانون آئین دادرسی  434مطابق با ماده . چنانچه تمامی اصحاب دعوا درخواست نمایند. مخدوش نماید

قانون  437و  446طبق مواد . شود ر امور حسبی نیز رسیدگی به صورت علنی برگزار میمدنی فرانسه د

به شرط این که تا پیش از پایان ، باشد ي مقررات مزبور بطالن رأي صادره میاجرا ضمانت، الذکر فوق

  .جلسه دادرسی مربوط به آن اعتراض شده باشد و دادگاه برخالف قانون به آن ترتیب اثر نداده باشد

  نتیجه

ها  آن ت اعمالیرسیم که اصول دادرسی از اصول حقوقی است که قابل با توجه به آنچه گذشت به این نتیجه می

ات خود ادامه ینشده به حها  آن نیگزیگري جایباشد و تا زمانی که اصل د ک موضوعی خاص نمییمحدود به 

. تر حقوق حاکم است امی احکام جزئین احکام حقوقی بوده بر تمیتر این اصول که شامل اساسی. دهد می

انجام دادرسی . توجیه و قابلیت اثربخشی به نظم حقوقی دارد، سهم بسیار مهمی در عملکرد، جریان دادرسی

کند و به دادرس اجازه  طرفی قاضی را تضمین می عادالنه مقید به رعایت اصولی است که استقالل دادگاه و بی

. توجه به اصول تقابل و حقوق دفاعی دادرسی علنی خود را برگزار نماید دهد که در یک فضاي آزاد و با می

رعایت تشریفات و اصول دادرسی منجر به این شده که قوانین ماهوي به طور صحیح اجرا شوند و امنیت قضایی 

  .ورد آ جامعه تضمین شود و عدم رعایت اصول دادرسی بعضاً موجبات نقض رأي را فراهم می

گردد که هر یک از اصحاب دعوا ضمن اطالع از جریان دادرسی بتوانند حق  می اصل تناظر موجب

دادرس بدون هیچ گونه ارتباطات و وابستگی در کمال ، طرفی دفاع داشته باشند و با رعایت اصل بی

کند و یا در خصوص اصل مربوط به رعایت  طرفی و آرامش در جهت یک دادرسی عادالنه اقدام می بی

به طوري که اگر دادگاهی صالحیت به ، ها پیامدهاي مهمی را در پی دارد دگیصالحیت در رسی

همچنین رعایت اصول دیگر مانند اصل رد دادرس و . نماید رسیدگی را ندارد از رسیدگی اجتناب می

حقوق اصحاب دعوا و در کننده  اصل رعایت مواعد و اصل لزوم انجام کارشناسی همگی از موارد تضمین

 نفع شخصی طرفین دعواکننده  طرفی دادرسی هم تضمین بی اصل. عدالت را در پی دارد نتیجه رعایت

با نقض برخی اصول دادرسی مانند اصل . باشد باشد و هم تضمین نفع جامعه در رعایت آن مورد نظر می می

طرفی دادرس نیز نقض شده و رعایت اصول  بی توان گفت که استقالل دادرس و اصل تناظر به قطع می

مبانی  ياصل مزبور به لحاظ فلسفی دارا. طرفی دادرس است بی رعایتکننده  تضمین يمذکور تا حدود
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باشد و به لحاظ  حاکمیت اراده آنان میکننده  حقوق طبیعی افراد و تضمین تأمینخصوصی مانند تضمین و 

رسد بهتر است  میبه نظر . باشد و نظم و امنیت در جامعه می ياعتبار دادگسترکننده  اجتماعی تضمین

تواند نقش فراوانی در کشف حقیقت و  این امر می. بینی شود مدنی پیش يها مرحله تحقیق در دادرسی

  .به دادرسان بدهد يوضع گردد که اختیارات بیشتر يعدالت داشته باشد و قواعد ياجرا

متون و ارجاعات مقاله  موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به: مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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