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 فرانسهدر حقوق  یمدن یاز اصول دادرس یدادرس با برخ یطرف یارتباط اصل ب

 1رضیه بختیاریم

 16/12/1399/ تاریخ پذیرش  20/11/1399* تاریخ دریافت  

 دهیچک

شاخصمه هممای    نیاز مهم  تمر   یکیعادالنه  یاست و دادرس یهر دادرس یینهااجرای عدالت، هدف 

از  یکم یدادرس  یطرفم  یرود. اصم  بم   یهر جامعه به شمار مم  ییو قضا یسمنجش توسمعه اجتماع

 دادرس آن اسمت همه   یطرف یاست. منظور از اص  ب یمدن یدادرس به ویژهو  یدادرسم اصول مهم 

 شیخمو  فهیبه وظو ... اعتقادی  ،یحقوق ،یاسمیساز جهت جانبمداری هیچگونه دادرسان بدون اوالً، 

حاه  باشد. اص  مزبمور   نیمستدل، مستند و در چارچوب قوان دیبا ییقضا یدگیرس اً،یبپردازند و ثان

 نیافمراد و تضم یعمیحقموق طب نیمأتم و نیماننمد تضمم یخصوصم یدارای مبمان یبه لحاظ فلسف

هننممده ی اعتبمممار  نیتضممم یو بممه لحمماظ اجتممماع ؛باشممد یاراده ی آنممان ممم تیممهننممده ی حاهم

 اریم دادرس مع یطرفم  یاص  بم  یابیباشد. مالك برای ارز یدر جامعه م تیدادگسمتری و نظ  و امن

  یم ... در جهمت ن  مانند اص  استقالل و تناظر و یاصول دادرس ریاص  با سا نیا است. ینیع -یذهن

لممه  محاه  در حقموق فرانسمه از جم   ی. مقررات مربوط به تشکردعادالنه تعامم  دا یدادرس کیبه 

... به گونمه ای اسمت همه در صمورت     و  اص  تناظر ،یطرف ی، اص  بمقررات مربوط به اص  استقالل

در مقاله پمیش رو بمه بررسمی ارتبماط      شود. یم تیدادرس رعا یطرف یآن هما اص  ب قیدق تیرعا

 رس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی هشور فرانسه می پردازی .اص  بی طرفی داد

 .اص  تناظر، اص  استقالل دادرس، یطرف یاص  ب ،یاصول دادرس :واژگان کلیدی
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 مقدمه

باشمند و   یمحماهم  دیم اسمت. با  یداتیم تمه ازمنمد یشمک ن  یب سیست  قضایی قیبرقراری نظ  از طر

های واحد و سلوك مشخص از هرج و مرج و آشموب   هیهند تا رو نیینظام حاه  بر آنها را تع یقانون

 یشخص قیو اعمال سال ها یراه هج رو؛ برقرار سازند ینییای آ وهیهنند و عدالت را به ش رییجلوگ

عمدالت   نکمه یاز آن نظام واگذارد. نظر به ا تیگردد و وحدت نظام مردمداری، مردم را به تبع ودمحد

در تمام جوامم    باًیبشر تقر تیهای مورد حما است و ارزش کسانیدر مفهوم مطلق خود برای همه 

 ایم مختلم  دن  یهمای حقموق   نظمام  نیبوده و هستند، الجرم بخش عمده اصمول و قواعمد بم    کسانی

دهند؛ اگر چه اقتضائات خاص هر اجتمما  و بمه تبم  آن     یم  یرا تشک یقنیو قدر مت همشترك بود

 .  زنندیرق  م زیاصول منحصر به فرد آن را ن ،ینظام حقوق هر

بمه عنموان    تیم شود هه از هل یمصروف م ییاصول غالباً در سمت و سو حیتالش برای ساختن و تنق

 در« منصمفانه  یحق برخورداری از دادرسم »برد.  یبه مسائ  مختل  بهره م ییابزاری برای پاسخگو

به دعموای   یدگیدر رس نیحقوق طرف تیمجموعه ای از اصول و قواعد است هه جهت رعا رندهیبرگ

شناخته شده  یو اساس نیادیاز حقوق بن یکیبه عنوان  ناتیتضم نیاست. ا دهیگرد ینیب شیآنان پ

در حموزه   یدادرسم  نیینمودن آ  الشک محور و مبنای متحدو به عنوان  مورد اشاره قرار گرفته بشر

 نیمی آ یاصول هل انیاز م در این مقاله (254 ،1383 ،یاوری). است شده گرفته در نظر های مختل 

 . یقرار ده یرا مورد بررس دادرس یطرف یبداشت تا اص    یخواه یسع ،یدادرس

 مفهوم اصل بی طرفی  -1

 ن،ی)معم . گموهر معنما همرده انمد     و تبمار، نمژاد  و نیز  ادیبن، بن خ،یب شه،یر یرا به معان 1در لغت اص 

 ایبه معنای قاعده  نیز بلک یدر فرهنگ حقوق باشد. یواژه اصول م نیجم  مصطلح ا (293 ،1362

هلمه اصم  ممکمن    ،در اصطالحهمچنین  (1321 ،1386 ،گارنر). است آمده ییتئوری مبنا ایقانون 

 ه،یم اصمول عمل  ه،یم اصول لفظ مفاهی  مختلفی به هار رود. از جملهدر  به نسبت مح  استفاده است

عمدم   ،عمدم جانبمداری  ، در لغت به معنای عدم تعصبنیز  2یطرف یب .یاصول دادرس ،یاصول حقوق

بمه   طمرف  یو بم  ؛ه هار رفته استو ... ب یاسیسمختل  نظیر گروه های دسته بندی های دخالت در 

 یدر معنمای اصمطالح   (629 ،1362 ن،ی)مع. شود هه تعصب ندارد و جانبداری نکند یمگفته  یهس

                                                           
1
 Principle 

2
 Impartiality 
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دادرس در معنمای عمدم    یطرفم  یبم  اسمت و  فتادهیاز معنای لغوی خود دور ن یطرف یه  ب یحقوق

بمه معنمای    یطرف یب ی. در فرهنگ حقوقباشد یدعوا م نیاز طرف یکیجانبداری و تعصب نسبت به 

 .آممده اسمت   ردیم گ یهدام از اطراف اختالف را نمم  چیاختالف، طرف ه کیفرد هه در  کی تیموقع

 (1769 ،1386 ،گارنر)

 یطرف یمطرح است و ه  در ارتباط با دادرس. ب ییو دستگاه قضا هه  در ارتباط با دادگا یطرف یب

ارگمان   ، شمخص یما گروهمی خماص در    شمه یاند کیشده از  نهیدادگاه به معنای عدم جانبداری نهاد

ای  آن را بمه گونمه   نییآ ساختار و ییارگان قضا کی انگذارانیگاه ممکن است اساساً بن .است ییقضا

 ،ی)فضمائل . متعصمب باشمد   یخاصم  یاسم یس ایم  یحقوق شیگرا ایبه مکتب  سبتهنند هه ن یطراح

 یدگیی ممورد رسم   هیمستلزم آن است هه وی نسمبت بمه قضم   نیز دادرس  یطرف یب (183 ،1384

عوام  خارج از پرونده مانند احساسات  رینشود و به خود اجازه ندهد هه تحت تأث داوری شیدچار پ

 ،یقموم  ،یتعلقات خمانوادگ  ،یعاطف التیه  چون تما یدرون شاتیرسانه ای و گرا غاتیتبل ،یعموم

 ینم یاسمتدالل همای ع  اسمتنادات و  رأی خمود را بمر    دیبلکه با .ردیآن قرار بگ ریو غ یدتیعق نژادی،

 (  186 ،1384 ،ی)فضائل. ارائه شده است استوار سازد یبر آن چه در دادرس یمبتن

و در علموم   سمت ین یحقموق اً صمرف  یاصطالح یطرف یب هه اوالً دیآ یبر ماین چنین فوق   یاز تعار

 یاز هماربرد حقموق   شتریآن ب یحقوق ریهاربرد دارد و چه بسا هاربرد غ یاسیعلوم س ژهیمختل  به و

( یتیوترالیبا لغت )ن شتریآن ب یاسیدر هاربرد س یطرف یمفهوم ب یسیدر زبان انگل . معموالًآن باشد

 معمموالً  یطرفم  ی، مفهوم بم یرود. اما در هاربرد حقوق ی( به هار موترالیلغت )ن طرف با یو دولت ب

( است و هلمات متضاد آنهما  مپارش یطرف ترجمه لغت )ا ی( و شخص بیتیالیمپارشی)ا ترجمه لغت

 یمفهوم حقموق  انی. در بباشد ی)طرفداری( و )طرفدار( م به معنای )پاراش (( و یالتی)پارش بیبه ترت

 شیپم  ض،یباشمد نمه بمر اسماس تبعم      ینیع اریبر مع یمبتن دیبا ماتیتصممی توان گفت  یطرف یب

 کیم  یطرفم  یبم  اًیم نادرسمت. ثان   یبر اساس دال گری،یشخص نسبت به د کینف   حیا ترجی داوری

  یم بمودن آن تعر  یاست و انتزاعم  یقاعده اخالق کی نیاست هه مب یو روان یذهن تیوضع ایحالت 

و  یعاجتمما  یهرچنمد هماربرد فمراوان آن در سمطوح مختلم  زنمدگ       ؛سمازد  یلغوی آن را مشک  م

بمه   ازیم ن تیوضمع  ایم حالت  نیلزوم حفظ ا یبه طوری هه حت مفهوم آن را روشن تر هرده؛ ،یاسیس

 یبر خمالف تبمادر ذهنم    گریاز سوی د انوشته است. ثالثاًن نیجزء قوان در اصطالحنداشته و  ادآوریی

حسمب ممورد وصم  سماختار      ،یطرف یبلکه ب ستین یقاض یشخص تیخصوصاً عرف یطرف یب ج،یرا

هه  ؛است یمدن یدادرس ست یاجزاء س هیهری هلظا تیوضع ایرفتار و گفتار و ذهن و فکر  ،یدادرس
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 ایم تواند در حک   یم ههنند ه یاظهار نظری م ایهستند و  ریگ  یهننده و تصم نییتع ایاجزاء  نیا

منصمفه، ضماب     أتیم شماهد، هارشمناس، عضمو ه    ،یعبارتنمد از مقمنن، قاضم   هه  ؛مؤثر باشد  یتصم

  یم تکل ایم وهمالی آنمان همه حمق و      ایم به جز اصحاب دعوی  گری. به عبارت دو مترج  دادگستری

 طرف باشند. یب دیبا یاجزاء دادرس هیموه  خود را دارند، هل ایی و طرفداری از حقوق خود جانبدار

    یطرف یمالك های ب -2

 مالك ذهنی  -2-1

 یرا انجمام مم   ییقضما   یشود هه وظما  یمربوط م یشخص اتیبه خصوص یاز آن جا هه مالك ذهن

خمود دارای احساسمات و    یافمراد انسمان   ریانسان است و هماننمد سما   زیدهد و از آن جا هه دادرس ن

و  یو دارای باورهمای خماص فلسمف    ؛اسمت  یاسیهای س شهینسبت به اند ژهیوه گوناگون ب شاتیگرا

مورد قائم  بمه    نیدر ا دیها باشد، با نیتواند فارغ از همه ی ا یه  نم یدادرس نیاست و ح یمذهب

و  یهه طرز تلقم  یهنگام نظر داده هه زیحقوق بشر ن ییبود. دادگاه اروپا یطرف یفرض ب شیپ ینوع

هه خالف آن ثابمت نشمده    یتا زمان یطرف یفرض ب ردیگ یال قرار مؤدادرس مورد س یشخص دیعقا

و جانبمداری دادرس در هممه ی    رییپذ ریهه احراز تأث چرا (26 ،2003 ،ی)ساهوچ. الزم است تاس

 زهیم شود احمراز انگ  یارائه م  یاستدالل و دال انیرأی با ب کیهه  یو هنگام ستین یموارد هار آسان

 نیله ی جانبداری دادرس را مطرح هرد هه اأتوان مس یم یها فوق العاده دشوار است و تنها هنگام

 (186 ،1384 ،ی)فضائل. شود انیدر محتوای رأی نما ای یدادرس یرفتارش ط موضو  در

  ینیمالك ع -2-2

از  یبرخم  یتالقم  ایم دادگماه   یدهو سمازمان  بیم تره ایشود هه آ یال مربوط مؤس نیبه ا ینیمالك ع

 جماد ید ایم عضو مزبمور شمک و ترد   ایدادگاه  یطرف یتواند نسبت به ب یاز اعضای آن م یکی  یوظا

  ؟ریخ اید هن

 به ویژهمردم و جامعه در  کیدر  دیها با جا مطرح است حس اعتمادی است هه دادگاه نیچه در اآن

 یامر اعتمادی را هه ف نیوجود داشته باشد ا دیبرای شک و ترد یلیاگر دلهنند.  جادیدعوا ا نیطرف

 نیم در ا (27 ،2003 ،ی)سماهوچ . هند بمه خطمر خواهمد انمداخت     جادیدر جامعه ا دیدادگاه با هنفس

مختلم     یوظا یپ در یهه انجام پ یطیاز بروز شرا یدادرس نییمطمئن شد هه در آ دیچارچوب با
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 یدر مورد ب ینیطور عه تواند ب یم هرده و جادیهای مختل  ا یدادرسدر  ای یدادرس کی یرا در ط

 هند اجتناب گردد.  جادیا دیدادرس شک و ترد یطرف

 یذهنم  شیبما آزمما   یولم  ردیم گ یقرار م یمورد بررس ینیمالك ع مورددر  هه غالباً گرییموضو  د

ماننمد وجمود روابم      یبمالقوه ی عوامم  خمارج    ریتأث یعنی ییقضا ریغ تیهمراه است حوزه ی فعال

تموان   یمم  یبه طور هلم  (27 ،2003 ،یهوچ)سا. باشد یدعوا م نیاز طرف یکیو  دادرس نیخاص ب

همه طبمق    یرونم یدسته عوامم  ب  کی .هنند یم دیدادرس را تهد یطرف یعوام  باز گفت دو دسته 

 .شموند  یم دهیسنج یذهن اریهه طبق مع یدسته عوام  درون کیو  ،شوند یم دهیسنج ینیع اریمع

آن  رگمذاری یو خطر تأث ،اشدهام  داشته ب ارییهش یرونیب رگذارینسبت به عوام  تأث دیو دادرس با

  یاسمتما  پرونمده و در مقمام تصمم     یبکوشد تا طم  دیبا گریو از سوی د ؛را بشناسد خود یها بر رأ

 دیبا یطرف یی ببرا اریپس در مقام ارائه ی مع .نشود ختهیانگ بر یدرون التیبه واسطه ی تما رییگ

دارنمد   یجنبه ی ذهن یدرون م هه عوا ییبود اما از آن جا ینیو ع یمختل  از ذهن ارییبه مع  ئقا

رفتمار   یرونم یبمه مظماهر ب   دیم ی واهاوی آن ها را نمدارد با  لهیوس هستند و حقوق معموالً یو شخص

 یبم  نیم طرفانه جلوه هنمد و ا  یبه طور ملموس ب یدادرس کی هه نیدادرس توجه هرد و به صرف ا

مگمر   .شمد  یطرف یاص  ب تیبه رعا  ئقا دیاز رفتار ظاهری دادرس ه  قاب  استنباط باشد با یطرف

 (271، 1385 ،یو محسن ی)غمام خالف آن ثابت شود. هه نیا

 با اصل تناظر یطرف یارتباط اصل ب -3

   مفهوم و ماهیت اصل تناظر -3-1

 ن،ی)معم  .با ه  بحم  و مجادلمه همردن آممده اسمت     و ردن نظر ه گریکدیبا  در لغت به معنای تناظر

دادرس در  قیم . توفیسمت واژه چنمدان از مفهموم لغموی آن دور ن    نیا یمفهوم حقوق (1146 ،1362

ادلمه و اسمتدالالت    ،ادعاها است هه از نیی مطلوب منوط به ا جهیحق از باط  و هسب نت صیتشخ

 رنمد یقمرار گ  یتیدعوا در موقع نیاست هه طرف نیر مستلزم اام نیو ا ،مطل  گردد نیاز طرف کیهر

هه فرصمت و امکمان طمرح آزادانمه ی ادعاهما، ادلمه و اسمتدالالت خمود راداشمته از ادعاهما، ادلمه و            

اصم    نیم ا. طبمق  دهنمد  ارمطل  شوند تا بتوانند آن ها را آزادانه مورد مناقشه قمر  بیاستدالالت رق

هه به شمرح مزبمور اصمحاب دعموا      دیاستوار نما یتیی ماه هیبر پاراً حک  خود را منحص دیدادرس با

 (63، 1381)شمس، متناظراً مطرح نموده باشند. 
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اصم    در صورت فقدان نمص،  .فقدان نص متفاوت است ایاص  تناظر برحسب وجود  یحقوق تیماه

انصماف   عدالت و  یمفاه ادیبن گریو به عبارت د ؛ردیگ یقرار م یوقحق یمذهور در زمره ی اصول هل

 یمبتنم  یو اخالق یعیو طب یمناب  اله صورت بر نیو در ا ،دهد یم  یتشک یی دادرس نهیرا در زم

حقموق   تیم رعا نیسو به هدف تضم کیاست هه از  یتناظر اصل (156 ،1389 ،یدری)ح. گردد یم

 ،نیطرف نیو برقراری مجادله ی تناظری ب ،نیبرای طرف بزمان مناس اطال  هام  در قیدفا  از طر

و  ،نیطمرف  نیبرقراری تساوی ب قیبه منظور مشارهت در حسن اجرای عدالت از طر گریو از سوی د

 (123 ،1389 ،یدری)ح .حاه  است یبر دادرس ییقضا قتیبرای مساعدت در هش  حق تیدر نها

خوانده  ،دادخواست  یخواهان در تنظ نیبنابرا .دگرد تیبالفاصله رعا دیها با یاص  تناظر در دادرس

القاعمده بالفاصمله ممورد     یهمواره تناظر را علم  دیو صدور رأی با یدگیدر دفا  و دادگاه در مقام رس

 دیم دادخواسمت دادن را برعهمده دارد با    یم خواهان هه تکل (71 ،1381)شمس، . احترام قرار دهند

و  اتیم تما امکمان طمرح دفاع    دیم نما دیرا در آن ق زمال حاتیهند و توض تیدادخواست را رعا  یشرا

قانونگذار در احتمرام بمه اصم      .فراه  آورد یرا به نحو مقتض بیرق یمورد مناقشه قرار دادن ادعاها

آن ها فموراً   تینموده است هه عدم رعا ینیب شیمزبور را به گونه ای پ  یتناظر ضمانت اجرای شرا

و خواهمان در پرونمده ی    ،گمردد  یمم  یدادرس منتفم  دخالمت موجب رد دادخواست شده و  تاًینها ای

حمق دارد   هه نیخوانده ه  عالوه بر ا (71-73 ،1381)شمس، . شود یمطروحه با شکست مواجه م

چنانچه پاسخ مستلزم طرح ادعاها و ادله و استدالالت باشمد مکلم    ، خواهان پاسخ دهد یبه ادعاها

صورت دهد تا خواهان از پاسخ خوانمده   یی دادرس لسهاقدام را درج نیاست در اجرای اص  تناظر ا

از  1از اصم    4بنمد  همچنین  (74 ،1381)شمس، . دفا  هند یو بتواند به نحو مقتض دهیمطل  گرد

گونه اطالعات مربوط  چیه دیدادرس نبا ای دادگاه » :دارد یم انیب یفرامل یمدن یدادرس نیاصول آئ

اطالعمات   نیم همه ا  نیم مگمر ا  ردیارائه نموده است بپذ گریطرف د ابیطرف در غ کیبه دعوا را هه 

در صمورت وصمول    .اممور اداری دادگماه باشمد    ایم به ابالغ  ازین یمتناظری و ب ریغ یمربوط به دادرس

 .«دیرا فوراً از مفاد آن آگاه نما غائبدست دادگاه مکل  است طرف  نیاز ا یاطالعات

. اصم   اسمت  یممدن  یدادرس نییآ نهیل حاه  در زمواص نیتر مه یکی از اص  تناظر  د،یبدون ترد

 اسمت.  ریآن عام و فراگ تیبوده و اعتبار و مقبول یدادرس نییآ نهیحقوق در زم یاص  هل کیتناظر 

بما ایمن    اشماره ای نکمرده بمود.    یدادرس نییآ یفرانسه به اصول هل یین دادرسی مدنیقانون سابق آ

اعمالم نممود    یعم یحق طب کیدفا  به عنوان  یبا تلق 1828سال  درهشور فرانسه  یعال وانی، دحال

 منظمور  نیالاقم  بمد   ایم اسمتما  شمده   دفما  وی  هه  توان محکوم هرد مگر آن یرا نم چکسیه هه
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بمه قلممرو حقموق     یعیاز قواعد حقوق طب یکیدهنده ورود  نشان کرد،یرو نی. افراخوانده شده باشد

آراء صمادره   ،یقمانون  حیرغ  فقدان نص صمر  یآن پس عل شده است، به نحوی هه از یمعرف موضوعه

 .گرفتنمد  یقمرار مم   یمراج  عال لهیوسه و اص  تناظر در معرض نقض ب یدر مقام نقض حقوق دفاع

  (125 ،1389 ،یدری)ح

 یممدن  یدادرسم  نیمی آ نمه یدر زم یاصم  اساسم   کیم حقوق فرانسه اص  تناظر همواره به عنوان  در

دعموا   از اصمول راهبمردی حماه  بمر     یکم یبه عنوان  دیقانون جد 17تا  14محسوب شده و در مواد 

 کنل ،فرانسه مقرر نشده است یدر قانون اساس حیطور صره اص  ب نیهرچند هه ا .شده است یمعرف

برابری شهروندان و  ص ا  یاز قب یاز اصول قانون اساس یهشور با استنتاج از برخ نیعلمای حقوق ا

بر قانون  یمبتن یبرای اص  تناظر ارزش 66 و 2فردی به شرح مندرج در مواد  لزوم احترام به آزادی

 یو اص  تناظر در زمره اصول هل یحقوق دفاع فرانسوی، نیدهتر دگاهیاند. از د دهیقائ  گرد یاساس

در  (56-66 ،1999 نچمارد، ی)گوئ. شموند  یمم  یتلقم  یبر قانون اساسم  یمبتن یحقوق و دارای ارزش

 ، ازگری. به عبارت دردیگ یحقوق قرار م یاصول هل  یمذهور در رد اص  ،یصورت فقدان نص قانون

دهمد، در صمورت فقمدان نمص      یمم   یعدالت و انصماف را تشمک    یهره مفاهوآنجا هه اص  تناظر ج

اصم    ،جهیعنوان نت بهدانست.  یمبتن یو جهان یاخالق ،یعیطب ،یرا بر مناب  اله آن یستیبا ،یقانون

حقموق   یقابم  اعممال تحمت عنموان اصمول هلم       یاص  اساسم  کی یستیبا تیماه  یتناظر را از ح

 (616 ،1384)پرو، . باشد ازییاعالم هردن آن ن یخاص برای الزام یهه به متن آن یدانست، ب

اداره  ولهممان اصم   ایم هننمده   نیمی شده و از اهداف تع دیهأت نیبه برابری طرف زیدر حقوق فرانسه ن

 نیم در ا نیم شود. با وجود ا یهشور محسوب م نیا دیجد یمدن یدادرس نییهننده حاه  بر قانون آ

برابمری و   جماد یقمانون بمه ا   نیم ا کیم منصوص در ماده  اراتیتواند با توجه به اخت یهشور دادرس م

 نیمی ن آینمو  التیتشکبه عنوان مثال لرد هری ول  طراح  دست بزند. زین نیطرف انیم ینییتعادل آ

طمرف   همای  تیخواهد فعال یهه از دادگاه م یهر طرف»  گفته است: ییأفرانسه در ر یمدن یدادرس

هار هم  همردن    نیقصدش از ا ههد یثابت نما دیمحدود هند با شتریبه برابری ب  یرا به هدف ن گرید

روی  ادهیم قدرت دادگاه در محدود همردن ز  نیباشد. با وجود ا یهه ممکن است م ییها تا جا نهیهز

و ابمراز   انیم را هه محور دعوای اوسمت ب  یها مان  از آن نخواهد شد هه هر طرف موضوعات و مسائل

 (280-287، 1385 ،یمحسن و ی)غمام «.دادگاه است اریامر در اخت نیا صیو تشخ دینما
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   یطرف یاصل تناظر با حفظ ب تیارتباط رعا -3-2

 نیبنمابرا  .است و بمه اجمرای عمدالت مربموط اسمت      یدر رابطه با دادرس یاص  اساس کی یطرف یب

پرونده اعممال هنمد او موظم  اسمت همه       تیرا نسبت به ماه یقواعد حقوق دیهه دادرس با یهنگام

است هه در وهله ی اول بر رواب   ینییبرابری آ نیبر هم یتناظر مبتن .هند تیرا رعا نیبرابری طرف

 کمرد یرو کیم و  دیم رفتار نما نیبا طرف کسانیبه نحو  دی)دادرس با .با دادگاه حاه  است نیطرف نیب

در  نیادیبن  یاز مفاه یکی ههیی از آن جا (154 ،1389 ،یدری( )حدیطرف را اتخاذ نما یو ب یخنث

دادرس  هیم پا نیم ا است، بر نیبر تناظر و تقاب  مناف  طرف یمبتن یآن است هه دعوای مدن یدادرس

تقاب  مناف  اصحاب دعوا آنمان را   تیحق با رعا زیدر مقام تم یطرف یب تیاست به منظور رعا مکل 

 ایم ادعما   گمری یقرار داده و بدون حضور طرف مقاب  از د یدادرس اتیجزئ انیبه طور مساوی در جر

 نیم ا ریم غ در .نف  به مرحله ی اجرا نگذاردرا بدون اطال  طرف ذی یمیتصم چیو ه ،را نشنود یدفاع

 ،یمحسمن  و ی)غممام . رسمد  یبمه نظمر مم    دیموده بععم  ن طرفانه یهه دادرس ب نیگفتن ا صورت

 یهه رأسماً اسمتخراج همرده مبتنم     یخود را بر جهات حکم  یدادرس حق ندارد تصم (280 ،1385

خصوص فمراه  همرده    نیرا در ا بیرق نیی ارائه ی مالحظات طرف نهیاز قب  زم هه نیهند بدون ا

 .  باشد

 .هنمد  نیدادرس را تضمم  یطرفم  یتواند بم  یاست هه م ینیع ناتیاص  تناظر از جمله تضم تیرعا

 یسمت یقرار دارند با  یتصم ریتحت تأث ماًیهه مستق یطرف باشد و اشخاص یب دیبا یمتصدی دادرس

مربوط اسمت   وی  یداشته باشند و دادگاه تا حدی هه به وظا رهتمشا  یبه تصم یمنته ندیدر فرآ

 دادگاه مطرح نشود. یطرف یامکان اجرای اص  تناظر را فراه  آورد تا شائبه ی خروج از ب دیبا

 یطرفی اصل ب و تضمینات انعکاس -4

 انعکاس اصل بی طرفی -4-1

ت. حقوق بشر اسم  ییتر از موض  دادگاه اروپا رانهیسخت گ یطرف یله بأحقوق فرانسه به مس موض 

طرف  یب یقاض کیتوس   خود درخواست یبررس یحق دارد هه متقاض یحقوق فرانسه هر فرددر 

. حک  نگرفتمه باشمد   در خصوص نحوه صدور یمیتصم ،یهه قب  از شرو  جلسه دادرس یقاض .باشد

 نیاز طمرف  یکم یهه به  یقانون فرانسه آمده است هه قاض 361-5 در ماده (124 ،1388استاد،  )پور

و در  ابمد یحضمور   یتواند در جلسه به عنوان قاض یداده باشد، نم یقب  از جلسه دادگاه نظر مشورت
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  یم بارها اعالم هرده اسمت همه دال   یوجود دارد. دادگاه فرجام خواه یصورت امکان رد قاض نیا ریغ

با استناد به ماده  یتواند حت یم یو قاض ستندین محدود یدادرس نییآ 31در ماده  مندرج یرد قاض

ممان  از دسمت    341ممذهور در مماده    یدلی  رد قاض رایحقوق بشر رد شود، ز ییاروپا ونیهنوانس 9

. دادگماه فرجمام   سمت ین یطرفم  یدر خصوص اص  بم  ونیمندرج در هنوانس ناتیشدن به تضم زیآو

حکم  صمادر همرده باشمد،      یفور یدادرس کیدر  یهه قاض یهرده است هه در صورت ضافها یخواه

شمود بمه    یبرگزار م یو صدور حک  قطع یلیتفص یبررس یهه برا یتواند پس از آن در دادگاه ینم

اممر اظهمار    تیدر خصوص ماه یفور یدر دادرس یهه قاض ی. تنها در صورتابدیحضور  یعنوان قاض

قاعمده   همه  نیم ا ی. بمرا ندیپرونمده بمه تفماوت بنشم     نیتواند سپس دوباره در ا ینظر نکرده باشد، م

له أمسم  کیم در  یقاض هیدخالت اول دیقاضی قاب  اعمال باشد با کیباره توس  وقضاوت د تیممنوع

و  یقاضم  هیم معنما همه مشماهدات اول    نیم بمه ا . شمود  یاو منته هیدخالت ثانو رفتنیپذ ریبه تأث لزوماً

قاعمده   نیم باشمد. ا  هیهند هه مؤثر در دخالت ثانو یداور شیاو از پرونده، او را دچار پ هیبرداشت اول

 یدر خصوص اص  بم  زین یحال استثنائات نیقاب  اعمال است. با ا یمل ییانسبت به تمام محاه  قض

را در  یدر اممر  یفرانسه دخالمت دوبماره قاضم    یمدن یدادرس نییبه عنوان مثال آ .وجود دارد یطرف

دانمد و   یاظهار نظر هرده باشد، مجماز مم   یدر خصوص مسائ  مختلف یهر مرتبه قاض رهه د یصورت

 یطرفم  یبمر مشمکوك دانسمتن بم      یم تواند دل یدرباره امر قضاوت شده م یباره قاضوتنها قضاوت د

 .باشد یقاض

 تضمینات اصل بی طرفی -4-2

 355تما   341تموان بمه ممواد     یطرفی است مم  یهه ضامن اص  ب یمدن یدادرس نییجمله مواد آ از

 2006دسمامبر سمال    23و اصمالحات   یالدیمم  1975فرانسمه مصموب    یممدن  یدادرس نییقانون آ

  ئمسما  ریم درگ یاست هه قاضم  نیفلسفه جهات رد دادرس ا .اشاره نمود، درباره رد دادرس یالدیم

 ،یو محسمن  ی)غممام  نکند. یأاقدام به صدور ر این عوام ر یثأنگردد و تحت ت و ... یعاطف، یاحساس

1385 ،291) 

 یممدن  یدادرسم  نییم قمانون آ  341چرا هه به موجب مماده   .رد دادرس در فرانسه خالف اص  است

جهمات  مگر در موارد معمین.   ستیرد دادرس مجاز ن یالدیم 2006و اصالحات سال  1975مصوب 

بمه   .و از قواعد آمره اسمت  دهیدادرس وض  گرد یطرف یاص  ب یدر اجرا قطعاً 341ده مذهور در ما

  .«شود ینم رفتهیبه محض اطال  از جهت رد اعالم شود و اال پذ دیجهات رد با » 362موجب ماده 
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بما سمکوت    یدگیدر خصوص اطال  شخص دادرس از وجود جهات رد و صدور قرار امتنا  از رسم  اما

و از  دهآممره محسموب شم    مموارد رد دادرس از  رادیم طور هه گفته شمد ا  . همانقانون مواجه هستی 

همه شمخص دادرس    یاعتقاد داشت در مورد دیبا .است یدادرس یطرف یاص  ب نیتضم یشاخه ها

از  ،شمود  یاصمحاب دعمو   درایم همه منتظمر ا   بمدون آن  دیم با ،دیم وجود جهات رد گردمتوجه  شخصاً

رسد  ینکته قاب  توجه در رد دادرس در هشور فرانسه هه به نظر مهمچنین . دیامتنا  نما یدگیرس

 رادیاز ا مهیرد دادرس وض  شده است اخذ جر رادیسوء استفاده نمودن نهاد ا زا یریدر جهت جلوگ

 رد دادرس مردود شود. رادیاست هه جهات اعالم شده در ا یهننده ا

 ده منع تحصیل دلیلقاع -5

 یارائمه   و  یم دل ی هیته ،(یعالمدعلى  ه)البین «است یبر دوش مدع اثبات بار» یقاعده  اساس بر

او  ییرا همه حقموق ادعما    یموضموع  قمت یصمحت و حق  دیو اوست هه با ،است یمدع یبه عهده  آن

دادرس  یاز سمو   یدل تحصی . جست و جو و دیاثبات نما یقانون  یدل یبه آن است، با ارائه  یمتک

مجماز   ت همایی یحمدود در مواردی با م ایمختل  حسب مورد ممنو  و  یدر نظام ها ،یمدع یبه جا

  (104 ،1384)پرو، . است

از اصمحاب دعواسمت    کیهر  یبر عهده »  :دارد یمقرر مقانون آیین دادرسی مدنی فرانسه  9 ماده

 قاعمده  ی. پس از انشا«دیداند اثبات نما یخود الزم م یادعا تیرا هه در موفق یهه برابر قانون امور

هممان   10، مماده  قرار گرفتمه  دیهأمورد ت زیمزبور ن یهه در ماده  «است یبار دلی  بر دوش مدع »

قابم  قبمول اسمت     را همه قانونماً   یقم ی، تمام ترتیبات تحقدارد، رأساً اریاخت یقاض » :دیگو یقانون م

نسمبت بمه    حیتوضم  یادا یتواند اصحاب دعوا را برا یم یقاض : »13و به موجب ماده  «دستور دهد

 یاز قمانون جما   یمواد در بخشم  نیا .«دیدارد دعوت نما ی  اختالف به آن بستگصهه ف یامور حکم

هممان قمانون مقمرر     143ماده  گرید یاز سو است. «یدادرس یراهبرد اصول »گرفته هه عنوان آن 

، رأساً یاتواند به درخواست اصحاب دعوا  یدارد م یهه فص  اختالف به آن بستگ یامور»  :دارد یم

   :دیم گو یمم  زیم آن ن 144. ماده «رندیقاب  قبول است قرار گ هه قانوناً یقیموضو  تمام ترتیبات تحق

 یریم گ  یتصمم  یبرا یعناصر هاف یهه قاضجا  هر ،تواند در هر حال و مورد یم یقیتحق باتیترت »

 بمر قاعمده   9شود، ماده  یم دهیگونه هه د همان نی. بنابرا«، دستور داده شودنداشته باشد اریدر اخت

    اختیمار همه بمه دادرس    دیم نما یمم  ءرا انشما  یهل یاصل ابتدا 10ماده  . دینما یم دیتأه « بار دلی »

ممده  آماده  نیبر اص  مزبور در هم دیق نیرا بدهد. اما نخست یقیدستور تمام ترتیبات تحق دهد یم
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 ینم یب شیرا پم  یگمر یقید د 143باشد. ماده « قانوناً قاب  قبول » دیبا یقیترتیبات تحق دیگو یهه م

فصم   » دسمتور داده شمود همه     ینسبت به امور دیبا یقیترتیبات تحق رد،دا یهه مقرر م دینما یم

در هر حال  یقیترتیبات تحقاست هه، آمده  144در ماده  دیق نیسوم. «دارد یبه آن بستگ ختالفا

در  یریم گ  یتصمم  یبرا یعناصر هاف »ستواند دستور داده شود هه دادر یم یدر صورت ،و هر مورد

بمر  خمود را    یتواند تصم ینم یقاض » دیگو یاست هه م 7در ماده  گریقید د«. نداشته باشد اریاخت

 «.مطرح نشده است د هه در دعوابنا نه یامور

 یبودن دادرس یاصل علن -6

 یحقموق  ینظام هما  یبرا نیادیبن یاصل ،گردد یشود تا جار دهید دیاص  هه عدالت با نیبه ا اعتقاد

از دادگاه  یدرك عموم یآن است هه نوع یله براأمس نیاست. مردم حق حضور در دادگاه را دارند. ا

 دمممر  انیم قضمات در م  ماتیتصمم  تیآمر رشیبه پذ  یو تما ،دیانصاف به وجود آ گاهیبه عنوان جا

اص  علنی بودن به تا باع  شده  یمردم از نحوه هارهرد هارگزاران حکومت یگردد. حق آگاه تیتقو

 (17، 1393 ،ینیو حس یجهرم ی)بهادر .گردد ینیب شیپ یاساس نیدر قوان یضرور یعنوان اصل

یما   همه بما مشماهده و    بیترت نیداشته باشد. به ا زین یتواند جنبه ارشاد یبودن محاهمات م یعلن 

را بمه   گرانیاز احکام قاط  و عبرت آموز و ترس از عقوبت، تمرد از قوانین و تجاوز به حقوق د  اطال

 یا لهیی، وسم یم در امور جزا ، به ویژهیبودن دادرس یعلن همچنیندهد.  یم  یتقل ینحو قاب  توجه

انجمام محاهممه بمه طمور      عمدم  و ،حقوق افراد تیرعا نیبر محاه  و تضم ینظارت عموم یاست برا

تضممینات   یقمانون و اجمرا   حیصح تیعدم رعااز  ینگران. و نیز هاهش بسته های و در اتاق انهیمخف

بمودن محاهممات    یعلنم  ریرو غ نیاز ا .درا در بر دار نیاحقاق حقوق اصحاب دعوا و متهم یالزم برا

بمودن   یاسمت. اصم  علنم    ریدادگماه امکمان پمذ     یاست هه در موارد خاص با تصمم  ییاستثنا یامر

 ینم یب شیپم  زیم ن یعاد نیدر قوان یعالوه بر قانون اساسها  یاصول مه  دادرس ریمانند سا یدادرس

بمه عنموان    یاگر چه اص  علنمی بمودن دادرسم   ( 17، 1393 ،ینیو حس یجهرم ی)بهادر. شده است

هه حفمظ اسمرار قضماوت     رفتیپذ دیحال با نیشود، در ع یشمرده م ستهیشا ییفضا یبرا ینیتضم

در  مموارد مخصوصماً   نیم . در اردیبهتر است مورد توجه قرار گ یا ستیبا یامور م یشوندگان در بعض

همه   دیم نما یمم  جابیافراد مناف  اصحاب دعوا ا یخصوص یو امور مربوط به زندگ یخانوادگ یدعاو

در اممور   مخصوصاً ،یبودن جلسات دادرس یعلن گر،ید یدر دادگاه مجاز نباشد. از سو گرانیحضور د

 بمودن جلسمه   یگاه نفس علن قت،ی. در حقدینما عم آن  یوجودتواند بر خالف فلسفه  یم یفریه
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 تیتوانمد شمفاف   یم گرید  یشرا یهه همواره با برخ دهیدر دادگاه گرد ینظم یدادگاه موجب بروز ب

 را در مخاطره قرار دهد.   یقاض یطرف یو ب یدادرس

طور هه در  . هماناستیدن یهاهشور شتریآمد بسر ،حقوق یشگیهم شتازیفرانسه به عنوان پ هشور

شمده در هشمور فرانسمه هم       رفتهیپذ یدادرس یمختل  اص  علنی بودن جلسه  یحقوق ینظام ها

 یدادرسم  نییم قمانون آ  22فرانسه بمه موجمب مماده     است. در یدادرس یبودن جلسه  یاص  بر علن

آن  ایم و  یآنها را الزام یبودن برگزار یهه قانون سر یاست، مگر در موارد یعلن تمحاهما »: یمدن

 یدر ممورد دعموا   نیو همچن ییطالق و جدا یمثال قانونگذار فرانسه برا یبرا .«را مجاز نموده باشد

 یدادرسم  نییم قمانون آ  435ماده . را مقرر نموده است یبودن دادرس یسر یمربوط به فرزندخواندگ

بمودن جلسمه    یتواند نسمبت بمه سمر    ینموده هه دادگاه م ینیب شیسه مورد را پ زیفرانسه ن یمدن

موجمب خدشمه دار شمدن     یدادرس یبودن جلسه  یاگر علن -1هه عبارتند از:  دینما یریگ  یتصم

همه بتوانمد شمفافیت     دیم بمه وجمود آ   ییهما  ینظمم  یهمه بم   یدر صمورت  -2گردد.  یخصوص یزندگ

 یدر اممور حسمب   .نمد یخواسمت نما اصحاب دعوا در یچنانچه تمام -3. دیمخدوش نما ار یدادگستر

 یدادرسم  نییم قانون جدید آ 434استناد ماده ه ب .شود یبرگزار م یبه طور علن یدگیرس نیز فرانسه

از  شیتا پم  هه نیبه شرط ا ،باشد یصادره م یمقررات مزبور بطالن رأ یضمانت اجرا ،فرانسه یمدن

اثمر   بیم ر خالف قانون به آن ترتببه آن اعتراض شده باشد و دادگاه مربوط  یسدادر یجلسه  انیپا

 (446و  437، مواد فرانسه یمدن یدادرس نیید. )قانون جدید آنداده باش

 ییاصل استقالل قضا -7

و  یرحقموق یاز عوامم  غ  ،یقاض ژهیو به و ییدستگاه قضا یریپذ ریعدم تأث یبه معنا ییقضا استقالل

 شیاصم  پم   نیم ا تیم است. از آنجا همه رعا  یدگیرس ندیمن  مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآ

مشمرو  آنمان دانسمته شمده،      یها یآزاد نیعدالت، حفاظت از حقوق شهروندان و تأم یاجرا شرط

بمه   یمتفاوت نیتضم یسازوهارهاچند  هراست.  بوده یحقوق یها اجما  تمام نظام وردآن م تیرعا

 ییهمه اسمتقالل قضما    رسد یبه نظر م هشور فرانسه،مختار  زمیمکان یگرفته شده است. از بررس هار

مموارد بما اصم  اسمتقالل قموا در تضماد        یهه در برخ ،شده است نیتضم یفرانسه به صورت نسب در

همرده   یمعرفم  هییقموه قضما   نیهشور را مسئول تضمم  نیجمهور ا سیفرانسه رئ یقانون اساس. است

 نیم فرانسمه اسمت ا   ییرهمن قضما   نیهه باالتر ییقضا یعال یشورا یجمهور با همکار سیاست و رئ

جمهور ضمامن   سیهه رئ ینفرانسه ا یدر نظام حقوق رسد یبه نظر م. دینما یم نیاستقالل را تضم
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قاب  انتقاد باشد، امما   هییقوا و لزوم استقالل قوه قضا کیاست از منظر اص  تفک هییاستقالل قوه قضا

 ممه یشمود بما نظمام ن    یم هییجمهور در قوه قضا سیموضو  هه منجر به شائبه نفوذ و دخالت رئ نیا

   (67، 1384پرو، و  11، 1395نژاد،  یو عل یآباد نیحس ییروستا) .دارد یفرانسه سازگار یاستیر

فرانسه، قاب  اعتراض  یقانون اساس یشورا ماتیمفرانسه، تص یقانون اساس 62  طبق اص نیهمچن

 ماتیتصمم  نیم . اباشمند  یمم  هیم الرعا الزم ییو قضما  یادار انیمتصدو حاهمه  یقوا یو برا ستندین

نظمام حماه  در    همه  نی. با توجه به اباشد یفرانسه م یبا قانون اساس یمربوط به مخالفت قانون عاد

گرچمه بما    .شده اسمت  نیجمهور تضم سیرئ وس ت هیی، استقالل قوه قضااست یاستیر مهینفرانسه 

. از باشمد  یمطابقت ندارد اما با نظمام حماه  در فرانسمه سمازگار مم      کیاصول استقالل قوا و دموهرات

 یعلم تیبرخوردار باشد هه بتوان ه  به صالح یتیاز چنان شخص دیبا یشخص قاض ،یمنظر شخص

 دواریم ام گمر یاز نفوذ افراد و اشخاص د یو یریرناپذیو تأث تیاعتماد هرد و ه  به صالبت شخص یو

 ییبسته به توانا کسان،ی  یهه در شرا گردد یمعنا به رفتار قضات باز م نیدر ا ییبود. استقالل قضا

منظمر، اسمتقالل    نیم و در واق  از ا ؛ابدی یاستقالل به طور متفاوت نمود م نیاز ا یریگ آنها در بهره

 منمد  از آن بهمره  یمتفماوت  زانیم مشابه، به م احوال  و داشته و قضات در اوضا یجنبه شخص شتریب

همرهس، آزاد و بمدون    تیم از تبع دیبا  یقضات هنگام اتخاذ تصم( 19، 1386طوق،  یی)آقاهستند. 

فشمار   ،یاعم  از فشمار افکمار عمموم     ،یعمامل  چیاصحاب دعوا باشند و هم  یترس و به دور از جانبدار

 ؛گذارد رینتواند بر حک  آنان تأث رهیو غ یعواط  شخص ،یو حزب یمناف  فرد ریتأث ،یاسیمقامات س

و حک  خود را بر اسماس قمانون و ادلمه موجمود در پرونمده صمادر        ندینما یرویاز قانون پ دیو تنها با

 (84، 1389زاده،  بیحب) .ندینما

 یهمه در برخم   ،شمده اسمت   نیتضم یفرانسه به صورت نسب هشور ییرسد استقالل قضا ینظر م به

جمهور استقالل  سیدر فرانسه رئهمان طور هه گفته شد، موارد با اص  استقالل قوا در تضاد است. 

در نظر داشت هه از آن جهت هه نظام حاه  بر هشور فرانسمه،   دیلذا با د؛ینما یم نیقوه را تضم نیا

جمهمور گرچمه بما اصمول      سیتوسم  رئم   هییاسمتقالل قموه قضما    نیضمم است ت یاستیر مهینظام ن

 نی. همچنم باشد یهشور سازگار م نیو استقالل قوا در تضاد است، اما با نظام حاه  در ا کیدموهرات

 یدر بررسم  یشمتر یب ینظارت یها دستگاه هه نیدر هشور فرانسه به خاطر ا بودجه، نییدر مورد تع

در فرانسمه از   یمجلمس ملم   نهیزم نیدر ا نیدارد. همچن دوجو یشتریب نیبودجه وجود دارد، تضم

در نظمر   یناتیتضمم نیمز  قضمات فرانسمه    یبرخوردار است. در مورد استقالل فمرد  یاریبس اراتیاخت

 رییم عمزل و انتقمال و تغ   قابم   ریم به عنوان مثال در هشور فرانسه قضات نشسته غ .است شده گرفته
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 نیتضمم تری طلوب هشور فرانسه به شک  م رقضات د یرسد استقالل فرد یهستند. پس به نظر م

 (87، 1389زاده،  بیحبو  19 -24، 1395روستایی حسین آبادی و علی نژاد، ) .شده است

 اصل تسلیط -8

و  یاصحاب دعواست. انفعمال قاضم   اریدعوا، در اختموضو  و سبب  ،اص  تسلی  بیانگر این است هه

  یاصم  تسمل  ی الزم  جمه یهمه نت  یاصمل  .رود یبه هار م رابطه نیگاه، در هم ،یاص  انفعال قاض ای

 رانسمه، در حقموق ف  ،اما در مورد مفهموم سمبب   ،روشن است باًیدعوا تقر است. اگرچه مفهوم موضو 

 .ای ناهمسان استبه گونه  ها دگاهید

   یآن با امور موضوع وندیسبب و پ -8-1

همه   یدگاهیم دعبارتنمد از:   شمود  یم دهیهه درباره ی مفهوم سبب در حقوق فرانسه د ییها دگاهید

همه   یدگاهیم داند؛ د یم یهه سبب را تنها امور موضوع یدگاهیداند؛ د یم یسبب را تنها امور حکم

 .دهمد  یهه از سبب دو مفهوم ارائه مم  یدگاهیداند؛ و د یم یو موضوع یاز امور حکم ترهیبیآن را 

 شیپم  ( راهی)احضمار  یسند آغازگر دادرسم   یشراقانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه  56 ماده

او، با توجه بمه نکمات و     یوه ایحسب مورد، به درخواست خواهان و  د،یسند با نیا .دینما یم ینیب

 ده ابالغ شود. به استناد مماده و به خوان  یتنظ ،مور ابالغ و اجراأتوس  م ند،ینما یاسنادی هه ارائه م

 ایم  ی)قاعمده ی حقموق   یبطمالن آن، جهمات حکمم    دیسند، به ق نیخواهان مکل  است، در امذهور 

سموی اصمحاب    از یامور موضوع  ی. در برابر، توصدینما حی( مورد استناد خود را تصریمقررات قانون

از  کیم ، هر همان قانون 12خش دوم ماده بلکه به داللت ب .باشد ینم یدعوا، در حقوق فرانسه، الزام

ماننمد    ؛اقدام هند دینما یهه ارائه م یامور موضوع  یتواند به توص یاصحاب دعوا به نوبه ی خود م

 دیم نما یرا همه ارائمه مم    یو خوانده اممور موضموع   « یب»را ه ارائه شد یهه خواهان امور موضوع آن

 (69، 1384فرد،  یبسامپورطهمحسنی و ) .هند  یتوص« فسخ»

 یامور موضوع فیتوص -8-2

اصمحاب دعموا     یاما توص ،ندینما  یرا توص یتوانند امور موضوع یحقوق فرانسه اصحاب دعوا م در

 ارائمه  زیم ن یبلکه مبنای عقلم  ینه تنها مبنای قانون دگاهید نیا تی. در تقودینما یبند نمرا پای یقاض

 شده است.
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   یمبنای قانون -ال 

اخمتالف را طبمق قواعمد     یقاضم  » دارد: یمقرر مم  قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه 12ماده 

همه   یو اعمال یبه امور موضوع دیاو باافزون بر آن،  د؛ینما یهه بر آن قاب  اجراست فص   م یحقوق

آن هما را   قیم دق  یگذاری اصحاب دعوا پایبند باشد، توصم آن هه به نام یدر دعوا مطرح شده اند، ب

 رایم ز .ندینما ینم یرا نف رییگ جهینت نیااین قانون،  954و  753، 56البته مواد «. داده و بازگرداند

افمزون بمر اممور )جهمات(      ح،یخواهند هه در دادخواست و لوا ینصوص از اصحاب دعوا م نیاگرچه ا

و  افتنیم در  یقاضم  ییامما توانما   ،نمد یارائه نما زیاز  آنها را ن یشرح یو امور )جهات( حکم یموضوع

 12مماده  ( را همه در   یتوصم  )بماز  قیم دق ریغ  یتوص حیتصح نیاجرای قاعده ی متناسب و همچن

   1.ندینما ینم یشده نف ینیب شیپ

    یمبنای عقل -ب

بمر اممور    متناسمب  یو اجمرای قاعمده ی حقموق    افتنیم ) قاعده نیاستدالل شده است هه ا نیهمچن

دارد. قاعمده ی   یبسمتگ انصماف  بر مبنای  رییگ  یاز تصم یقاض تیبر ممنوع ماً،ی(، مستقیموضوع

 تیم وگرنه قضاوت شموندگان، بمه بهانمه ی رعا    .تبا  استالزم اإل یبرای اصحاب دعوا و قاض یحقوق

شده  دیهأت زیزد است نهه زبان یعبارت نیبر ا .قرار خواهند گرفت یدر معرض خودسری قاض ،انصاف

 .«دیمحافظت هن ییاز ما در برابر انصاف مرج  قضا»  هه:

 فیو باز توص فیتوصقاضی بر  اریاخت ای فیتکل -8-3

  یتوصم  ارائه شمده را  یبه نوبه ی خود، امور موضوع کیاست هه اگر اصحاب دعوا، هر  نیا پرسش

نمموده    یچمه اصمحاب دعموا توصم    و چنان ؟دیم نما  یها را توصخود، آن د،یبا یقاض ایآ ،نکرده باشند

ارائمه شمده    یرا بمه اممور موضموع    قیدق  یمکل  است توص یقاض ایآ ،نباشد قیدق  یباشند و توص

 یاممور موضموع   انیم اسمت همه م   زییبر تما یشود مبتن یم رفتهیپذ هه معموالً یراه حل داند؟بازگر

                                                           
 « یتوصمم  زبما  »اجمازه ی   یسو شک  گرفته بمه قاضم   نیبه ا الدییم 1990دهه هه از  ییقضا هیقوق فرانسه، رور حد 1

شمده،    یتوصم « بطمالن قمرارداد   »دهد؛ برای نمونه خواسته ی خواهمان را همه در دادخواسمت،     یم زیموضو  دعوا را ن

« موضمو  دعموا   » نیمی هه اگرچه تع ندینما یادعا م دگاهید نیا هی. در توجدینما  یتوص باز «فسخ قرارداد» بمه  ،یقاضم

. اممما در  مدیم نما « یبازتوصم  »خواسته را  تواند یم یاما قاض ،دینما زین  یآن را توص تواند یبا اصحاب دعواسمت و او م

بماز  موضمو  دعموا را    توانمد  یمم  یو در چمارچوب  یدر صورت یشود هه قاض یم دهید یبمه روشن ییی قضما مهیهممان رو

 .ندهد رییرا تغ یخواهان از دادخواه «یاجتماع ای همدف اقتصمادی »هند هه توصی  
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ها اتکا نمموده و در  آن به، ندینما یرا هه ارائه م یمورد اختالف وجود دارد. اصحاب دعوا، امور موضوع

 یفرانسه به روشمن  ییی قضا هی. روندینما یم زین رییگ جهیبه هدف خود، از آن نت دنیراستای رس

مکل  است آن هما را   ینشده باشند قاض  یتوص یدسته از امور موضوع نیآن است هه اگر ا اییگو

فرانسه قضات ماهوی  ییی قضا هیرو ،یدسته از امور موضوع نیبا هم رابطهدر  ،ی. حتدینما  یتوص

 تممام اممور را از   نیننموده باشد ا حیتصر مبنای خواسته ی خود را یهه اگر مدع دینما یرا مکل  م

. امما، در  نمد ینما یهاست، بررسم اجرا بر آن قاب  یآن هه منطبق بر قاعده ی حقوق یجنبه های حقوق

بمه همدف    دنیدر راسمتای رسم   یول ،ندینما یم را مطرح یمواردی اصحاب دعوا اگرچه امور موضوع

 همه آن  یتوانمد بم   یمم  یرا قاضم  یامور موضموع  یبرخ ز،یدر مواردی ن .ندینما یها اتکا نمخود به آن

ی بخش  هی. بر پاردیمدارك موجود در پرونده برگ اصحاب دعوا به آن استناد هرده باشند، از اسناد و

دارد همه اممور    اریم بلکمه اخت  ،نمدارد   یم تکل یقاضم  ،فرانسمه  قانون آیین دادرسی مدنی 7دوم ماده 

جه ی یآن هه نت یب ،دخواه اموری هه اصحاب دعوا ارائه هرده ان رد،یرا از پرونده برگ یاتفاق یموضوع

توانمد برگرفتمه    یپرونده و اسناد ارائه شمده مم   اتیخواه اموری هه از محتو رند،یها بگاز آن یمشخص

 . شود

 یاممور موضموع    یدر توصم  یقاضم   یتکل ،نوبت اعالم نموده است هشور فرانسه در دو یعال وانید

خواسته ی خود بمه آن   تیتقو( تنها مربوط به اموری است هه اصحاب دعوا در 12)بخش دوم ماده 

خواسته ی خود بمه آن   تیرا هه در تقو یاگر اصحاب دعوا امور موضوع ه،یپا نیاستناد هرده اند؛ بر ا

 اممور   یامما توصم   .دینما  یمکل  است آن ها را توص یقاض ،نکرده باشند  یاستناد نموده اند توص

 تیرا هه در تقو یامور موضوع دعوااگر اصحاب  گر،ی. از سوی دستین یقاض  یتکل اتفاقی یموضوع

هشمور   یعمال  وانیم همه از د  ییبا توجه به آرا ،نموده باشند  یخواسته ی خود مطرح نموده اند توص

بازگردانمد. البتمه   هما  را به آن قیدق  یتوص تواند یآن هه مکل  باشد، م یب یقاض ،فرانسه صادر شده

موضم    نیها، برمبنای ابه گفته ی آن را،یز .انندد یرا قاب  فه  نم نیفرانسوی ا سندگانیاز نو یبرخ

  یشود همه توصم   یمکل  م ینکرده باشند قاض  یهشور فرانسه، اگر اصحاب دعوا توص یعال وانید

و در . شود یقانون نقض می صادر شده، به علت نقض أنباشد ر قیدق  یتوص نیو اگر ا ،دینما قیدق

نکرده باشمند    یهه اگر اصحاب دعوا توص دید فهمیبا ایهه آ ندینما یپرسش را مطرح م نیا جهینت

هرده باشمند    یاصحاب دعوا توص و اگر ستین یبخشودن یاشتباه قاض دینما  یخود، توص ،یو قاض

 یاسمت. البتمه مم    یبخشمودن  ینگرداند عم  قاضم  را به آنها باز قیدق  یتوص ینباشد و قاض قیو دق

در  نیاراده ی طمرف  زیم و ن  یاصم  تسمل   دیم نبا گاهقدانان پاسخ داد هه داددسته از حقو نیبه ا توان

مانند  یدانانحقوق دگاهیتوان گفت هه د یرو م نی. از اردیبگ دهیسبب دعوا را ناد یعم  حقوق جادیا
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داننمد و از سموی    ینمم  زیرا هامالً از سبب متما  یسو توص کیژان ونسان هه از  فسوروشادروان پر

. )شممس،  اسمت  یبانیدانند قابم  پشمت   یم« شده  یتوص اًقانون یامور موضوع» را  سبب دعوا گر،ید

 ییی قضما  هیم هه هممان دسمته از حقوقمدانان فرانسموی بمر رو      رادییبا ا رابطهدر  (84،  1/  1393

 ،توان پاسمخ داد همه   یوارد نموده اند م ،یامور اتفاق  یبه توص یفرانسه درباره ی مکل  نبودن قاض

هه اصمحاب دعموا بمدان اسمتناد      ستینگر یتوان جدای از امور موضوع ینم یاتفاق یبه امور موضوع

 نموده اند.    رییگ جهیبه هدف، نت دنیهرده و از آن، دررس

 فیتوص و باز فیتوص طیشرا  -8-4

سمو اصم     کیم از  دیم با ،دیم نما  یتوصم  باز ای  یشود حسب مورد، توص یهه از او خواسته م یقاض

دعموا   اگر برای نمونه، موضمو   نیو بنابرا .دهد رییدعوا را تغ موضو  دیاو نبا د؛ینما تیرا رعا  یتسل

 زبما  ایم   یای توصم  هرا بمه گونم   یامور موضموع  تواند یدادگاه نم ،تعهد باشد نی)خواسته( اجرای ع

شود.  از عدم انجام تعهد یخوانده به پرداخت خسارت ناش تیی آن محکوم جهیهه نت دینما  یتوص

شمده   ارائمه و اثبمات   یرا در محدوده ی امور موضموع   یتوص باز ای  یتوص دیبر آن، دادگاه با عالوه

پرونمده   به دییجد یاز اصحاب دعوا، امور موضوع حیبه بهانه ی گرفتن توض تواند یو نم .انجام دهد

سمناد و  ا ریرا از تفسم  یقاضم   ،ی. اما اص  تسلدینما  یباز توص ای  یها توصوارد نموده و با لحاظ آن

بماره،   نیجا در ا هر البته. دینما یها روشن و مشخص نباشند، ممنو  نممدارك اصحاب دعوا، اگر آن

دادگماه،    یبماز توصم   ایم   یوصم ت ییبخواهد. توانما  حیها توضتواند از آن یبه رو شود م با دشواری رو

اسمت و از   نیادیم بن یالزامم  نیا و، ه انداست هه اصحاب دعوا ارائه نمود یدرمحدوده ی امور موضوع

اممور   رایم ز رد؛یگ یدادگاه قرار م  یمبنای تصم تاًیاصحاب دعوا نها  یموارد، توص شتریرو، در ب نیا

  .را دارند یمشخص  یاستعداد توص ارائه شده معموالً یموضوع

 یحال، زمان نیدر ع» انون آیین دادرسی مدنیق 12بخش ماده  نیدر حقوق فرانسه، به موجب سوم

 نمد، یتوانند آزادانه آن را واگمذار نما  یهه م یو برای حقوق حیصر یهه اصحاب دعوا، در اجرای توافق

 یدگیخماص رسم   یخاص و بما توجمه بمه مقرراتم     یفیدر محدوده ی توص یاند هه قاض نموده توافق

 (149، 1389 ،یدری)ح. «دهد رییرا تغ یمبنای حقوق ایگذاری تواند نام ینم یقاض د،ینما

بخواهنمد همه اخمتالف     یتوانند از قاض یسو، اصحاب دعوا، با توافق، م کیپس، در حقوق فرانسه از 

 یتموافق  نی. چنم دیم جز قاعده ای هه بر آن حاه  است فص  نما ،یای حقوقه آنها را با توجه به قاعد

رفته همه اعمالم    شیجا پهشور فرانسه تا آن یعال وانیاستنتاج شود. د نیطرف حیاز لوا یتواند حت یم

www.jhvmn.ir


 87019شماره مجوز ااشتنر:                                                                                                                                              1399، زمستان 1، ایپپی 1شماره  ، 1 دورهفصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین، 
www.jhvmn.ir 

 
 

18 
 

 نمد یدارند توافق نما اریاخت ندیتوانند آزادانه واگذار نما یهه م یاصحاب دعوا، در حقوق»  :دینما یم

 د،یم انم یمم  نیمی شرط ضمن عقدی هه قمانون حماه  را تع   ایو  یالملل نیوجود معاهده ای ببا هه، 

 نیهه در ا ،استنتاج شود زیاصحاب دعوا ن حیتواند از لوا یم یتوافق نیو چن؛ قانون فرانسه اجرا شود

«. شرط ضمن عقد حاه  است، استناد نموده انمد  ایهه برابر معاهده و  یجز قانون یها به قانونآن حیلوا

 نمد یتوانند واگذار نما یهه آزادانه م یه  در حقوق اصحاب دعوا، باز گر،یدر حقوق فرانسه، از سوی د

هما را فصم    خماص، اخمتالف آن   یفیبخواهند هه در محدوده ی توصم  یدارند، با توافق، از قاض اریاخت

 یدگیمحدوده رسم  نینموده و در ا  یرا عقد اجاره توص نیطرف یبرای نمونه، رابطه ی حقوق .دینما

باشمد. در حقموق    یمم  یقاضم   یصم تو باز ای  یتوص ییبر توانا ییاستثنا نی. ادینما رییگ  یتصم و

دادگاه  ،ندیچه استناد نماو چنان ستین یاز سوی اصحاب دعوا الزام یاستناد به قاعده ی حقوق رانیا

به گونه ای مطلق، در  ،یامور موضوع  یتوص و باز  یشود. اگرچه در حقوق فرانسه توص یپایبند نم

 (2/  1393ر.ك : شمس، برای مطالعه بیشتر ). است اردادگاهیاخت
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 یریگ جهینت

بمه   تموان  یمم  این اصول هه از اوصاف باشد یم یحقوق یدادرس، از جمله اصول هل یطرف یاص  ب

تعمدادی مموارد    یعنم ی ،انمد  یهلم . بودن اشاره همرد  یارزش بودن و یبودن، انتزاع یبودن، دائم یهل

در  یعنم ی ،انمد  یانتزاعم . ستندیبه زمان ن دیمق یعنی ،اند ی. دائمرندیگ یم را در بر نیمع استعمال نا

ماننمد   زیدادرس ن یطرف یاص  ب .شندیاند یبه همال م یعنی ،اند یو ارزش .ندا عال  ذهن قاب  تصور

 یدعموا مم   نیطمرف  یهننده نف  شخصم  نیدر واق  اص  مذهور ه  تضم. ای دارد یاصول مبان ریسا

دارای  یاص  مزبور به لحاظ فلسمف  .باشد یآن مورد نظر م تینف  جامعه در رعا نیباشد و ه  تضم

اراده ی  تیم ی حاهم دههننم  نیتضمم  و ،افراد یعیحقوق طب نیمأت و نیمانند تضم یخصوص یمبان

در جامعمه   تیم هننده ی اعتبار دادگستری و نظم  و امن  نیتضم یبه لحاظ اجتماع و؛ باشد یآنان م

 د.باش یم

 یطرفم  یا اص  بآنه تیصورت رعا دارد هه در یمقررات یمدن یدادرس نییقانون آ ،حقوق فرانسه در

ررات مربوط بمه  ، مقیمقررات مربوط به سازمان قضاوت مقررات شام  نیاتضمین می گردد. دادرس 

راء و آاز  تیمقمررات مربموط بمه شمکا     و یدادرسم  تیم فی، مقمررات مربموط بمه ه   ادله ی اثبات دعوا

شمده   نیتضمم  یقضات بمه طمور نسمب   فردی  استقاللد. در حقوق فرانسه باش یدادرس م تیولمسئ

 اقتضماء  مصملحت و  مگر بنمابر  ؛باشند یانتقال م قاب  عزل و ریبه عنوان مثال قضات نشسته غ .است

 یند به قاعده ی حقوقهست در حقوق فرانسه اصحاب دعوا مکل   یاص  تسل ه. همچنین بنابرجامع

 .دینما یدادگاه را پایبند نمامر  نیاما ا ،ندیاستناد نما
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Relation of the principle of judicial neutrality 

with some principles of civil procedure in French law 

Marzieh Bakhtiari
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Abstract 

The administration of justice is the ultimate goal of any trial, and a fair trial is 

one of the most important indicators for measuring the social and judicial 

development of any society. The principle of impartiality of the judge is one of 

the important principles of the trial, especially civil proceedings. The principle 

of the impartiality of the judge means that, firstly, the judges must perform their 

duties without any political, legal, religious or other bias, and secondly, the 

judicial process must be reasoned, documented and within the framework of the 

applicable laws. This principle has philosophical principles such as 

guaranteeing and securing the natural rights of individuals and guaranteeing the 

sovereignty of their will; And socially guarantees the credibility of justice and 

order and security in society. The criterion for evaluating the principle of 

impartiality of the judge is the subjective-objective criterion. This principle 

interacts with other principles of procedure such as the principle of 

independence and proportionality, etc. in order to achieve a fair trial. The rules 

related to the formation of courts in French law, including the rules related to 

the principle of independence, the principle of neutrality, the principle of 

correspondence, etc., are such that if they are strictly observed, the principle of 

impartiality of the judge will be observed. In the following article, we examine 

the relationship between the principle of impartiality of a judge and some 

principles of civil procedure in the French legal system. 

keywords: Principles of procedure, principle of impartiality of judge, principle 

of correspondence, principle of independence. 
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