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مقدمه
ف.ج.م.د.آ.ق17یال14مواددرآنمحدودهو1تناظراصلآندرکهفرانسهحقوقبرخالف 

واصلنیاخصوصدریحیتصرایران،حقوقدر،)Lefort, 2007, p.186(استبینی شدهپیش
یدادرسنییآنظاممشتركنقطه،مسئلهنیهمقاًیدقونداردوجودآنياجراضمانتومحدوه

متوندرآنمحدوهوتناظراصلمفادهمسیانگلیحقوقنظامدریعنیاست،سیانگلورانیا
ومختلفمنابعازراتناظرد اصلیباجتاًینتو) 123: 1389،يدریح(استامدهینصراحتبهیقانون
وشودیمیبررسبخشچهاردرمقالهنیامطالبراستانیادر. کرداستخراجپراکندهیقانونمواد

. شدخواهدلعهمطاهمموازاتبهنظامدومقررات

اصولریساباآنسهیمقاوتناظرمفهوم.1
مطرح شده یحقوق داخلدرPrincipe du Contradictoireعبارتهترجمباتناظراصل

برعالوه،اندبودهرانیاحقوقدراصلنیاییشناساوفیتعریپدرکهیاندانحقوق. است
ای(Contradictoireواژههترجمدریتقابلحتیایضتعارتقابل،همچونیواژگاناز،تناظرواژه

Contradiction(اندکردهاستفاده)،معناستنیابهاصلنیا،خالصهطور به). 61: 1381شمس
نیاز طرفیکیفراهم شود و ییقضاعادالنهیدگیرسامکان،مخاصمهنیطرفبهنسبتدیباکه

طور به). 127: 1393،يو جعفرياحمد، پوریقل(ردیقرار نگيگرینسبت به ديبرترتیدر موقع
طرفادلهوادعاهاازدارندحقیمدنمخاصمهنیطرفنکهیاازاستعبارتتناظرتر،واضح
یبرخباییهاشباهت،تناظر. باشندداشتهادلهنیابامقابلهيبرایکاففرصتوشوندآگاهمقابل

بهآنیاصلعناصروتناظربهترشناختيبرا. داردیفراملویملیمدنیدادرساصولاز
. آن با تناظر پرداخته خواهد شدسهیمقاواصولنیافیتعر

ترافعاصل. 1-1
حقیمدنیدگیرسنیمعناست که فقط طرفنیاست و به ایسیانگلیاصالتاً اصل2،ترافعاصل

شباهت. کندصادريرأتواندیمنیطرفادلهاساسبرفقطدادگاهوکنندمطرحراخوددارند ادله
اندانحقوقاز ياهدعاستشدهباعثآنبودنتناظريویمدنیدگیبودن رسترافعینیبيظاهر

بودن آن يمترادف تناظری،دگیبودن رسهمان ترافعیایAdversarial principleکنندتصور
1. Principe du contradictoire
2.Adversarial Principle
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ياصل فرانسوکیناظر که با اصل تیدگیبودن رسترافعیکهیدرحال) 140: 1389،يدریح(است
ادلهطرححق،نیطرفتنها،اوالًکهمعناستنیابهیدگیبودن رسترافعیدرواقع . است متفاوت است

،تناظريفرانسواصلمفادیولردیبگمیتصمنیطرفادلهاساسبرصرفاًدیبادادرس،اًیثانودارندرا
درلیدلآننکهیامگردهدقرارخودحکمدمستنرایلیدلتواندینمدادرسکهاستنیاانگریب

شتریبی،سیاصل انگلنیبنابرا). Jolowicz, 2000, p.176(.باشدشدهگذاشتهبحثبهيتناظرطیمح
یاصلهدفدر واقع، . بر تناظر نداردیمیاست و داللت مستقیدر دادرسیناظر به عدم دخالت قاض

درکیدموکراتندیفرانیتضم،تناظریاصلهدفیولاستلیدللیتحصازیقاضمنع،ترافعاصل
.استیدگیرس

1نیطرفینییآيبرابراصل. 1-2

کهمعناستنیابهخالصهطور بهه و شداشاره به این اصل یفراملیدادرسنییدر اصول آ
طرفدوهريبراادلهطرحودفاعيبراعادالنهفرصتودعوانیطرفبابرابررفتاردیبادادگاه

حقوقاصولازواستتریکل،تناظرباارتباطدراصلنیا). ALI, 2004,P.20(.کندنیتضمار
فراتر،اصلنیادامنهکهاستخاطرنیهمبه. ردیگینشأت م) در مقابل قانونيبرابر(یعموم

ضیتبعبامقابلهيبراییبناعنوان سنگبهآنازوشودیممیترسیمدنيدعوانیطرفروابطاز
حیتشردرفراملییمدنیدادرسنییآاصولکنندگاننیتدو. شودیماستفادهيزیستگانهیبو
اساسبرنابرابربرخوردوضیعبتهرگونهشاملینییآيبرابرنیتضمکهکنندیمانیباصلنیا

بریشکليهاهیرووماتیتصمشودمطمئندیبادادگاهوشود یمنیطرفاقامتگاهایتیتابع
ازنیتضمافتیدراصل،نیامفادمطابق،مثاليبرا). .Ibid(شودیماتخاذنیطرفيبرابرساسا

. شودیمحسوب متیبر اساس تابعینییآينقض برابرینوع) م.د.آ.ق144ماده(گانهیباتباع

2استماعحقوقانونمطابقابالغ. 1-3

ملیدر حقوق یولخوردیمچشمبهفراملییدادرسنییآاصولانیمدرهم،اصلنیا
نیايمحتوا). Loughlin, 2004: 155(.ه استشدلزوم ابالغ مطابق قانون اشاره به تنها ،سیانگل

ياوهیشبهدیباطرفهرمداركواسناد،آنادامهویدگیرسشروعدرکهداردیمانیباصل
اسناد و نیود دفاع کند و همچناز خهاآنبرابردربتوانداوتاشود ابالغ گریمؤثر به طرف د

1.Procedural Equality of the Parties
2.Due notice and the Right to Be Heard
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دادگاهزبانبهدیبا،مؤثربودنيبراابالغ،اصلنیمطابق ا. کندمدارك خود را به دادگاه ابراز 
اختالفمنشأقراردادیِاصلزبانایشوندهابالغمتبوعکشورزباننیهمچنوکنندهیدگیرس

دفاع از خود ، او انجام گرفته استهیکه علییاهاادعبا فهم کاملِ شوندهابالغتاردیگانجام
ادلهطرحيبرایمعقولویکافزماندیبانیطرفازهرکدامنیهمچن). ALI, 2004,P.22(.کند

) لزوم ابالغ مطابق قانونیعنی(اصل نیقسمت اول ا. داشته باشداریدر اختیو حکمیموضوع
ابالغتاکهیمعننیابهاست،ظرتناتحققيبراینیعيالهیوسدر واقع، از مقدمات تناظر و 

نیادومقسمتیولبود،خواهدرممکنیغتناظرنیتضم،ردینپذانجامیمقتضشکلبهاوراق
کردقلمدادیدادرسفراملیاصولدرتناظرمعادل،مسامحهباتوانیمرا) استماعحق (اصل
دفاع در برابر يبرایافطرف مقابل و داشتن فرصت کاتیاطالع از مدع،تناظرجوهرکهچرا
.استآن

حقوقآمرهقواعدباتناظرارتباط. 2
قواعدونیادیبناصول،کرداستفادهآنتوان ازمیتناظراصلاستنباطدرکهیموضوعاتازیکی
توان بامینیبنابرا. شودمیمحسوبآنيهارمجموعهیزازخود،تناظرقاعدهکهاستياآمره

حقوقدر. بردیپاصلنیاوجودبه،تناظرباقواعدنیاکردنمرتبطوآمرهقواعدنیاکشف
انیبOverriding Objectiveبحثدرو1یمدنیدادرسقواعد1بخشدرآمرهقاعدهنیا،سیانگل
بهمربوطدیجداصولقواعد،نیا«:استآمدهقواعدنیا1بخشازاولپاراگرافدر. استشده

عادالنهرايدعاوسازدقادررادادگاهکهاستنیاآنیاصلهدفکهاستیدادرسنییآ
انیبنحونیابهرادعواعادالنهوفصلحلقیمصاد،بخشنیهمدومپاراگراف. »کندوفصلحل
نیتضم- الف: شودیممواردنیاشاملباشدپذیر امکانکهییجاتادعواعادالنهوفصلحل«:کندمی

.»...دارندقرارگریکدیبابرابرگاهیجادردعوانیطرفکهمطلبنیا
نانیاطمویبررسراطرفدوهرتیموقعدیباکند،یمیدگیرسییدعوابهدادگاهکهیزمان
). Loughlin, 2004, p.106(.دارندقرارگریکدیبابرابریگاهیجادردعوانیطرفکهکندحاصل

وهستندآنتیرعابهمکلفهادادگاههمهکهاستینیادیبنقاعده،همبادعوااصحابيبرابر
،موردنیادر. انددادهارائهآنازیموسعنسبتاًریتفس،گذشتهيهاسالدرهمسیهاي انگلدادگاه

بهقواعدنیااندکردهیسعکنندگانبیتصو. استشدهجراالاالزم1999سالدر) CPR(سیانگلیمدنیدادرسقواعد.1
یده شده ناما.م.د.ق،اختصاربه،قواعدنیامقالهنیادر. ردیدربرگرایدنمیدادرسمختلفيهاجنبهتماميریفراگشکل
.است

2. Overriding Objective
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لیوکدعوادو طرف هر،پروندهنیدر ا. مناسب است1)1999(سیلوهیعلمالتزپروندهذکر
را به دادگاه Silkیا3ارشدلیوککیخوانده و2ارشدریغلیوککی،خواهان. کرده بودنداریاخت

یدادرسقواعد1,1,2ماده)الف(بندخواهان به استناد ی،دگیرسلسهجقبل از . کردندیمعرف
نیاستدالل خواهان ا. ارشد را به دادگاه دادلیمنع خوانده از استفاده از وکيتقاضا،سیانگلیمدن

از قدرت برابر برخوردار باشند که با دیدعوا بانیطرف1,1,2ماده)الف(بندبود که مطابق مقرره
هرچند ). Grainger, 2000, p.19(.نداردوجودبرابرقدرتنیاشانیوکالوضع موجود درباره
اظهار یرد کرد وللیدر انتخاب وکدعوانیطرفيتعارضش با اصل آزادلیدادگاه تقاضا را به دل

را در خصوص مسئلهدعوااصحاب يبرابر،یرا دارد که از طرق فرعاریاختنیداشت که دادگاه ا
وخواستهمبلغبارمتناسبیغ،ارشدلیوکازاستفادهپروندهنیادرچونمثالً.کندمحققحاضر
جبرانبهحکمتواندیدادگاه م)ا.م.د.ق1,1,2ماده)ج(بندارجاع به مقرره(.استیدگیرسنحوه
تیاهمدر.)Grainger, 2000:p19(.ندهدارشدلیوکالوکالهعنوان حقبهشدهداختپرمبلغ
. کرداستنادهم4شرکتهیعلپاولمانندیمشابهيهاپروندهبهتوانیمدعوانیطرفیمالتیوضع

)Loughlin,2004,p.106.(
مندرج ا مجموعاَ قاعدهام،نظر دارددعوانیطرفيتساویمالجنبهبهشتریبهاپروندهنیاهرچند

یدگیرسشئوندر همهدیبادعوانیاصل است که طرفنیاانگریبسیانگلیقواعد دادرس1در ماده 
همبادیبایحقوقخدماتبهشانیدسترسزانیمدریحتیمدنيدعوانیطرفیوقت. باشندبرابرهمبا

از نیکرد که طرففیتوصعادالنهرا دعواکیوفصل حلتوانیمیزمانیاولقیطربهباشندبرابر
مؤسسهکهيامجموعهدرنیهمچن.ابندیبراهاآنهم مطلع شوند و فرصت مناقشه يادله و ادعاها

منتشر یدادرسنیادیدر موضوع اصول بنکایبا انجمن حقوق آمريرم در همکاریحقوق خصوص
يهانظامهمهدرکهیعنوان اصولهبرا6استماعحقو 5دعوانیطرفيتساودو اصل ،کرده است

.(American Law Institute, 2005:p20, 23).استبردهناماستمحترمایدنیدادرس
تواندیدارد میخیتارشهیرسیکه در انگلیاتهامیدادرسستمیس7ی،اصلهدفمبحثبرعالوه

1.Maltez v lewis [1999]
2. Junior counsel

.استSilkازترنییپای،شغلمرتبهنظرازکهندیگوJuniorایرارشدیغلیوکرا) Barrister(يدادگستريوکالمرتبهنیاول
3. Senior Counsel

خدماتشانيبراگروهنیاکهيدستمزد. شودیماعطاملکهلهیوسبههاآنعنوانکهندیگوراسترهایبارارشدمرتبه
.نامندیمsilkشانیشمیابرلباسخاطربهراوکالنیا. استارشدریغيوکالازباالترمراتببهرندیگیم

4.Powell v Pallisers of Hereford Ltd and Others [2002]
5.ProceduralEquality of the parties
6.The right to be heard
7.Overriding Objective
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مربوط ادلهودعوا،یاتهامیدادرسدر.کرداستخراجآنازراتناظرتوانیمکهباشديگریدموارداز 
تاًینهاودهدیمشکلنیطرفيهاتالشراندیفراکل. شودیمطرح مدعوانیبه آن فقط به ابتکار طرف

یژگیونیا). parisi,2002, p.2( .ردیگیممیتصمنیطرفۀمطروحادلهاساسبرتنها،طرفیبیِقاض
یاصلکه هستهیدر نظام. داده شدحیتوضنیاز اشیپکه 1نامندیرا اصل ترافع میهامتایدادرس

منع لیدللیتحصازیقاضکه ياگونهبه- استگریکدیدر برابر نیاحتجاجات طرف،در آنیدگیرس
. شوداستنباط نیبودن دادرسیو ترافعیاتهامیِمنطقجهیعنوان نتبهتناظراصلکهاستسخت- شودیم
یکلطور بهکه یستمیاست که در سنیاقتیحق«:سدینویمبارهنیادریسیانگلسندگانیاز نویکی

نظامکهاستلیدلنیهمبهدیشاوشودیموردهآبرخوديخودبهتناظراصلاتیمقتضاستیترافع
).Jolowicz, 2000,p.177(.»کندینمییشناسامستقلاصلکیعنوان بهرااصلنیاس،یانگلیحقوق

2وولفگزارشمهميهاافتهیاز یکیبس که نیهم همسیانگلیدادرسستمیسنبودیاتهاماثباتدر

کهبودسیانگلیافراطیاتهامستمیس،یمدنیدادرسدرهایینارساازياریبسلیدلکهبودنیا
دريشتریبقدرتدادگاه1998قواعدبیتصوبا. ساختیمدشواريموارددرراعدالتبهیدسترس

مرتفع یدگیبودن رسدر ترافعیییگراافراطمشکالتازیبخش،قیطرنیبدتاکرددایپيدعاواداره
). Loughlin,2004, p.2( .شود

قیاز مصادویهیبد،سیانگلیحقوقنظامدرتناظراصلکهگفتتوانیملیتفاصنیابا
نیدر قوانیهیاصل بدنیاذکربهیلزومی،سیانگلقانونگذارکهدعواست نیطرفیحقوق اساس
کردهاشارهاصلنیابودناحترامقابلویهیبدبهزینسیانگلییقضاهیرو. استدهیموضوعه ند

یعاتیشاواسطه را بهیشیآزماافسراناز یکیس،یافسر ارشد پلکی3،مشهورياپروندهدر . است
او فرصت دفاع از بهنکهیبدون اکرداستعفابهوادارداشتوجوداشیخصوصیزندگدربارهکه

کهکنمدیتأکخواهمیم«:کندیماظهارنظرگونهنیا،انیاعمجلسدر4زریلرد فر. خود را بدهد
میصمتکه افسر ارشد يندیفرادر کهاستنیاکنمیممیتصماتخاذآنبهراجعکهيامسئلهتنها

اخراجچرادانستینمقاًیدقخواندهرایزاستبودهنادعادالنهخوانده،بارابطهدراست،گرفته 
او مطرح بود به اوکه دربارهیعاتیو شااتیشکادربارهحیتوضيبراهمیفرصتچیو هشودیم

)http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1982/10.html(.»نشدداده
1.Adversarial principle

بیتصوبهتاًینهاوشدهیتهسیانگلیمدنیدادرسقواعداصالحيبراوولفيهرلردیسرپرستبه،وولفيهاگزارش.1
. شدمنجر) CPR(1998سالیمدنیدادرسقواعد

3.Chief Constable of the North Wales Police v. Evans [1982]
4.Fraser
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باشد؟آنفروعازتناظرکهداردوجوديتربزرگقواعدواصولهمایرانحقوقدرایآاما
جامعهافراديبرابرازياجلوهمنظر،کیازتناظرشد،مشاهدهسیانگلحقوقدرکهطورهمان
دعوانیطرفیاز حقوق اساسیکیعنوان و به) یدگیدر رسيبرابر(ینییآيبرابرشکلبهکهاست

مقدمهتواندیوجود دارد که مینیادیهم اصول بنایراندر حقوق . استشناخته شدهتیبه رسم
کهلهیقبوقومهرازرانیامردم«:داردیمقرر مرانیایقانون اساس19اصل - 1: باشدتناظراثبات
اصل.»بودنخواهدازیامتسببنهایامانندوزباننژاد،رنگ،وبرخوردارنديمساوحقوقازباشند

ودارندقرارقانونتیحمادرکسانی،مردوزنازاعم،ملتافرادهمه«:کندیمانیبادامهدرهم20
.»برخوردارنداسالمنیموازتیرعابایفرهنگویاجتماع،ياقتصاد،یاسیس،یانسانحقوقهمهاز

دريدادگستريهادادگاهکهنداردنیاجزییمعنا،بودنقانونتیحمادرکسانیطوربهويبرابر
رامدارکشانوادلهطرحفرصتنیطرفبهبرابرطور بهدیبایاساسقانون20و19اصولياجرا

یاشکالالبته. کنندمیتقس،خصومتاصحابنیبيمساووعادالنهطور بهرایدگیرسوقتوبدهند
دعوانیطرفیصورتدر20و19اصولمفادکهاستنیاشودوارداستداللنیابهاستکه ممکن

،نیابرعالوه- 2. استرانیااتباعيبرابرانیبقاممدراصلنیارایزباشندیرانیاکهردیگیمدربررا
تیرسمبهیاساسونیادیبنحقکیعنوان بهمردمیآگاهحق،اندگفتهياعدهکهطورآناگر
ياسنادوادلهازیآگاه،یآگاهحققیمصادازیکیگفتدیبا.)91: 1382،یبیحب(.خته شودشنا

ادلهازکهدادراحقنیایشخصهربهدیباپس. کندمتضررراشخصاستممکنکهاست
بودنیعلناصل،اندانحقوقیبعض- 3. بکشدچالشبهراآنوشودآگاهخودهیعلمطروحه

ادلهطرحدریدادرسنیطرفحقمستمسکاستآمدهیاساسقانون165اصلدرکهرامحاکمات
يمعنابهتنهانهیعلنیدگیرسوستینيریلگغافمحلیدادرسکهاستداللنیاباانددادهقرارخود

یطیمحدردیبایدگیرسکهداردخوددرهمرامعنانیابلکهاست،عمومحضوردریدگیرس
حضوردردیبادادگاهماتیتصم. ردیپذصورتاتیجزئتمامازنیطرفیقبلیآگاهباوآزاد
دوبیترکازتوانیمهمموضوعهنیقواندر- 4). 70: 1386،یغمام(.باشدآنانیآگاهباونیطرف
نیابهيفریکیدادرسدر) ك.د.آ.ق129ماده(ییقضامقامتوسطاتهاممیتفهومتهمدفاعحق

داردوجوداوهیعلکهیمدارکواتهاماتاز،اوالًدیبامتهميفریکیدگیرسدرکهدیرسجهینت
يبرامعقولفرصتیعبارتبهایکنددفاعخودازتاتهامانیابرابردربتواند،اًیثانو شودآگاه
: 1392،يریام(.باشدداشتهاستکردهيآورجمعاوهیعلالعمومیمدعکهیلیدالواسنادیبررس

مرحلهدرحداقل(يفریکیدگیرسبودنتناظريبه وجهتوجبم،اصلدونیايفحوابیترک). 23
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برابریدسترسحقعنوانتحتراحقدونیاوعمجمهمسندگانینویبعض. دشویم) محاکمه
نداردیتیخصوصيفریکیدادرس.)203: 1383،یکاشان(.اندکردهذکرمتهمیاساسعنوان حقبه

رايفریکیدگیرسدردفاعویآگاهحقکهیمصالحهمانیعنیباشدآنمخصوصتناظرکه
درتناظربودنهیالرعاالزمبهلیقادیباجتاًینتوداردوجودهمیمدنیدادرسدرکندیمجابیا

.دشهم یمدنیدگیرس

تناظراصلتیرعابهدعوااصحابفیتکل.3
وسیانگلحقوقدرنیادیبنویاساسقواعدبهتوجهباتناظرتیرعالزوماستنباطازپس

نیایمدنیدادرسنظامدردعوااصحاببارابطهدرتناظرتیرعاقیمصادبخشنیادرران،یا
.شدخواهدیبررسکشوردو

سیانگلحقوقدرتناظراصلتیرعابهدعوااصحابفیتکل.3-1
یاجمالمفاد. ندستهتناظرمفادبهيبندیپابهمکلف،خواندهوخواهان،سیانگلحقوقدر

. )ا.م.د.ق7,5,1ماده(.شودابالغخواندهبهصدورخیتارازماه4ظرفدیباخواهان1دادخواست
روز14ظرفاییاجمالمفادباهمراهدیبامربوطهمداركواسنادو2دادخواستیلیتفصشرح
کندیمدایپپاسخبهفیتکلیزمانتنهاخوانده).ا.م.د.ق7,4ماده(شودابالغخواندهبهآنازپس
يبرایفیتکلی،اجمالمفادابالغصرفوباشدشدهابالغاوبهدادخواستیلیتفصشرحکه

تاشوددادهفرصتروز14خواندهبهدیبایلیتفصشرحابالغازبعد. کردنخواهدجادیاخوانده
3:ابالغدییتأ- 1: ردیبگخودبهراشکل3ازیکی،مذکورپاسخاستممکن. دهدپاسخادعابه

شدنمطلعبالغ،ادییتأبهمربوطبرگهپرکردنباتواندیمابالغازپسروز14تاخواندهیعنی
روز14ظرفخوانده4:اقرار- 2.)ا.م.د.ق10,3ماده(.کنددییتأراخواهانيادعامفادازخود

14,2ماده(.کنداقرارخودتیمسئولبهودییتأراخواهانيادعا،مربوطهبرگهپرکردنباتواندیم
اتیدفاعتواندیم6ابالغخیتارازروز28ای14ظرفط،یشرابهبستهخوانده5:دفاع- 3). ا.م.د.ق

1.Claim form
2.Particulars of claim
3.Acknowledgement of service
4.Admission
5.Defence

دادخواست،یلیتفصمفادابالغخیتارزاروز28ظرفتواندیمکندانتخابراابالغدییتأابتداخواندهکهیدرصورت.6
ماده)الف(بندعامقاعدهبهبنا،دفاعمهلت،صورتنیاریغدر). ا.م.د.ق15,4,1ماده)ب(بند(کندمطرحراخوداتیدفاع

استروز14همان15,4,1
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ابالغدعواطرفبهدیبادفاعازيانسخه).ا.م.د.ق15,4ماده(.کندمطرحمربوطهبرگهدرراخود
دفاعبهتواندیمخواهان،باشددفاعنوعازخواندهپاسخکهیدرصورت). ا.م.د.ق15,6ماده(.شود

15,7ماده(.دشوابالغخواندهبهدیباخواهانپاسخمفاد،صورتنیادرودهدپاسخخوانده
هیالرعاالزمهماوراقریساابالغدرداردوجودیاجمالمفادابالغدرکهيقواعدهیکل). ا.م.د.ق

از(ابالغوهیشانتخابدروستینمحدودهمابالغيهاوهیش). Loughlin, 2004, p.155(.است
.داردوجودعمليآزاديحدودتا) یکیکترونالپستحتیایفکس،یسفارشپستقیطر
هیعلچلرامو1)2004(هانکوكهیعليهشترودماننديگریديهاپروندهدرابالغقواعدتیاهم

.استهشددیتأکهم2)2002(چلرام
کهاستنیاازیحاکاستشدهنییتعابالغيبراا.دم.د.ق6مادهدرکهیمفصلقواعد

. کنندمقابلههاآنبابتوانندوشوندمطلعهمهیعلخوديادعاهامفادازدیباخواندهوخواهان
موردخسارتجبراننوعخواسته،تیماهمثليموارددیباخواهاندادخواستیاجمالمفاد

در(ردیگیمتعلقپولبهکهيسود،)استیمالخواستهکهيموارددر(خواستهارزشتقاضا،
خودهیعلشدهاقامهيدعوامفادازخواندهتاردیدربرگرا) باشدنیمعمبلغخواستهکهيموارد
یموضوعجهاتتمامدیباخواهاندادخواستیلیتفصشرح). ا.م.د.ق16,2ماده(.شودآگاه
دیباداردراخسارتایسودمثليموارددرخواستخواهانکهیدرصورتوشودشاملرادعوا
ماده(.کنددیقدادخواستیلیتفصشرحدرراآنبهربوطماتیجزئتمامومبدأزان،یمنوع،

انکارراخواهانيادعاکدامکهکندانیبدیباخودهیدفاعدرخواندهمتقابالً). ا.م.د.ق16,4
وییجاجابهایثالثجلب). ا.م.د.ق16,5ماده(.کندذکرزینراانکاريبراخودلیدالوکندیم

19,4ماده (.شودابالغنیطرفبهدیبادادگاهاجازهازپس3عوادانیجرازنیطرفازیکیحذف
که درصورتی. هستندخوديدعوابامرتبطاسناد4يِافشابهملزمنیطرف،نیابرعالوه). ا.م.د.ق

راياسنادندامکلفا.م.د.ق31,6مادهمطابقهاآندهد5يعاديافشادستور،نیطرفبهدادگاه

1Hashtroodi v Hancock [2004] :تاًینهاوکندابالغوقعمبهرامربوطهاوراقنشدموفقخواهان،پروندهنیادر
.شدرد،ابالغمهلتدیتمديبرادرخواستش

2. Chellaram v Chellaram [2002]
ابالغسیانگليهادادگاهتیصالحقلمرودریشخصبهتوانیمیصورتدرتنهاکهبودنیاپروندهنیادرشدهتیتثبقاعده

دریموقتمسکن،شوندهابالغاگریحت،صورتنیاریغدر. باشددهبوقلمرونیادرقتاًیحق،ابالغزماندرشخصکهکرد
.نداردیقانوناعتبار،مسکننیابهاوراقابالغ،باشدداشتهایتانیبر
،موردحسبوشوددعواواردخواندهایخواهانيجابهیثالثشخصکهاستنیادعواطرفینیگزیجاایییجاجابهازمنظور.3

.ابدیانتقالثالثشخصبهدعوامنشأحقکهدهدیمرخیزمانیاتفاقنیچن. ندشوخارجدعواانیجرازاندهخوایخواهان
4. Disclosure
5.Standard disclosure
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طرفنفعبه-3استشوندهابرازطرفضرربه-2استبرازکنندهاطرفضرربه-1: که
افشاشوند،ابرازدیباخاصيهادستورالعملموجببهکهيگریداسناد-4استابرازشونده

). ا.م.د.ق31,7,1ماده(.دهندانجاماسنادنیاافتنیيبرایمعقولتجسسِندافلمکنیطرف. دنکن
ياستثناهانکهیامگردکنیبررساستشدهابرازکهرايسندکهداردراحقنیامقابلطرف

نشانهاستآنضرربهکهياسناديافشابهدعوانیطرففیتکل. شودمحقق31,3و31,2مواد
بتوانددعواطرفکهياگونهبهردیگقراردادگاهونیطرفاریاختدردیباقیحقاتمامدهدیم

.کنداستفادهخودنفعبهاواسنادازلزومصورتدرحتیوکندیبررسرامقابلطرفاسناد
کاربرديفریکيهایدگیدر رسشتریکه بCross-examinationیسنتستمیسموارد،نیابرعالوه

بهراجعاستالزمکهاستتناظرشواهدگریدازالستکامنيهانظامخاصيهایژگیوازودارد
فیتعرگونهنیارامتقابلپرسشایCross-examination.شوددادهحیتوضیاندکآن

1.»فراخوانده است توسط طرف مقابلدعواطرف کیکه ياز شاهدیاستنطاق رسم«:اندکرده

)Garner, 2000,p.159 .(تا به امروز «از مؤلفان، یکیبس که به قول نیهمروش،نیاتیدر اهم
امدهیبه وجود نتیجداکردن دروغ از واقعيابرCross-examinationثرتر از ؤميالهیوس

مثالًکهاستصورتنیابهمتقابلپرسشروشعملکردنحوه ). Wellman, 1904, p.8(.»است
خود از يرا در جهت اثبات ادعایو سؤاالتخواندیمفرارايشاهد،خوديادعااثباتيبراخواهان

بلکهستینشدهتمامشاهدکار، )خواهانلیوکای(خواهانبعد از پاسخ شاهد به سؤال . پرسدیاو م
اعتبار و صداقت شاهد را ایتا 2بپرسدشاهدازراخودسؤاالتکهاستخواندهنوبت،مرحلهنیادر

که شهادت شاهدان دهدیمنشانهیرونیا. دهدجلوهنادرسترااوشهادتمفادایکنددارخدشه
وخواهانهمکهينحوبهردیپذصورتدعواطرف دوهرو اظهارنظريتناظرطیمحکیدر دیبا

مربوطعموماتکه8,6مادها .د.قدر. کنندنقضحتیاینقدراشاهداظهاراتبتوانندخواندههم
احضارنیهمچنودادگاهطرفازشاهداحضارامکانبه3و2يهابنددرکند،یمانیبراادلهبه

اشاره Cross-examinationفاتیجهت انجام تشراستدادهدادگاهبهمکتوبنامهشهادتکهیکس
اشاره Cross-examinationدادگاه در محدودکردن اریا به اخت.د.ق32,3مادهدرهرچند .شده است

-Crossبعد از 3.شده و مورد عمل استرفتهیپذیمدنینهاد، در دادرسنیشده است، اصل ا

1.The formal questioning of a witness by the party opposed to the party who called the
witness

بهد،یپرسشاهدازراخودسؤاالتتماماستکردهاحضارراشاهدکهیلیوکنکهیاازبعدموالًمعکایآمريهادادگاهدر.1
.»شماستارِیاختدرشاهد«یعنی”.thewitness is yours”:دیگویممقابلطرفلیوک

5مادهمثل،اندکردهدودمحرایمدنيهایدادرسدرستمیسنیاازاستفادهمختلف،مقرراتوهادستورالعمل،درعملالبته.3
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examinationدوباره از شاهد خود سؤال کند تا تواندیم،شاهد را احضار کرده بودکه ابتدائاًیطرف
روشگفتدیبایکلطور به1.نام داردRe-examinationعمل نیا. ببردنیرا از ببیاثر سؤاالت رق

.استیدادرسدریدموکراسيهانمونهنیبهترازمتقابليهاپرسش
را دعواتناظر در رابطه با اصحاب يهانمونهتوانیمکهاستذکرانیشابخشنیاانیپادر

،دعواقبل از طرح باتیترت. کردمشاهدههم 2دعواقبل از طرح باتیدر ترتسیدر حقوق انگل
یتوافقبهاإلمکانحتیتادهندانجامدیبادادگاهبهمراجعهازقبلنیطرفکهاستیاقدامات
10در قسمت اول از بخش لرد وولف. کندازینیبدادگاهبهمراجعهازراهاآنکهبرسند

نیهدف از ا«:کندیمفیتوصگونهنیرا ادعواقبل از طرح باتیخود، ترتییگزارش نها
- استسودمندطرفهردويبراکه–رااست که توافقات زودهنگام اما آگاهانه نیاباتیترت
مقرردعواقبل از طرح باتیترتدستورالعمل مربوط به6,1ماده ). woolf, 19963( .»دهدشیافزا

-1: دیبانیطرفنکهیاازنداعبارت... باشدحاکمنیطرفرفتاربردیکه بایاصول«:داردیم
خصوصدریمتقابلفهمبهکه ياگونهبهکنندردوبدلهمباراموضوعدربارهیکافاطالعات

.»...کنندگیريتصمیماهانهآگي،بعداقداماتوتوافقدربارهبتوانندوبرسندهمموضع

رانیاحقوقدرتناظراصلتیرعابهدعوااصحابفیتکل. 3-1
.گذارندبراماحتگریبه حق اطالع و دفاع طرف ددیهم خواهان و خوانده بارانیاحقوقدر
اوهیعلکهییدعوایموضوعجهاتازدیباخواندهکهدهدینشان مدادخواستنگارشقواعد 

نیبه طرفدیبایدگیزمان و مکان رسکهاستنیاانگریبهمابالغقواعدوآگاه شود شودیمطرح
قواعد .)م.د.آ.ق51ماده(.باشندداشتهراخودازدفاعوجلسهدرحضورامکانتاشوداطالع داده

گفته شود کهبهتر است . جراستالاالزمیحکم قطعيو حتی اجرایدگیابالغ در تمام مراحل رس
ابالغدیباکهشودگرفته مییماتیو تصمشودمیصادرییاخطارهای،در هر قدم از دادرس

بهخواهدیمکهراياسنادرونوشتواصلدیباخوانده). 342: 1لد ج، 1381،يدفترنیمت(.شود

کردهبارکارشناسانگزارشمفاددرموردCross-examinationبرراییهاتیمحدودکها.د.ق35مادهبهمربوطدستورالعمل
تیرضاایدادگاهدستوربهمگرشدنخواهدرفتهیپذنظرشانمفادخصوصدرکارشناسانازمتقابلپرسش«:5مادهمتن. است

بودنناقصاینادرستيبرايایمنطقلیدالکهشودقانعدیبادادگاهيدستورنیچنصدوريبرا. یکارشناسبهنادکنندهاستطرف
.»...داردوجودکارشناسنظر

1.Cross-examination .کردمشاهدهيفریکیدادرسنییآفاتیتألدردیباشتریبراآنشرحکهداردیمفصلقواعد
2.Pre-action protocols
3. Available at: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/ http://www.dca.gov.uk/ civil/
final/contents.htm(07/04/2014)
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ماده (شودآگاههاآنازیدادرسجلسهدرخواهانتا دینماحاضریدادرسجلسهدرکنداستنادهاآن
استمهالدادگاهازخواندهاسنادرديبراحتیودهدقرارمناقشهموردراهاآنبتواندو) م.د.آ.ق96

ةخواندکند،اقامهمتقابليدعوا،یاصليدعواةخواندکهيموارددر). م.د.آ.ق97ماده (.کند
ماده (.دینمادرخواسترایدادرسجلسهریتأخخود،ادلهوپاسخهیتهيبراداردحقمتقابليدعوا
رکردنیغافلگحقی،دگیرسياثنادرخواندهوخواهانکهشودمالحظه مینیبنابرا). م.د.آ.ق143

خصوصدرهمرايگریدپاسخدیباکنندیممطرحکهيسندایادعامقابلدروندارندرايگرید
.بشنوندموضوع

طور که که همانCross-examinationایاست که آنیمطرح کرد اتوانیمکهیالؤساما
ییجاهمایرانحقوقدرتواندیم،الستکامندرتناظريهانمونهنیاز بهتریکیه شد،گفت

نقد ایحق پرسش از شاهد و کارشناس دعوانیشد که طرفلیقاتوانیمایآیعنیباشد؟داشته
. شدکیبه تفکلیشاهد و کارشناس قانیبدیمسئله بانیدر اباشند؟داشتهراهاآنيهاگفته

قواعدبهدیبا1،شاهد باشددرمورد شاهد اگر اعتراض به شاهد در خصوص اعتبار و صداقت خود
را با ذکر گریگواه طرف دتواندیمطرفهرم .د.آ.ق234مادهمطابق. کردمراجعهلیوتعدجرح

نییهمان موارد مندرج در قانون آم.د.آ.ق233ماده استنادموارد جرح هم به . علت جرح کند
لیوتعدجرحموارددیبا1392یقانون مجازات اسالمبیالبته با تصو. است1378يفریکیدادرس
وصداقتهمایرانحقوقدرنیبنابرا. کردجستجوبعدبه191مواددروقانوننیادرراشهود
خودطیشرابهنهشخص،اعتراضاستممکناما. استمتقابلیبررسوخدشهقابل،شاهداعتبار

ازمتقابلسؤاالتباتواندیمموردنیادرطرفایآدیددیبا. باشداوشهادتمفادبهبلکهشاهد،
موردنیادرم .د.آ.قکند؟ییگوتناقضبهواداررااوایبردسؤالریزرااوشهادتاعتبارشاهد،

پس ... دعوااصحاب «:داردیممقرربارهنیادر238قسمت آخر ماده یولنداردیمفصلمقررات
عملبهگواهازاست دعوابه مربوطرا که یسؤاالت،توسط دادگاهتوانندیمیگواهياز ادا

صورتبهدیباشهادت،سیانگلمانندهمرانیاحقوقدردهدیمنشانمادهنیمفاد ا. »آورند
سؤاالت خود را از گواه مطرح کنند و چون وانندتیمنیطرفازهرکدامرایزشودانجاميتناظر

حق پرسش از شاهد را ) شاهد و هم طرف مقابلاحضارکنندهشخصهم (دعواهر دو طرف 
در دیالبته با. ردیگیرا دربرمRe-examinationو هم Cross-examinationهم ،مادهنیامفاد،دارند

دادگاه باشد و نه خود توسطدیؤاالت باسانگلستان،برخالف ایران،نظر داشت که در حقوق 

.شودیمادیآنازCredibilityواژهبامعموالًیغربحقوقدرآنچه.1
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و کیدراماتئتیبتواند هایراندر حقوق » پرسش متقابل«ندیاست که فرادیبعنیبنابرا.شاهد
خواهان و نیبمیمستقالوگیصورت دکه به- ی راسیانگلیدر دادرسCross-examinationجذابِ 
استممکنیغربیدادرسدراما. ردیبگخودبه- کندیمدایخوانده و شاهد نمود پایشاهد 
در شتریب1،کارشناسازمتقابلپرسشهرچند. ردیگانجامهمکارشناسازمتقابلپرسش
خالفسیانگلدریمدنيهایدادرسدرآناستعمالواستاستفادهمورديفریکيهایدادرس
ایراندر حقوق ایآ. امکان استفاده از آن وجود دارديدر مواردهمهنوزیول2،استاصل

طور که همانرایاست زیسؤال منفنیپاسخ ا،به نظرد؟کرمتقابلپرسش،کارشناساز توانیم
). 328: 1390شمس،(.کنددادگاهمیتقدکتباًنظر خود را دیکارشناس بااندگفتهاندانحقوق

چون نیبنابرا. تداسیپیخوببههمم .د.آ.ق262بودن نظر کارشناس از صراحت ماده یلزوم کتب
ایموضوعتاستینحاضرهمیدادرسجلسهدروکندیکارشناس نظر خود را شفاهاً اعالم نم

به . شودینمجادیااوازمتقابليهاپرسشيبراهمیفرصت،ردیگقرارنیطرفيگووگفتمخاطب
و کارشناس به دعواطرف نیپرسش و پاسخ بيبرایعمالً محملیرانیایدر دادرس،گریعبارت د
حضور کارشناس در ،دادرسنکهیمگر اکرداستفادهمتقابلپرسشازبتوانکهدیآیوجود نم

سؤاالت خود توانندیمدعوااصحاب ،صورتنیکه در اندیالزم ببحاتیتوضيادايرا براجلسه
ل به نظر چندان معقو،کارشناسازمتقابلپرسش ی،لحاظ منطقبه. طرح کنندماز کارشناس را 
است،ی قاضنزدآناعتبارکردنیبوشخصيهاگفتهیابیارزنهاد،نیاهدفرایزرسدینم

. ستینیقاضمعلوماتطهیحدرکهاستیتخصصيادهیعقالقاعدهیکه نظر کارشناس علیدرحال
در خصوص یتخصصچیکه ه- یبا پرسش متقابل نظر کارشناس را نزد قاضتوانیپس چطور م

کارشناسنظربودناعتراضرقابلیغيمعنابهنیایولکرد؟اعتباریب- نداردیع کارشناسموضو
نظروصولابالغخیتارازهفتهکیظرفتوانندیمم .د.آ.ق260مطابق ماده نیطرف. ستین

معموالً به شکل ،مطلباظهارنیا. کننداظهارکارشناسنظردربارهرا خودمطالبکارشناس،
کردن گواه هم ادیاضافه کرد که لزوم سوگنددیبا. شودیمانیرد نظر کارشناس باعتراض و

ازامکانقدربهشخصکهاستنیاسوگندبهفیتکلازهدفرایزباشدتناظرمثبتتواندیم
حیکه اطالعات صحکندیمنیسوگند گواه تضمیعنی) 9: 1321عرفان،(شودبازداشتهییدروغگو

ماده (.کنندانیخود را باتیعاها و دفاعدتا بر اساس آن اردیقرار گدعوااصحاب اریو کامل در اخت
).م.د.آ.ق230

1.Expert
ا.م.د.ق35مادهبهمربوطدستورالعمل5ماده.2
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تناظراصلتیرعابهدادگاهفیتکل.4
نیادر اینجا . دهدقرارنظرتناظر را مدخودماتیتصمدردیباهمدادگاهکهاستیعیطب
.شودیمیبررسیحقوقنظامدوهردرمسئله

سیانگلحقوقاصل تناظر در تیدادگاه به رعافیتکل. 4-1
ادارهاراتیاختنواعنتحتيدیجداراتیاخت،سیانگلیمدنیدادرسقواعددیجدنظامدر

صلهیفرايدعاوترمؤثروترعادالنهتر،عیسربتوانندآنمطابقتااستشدهدادههابه دادگاه1دعوا
دادگاهکهییجادر«:استآمدهاستاراتیاختنیهمبهراجعکها .م.د.ق3,3,2ماده در. دهند
که ممکن یبه تمام کسان- 1: کندیمصادررايدستور) نیطرفازیکیدرخواستبدون (رأساً

که یعبارات.»...اظهاراتشان اعطا خواهد کرديادايبرایاست از دستور متأثر شوند فرصت
حدودتامادهنیابیتصوقانونگذار درکهدهدیمنشانکندیمدهماده استفانیقانونگذار در ا

یسیانگلینییقواعد آيربنایکه ز- 3یعیطبعدالتاصول و2استماعحقاصلریتأثتحتيادیز
نشانکهداردیمشابهقاعدههما .م.د.ق3,3,3ماده). Shauer, 1976, p.48(.استبوده–است

. کندتیرعاهاآنهیعلشدهمطرحمسائلازدفاعودنشمطلعدرراافرادحقدیبادادگاهدهدیم
لیوسابه،کندصادر میدعواادارهيکه در راستاياوامرتیدر صورت عدم رعادادگاهنیهمچن

درمورد ). Case managementdirections, 20104(.کردخواهدنیتضمراقانونحیصحروند،هیقهر
اگرامادهد،انجامراابالغفهیوظخودتواندیمخواهانهرچندهمشرح آنایمفاد دادخواست 

قاعدهکیعنوان به). ا.م.د.ق6,3ماده (.استابالغبهموظفدادگاه،نباشدابالغبهلیماخواهان
از مفاد هاابالغ کند تا آندعوانیدادگاه است که اسناد و مدارك الزم را به طرففهیوظنیایکل

دادگاهیوقتکهداردیممقررا .م.د.ق19,4,6ماده،مثالطور به. آگاه شوندو ادعاها ماتیتصم
شخص ثالث بهمربوطهاسنادابالغجهتراالزمهايدستور،دهدیم5شخص ثالثجلبدستور

مطرحرا6یلیتکمایشتریا بحث اطالعات ب.م.د.ق18,1عالوه بر قواعد ابالغ، ماده . خواهد داد
نیبه هرکدام از طرفتواندیمیزمانهردردادگاهماده،نیادرشدهمطرحعدهقامطابق. کندیم

اطالعات - 2. که مورد اختالف است روشن کندرا دعوااز موضوعات یکی- 1:دستور دهد که
1.Case management powers
2.The right to be heard
3.Principles ofNatural justice
4. Available at: http://www.drukker.co.uk/publications/l/compliance-with-case-management-
directions/#.U2NsqaK5hII (04/04/2014)
5.Addition of a party
6.Further information
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یالزام دادگاه به دادن اطالعات اضاف. دادگاه قرار دهداریدر اختیموضوعنیراجع به چنیاضاف
از یبا آگاهدعوانیروشن باشد و طرفدعوایجهات موضوعیکه تمامستینرمنظونیجز به ا

به طرف دیماده بانیشده مطابق ااست که اطالعات ارائهیهیبد. رندیبگ1آگاهانهماتیتصمهاآن
دیباگفتهشیپاستناداتهمهازيجداویکلطور به). ا.م.د.ق18,3ماده (.ابالغ شوددعواگرید

یشکچیاست که هیمستولیسیانگلیدادرسبراحتجاجوترافعروحيقدربهکهداشتمدنظر
.گذاردینمیآن باقتیدادگاه به رعافیاصل و تکلنیبودن ايادیدر بن

رانیاصل تناظر در حقوق اتیدادگاه به رعافیتکل. 4-2
بهتوانیمموردنیادر. استیقطع،تناظراصلتیرعادردادگاهفیتکلهمرانیاحقوقدر
یآگاه،آنازهدفکهاستدادگاهفیوظاازاوراقابالغ. جستتمسکابالغمفصلقواعد

سته،یشامیتصماتخاذبابتوانندتااستانیجردرهاآنهیعلکهستي ااادلهويدعاوازنیطرف
قواعدبودنییاستثنابهتوانیراستا منیدر ا). م.د.آ.قبعدبه67مواد(.بکشندچالشبهراآن

تنها. شودابالغيفوردیبانیتأمقرارم .د.آ.ق117مادهمطابق. کرداستنادهمابالغازقبلياجرا
يفورابالغ،اوالًکهکرداجراابالغازقبلراقرارودیپوشچشمقاعدهنیاازتوانیمیصورتدر

راتناظردیبادادگاهکهاستنیااصلیعنی. دشوحقعییتضباعثاجراریتأخ،اًیثانونباشدممکن
320ماده يمحتوا2.کندجابیاراآنتیرعاعدميتربزرگمصلحتنکهیامگرکندتیرعا

96مادهیانیپاقسمتمطابق. دهدرا به دست مییمشابهجهینتهمموقتدرمورد دستورم .د.آ.ق
خواهانایکنددفاعخودازنتواندمدتیواسطه کمبهخواندهاگرم .د.آ.ق97مادهنیهمچنو

. دادخواهدفرصتهاآنبهدادگاهباشد،داشتهفرصتبهاجیاحت،خواندهادلهمقابلدردفاعيبرا
فیتکل،موادهمهازاتریگوکه يامادهدیشااما. استدفاعحقبودنمحترميمعنابهدادنفرصت
دادگاه«:کندیممقررمادهنیا. استم .د.آ.ق237ماده،ندکیمجابیاتناظرتیرعادررا دادگاه

استماع دعوااو را بدون حضور اصحاب یشود گواهنیگواه بهتر تأميآزادنکهیايبراتواندیم
را از اظهارات گواه مطلع دعوابالفاصله اصحاب ی،گواهيصورت پس از ادانیدر ا. دینما

از دعوارا که اصحاب ياادلهيمحتوااستمکلفدادگاهکهدهدیمنشانمادهنیا. »سازدیم
اشارهم .د.آ.ق201و200موادبهتوانیراستا منیدر ا.آنان برساندیبه آگاهستندیآن مطلع ن

1.Informed decision
باتناظرقاعدهتعارضعلتبهگفتتوانیمم.د.آ.ق117مادهدرموردمحسوب شودجرااالالزمياقاعده،تناظراگر.2

.شودیمحاکمالضرروافتدیماثرازتناظرالضرر،مثلگریديجرااالالزمقاعده
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مادهودیآیمعملبهیدادرسجلسهدرنیطرفلیدالبهیدگیرسکهداردیمانیب200ماده. کرد
ازنیطرفاطالع. شوددادهاطالعنیطرفبهدیبایدگیرسمحلوخیتارکهکندیمحیتصر201

لیدالی،دگیرسجلسهدربتوانندطرفدوکهستینمنظورنیابهجزی،دگیرسمحلوخیتار
.سازندمطرحراخوداتیمدعایاتیدفاع،آنبرابردروبکشندچالشبهرامقابلطرف

اصولاز سیو هم در حقوق انگلایراندر حقوق که هم ستاياقاعدهتناظر،نیبنابرا
پس عدم . الزم استدعوانیهم از جانب دادگاه و هم طرف،آنتیو رعارودیبه شمار میدادرس

صراحت بند خواهد بود که بهنیو حقوق طرفیاصول دادرستیصداق عدم رعام،تناظرتیرعا
3بنداندشدهمتذکرهماندانحقوقه طور کهمان. شودیميرأنقضموجبم .آد.ق371ماده 3

آراازتیشکاطرقریسادرآنبهتوجهامااستآمدهیخواهفرجاممبحثدرم .د.آ.ق371ماده
مرجع52,11,3مادهاز)ب(قسمتمطابقهم. م.د.آ.قدر).69: 1389شمس،(.استیالزامزین

اشتباهیتالدادگاهيرأکهکردهدخوازیتجورانظردیتجدیصورتدرپژوهشایدنظریتجد
. ناعادالنه باشد1گریقواعد دای) یدادرساصول (ینییآقواعدجديتیرعاواسطه عدمبهایباشد

رییتغایکند نقضرا يرأتواندیمینییقواعد آتیاست دادگاه بعد از احراز عدم رعایهیبد
در :استکردهاظهارنظربارهنیدر ا3ياندهپرودرسیانگلییقضاهیرو). Hunt, 2000: p46(2.دهد

نقضمصداقاسناد،يافشابهداوردستورندادنایآکهبودسؤال شده4تولسونیمورد از قاضنیا
میتصمکیبهدنیرسيبرااسناديافشاکرداعالمیقاضر؟یخایاستینییآقواعديجد

محسوبینییآقواعدنقض،اسناديافشايبرااورداقدامعدم،جهیدرنتواستهبودالزمعادالنه
اسناد،يافشاجهتدرنیطرففهیوظذکر شد،کهطورهمان). Tweeddale, 2000,p.315(.شودیم

.استیدادرساصولنقضی،سیانگلیقاضنظربهآنتیرعاعدمکهاستتناظرقیمصاداز

جهینت
یترافعنظامقواعداماندارندتناظراصلخصوصدریقانونحیتصر،سیانگلورانیاحقوق

رانیاحقوقدر. ندکیمنیتضمرایدگیرسدرتناظر،خودکارطور بهکه ستاياگونهبهسیانگل
نییآمقرراتدر. استتناظرقبولمستلزمآنقبولکهداردوجودياآمرهقواعدواصولهم

و دادرس وجود دعوادر رابطه با اصحاب از تناظريمتعدديهانمونههمکشوردوهریدادرس
1.Serious procedural or other irregularity
2. Set aside or Vary
3.Ranko group v Antaractic maritime SA [1988]
4. Toulson
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محسوبینییآقواعدبهیتوجهیمصداق ب،تناظرتیعدم رعا،دو نظامدر هرنیهمچن. دارد
تمامرغمیعلکه دهدیمنشانهاشباهتنیا. شوديرأنقضموجبتواندیمکهشودیم

يهانهیزمتوانیمدارد) یراناحقوقمثل(نوشتهحقوقيهانظامباالکامننظامکهییهاتفاوت
.کردتیتقوراآنوافتینظامدونیانیبيمتعددییهمگرا
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1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

منابع
فارسی) الف

کتاب-
.دراك:تهرانسوم،چاپ،3لد ج،یمدنیدادرسنییآ.)1389(.________-
چاپ،)یسیانگلنسخهشرح(فراملییدادرسنییآاصول.)1386(.يگریدودیمجیغمام- 

.زانیم: تهرانول،ا
.زانیم: چاپ اول، تهران،يدادگستریجهانياستانداردها.)1383(.محمود،یکاشان- 
.مجد: تهراندوم،چاپ، 1لد ج،یبازرگانویمدنیدادرسنییآ.)1381(.احمد،يدفترنیمت- 

مقاله- 
،»رانیایحقوقمنظادریمقدماتقاتیتحقمرحلهدرمتهمدفاعحق«.)1392(.اعظم،يریام- 

.26- 21صص، 97شماره،یدادرسهینشر
هینشر،»یاساسحقکیعنوانبهمردمیآگاهحقیبررس«.)1382(.حسنمحمد،یبیحب- 

.96- 65صص، 1شماره،یاساسحقوق
دانشگاهیحقوقمطالعاتمجله،»الکامنوفرانسهدرتناظراصل«.)1389(روسیس،يدریح- 

.158- 123صص،1شمارهدوم،دوره،رازیش
.86- 59صص،35شماره،یحقوققاتیتحقهینشر،»تناظراصل«.)1381(.عبداهللاشمس،- 
.11- 9صص،243شماره،یحقوقمجموعه،»گواهادکردنیسوگند«.)1321(.محمودعرفان،- 
ویقضاییدادرسدر) تناظر(یترافعتعادلاصلیبررس«.)1393(.گرانیدوحسنپور،یقل- 
صص،37شماره،10دوره،یاسالمحقوقوفقهيهاپژوهشفصلنامه،»یالمللبینيتجاريداور
127 -146.

ویدادرسدرکیراتدموکعملکردکنندهنیتضماصول«.)1385(.يگریحسن و د،یمحسن- 
،تهراندانشگاهیاسیسعلوموحقوقدانشکدههینشر،»یمدنیدادرسيهایژگیوبهمربوطاصول
.296- 265صص، 74شماره
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