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چکیده

از اساسی ترین ویژگی های یک دادرسی عادالنه در تمام مراحل ،ضمانت حق برابری
در مقابل دادگاه است .در این راستا به همین دلیل باید بپذیریم که هریک از دو طرف
دعوا این محق است تا از کم و کیف دالیل و مدعاهای طرف مقابل اگاه شود ،آن ها را
مورد ارزیابی و مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد .این
حق هم در حقوق ایران و هم حقوق فرانسه وجود دارد هرچند که این اصل تنها در
حقوق فرانسه تصریح شده است و در حقوق ایران تصریح قانونی ندارد .در این مقاله
تالش می شود با تطبیق قوانین و مقررات دو نظام حقوقی ،اصل تقابل یا تناظر را در
هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم .خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصوالً یک
اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده بین المللی دارد
که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران امری غیر ممکن است .مسلما شناخت
ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی فرانسه به درک سویه های جدید و کشف اصول
کمتر شاخته شده این اصل در ایران یاری خواهد رساند.
واژگان کلیدی :اصل تناظر ،حقوق ایران ،حقوق فرانسه ،دادرسی ،ابالغ؛ قاضی.
*دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ،واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،اماراتمتحده عربی.
**استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران .نویسنده مسئولmjsaff36@gmail.com :

***استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
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مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است و به عقیدة یکی از اسااتید
مسلم حقوق عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوا باید عالوه بر اینکه فرصات
و امکان مناقشه قراردادن ادعاها ،ادله و استدالالت رقیب خود را داشته بایاد فرصات و
امکان طرح دعواها ،ادله و استدالالت خود را نیز داشته باشد .اجرای اصال فاوق الاذکر
زمینه ایی برای حاکمیت قانون در دستیابی به نظام دادرسی عادالناه کاه مساتلزم تحقاق
اصول دیگری است که ما از آن به عنوان مشخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم مای
باشد .و ثمرة عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصاحاب دعاوا اسات و همچناین
تضمین کننده صحت و درستی نتیجه دادرسی است .اصول فوق را بدین شرح می تاوان
ذکر کرد :استقالل و بی طرفی قاضی ،تسهیل دسترسی وکیل ،رعایت اصل علنای باودن
رسیدگی،حق دفاع ،دو درجه ایی بودن رسیدگی.
به موجب این اصل اوال ،اطالع خوانده یا طرف شکایت از دعوایی که علیه او اقاماه
شده ،تضمین گردیده و هر یک از طرفین دعوا ضمن بهره مندی از حاق طارح ادعاهاا،
دالیل و مستندات خویش ،حق دارد در زمان مناسب از تماام عناصاری کاه باه وسایله
طرف مقابل علیه او مطرح گردیده یا رأساً توسط قاضی استخراج گردیده و قابلیت تأثیر
ب ر نتیجه دادرسی را دارند ،مطلع شده و امکان مناقشه در این خصوص را داشاته باشاد.
ایاان اصاال در قلماارو تمااام انااواع دادرساایها اعاام از ماادنی ،کیظااری ،اداری و انتظااامی
حکمظرماست و در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد (حیدری .)84 :1396،رسیدگی
تناظری از لوازم دادرسی عادالنه و تضمین کننده بی طرفی و صاداقت دساتگاه قضاایی
است زمانی می توان به بی طرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از
رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد به همین دلیال اسات کاه رسایدگی
تناظری اختصاصی به خوانده ندارد و از همة طرف های دعوا با هار ماوقتیتی حمایات
می کند .بنابراین اگر مدعی علیه نیز دلیلی در برابر ادعای مدعی مطرح کند تناظر اقتضاا
می کند که مدعی به آن پاسا دهاد .اصال تنااظر کاه ترجماه اصاطالح فرانساوی آن
( Contradictionمتین دفتری )199 :1342،می باشد و دیگاران آن را ترافتای ترجماه
نموده اند .برخالف حقوق فرانسه که درآن اصل تناظر و محدوده ی آن در مواد  14الی
 17ق .آ.د.م.ج .پیش بینی شده است در حقوق ایران ،تصریحی در خصوص این اصل و
محدوه و ضمانت اجرای آن وجود ندارد.
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-1مفهوم اصل تناظر
تناظر در لغت از جمله به متنی «با هم بحث و مجادله کاردن» (متاین )1146 :1360 ،و
«مقابله نمودن» (دهخدا )6138 :1372،آمده است .مظهوم حقوقی واژه آنچاه ماورد نظار
ماست ،از متنای لغوی آن چندان دور نمی باشد .دعوا در دادگستری همواره از برخورد
ادعاها به وجود می آید .هر دعوا به طرف نتیجه ایی سوق داده می شود کاه «موضاوع»
دعوا نامیده می شود .مدعی به مظهوم اعم به منظور کسب نتیجه مطلاوب علای القاعاده
باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعالم و مترفی نماید که «سبب» دعوا
یا دفاع خوانده می شود .در اثبات موضوع و سبب مزبور مدعی علی االصول مطاالبی را
اظهار می دارد و به ادلاه ایای متمساک مای گاردد .تاا ماهیات «ادلاه اثباات دعاوا» یاا
عنداالقتضاء «حکم ادله اثبات احکام» را اثبات نماید .وظیظة قاضای اسات کاه در تماام
موارد که اختالفی را فصل می نماید حق را از باطل تشاخی داده و اقادام باه صادور
رأی نماید .رأی دادگاه به همان نسبت که به حق نزدیک می شاود مطباوع طباع انساان
است .توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب مناو باه ایان اسات کاه از
ادعاها ،ادله ،استدالالت هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مساتلزم ایان اسات
که طرفین نزاع و اختالف در موقتیتی قرار گیرناد کاه فرصات و امکاان طارح آزاداناه
ادعاها ،ادله و استدالالت خود را داشته و از ادعاها ،ادله ها و اساتدالالت رقیاب مطلاع
شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند .در حقیقت قضاوت انتخاب نمودن
بین ادعاهای متتارض است و این وظیظه درصورتی می تواناد باه نحاو مطلاوب انجاام
شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن که در شرایط متاوازن باه وی تسالیم نماوده
اند .بطور کامل آگاه گردد .این همان چیزی است که اصل تناظر نامیده می شود.
-5ریشه ی تاریخی اصل تناظر
ریشه تاریخی اصل تنااظر را در قاعاده ی التاین  Audi alter am partemمای تاوان
یافت که از نظر لغوی به متنای «طرف دیگر را بشنو» می باشد ،لیکن باه طاور کلای در
متنای «لزوم استماع هر دو طرف دعوا» بکار می رود .تناظر از حیث جوهره همان لزوم
استماع طرفین دعواست .در زمینه ی فلسظی اصل تناظر متادل روابط دیالوگی و مباحثه
ای و مدرن ترین تظاهر تضمین گظتگوست .از این دیدگاه مبنای تناظر را در یاک اصال
عقل طبیتی و یک اصل ذاتی دادرسی می توان یافت .تناظر یک قاعده خااص دادرسای
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قضایی در نظام هایی است که از ایدئولوژی های دموکراتیاک الهاام مای گیرناد .بادین
ترتیب اصل تناظر را باید از حقوق فطری دانست؛ قاعده ای برتر از اراده حکومات کاه
قانونگذار نیز باید آن را محترم شمرده و راهنمای خویش در وضع قواعد آیین دادرسای
قرار دهد .اعتبار و مقبولیت اصل تناظر ریشه در اصول «عدالت طبیتی» 1داشته و الزماه
تحقق« عدالت آیینی» 2است  .قواعاد عادالت طبیتای ضاوابط حاداقلی تصامیم گیاری
منصظانه هستند که بر اشخاص و نهاد های دارای صالحیت رسیدگی قضایی تحمیل می
شوند .اصول عدالت طبیتی مشتمل بر دو قاعده «طرف دیگر را بشنو» و «هیچکس نمی
تواند در دعوای خود قاضی باشد ».است که ریشه آنها را در حقوق رم می تاوان یافات.
به عقیده ایشان اصول حقوقی مذکور چنان طبیتی یا بدیهی هستند که نیاازی باه مبناای
قانونی ندارند و به عنوان دو تضمین بنیادین ،بار تماام تصامیمات قضاات یاا مقاماات
حکومتی به هنگام تصمیمات قضایی یا شبه قضایی حکومات دارناد .اینکاه «هایچکس
نباید بدون استماع شدن محکوم گردد » یکی از اصول عدالت طبیتی است که به عنوان«
نخستین اصل حقوق » و «اصل جهانی دادگستری » توصیف شده اسات .عادالت آیینای
نیز بر این ایده استوار است که قبل از توجه به محتوای یک تصمیم قضایی ،عدالت باید
در جریان دادرسی منتهی به اتخاذ آن تصامیم مشااهده گاردد .اگار چاه یاک دادرسای
عادالنه از تصمیمات غیر عادالنه مصون نیست اما احتمال انادکی وجاود دارد کاه یاک
دادرسی غیر عادالنه به تصمیمی عادالنه منتهی شود .عدالت آیینای باه اتخااذ و اجارای
تصمیمات بر مبنای آیینهای منصظانه تتبیر می شود .از دیدگاه دکترین ،برابری اصحاب
دعوا نخستین مبنای حقوقی اصل تناظر را تشکیل می دهاد( .شامس )61 :1381 ،اصال
تناظر با برابری اصحاب دعوا رابطه تنگا تنگ دارد .اصل تسااوی ساالح هاا باا براباری
امکانات دفاع که نویسندگان حقوقی اروپا بر مبنای بند یک ماده  6کنوانسایون اروپاایی
حقوق بشر استنتاج نموده اند و مظاد آن بسیار نزدیک به اصل تناظر است ،نیز مبتنی بار
تضمین برابری موقتیت طرفین دعوا مترفی شده اسات .براباری ساالح هاا یاک اصال
بنیادین دادرسی منصظانه است .به نظر دادگاه اروپایی حقاوق بشار ،براباری ساالح هاا،
متضمن این تتهد است که بایستی به هر طرف امکان متقولی برای طرح ادعای خاویش
داده شود به نحوی که یکی از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در ماوقتیتی ناا مسااعد
قرار نگیرد .قاضی بدون آنکه طرفین به طور مساوی اساتماع شاده باشاند ،نمای تواناد
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اتخاذ تص میم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جاامع و دقیاق از
فرایند دادرسی و عناصر آن بدست خواهد آورد .اگر قاضی مجاز به اتخااذ تصامیم بار
مبنای ادعا و ادله یکی از طرفین باشد ،بیم آن می رود که تصمیم او عادالنه نباشد .تناظر
مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همپنین در مقابال قاضای ،در
شرایط مساوی قرار گیرند .منصظانه بودن دادرسی ،مستلزم براباری در رفتاار باا طارفین
دعواست .بنابراین برابری طرفین دعوا مهمترین مبناای اصال تنااظر اسات .احتارام باه
حقوق دفاع بطور کلی یک دستاورد حقاوق طبیتای اسات و اصالی اساسای در حاوزه
حقوق قضایی تلقی می شود .تناظر نیز یک تضمین اساسی برای حمایت از حقوق دفاع
طرفین دعواست .در واقع اصل تناظر به طور مسلم یک اصال راهباردی آیاین دادرسای
است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد .اصل تناظر در بطن مجموعاه
قواعدی وجود دارد کاه مقصاود از آنهاا تضامین آزادی دفااع هریاک از متاداعیین در
چارچوب رعایت برابری اصحاب دعواست .البته ،حقوق دفاع مورد بحاث در دادرسای
مدنی منحصر به خوانده نباوده و هار دو طارف دعاوا را شاامل مای گاردد .هریاک از
اصحاب دعوا که در فرایند دادرسی علیه او ادعایی بوسیله ی طرف مقابل مطارح شاود؛
اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده ،حق دارد از آن اطالع یابد و در ماورد آن اساتماع
گردد  .از این دیدگاه ،اصل تناظر هماواره باا اصال برائات همساو باوده و باین آن دو
هماهنگی وجود دارد (غماامی و محسانی .)275 :1385 ،ماهیات حقاوقی اصال تنااظر
برحسب وجود یا فقدان ن  ،متظاوت است.
-3اصل ترافع و تفاوت آن با اصل تناظر
خصلت مرافته در دادرسی ترافتی ضمانت اساسی اقامه عدالت به نحو احسن است .در
واقع مهم است که رأی دادگاه تنهاا پاس از بحاث آزاد باین اصاحاب دعاوا در خاالل
محاکمه صادر شود ،زیرا هریک اصحاب دعوا بادین ترتیاب مایتواناد .دالیالشاان را
مطرح کنند و در مورد دالیل طرف مقابل بحث کنند .هدف تتیین شده بارای برخای از
قوانین و مقررات عبارت است از فاراهم آوردن امکاان ایان بحاث آزاد :ایان قاوانین و
مقررات بیانگر «اصل ترافاع» مای باشاند .ایان اصال ،کاه در نهایات درصادد تضامین
«تساوی» بین طرفین دعوا است ،یک اصل عمومی حقوق بشمار مای آیاد .اصال ترافاع
اصالتاً اصلی انگلیسی است و به این متناست که فقط طرفین رسیدگی مدنی حق دارناد
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ادله خود را مطرح کنند و دادگاه فقط بر اساس ادله طرفین می تواناد رأی صاادر کناد.
شباهت ظاهری بین ترافتی بودن رسیدگی مدنی و تناظری بودن آن باعاث شاده اسات
عده ای از حقوقدانان تصاور کنناد  principle Adversarialیاا هماان ترافتای باودن
رسیدگی ،مترادف تناظری بودن آن اسات (حیادری )140: 1389 ،درحاالی کاه ترافتای
بودن رسیدگی با اصل تناظر که یک اصل فرانسوی است متظاوت است .درواقع ترافتای
بودن رسیدگی به این متناست که اوالً ،تنها طارفین ،حاق طارح ادلاه را دارناد و ثانیااً،
دادرس باید صرفاً براساس ادله طرفین تصمیم بگیرد ولی مظااد اصال فرانساوی تنااظر،
بیانگر این است که دادرس نمی تواند دلیلی را مستند حکم خود قرار دهاد مگار اینکاه
آن دلیل در محیط تناظری به بحث گذاشته شده باشد)Jolowicz, 2000, p.176( .
ترمینولوژی بکار رفته در این زمینه متغییر است .تدوین کنندگان قانون جدیاد آیاین
دادرساای ماادنی فرانسااه (بااه مااواد  14تااا  17مراجتااه شااود) اصااطالح «ترافااع»
 Contradictionرا بکار بردهاند ،اما اصطالحاتی دیگر نیز بطور مرسوم بکار رفتهاند ،از
جمله اصطالح «ترافع»  Contradictoireیا اصطالح «رعایت حقوق دفااع» .باا وجاود
این اصطالح اخیر ،از آنجا که ممکن است موجب بروز این تصاور شاود کاه ضامانت
مذکور تنها به نظع خوانده است ،تا حدودی مبهم است :از این رو ،باید تصریح شود کاه
اصطالح حقوق دفاع «هریک از اصحاب دعوا» را مادنظر دارد .وانگهای ،اهمیات اصال
فوقالذکر به روابط اصحاب دعوا محدود نمیشود .نقش قاضی در این زمینه فوقالتااده
مهم است.
-4اصل تناظر در حقوق ایران
به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مادنی پایش بینای نشاده اسات.
آیین دادرسی مدنی از سال  1329قمری بر مبنای چند اصل بنیادین سازمان دهی شاده،
اصولی که در قانون آیین دادرسی مدنی  1318مورد احتارام قارار گرفات و آثاار آن در
قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب  1379نیز مشااهده مای شاود .رعایات اصاول
مزبور در قانون گذاری حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،در فقاه
و البته در غرب و مخصوصاً فرانسه بود .برخی حقوقدانان اصل تنااظر را باا حاق دفااع
مترادف دانسته اند و عده ایی دیگر تناظر را اجرای اصل احترام حق دفااع مای دانناد و
برخی نیز عقیده دارند که احترام حق دفاع فقط جنبه ایی از اصل تناظر یا نتیجه مساتقیم
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آن است و باالخره بتضی نیز آن را تضمین کنناده مسااوات اصاحاب دعاوا تلقای مای
نمایند .در این مبحث بر آن داریم کلیاتی از اصل تناظر را بیان کنیم.
همانطور که بیان داشتیم اصل تناظر تحت عنوان مزبور یا عنااوینی مشاابه در هایچ
یک از نصوص پیش بینی نشده است .اما با دقت در مقررات آیاین دادرسای مادنی باه
روشنی احراز می گردد که بر خی از مواد آن بر مبنای اصل تنااظر و در جهات تضامین
رعایت این اصل تنظیم گردیده است .پس می توان گظت در حقاوق ایاران نیاز رعایات
تناظر اصل است  ،همواره جز در مواردی که استثناء شده می بایست بالفاصاله رعایات
گردد .در عین حال در مواردی استثنایی قانون یا ضرورت انجام اقاداماتی بادون اطاالع
یکی از اصحاب دعوا و بنابراین عدم رعایت بالفاصله اصل تناظر را الزامی یا مجاز مای
نماید .اما در چنین مواردی به نحوی که در بخش های بتدی توضیح داده خواهاد شاد
رعایت بتدی اصل تناظر به نحوی که خواهیم دید الزامی است.این اصل کاه در نهایات
برای تأمین حقوق اصحاب دعوا است «اصال عاام حقاوق» شامرده مای شاود (مادنی،
 ) 408 :1376و بنابراین شمولی عام دارد و در تمام دادرسی ها در مراجاع قضااوتی باه
مظهوم اعم حاکم است .چه دادرسی هایی که مشمول آیین اختصاصی بوده و یاا قواعاد
عام دادرسی به آن حاکم باشد .اصل تناظر به رابطه اصحاب دعاوا محادود نمای شاود،
نقش قاضی نیز در این خصوص فوق التااده مهام اسات( .شامس )130 :1384،اولاین
جلسه دادرسی اهمیت بسزایی دارد .دادرس قبل از شروع رسایدگی الزم اسات ضامن
مالحظه اوراق پرونده اطمینان حاصل نماید که وقت دادرسی به اصحاب دعاوی اباالغ
(اعم از واقتی یا قانونی) شده باشد و یا به جهت دیگر اصحاب دعوی از وقت دادرسی
اطالع حاصل نموده و شخصاً حضور یافته یاا الیحاه فرساتاده باشاند .دادرس بایاد در
همان موعدی که برای رسیدگی متین کرده است مبادرت به دادرسی نماید و رسایدگی
به دعوا خارج از وقت مقرر صحیح نیست.و تخلف انتظامی است( .بهرامی)85 :1379،
پس از بررسی وکنترل نکاتی که گظته شد در صورتی که طرفین حاضر شده باشند و
نوبت و ساعت جلسه رسیدگی فرا برسد ،دادگاه با حضور طرفین تشاکیل مای شاود و
فرضی را فتالً در نظر می گیریم که طرفین حاضرند ،جلسه دادگااه بارای رسایدگی باه
دالئل و شنیدن دفاعایت طرفین است ،بر اساس اصل ضرورت استماع اظهاارات مادعی
و دفاع مدعی علیه در نزد قاضی چنین امری مقرر شده است ،زیرا قاضی بر اساس اصل
تناظر نمی تواند یک طرفه قضاوت کند .ما در پرونده یک خواهان داریم ،یاک خواناده،
یک خواسته و یک پشتوانه ادعا( .مهاجری )120 :1385 ،خواهان کسی است که ادعایی
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بر دیگری دارد ،خوانده کسی است که ادعایی علیه او شده است .خواسته چیازی اسات
که خواهان آن را مطالبه می کند به عبارت دیگر خواسته آنچه است کاه خواهاان بارای
دسترسی به آن طرح دعوا کرده است مثالً مطالبه وجه ،تتدیل اجاره بهاء ،پشاتوانه ادعاا
مدارک و دالیل طرفین می باشد به عبارت دیگر ادعای بدون مدرک و دلیل از ناحیه هر
یک از طرفین ،ارزشی نخواهد داشت .دالیل نیز در ماده  1258قانون مدنی شمرده شاده
اند .در جلسه دادرسی اظهاارات خواهاان و خواناده در ماهیات امار بایاد پیراماون دو
موضوع خواسته و پشتوانه خواسته باشد .بنابراین قاضی باید دقت کند طرفین به حاشیه
نروند و وقت دادگاه را با بیان مطالبی که ربطی به پرونده و خواسته ندارد نگیرد و ایان
دقت بسیار کارساز است و چنانچه قاضی دادگاه به این موارد توجه کند جلسه دادرسای
برای هر پرونده حقوقی در کوتاه ترین زمان ممکن برگزار خواهد شد .مگر این که ناوع
خواسته و توضیحات الزم طرفین ،زمان بیشتری را اقتضاء کند.
حال سوالی که مطرح می شود این است با اظهارات کدام یک از اصحاب دعاوا مای
بایست جلسه آغاز گردد؟ در ایران ن صاریحی در ایان خصاوص وجاود نادارد اماا
متموالً خوانده مکلف است که با توجه به دادخواست و ضامائم آن دفاعیاات خاود را
مطرح کند روح مواد مربو به جلسة دادرسی و بتضی مواد دیگر مؤیاد صاحت روش
متمول است .اصل تناظر در دفاع این نظر است زیرا خواهان ادعاها ،ادلاه و اساتدالالت
خود را به موجب دادخواست و پیوست آن به استحضار دادگاه و آگاهی خوانده رسانده
است و بنابراین نباید به وی اجازة تکرار مطالب داده شود.
 -1-4اصل تناظر و اصحاب دعوا
برای اینکه قاضی احاطه ایی به اندازة کافی کامل ،از امری که به آن اشتغال یافتاه داشاته
باشد الزم است که از نقطه نظرات هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد .به هماین علات
هیچ طرفی نباید پیش از آنکه شنیده یا دعوت شده باشد مورد قضاوت قرار گیارد .ایان
قاعده به اندازه ایی غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن ناوزدهم
آن را حق طبیتی دانسته و اعالم نموده است که «با توجه باه اینکاه دفااع حاق طبیتای
است هیچ کسی نمی تواند بدون آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود ماورد خطااب
قرار گرفته باشد محکوم شود ».اصل تناظر ایجاب می نماید به شخصی که برای حضور
دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نمایاد .افازون بار آن
شخ دعوت شده باید صراحتاً از عواقب عدم حضور که صدور رأی بر اساس عناصر
ارائه شده از طرف رقیب اوست آگاه شود .هر مباحثه متنااظری کاه بار پایاه صاحیحی
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استوار است مستلزم این است که طرفین بتوانند آزادانه و با احساس مصونیت قاضای را
از عناصری که الزم و مظید تشخی می دهناد آگااه نمایناد .در عاین حاال اسات کاه
اصحاب دعوا و نماینادگان آنهاا بایاد شارافت و خویشاتن داری را مراعاات نمایناد و
احترامی را که دادگستری شایسته آن است رعایت کنند .مباحث آزاد قضاایی کاه اصال
تناظر در صدد ایجاد امکان آن می باشد .همچنین مستلزم این است کاه اصاحاب دعاوا
متقابالً در زمان الزم جهات موضوعی را که مبنای ادعاهای آنها می باشاد و دالئلای کاه
تهیه نموده اند و حتی جهات حکمی مورد استناد خود را به آگاهی یکدیگر برساانند تاا
هر یک بتوانند دفاع خود را تهیه و تدارک و سازماندهی نماید .بنابراین نه تنها ابالغ آنها
الزم است بلکه مقررات مربو به ابالغ باید به کیظیتی پیش بینی گردد که با اجرای آنهاا
آگاهی علمی و واقتی مخاطب را موجب شود( .مهااجری )132 :1385،پرساش مطارح
شده در این بند این است که آیا اصحاب دعوا (وکالی آنان) مکلف به حضور در جلسه
دادرسی می باشند و یا می توانند به گونه دیگری دفاع نمایناد .مااده  93ق.آ.د.م قاعادة
کلی را انشاء نموده است که طرفین را مختار می نماید درجلسه دادرسای حضاور یافتاه
یا الیحه بظرستد .بنابراین علی القاعده حضور در جلسه دادرسای الزامای نمای باشاد و
طرفین می توانند مطالب خود را به موجب الیحه به دادگاه تقادیم داشاته یاا بظرساتند.
حتی اگر خواهان یا وکیل او ،بر اساس ماده  95ق.آ.د.م برای ادای توضیح دعوت شاده
باشد می تواند توضیح مورد نظر دادگاه را به موجاب الیحاه ادا نمایاد .حضاور نیاافتن
اصحاب دعوا یا وکالی آنان و نظرستادن الیحاه و بناابراین عادم اقادام آنهاا در جلساه
دادرسی ،علی االصول مانع رسیدگی و تصامیم گیاری نیسات .در عاین حاال مااده 94
ق.آ.د.م در مواردی که دادرس حضور شاخ خواهاان یاا خواناده یاا هار دو را الزم
دانسته و در برگ اخطاریه تصریح نموده باشد ،آنهارا مکلف به حضور نموده اسات .در
ماده  94ق.آ.د.م ضمانت اجرای تکلیف مزبور پیش بینی نشده است .اما می توان گظات
چنانچه دادگاه نیاز به توضیح شخ خواهاان داشاته باشاد مای تاوان ایان امار را در
اخطاریه ،با نوشتن ضمانت اجرای آن تصریح و در ایان صاورت خواهاان مکلاف باه
حضور و ادای توضیح است و اال ممکن است ضمانت اجرای مقرر در مااده  95ق.آ.د.م
به وی تحمیل شود .حاضر نشدن خواناده ایای کاه در اخطاریاه حضاور شخصای وی
تصریح گردیده و همچنین عدم حضور خواهان در غیر مواردی که بارای ادای توضایح
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دعوت می شود .فی نظسه ،ضمانت اجرای کیظری یا مدنی ندارد به استثنای مواردی کاه
ن ّ خاصّ وجود دارد (شمس( .)157 :1384،برای مثال ماده 286ق.آ.د.م).6
 -2-4اصل تناظر و قاضی در حقوق ایران
قاضی باید رعایت تناظر را موجب گردیده و خود نیز آن را رعایت نماید .تناظر باید در
جریان دادرسی تأمین شود و در ماواردی کاه دادرسای تنااظری نباوده اسات از طریاق
گشایش راه شکایت متناسب تأمین شود (مهاجری.)2 :1381 ،
بنابراین ابتدا قاضی باید به اجرای تکالیظی که اصحاب دعوا به موجاب اصال تنااظر
دارند نظارت نماید و مخصوصاً مطمئن شود عناصر دلیلی که یک طرف ماورد اساتظاده
قرار می دهد به رقیب او ابالغ شده باشد و نباید عناصری را که ابالغ نشاده و بناابراین
امکان مناقشه در آن خصوص وجود ندارد را مورد توجه و اساتناد قارارداده ایان اباالغ
همچنین باید در زمانی انجام گرفته باشد که جدال تناظری نسبت باه آنهاا ممکان باوده
باشد .پس قاضی نمی تواند در تصمیم خاود جهاات ،توضایحات یاا اسانادی را ماورد
استظاده قرار دهد که دلیل آنها بدون توجه به آیین و رسیدگی به دالئال ،تحصایل شاده
باشد و در نتیجه از بنا نهادن تصمیم خود بر ماهیاتی که به وسیله کاوش های شخصای،
خارج از نظارت (یا امکان نظارت) اصحاب دعوا احراز نموده ممنوع می باشد .همچنین
قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات حکمی که رأساً مورد استناد قرارداده بنا نهاد
مگر اینکه اصحاب دعوا را از پیش آگاه نموده و ارائه نظر و مالحضات آنهاا را متنااظراً
در این خصوص امکان پذیر نموده است و باالخره در مواردی که قانون اجازه می دهاد
و یا ضرورت ایجاب می نماید که رسیدگی به صورت غیرتنااظری انجاام گیارد (بارای
مثال درحکم غیابی و صدور قرار تأمین خواسته) حمایت از حقاوق طرفای کاه در پای
رسیدگی غیرتناظری علیه او تصمیم گیری شده و رعایت اصل تناظر ایجاب مای نمایاد
که حق شکایت متناسب نسبت به تصمیم برای او منظور شود .بایاد توجاه داشات کاه
احترام به اصل تناظر بدین متنا نیست که اصحاب دعوا عمالً ادعاها ،ادلاه و اساتدالالت
6

 .ماده  286ق.ا.د.م مقرر می دارد «بتد از صدور قرار اتیان سوگند  ،در صورتی که شخصی باید سوگند یااد کناد

حاضر باشد  ،دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تتیین وقت نموده طرفین را دعوت
می کند .اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بتد از حضور از ساوگند امتنااع نمایاد
نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوی رد می کند و با تیان ساوگند ،حکام صاادر خواهاد شاد
وگرنه دعوا ساقط می گردد»
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خود را مطرح نموده و ادعاها ،ادله و استدالالت رقیب را مورد مناقشه قرار دهند .بلکاه
حتی اگر فرصت و امکان اقدامات مزبور در اختیار آنها قرار گرفته اصل مزباور رعایات
شده است .ولو اینکه یکی از طرفین از چنین فرصت و امکاانی اساتظاده ننماوده باشاد.
نتیجه اینکه با عدم حضور یا عدم استظاده از فرصت و امکان اقدامات مزبور در صاورت
ابالغ صحیح وقت اصل تناظر نقض نمی شود( .مهاجری )134 :1381 ،اجارای اصاولی
که در این بخش بیان شد بیان گر شاخصه هاای عادالت قضاایی اسات و ثمارة عملای
اجرای اصول مزبور تضمین نتیجاه دادرسای و تضامین حقاوق اصاحاب دعاوا اسات.
اصولی که در این فصل بر شمردیم اصول تضمین کنناده نتیجاه دادرسای مای باشاد و
بنابراین این اصول شمولی عام دارد و در تمام دادرسی ها در مراجع قضاوتی به مظهاوم
اعم حاکم می باشند و همچنین این اصول هم باید توسط دساتگاه قضاایی و قاضای و
هم توسط طرفین دعوا رعایت شود .در بخاش اول باه اصال تنااظر باه طاور مختصار
پرداختیم و کلیاتی از این اصل بیان نمودیم.
وقتی دادخواست با تمام شرایط تقدیم دادگاه شد ،دادخواست موجب اشتغال دادگاه
می گردد و بنابراین او را مکلف به رسیدگی و صدور حکم می نماید .دادگاه نمی تواند
حتی به علت سکوت ،نق  ،اجمال یا تتارض قاوانین مادون از رسایدگی باه دعاوا و
صدور حکم خوددداری نماید .ماده  3ق.آ.د.م قاضای را مکلاف باه رسایدگی ،صادور
حکم و یا فصل خصومت می نماید ،او را مکلف می نماید که حکم خود را با توجه باه
قوانین موضوعه صادر نماید و تنها در صورت سکوت قانون به منابع متتبر اساالمی یاا
فتاوای متتبر و اصول حقوقی استناد نماید .از آثار مهم دیگر دادخواست ایان اسات کاه
محدودة رسیدگی دادگاه را تتیین می نماید .در حقیقت گظته شد که دادگاه مکلف است
نسبت به اتمام آنچه خواهان در دادخواست تتیین نموده و البته به آنچه در دادخواسات
تتیین شده رسیدگی نماید( .شمس)107 :1384،
همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست ها به دفتر دادگاه تقادیم نماود دفتار
دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد یا پس از رفع نق به دستور
دادگاه روز و ساعت جلسه دادرسی را تتیین نماید .از آنچه بیان نمودیم در می یابیم که
وقتی مقدمات اجرای اصل تناظر توسط خواهان رعایت گردید و دادخواست و ضامائم
آن به اطالع خوانده رسید .شرایط اجرای اصل تناظر فراهم می گردد و از ایان باه بتاد
دادگاه است که باید زمینه اجرای اصل تناظر را فراهم نماید .با اقداماتی از قبیل تشاکیل
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جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و اگر الزم باود اساتماع اظهاارات طارفین در
وقت فوق التاده و همچنین فرصت اعالم ایراد و دفاع کتبی را برای خوانده میسر نماید.
-3-7ابالغ در حقوق ایران
احترام به اصل تناظر و حق دفاع در رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصاحاب دعاوا
از ادعاها ادله و استدالالت یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند
به همین علت ابالغ دادخواست و ضمائم به خوانده از ضروریات دادرسی است .اباالغ
به منزلة رکنی که بطالن و نابودی آن ویرانی هر آنچه را که احتماالً بر آن بنا شاده علای
االصول در پی دارد (شمس.)82 :1384،
برای اجرای عدالت و احقاق حق رسیدگی در دادگاه ها موکول به ابالغ دادخواست
و ضمائم به خوانده دعوا است تا خود را برای دفاع آماده نماید و رسیدگی در دادگااه و
صدور حکم نیز منو به اطمینان دادرس به اباالغ دادخواسات و اخطاریاه باه خواناده
دعوا و به طور کلی اصحاب دعوا است .انجام غلط ابالغ خواه عمداً و خواه سهواً باشاد
موجب عدم تحقق دادرسی عادالنه خواهد شد .زیرا هدف از دادرسی اجرای عادالت و
احقاق حق است به همین دلیل بدون ابالغ وقت دادرسای باه اصاحاب دعاوا دادرسای
صحیح نمی باشد( .واحدی.)176 :1382،
-1-3-4تعریف ابالغ
ابالغ در لغت به متنای «رسانیدن (نامه یا پیام) ،ایصال» آمده اسات( .متاین ،1360،ج:1
 .) 127مظهوم اصطالحی واژه به متنای لغوی آن نزدیک می باشد .ابالغ را می توان آگاه
کردن مخاطب از مظاد برگ قضایی طبق تشریظات قانونی تتریف نمود.
 -2-3-4اهمیت ابالغ
در دعاوی و شکایات آنچه متموالً مطلوب خواهان یا شاکی است نه تنها گارفتن رأیای
است که به نظع او باشد بلکه سرعت در صدور آن نیز می باشد این انتظار گرچه منطقی
به نظر می رسد اما متموالً با ضرورت دیگری که دقت در رسیدگی و صدور رأی است
در تتارض می باشد .کوشش قانون گذار کشورها از جمله ایران از ابتادا ایان باوده کاه
هیچیک از دو ضرورت مزبور (دقت و سرعت) فدای دیگری نشده و مقررات دادرسای
به کیظیتی تنظیم شود که دعوا هر چه سریع تر فصل شود و در رسیدگی نیاز دقات الزم
متمول گردد .در حقیقت دقت در رسیدگی مستلزم آن است که از جمله مقررات اباالغ
به گونه ایی تنظیم گردد که با اجرای آن مخاطب آگاه شود ولی احقااق حاق و سارعت
در رسیدگی ایجاب می نماید که هر گاه آگاه ساختن مخاطب به شایوه ایای مطمائن باا
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مانع رو به رو باشد .رسیدگی به دعاوا و احقااق حاق منتظای نگاردد .خواناده بایاد از
دعوایی که علیه او به راه افتاده آگاه شود .خواهان نیز بایاد از جلساه ایای کاه خواناده
پاس به دعوا را مطرح می نماید آگاه گردد .رسیدگی دادگااه ،شاهادت شاهود ،اجارای
قرارهای تحقیق محلی و متاینه محلی و  ...باید علی االصول ،با آگاهی پیشین اصاحاب
دعوا و در حضور آنها انجاام شاود و بااالخره احتارام باه اصال تنااظر و حاق دفااع و
رسیدگی دقیق مسلتزم این است کاه اصاحاب دعاوا از ادعاهاا ،ادلاه و اساتدالل هاای
یکدیگر آگاه شده و در جریان اقادامات دادگااه نیاز قارار گیرناد( .شامس)82 :1384،
همچنین اعمال حق شکایت از آراء دادگاه ها مستلزم آگاهی از صادور آنهاسات .اباالغ
این آگاهی را قانوناً امکان پذیر ساخته و اثبات می نماید .اقداماتی که انجام آنها مساتلزم
این است که اصحاب دعوا از پیش آگاه شوند و بنابراین مراتب به آنها باید اباالغ شاود
چنانچه بدون ابالغ صحیح به هر یک از آنها متمول گردد ،علی االصول باطال و بالاثار
بود .وتخلف انتظامی شمرده می شود .مواعدی که باه موجاب قاانون از تااری آگااهی
ذینظع شروع می شود علی االصول تا زمانی که اباالغ صاحیح انجاام نشاده آغااز نمای
گردد.
-5اصل تناظر در حقوق فرانسه
اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نیز گظته اناد هماواره از ساوی علماای حقاوق
فرانسه اجماعاً به عنوان «اصلی بنیادین» « ،تغییر ناپذیر» و «تشکیل دهناده تضامین الزم
برای قضای شایسته» مترفی می گردید.اما در حکومت قانون قدیم آیین دادرسای مادنی
فرانسه ( 1807تا  ) 1975در هیچ یاک از نصاوص قاانونی احتارام باه حقاوق دفااع در
دادرسی مدنی تصریح نشده بود 7.و در عاین حاال از ساال  1828دیاوان عاالی کشاور
فرانسه اعالم می نماید « :نظر به اینکه دفاع حاق طبیتای اسات فقاط کسای مای تواناد
محکوم گردد که قبالً اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او دعوت شاده باشاد»
از آن پس آراء متتددی از دیوان کشور فرانسه در حکومت قانون قادیم آیاین دادرسای
مدنی فرانسه صادر شد که مرجع عالی مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعی یاا
اصل تناظر آراء دادگاه های تالی را نقض می نمود با استناد به چنین آرایی ادعا شاد کاه
.7اعالمیة حقوق بشر ناظر به دفاع در امور کیظری است «هیچ کس بی آنکه استماع یا دعوت شود نمای تواناد باه
مجازات محکوم گردد».
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یکی از قواعد حقوق طبیتی وارد حقوق موضوعه فرانسه گردیده است .مادونین قاانون
جدید آیین دادرسی فرانسه اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی از قرن ناوزدهم در
امور مدنی استخراج کرده بود در مواد  14تا  17تحت عنوان مزباور تادوین و مظهاوم و
8
محدودة آن را به طور کلی مشخ نمودند.
در حقوق فرانسه اصل تناظر همواره به عنوان یک اصال اساسای در زمیناه ی آیاین
دادرسی مدنی محسوب شده و در مواد  14تا  17قانون جدید به عنوان یکای از اصاول
راهبردی حاکم بر دعوا مترفی شده است .هر چند این اصل باه طاور صاریح در قاانون
اساسی فرانسه مقرر نشده است اما علمای حقوق این کشور با استنتاج از برخای اصاول
قانون اساسی از قبیل اصل «برابری شهروندان » و « لازوم احتارام باه آزادی فاردی »باه
شرح مندرج در مواد  2و ، 66برای اصل تنااظر ارزشای مبتنای بار قاانون اساسای قائال
گردیده اند .در صورت فقدان ن قانونی ،اصل مذکور در ردیاف اصاول کلای حقاوق
فرار می گیرد .به عبارت دیگر ،از آنجا که اصل تناظر جوهره مظاهیم عادالت و انصااف
را تشکیل می دهد ،در صورت فقدان ن قانونی ،بایستی آنرا بار مناابع الهای ،طبیتای،
اخالقی و جهانی مبتنی دانست.
.8ماده  14ق.ج .آد.م مقرر می دارد «بدون استماع دفاع یا احضار نمی توان نسبت به هیچ یک از اصحاب دعوا حکم صادر کرد».
Article 14 : No party May have a determination entered against without having been heard or called.
ماده  : 15اصحاب دعوا مکلظند جهات موضوعی مبنای ادعاهای خود ،عناصر ادله که ارائه می نمایند و جهات حکمی کاه ماورد اساتناد قارار
می دهند متبادالً در زمان الزم ،به این منظور که هر یک بتوانند دفاعیات خود را تدارک نمایند ،به اطالع یکدیگر برسانند».
Article 15: The Partys shall be held to Make known in due time to each other the set of facts giving rise to
their claim , the items of evidence they shall produce and point of law they shall relyupon so that then
shall be in a position to prepare his case.
ماده « : 16قاضی باید در تمام اوضاع و احوال زمینه رعایت اصل تناظر را فراهم نموده و نیز آن را رعایت کند .قاضی نمی تواند در رأی خود،
جهات توضیحات و اسناد ارائه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ کند مگر در صورتی که آنها را متناظراً مورد مناقشه قرار داده باشد.».قاضی
نمی تواند بدون اینکه قبالً اصحاب دعوا را برای ارائه توضیحات دعوت کند بر مبنای جهات حکمی که خود رأساً آورده است حکام صاادر
کند.
Article 16: A judge shall , at any event , cause to comply , and shall himself comply , with the adversary
principle . He May not , in his decision , take in to consideration issue , explanations and exhibit relied
upon or produced by the parties save where the parties had an opportunity to consider them in on
adversarial manner . He shall not found his decision on points of low which he has raised exproprio not
with out having first invited the paties to comment there on.
ماده  « :17در مواردی که قانون اجازه می دهد یا ضرورت ایجاب می کند تا دستور انجام اقدامی بدون اطالع طرف دیگر صادر شود ،وی حق
شکایت مناسب از تصمیم صادره بر ضرر خود را دارد».
Article 17: Where the law shall allow or where the circumstance shall necessictate that a direction be
given with out informing aparty , the latter shall have an appropriate eright of review where he is
aggrieved by a decision pursuant to the same.
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واضح ترین مظهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسای ایان اسات
که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند .به موجب اصل تناظر ،قضات هرگز نباید مجاز
به اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بر مبنای اطالعاتی به غیر از آنچاه کاه در جریاان
دادرسی ارائه شده و در مترض بحث و مجادله بین طارفین قارار گرفتاه اسات باشاند.
بدون تردید اصل تناظر ،مهمترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی اسات .دامناه
این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی ،اعم از داخلی یاا باین الملای و
نیز ،اعم از دادرسی های مدنی ،کیظری ،اداری و انتظامی حاکمیت دارد .اصل تناظر یاک
اصل کلی حقوق در زمینه ی آیین دادرسی بوده و اعتباار و مقبولیات آن عاام و فراگیار
است .در تتریف اصل تناظر می توان گظت« :اصلی بنیادین در دادرسی مدنی اسات کاه
به موجب آن ،هریک از طرفین دعوا؛ اعم از خواهاان و خواناده حاق دارناد در زماانی
مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت
تاثیر بر نتیجه ی دادرسی را دارند ،مطلاع شاده و امکاان مناقشاه در خصاوص عناصار
مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که موثر بر حقوق و منافع اوسات داشاته باشاد ».قاانون
سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره ای نکرده بود .با این
حال دیوان عالی کشور فرانسه به سال  1828با تلقی دفاع باه عناوان یاک حاق طبیتای
اعالم نموده که «هیچکس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکاه اساتماع شاده یاا ال اقال
بدین منظور فراخوانده باشد» این رویکرد ،نشان دهنده ورود یکی از قواعاد طبیتای باه
قلمرو حقوق موضوعه مترفی شده است؛ به نحوی که از آن پس علی رغم فقدان نا
صریح قانونی ،آرا صادره در مقام نقض حقوق حقوق دفااع و اصال تنااظر در متارض
نقض بوسیله مراجع عالی قرار می گرفتند .مواد 14تا  17قاانون جدیاد آ.د.م فرانساه در
مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته .بر طبق مااده  14ایان قاانون
«هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد ،مورد قضاوت واقع نخواهاد
شد ».به عالوه «طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دو جانبه ،جهات موضوعی که
ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته اند ،عناصر دلیلی که تهیه نموده اناد وجهاات
حکمی مورد استناد خویش را به اطالع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را
تدارک نماید( ».ماده  .)15تکلیف قاضی در خصوص رعایت اصل تناظر در ماده  16باه
این عبارت مقرر شده است« :قاضی مکلف است در تمام شرایط موجاب رعایات اصال
تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید  .قاضی در صاورتی مای تواناد
در تصمیم خود جهات ،توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شاده توساط اصاحاب
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دعوا را لحاظ نماید که اصحاب دعوا توانسته باشند به نحو تناظری آنها را مورد مناقشاه
قرار دهند .قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اساس جهات حکمی که راساا اساتخراج
نموده بنا نهد مگر آنکه اصحاب دعوا را از قبل ،جهت ارائه مالحظاتشان دعاوت کارده
باشد ».هر گاه بنا به تجویز قانون یا به اقتضای ضرورت ،ترتیبای بادون اطاالع یکای از
طرفین مورد دستور قرار گیرد ،او طریق شکایتی مخصوص نسبت باه تصامیمی کاه باه
زیان او اتخاذ گردیده ،در اختیار خواهد داشت( .ماده .)17
-1-5تناظر و اصحاب دعوا در حقوق فرانسه
«در مورد هیچ کس نمیتوان حکم صادر کرد مگر آنکه قبالً احضار شده یا ساخنان وی
استماع شده باشد» (ماده  14ق.ج.آ.د.م.ف) .این الزام اساسی و بنیاادی مایباشاد .بارای
آنکه قاضی شناخت کافی و کامل از دعوایی کاه رسایدگی باه آن باه وی محاول شاده
داشته باشد ،الزم است که نقطه نظرات هریک از افراد ذی نظع در دعوا را بداند .بنابراین
هدف اینست که سخنان هریک از اصحاب دعوا «استماع» شود ،موضاوعی کاه مساتلزم
اینست که وی از دادرسی اقامه شده «مطلع» باشد .با وجود این گاهی اتظاق میافتد کاه،
هرچند که از یکی از اصحاب دعوا دعوت شده است تا در جلسه دادرسی حضور یاباد
و اظهاراتش را بیان نماید ،اما وی این دعوت را اجابت نمیکند .در چنین حالتی ،رقیب
وی البته حق تحصیل رأی دادگاه را دارد .باز هم باید که طرف دیگر به دادگاه «دعاوت
شده» باشد ،یتنی از وی دعوت شده باشد تا استداللهایش را بیان نماید .ایان قاعاده باه
اندازهای اجتناب ناپذیر است که «کمترین حد» ترافتی بودن دعوا محسوب میشاود .در
توجیه این قاعده دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم قصد داشته ایان الازام را باه
«حق طبیتی بشر» منتسب کند .از این رو ،دیوان عالی کشور فرانسه اعالم کرده است که
«از آنجا که دفاع یک حق طبیتی است ،هیچکس را نمیتاوان بادون آنکاه قابالً باه وی
ابالغ و اخطار شده باشد که از خودش دفاع کند ،محکوم کرد»9.
 -2-5لزوم رعایت مهلتهای حضور در دادگاه
الزام مربو به رعایت مهلتهای حضور در دادگاه در ارتباا مساتقیم باا اصال ترافاع
است .این الزام برای این دغدغه و نگرانی است که شخ دعوت شده برای حضور در
دادگاه از زمان کافی برای تهیه و تنظیم دفاعش برخوردار باشد .باه ایان ترتیاب ،بارای
مثال ،در رابطه با دادرسی عادی در دادگاه شهرستان ،خواناده بارای حضاور در دادگااه
9
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(یتنی برای انتخاب وکیل) از یک مهلت  15روزه از زمان ابالغ دادخواسات برخاوردار
است (ماده  752و بند  ، 2ق.ج.آ.د.م.ف) ،و در اخطاریه باید تصریح شده باشاد کاه ،باه
موجب مقررات عمومی (ماده  ،53بند « ،)3در صورت عدم حضور خواناده در دادگااه،
رأی دادگاه تنها براساس اظهارات مطرح شده از طرف خواهان علیاه وی صاادر شاود».
این تذکر اخیر مهم است زیرا ضروری است که گیرناده دادخواسات رساماً از عواقاب
امتناعش از حضور در دادگاه آگاه شده باشد.
 -3-5جریان دادرسی
 -1-3-5آزادی مطلع ساختن قاضی از تمام عناصر و اطالعاتی
این آزادی اساسی و بنیادی است :در واقع میتاوان ایان آزادی را شار مقادماتی هار
بحث مربو به اصل ترافتی مبتنی بر پایههای درست و سنجیده دانست ،و اصاوالً بایاد
بتوان این آزادی را تا حد زیادی اعمال کرد ،البته مشرو به رعایت قاوانین و مقاررات
مربو به ختم تحقیقات (در مراجع قضایی عمومی) و ختم ماذاکرات (طارفین دعاوا).
اختیار مطلع ساختن قاضی از تمام عناصر و اطالعاتی که مظید تلقی میشاوند باه طاور
کلی با «مصونیتهای قضایی» تضمین شده است (قانون مصوب  29ژوئیاه  ،1881مااده
 :)41این مصونیتها امکان بدور بودن از هرگونه دعوای افتارا ،دشانام یاا اهانات را در
مورد بحث های انجام شده یا اسناد و مدارک مطرح شده در محاکم قضایی فاراهم مای-
سازد.
با وجود ایان ،آزادی ماذکور ،باه دلیال برخای تتهادات اصاحاب دعاوا ،مشامول
محدودیتهایی میباشد .بخصاوص اینکاه اصاحاب دعاوا بایاد حاداقل «صاداقت» را
رعایت کنند ،هرچند که به هیچ وجه بحث تکلیاف اظهاار حقیقات بار اصاحاب دعاوا
حداقل «صداقت» مطرح نیست تتهد صداقت ،هرچند که صریحاً در قانون جدیاد آیاین
دادرسی مدنی فرانسه مقرر نشده است ،در ذات ترافاع باه متناای واقتای کلماه نهظتاه
10
است.
وانگهی میتوان پرسید آیا ایان تتهاد در حظاق حاق گنجاناده نشاده اسات (عادم
صداقت خالف رعایت عدالت به نظر میرسد) .بنابراین این تتهد باه موجاب مااده 24
ق.ج.آ.د.م.ف الزامی است زیرا مقرر مایدارد کاه «اصاحاب دعاوا موظظناد از هار نظار
10

 -کسب دالیل باید تتهد صداقت را برآورده سازد :برای مثال ،برای لزوم اجتناب از گواهی مأمور اجراء و

ابالغ مخظی ،به قانون مصوب  12مارس  1975مراجته شود.
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عدالت را رعایت نمایند (متن ماده  24موضوع بخش دیگری به عنوان «تتهد حظق حق»
را تشکیل میدهد ).در واقع باید از استظاده «مظروظ ،از آزادی در بحاث قضاایی پرهیاز
کرد .گاهی اتظاق میافتد که اصحاب دعوا (و مشاورانشان) .حتی در رابطه با تشاریح و
توجیه ادعاهایشان ،در مراجع قضایی صادق نیستند .حتی رأساً ،دستورات الزم را اعالم،
و اسناد و مدارک را حذف یا آنها را افتارا آمیاز اعاالم کارده و دساتور چااال و اعاالن
آرائش را صادر کند».
 -2-3-5ابالغ در حقوق فرانسه
«اصحاب عوا باید متقابالً در زمان مناسب جهات موضوعی مبنای ادعاهیشان ،عناصار و
ارکان ادّله اثبات دعوایشان و جهاات حکمای ماورد استنادشاان را باه اطاالع یکادیگر
برسااانند تااا هریااک از آنهااا قااادر باشااد دفاااعش را تهیااه و تنظاایم کنااد» (ماااده 15
ق.ج.آ.د.م.ف) .در ابتدا ،این مااده ،هریاک از اصاحاب دعاوا ملازم باه «اباالغ» عناصار
مختلف (موضوعی و حکمی) به ظرف مقابل (یا طرفهای مقابل) میکناد طارفهاایی
که وی قصد دارد به منظور موقتیت ادعاهایش (یا رد ادعاهای رقیب) مورد استظاده قرار
دهد .در اینجا بحث درباره یک قاعده ضروری قضایی اسات کاه اصال ترافاع درصادد
است امکان آن را فراهم سازد .که گیرنده ابالغ مطلع از عناصر و ارکان ادعاهای رقیاب،
به طور کلی بتواند «دفاعش را تهیه و تنظایم کناد» .در کال ،وی وظیظاه دارد عناصار و
ارکانی را که خودش قصد دارد (در دفاعش) مورد استظاده قرار دهاد باه اطاالع طارف
های دیگر برساند ،زیرا ابالغها باید «متقابل» باشد.
ماده  15ق.ج.آ.د.م.ف ،در وهله ثانی ،مقرر میدارد که اباالغهاا از ایان رو کاه تنهاا
مربو به عناصر «بکار رفته» در جریان محاکمه هستند بایاد «در زماان مناساب» انجاام
شود .حتی علت وجودی ابالغها نیز این الزام را میطلبد .کسی این عناصر به وی اباالغ
نشده است باید از مدت زمان کافی بارای اطاالع حاصال کاردن از آن و تهیاه دفااعش
برخوردار باشد .بنابراین اکنون میتوان ،اهمیت نتاای و آثاار خاتم تحقیقاات (بنادهای
شماره  427به بتد ،در ادامه) و ختم مذاکرات (طرفهای دعوا) (بندهای شماره  458به
بتد) .در این خصوص را مورد توجه قرار داد.
بخصوص در رابطاه باا اباالغ اساناد ،ماواد  132تاا  137ق.ج.آ.د.م.ف از مقاررات
عمومی ماده  15قبالً ذکر شده استظاده میکنند.ماده  ،132در راستای مااده  ،15قاعادهای
را ذکر میکند که براساس آن ابالغ سند باید «از طرف خود» ( )Spontane’eباشد (بناد
 ،)2هر طرف دعوا «که در محاکمه از سند استظاده کند» موظف است «آن را به هر طرف
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دیگر در محاکمه ابالغ کند» (بند .)1با وجود این ،گاهی اتظاق مایافتاد کاه خواهاان از
جانب خود چنین تتهدی را اجرا نمیکند .بی شک ،در این صورت طارف رقیاب مای-
تواند بالفاصله عکسالتمل نشان ندهد و بتداً از قاضی درخواست کناد باه ساند اباالغ
نشده توجه نکند .زیرا در واقاع قاضای ،کاه باه موجاب مااده  135تشاریظات قاانونی
دادخواست باید مورد توجه واقع شود :این بادان متناسات کاه احتمااالً مایتاوان ایان
دادخواست را ،به هنگام جلسه آماده نماودن ( ،)Mise en etalیاا دادرسایهاای سااده
شده ،در خالل جلسه دفاعیات شظاهی« ،شظاهاً» طرح کرد؛ این درخواسات را همچناین
میتوان کتباً مطرح کرد ،بی آنکه الزم باشد که به شکل الیحه ارایه شود :برای مثال ،یک
نامه ساده میتواند کافی باشد (دغدغه حقوق دفاع ،که فقدان تشریظات قانونی نبایاد باه
نادیده گرفتن آن منجر شود ،مستلزم ،ابالغ یک رونوشت از این ناماه باه طارف مقابال
است).
ماده  134مقرر میکند که قاضی ،در صورت نیاز با ضمانت اجرای وجه الزام؛ مهلت
و در صورت لزوم ،شیوههای ابالغ را تتیین میکند .وجه الزام ابزار اعمال فشاار اصاوالً
مؤثری برای مجبور کردن مدعیای میباشد که مؤظف به انجام تتهدش است .با وجاود
این ،اگر وی از دستور قاضی پیروی نکند ،بدیهی اسات کاه قاضای نخواهاد توانسات
تصمیمش را بر سند مذکور مبتنی سازد (وانگهی خطرنشان شده است که قاضای «مای-
تواند» اسناد ابالغ نشده را «در زمان مناسب» از مذاکرات دعوا کنار بگذارد) (ماده .)135
استنبا ما این است که اگر چه در حال حاضر ابالغ اسناد میتواند منشأ دادخواست
طاری ،در متنای کلی آن ،باشد اما (همانگونه که تحت استیالی مقاررات قبال از قاانون
جدید آیین دادرسی مدنی شاهد آن بودیم) ابالغ اسناد دیگر فرصات ایاراد دادرسای را
فراهم نمیسازد (ایرادی که اثر آن تتلیق مذاکرات طرفهای دعوا در مورد ماهیت دعوا
است ،تتلیقی که ادامه دارد مادام که ابالغی که میبایست بوسیله ایراد کساب مایشاود
انجام نشده بود) .دادخواست طااری اباالغ در حاال حاضار از طریاق «حکام صاریح»
( )injunctionتنظیم میشود که راه حل مناسبی برای تسریع روند دادرسای مایباشاد.
این شیوه تنظیم دادخواست طاری برخی از مشکالت مربو به مساأله امکاان پاذیرش
ایراد عدم صالحیت (یا ایراد دیگری) پس از ایراد ابالغ اسناد را از بین میبرد .از وقتای
که شخصی که دادخواست ابالغ را مطرح میکند دیگر از طریق ایراد دادرسی (به متنای
تخصصی آن) استظاده نمیکند ،ایراد عدم صالحیت را به علت اینکه بتد از دادخواسات
ابالغ سند واقع شده است غیرقابل پذیرش تصور کرد .به ایان ترتیاب ،بناد  2مااده 74
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ق.ج.آ.د.م.ف مقرر میکند که «دادخواست ابالغ اسناد علت غیرقابل پذیرش باودن ایان
ایرادها محسوب نمیشود».
در رابطه با طواری محاکمه ناشی از فقدان استرداد اسناد ابالغ شده ،ماده  136بادگی
تصریح میکند که« :طرفی که این اسناد را مسترد نکند را میتوان ،احتمااالً باا ضامانت
اجرای وجه الزام ،ملزم به انجام این کار کرد» ،و این وجه الزام (درست همانناد حالات
فقدان ابالغ) میتواناد از ساوی قاضایای کاه حکام آن را صاادر کارده اسات تصاظیه
(حساب) شود (ماده  137ق.ج.آ.د.م.ف).
-4-5تناظر و قاضی در حقوق فرانسه
قاضی «ضامن» ترافع است .ضمانتی که قاضی تأمین میکند اصوالً «بالفاصله» ،در خالل
محاکمهای که تحت نظارت وی جریان دارد ،تجلی مییاباد .ایان ضامانت را همچناین
«بالنتیجه» ،از طریق طرح اعتراض خاص ،در مواردی که دادرسی ترافتای نباوده اسات،
میتوان تأمین کرد.
«قاضی باید ،در هر شرایطی ،خودش و دیگران را ملزم به رعایت اصل ترافاع ساازد
(بند  ،1ماده  16ق.ج.آ.د.م.ف ،فرمان شماره  81- 500مورخ  12مه .)1981
 -1-4-5الزام دیگران به رعایت اصل تناظر توسط قاضی
قاضی از سوی اصحاب دعوا به نظارت بر حسن اجرای تتهداتی فرا خوانده میشود که
اصحاب دعوا به موجب اصل ترافع (بندهای شماره  298باه بتاد ،پیشاین) مؤظاف باه
انجام آن هستند :بخصوص ،قاضی باید نسبت به اباالغ عناصار و ارکاان بکاار رفتاه در
دادخواست اطمینان حاصل کند .در صورت الزم ،قاضی باید با استظاده از قدرت صدور
حکم صریح ،که به موجب مواد متتدد برای وی به رسمیت شاناخته شاده اسات ،وارد
عمل شود .میدانیم که کارآیی این قدرت را میتوان ،در صورت نیاز ،بوسیله وجه الزام،
تضمین کرد .همچنین میدانیم که ،در رابطه با ضمانت اجرای تقصیرهای اصحاب دعاوا
نسبت به تتهداتشان ،قاضی میتواند عناصر و ارکانی را که در زمان مناسب ابالغ نشده-
اند از مذاکرات دعوا کنار بگذارد( .ماده  135ق.ج.آ.د.م.ف) ،زیارا نمایتاوان عناصار و
ارکانی را مدنظر قرار داد که اصالً ابالغ نشدهاند ،و در نتیجه بهطور متتبر مورد بحاث و
مناقشه واقع نشدهاند
قاضی باید بر رعایت ویژگی ترافتی در دادرسیهای مربو باه «اقاماه ادّلاه اثباات»
نظارت داشته باشد .این رعایت مستلزم اینست که هریک از طرفهای دعاوا بتواناد باه
هنگام انجام ترتیب تحقیق خودش یا نمایندهاش در دادگاه حاضر باشد.
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اجرای این قاعده ممکن است در برخی از موارد ،بخصوص در صورتی کاه ترتیاب
تحقیق به ذیفن (کارشناس) واگذار شده باشد ،و بخصوص در چارچوب «کارشناسای»
به متنای اخ  ،که دادرسی آن طوالنی و پیچیده است ،مشکالتی را ایجاد کند .میتوان
پذیرفت که به صرف این علت که برخی تحقیقات در غیاب اصحاب دعوا انجاام شاده
است «لزوماً» به اصل ترافع لطمه وارد نشده است .کارشناس احتماالً میتواند باه برخای
تحقیقات یا مطالتات فنی مبادرت ورزد بیآنکه قبالً افراد «ذینظع را مطلع سااخته باشاد.
همچنین باید از اصحاب دعوا جهت حضور در تمام «نشستهاای کارشناسای» دعاوت
بتل آید.
همچنین باید توجه کرد که قواعد خاص تضمین دادرسی حضوری به هنگام اجارای
ترتیبات تحقیق در مورد هر نوع کارشناسی ،از جمله خط شناسی ،بکار میروند.
مسلماً ،اصل ترافع ،قابل اجرا به هنگام جریان دادرسایهاای مرباو باه اقاماه ادّلاه
اثبات ،همچنین وقتی که موضوع استظاده از نتای ترتیب تحقیق مطرح اسات نیاز قابال
اجرا میباشد .اگر رأی دادگاه صادر شود ،بی آنکه باه اصاحاب دعاوا اجاازه داده شاود
نظراتشان را در مورد آثار و نتای چنین ترتیبی توضیح دهند ،اصل ترافاع خواهاد شاد.
این راه حل همچنین در ارتبا مستقیم با این تتهد است که قاضی خودش نیاز مؤظاف
است اصل ترافع را رعایت کند.
 -2-4-5رعایت اصل ترافع را از طرف قاضی
تتهد خود قاضی مبنی بر رعایت اصل ترافع و نیز آثار و نتای منطقی آن در فرض طرح
جهات (طرق) حکمی و دادخواستهاای توضایحات تکمیلای ،توساط مؤلظاان فرماان
شماره  71-740مورخ  9سپتامبر ( 1971ماده  16این فرماان) پایشبینای شاده باود .باا
وجود این ،این تتهد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه کاه در مااده  16آن ،در
نگارش سال  1975آن ،تنها پیشبینی میکرد که قاضی مایبایسات «دیگاران (اصاحاب
دعوا)» را ملزم به رعایت اصل ترافع کند ،تکرار نشده بود .تتهد خود قاضای مبتنای بار
رعایت اصل ترافع تنها به موجب فرمان شماره  14مورخ  12مه  ،1981در نتیجه ابطاال
بند  1ماده  16و بناد  3مااده  14ق.ج.آ.د.م.ف توساط شاورای دولتای در ساال ،1979
مجدداً مقرر شده است.
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در حال حاضر قاضی مؤظف به رعایت اصل ترافع است ،همانگونه که بناد  1مااده
 16و بندهای  2و  3همین ماده ،با قیاس از آثار و نتای این تتهد ،صریحاً در ایان نکتاه
صحّه گذاشتهاند.
به این ترتیب ،در وهلاة نخسات ،تصاریح شاده اسات کاه قاضای «نمایتواناد در
تصمیمش ،جهات (طرق) ،توضیحات و اسناد استناد شده یا ابراز شده توساط اصاحاب
دعوا را در نظر بگیرد مگار اینکاه اصاحاب دعاوا پیشااپیش قاادر باه بحاث و مناقشاه
حضوری (ترافتی) در مورد آنها بودهاند» (ماده  ،16بند  .)2این ماده بخصوص عناصار
و ارکان بکار رفته «توسط اصحاب دعوا» را مدنظر قرار میدهاد .اماا نمایتاوان قلمارو
اصل ترافع را به این فرضیه محدود کرد .عالوه بر آنکه ،در رابطه با جهات حکمی ،بناد
 2ماده ( 16بند شماره  ،)302حاوی توضیح بسیار مهمی است ،در خصاوص عناصار و
ارکان موضوعی دعوا ،باید قوانین و مقررات مربو به ترتیبات تحقیاق را ماورد توجاه
قرار داد .میدانیم که دادرسیهای مربو به اقامه ادّله اثبات مستلزم رعایت اصال ترافاع
است ،و از این رو نمیتوان به قاضی اجازه داد از وقایتی استظاده کناد کاه دلیال آنهاا
خارج از دادرسیهای قانونی تحقیق «اقاماه شاده باود» .ایان هماان نکتاهای اسات کاه
بخصوص راه حل سنتی آن را توضیح میدهد ،راه حلی کاه براسااس آن قاضای مجااز
نیست تصمیمش را مبتنی بر وقایع سازد که بوسیله تحقیقات شخصی« ،خارج از کنتارل
و نظارت (یا بدون امکان کنترل و نظارت) اصحاب دعوا» ،از آنها اطالع حاصل نماوده
است.به این ترتیب ،حتی در رابطه با عناصر و ارکان استناد شده یا مطرح شده از ساوی
اصحاب دعوا ،برای آنکه هریک از اصحاب دعوا «قادر بوده باشد در مورد ایان عناصار
بهطور ترافتی بحث و مناقشه کند» .کافی نیست که این عناصر باه اطاالع آنهاا رسایده
باشد .در واقع میدانیم که ابالغها باید «در زمان مناسب» انجام شوند .بنابراین مهم است
که قاضی تصمیمش را بر عناصر و ارکان «دیر هنگام» ابالغ شده مبتنی سازد.
در چارچوب دادرسیها در مراجع قضایی حقوق عمومی ،نه تنها قاضی بایاد لاوایح
با اسناد مطرح شده پس از دستور ختم تحقیق را غیر قابل پذیرش اعالم کند ،بلکاه وی
همچنین باید مراقب باشد لوایح یا اسناد «آخر وقت» را کنار بگذارد (حتی در حالی کاه
دستور ختم تحقیر هنوز صادر نشده است) (بند شماره  .)429همچنین ،بهطاور کلای از
مرجع قضایی مراجتهالیه هرچه باشد) ،وی بایاد عناصار اساتناد شاده را پاس از خاتم
مذاکرات دعوا کنار بگذارد .غیرقابل پذیرش باودن «موضاوعات ماورد بحاث در شاورا
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(ماده  445ق.ج.آ.د.م.ف و بند شماره  ،)460نتیجه ضروری قاعادهای اسات کاه بناد ،2
ماده  16بیان میکند.
تتهد الزام شده به قاضی مبنی بر رعایت اصل ترافع توسط خودش مربو باه تماام
جهات (طرق) و عناصر مختلف قابل استناد در تصمیم وی میباشد .بنابراین ،در رابطاه
با «جهات حکمی» ،باید به قدرت و اختیار قاضی برای رأسأ مطرح ساختن ایان جهاات
توجه داشت .اعمال چنین قدرت و اختیاری لزوماً بوسیله لطمه به اصال ترافاع متجلای
میشود اگر برخی احتیا ها رعایت نشده باشد .به دلیل اینکه این احتیا هاا پایشبینای
نشده بودند ،شورای دولتی در سال  1979بند  1مااده  16را در نگاارش آن قبال فرماان
مورخ  12مه ( 1981و نیز بند  ،3ماده  )12را باطل کرده است .ایان احتیاا  ،اکناون در
نتیجه مداخله فرمان فوقالذکر ،پیشبینی شدهاند.
در واقع ،بند  3ماده  16مقرر میکند که قاضی «نمایتواناد تصامیمش را مبتنای بار
جهات حکمی قرار دهد که وی رأساً ،قبل از دعوت اصحاب دعوا به ارایه توضایحات-
شان ،متین کرده است ».تتهد قاضی مبنی بر فراهم سااختن زمیناه حصاول توضایحات
اصحاب دعوا در فرضیه موردنظر دارای اهمیت و کاربرد عمومی است .هر چناد کاه در
این خصوص در گذشته بحث شده است ،اما در حال حاضر مشخ شده است که این
تتهد ،حتی وقتی که جهت مربو به «نظم عمومی» مطرح شده است ،میباشد.
مجدداً باید توجه کرد که بند  3ماده  16موارد جهات حکمی «رأساً مطارح شاده ،را
بالنظر دارد .بنابراین باید در نظر داشت که قاضی دیگری غیر از قاعده در ماورد اساتناد
اصحاب دعوا را بکار میبرد .این وضتیت را باید از وضتیتی تمیز داد که در آن از آنجاا
که مدعی ،مبنای حقوقی ادعایش را مشخ نکرده است ،قاضی مستقیماً قاعده حکمای
مناسب را اجرا میکند؛ در فرض اخیر ،قاضی مؤظف نیست قابالً اصاحاب دعاوا را باه
ارایه توضیحاتشان دعوت کند.بنابراین برخی ابتکار عملهای قاضی متضمن این نیسات
که قاضی باید اصل ترفع را رعایت کند .بخصوص وقتای کاه قاضای تنهاا از قادرت و
تواناییاش در توصیف وقایع دعوا استظاده مایکناد ،البتاه از وقتای کاه ایان وقاایع در
مذاکرات طرفهای دعوا مطرح شدهاند ،وضع بدین منوال است؛ مجدداً این شیوه نبایاد
به جانشینی قاعده دیگری به جای قاعده استناد شده از سوی اصحاب دعوا منجار شاود
(فرضیههای «توصیف مجدد») .همچنین تأکید شده است کاه جهاات «لزومااً موجاو در
علت دعوا» (یا در مذاکرات طرفهای دعوا») از حیطه اصل ترافع خارج هستند ،اماا در
این خصوص تردیدهای جدی وجود دارد.
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همچنین میتوان تشخی داد که قاضی ،در مواردی که وی از قادرت «صاالحدید»
(حق اعمال رسیدگی شخصی) برخوردار است ،از رعایت اصل ترافع متاف است :برای
مثال این حالت وقتی پیش میآید که قاضی برای تضمین اجرای رأی دساتور پرداخات
وجه الزام صادر میکند.
در پایان ،اگر بخواهیم اهمیت و قلمرو «واقتی» تتهد قاضی برای رعایت اصل ترافع
را بسنجیم ،نباید کتمان کرد که نقش و کارکرد برخی اماارههاای مطارح شاده از ساوی
دیوان عالی کشور فرانسه میتواند منجر به تغییر کارآیی اصل ترافع ،یا در هار حاال باه
ایجاد مانع در راه ضمانت اجرای آن ،شود« .امارههای ابالغ اسناد» البته قبالً مورد بحاث
واقع شدهاند (بند شماره  ،293پیشین) .همچنین باید در اینجا بر آثار و نتاای  ،باه طاور
کلی ،مربو به «شظاهی بودن» دادرسی تأکید کرد (که قاعده رای در دادگاههای بادوی
دادگاههای تجارت و شوراهای حل اختالف کارگر و کارفرما میباشد) .از این موضاوع
نتیجه می گیریم که فرض بر ایان اسات کاه اصاحاب دعاوا قاادر باه بحاث و مناقشاه
حضوری در مورد جهات منظور شده در رأی هستند.
-5-5ضمانت ترافع (دادرسی حضوری) در امکان اعتراض
وقتی ضمانت ترافع «بالفاصله» تضمین نشده باشد (یا امکان آن وجاود نداشاته اسات)،
بالنتیجه باید بوسیله گشایش اعتراض خاص آن را تضمین کارد .نخسات بایاد باه ایان
فرضیه محاکمههایی اشاره کرد که لزوماً این محاکمات ترافتی «حضوری» تصاور شاده-
اند ،اما به دلیل غیبت خوانده ،ترافع در این محاکماات نتوانساته اسات ماؤثر و کارآماد
باشد .در مواردی که ،در نتیجه چنین غیبتی ،حکم «غیابی» صادر شده است .یک طریاق
اعتراض ویژه ،موسوم به «واخواهی» اصوالً برای خوانده که چناین تصامیمی علیاه وی
اعالم شده است ،باز است.
البته شایان توجه است که در برخی موارد ترافع «بالفاصله» رعایت نمیشود تنها باه
این دلیل که فرض بر دادرسی «غیر حضاوری» اسات .در واقاع ،قاانون اجاازه صادور
دستور در برخی اقدامات را بدون اطالع یکی از طرفهای دعوا (یا به طور کلای ،یکای
از افراد «ذینظع») میدهد :گاهی اتظاق میافتد که اوضاع و احوال ،به طور ویژه فاوری و
لزوم «اثر غیر منتظره» که برای ماؤثر واقاع شادن اقادام در خواساتی از ساوی یکای از
طرفهای دعوا ضروری است به رد ترافع منجر میشود .در فرض مشابه اراده حمایات
از حقوق افراد ذینظع نیز مطرح است ،زیرا امکان اعتراض مناسب برای آنها به رسامیت
شناخته شده است .مقررات عمومی مندرج در ماده  17ق.ج.آ.د.م.ف در ایان خصاوص
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متنادار و مهم است .براساس مظاد این ماده «وقتی قاانون یاا ضارورت اجاازه دهاد یاا
ایجاب کند که اقدامی بدون اطالعی یکی از طرفهای دعاوا اتخااذ شاود ،آن طارف از
حق اعتراض مناسب علیه تصمیمی که به وی ضرر و زیان وارد کارده اسات برخاوردار
باشد».
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نتیجه گیری
رعایت اصل تناظر و فاراهم کاردن زمیناه ای کاه اصاحاب بتوانناد در شارایطی برابار،
خواسته ها ،ادله و استدالالت خود را بیان کرده ،در خصوص ادله و اساتدالالت منااظره
کننده از اصول بنیادین دادرسی عادالنه است .رعایت اصل تنااظر در دادرسای از لاوازم
دادرسی عادالنه است و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضاایی اسات .زماانی
می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگااه از رویاارویی و
مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشاد .باه هماین دلیال اسات کاه رسایدگی تنااظری
اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقتیتی حمایت می کند .لازوم
رعایت اصل تناظر از آنجا که از اصول کلی حقوق و یک قاعده حقاوق طبیتای اسات.
نیاز به تصریح قانونگذار ندارد .در سکوت قانون نیز اصل مزبور بایاد باه عناوان عارف
رای میان حقوقدانان که منابع علم حقوق است مورد توجاه و اجارا واقاع شاود .اصال
تناظر هرچند به مظهوم امروزی از حقوق فرانساه باه نظاام حقاوقی ماا راه یافتاه ،ولای
بررسی وضتیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن اسات کاه مظهاوم تنااظر در نظاام
قضایی ایران نیز وجود داشته است .در فقه اسالمی نیز اصل دادرسی تناظری و تضامین
مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادالنه به شمار می رود که مباانی آن در
این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .اصل تناظری باودن دادرسای و لازوم رعایات
حقوق دفاع با تتابیری ظاهرا متظاوت اما مشابه و تا حدودی یکسان در محتوا در قوانین
آیین دادرسی مدنی اکثر کشور ها مورد احترام واقع شده و به یکای از اصاول راهباردی
دادرسی مدنی و مدلی جهانی برای دادرس در جواماع دموکراتیاک مبادل شاده اسات.
رعایت خصیصه تناظری بودن دادرسی روش عقالیی است که ویژگی همیشگی و هماه
جایی بودن را با خود دارد و بایستی ماورد تاییاد قارار گیارد .حاق دادرسای منصاظانه
تناظری یتنی فرصت اطالع یافتن از مالحظات مطروحه یاا دالیال اقاماه شاده بوسایله
طرف دیگر و اظهار نظر در مورد آنها ،هرچند مظهوم دادرسی منصاظانه از حیاث محتاوا
گسترده تر از اصل تناظر بوده و تضمینات دیگری از قبیل علنی بودن دادرسی ،اساتقالل
و بی طرفی دادگاه را نیز شامل می گردد .اصل تناظر یکی از عناصار کلیادی الزم بارای
تحقق دادرسی منصظانه است و رابطه ی بین دادرسی منصاظانه و اصال تنااظری باودن
دادرسی را می توان عموم وخصوص مطلق دانست بدین متنا که دادرسی منصظانه اعام
از اصل تناظر است و عناصر دیگری نظیر حق انتخاب وکیل ،لزوم استقالل و بی طرفای
دادگاه را نیز شامل می گردد.
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