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ارتباط اصل بی طرفی دادرس با برخی از اصول دادرسی مدنی در حقوق فرانسه
مرضیه بختیاری
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چکیده
اجرای عدالت ،هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادالنه یکی از مهم تمرین شاخصمه هممای
سمنجش توسمعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار ممی رود .اصم بمی طرفمی دادرس یکمی از
اصول مهم دادرسمی و به ویژه دادرسی مدنی است .منظور از اص بی طرفی دادرس آن اسمت همه
اوالً ،دادرسان بدون هیچگونه جانبمداری از جهت سیاسمی ،حقوقی ،اعتقادی و  ...به وظیفه خمویش
بپردازند و ثانیاً ،رسیدگی قضایی باید مستدل ،مستند و در چارچوب قوانین حاه باشد .اص مزبمور
به لحاظ فلسفی دارای مبمانی خصوصمی ماننمد تضممین و تمأمین حقموق طبیعمی افمراد و تضمین
هننممده ی حاهمیمت اراده ی آنممان ممی باشممد؛ و بممه لحمماظ اجتممماعی تضمممین هننممده ی اعتبمممار
دادگسمتری و نظ و امنیت در جامعه می باشد .مالك برای ارزیابی اص بمی طرفمی دادرس معیمار
ذهنی -عینی است .این اص با سایر اصول دادرسی مانند اص استقالل و تناظر و  ...در جهمت نیم
به یک دادرسی عادالنه تعامم دارد .مقررات مربوط به تشکی محاه در حقموق فرانسمه از جملممه
مقررات مربوط به اص استقالل ،اص بی طرفی ،اص تناظر و  ...به گونمه ای اسمت همه در صمورت
رعایت دقیق آن هما اص بی طرفی دادرس رعایت می شود .در مقاله پمیش رو بمه بررسمی ارتبماط
اص بی طرفی داد رس ،با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی هشور فرانسه می پردازی .
واژگان کلیدی :اصول دادرسی ،اص بی طرفی دادرس ،اص تناظر ،اص استقالل.
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مقدمه
برقراری نظ از طریق سیست قضایی بی شمک نیازمنمد تمهیمداتی اسمت .بایمد محماهمی باشمند و
قانونی نظام حاه بر آنها را تعیین هند تا رویه های واحد و سلوك مشخص از هرج و مرج و آشموب
جلوگیری هنند و عدالت را به شیوه ای آیینی برقرار سازند؛ راه هج روی ها و اعمال سالیق شخصی
محدود گردد و وحدت نظام مردمداری ،مردم را به تبعیت از آن نظام واگذارد .نظر به اینکمه عمدالت
در مفهوم مطلق خود برای همه یکسان است و ارزش های مورد حمایت بشر تقریباً در تمام جوامم
یکسان بوده و هستند ،الجرم بخش عمده اصمول و قواعمد بمین نظمام همای حقموقی مختلم دنیما
مشترك بوده و قدر متیقنی را تشکی می دهند؛ اگر چه اقتضائات خاص هر اجتمما و بمه تبم آن
هر نظام حقوقی ،اصول منحصر به فرد آن را نیز رق میزنند.
تالش برای ساختن و تنقیح اصول غالباً در سمت و سویی مصروف می شود هه از هلیمت بمه عنموان
ابزاری برای پاسخگویی به مسائ مختل بهره می برد« .حق برخورداری از دادرسمی منصمفانه» در
برگیرنده مجموعه ای از اصول و قواعد است هه جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعموای
آنان پیش بینی گردیده است .این تضمینات به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی شناخته شده
بشر مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان محور و مبنای متحد الشک نمودن آیین دادرسمی در حموزه
های مختل در نظر گرفته شده است( .یاوری )254 ،1383 ،در این مقاله از میان اصول هلی آیمین
دادرسی ،سعی خواهی داشت تا اص بی طرفی دادرس را مورد بررسی قرار دهی .
 -1مفهوم اصل بی طرفی
در لغت اص  1را به معانی ریشه ،بیخ ،بن ،بنیاد و نیز تبمار ،نمژاد و گموهر معنما همرده انمد( .معمین،
 )293 ،1362جم مصطلح این واژه اصول می باشد .در فرهنگ حقوقی بلک نیز به معنای قاعده یا
قانون یا تئوری مبنایی آمده است( .گارنر )1321 ،1386 ،همچنین در اصطالح ،هلمه اصم ممکمن
است به نسبت مح استفاده در مفاهی مختلفی به هار رود .از جمله اصول لفظیمه ،اصمول عملیمه،
اصول حقوقی ،اصول دادرسی .بی طرفی 2نیز در لغت به معنای عدم تعصب ،عمدم جانبمداری ،عمدم
دخالت در دسته بندی های مختل نظیر گروه های سیاسی و  ...به هار رفته است؛ و بمی طمرف بمه
هسی گفته می شود هه تعصب ندارد و جانبداری نکند( .معین )629 ،1362 ،در معنمای اصمطالحی
Principle
Impartiality
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حقوقی ه بی طرفی از معنای لغوی خود دور نیفتاده اسمت و بمی طرفمی دادرس در معنمای عمدم
جانبداری و تعصب نسبت به یکی از طرفین دعوا می باشد .در فرهنگ حقوقی بی طرفی بمه معنمای
موقعیت یک فرد هه در یک اختالف ،طرف هیچ هدام از اطراف اختالف را نممی گیمرد آممده اسمت.
(گارنر)1769 ،1386 ،
بی طرفی ه در ارتباط با دادگاه و دستگاه قضایی مطرح است و ه در ارتباط با دادرس .بی طرفی
دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادینه شده از یک اندیشمه ،شمخص یما گروهمی خماص در ارگمان
قضایی است .گاه ممکن است اساساً بنیانگذاران یک ارگان قضایی ساختار و آیین آن را بمه گونمهای
طراحی هنند هه نسبت به مکتب یا گرایش حقوقی یما سیاسمی خاصمی متعصمب باشمد( .فضمائلی،
 )183 ،1384بی طرفی دادرس نیز مستلزم آن است هه وی نسمبت بمه قضمیه ی ممورد رسمیدگی
دچار پیش داوری نشود و به خود اجازه ندهد هه تحت تأثیر عوام خارج از پرونده مانند احساسات
عمومی ،تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی ه چون تمایالت عاطفی ،تعلقات خمانوادگی ،قمومی،
نژادی ،عقیدتی و غیر آن قرار بگیرد .بلکه باید رأی خمود را بمر اسمتنادات و اسمتدالل همای عینمی
مبتنی بر آن چه در دادرسی ارائه شده است استوار سازد( .فضائلی)186 ،1384 ،
از تعاری فوق این چنین بر می آید هه اوالً بی طرفی اصطالحی صمرفاً حقموقی نیسمت و در علموم
مختل به ویژه علوم سیاسی هاربرد دارد و چه بسا هاربرد غیر حقوقی آن بیشتر از هماربرد حقموقی
آن باشد .معموالً در زبان انگلیسی مفهوم بی طرفی در هاربرد سیاسی آن بیشتر با لغت (نیوترالیتی)
و دولت بی طرف با لغت (نیوترال) به هار می رود .اما در هاربرد حقوقی ،مفهوم بمی طرفمی معمموالً
ترجمه لغت (ایمپارشیالیتی) و شخص بی طرف ترجمه لغت (ایمپارش ) است و هلمات متضاد آنهما
به ترتیب (پارشیالتی) و (پاراش ) به معنای (طرفداری) و (طرفدار) میباشد .در بیان مفهوم حقموقی
بی طرفی می توان گفت تصمیمات باید مبتنی بر معیار عینی باشمد نمه بمر اسماس تبعمیض ،پمیش
داوری یا ترجیح نف یک شخص نسبت به دیگری ،بر اساس دالی نادرسمت .ثانیماً بمی طرفمی یمک
حالت یا وضعیت ذهنی و روانی است هه مبین یک قاعده اخالقی است و انتزاعمی بمودن آن تعریم
لغوی آن را مشک می سمازد؛ هرچنمد هماربرد فمراوان آن در سمطوح مختلم زنمدگی اجتمماعی و
سیاسی ،مفهوم آن را روشن تر هرده؛ به طوری هه حتی لزوم حفظ این حالت یما وضمعیت نیماز بمه
یادآوری نداشته و در اصطالح جزء قوانین نانوشته است .ثالثاً از سوی دیگر بر خمالف تبمادر ذهنمی
رایج ،بی طرفی عرفاً خصوصیت شخصی قاضی نیست بلکه بی طرفی ،حسمب ممورد وصم سماختار
دادرسی ،رفتار و گفتار و ذهن و فکر یا وضعیت ظاهری هلیه اجزاء سیست دادرسی مدنی است؛ هه
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این اجزاء یا تعیین هننده و تصمی گیر هستند و یا اظهار نظری می هنند هه می تواند در حک یما
تصمی مؤثر باشد؛ هه عبارتنمد از مقمنن ،قاضمی ،شماهد ،هارشمناس ،عضمو هیمأت منصمفه ،ضماب
دادگستری و مترج  .به عبارت دیگر به جز اصحاب دعوی یما وهمالی آنمان همه حمق و یما تکلیم
جانبداری و طرفداری از حقوق خود یا موه خود را دارند ،هلیه اجزاء دادرسی باید بی طرف باشند.
 -2مالك های بی طرفی
 -1-2مالك ذهنی
از آن جا هه مالك ذهنی به خصوصیات شخصی مربوط می شود هه وظمای قضمایی را انجمام ممی
دهد و از آن جا هه دادرس نیز انسان است و هماننمد سمایر افمراد انسمانی خمود دارای احساسمات و
گرایشات گوناگون به ویژه نسبت به اندیشه های سیاسی اسمت؛ و دارای باورهمای خماص فلسمفی و
مذهبی است و حین دادرسی ه نمی تواند فارغ از همه ی این ها باشد ،باید در این مورد قائم بمه
نوعی پیش فرض بی طرفی بود .دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز نظر داده هه هنگامی هه طرز تلقمی و
عقاید شخصی دادرس مورد سؤال قرار می گیرد فرض بی طرفی تا زمانی هه خالف آن ثابمت نشمده
است الزم است( .ساهوچی )26 ،2003 ،چرا هه احراز تأثیر پذیری و جانبمداری دادرس در هممه ی
موارد هار آسانی نیست و هنگامی هه یک رأی با بیان استدالل و دالی ارائه می شود احمراز انگیمزه
ها فوق العاده دشوار است و تنها هنگامی می توان مسأله ی جانبداری دادرس را مطرح هرد هه این
موضو در رفتارش طی دادرسی یا در محتوای رأی نمایان شود( .فضائلی)186 ،1384 ،
 -2-2مالك عینی
مالك عینی به این سؤال مربوط می شود هه آیا ترهیمب و سمازماندهی دادگماه یما تالقمی برخمی از
وظای یکی از اعضای آن می تواند نسبت به بی طرفی دادگاه یا عضو مزبمور شمک و تردیمد ایجماد
هند یا خیر؟
آنچه در این جا مطرح است حس اعتمادی است هه دادگاه ها باید در یک جامعه در مردم و به ویژه
طرفین دعوا ایجاد هنند .اگر دلیلی برای شک و تردید وجود داشته باشد این امر اعتمادی را هه فی
نفسه دادگاه باید در جامعه ایجاد هند بمه خطمر خواهمد انمداخت( .سماهوچی )27 ،2003 ،در ایمن
چارچوب باید مطمئن شد هه در آیین دادرسی از بروز شرایطی هه انجام پی در پی وظای مختلم
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را در طی یک دادرسی یا در دادرسی های مختل ایجاد هرده و می تواند به طور عینی در مورد بی
طرفی دادرس شک و تردید ایجاد هند اجتناب گردد.
موضو دیگری هه غالباً در مورد مالك عینی مورد بررسی قرار می گیمرد ولمی بما آزممایش ذهنمی
همراه است حوزه ی فعالیت غیر قضایی یعنی تأثیر بمالقوه ی عوامم خمارجی ماننمد وجمود روابم
خاص بین دادرس و یکی از طرفین دعوا می باشد( .ساهوچی )27 ،2003 ،به طور هلمی ممی تموان
گفت دو دسته از عوام بی طرفی دادرس را تهدید می هنند .یک دسته عوامم بیرونمی همه طبمق
معیار عینی سنجیده می شوند ،و یک دسته عوام درونی هه طبق معیار ذهنی سنجیده می شموند.
و دادرس باید نسبت به عوام تأثیرگذار بیرونی هشیاری هام داشته باشد ،و خطر تأثیرگمذاری آن
ها بر رأی خود را بشناسد؛ و از سوی دیگر باید بکوشد تا طمی اسمتما پرونمده و در مقمام تصممی
گیری به واسطه ی تمایالت درونی بر انگیخته نشود .پس در مقام ارائه ی معیار برای بی طرفی باید
قائ به معیاری مختل از ذهنی و عینی بود اما از آن جایی هه عوام درونی جنبه ی ذهنی دارنمد
و شخصی هستند و حقوق معموالً وسیله ی واهاوی آن ها را نمدارد بایمد بمه مظماهر بیرونمی رفتمار
دادرس توجه هرد و به صرف این هه یک دادرسی به طور ملموس بی طرفانه جلوه هنمد و ایمن بمی
طرفی از رفتار ظاهری دادرس ه قاب استنباط باشد باید قائ به رعایت اص بی طرفی شمد .مگمر
این هه خالف آن ثابت شود( .غمامی و محسنی)271 ،1385 ،
 -3ارتباط اصل بی طرفی با اصل تناظر
 -1-3مفهوم و ماهیت اصل تناظر
تناظر در لغت به معنای با یکدیگر نظر هردن و با ه بحم و مجادلمه همردن آممده اسمت( .معمین،
 )1146 ،1362مفهوم حقوقی این واژه چنمدان از مفهموم لغموی آن دور نیسمت .توفیمق دادرس در
تشخیص حق از باط و هسب نتیجه ی مطلوب منوط به این است هه از ادعاها ،ادلمه و اسمتدالالت
هریک از طرفین مطل گردد ،و این امر مستلزم این است هه طرفین دعوا در موقعیتی قمرار گیرنمد
هه فرصمت و امکمان طمرح آزادانمه ی ادعاهما ،ادلمه و اسمتدالالت خمود راداشمته از ادعاهما ،ادلمه و
استدالالت رقیب مطل شوند تا بتوانند آن ها را آزادانه مورد مناقشه قمرار دهنمد .طبمق ایمن اصم
دادرس باید حک خود را منحصراً بر پایه ی ماهیتی استوار نماید هه به شمرح مزبمور اصمحاب دعموا
متناظراً مطرح نموده باشند( .شمس)63 ،1381 ،
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ماهیت حقوقی اص تناظر برحسب وجود یا فقدان نص متفاوت است .در صورت فقدان نمص ،اصم
مذهور در زمره ی اصول هلی حقوقی قرار می گیرد؛ و به عبارت دیگر بنیاد مفاهی عدالت و انصماف
را در زمینه ی دادرسی تشکی می دهد ،و در این صورت بر مناب الهی و طبیعی و اخالقی مبتنمی
می گردد( .حیدری )156 ،1389 ،تناظر اصلی است هه از یک سو به هدف تضمین رعایمت حقموق
دفا از طریق اطال هام در زمان مناسب برای طرفین ،و برقراری مجادله ی تناظری بین طرفین،
و از سوی دیگر به منظور مشارهت در حسن اجرای عدالت از طریق برقراری تساوی بین طمرفین ،و
در نهایت برای مساعدت در هش حقیقت قضایی بر دادرسی حاه است( .حیدری)123 ،1389 ،
اص تناظر در دادرسی ها باید بالفاصله رعایت گردد .بنابراین خواهان در تنظی دادخواست ،خوانده
در دفا و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأی باید همواره تناظر را علمی القاعمده بالفاصمله ممورد
احترام قرار دهند( .شمس )71 ،1381 ،خواهان هه تکلیم دادخواسمت دادن را برعهمده دارد بایمد
شرای دادخواست را رعایت هند و توضیحات الزم را در آن قید نمایمد تما امکمان طمرح دفاعیمات و
مورد مناقشه قرار دادن ادعاهای رقیب را به نحو مقتضی فراه آورد .قانونگذار در احتمرام بمه اصم
تناظر ضمانت اجرای شرای مزبور را به گونه ای پیش بینی نموده است هه عدم رعایت آن ها فموراً
یا نهایتاً موجب رد دادخواست شده و دخالمت دادرس منتفمی ممیگمردد ،و خواهمان در پرونمده ی
مطروحه با شکست مواجه می شود( .شمس )71-73 ،1381 ،خوانده ه عالوه بر این هه حمق دارد
به ادعاهای خواهان پاسخ دهد ،چنانچه پاسخ مستلزم طرح ادعاها و ادله و استدالالت باشمد مکلم
است در اجرای اص تناظر این اقدام را درجلسه ی دادرسی صورت دهد تا خواهان از پاسخ خوانمده
مطل گردیده و بتواند به نحو مقتضی دفا هند( .شمس )74 ،1381 ،همچنین بنمد  4از اصم  1از
اصول آئین دادرسی مدنی فراملی بیان می دارد « :دادگاه یا دادرس نباید هیچ گونه اطالعات مربوط
به دعوا را هه یک طرف در غیاب طرف دیگر ارائه نموده است بپذیرد مگمر ایمن همه ایمن اطالعمات
مربوط به دادرسی غیر متناظری و بی نیاز به ابالغ یما اممور اداری دادگماه باشمد .در صمورت وصمول
اطالعاتی از این دست دادگاه مکل است طرف غائب را فوراً از مفاد آن آگاه نماید».
بدون تردید ،اص تناظر یکی از مه ترین اصول حاه در زمینه آیین دادرسی ممدنی اسمت .اصم
تناظر یک اص هلی حقوق در زمینه آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر اسمت.
قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول هلی آیین دادرسی اشماره ای نکمرده بمود .بما ایمن
حال ،دیوان عالی هشور فرانسه در سال  1828با تلقی دفا به عنوان یک حق طبیعمی اعمالم نممود
هه هیچکس را نمی توان محکوم هرد مگر آن هه دفما وی اسمتما شمده یما الاقم بمدین منظمور
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فراخوانده شده باشد .این رویکرد ،نشان دهنده ورود یکی از قواعد حقوق طبیعی بمه قلممرو حقموق
موضوعه معرفی شده است ،به نحوی هه از آن پس علی رغ فقدان نص صمریح قمانونی ،آراء صمادره
در مقام نقض حقوق دفاعی و اص تناظر در معرض نقض به وسیله مراج عالی قمرار ممی گرفتنمد.
(حیدری)125 ،1389 ،
در حقوق فرانسه اص تناظر همواره به عنوان یمک اصم اساسمی در زمینمه آیمین دادرسمی ممدنی
محسوب شده و در مواد  14تا  17قانون جدید به عنوان یکمی از اصمول راهبمردی حماه بمر دعموا
معرفی شده است .هرچند هه این اص به طور صریح در قانون اساسی فرانسه مقرر نشده است ،لکن
علمای حقوق این هشور با استنتاج از برخی از اصول قانون اساسی از قبی اص برابری شهروندان و
لزوم احترام به آزادی فردی به شرح مندرج در مواد  2و  66برای اص تناظر ارزشی مبتنی بر قانون
اساسی قائ گردیده اند .از دیدگاه دهترین فرانسوی ،حقوق دفاعی و اص تناظر در زمره اصول هلی
حقوق و دارای ارزشی مبتنی بر قانون اساسمی تلقمی ممی شموند( .گوئینچمارد )56-66 ،1999 ،در
صورت فقدان نص قانونی ،اص مذهور در ردی اصول هلی حقوق قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،از
آنجا هه اص تناظر جوهره مفاهی عدالت و انصماف را تشمکی ممی دهمد ،در صمورت فقمدان نمص
قانونی ،بایستی آن را بر مناب الهی ،طبیعی ،اخالقی و جهانی مبتنی دانست .به عنوان نتیجه ،اصم
تناظر را از حی ماهیت بایستی یک اص اساسمی قابم اعممال تحمت عنموان اصمول هلمی حقموق
دانست ،بی آن هه به متنی خاص برای الزامی اعالم هردن آن نیازی باشد( .پرو)616 ،1384 ،
در حقوق فرانسه نیز به برابری طرفین تأهید شده و از اهداف تعیمین هننمده یما هممان اصمول اداره
هننده حاه بر قانون آیین دادرسی مدنی جدید این هشور محسوب می شود .با وجود ایمن در ایمن
هشور دادرس می تواند با توجه به اختیارات منصوص در ماده یمک ایمن قمانون بمه ایجماد برابمری و
تعادل آیینی میان طرفین نیز دست بزند .به عنوان مثال لرد هری ول طراح تشکیالت نموین آیمین
دادرسی مدنی فرانسه در رأیی گفته است « :هر طرفی هه از دادگاه می خواهد فعالیت همای طمرف
دیگر را به هدف نی به برابری بیشتر محدود هند باید ثابت نماید هه قصدش از این هار هم همردن
هزینه ها تا جایی هه ممکن است می باشد .با وجود این قدرت دادگاه در محدود همردن زیماده روی
ها مان از آن نخواهد شد هه هر طرف موضوعات و مسائلی را هه محور دعوای اوسمت بیمان و ابمراز
نماید و تشخیص این امر در اختیار دادگاه است»( .غمامی و محسنی)280-287 ،1385 ،
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 -2-3ارتباط رعایت اصل تناظر با حفظ بی طرفی
بی طرفی یک اص اساسی در رابطه با دادرسی است و بمه اجمرای عمدالت مربموط اسمت .بنمابراین
هنگامی هه دادرس باید قواعد حقوقی را نسبت به ماهیت پرونده اعممال هنمد او موظم اسمت همه
برابری طرفین را رعایت هند .تناظر مبتنی بر همین برابری آیینی است هه در وهله ی اول بر رواب
بین طرفین با دادگاه حاه است( .دادرس باید به نحو یکسان با طرفین رفتار نمایمد و یمک رویکمرد
خنثی و بی طرف را اتخاذ نماید) (حیدری )154 ،1389 ،از آن جایی هه یکی از مفاهی بنیادین در
دادرسی آن است هه دعوای مدنی مبتنی بر تناظر و تقاب مناف طرفین است ،بر ایمن پایمه دادرس
مکل است به منظور رعایت بی طرفی در مقام تمیز حق با رعایت تقاب مناف اصحاب دعوا آنمان را
به طور مساوی در جریان جزئیات دادرسی قرار داده و بدون حضور طرف مقاب از دیگمری ادعما یما
دفاعی را نشنود ،و هیچ تصمیمی را بدون اطال طرف ذینف به مرحله ی اجرا نگذارد .در غیمر ایمن
صورت گفتن این هه دادرس بی طرفانه عم نموده بعید بمه نظمر ممی رسمد( .غممامی و محسمنی،
 )280 ،1385دادرس حق ندارد تصمی خود را بر جهات حکمی هه رأسماً اسمتخراج همرده مبتنمی
هند بدون این هه از قب زمینه ی ارائه ی مالحظات طرفین رقیب را در این خصوص فمراه همرده
باشد.
رعایت اص تناظر از جمله تضمینات عینی است هه می تواند بمی طرفمی دادرس را تضممین هنمد.
متصدی دادرسی باید بی طرف باشد و اشخاصی هه مستقیماً تحت تأثیر تصمی قرار دارند بایسمتی
در فرآیند منتهی به تصمی مشارهت داشته باشند و دادگاه تا حدی هه به وظای وی مربوط اسمت
باید امکان اجرای اص تناظر را فراه آورد تا شائبه ی خروج از بی طرفی دادگاه مطرح نشود.
 -4انعکاس و تضمینات اصل بی طرفی
 -1-4انعکاس اصل بی طرفی
موض حقوق فرانسه به مسأله بی طرفی سخت گیرانه تر از موض دادگاه اروپایی حقوق بشر اسمت.
در حقوق فرانسه هر فردی حق دارد هه متقاضی بررسی درخواست خود توس یک قاضی بی طرف
باشد .قاضی هه قب از شرو جلسه دادرسی ،تصمیمی در خصوص نحوه صدور حک نگرفتمه باشمد.
(پور استاد )124 ،1388 ،در ماده  361-5قانون فرانسه آمده است هه قاضی هه به یکمی از طمرفین
قب از جلسه دادگاه نظر مشورتی داده باشد ،نمی تواند در جلسه به عنوان قاضی حضمور یابمد و در
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غیر این صورت امکان رد قاضی وجود دارد .دادگاه فرجام خواهی بارها اعالم هرده اسمت همه دالیم
رد قاضی مندرج در ماده  31آیین دادرسی محدود نیستند و قاضی می تواند حتی با استناد به ماده
 9هنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد شود ،زیرا دلی رد قاضی ممذهور در مماده  341ممان از دسمت
آویز شدن به تضمینات مندرج در هنوانسیون در خصوص اص بمی طرفمی نیسمت .دادگماه فرجمام
خواهی اضافه هرده است هه در صورتی هه قاضی در یک دادرسی فوری حکم صمادر همرده باشمد،
نمی تواند پس از آن در دادگاهی هه برای بررسی تفصیلی و صدور حک قطعی برگزار می شمود بمه
عنوان قاضی حضور یابد .تنها در صورتی هه قاضی در دادرسی فوری در خصوص ماهیت اممر اظهمار
نظر نکرده باشد ،می تواند سپس دوباره در این پرونمده بمه تفماوت بنشمیند .بمرای ایمن همه قاعمده
ممنوعیت قضاوت دوباره توس یک قاضی قاب اعمال باشد باید دخالت اولیه قاضی در یمک مسمأله
لزوماً به تأثیر پذیرفتن دخالت ثانویه او منتهی شمود .بمه ایمن معنما همه مشماهدات اولیمه قاضمی و
برداشت اولیه او از پرونده ،او را دچار پیش داوری هند هه مؤثر در دخالت ثانویه باشمد .ایمن قاعمده
نسبت به تمام محاه قضایی ملی قاب اعمال است .با این حال استثنائاتی نیز در خصوص اص بمی
طرفی وجود دارد .به عنوان مثال آیین دادرسی مدنی فرانسه دخالمت دوبماره قاضمی در اممری را در
صورتی هه در هر مرتبه قاضی در خصوص مسائ مختلفی اظهار نظر هرده باشد ،مجماز ممی دانمد و
تنها قضاوت دوباره قاضی درباره امر قضاوت شده می تواند دلیم بمر مشمکوك دانسمتن بمی طرفمی
قاضی باشد.
 -2-4تضمینات اصل بی طرفی
از جمله مواد آیین دادرسی مدنی هه ضامن اص بی طرفی است ممی تموان بمه ممواد  341تما 355
قانون آیین دادرسی ممدنی فرانسمه مصموب  1975ممیالدی و اصمالحات  23دسمامبر سمال 2006
میالدی ،درباره رد دادرس اشاره نمود .فلسفه جهات رد دادرس این است هه قاضمی درگیمر مسمائ
احساسی ،عاطفی و  ...نگردد و تحت تأثیر این عوام اقدام به صدور رأی نکند( .غممامی و محسمنی،
)291 ،1385
رد دادرس در فرانسه خالف اص است .چرا هه به موجب مماده  341قمانون آیمین دادرسمی ممدنی
مصوب  1975و اصالحات سال  2006میالدی رد دادرس مجاز نیست مگر در موارد معمین .جهمات
مذهور در ماده  341قطعاً در اجرای اص بی طرفی دادرس وض گردیده و از قواعد آمره اسمت .بمه
موجب ماده  « 362جهات رد باید به محض اطال از جهت رد اعالم شود و اال پذیرفته نمی شود».
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اما در خصوص اطال شخص دادرس از وجود جهات رد و صدور قرار امتنا از رسمیدگی بما سمکوت
قانون مواجه هستی  .همان طور هه گفته شمد ایمراد رد دادرس از مموارد آممره محسموب شمده و از
شاخه های تضمین اص بی طرفی دادرسی است .باید اعتقاد داشت در موردی همه شمخص دادرس
شخصاً متوجه وجود جهات رد گردیمد ،بایمد بمدون آن همه منتظمر ایمراد اصمحاب دعموی شمود ،از
رسیدگی امتنا نماید .همچنین نکته قاب توجه در رد دادرس در هشور فرانسه هه به نظر می رسد
در جهت جلوگیری از سوء استفاده نمودن نهاد ایراد رد دادرس وض شده است اخذ جریمه از ایراد
هننده ای است هه جهات اعالم شده در ایراد رد دادرس مردود شود.
 -5قاعده منع تحصیل دلیل
بر اساس قاعده ی «بار اثبات بر دوش مدعی است» (البینه على المدعی) ،تهیه ی دلیم و ارائمه ی
آن به عهده ی مدعی است ،و اوست هه باید صمحت و حقیقمت موضموعی را همه حقموق ادعمایی او
متکی به آن است ،با ارائه ی دلی قانونی اثبات نماید .جست و جو و تحصی دلی از سموی دادرس
به جای مدعی ،در نظام های مختل حسب مورد ممنو و یا در مواردی با محمدودیت همایی مجماز
است( .پرو)104 ،1384 ،
ماده  9قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می دارد « :بر عهده ی هر یک از اصمحاب دعواسمت
هه برابر قانون اموری را هه در موفقیت ادعای خود الزم می داند اثبات نماید» .پس از انشای قاعمده
« بار دلی بر دوش مدعی است» هه در ماده ی مزبور نیز مورد تأهید قرار گرفتمه ،مماده  10هممان
قانون می گوید « :قاضی اختیار دارد ،رأساً ،تمام ترتیبات تحقیقمی را همه قانونماً قابم قبمول اسمت
دستور دهد» و به موجب ماده  « :13قاضی می تواند اصحاب دعوا را برای ادای توضمیح نسمبت بمه
امور حکمی هه فص اختالف به آن بستگی دارد دعوت نماید» .این مواد در بخشمی از قمانون جمای
گرفته هه عنوان آن « اصول راهبردی دادرسی» است .از سوی دیگر ماده  143هممان قمانون مقمرر
می دارد « :اموری هه فص اختالف به آن بستگی دارد می تواند به درخواست اصحاب دعوا یا رأساً،
موضو تمام ترتیبات تحقیقی هه قانوناً قاب قبول است قرار گیرند» .ماده  144آن نیمز ممی گویمد:
« ترتیبات تحقیقی می تواند در هر حال و مورد ،هر جا هه قاضی عناصر هافی برای تصممی گیمری
در اختیار نداشته باشد ،دستور داده شود» .بنابراین همان گونه هه دیده می شود ،ماده  9بمر قاعمده
« بار دلی » تأهید می نماید .ماده  10ابتدا اصلی هلی را انشماء ممی نمایمد همه بمه دادرس اختیمار
می دهد دستور تمام ترتیبات تحقیقی را بدهد .اما نخستین قید بر اص مزبور در همین ماده آممده
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هه می گوید ترتیبات تحقیقی باید « قانوناً قاب قبول» باشد .ماده  143قید دیگمری را پمیش بینمی
می نماید هه مقرر می دارد ،ترتیبات تحقیقی باید نسبت به اموری دسمتور داده شمود همه « فصم
اختالف به آن بستگی دارد» .سومین قید در ماده  144آمده است هه ،ترتیبات تحقیقی در هر حال
و هر مورد ،در صورتی می تواند دستور داده شود هه دادرس« عناصر هافی برای تصممی گیمری در
اختیار نداشته باشد» .قید دیگر در ماده  7است هه می گوید « قاضی نمی تواند تصمی خمود را بمر
اموری بنا نهد هه در دعوا مطرح نشده است».
 -6اصل علنی بودن دادرسی
اعتقاد به این اص هه عدالت باید دیده شود تا جاری گردد ،اصلی بنیادین برای نظام همای حقموقی
است .مردم حق حضور در دادگاه را دارند .این مسأله برای آن است هه نوعی درك عمومی از دادگاه
به عنوان جایگاه انصاف به وجود آید ،و تمای به پذیرش آمریت تصممیمات قضمات در میمان ممردم
تقویت گردد .حق آگاهی مردم از نحوه هارهرد هارگزاران حکومتی باع شده تا اص علنی بودن به
عنوان اصلی ضروری در قوانین اساسی پیش بینی گردد( .بهادری جهرمی و حسینی)17 ،1393 ،
علنی بودن محاهمات می تواند جنبه ارشادی نیز داشته باشد .به این ترتیب همه بما مشماهده و یما
اطال از احکام قاط و عبرت آموز و ترس از عقوبت ،تمرد از قوانین و تجاوز به حقوق دیگران را بمه
نحو قاب توجهی تقلی می دهد .همچنین علنی بودن دادرسی ،به ویژه در امور جزایمی ،وسمیله ای
است برای نظارت عمومی بر محاه و تضمین رعایت حقوق افراد ،و عمدم انجمام محاهممه بمه طمور
مخفیانه و در اتاق های بسته .و نیز هاهش نگرانی از عدم رعایت صحیح قمانون و اجمرای تضممینات
الزم برای احقاق حقوق اصحاب دعوا و متهمین را در بر دارد .از این رو غیر علنمی بمودن محاهممات
امری استثنایی است هه در موارد خاص با تصممی دادگماه امکمان پمذیر اسمت .اصم علنمی بمودن
دادرسی مانند سایر اصول مه دادرسی ها عالوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیمز پمیش بینمی
شده است( .بهادری جهرمی و حسینی )17 ،1393 ،اگر چه اص علنمی بمودن دادرسمی بمه عنموان
تضمینی برای فضایی شایسته شمرده می شود ،در عین حال باید پذیرفت هه حفمظ اسمرار قضماوت
شوندگان در بعضی امور می بایست یا بهتر است مورد توجه قرار گیرد .در ایمن مموارد مخصوصماً در
دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد مناف اصحاب دعوا ایجاب ممی نمایمد همه
حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد .از سوی دیگر ،علنی بودن جلسات دادرسی ،مخصوصاً در اممور
هیفری می تواند بر خالف فلسفه وجودی آن عم نماید .در حقیقت ،گاه نفس علنی بمودن جلسمه
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دادگاه موجب بروز بی نظمی در دادگاه گردیده هه همواره با برخی شرای دیگر می توانمد شمفافیت
دادرسی و بی طرفی قاضی را در مخاطره قرار دهد.
هشور فرانسه به عنوان پیشتاز همیشگی حقوق ،سرآمد بیشتر هشورهای دنیاست .همان طور هه در
نظام های حقوقی مختل اص علنی بودن جلسه ی دادرسی پذیرفته شمده در هشمور فرانسمه هم
اص بر علنی بودن جلسه ی دادرسی است .در فرانسه بمه موجمب مماده  22قمانون آیمین دادرسمی
مدنی « :محاهمات علنی است ،مگر در مواردی هه قانون سری بودن برگزاری آنها را الزامی و یما آن
را مجاز نموده باشد» .برای مثال قانونگذار فرانسه برای طالق و جدایی و همچنین در ممورد دعموای
مربوط به فرزندخواندگی سری بودن دادرسی را مقرر نموده است .ماده  435قمانون آیمین دادرسمی
مدنی فرانسه نیز سه مورد را پیش بینی نموده هه دادگاه می تواند نسمبت بمه سمری بمودن جلسمه
تصمی گیری نماید هه عبارتند از -1 :اگر علنی بودن جلسه ی دادرسی موجمب خدشمه دار شمدن
زندگی خصوصی گردد -2 .در صمورتی همه بمی نظممی همایی بمه وجمود آیمد همه بتوانمد شمفافیت
دادگستری را مخدوش نماید -3 .چنانچه تمامی اصحاب دعوا درخواسمت نماینمد .در اممور حسمبی
فرانسه نیز رسیدگی به طور علنی برگزار می شود .به استناد ماده  434قانون جدید آیمین دادرسمی
مدنی فرانسه ،ضمانت اجرای مقررات مزبور بطالن رأی صادره می باشد ،به شرط این هه تا پمیش از
پایان جلسه ی دادرسی مربوط به آن اعتراض شده باشد و دادگاه بر خالف قانون به آن ترتیمب اثمر
نداده باشد( .قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه ،مواد  437و )446
 -7اصل استقالل قضایی
استقالل قضایی به معنای عدم تأثیر پذیری دستگاه قضایی و به ویژه قاضی ،از عوامم غیرحقموقی و
من مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی است .از آنجا همه رعایمت ایمن اصم پمیش
شرط اجرای عدالت ،حفاظت از حقوق شهروندان و تأمین آزادی های مشمرو آنمان دانسمته شمده،
رعایت آن مورد اجما تمام نظام های حقوقی بوده است .هر چند سازوهارهای تضمین متفاوتی بمه
هار گرفته شده است .از بررسی مکانیزم مختار هشور فرانسه ،به نظر می رسد همه اسمتقالل قضمایی
در فرانسه به صورت نسبی تضمین شده است ،هه در برخی مموارد بما اصم اسمتقالل قموا در تضماد
است .قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور این هشور را مسئول تضممین قموه قضماییه معرفمی همرده
است و رئیس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی هه باالترین رهمن قضمایی فرانسمه اسمت ایمن
استقالل را تضمین می نماید .به نظر می رسد در نظام حقوقی فرانسه این هه رئیس جمهور ضمامن
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استقالل قوه قضاییه است از منظر اص تفکیک قوا و لزوم استقالل قوه قضاییه قاب انتقاد باشد ،امما
این موضو هه منجر به شائبه نفوذ و دخالت رئیس جمهور در قوه قضاییه می شمود بما نظمام نیممه
ریاستی فرانسه سازگاری دارد( .روستایی حسین آبادی و علی نژاد 11 ،1395 ،و پرو)67 ،1384 ،
همچنین طبق اص  62قانون اساسی فرانسه ،تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه ،قاب اعتراض
نیستند و برای قوای حاهمه و متصدیان اداری و قضمایی الزم الرعایمه ممی باشمند .ایمن تصممیمات
مربوط به مخالفت قانون عادی با قانون اساسی فرانسه می باشد .با توجه به این همه نظمام حماه در
فرانسه نیمه ریاستی است ،استقالل قوه قضاییه توس رئیس جمهور تضمین شده اسمت .گرچمه بما
اصول استقالل قوا و دموهراتیک مطابقت ندارد اما با نظمام حماه در فرانسمه سمازگار ممی باشمد .از
منظر شخصی ،شخص قاضی باید از چنان شخصیتی برخوردار باشد هه بتوان ه به صالحیت علمی
وی اعتماد هرد و ه به صالبت شخصیت و تأثیرناپذیری وی از نفوذ افراد و اشخاص دیگمر امیمدوار
بود .استقالل قضایی در این معنا به رفتار قضات باز می گردد هه در شرای یکسان ،بسته به توانایی
آنها در بهره گیری از این استقالل به طور متفاوت نمود می یابد؛ و در واق از ایمن منظمر ،اسمتقالل
بیشتر جنبه شخصی داشته و قضات در اوضا و احوال مشابه ،به میمزان متفماوتی از آن بهمره منمد
هستند( .آقایی طوق )19 ،1386 ،قضات هنگام اتخاذ تصمی باید از تبعیمت همرهس ،آزاد و بمدون
ترس و به دور از جانبداری اصحاب دعوا باشند و همیچ عماملی ،اعم از فشمار افکمار عممومی ،فشمار
مقامات سیاسی ،تأثیر مناف فردی و حزبی ،عواط شخصی و غیره نتواند بر حک آنان تأثیر گذارد؛
و تنها باید از قانون پیروی نمایند و حک خود را بر اسماس قمانون و ادلمه موجمود در پرونمده صمادر
نمایند( .حبیب زاده)84 ،1389 ،
به نظر می رسد استقالل قضایی هشور فرانسه به صورت نسبی تضمین شمده اسمت ،همه در برخمی
موارد با اص استقالل قوا در تضاد است .همان طور هه گفته شد ،در فرانسه رئیس جمهور استقالل
این قوه را تضمین می نماید؛ لذا باید در نظر داشت هه از آن جهت هه نظام حاه بر هشور فرانسمه،
نظام نیمه ریاستی است تضممین اسمتقالل قموه قضماییه توسم رئمیس جمهمور گرچمه بما اصمول
دموهراتیک و استقالل قوا در تضاد است ،اما با نظام حاه در این هشور سازگار می باشد .همچنمین
در مورد تعیین بودجه ،در هشور فرانسه به خاطر این هه دستگاه های نظارتی بیشمتری در بررسمی
بودجه وجود دارد ،تضمین بیشتری وجود دارد .همچنین در این زمینه مجلمس ملمی در فرانسمه از
اختیارات بسیاری برخوردار است .در مورد استقالل فمردی قضمات فرانسمه نیمز تضممیناتی در نظمر
گرفته شده است .به عنوان مثال در هشور فرانسه قضات نشسته غیمر قابم عمزل و انتقمال و تغییمر
13

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،1شماره  ،1ایپپی  ،1زمستان 1399

شماره مجوزااشتنر87019 :
www.jhvmn.ir

هستند .پس به نظر می رسد استقالل فردی قضات در هشور فرانسه به شک مطلوب تری تضممین
شده است( .روستایی حسین آبادی و علی نژاد 19 -24 ،1395 ،و حبیب زاده)87 ،1389 ،
 -8اصل تسلیط
اص تسلی بیانگر این است هه ،موضو و سبب دعوا ،در اختیار اصحاب دعواست .انفعمال قاضمی و
یا اص انفعال قاضی ،گاه ،در همین رابطه به هار می رود .اصملی همه نتیجمه ی الزم اصم تسملی
است .اگرچه مفهوم موضو دعوا تقریباً روشن است ،اما در مورد مفهموم سمبب ،در حقموق فرانسمه،
دیدگاه ها به گونه ای ناهمسان است.
 -1-8سبب و پیوند آن با امور موضوعی
دیدگاه هایی هه درباره ی مفهوم سبب در حقوق فرانسه دیده می شمود عبارتنمد از :دیمدگاهی همه
سبب را تنها امور حکمی می داند؛ دیدگاهی هه سبب را تنها امور موضوعی می داند؛ دیمدگاهی همه
آن را ترهیبی از امور حکمی و موضوعی می داند؛ و دیدگاهی هه از سبب دو مفهوم ارائه ممی دهمد.
ماده  56قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه شرای سند آغازگر دادرسمی (احضماریه) را پمیش
بینی می نماید .این سند باید ،حسب مورد ،به درخواست خواهان و یا وهی او ،با توجه بمه نکمات و
اسنادی هه ارائه می نمایند ،توس مأمور ابالغ و اجرا ،تنظی و به خوانده ابالغ شود .به استناد مماده
مذهور خواهان مکل است ،در این سند ،به قید بطمالن آن ،جهمات حکممی (قاعمده ی حقموقی یما
مقررات قانونی) مورد استناد خود را تصریح نماید .در برابر ،توصی امور موضوعی از سموی اصمحاب
دعوا ،در حقوق فرانسه ،الزامی نمی باشد .بلکه به داللت بخش دوم ماده  12همان قانون ،هر یمک از
اصحاب دعوا به نوبه ی خود می تواند به توصی امور موضوعی هه ارائه می نماید اقدام هند؛ ماننمد
آن هه خواهان امور موضوعی ارائه شده را «بی » و خوانده اممور موضموعی را همه ارائمه ممی نمایمد
«فسخ» توصی هند( .محسنی و پورطهماسبی فرد)69 ،1384 ،
 -2-8توصیف امور موضوعی
در حقوق فرانسه اصحاب دعوا می توانند امور موضوعی را توصی نمایند ،اما توصی اصمحاب دعموا
قاضی را پایبند نمی نماید .در تقویت این دیدگاه نه تنها مبنای قانونی بلکه مبنای عقلمی نیمز ارائمه
شده است.
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ال  -مبنای قانونی
ماده  12قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر ممی دارد « :قاضمی اخمتالف را طبمق قواعمد
حقوقی هه بر آن قاب اجراست فص می نماید؛ افزون بر آن ،او باید به امور موضوعی و اعمالی همه
در دعوا مطرح شده اند ،بی آن هه به نامگذاری اصحاب دعوا پایبند باشد ،توصمی دقیمق آن هما را
داده و بازگرداند» .البته مواد  753 ،56و  954این قانون ،این نتیجه گیری را نفی نمی نمایند .زیمرا
اگرچه این نصوص از اصحاب دعوا می خواهند هه در دادخواست و لوایح ،افمزون بمر اممور (جهمات)
موضوعی و امور (جهات) حکمی شرحی از آنها را نیز ارائه نماینمد ،امما توانمایی قاضمی در یمافتن و
اجرای قاعده ی متناسب و همچنین تصحیح توصی غیر دقیمق (بماز توصمی ) را همه در مماده 12
1
پیش بینی شده نفی نمی نمایند.
ب -مبنای عقلی
همچنین استدالل شده است هه این قاعده (یمافتن و اجمرای قاعمده ی حقموقی متناسمب بمر اممور
موضوعی) ،مستقیماً ،بر ممنوعیت قاضی از تصمی گیری بر مبنای انصماف بسمتگی دارد .قاعمده ی
حقوقی برای اصحاب دعوا و قاضی الزم اإلتبا است .وگرنه قضاوت شموندگان ،بمه بهانمه ی رعایمت
انصاف ،در معرض خودسری قاضی قرار خواهند گرفت .بر این عبارتی هه زبانزد است نیز تأهید شده
هه « :از ما در برابر انصاف مرج قضایی محافظت هنید».
 -3-8تکلیف یا اختیار قاضی بر توصیف و باز توصیف
پرسش این است هه اگر اصحاب دعوا ،هر یک به نوبه ی خود ،امور موضوعی ارائه شمده را توصمی
نکرده باشند ،آیا قاضی باید ،خود ،آنها را توصی نمایمد؟ و چنانچمه اصمحاب دعموا توصمی نمموده
باشند و توصی دقیق نباشد ،آیا قاضی مکل است توصی دقیق را بمه اممور موضموعی ارائمه شمده
بازگرداند؟ راه حلی هه معموالً پذیرفته می شود مبتنی بر تمایزی اسمت همه میمان اممور موضموعی
1

در حقوق فرانسه ،رویه قضایی هه از دهه  1990میالدی به این سو شک گرفته بمه قاضمی اجمازه ی « بماز توصممی »
موضو دعوا را نیز می دهد؛ برای نمونه خواسته ی خواهمان را همه در دادخواسمت « ،بطمالن قمرارداد» توصمی شمده،
قاضمی ،بمه « فسخ قرارداد» باز توصی نماید .در توجیه این دیدگاه ادعا می نمایند هه اگرچه تعیمین « موضمو دعموا»
با اصحاب دعواسمت و او می تواند آن را توصی نیز نماید ،اما قاضی می تواند خواسته را « بازتوصمی » نمایممد .اممما در
هممان رویمه ی قضمایی بمه روشنی دیده می شود هه قاضی در صورتی و در چمارچوبی ممی توانمد موضمو دعموا را بماز
توصی هند هه « همدف اقتصمادی یا اجتماعی» خواهان از دادخواهی را تغییر ندهد.
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مورد اختالف وجود دارد .اصحاب دعوا ،امور موضوعی را هه ارائه می نمایند ،به آنها اتکا نمموده و در
راستای رسیدن به هدف خود ،از آن نتیجه گیری نیز می نمایند .رویه ی قضایی فرانسه به روشمنی
گویای آن است هه اگر این دسته از امور موضوعی توصی نشده باشند قاضی مکل است آن هما را
توصی نماید .حتی ،در رابطه با همین دسته از امور موضوعی ،رویه ی قضایی فرانسه قضات ماهوی
را مکل می نماید هه اگر مدعی مبنای خواسته ی خود را تصریح ننموده باشد این اممور را از تممام
جنبه های حقوقی آن هه منطبق بر قاعده ی حقوقی قاب اجرا بر آنهاست ،بررسمی نماینمد .امما ،در
مواردی اصحاب دعوا اگرچه امور موضوعی را مطرح می نمایند ،ولی در راسمتای رسمیدن بمه همدف
خود به آنها اتکا نمی نمایند .در مواردی نیز ،برخی امور موضموعی را قاضمی ممی توانمد بمی آن همه
اصحاب دعوا به آن استناد هرده باشند ،از اسناد و مدارك موجود در پرونده برگیرد .بر پایه ی بخش
دوم ماده  7قانون آیین دادرسی مدنی فرانسمه ،قاضمی تکلیم نمدارد ،بلکمه اختیمار دارد همه اممور
موضوعی اتفاقی را از پرونده برگیرد ،خواه اموری هه اصحاب دعوا ارائه هرده اند ،بی آن هه نتیجه ی
مشخصی از آنها بگیرند ،خواه اموری هه از محتویات پرونده و اسناد ارائه شمده ممی توانمد برگرفتمه
شود.
دیوان عالی هشور فرانسه در دو نوبت اعالم نموده است ،تکلی قاضمی در توصمی اممور موضموعی
(بخش دوم ماده  )12تنها مربوط به اموری است هه اصحاب دعوا در تقویت خواسته ی خود بمه آن
استناد هرده اند؛ بر این پایه ،اگر اصحاب دعوا امور موضوعی را هه در تقویت خواسته ی خود بمه آن
استناد نموده اند توصی نکرده باشند ،قاضی مکل است آن ها را توصی نماید .امما توصمی اممور
موضوعی اتفاقی تکلی قاضی نیست .از سوی دیگر ،اگر اصحاب دعوا امور موضوعی را هه در تقویت
خواسته ی خود مطرح نموده اند توصی نموده باشند ،با توجه به آرایی همه از دیموان عمالی هشمور
فرانسه صادر شده ،قاضی بی آن هه مکل باشد ،می تواند توصی دقیق را به آنهما بازگردانمد .البتمه
برخی از نویسندگان فرانسوی این را قاب فه نمی دانند .زیرا ،به گفته ی آنها ،برمبنای این موضم
دیوان عالی هشور فرانسه ،اگر اصحاب دعوا توصی نکرده باشند قاضی مکل می شود همه توصمی
دقیق نماید ،و اگر این توصی دقیق نباشد رأی صادر شده ،به علت نقض قانون نقض می شود .و در
نتیجه این پرسش را مطرح می نمایند هه آیا باید فهمید هه اگر اصحاب دعوا توصی نکرده باشمند
و قاضی ،خود ،توصی نماید اشتباه قاضی بخشودنی نیست و اگر اصحاب دعوا توصی هرده باشمند
و دقیق نباشد و قاضی توصی دقیق را به آنها باز نگرداند عم قاضمی بخشمودنی اسمت .البتمه ممی
توان به این دسته از حقوقدانان پاسخ داد هه دادگاه نبایمد اصم تسملی و نیمز اراده ی طمرفین در
ایجاد عم حقوقی سبب دعوا را نادیده بگیرد .از این رو می توان گفت هه دیدگاه حقوقدانانی مانند
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شادروان پروفسور ژان ونسان هه از یک سو توصی را هامالً از سبب متمایز نممی داننمد و از سموی
دیگر ،سبب دعوا را « امور موضوعی قانوناً توصی شده» می دانند قابم پشمتیبانی اسمت( .شممس،
 )84 ، 1 / 1393در رابطه با ایرادی هه هممان دسمته از حقوقمدانان فرانسموی بمر رویمه ی قضمایی
فرانسه درباره ی مکل نبودن قاضی به توصی امور اتفاقی ،وارد نموده اند می توان پاسمخ داد همه،
به امور موضوعی اتفاقی نمی توان جدای از امور موضوعی نگریست هه اصمحاب دعموا بمدان اسمتناد
هرده و از آن ،دررسیدن به هدف ،نتیجه گیری نموده اند.
 -4-8شرایط توصیف و باز توصیف
قاضی هه از او خواسته می شود حسب مورد ،توصی یا باز توصمی نمایمد ،بایمد از یمک سمو اصم
تسلی را رعایت نماید؛ او نباید موضو دعوا را تغییر دهد .و بنابراین اگر برای نمونه ،موضمو دعموا
(خواسته) اجرای عین تعهد باشد ،دادگاه نمی تواند امور موضموعی را بمه گونمه ای توصمی یما بماز
توصی نماید هه نتیجه ی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شود.
عالوه بر آن ،دادگاه باید توصی یا باز توصی را در محدوده ی امور موضموعی ارائمه و اثبمات شمده
انجام دهد .و نمی تواند به بهانه ی گرفتن توضیح از اصحاب دعوا ،امور موضوعی جدیدی به پرونمده
وارد نموده و با لحاظ آنها توصی یا باز توصی نماید .اما اص تسلی  ،قاضمی را از تفسمیر اسمناد و
مدارك اصحاب دعوا ،اگر آنها روشن و مشخص نباشند ،ممنو نمی نماید .البته هر جا در این بماره،
با دشواری رو به رو شود می تواند از آنها توضیح بخواهد .توانمایی توصمی یما بماز توصمی دادگماه،
درمحدوده ی امور موضوعی است هه اصحاب دعوا ارائه نموده اند ،و این الزاممی بنیمادین اسمت و از
این رو ،در بیشتر موارد ،توصی اصحاب دعوا نهایتاً مبنای تصمی دادگاه قرار می گیرد؛ زیمرا اممور
موضوعی ارائه شده معموالً استعداد توصی مشخصی را دارند.
در حقوق فرانسه ،به موجب سومین بخش ماده  12قانون آیین دادرسی مدنی« در عین حال ،زمانی
هه اصحاب دعوا ،در اجرای توافقی صریح و برای حقوقی هه می توانند آزادانه آن را واگمذار نماینمد،
توافق نموده اند هه قاضی در محدوده ی توصیفی خاص و بما توجمه بمه مقرراتمی خماص رسمیدگی
نماید ،قاضی نمی تواند نامگذاری یا مبنای حقوقی را تغییر دهد»( .حیدری)149 ،1389 ،
پس ،در حقوق فرانسه از یک سو ،اصحاب دعوا ،با توافق ،می توانند از قاضی بخواهنمد همه اخمتالف
آنها را با توجه به قاعده ای حقوقی ،جز قاعده ای هه بر آن حاه است فص نمایمد .چنمین تموافقی
می تواند حتی از لوایح طرفین استنتاج شود .دیوان عالی هشور فرانسه تا آنجا پیش رفته همه اعمالم
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می نماید « :اصحاب دعوا ،در حقوقی هه می توانند آزادانه واگذار نمایند اختیار دارند توافق نماینمد
هه ،با وجود معاهده ای بین المللی و یا شرط ضمن عقدی هه قمانون حماه را تعیمین ممی نمایمد،
قانون فرانسه اجرا شود؛ و چنین توافقی می تواند از لوایح اصحاب دعوا نیز استنتاج شود ،هه در این
لوایح آنها به قانونی جز قانونی هه برابر معاهده و یا شرط ضمن عقد حاه است ،استناد نموده انمد».
در حقوق فرانسه ،از سوی دیگر ،اصحاب دعوا ،باز ه در حقوقی هه آزادانه می توانند واگذار نماینمد
اختیار دارند ،با توافق ،از قاضی بخواهند هه در محدوده ی توصمیفی خماص ،اخمتالف آنهما را فصم
نماید .برای نمونه ،رابطه ی حقوقی طرفین را عقد اجاره توصی نموده و در این محدوده رسمیدگی
و تصمی گیری نماید .این استثنایی بر توانایی توصی یا باز توصمی قاضمی ممی باشمد .در حقموق
ایران استناد به قاعده ی حقوقی از سوی اصحاب دعوا الزامی نیست و چنانچه استناد نمایند ،دادگاه
پایبند نمی شود .اگرچه در حقوق فرانسه توصی و باز توصی امور موضوعی ،به گونه ای مطلق ،در
اختیاردادگاه است( .برای مطالعه بیشتر ر.ك  :شمس)2 / 1393 ،
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نتیجه گیری
اص بی طرفی دادرس ،از جمله اصول هلی حقوقی می باشد هه از اوصاف این اصول ممی تموان بمه
هلی بودن ،دائمی بودن ،انتزاعی بودن و ارزشی بودن اشاره همرد .هلمی انمد ،یعنمی تعمدادی مموارد
استعمال نا معین را در بر می گیرند .دائمی اند ،یعنی مقید به زمان نیستند .انتزاعمی انمد ،یعنمی در
عال ذهن قاب تصور اند .و ارزشی اند ،یعنی به همال می اندیشند .اص بی طرفی دادرس نیز ماننمد
سایر اصول مبانی ای دارد .در واق اص مذهور ه تضمین هننده نف شخصمی طمرفین دعموا ممی
باشد و ه تضمین نف جامعه در رعایت آن مورد نظر می باشد .اص مزبور به لحاظ فلسمفی دارای
مبانی خصوصی مانند تضمین و تأمین حقوق طبیعی افراد ،و تضممین هننمده ی حاهمیمت اراده ی
آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین هننده ی اعتبار دادگستری و نظم و امنیمت در جامعمه
می باشد.
در حقوق فرانسه ،قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی دارد هه در صورت رعایت آنها اص بی طرفمی
دادرس تضمین می گردد .این مقررات شام مقررات مربوط به سازمان قضاوتی ،مقررات مربوط بمه
ادله ی اثبات دعوا ،مقمررات مربموط بمه هیفیمت دادرسمی و مقمررات مربموط بمه شمکایت از آراء و
مسئولیت دادرس می باشد .در حقوق فرانسه استقالل فردی قضات بمه طمور نسمبی تضممین شمده
است .به عنوان مثال قضات نشسته غیر قاب عزل و انتقال می باشند؛ مگر بنمابر مصملحت و اقتضماء
جامعه .همچنین بنابر اص تسلی در حقوق فرانسه اصحاب دعوا مکل هستند به قاعده ی حقوقی
استناد نمایند ،اما این امر دادگاه را پایبند نمی نماید.
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Relation of the principle of judicial neutrality
with some principles of civil procedure in French law
Marzieh Bakhtiari1

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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