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اصول و قواعد دادرسى به همراه تشريفاتش محتويات دادرسي مدني مىباشند .اصول دادرسى كه موجد
قواعد هستند ،بنيان دادرسى عادالنه را مىگذارند و اين قواعد مقدمات رعايت اصول را فراهم مىكنند.
از اصول دادرسى اصل بىطرفى دادرس است كه مفهومى مجزا از اصل استقالل دادرس دارد .هدف از
اين نوشتار كسب شناخت از اصل بيطرفي دادرس و احصاء قواعد ناشي از آن ميباشد .مسأله مطرح اين
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طريق تحليل مقررات قانوني ،قواعد ناشي از آن را احصاء نمود .به عنوان نتيجه ميتوان گفت؛ اصل
بىطرفى دادرس قواعد منع تحصيل دليل ،رفتار مساوى با طرفين ،علنى بودن دادرسى و توجيه راى را
ايجاد ميكند .بنابر ضرورت كارآيى دادرسى به جاى كشف حقيقت و فصل خصومت ،دادرس در فرآيند
از تحصيل دليل براى طرفين ممنوع است .در جهت اجراي اين اصل ،قانونگذار لوازم رفتار مساوى با
امكان نظارت عمومى بر اقدامات و تصميمات دادرس است .براى اينكه بىطرفى دادرس در رسيدگى در
 . ۹دانشجوي دوره دکتري حقوق خصوصي ،گروه حقوق خصوصي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ايران.
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رسيدگى جهت احراز موضوع همكارى فعاالنهاي با طرفين دادرسى دارد ،ليكن در جهت حفظ بى طرفى
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راى وى هم منعكس شود ،راى دادرس بايد به واسطه استناد و استدالل موجه باشد تا نظر قضايى دادرس
تلقى شود.
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بيطرفي دادرس ،اصول دادرسي ،قواعد دادرسي
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اصللب بيطرفي دادرس ،اصلللي اس ل که مولود جنمه عمومي دادرسللي بوده ،زيرا اي اصللب
موجد قواعد و مقرراتي در دادرسلي اسل که لالماج جنمه آمره داشته و ليرقابب تخ ي تستند و
علدول از آنتلا نق دادرسلللي محسلللو ميگردد .عمومي بودن اصلللب بيطرفي به اي امر
برميگردد که اجراي اي اصلب در دادرسلي مزمه تيمي عدال در دادرسي محسو ميشود،
بر تمي اسلاس رفتار بيطرفانه دادرس در حي دادرسي در کليه دادرسيتا ضروري اس  ،چرا
که در لير اي صلورت عدال به عنوان عنصر ااتي دادرسي کنار گااشته شده و ديگر رسيدگي
صورت گرفته شايسته عنوان دادرسي نيس .
بايد در نظر داش که محتويات آئي دادرسي مدني عالوه بر اصول دادرسي ،قواعد دادرسي
و تشلريفات دادرسي نيز تستند چرا که اصول دادرسي از قواعد کليتر بوده و قواعد دادرسي به
نحوه جزئيتر از اصللول ،نتايآ آن اصللول را در دادرسللي مدني محقق مينمايند .ترچند تفکيک
دقيق بي اصلول دادرسي و قواعد دادرسي در مقررات و قواني صورت نگرفته اس  ،ليک ميب
به اي تفکيک را در اصللول و قواعد آئي دادرسللي مدني فراملي موسللسلله حقوق آمريکا ۹که با
تمکاري موسسه يکسان سازي حقوق خصوصي 2تهيه گرديده ،ميتوان ديد .تمچني قانونگاار
ما در ماده  ۹2قانون شلوراتاي حب اختال مصلو  ۹5۱4از دو عنوان اصلول و قواعد استفاده
نموده اس و جالب اينکه در ماده  ۹۱نيز از عنوان تشريفات دادرسي ياد نموده که جمع اي دو
ماده مثم وجود اصلول ،قواعد و تشريفات به عنوان سه محتواي آيي دادرسي مدني ميباشد و
مناسللب اسل که در ماده يک قانون آيي دادرسللي مدني اي سلله عنوان در کنار تا به عنوان
محتواي آئي دادرسي مدني در تعريف آن قيد گردند.
اصلب بي في دادرس تا به عنوان يکي از اصلول مسللا دادرسلي ،اومجن عنواني مستقب از
اصلب اسللتقالل دادرس اسل و ًانياجن مانند تر اصلب ديگر از اصللول دادرسللي ،موجد قواعدي از
American Law Institute, (ALI).
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International Institute for the unification of Privite Law, (UNIDROIT).
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دادرسلي مدني اسل که در مقررات آئي دادرسي مدني شيب بيني شدهاند و زمينهساز رعاي
اصلب بيطرفي دادرس در دادرسلي ميباشند .بر اي اساس در اي نوشتار ابتدا به شناخ اصب
بيطرفي دادرس ميشردازيا و سپس قواعد دادرسي ناشي از آن را برميشمريا.
 -1شناخت اصل بيطرفي دادرس
اصلب بيطرفي ۹مفهومي مجزا از اصب استقالل 2دارد و لزوم بيطرفي دادرس را براي تيمي
اجراي عدال در دادرسللي و اسللتقالل وي را به جه احسللاس اجراي عدال ضللروري دانسللتهاند
( .)Lew et al., 2005. 62-6۱بيطرفي دادرس صرفاج به رفتار و عملکرد دادرس در حي دادرسي
ميشردازد و به وضلعي دادرس قمب و بعد از دادرسي توجهي ندارد و در حي دادرسي ،دادرس به
عنوان شلخ معيني که به کار حقگزاري منصلو شلده اسل  ،بايد بيطر باشد و از شخ يا
اشللخام معي ديگري که در دادرسللي اينفع تسللتند جانمداري نکند ،به بيان سللادهن دادرس در
دادرسلي بايد گرايشي به اطرا دعوا نداشته باشد( .لمامي و محسني )34 ،۹5۱0 ،حال آنکه اصب
استقالل دادرس امري ناظر بر موقعي و وضعي دادرس نسم به طرفي و موضوع دادرسي اس
که فقط مويد حفظ ظاتر عدم جانمدارانه دادرس در قمب ،حي و بعد از دادرسي مي باشد.
 1-1مفهوم اصل بيطرفي دادرس

2
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بيطرفي را در لغ به معناي عدم تعصللب ،عدم جانمداري و عدم دخال در دسللتهبنديتاي
سللياسللي دانسللته و بيطر را به کسللي ميگويند که تعصللب نداشللته و جانمداري نکند (معي ،
 .)62۱ ،۹522از تمي معناي لغوي به واقعي اص ل الحي بيطرفي در دادرسللي ميتوان رسلليد،
زيرا يکي از مجاري اصللب بيطرفي ،رفتار دادرس در حي دادرسللي اسل و بر اي اسللاس دادرس
بلايلد در اقدامات خود در تمام مقاطع دادرسلللي به صلللورت بيطرفانه عمب کند و به نفع يکي از
طرفي رفتار نکند .رفتار او بايد من مق با آئي دادرسي و با مساوات کامب باشد و بيطرفي دادرس
حقي اسل که براي طرفي به صلورت بنيادي لحام ميشود (شمس .)۹23 ،۹52۹ ،بند  5اصب
اول اصول دادرسي مدني فراملي به لزوم بيطر بودن دادرس و دادگاه تصريح نموده و بند  ۹ماده
 6کنوانسلليون اروشايي حقوق بشللر ضللرورت بيطر بودن دادگاه و دادرس را تأييد نموده و حتي
«ديوان اروشايي حقوق بشلر درباره اتمي و مقام ممتاز اصلب بيطرفي بيان داشته اس که تفسير
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ميلليق بيطرفي موافق موضللوع و تد بند يک ماده  6کنوانسلليون نيس ل و اگر کسللي به مقام
ممتازي که برخورداري از دادرسللي عادمنه در يک جامعه دموکراتيک دارد بيانديشللد ،تي گاه اي
مقرره را تفسير مييق و محدود نميکند( ».لمامي و محسني ،شيشي  ،م )33
نق ه مقابب بيطرفي« ،جانمداري» ۹اسل  .جانمداري با ترجيح يکي از طرفي  ،نسم به طر
ديگر اتفاق ميافتد و منشلا آن نيز ات دادرس اسل  ،زيرا شلرايط درون اتني دادرس اس که
باعث ميشود او در دادرسي به سم يکي از طرفي دادرسي يا امر خاصي تمايب يا تنافر شيدا کند
و در نتيجه رفتار جانمدارانه يا مغرضانهاي از خود بروز دتد ،بنابراي بيطرفي ابتدا در ات دادرس
نق ميشللود و سللپس در رفتار او در حي دادرسللي بروز شيدا ميکند ( Red fern & Hunter,
.)2005, 2۹2
برخي به واس ه دشواري يا عدم امکان احراز جانمداري دروني عقيده دارند که بايد در فقدان
بيطرفي صللرفاج به امور ظاتري و بيروني بسللنده کرد (نيکمخ  ،)32 ،۹526 ،حال آن که عالقه
صلرفاج اتني به تي عنوان مصداق نق بيطرفي نيس که بخواتيا بواس ه دشواري در اًمات
آن را ناديده بگيريا و وقتي نق بيطرفي مصللداق دارد که در دادرسللي متملور گشللته باشللد.
مصلاديق نق بيطرفي ميتواند گاتي مصلداق نق سلاير اصول تا باشد ،نظير اينکه دادرس
اظهلارات يلا مدارکي را از يکي از طرفي در ليا طر ديگر قمول کند و طر لايب را از اي
امر م لع ننمايد تا دفاعيات وي را اخا نمايد ،در اي حال تا اصلللب تناظر نق گرديده و تا
اصللب بيطرفي ،از تمي رو بايدگف ن اصللول راتمردي حاکا بر دادرسللي در آًار و نتايآ ،گاتي
تمپوشاني دارند.
ضرورت رعاي بيطرفي دادرس نسم به طرفي از اموري ساده نظير برخورد با ايشان در دادگاه
شللروع و تا ضللرورت توجيه و مسللتند بودن راي ادامه مييابد و در طول اي مسللير تمام اقدامات وي
جه امر دادرسلللي را نيز در بر ميگيرد ،بنابراي اصلللب بيطرفي موجد قواعد متعدد در دادرسلللي
ميباشلد .در بيطرفي ،اسلاس مسئله ،وضعي شخصي و اتني داور در مقابب طرفي و در روند اداره
دادرسللي اسلل (واحد و معمودي )406 ،۹5۱۹ ،و شللايد بهتري تعمير از بيطرفي در بند  ۹ماده 5
قواعلد داوري  2IBAآمده که در مقايسللله با اسلللتقالل مقرر داشلللتهن «فقدان بيطرفي تنگامي رخ
ميدتد که يکي از داوران نسلم به يکي از طرفي تمعي قائب شلود يا درباره موضوع اختال شيب
داوري کند».
1

. Partiality
2 International Bar Association, (IBA).
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مصلاديق عدم بيطرفي با عدم اسلتقالل فرق دارد ،ليک در دادرسي دادگاهتا ضمان اجرايي که
معمومج براي علدم بيطرفي وجود دارد ،يکين تخلف انتظامي بودن نق اي اصلللب و ديگري تا اي
اسل ل که گاتي به صلللورت خام به اسلللتناد قانون اقدام صلللورت گرفته با نق بيطرفي رفع اًر
ميگردد ،حال آن که در دادرسلي دادگاه ضلمان اجراي عدم استقالل رد دادرس اس که به صورت
مشللخ مصللاديق آن در مواد قانوني شيببيني شللده اسلل  ،تمچني برخال اسللتقالل ،مجراي
بيطرفي تمام جريان دادرسلي اس و اي مها به ويهه از مواد  5 ،2و  ۱5قانون آئي دادرسي کيفري
مصو  ۹5۱2مشهود ميباشد.
با اي اوصلا تر چند عدم اسلتقالل دادرس ممک اس موجب جانمداري وي و در نتيجه
نق بيطرفي گردد ،ليک بيطرفي فارغ از موقعي و روابط دادرس به ديدگاه و موضللع اتني
دادرس نسم به طرفي که در رفتارش منعکس ميشود بر ميگردد (ايرانشاتي.)۹24 .۹5۱5 ،
در نتيجه اي اصب موجب محدودي رفتار و اقدامات دادرس در حي دادرسي ميشود و عدول
آن مي تواند منجر تخلف انتظامي و يا حتي مسئولي مدني دادرس و نيز بي اعتمار راي وي در
مراجع بامتر گردد.
 2-1مبنای اصل بي طرفي دادرس
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ممنا و خاستگاه اصول حقوقي که اصب بي طرفي دادرس نيز از مصاديق آن مي باشد ،آن «منمع
شنهان و نيرومندي اسل که اسلاس اصلول را شلکب داده و توجيه کننده الزام ناشلي از آنهاس ».
(صادقي)20 ،۹524 ،
اصللول دادرسللي مزمه دادرسللي ،عادمنه به عنوان يکي از حقوق بنيادي اشللخام تسللتند
(لمامي و محسلني ،شيشي  )۹۹ ،و اي اصول بر شايه عدال شکب گرفته اند (قرباني)۹42 ،۹5۱0 ،
با اي حال مي توان اخالق ،عقب ،ماتب ،تاريخ و تمدن ،خواسل تاي اجتماعي و تحومت سياسي
و اقتصادي را ممناي اصول دادرسي دانس (صادقي ،شيشي ).
در خصللوم اخالق به عنوان يکي از منابع اصللول حقوقي به نظر مي رسللدن «قانونگاار خواه و
ناخواه از نفوا اخالق و محيط خود مصلون نيس و ناچار اس که براي حفظ نظا و تأمي اجراي
قلانون ،قواعد اخالقي جامعه را رعاي کند .يعني تا حد امکان به کاري فرمان دتد که مردم نيز آن
را نيکو مي شلللمارند و عادتي را نهي کند که وجدان عمومي تا از آن گريزان اسل ل ( ».کاتوزيان،
 )36 ،۹573بر اي اسلاس بايد گف ن بي طرفي در دادرسي ممي يک قاعده اخالقي اس  ،زيرا اي
بيطرفي نه فقط در دادرسللي ،حتي در تر رفتار اجتماعي که يک شللخ نسللم به دو يا چند
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شللخ ديگر دارد از لحام اخالقي م لو اس ل  .در نتيجه آنچه که اخالق برنميتابد و حقوق به
آن ميشردازد و ميتوانلد ریي دادرس را بياعتمللار کنلد ،عللدم بيطرفي در رفتلار دادرس در حي
دادرسي اس  .شايد دادرس به يکي از طرفي عالقهاي داشته باشد اما اي عالقه را در ات و قلب
خود حمس نموده و به امر دادرسللي بپردازد ،بيشللک اي جا اصللب بيطرفي رعاي شللده اسل و
نميتوان به لحام اخالقي ايرادي بر دادرس و دادرسي از اي جه وارد آورد.
ممناي ديگر اصلول حقوقي ماتب يا شلرع اسل  ،چرا که «اي احساس و برداش آلازي که
حقوق ،بله گونله اي ،ريشللله در ملاتلب دارد بله اعتملار حقوق و تنجارتاي حقوقي ياري فراوان
مي بخشلللد ،زيرا امر و نهي و فرملان تلاي حقوقي از ديدگاه دي باوران و گروندگان به عنوان يک
عنصلللر مقلدس و در خور احترام و رعاي رخ مي نمايد .در اي نگاه و نگرش ،اگر قانون شلللک و
متخلف از چنگال عدال و قانون برتد ،از دسل عدل خدايي و کيفر رسللتاخيز نخواتد رس  .اي
برداشل  ،حتي در اسللاطير تا که بازتا روب نا و سللادهانديشللانه انسلانتا در جوامع اسل  ،به
خوبي ديده مي شلود( ».سلاک  3۹0 ،۹527 ،و  )3۹۹در اروشا نيز با سلل ه کليسا «نظريه نوظهور
مسليحي به عقايد باستاني نيروي ايمان ديني بخشيد و از اي راه موجب ادامه حيات آن باورتا در
تمام طول سلللده تايي شلللد که ايمان ديني عامب محوري و مرکزي در زندگي لربي بود( ».کلي،
)۹32 ،۹522
در نظام حقوقي ما ماتب از ديرباز ممناي بسللياري از مقررهتاي قانوني بوده و بيشللک اصللب
بي طرفي دادرس به عنوان يک اصللب راتمردي واجد ريشللهتاي شللرعي نيز تسلل  ،زيرا از جمله
چيزتايي که ترکب براي دادرس واجب شمرده شده ،اي اس که «يکي از متداعيي را به چيزي
که مسللتلزم ايراد ضللرر به ديگري باشللد تلقي کند .مانند آن که مدعي را به چيزي تلقي کند که
موجلب شلايرفته شلللدن دعوايب گردد مثب اي که مدعي دعواي خود را به طريق احتمال اظهار
کنلد ولي دادرس وي را تلقي نموده تلا آن کله به نحو جزم و ق ع اظهار دارد و يا تنگامي که بر
شللخ دعواي قرش شللده اسلل و دادرس چني احسللاس کند که مي خواتد اعترا نمايد وي
تلقي نمايد تا آن که انکار کند و نظير اينها( ».سنگلجي 62 ،۹52۹ ،و  )6۱در متون فقهي معمومج
ايب عنوان «آدا القيا » بر اي امور تأکيد شده اس (شهيد ًاني.)۹44 ،۹520 ،
عل اي ممنوعي تا اي اسل که بروز محم قلمي دادرس به لحام شلرعي اشکال محسو
ميشلود ،نظير قيليه مشهور قياوت قاضي منصو اميرالمومني بي ايشان و شخ يهودي که
برخورد تمعي آميز اوليه قاضللي مورد نهي امام قرار گرف و قاضللي ملزم به بيطرفي گرديد و در
رسليدگي خود رعاي بيطرفي را نمود و حکا خود را عليه اميرالمومني صادر کرد ،شس از لحام
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شرعي نيز رعاي بيطرفي بر دادرس واجب اس .
خواسل و آرمان تاي سلياسلي ،اقتصلادي ،فلسفي و اجتماعي افراد جامعه که برآيند فرتن ،
تاريخ و تمدن اسل مي تواند سازنده اصول دادرسي باشد (محسني .)۱7 ،۹526 ،اگر نظام دادرسي
جانمدارانه رفتار نمايد ،ممک اسل نارضللايتي عمومي را فراتا آورد و ايجاد دادگاه بيطر تمديب
بله يک خواسللل و آرمان عمومي گردد ،کما اي که ايجاد عدالتخانه به معني مرجع دادرسلللي با
دادرسان بيطر از جمله م المات مشرو خواتان در انقال مشروطه بوده اس .
 -2قواعد دادرسي ناشي از اصل بيطرفي دادرس
قمالج گفته شلد که اصلول دادرسلي سلازنده قواعد دادرسي به عنوان جزئي از آئي دادرسي
تستند و اصب بي طرفي نيز از اي امر مستثنا نموده و موجد قواعدي در زمينه دادرسي اس که
در ادامه طي چهار بند به اي قواعد ميشردازيا.
 1-2قاعده منع تحصيل دليل

1
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از جمله قواعد دادرسلي مسلتنمط از اصلب بيطرفي ،قاعده منع تحصليب دليب اس (متي
دفتري ،)54۱ ،۹572 ،زيرا «اًمات وقايع موًر در دعوا با دو طر اسللل  ،عدال ايجا ميکند
که دادرس در اي زمينه بيطر باشد ،به بيان ديگر بيطرفي مزمه تقواي دادرس در حقگزاري
اس ( »،کاتوزيان )42 ،۹522 ،ترچند برخي ديدگاهتاي جديد ممناي اي قاعده را اصب تسليط
دانسلتهاند (شوراسلتاد ،)۱۱ ،۹52۱ ،ليک در اي بند بر شايه نظر مشلهور خاستگاه و جايگاه اي
قاعده را بررسي ميکنيا.
از آنجايي که دخال فعال و شرتحرك دادرس در بدسللل آوردن دليب براي يکي از طرفي
اي ترديد جدي را در ات طر ديگر بارور ميسلللازد که دادرس بيطر نيسل ل  ،قاعده منع
تحصلليب دليب ايجاد شللد (شللمس )۹۹3 ،۹524 ،و اي قاعده از بدو ايجاد تاکنون دچار جرب و
تعديبتاي متعددي در نظامتاي حقوقي مختلف گرديده اسل  ،زيرا «دادرس فرشته چشابسته
در برابر واقعي تا نيسل ن انسلاني اس آگاه و شهوتبگر که به نداي وجدان نيز به تمان اندازه
حسللاس اسلل که به انجام دادن وظيفه ،به تمي جه  ،يکي از دشللوارتري گامتاي عدال
سللازگار کردن بيطرفي با شرتيز از بيتفاوتي و کاتلي در ششللتيماني از حق اسلل ( ».کاتوزيان،
شيشي )
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اصل الحي که بايد از بيطرفي تفکيک شلود انفعال دادرس اس ( .)Ibid, p. 232انفعال يا
بي اًري دادرس بيانگر حال و وضعي دادرس نسم به خواسته ،لوايح طرفي و امور موضوعي
مورد ادعا ايشلان اسل که دادرس اختياري در اي زمينه نداشلته و تابع اراده طرفي ميباشد،
آنچله که بايد رعاي شلللود بيطرفي دادرس اسللل (اشلللر الکتابي .)72 ،۹5۱۹ ،امروزه در
ديدگاهتاي نوي دادرسلي مدني بياًري دادرس کارن تر شده و قائب به نقب فعال دادرس در
جريان دادرسلي تسلتند و دادرسلي م لو  ،دادرسلي اس که با تمکاري طرفي و دادرس به
شيب برده ميشلللود (محسلللني .)۱7 ،۹52۱ ،با اي رويکرد قاعده منع تحصللليب دليب تعديب
گرديده و از سختي آن کاسته شده ،دادرس حيوري فعال و در عي حال بيطرفانه در دادرسي
دارد ،دادرس اختياراتب جه کشلللف حقيق بر اسلللاس ماده  ۹۱۱ق.آ.د.م .بايد در چارچو
موازي قانوني باشد و ام جانمدارانه تلقي ميگردد و کماکان از تلقي دليب ممنوع بوده و با اداره
دليب مي تواند زواياي شنهان شرونده را معلوم سازد و حتي راساج تحقيقاتي را جه کشف حقيق
انجلام دتد .بنابراي تحصللليب دليب جه رسللليدن به حقيق تا تنگامي که دليلي بر خرو
دادرس از بيطرفي نماشلللد ،نه اينکه ممنوع نيسلل بلکه دادرس او مکلف به کشلللف دليب تا
تس (مختاري .)۹۹2 ،۹5۱2 ،شس ضاب ه تشخي تحصيب دليب و تفکيک آن از تحقيق براي
کشف حقيق  ،اصب بيطرفي دادرس اس (اشر الکتابي ،شيشي  )22 ،و عليرلا تحومتي که
در نقب دادرس در دادرسللي مدني ايجاد شللده و آزادي عملي که به او جه کشللف حقيق
اع ا گرديده ،وي کماکان موظف به منع تحصلليب دليب به نحوي اسلل که مخب بيطرفي وي
باشد و بايد از اقدامات جانمدارانه خودداري نمايد (مختاري ،شيشي  .)۹22 ،دادرس اختيار دخب
و تصر در ادعا را ندارد و کماکان ادعا براي طرفي اختال اس ولي دادرس ميتواند با رعاي
حدود در اًمات نقب آفري باشد (شور استاد ،شيشي .)۹۹6 ،
با اي اوصا قاعده منع تحصيب دليب با تمه فراز و فرودتا و جرب و تعديبتايب ريشه در
اصلب بيطرفي دادرس دارد و از آنجا که اصلب بيطرفي دادرس به معناي انفعال او نيس  ،فعال
شدن دادرس و تمکاري او در دادرسي با طرفي امري شايرفته شده اس ليک اي فعال شدن
در کشللف حقيق کماکان مقيد به رعاي بيطرفي اس ل و مالك رعاي بيطرفي تا اقدام در
چارچو موازي قانوني و اختيارات تفوييي از سوي قانونگاار اس .
 2-2قاعده رفتار مساوی با طرفين

1

لزوم رفتار مسلاوي و برابري آييني طرفي در دادرسلي از نتايآ ضرورت برابري اشخام در
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اجتماع اس و در حقوق دادرسي اي مها از اصب بيطرفي دادرس استنتا ميگردد و در اکثر
نظامتاي حقوقي اصلللي اجماري براي دادرسللي اسلل (جنيدي« .)۹54 ،۹576 ،برابري آئيني
متداعيي از اي جه مورد توجه جدي اسل ل که موجب تيلللمي بيطرفي قواعد دادرسلللي
مدني[و رفتار دادرس مدني] نيز ميگردد .مقصلللود از بيطرفي قواعد دادرسلللي اي اسل ل که
مقررات دادرسي بايد به نحوي تنظيا شوند که براي تي يک از متداعيي از لحام رن شوس ،
دي  ،ماتب ،عقيده و جنس و تر عاملي که ممک اس ل بشللر در جه سللو اسللتفاده از آن و
تحقير تا نوع استفاده کند ،بيطر باشد( ».لمامي و محسني ،شيشي )65 ،
موضللع و رفتار مسللاوي دادرس با طرفي در بند  5-۹اصللول و قواعد آيي دادرسللي مدني
فراملي تصريح شده و دادرس بايد امکان برخورداري طرفي از رفتار برابر در طول مسير دادرسي
را تيللمي نمايد (شوراسللتاد ،)23 ،۹527 ،اي حق طرفي و تکليف دادرس اسلل و يک قاعده
آمره محسللو ميشللود ،حتي توافق طرفي نيز نميتواند مخب آن باشللد و ناديده انگاري اي
قاعده ميتواند راي دادرس را بياعتمار سازد (امير معزي ،شيشي .)5۹4 ،
در فقه اماميه نيز رفتار مسلاوي با طرفي دادرسلي امر واجب دانسلته شده با عماراتي نظير
«التسللويه بي خصللمي و تسللويه الحاکا» از آن ياد شللده و دادرس بايد از حيث گفتار ،سللالم
کردن ،نگاه کردن و انواع احترام و اکرام نظير اجازه ورود دادن و اان نشللسللت و برخاسللت و
گشلاده رويي و گوش دادن به کلمات طرفي در کمال تساوي رفتار نمايد و کليه اعمالب توام با
برابري با طرفي باشد و اي رفتار مساوي در ظاتر کفاي ميکند (شهيد ًاني ،شيشي ).
گفتيان عالوه بر رفتار دادرس ،مقررات دادرسي نيز بايد تمهيدات مزم جه برخورد مساوي
با طرفي را در خود داشلللته باشلللد ،تر چند گاتي در مقررات به واسللل ه تابعي اشلللخام
محدودي تايي براي ايشلللان در دادرسلللي برقرار مي گردد ،نظير اخا تأمي از اتماع دول تاي
بيگانه موضللوع ماده  ۹44ق.آ.د.م .که بر اسللاس بند  ۹ماده  ۹43به شللر رفتار متقابب دول
متموع ايشان ،از ارائه تأمي معا ميگردند و يا در صورت فوت و حجر يکي از طرفي  ،قانونگاار
به موجب ماده  ۹03ق.آ.د.م .جه حفظ حقوق ورًه متوفي و محجور تکليف به توقيف دادرسي
نموده اسل  ،اي تا نمونه تايي اسل که قانونگاار به مصلالحي از رفتار مساوي با طرفي عدول
نموده اس (لمامي و محسني ،شيشي .)76 ،
تر چند لزوم رفتار مسلاوي دادرس با طرفي در قانون آ.د.م .به صورت صريح قيد نگرديده،
ليک از ابتدا اي امر مدنظر نويسللندگان بوده که از دادرس نمايد عملي که دمل بر تمايب او به
يکي از اصلحا دعوا بکند ،سلر زند و او به لحام اقدامات خود حي دادرسي در تي يک از دو
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کفله ترازوي علدال خود چيزي نگاارد که موجب سلللنگيني آن بشلللود (احمد متي دفتري،
شيشللي ) .فلسللفه اي نکته به يک گرايب ف ري در بشللر برميگردد زيرا ف رت بشللر ،رعاي
برابري ،مساوات و توقع برخوردي نظير ديگران با خود را دارد و بواس ه بديهي بودن لزوم رعاي
رفتار مسلاوي با طرفي  ،قانونگاار به آن اشاره صريحي ننموده اس (شوراستاد ،)65 ،۹5۱۹ ،تر
چند لوازم آن را شيببيني نموده اسلل  .با اي حال قانونگاار قانون داوري تجاري بي المللي در
ماده  ۹2به صللراح قيد نموده که در داوري «رفتار با طرفي بايد به نحو مسللاوي باشللد »... .و
اي نشللاندتنده اتمي اي قاعده ميباشللد .در حقوق آلمان عدم رفتار مسللاوي داور با طرفي
تخلف از نظا عمومي آن کشور محسو مي گردد (جنيدي ،شيشي .)۹56 ،
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 3-2قاعده علني بودن دادرسي

1

قاعده علني بودن دادرسي که داراي م لوبي جهاني اس (يوسفزاده )۹50 ،۹5۱۹ ،به دو
معناس ل ن «يک اي که جريان دعوا و مجادمت اصللحا دعوا اصللومج علني و لير سللري برگزار
ميشلود و تر کس ميتواند در اتاق دادگاه حاضلر شده و از روند دادرسي م لع گرددن دوم آنکه
راي صللادره در اختيار عموم نهاده ميشللود تا مردم بتوانند از نتيجه کار دسللتگاه قيللايي م لع
گردند و به ارزيابي اعتمار و مشلروعي آن بپردازند( ».لمامي و محسلني ،شيشي  )74 ،بنابراي
دادرسلي علني ضللرورتي بنيادي در شللفافي و قانوني بودن رسليدگي اسل (شللمس،۹52۹ ،
 )۹27و با علني بودن دادرسللي مشللخ ميگردد که دادرس تا چه ميزان معيارتاي دادرسللي
بي طرفلانه را رعاي نموده و نظارت نه تنها براي طرفي مقدور ميگردد بلکه براي عموم جامعه
نيز ممک ميشلللود تا تمگان از جريان دادرسلللي م لع گردند و اي تيلللميني براي مقابله با
م لقگرايي دادرس و شلاخصلهاي براي حفظ آزادي و حقوق فردي و شعور مدني تلقي ميشود
(شوراستاد ،شيشي .)56 ،
اتمي علني بودن دادرسي در نظام حقوقي ايران به حدي بوده که اصب  ۹63قانون اساسي
به عنوان قاعدهاي آمره آن را شايرفته تر چند «در مواردي که مصلللح جامعه در ميان باشللد
(نظا عمومي ،اخالق حسنه و عف عمومي) يا مصلح طرفي در ميان باشد (دعاوي خصوصي
به درخواس ل طرفي ) جلسلله دادگاه ميتواند ليرعلني برگزار و اصللب علني بودن ناديده گرفته
شلود .المته اي موارد کامالج جنمه اسلتثنايي دارند و بايد تفسير محدود شوند( ».شريفي.۹522 ،
)۹54
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 شيشي ) ليک،برخي علني بودن را از نتايآ آًار اصلب تناظر دانسلتهاند (مرتيي يوسفزاده
بايد گف ن تر چند علني بودن دادرسلللي به کنترل اينکه دادرسلللي تناظري بوده يا خير کمک
 يعني اينکه امکان،  اما آنچه که باعث ميشلود دادرسي علني باشد لزوم بي طرفي اس،ميکند
نظارت طرفي و جامعه بر رفتار دادرس با علني بودن فراتا ميگردد و آنچه که در بدو امر براي
عموم از اي علني بودن مشللخ ميگردد نحوه رفتار و اقدامات دادرس اسلل که آيا بيطرفانه
بوده اس يا خير؟
 براي،المته گاتي اي قاعده در تعارش با برخي اصللول ديگر در دادرسللي محدود ميگردند
 محرمانه بودن، قاعده حاکا،  بواس ه اصب حاکمي اراده طرفي،نمونهن در دادرسي بوسيله داور
 عل تا اي اس که،دادرسلي اسل و ضرورتي ندارد که رسيدگي به صورت علني انجام شود
 در صلللورت عدم،بواسلل ه نقب فعال طرفي در دادرسلللي و احاطه کامب آنها بر فرايند داوري
. طرفي ميتوانند راي را اب ال نمايند،رعاي بيطرفي داور
1

 قاعده توجيه رای4-2

 در راي او متملور ميشود و او با طي فرآيند دادرسي به تر نتيجهاي،نتيجه دادرسي دادرس
 تنظيا و نگارش راي آدابي دارد که بايستي رعاي،که ميرسلد آن را در راي خود بيان ميکند
.)2۹4 ،  شيشي، (شمس2گردد
۹-

Essentiels-Motivitation.

2

How to Write a Judgement? The Khmer Institute of Democracy, available at:
www.khmerrough.com/pdf/CriticalThinking-Eng/Part7-CriticalThinking.pdf, p. 6۱.

parties, their legal representatives, and the attorneys of record; 2. The designation of the court and the
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: اموري را که شاکله راي را تشکيب ميدتد عنوان ميکند، قانون آيي دادرسي مدني آلمان5۹5  ماده:براي مثال
Section 5۹5 Form and content of the judgment: «(۹) The judgment shall set out: ۹. The designation of the
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names of the judges contributing to the decision; 5. The date on which the court proceedings were declared
terminated; 4. The operative provisions of a judgment; 3. The merits of the case; 6. The reasons on which
a ruling is based. (2) The section addressing the facts and the merits of the case is to summarise, in brief
and based on the essential content, the claims asserted and the means of challenge or defence brought before
the court, highlighting the petitions filed. The details of the circumstances and facts as well as the status of
the dispute thus far are to be included by reference being made to the written pleadings, the records of the
hearings, and other documents. (5) The reasoning for the judgment shall contain a brief summary of the
considerations of the facts and circumstances of the case and the legal aspects on which the decision is
based.» Code of Civil Procedure as promulgated on 3 December 2003 (Bundesgesetzblatt (BGBl., Federal
Law Gazette) I page 5202; 2006 I page 45۹; 2007 I page ۹72۹), last amended by Article ۹ of the Act dated

۹0 October 20۹5 (Federal Law Gazette I page 5726).
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يکي از اموري کله بلايد رعاي گردد ،توجيه راي اسللل که قاعدهاي در چارچو اصلللول
راتمردي حاکا بر دادرسي بوده و منجر به شايرش آرا از سوي طرفي و عر ميگردد (لمامي
و محسللني ،شيشللي  )۹32 ،و اتقان و اسللتحکام آرا نيز منو به رعاي اي قاعده در من وق و
اسما راي اس (عموزاده مهديرجي.)243 ،۹5۱0 ،
توجيه راي دو وجه استناد و استدمل داردن
اسلتناد در لغ به معني سند آوردن ،محکا کردن و سند قرار دادن چيزي اس  .استناد در
راي يعني ت ميق موضوع دادرسي و تصميا دادرس با قواني مربوطه ،در حقيق استناد در آرا
به مخاطب تفهيا مينمايد که اساس تصميا دادرس م ابق با حکوم قانون بوده و قانونمداري
به عنوان يک رفتار مدني رعاي شلده اسل  ،المته استناد بايد به نحو صحيح باشد تا باعث قوام
راي و ابرام آن در مرجع بلامتر گردد (قلعه نوي .)۹0۱ ،۹5۱۹ ،در دادرسلللي داخلي «راي بايد
مسللتند به قانون و در صللورت عدم امکان اسللتناد به قانون ،مسللتند به منابع معتمر يا فتاوي
معتمري باشلد که در اصلب  ۹67قانون اسلاسي و ماده  5قانون آئي دادرسي مدني ،مورد تأکيد
واقع شدهاند( ».مهاجري)33 ،۹5۱۹ ،
راي دادرس بايد مسلتدل تا باشد چرا کهن «استدمل يگانه طريقه ايس که به رويه قيايي
ارزش علمي ميدتد .احکام دادگاهتاي قديا فرانسللله (شارلمانتا) از نظر علمي قابب اسلللتفاده
نموده براي اينکه اسلتدمل نداشل ولي آرائي که در اي عصلر از دادگاهتا صلادر ميشود مدلب
اسل و ممناي علمي دارد و سير تکاملي رويهي قيايي از م العه آن آرا بدس ميآيد :اسما
و جهاتي که در نظر قيلات تأًير کرده مشلکالت اقتصادي يا اجتماعي که دادرسان بوسيله آرا
خود سلعي در حال آن کردهاند مشلهود ميگردد( ».شمس ،شيشي  2۹6 ،و  )2۹7با اي اوصا
مسلتدل بودن راي صادره بدي معناس که راي عالوه بر مقرون بودن به دميب و مدارك قوي،
بايد با اسلتدمل دادرس صادرکننده راي تمراه باشد .اي استدمل ميتواند در شاسخ به استدمل
طرفي يا يکي از آنتا يا به عنوان تميي مدلول حکا بيان شده باشد (مهاجري ،شيشي ) و راي
را براي مخاطمان آن و متخصصي قابب شايرش ميسازد.
اينکه چرا راي بايد مسلتند و مستدل باشد ،ناشي از اي اس که راي دادرس بايد به نحوي باشد
که «مقامتاي ناظر و دو طر دعوا بدانند که قاضلللي با بيطرفي و از راه متعار و به حکا من ق به
سلوي واقع رتمري شلده اس » (کاتوزيان ،شيشي  ،)30 ،راي او حاصب بررسي دعوا و استنماطب از
امور موضلللوعي و حکمي ايربط بوده اسل ل و بله نوعي نشلللان دتد که دادرس به لحام اتني چه
مسليري را طي نموده تا به اي تصميا رسيده اس و اگر رايي فاقد عناصر مزمه يعني جهات ،دميب،
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مسلتندات ،اصلول و مواد قانوني باشلد ،ديگر شلايستگي اطالق عنوان راي قيايي را ندارد (لمامي و
محسلني ،شيشلي  )۹3۱ ،و در تر حال «آزادي دادرس در احراز واقع ،در تي صورتي او را بينياز از
توجيله اعتقاد خود و مماني آن نميکند .الزام دادگاه [دادرس] به اسلللتدمل و تکيه بر قواني يکي از
تيلللمي تلاي مها بيطرفي دادرس و امکان بازرسلللي انديشلللهي او در دادگاهتاي بامتر اسل ل ».
(کاتوزيان ،شيشي )35 ،
در نظام حقوقي ايران توجيه آرا به قدري اتمي دارد که اصللب  ۹66قانون اسللاسللي بر آن
تأکيد داشته و ميا بر آن بر اساس بند  4ماده  2۱6ق.آ.د.م .از نکاتي که ضرورت دارد در آرا
قيد گردد ،لوازم توجيه راي اعا از اسللتناد و اسللتدمل اسلل و حتي عدم توجيه راي از سللوي
مقامات قيللايي بر اسللاس بند  ۹ماده  ۹3قانون نظارت بر رفتار قيللات مصللو  ۹5۱0/7/۹7از
مصاديق تخلفات مستوجب مجازاتتاي انتظامي قلمداد شده اس .
در نتيجه ،دادرس براي اينکه بيطرفي خود را نشلان دتد ،بايسلتي راي را به زيور استناد و
اسلتدمل آراسلته سلازد تا نظر و عالقه شلخصي وي قلمداد نگردد و نظر قيايي محسو شود.
راي دادرس با تکيه بر اسلتناد و استدمل بايد ارزش علمي داشته باشد ،تا اومج مخاطمان خود را
قانع سللازدً ،انياج با اي اسللتناد و اسللتدمل از خود دفاع نمايد تا به سللادگي نق نگردد و ًالثاج
اًمات کند که دادرس به تکليف خود يعني دادرسي بيطرفانه عمب نموده اس .
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نتيجهگيری
مقررات آيي دادرسلي مدني از اصلول دادرسي ،قواعد دادرسي و تشريفات دادرسي تشکيب
ميشلود و قواعد دادرسلي از اصلول دادرسي منتآ ميشوند که زمينه ساز اجراي اصول دادرسي
مي باشللند و شللايسللته اسلل که در ماده  ۹قانون آيي دادرسللي مدني در مقام تعريف آيي
دادرسي مدني به تر سه محتواي آن اشاره گردد.
از جمله اصلول دادرسلي ،اصلب بي طرفي دادرس اسل که مفهومي مجزا از اصب استقالل
دادرس دارد .نق بيطرفي دادرس صللرفاج در ات وي ايجاد نميشللود ،ترچند از ات دادرس
منتآ مي شلللود ،ليک تلا زملاني کله جلانمداري دادرس از يکي از طرفي در رفتار او در حي
دادرسي بروز نيابد نق بي طرفي محقق نمي شود .بنابراي با جانمداري عملي دادرس از يکي از
طرفي در امر دادرسلللي او از بي طرفي خار گرديده و اي امر مي تواند نق ریي صلللادره و يا
مسللئولي انتظامي او را موجب شللود .مجراي اصللب بي طرفي رفتار و عملکرد دادرس در حي
دادرسلي اس  .اصب بيطرفي قواعدي را ميسازد که از ميان قواعد دادرسي ،قواعد منع تحصيب
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دليب ،رفتار مساوي با طرفي  ،علني بودن دادرسي و توجيه راي ،از اصب بي طرفي دادرس ناشي
مي شوند.
قاعده منع تحصليب دليب که از ضلروريات اصب بي طرفي اس به معناي انفعال دادرس در
حي دادرسللي نيسلل بلکه تمکاري فعامنه دادرس با طرفي جه کارايي دادرسللي و تا حد
امکان احراز واقع در چارچو موازي قانوني و اختيارات تفوييي از روي قانونگاار اس .
قلاعلده علني بودن دادرسلللي از آنجا که امکان ارزيابي طرفي و عموم را بر عملکرد و رفتار
دادرس در حي دادرسلي فراتا مي کند از اصلب بي طرفي دادرس منتآ مي شود ،ليک گاتي
اجراي اي اصب در تعارش با برخي ديگر از اصول دادرسي محدود مي گردد.
اسلتناد و استدمل وجوه توجيه راي تستند و مستند و مستدل بودن راي دادرس مثم بي
طرفي او در دادرسي اس و مسيري که به لحام اتني دادرس براي رسيدن به راي طي نموده
اسللل را معلوم مي نملايلد و توجيله راي آن را براي مخلاطمانب فارغ از له يا عليه بودن قابب
شايرش مي کند.
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منابع
الف) کتب فارسي
اشرف اكتابي ،ویشاب ايفا اجببري دكيل در دادرس ،مدن ،چبپ ایل اناابرات جبیدانه جنگل چبپ ایل
.1931
اميف معزي احمد دایري ييناكملل ،در دعبیي يب رگبن ،ناف دادگساف چبپ دیم .1911
اشفانارررب  ،عليف رررب اعافاا يره راي دایري در دایري ربي جابري ييناكملل ،موسرررسررره م بكعبت ی
پژی ش بي حقوق ،شهف دانش چبپ ایل .1939
پوراسابد مايد اصول ی قواعد وشين دادرس ،مدن ،ففامل ،موسسه م بكعبت ی پژی ش بي حقوق ،شهف
دانش چبپ ایل .1911
جنيدي كعيب قبنون حبکم در دایري بي جابري ييناكملل ،ناف دادگساف چبپ ایل .1911
سبکت محمدحسين حقوقشنبس ،مقدمهاي يف دانش حقوق چبپ ایل ناف ثبكث .1911
سنگلا ،محمد وشين دادرس ،مدن ،در اسالم چبپ چهبرم اناابرات حدشث امری .1911
شمس عبداهلل وشين دادرس ،مدن ،جلد سوم اناابرات دراک چبپ نخست .1911
شمس عبداهلل وئين دادرس ،مدن ،جلد دیم ناف ميزان چبپ ایل .1911
شرهيد ثبن ،جحفشف اكفی ره ف ،شرفل اكلمعه جهيه کنندعل عليف رب امين ،ی محمدر رب وشا ،انااربرات سمت ی
موسسه فف نگ ،طه چبپ سوم .1911

قفيبن ،عل ،دادرسرر ،منارر بنه در ریشه دادگبع اریپبش ،حقوق ياررف چبپ ایل اناارربرات حقوق امفی
.1931
قلعه نوي محمد شبخاه بي اجقبن وراء قضبش ،در امور مدن ،اناابرات فتفسب ان چبپ ایل .1931
کبجو شبن نبصف اثببت ی دكيل اثببت جلد ایل چبپ شام ينيبد حقوق ،ميزان .1911
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غمبم ،مايد ی حسن محسن ،اصول وشين دادرس ،مدن ،ففامل ،ناف ميزان چبپ ایل .1931
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صبدق ،محسن اصول حقوق ،ی جبشگبع ون در حقوق مو وعه چبپ ایل ناف ميزان .1911
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کبجو شبن نبصرف مقدمه علم حقوق ی م بكعه در نابم حقوق ،اشفان چبپ ييسرت ی شتم شرفکت سهبم،
اناابر .1911
کل ،جبن جبرشخ مخااررف جروري حقوق ،در غف
.1911

جفجمه محمد راسررخ چبپ دیم اناارربرات طفل نو

ماين دفافي احمد وشين دادرسررر ،مدن ،ی يب رگبن ،جلد دیم مامل علم ،ی فف نگ ،ماد چبپ ایل
.1911
محسن ،حسن ادارع جفشبن دادرس ،مدن ،يف پبشه متبري ی در چبرچو اصول دادرس ،شفکت سهبم،
اناابر چبپ ایل .1913
مخابري رحيم ار شبي ،قضبش ،ادكه اثببت دعوا مامل علم ،ی فف نگ ،ماد چبپ ایل .1931
معين محمد فف نگ شك جلدي فبرس ،معين اناابرات رشن چبپ چهبرم .1911
مهبجفي عل ،مبسوط در وشين دادرس ،مدن ،جلد دیم اناابرات فتفسب ان چبپ سوم .1931
شوسف ادع مفجض ،وشين دادرس ،مدن ،شفکت سهبم ،اناابر چبپ ایل .1931
ب) مقاالت فارسي
پور اسابد مايد پيداشش ی چبكش قبعدع منل جحايل دكيل فالنبمه حقوق ماله داناتدع حقوق ی علوم
سيبس ،دیرع  11شمبرع  1مسابن .1913
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پوراسررابد مايد نقش دادرم مدن ،در جحارريل دكيل ی کاررف حقيقت م سرسرره م بكعبت ی پژی ش بي
حقوق ،شهف دانش چبپ دیم .1931
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شرفش  ،مهدي مقفرات جضرمينکنندع اصل ي،طفف ،دادرم در حقوق اشفان ماله حقوق ،دایر شمبرع
دیم پبشيز ی مسابن .1911
عمو ادع مهدشفج ،ر رب موانل اجقبن ی اسراحتبم وراي قضربش ،منااف شدع در ماموعه مقبحت حقوق،
مفيوط يه راي قضربش ،گفدویري شدع يوسيله معبینت ومو ی جحقيقبت قوع قضبشيه چبپ ایل ناف راع
نوشن 1931
محسرن ،حسرن نابم بي دادرس ،مدن ،فالنبمه حقوق ماله داناتدع حقوق ی علوم سيبس ،داناگبع
جهفان سبل  91شمبرع  1يهبر .1911
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نيتبخت حميدر ب جفل ی خبجمه مأمورشت دایران ماله جحقيقبت حقوق ،دی فالنبمه علم-،پژی ا،
داناتدع حقوق داناگبع شهيد يهاا ،شمبرع  11پبشيز ی مسابن .1911
یاحد شرقبش ی ر رب معبودي نياربيوري اساقالل ی ي ،طفف ،دایرر جفاد ی جمبشز ام بكعه ج بيق ،در
دایري جابري ييناكملل )،ماله م بكعبت حقوق ج بيق ،دیرع  1شمبرع  1يهبر ی جبيسابن .1931
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