
 

 
 

 

کیفری ومدنیدادرسیتناظر در آییندفاع واصلحقتبیین اصل  

 
 
 2یابوالقاسم خداد،  1یعهدیه اسفندیاری مهن

 نتهرا دانشگاه شاهد یخصوص ارشد حقوق یدانشجو -1

 دانشگاه شاهد تهران اریاستاد -2
 

 
 : چکیده

اهداف پیامبران مکاتب آسمانی برقراری عدالت بوده است ابزارهای تحقق عدالت در هر یکی از مهم ترین وبرجسته ترین 
جامعه ایی قوانین واصولی هستند که توسط انسان ها تدوین یافته وریشه در وحی الهی وعقل بشری دارند اصل حق دفاع 

دفاع طرفین دو اصل تضمین کننده حقباشند این مدنی وکیفری میترین اصول وقواعد حاکم بر دادرسیواصل تناظراز مهم
 درواقع. است فردی هایآزادی و حقوق موجب تضمین که است انسانی حقوق ترینمقدس از دفاع باشند حقدادرسی می

در این تحقیق  .انکاراست غیرقابل ضرورتی های فردی وآزادی حقوق به تجاوز مقابل در جامعه افراد برای دفاعحق شناسایی
به روش کتابخانه ای در پی وحق دفاع به عنوان دواصل مشترک در دادرسی مدنی وکیفری ایرانتناظربا بررسی دواصل

ایی مدنی وکیفری چیست وبرخالف عدهدستیابی به این هدف می باشیم که مفهوم ومصادیق این دواصل در آیین دادرسی
 دانند تفاوت این دواصل در چیست؟یاز نویسندگان که این دو اصل را یکی م

 تناظر ،یمتقابل، واخواه یاخص، دعوا یدفاع درمعنا رادت،یحق دفاع،ا کلمات کلیدی :
 

 

 مقدمه

کننده یک دادرسی باشند که تضمینمدنی وکیفری ایران میدادرسیدفاع واصل تناظر دو اصل مشترک در آییناصل حق
سو می توان این دو اصل را حق دفاع در معنای عام دانست در این مفهوم حق دفاع عبارت است از عادالنه می باشند از یک 

. قضایی است نزد مقامات افراد به انتسابی اتهامات رفع منظور به قانونی ازابزارهای استفاده با بیان و استدالل قوه استخدام
-حق نمودن فراهم بر عادالنه مبتنیدادرسی برگزاری پرتو در آن تحقق که بوده بشر آرزوهای دیرین از یکی عدالت برقراری

دفاعی، حقوقی منبعث از اصل برائت ودر جهت حفظ حقوق.(6: 2931خواهد بود.)فرزانه و جاهد ، ممکن دفاع و دادخواهی
است که از ترین حقوقی باشد وشناسایی این حق یکی از بدیهیحقوق فردی واجرای عدالت وامنیت قضایی شهروندان می

دادرسی (. در قانون آیین293: 2931رود)جان شکر،عدالت انتظار مییک حکومت ودر راس آن قوه قضاییه به عنوان مجری
تناظری نتیجه برابری وتساوی میان اصحاب دعوی در دادرسیمدنی وکیفری ایران نامی از اصل تناظر برده نشده است 

                                                 
 



 

 
 

گردد دعوی سبب میدفاع آنها است، که این رعایت تعادل وتوازن میان اصحابحق استفاده از امکانات وفرصتها واحترام به
-که حکم قاضی به حق وعدالت نزدیک شود وقضاوتی شایسته ودلنشین را برای اصحاب دعوی به ارمغان می

م این اصل را می (. اما باتوجه به مفهوم این اصل وضرورت رعایت آن در تحقق دادرسی عادالنه مفهو93: 2931آورد)باقری،
وحق دفاع به عنوان تناظرتوان از بسیاری از مواد قانون آیین مدنی وکیفری برداشت نمود. در این تحقیق با بررسی دواصل

در پی دستیابی به این هدف می باشیم که مفهوم ومصادیق این دواصل در مدنی وکیفری ایراندواصل مشترک در دادرسی
یست بسیاری از نویسندگان در آثار خود این دواصل را یکی دانسته جزء معدودی از مدنی وکیفری چآیین دادرسی

( ما در این تحقیق با بررسی 211: 2931نویسندگان که به صورت مختصر این دو اصل را به تفکیک ذکر کرده اند)شمس،
ستیم که هر چند این دو اصل مفهوم ومصادیق این دو اصل در پی تبیین هرچه بهتر این دو اصل ودستیابی به این هدف ه

 دریک راستا می باشند اما باید از اختالط این دواصل جلوگیری کرد.

 

 مفهوم و مصادیق حق دفاع

 دفاع مثال حق دفاع را اینگونه تعریف کرده اند:))حق عنوان به اند. داده دست به ازآن متعددی تعاریف حقوق، دکترین اما

 (.2931:1اکبری ،کرمی،کنجوری، )علی  واتهام(( دعاوی دربرابر قانونی وطرق وسایل ی کلیه ی آزادانه ازاتخاذ است عبارت
به نظر یکی از اساتید کلیه اظهارات خوانده اعم از کتبی وشفاهی به منظور رد دعوی خواهان دفاع از دعوی محسوب می 

 دفاعی حقوق (.21: 2939)شیخ نیا ، شود و این اظهارات اگر متوجه ماهیت امر باشد دفاع به معنی اخص خوانده می شود

 در .است دادرسی جریان در قضائی و قانونی تضمینات و هاحمایت امتیازها، برخی از متهم بهره مندی معنای به متهم

 گزاره موضوع و آن نیست ارزشی بار منظور می شود، صحبت متهم دفاعی حقوق از وقتی کیفری، حقوق حقوق و فلسفة

تحقیقات جریان در وی برای مقررشده تضمینهای و حقها متهم از ه مندی بهر بررسی مراد بلکه گیرد،نمی قرار اخالقی های
دادرسی کیفری حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضمینات قانونی (. در آیین1: 2913دادرسی است)فرحبخش، و مقدماتی

که در مظان اتهام ارتکاب بزه قرار می گیرند ودر  وقضایی است که در سطح ملی ومنطقه ایی وبین المللی، برای افرادی
سراسر رسیدگی کیفری وبا هدف اتخاذ تصمیمی عادالنه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است)آشوری( امروزه 

 دفاع جنبه بشری وجهانی دارد وهر انسانی قطع نظر از خصوصیات ملی ونژادی وزبانی ومذهبی ،باید از آن برخوردارحق
کاری متهم باشد بی گناه محسوب می شود تا شود طبق بند اول ماده یازدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر ))هرکس به بزه

وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا 
از متهم را اعالم داشته است و وقتی دفاع انجام شده تلقی می شود  محرز گردد ((.این ماده اصل برائت وضرورت دادرسی

 (.1-9: 2931که کلیه تضمین های الزم برای این امر تامین شده باشد)امیری ،

توانند خود اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد: حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می
وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصوال در انتخاب مدافع آزادی  یهکنند و حق انتخاب آزاداناز خویش دفاع 

 (2: 2931)کریمی ومحسنی،دارند

همه  به توجه با. است زده زمینه این در هایی نوآوری به مختلف دست موارد در جدید کیفری دادرسی آیین منظور بدین
 به سمت را کیفری دادرسی فضای و برداشته استواری و های اساسی گام متهم دفاع حق مسیر در جدید قانون موارد این

 تعریف دفاعی حقوق دیگر، ازکشورهای بسیاری همانند ایران، کیفری دادرسی آیین قوانین در .است داده سوق بشر حقوق



 

 
 

 دفاع موثر امکان متهم برای آن موجب به امتیازاتی که اند مجموعه کرده تعریف گونه این را متهم حقوق دفاعی. است نشده
 عنوان به وکیل داشتن حق متهم دفاعی حقوق تعریف، این پایه شود برمی تضمین کیفری فرایند رسیدگی در خود از

شود  می شامل را پرونده کیفری مطالعه و تحقیق امر در مداخله حق مانند دفاعی سایر حقوق و دفاعی حق ترین برجسته
 دادرسی کیفری فرایند در که است قضایی و قانونی های وتضمین ها حمایت از وی مندی بهره معنی به متهم دفاعی حقوق
 اشاره ک ضمن.د.آ.ق 3 ماده در. است متهم دفاعی حقوق رعایت دادرسی کیفری آیین راهبردی اصول از یکی. است مطرح

 بیانی با درادامه وکیل، به دسترسی حق و وقت اسرع در اتهام تفهیم یعنی حق متهم دفاعی حقوق مهمترین از برخی به
 می آن تاکید بر و شناسد می رسمیت به دادرسی فرایند در ضرورت عنوان یک به را دفاعی حقوق سایر از مندی بهره کلی

 و وکیل به حق دسترسی از و آگاه انتسابی اتهام ادلة و موضوع از وقت، اسرع در باید جدید متهم ک.د.آ.ق 3 ماده کند برابر
 اصل همانند دادرسی کیفری آیین راهبردی مهم اصول دیگر شود مند قانون بهره این در مذکور دفاعی حقوق سایر

 بر خاص ای زاویه از هرکدام شهروندی حقوق و خصوصی حریم رعایت اصل وهمچنین برائت اصل طرفی، بی و استقالل
 طول در آزادی از حق برخورداری دلیل، بدون احضار عدم نظر، حق تحت فرد حقوق.دارند تاکید متهم دفاعی حقوق

 شدن بازداشت از ناشی خسارتحق جبران قضایی، مقام نزد فوری حضور قضایی، حق به تصمیات اعتراض حق رسیدگی،
. باشند تحقق قابل ک.د.آ.ق مختلف رهگذرمقررات از رود می انتظار که است متهم دفاعی حقوق ازجمله گناه بی شخص

 است ضروری نکته این ذکر. است حقوق این به معطوف 3 ماده در مقرر شرح ((به111دفاعی متهم  عبارت))..سایر حقوق
 قانون و اساسی قانون جمله از قوانین درسایر بلکه ، نیست دک.آ.ق در شده ذکر موارد در منحصر دفاعی متهم حقوق که

 طورکلی به. هستیم متهم دفاعی حقوق های مولفه بر تاکید شاهدشهروندی،  حقوق حفظ و مشروع آزادی های به احترام
 بعضی موارد در و است مواجه انتظامی اجرای ضمانت با و قضایی تخلف مقامات سوی از متهم دفاعی حقوق رعایت عدم
آزادانه وآگاهانه در یک متهم باید بتواند  (3-6: 2931است)فرزانه وجاهد ، شده مقرر نیز کیفری اجرا ضمانت اقدام این برای

فرصت مناسب وبا تهیه وتدارک وسایل دفاعی وبا مساعدت وکیل منتخب، در یک دادگاه قانونی به طور علنی وبا رعایت بی 
کیفری رعایت شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر طرفی وانصاف از خود دفاع کند واین امکان باید در کلیه مراحل دادرسی

اسی فرهنگی ر حق دادخواهی است که حمایت از آن باعث آرامش شهروندان وتوسعه اقتصادی وسیامنیت قضایی در کنا
 (6: 2931واجتماعی است)امیری ،

 

 مصادیق حق دفاع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

 اتهام( ودالیل ازموضوع اطالع )حق اتهام تفهیم حق -1

 شمارمی به کیفری رسیدگی مراحل درتمام متهمان دفاعی حقوق تضمینات ازمهمترین یکی اتهام ودالیل ازموضوع آگاهی

 علیه که ازدالیلی اطالع یعنی حقی چنین برشناسایی ای منطقه وچه المللی بین چه بشری حقوق اسناد تمام تقریبا. رود

 قانون 16ماده در اند نهاده مهرتأیید است شده اقامه آنان محکومیت سرانجام و جلب، بازداشت ضمن دستگیری، اشخاص

و  بودن مستدل بودن بر این حق تاکید دارد تفهیم اتهام دارای ویژگی هایی همچون کتبی کیفری دادرسی آیین جدید
 صریح بودن تفهیم اتهام می باشد.

 سکوت  حق -1

 . است شده پذیرفته233  سکوت در ماده به متهم بودن محق نیز،اصل کیفری دادرسی آیین جدید قانون در



 

 
 

 وکیل از برخورداری حق اعالم تکلیف – وکیل داشتن حق -9

 تفهیم این که است بدیهی و است متهم برای حق اولین ، انسانی ازکرامت بعد متهم به حق این وتفهیم وکیل داشتن حق

 دفاعی حق ازاین بتواند متهم تا ومقطعی گذرا صورت به نه گیرد صورت وقت ودراسرع مستدل و روشنی،مکتوب به حق باید

 ق .ج.آ.د.ک براین حق تاکید دارند.  11و231نماید مواد  استفاده به خوبی خود

 وبستگان خانواده با تماس حق -1

 ق.ج. آ.د ک براین حق تاکید دارد.  13ماده 

 : از عبارتند برخوردار است که  حقوق از این رسیدگی و محاکمه ی درمرحله عالوه براین موارد متهم

 باشد؛ آشنا متهم برای که زبانی به اتهام تفهیم با کیفرخواست قرائت -2

 دفاعیات؛ تمهید جهت متهم به الزم تسهیالت و فرصت اعطای -1

 دلخواه؛ وکیل انتخاب جهت الزم امکانات فقدان درصورت تسخیری، وکیل ازمشاورة استفاده -9

 متهم؛  برای شود می تکلم آن به دردادگاه که زبانی فهم و آشنایی عدم درصورت مترجم معاضدت از استفاده -1

 پاسخ و او)پرسش مدافع وکیل یا متهم سوی از دهند می شهادت او علیه که شهودی مستقیم دادن قرار پرسش مورد -3

 (. متقابل

 ؛ خود علیه شهادت به متهم اجبار امکان عدم -6

 ؛ سوگند ادای به متهم اجبار بودن ممنوع -3

 ؛ محکومیت باالتردرصورت دادگاه به اعتراض حق1

 واحد اتهام مناسبت به مجدد یمحاکمه ممنوعیت-3

 به نسبت که شرایطی همان تحت و متهم تقاضای به دهند، شهادت متهم سود به توانند می که شهودی احضار امکان -21

 (.3- 26: 2931اکبری، کرمی وکنجوری، است)علی گردیده اواقدام احضارشهود علیه

 

 مدنی دفاع در دادرسیمصادیق حق

دعوی هستند که در مقام دفاع یا دعوی قرار دارند. بنابراین))حقوق دفاع((در اینجا گویای این در پرونده های مدنی اصحاب
فکر است که دفاع از منافع اصحاب دعوی باید مورد حمایت وتضمین قرار گیرد آنچه در کنار اصل تناظر به عنوان اصل حق 

 -1تکلیف آگاه ساختن طرف مقابل از طرح دعوی  -2استخراج گردیده ومی توان آنرا از مصادیق حق دفاع نام برددفاع 
تکلیف قانونگذار در سازماندهی روشی عقالنی در طرق -9تکلیف قاضی در رعایت دقیق بی طرفی ومستدل نمودن رای 

توان آنرا ذیل منصفانه کمک می کند میکه به دادرسی توان گفت تمام آنچهشکایت از آراء می باشد .به طور خالصه می
حق دفاع نام برد. در واقع مطابق با حق دفاع چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد.باید بتواند مستقل وبی طرف 



 

 
 

و پذیرفته نشد آزادانه از خود دفاع کند.برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار واندیشه دفاعی ا
ودالیل کافی ومنطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد به طوری که برای دارسان اقناع وجدانی به وجود آورد ودر مقام 

آیند باید مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهند وحکم نیز با رعایت صدور حکم محکومیت بر
گیرد که در قانون ( از آنجایی که دفاع تمام راه هایی را در بر می913: 2912)آخوندی،حیثیت وکرامات انسانی او اجرا شود

پیش بینی شده است وخوانده به منظور بازداشتن موقتی ودائمی خواهان از رسیدن به هدف، که پیروزی در دعوای اقامه 
تعقیب وادعای خواهان ( در معنای عام (. دفاع )عکس العمل خوانده در قبال 199: 2931گیرد)شمس،شده است، به کار می

خود یا بر طبق نظر یکی از اساتید در حقوق ایران دفاع در معنای)سنتی( خود شامل موارد زیر می شود)متین 
 .1(2912:111دفتری،

 الف( ایرادات 

 ب( دفاع به معنای اخص یا پاسخ از ماهیت دعوی.

 ج( دعوای متقابل 

 د( واخواهی

باشد وشامل مواردی همچون الجمع نمیخوانده این تعریف مانعـهدفاع یا پاسخ هایارائه شده از حقبا توجه به مفهوم 
اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست که مورد توجه واقدام دفتر دادگاه قرار نگرفته وموجب جریان دادخواستی 

دخواست ناقص به دادگاه فرستاده شود خوانده حق شده که قانونا نمی بایست معتبر شمرده شود در این موارد اگر دا
 (. در زیربه توضیح مختصری از هر کدام از طرق دفاعی خواهیم پرداخت.199: 2931اعتراض دارد)شمس ،

 

 ایراداتالف( 

ه ایرادات از طواری خارج از ماهیت دعوی است در واقع تمسک به یکی از ایرادات قانونی برای این ست که محکمه از ورود ب
(. در قانون ایران تعریفی از ایراد نشده است اما با توجه به معنای لغوی آن، 21: 2939ماهیت امر خوداری نماید)شیخ نیا ،

عبارت است از وسیله ایی که خوانده معموال در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه ویا 
حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می رود  بر شکل گیری مبارزه در اصل وماهیت

به عبارت دیگر، طرح ایراد به منزله رد موقتی یا دائمی مبارزه نسبت به اصل وماهیت حق مورد ادعای رقیب است. به 
ادعای خواهان را ماهیتًا نفی نمی کند عبارت دیگر مقصود از ایراد بر خالف دفاع به معنای اخص این می باشد که خوانده 

بلکه اظهار می دارد که دعوی به نحوی که اقامه شده در خور پاسخ دادن نیست یعنی در این حال الزامی به پاسخ ندارد 
نماید. بنابراین ایراد به منزله سد یا مانعی است که اغلب به طور موقت در جلو جریان دعوی وآن را موکول به بعد می

 (.111-113: 2912ه می شود)متین دفتری ،گذاشت

ق.آ.د.م ضمن بر شمردن انواع ایرادات مقرر می دارد)در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت  11ماده 
  .دعوی ایراد کند(.در زیر به شمارش ایرادات بر اساس اثری که دارند می پردازیم

 مرجه رسیدگی است.  الف ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر



 

 
 

 ایراد عدم صالحیت ذاتی. -2
ایراد عدم صالحیت نسبی .باتوجه به ق.آ.د.م این ایراد در مواردی قابل طرح هست که خوانده دعوای  -1

 مطزوحه را در صالحیت دادگاه عمومی محل دیگری بداند.
 ایراد امر مطروحه.  -9

 کند.ایراداتی که در رسیدگی به دعوی مانع موقتی ایجاد می–ب 

 ایراد عدم اهلیت. -2
 ایراد عدم احراز سمت . -1

 کند.ایراداتی که در رسیدگی به دعوی مانع دائمی ایجاد می -ج

 ایراد عدم توجه دعوی  -2
 ایراد امر قضاوت شده  -1

باشد ودعوا باید رد شود، این است که با وجود محدودیت مختومه قابل رسیدگی نمیامرعلت اینکه پرونده مشمول اعتبار
یت قضات برای شروع رسیدگی در پرونده هایی که محدود به حوزه قضایی، شعبه خاص ودر صورت ارجاع رئیس صالح

دادگستری است اما بعد از رسیدگی وصدور رای صادره در تمام جهان قابل اجرا وغیر قابل رسیدگی است. به منظور احترام 
که از ماده مزبور استنباط ومولفان به آن پرداخته اند  به این قاعده هیچ کس حق ندارد مجددا همان پرونده با شروطی

 (.113: 2931،)مرتضوی ،

 ایراد بی نفعی خواهان.  -9
 ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوی.  -1
 ایراد عدم مشروعیت مورد دعوی.  -3
 ایراد جزمی نبودن دعوی.  -6
 ایراد جزمی نبودن دعوی.  -3
 ایراد به زمان اقامه دعوی.  -1

بینی شده که از آن جمله می ق.ج.آ.د.م آمده ایرادات دیگری در سایر مواد این قانون پیش 11که در ماده  عالوه بر ایراداتی
( 211-211مواد(وایراد تامین اتباع بیگانه)221و213( ایراد معروف به دعوای واهی)مواد 31و32دادرس)مواد توان به ایراد رد

توان نتیجه گرفت که ))ایراد((قابل پذیرش ایرادی توجه به مفهوم ایراد، میاشاره نمود. افزون بر آن باید توجه داشت. که با 
مدنی صراحتا پیش بینی شده باشد بلکه هر دفاع که آثار ایراد را داشته باشد،حتی دادرسینیست که الزاما در قانون آیین

ث جنبه تمثیلی ونه احصایی شود در نتیجه مصادیق مورد بحاگر مستند به سایر مقررات باشد،))ایراد((شمرده می
 (.161: 2931دارد)شمس،

 

 دفاع به معنای اخص ب( 

مقصود از دفاع به معنای خاص این است که خوانده حقوق ادعایی خواهان را نفی یا انکار نماید مثالً شخصی به عنوان 
پاسخ می دهد هیچ گاه وامی  نماید خواندهطلبکار بر دیگری به عنوان بدهکار اقامه دعوی ومبلغی وجه ازاو مطالبه می



 

 
 

نگرفته وباالنتیجه به هیچ وجه نسبت به او بدهکار نیست. این پاسخ عبارت از نفی صریح ومستقیم حقوق ادعایی است 
پذیر است در (. نفی حق ادعایی به هر طریق قانونی امکان111: 2912شود)متین دفتری،ودفاع به معنای اخص شمرده می

دعوی شود دفاع به معنای اخص ایی از دفاعیات خوانده را که ممکن بود مستلزم اقامهونگذار، طرح پارهاین طریقه از دفاع قان
ق.ج.آ.د.م ))...دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته وامثال آن که برای دفاع از 211شمرده است در حقیقت به موجب ماده 

ه ندارد((. بنابراین در دفاع به معنای اخص، خوانده نسبت به دعوای اصلی اظهار می شود ...نیاز به تقدیم دادخواست جداگان
 شود تا شکستی قاطع و اساسی را بر او تحمیل کند.حق اصلی مورد ادعای خواهان، با او وارد نبرد ومبارزه می

 

 دفاع از ایرادات فایده تفکیک حق

شود نتیجه این است که  هرگاه خوانده به دفاع به معنای اخص متوسل گردیده وبه سود او حکم صادر -2
شود یعنی خواهان نمی تواند آن ادعا را در دادگستری بها برای او در ماهیت امر حاصل میاعتبار قضیه محکوم

تحت هیچ عنوانی مطرح نماید لیکن در صورتی که خوانده متوسل به یکی از ایرادات شود وپیروز شود قضیه 
تواند غیر از مواردی که قبول ایراد د حاصل می گردد وخواهان میمحکوم بها برای او فقط نسبت به موضوع ایرا

 برد در ماهیت دعوی ادعای خود را از نوع آغاز کند ودادرسی را تعقیب نماید.باالتبع دعوی را به کلی از بین می
دفاع به معنای اخص اصوالٌ محدود به وقت معین ونوبت معین نیست. در تمام مراحل دادرسی خوانده  -1
واند این وسیله را به کار بندد البته با رعایت قواعدی برای نظم ومقررات ومقدمات کتبی در دادرسی عادی می ت

مقرر شده.ولی در مورد ایرادها بعضی از ایرادات مربوط به نظم عمومی واز قواعد آمره است یعنی دادگاه ها 
بر فرض سکوت آنها موضوع ایراد بر دادگاه مکلفند قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی از رسیدگی امتناع کند یعنی 

 آور است.الزام
هایی که جنبه منافع خصوصی اصحب دعوی را در بردارد محدود به نوبت وزمان است مگر اینکه سبب ایراد اما سایر ایراد

یست تکلیف آنها را بعد حادث شود.یا اینکه اگر در مهلت مقرر ایراد نشود اگر ایرادات از قواعد مخیره باشند دادگاه می با
 (.131ضمن صدور رای نسبت به ماهیت مشخص کند)همان:

توان طرق آن را دسته بندی نمود اما چه میدفاع به معنای اخص،بر خالف ایرادات، شمارش نشده واگر -9
نبودن سبب پذیرش ایراد ومورد است. چون دادگاه در پی دفاع به معنای اخص، بر فرض عدمشمارش آنها بی

شود وباید آمره، وارد رسیدگی به ماهیت دعوی، یعنی اصل موضوع مورد اختالف ونزاع میایرادات مربوط به قواعد
 (.131: 2931 حکم اقدام نماید)شمس،دادرسی نسبت به صدوردر پایان

 
 دعوای متقابل ج( 

متقابل دعوایی است که خوانده است .دعوایمتقابل تواند اختیار نماید، اقامه دعوایدیگر از طرق دفاعی که خوانده مییکی
جلوگیری کلی  تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند. درتحت شرایطی می

 (.133،)همان یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز علیه او اقامه دعوی نماید از این محکومیت و
شود که که با دعوای اصلی دارای منشأ واحد باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد متقابل محسوب مییی،دعوایدعوا



 

 
 

مقرر  211شود که به صورت مستقل هم قابل طرح باشد. از این رو است که ماده متقابل محسوب میودعوایی
خواسته، وامثال آن که برای دفاع از ، صلح، فسخ، ردداشته))دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود لیکن تهاتر

شود ونیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد(( زیرا تحقق آنها بسته متقابل محسوب نمیشود دعوایدعوای اصلی اظهار می
جهتی از جهات گردد. وچنانچه دعوای اصلی به به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد. وبدون آن منتفی می

تواند آن را به صورت مستقل مطرح متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی میرد یا ابطال شود دعوای
 (.961-963: 2911نماید)صدر زاده افشار،

 

 واخواهید( 

واهی از بارزترین دفاع، واخبندی نامی از واخواهی برده نشده است اما با توجه به معنا ومفهوم حقهرچند در این تقسیم
 رود.دادرسی نبوده است به شمار میمصداق های حق دفاع برای خوانده غایب که در جریان

عادالنه مبتنی بر اصول جهان شمول است اما به رغم التزام امروزه دادرسی مدنی بیش از هر زمانی تحت گفتمان دادرسی
دفاع که به نظر یکی از دشوار است از جمله می توان به اصل حققانونگذار ودادگاه ها به این اصول، گاهی جمع بین آنها 

( واصل رسیدگی در یک زمان معقول اشاره نمود 2: 2913نویسندگان از))فربه ترین اصول دادرسی می باشد(()فرحبخش،
فاع اقتضاء دکه اصل رعایت حقبرای نمونه می توان تالقی این دو اصل را در رسیدگی غیابی مالحظه کرد. به این صورت

دعوی وادله خواهان آگاه شود وبتواند از خود دفاع کند از سوی دیگر تکلیف دارد که در هر دعوی خوانده از جریان
-حکم متوقف بر لزوم دفاعصدورودادگستری به حل وفصل دعاوی در زمان معقول، متضمن این معنی است که رسیدگی

رسیدگی قانونی است.هم نمودن شرایط دفاع برای خوانده از طریق تشریفاتباشد. حد وسط این دواصل مهم فراخوانده نمی
 (.1: 2931نژاد،غیابی در واقع نمایش ضمانت اجرای قواعد حقوقی در جلوه اقتدار دادگاه است)رضای

داخواهی نماید حقنخستین نسبت به دعوای خواهان مطرح میواخواهی، نخستین دفاعی است که خوانده ی دعوای مرحله
بینی شده است و در غیابی اواست که به نفع خواهان پیشغایب)خوانده دعوی(در واقع در برابر امکان دادرسیعلیهمحکوم

عین حال واخواهی، فراهم آوردن زمینه اجرای اصل تناظر می باشد که در دادرسی غیابی رعایت آن مورد تردید بوده است. 
اد که از تمامی حقوقی که به عنوان خوانده در اولین جلسه دادرسی داشته در واخواهی در نتیجه باید به واخواه اجازه د

(.از آنجایی که غیاب یکی از اصحاب دعوی قهراً موجب یک منقصتی در رسیدگی می 916: 2931مند گردد)شمس،بهره
عنی ترافع مشتمل بر یک لوایح بین متداعیین وچه از جهت بازجویی در جلسه دارسی. دعوی یشود چه از حیث تبادل

رود که حقیقت فائق آید به عبارت دیگر حمله است از طرف خواهان ویک دفاع از طرف خوانده واز مقابله این دو انتظار می
))دادرسی باید با دو پا سیر کند تا صحیح وسالم به مقصد برسد هرگاه یکی از این دو پا قطع شود دستگاه بازجویی وکشف 

گردد((. این وضعیت قضائی غیر عادی توجه قانونگذاران را جلب نموده وضع اعتبار میآن متزلزل وبیحقیقت لنگ وسیر 
قواعد خاصی را از دونظر ایجاب کرده یکی از نظر حفظ حقوق غایب قاصر ودیگر از نظر جلوگیری از طفره وتشبث غایب 

غایب (ورعایت اصل تناظر ایجاب می نماید که دفاعی خوانده)محکوم علیه (. احترام به حقوق61: 2912مقصر)دفتری،
بینی شده است بهره مند های دفاعی که برای خوانده در اولین جلسه دادرسی نخستین پیشواخواه اجازه یابد از تمامی راه

در گردد، بدین معنا که ادعا ها وادله واستدالالت خود را مطرح نماید. در نتیجه دفاع خوانده مرحله نخستین ممکن ست 
حد اعتراض به حکم باشد که در این صورت وارد بودن دعوای خواهان، با لحاظ تکذیب آن باید احراز شود. در عین حال، 



 

 
 

نماید تمامی تکلیف مربوطه را مورد توجه قرار داده وانجام موقعیت واخواه به عنوان خوانده مرحله نخستین ایجاب می
 (. 916-913: 2931دهد)شمس،

 

 یدگیتناظری بودن رس

 محدوده اصل 

تناظری نتیجه برابری وتساوی میان اصحاب دعوی در استفاده از امکانات وفرصت ها واحترام به حق دفاع آنها است، دادرسی
گردد که حکم قاضی به حق وعدالت نزدیک شود وقضاوتی که این رعایت تعادل وتوازن میان اصحاب دعوی سبب می

 (.93: 2931)باقری، آوردی به ارمغان میشایسته ودلنشین را برای اصحاب دعو

شود وبنایراین شمولی عام دارد وبر تمام این اصل در نهایت برای تامین برابری اصحاب دعواست))صل عام حقوق شمرده می
دادرسی ها در مراجع قضاوتی، به مفهوم اعم، حاکم است چه دادرسی هایی که مشمول آیین اختصاصی بوده ویا قواعد عام 

اشاره کرد که مقرر 91/3/13-1913توان به حکم شماره در این زمینه می (213: 2931سی بر آنها حاکم باشد)شمس،دادر
))عدم جواز اجرای هیچ حکم یا قراری بدون ابالغ به طرف در همه محاکم ولو محاکم فوق العاده ویا اختصاصی می دارد 

 پور، قلی :شود)طرفین مگر در موارد استثناء تخلف محسوب میجاری است. بنابراین اجرای قرار و رای بدون ابالغ به 

 (.3: 2939،کالئی مته جعفری احمدی،،

 

 مفهوم اصل تناظر 

به یکدیگر نظر کردن؛ به هم )معین(. وهمچنین به معنای هم بحث و گفتگو کردن باتناظر در لغت به معنای 
باشد. دعوی، در دادگستری همواره از برخورد ادعا آن دور نمی . مفهوم حقوقی واژه، چندان از معنای لغوین)عمید،(نگریست

شود. مدعی به مفهوم اعم شودکه))موضوع دعوی((نامیده میایی سوق داده میآید. هر دعوی به طرف نتیجهها به وجود می
ومعرفی نماید که القاعده،باید مبنایی را حسب مورد برای دعوی یا دفاع خود اعالم ،به منظور کسب نتیجه مطلوب،علی

دارد وبه االصول مطالبی را اظهار می))سبب((دعوی یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع وسبب مزبور، مدعی، علی
ایی متمسک می گردد تا ماهیت )ادله اثبات دعوی (یا، عنداالقتضاء حکم )ادله اثبات احکام (را اثبات نماید. وظیفه ادله

نماید حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید رای واردی که اختالفی را فصل میقاضی است که، در تمام م
گیرد در واقع توفیق قاضی در اقدام مزبور شود مطبوع طبع انسان قرار میدادگاه به همان نسبت که به ))حق ((نزدیک می

یک از متخاصمین مطلع گردد واین امر مستلزم این وکسب نتیجه مطلوب به این است که از ادعاها، ادله واستدالالت هر
است که طرفین نزاع واختالف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت وامکان طرح آزادانه ادعاها، ادله واستدالالت رقیب مطلع 

ست واین شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.در حقیقت،قضاوت،انتخاب نمودن بین ادعا های متعارض ا
وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعا ها وادله صاحبان آن، که در شرایط متوازن به او 

: 2912گویند)شمس،تناظر میتسلیم نموده اند، بطور کامل آگاه گردد.این همان چیزی است که در حقوق ایران به آن اصل
ترین مفهوم اساسی مشترک بین رود. شاید، واضحدادرسی مدنی به شمار میمینه آیینزترین اصل در(. اصل تناظر مهم3-3

تناظر به این های دادرسی این ایده باشد که دو طرف دعوی باید استماع شوند. در برخی متون انگلیسی از اصلتمام سیستم



 

 
 

عنوان ))اصل دو طرفه بودن دادرسی حتآن است، تترین مقتضیاتاعتبار که لزوم استماع هردو طرف دعوی از جمله مهم
تناظر،آزادی وحق دفاع طرفین را در قبال یک دیگر در محضر دادگاه محفوظ داشته وتضمینی برای ((تعبیر شده است. اصل

 (.3: 2913اجرای عدالت است)حیدری ،

 دلیل آمدهپیش فرصت از استفاده با طرفین از یکی که ببرد پیش ای گونه به را شرایط تواندقاضی نمی تناظر اص اساس بر

 جلسهتجدید درخواست با که است داده را حق این طرفین به قانون که در مواردی ندارد حق مثال نماید. برای تقویت را خود

 بدون و کرات به مقابل در یا و نماید مخالفت جلسهتجدیددرخواست با مختلف های بهانه به نمایند، ابراز را خود دالیل

برای  نماید تحصیل است نداشته قبال راکه دالیلی بتواند نظر مورد شخص تا نماید تجدید را دادرسی جلس قانونی موجهات
(. 9: 2933شاهی، بگیرد) رمضانی علی آباد وزیر و زارع گواهی به را صادق غیر شاهدانی یا و نماید تنظیم را سندی مثال

 تمام به نسبت مناسب زمان در طرفین دعوا از یک هر کامل اطالع او، علیه شده اقامه دعوای از خوانده آگاهی تضمین

بهره گردیده، راساً استخراج قاضی توسط یا شده ارائه دادگاه تصمیم بر منظورتأثیر به مقابل طرف وسیله به که عناصری
 به شده ارائه عناصر حضور در فرصت مناقشه همچنین، و خویش استدالالت و ادله ادعاها، طرح امکان از طرف دو مندی هر

 (2: 2933دهند)آقامحمدی ،بادکوبه، می تشکیل را بودن دادرسی تناظریاصل مفاد مقابل، طر وسیله

 

 تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی وکیفریاصل

نشده است تناظر تحت عنوان مزبور یا عنوانی مشابه، در هیچ یک از نصوص آیین دادرسی مدنی وکیفری پیش بینی اصل
دادرسی مدنی وکیفری به روشنی دادرسی با تدقیق در مقررات قانون آییناما باتوجه به جایگاه واهمیت این اصل در نظام

تناظر ودر جهت تضمین این اصل وضع گردیده است. با توجه به اینکه احراز می گردد که برخی از مواد آن بر مبنای اصل
ق.آ.د.م  932ماده 9باشد واز آنجایی که با توجه به به صدر وبند م حاکم بر دادرسی میتناظر یکی از اصول وقواعد مهاصل

ایی از اهمیت در این زمینه اشعار دارد بر اینکه ))عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوی در صورتی که به درجه
د هرچند ماده مزبور در ذیل مباحث فرجام گردباشد که رای را از اعتبار بیندازد((. موجب تقض رای فرجام خواسته می

باشد. کیفری نیز الزامی میخواهی مطرح شده است اما توجه ورعایت آن در سایر طرق شکایت از آراء حتی در دادرسی
دادرسی در آن رعایت ایی از دادرسی صادر شود واصولبنابراین چنانچه رایی از هر کدام از مراجع قضایی ودر هر مرحله

بایست در مرجع _ق.ج.آ.د.م تصریح گردیده می932ماده 9ایی از اهمیت باشد که در بند وعدم رعایت مزبور به درجهنگردد 
عالی، در پی شکایت از آن، نقض یا فسخ گردد ومنحصر نمودن این امر به آراء قابل فرجام ترجیح بالمرجح می باشد. از 

قوق ایران می باشد رعایت این اصل در دادرسی ))بالفاصله ((الزامی آنجایی که اصل تناظر یکی از اصول مهم دادرسی در ح
می باشد مگر در موارد استثناء که خالف آن تصریح گردیده است در واقع رعایت اصل تناظر سبب می شود تا هریک از 

ی مانند قرار اصحاب دعوی از فرصت وامکان مزبور بهره مند گردیده وحتی بر جریان رسیدگی به ادله واجرای ترتیبات
محل نیز نظارت نمایند. بنابراین خواهان در تنظیم دادخواست،خوانده در دفاع ودادگاه در مقام محلی ومعاینهتحقیق

 تناظر را، علی القاعده))بالفاصله ((، مورد احترام قرار دهند.رسیدگی وصدور رای باید همواره اصل

 الف( خواهان ورعایت اصل تناظر 

 و شود آگاه شودمی طرح او علیه که دعواییاز  موضوعی جهات از باید خوانده که دهدمی نشان دادخواست نگارش قواعد
 از دفاع و جلسه در حضور امکان تا شود داده اطالع طرفین به باید رسیدگی مکان و زمان که است این بیانگر هم ابالغ قواعد



 

 
 

 الزم قطعی حکم اجرای حتی و رسیدگیمراحل تمام در ابالغ قواعد. م.د.آ.ق 32مادهمطابق  .باشند داشته را خود
 باید که شودمی گرفته تصمیماتی و شودمی صادر اخطارهایی دادرسی، از قدم هر در که شود گفته است بهترت. االجراس

شود. خواهان مکلف است، در دادخواست مشخصات خوانده را مشخص نماید تا از جمله خوانده در موقعیتی قرار بگیرد  ابالغ
تا بتواند طرح ایرادتی مانند ایراد بی نفعی خواهان وایراد عدم توجه دعوی به خوانده را به عنوان دفاع مورد بررسی قرار 

که مقصود واضح طوریداند، باید بهاس آنها خود را مستحق مطالبه میاسوجهاتی که خواهان بردهد وهمچنین اسباب
دهد که بتواند ادعاها وروشن باشد، در دادخواست تصریح شودوانجام مواردی از این قبیل که خوانده را در موقعیتی قرار می

رک نماید. احترام به اصل تناظر از سوی وبراهین خود را مورد مناقشه قرار داده ودفاعیات خود را نیز، با لحاظ آنها تهیه وتدا
 (.26 :2912خواهان به ترتیب یاد شده در همه مراحل دادرسی وطرق شکایت از آراء الزم می باشد)شمس ،

 

 رعایت اصل تناظر  ب( خوانده و

اید باید در جلسه ق.ج.آ.د.م باید اصل ورونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نم36در واقع خوانده مطابق با مواد 
االصول ضمن پاسخ به ماهیت ق.ج.آ.د.م (علی11مقرر حاضر نماید ودر مواردی که نیاز به طرح ایراد دارد مطابق ماده )

ق.ج.آ.د.مدر جلسه دادگاه 211داند مطابق ماده دعوی،در همان جلسه مطرح نماید هرگونه مطلبی که در مقام دفاع الزم می
 اقدام به طرح دعوی متقابل نماید یا ثالث را جلب تماید. 293وماده 219تا212مطرح کند یا مطابق مواد 

تواند به ادعا ها وبراهین خواهان پاسخ دهد یلکه چنانچه پاسخ مستلزم بنابراین مطابق مواد قوق االذکر، خوانده نه تنها می
ام را در جلسه دادرسی، یعنی علی القاده در طرح ادعا ها، ادله استدالالت باشد مکلف است. در اجرای اصل تناظر، این اقد

حضور خواهان معمول دارد. در نتیجه خواهان از پاسخ خوانده مطلع گردیده واو نیز خواهد توانست آنها را به نحو مقتضی، 
 (23:2912دفاع بهره مند گردد)شمس،مورد مناقشه قرار داده واز حق

 

 ج( دادگاه ورعایت اصل تناظر 

به رعایت اصل تناظر می باشد در واقع قاضی باید بستر رعایت این اصل مهم را در دادرسی فراهم نماید در قاضی نیز مکلف 
ق.آ.د.م.ج (باید وقت اولین جلسه دادرسی را به اطالع اصحاب دعوی برساند ودر مواردی که  211همین راستا مطابق ماده )

رسی قید وساعت جلسه بعد تعیین وبه اصحاب دعوی ابالغ نیاز به جلسه دیگری باشد علت مزبور ذیل صورت جلسه داد
ق.آ.د.م.ج ( دادگاه مکلف است. در اجرای اصل تناظر،در جلسه دادرسی به اصحاب عوی فرصت 211نماید. ومطابق ماده )

ید. دهد تا مطالب خود را آزادانه اظهار نمایند و حسب مورد، مضمون یا عین اظهارات آنها را در صورت مجلس درج نما
بنابراین پرونده دادرسی، همواره حاوی تمام ادعا ها، ادله واستدالالت اصحاب دعوی خواهد بود در نتیجه در موقعیتی قرار 

گیرد که اعمال خود را به لحاظ آنها صادر نماید ومراجع شکایت نیز، خواهند توانست، با توجه به تمام عناصری که در  م
بودن رای صادره را چنانچه مورد شکایت قرار گیرد، با لحاظ استنادات واستدالالت مندرج پرونده وجود دارد صحیح وقانونی 

 در رای، بررسی نمایند.

 

 



 

 
 

 استثنائات اصل تناظر 

باشد. از باشداین اصل نیز از این قاعده مستثناء نمیاز آنجایی که هر اصل حقوق بر خالف اصل فلسفی دارای استثنائاتی می
ه قانونگذار رعایت ))بالفاصله((اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تاسیس خاصی تلقی نموده ویا این رو در مواردی ک

-رعایت))بالفاصله((اصل تناظر با اصل مهم دیگری تعارض داشته باشد. رعایت ))بالفاصله ((اصل مزبور نیز امکان پذیر نمی
 باشد.

 الف( لزوم عدم رعایت ))بالفاصله ((اصل تناظر 

تضمین))بالفاصله ((اصل تناظر مخالف فلسفه برخی تاسیسات خاص تلقی گردیده است. در این صورت قانونگذار  در مواردی
-دادگاه را مکلف نموده است که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مزبور اتخاذ کنند از آن جمله می توان رسیدگی به

تاسیس مزبور وصدور قرار تامین خواسته، در امنیت قرار در حقیقت از آنجایی که فلسفه شمرددرخواست تامین خواسته بر
تواند با اطالع از اقامه دعوی واحتمال شکست خود کاری انجام دهد ودر دادن خواسته از نقل وانتقالی است که خوانده می

شود. می گردد متعذر ومتعسرقطعی که بعداً در ماهیت دعوی به نفع خواهان صادر میحکمنتیجه موجب شود که اجرای
بنابراین فلسفه قرار تامین مزبور اقتضاء دارد که خوانده نه تنها از درخواست تامین خواسته آگاه نگردد بلکه رسیدگی واتخاذ 

اثر)) تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع وحتی اطالع وی صورت پذیرد وتصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی
دارد))هنگام در خواست صدور ق.ج.آ.د.م. مقرر می 223( .در این جهت است که ماده 13ان:،همغافلگیری (( داشته باشد)

موارد مزبور کند. در عین حال، درکننده رسیدگی میقرار تامین خواسته دادگاه بدون اخطار به طرف به دالیل درخواست
می تواند نسبت به رأیی که علیه خوانده صادر تناظر مورد غفلت قرار نگرفته، وخوانده حمایت از حقوق دفاع خوانده واصل

 شده شده مقنن به او فرصت وامکان دفاع))بعدی((یعنی طرح ادعا ها، ادله وبراهین خود را داده است.

تجویزعدم رعایت ))بالفاصله ((اصل تناظر می تواند منافی ))فوریت ((تاسیس خاصی تشخیص گردد. در این صورت -ب
صورتی که آن را احراز نماید از زه داده که وجود ویا عدم تنافی مزبور را مورد بررسی قرار دهد ودرقانونگذار به دادگاه اجا

ق.آ.د.م ضمن انشاء قاعده 921اجرای))بالفاصله (( اصل تناظر خود دادری کند به همین جهت است که ماده 
ه اختیار داده است که چنانچه ))فوریت رعایت))بالفاصله((اصل تناظر در رسیدگی به درخواست دادرسی فوری، به دادگا

 (16همان:اقتضاء(نماید از اجرای بالفاصله اصل تناظر خودداری کند )

 

 تناظرماهیت اصل مبنا و

 تناظر به ما اجازه خواهد داد تا ماهیت حقوقی این اصل را تبیین نماییم ها ومبانی اصلشناسایی ریشه

 تناظر مبانی اصل

 ضوابط طبیعیعدالت است. قواعد آیینی((تحقق ))عدالت الزمة اصول))عدالت طبیعی((داشته است و در ریشه تناظر اصل

 حیث از  شوندمی تحمیل قضایی رسیدگ صالحیت دارای ونهادهای اشخاص بر که هستند منصفانهتصمیم گیری حداقلی

 یا مسائل حکمی خصوص در تصمیم گیری به ملزم نهادی یا شخص هرگاه که گفت توانمی طبیعیعدالت اصول مجرای

 یک باشد، داشته اشخاص مشروع وانتظارات حقوق بر مستقیمی تأثیر وی تصمیمات که باشد احوالی و اوضاع در موضوعی

 دو بر مشتمل طبیعیعدالت اصول کلی،به طور. گرددمی ایجاد او عهده بر طبیعیعدالت اصول رعایت بر مبنی ضمنی تعهد



 

 
 

-می روم حقوق در را آنها ریشة باشد(( که قاضی خود دعوای تواند درمعنی طرف دیگر را بشنو و))هیچ کس نمیقاعده به 
 توان یافت. 

 تساوی وبرابری طرفین:  -الف

از نظر اساتید حقوق تساوی وبرابری طرفین دعوی نخستین مبنای حقوقی اصل تعادل ترافعی)تناظر(به شمار آمده است 
گردد ((به عبارت دیگر قاعده تناظر با اصل تون گفت که ))اصل تناظر به نام برابری تصدیق میمی (213: 2931)شمس، 

برابری که همواره نسبت به اصحاب دعوی باید مراعات گردد، رابطه تنگا تنگ دارد .اصل))تساوی سالح ها یا ))برابری 
نسیون حقوق بشر استنتاج نموده اند مفاد آن بسیار کنوا 6دفاعی ((که نویسندگان حقوقی اروپا بر مبنای بند امکانات

است در واقع تناظر مقتضی آن نزدیک به اصل تناظر است، نیز مبتنی بر تضمین برابری موقعیت طرفین دعوی معرفی شده
 طرفین از هریک. گیرند قرار مساوی شرایط در قاضی، مقابل در وهمچنین، همدیگر با مستقیمروابط است که طرفین در

 دعواست طرفین با دررفتار برابری مستلزم دادرسی، باشند. منصفانه بودنمی برخوردار یکسانی حقوق از درچارچوب دادرسی

 .باشددادگاه می استقالل و طرفی بی ایجاب کنندة خود، ینوبه به امر این که

 طرفی دادرس بی –ب 

 رعایت امور، به رسیدگی وظیفه دادرس. در .رودمی تناظربه شماراصل حقوقیمبانی از دیگر یکی نیز قاضی طرفیبی لزوم

 طرفین از یکی احتمال پیروزی آن، اثر در که است اقداماتی و اعمال انجام عدم طرفی،بی از منظور و باشدکامل می طرفیبی

 برای را حق این دهد امابه یکی از طرفین حق دفاع کردن می تمام مواردی که قاضی گردد. در دیگر طرف از بیش دعوا

 تناظراصل. نیست متعادل دعوا طرف دو هر برای عدالت میزان ودیگر، گردیده مخدوش او طرفیکند، بیمی انکار دیگر طرف

 (21-29: 2913نماید)حیدری ، می محافظت قاضی جانبداری خطر برابردرراطرفی

 ماهیت اصل تناظر 

 تناظراصل بیان به صریحینص گونهمدنی، هیچدادرسیآیین به راجع قوانین در نه و اساسی قانو در نه ایران، حقوق در

به جزءیکی از نویسندگان که در کتاب خود ودر مقاله ایی تحت عنوان اصل تناظر به این اصل  .است نیافته اختصاص
-تناظر ننمودهواز جمله اصل دادرسی کلیاصول به اشاره ای هیچ اساسا نیز مدنی دادرسآیین کتب اند نویسندگانپرداخته
ازقبیل ))عدالت ((و))برابری ((که در اصول متعددی از قانون  کلیاصول مبنای بر را اصل این توانمی تنها نه هذا،اند. مع

 اساسی ما مورد تصریح واقع شده مبتنی ساخت بلکه به تعبیری می توان آن را از جمله اصول عدالت طبیعی برشمرد که در

 را تناظراصل به احترام از متعددی مظاهر .بود خواهد الزامی قضاوتی مرجع هر بر آن رعایت نص، فقدان با حتی صورت، این

 قابل اساسی اصل یک تناظر اصل اینکه، نمود. نتیجه مالحظه جدیدمدنیدادرسیآیین قانون مختلف مقررات در توانمی

باشد )حیدری  آن اعالم کردن الزامی برای خاص متنی نیازی به آنکهبیحقوقی ((است، کلیعنوان))اصول تحت اعمال
،23:2913.) 

 محدوده تفکیک اصل حق دفاع با تناظری بودن رسیدگی:

شاید ابتدائاًاین دواصل یکی به نظر برسند وتفکیک این دو اصل از یک دیگر بی فاید به نظر برسد.اما باید توجه داشت 
باشند.اما تفکیک این دو اصل پوشانی دارند وبه طور عام ناظر به طرق دفاعی طرفین میهرچند این دو.اصل با هم هم

طلبد وآن هم اینکه اصل تناظر همانطور که از معنای لغوی آن استنباط می شود یعنی به مناظره ظرافت خاصی می



 

 
 

قاضی دادگاه برخالف حق  نشستن ومباحثه کردن طرفین می باشد اصل تناظر.هم ناظر به طرفین دعوی می باشد وهم
دفاع که در واقع یعنی به طرفین فرصت بدهیم از خود دفاع کنند اما در رسیدگی تناظری همانطور که بیان کردیم قاضی 
هم موظف است زمینه تناظر را برای طرفین فراهم نمایدبه اعتقاد یکی از دکترین حقوق))قاضی باید رعایت تناظر را موجب 

را رعایت نماید.تناظر باید در جریان دادرسی تامین شود ودر مواردی که دادرسی تناظری نبوده از  گردیده وخود نیز آن
 (.216: 2931طریق گشایش راه شکایت متناسب،تامین شود(()شمس،

 نتیجه گیری:

بانی دادرسی منصفانه می باشند که با توجه به مراهبردیاصل حق دفاع واصل تناظر به عنوان دو اصل مهم از اصول
باشند مشترک دادرسی چه در امورکیفری وچه در امور مدنی میمدنی وکیفری این دواصل از اصولدادرسیمشترک آیین

تناظری بودن رسیدگی مدنی وکیفری وبررسی اصلدادرسیدر این تحقیق با بررسی مفهوم ومصادیق حق دفاع در آیین
باشند وهر دو تضمین یافتیم که هر چند این دو اصل در یک راستا میوتبیین حدود وصغور این اصل به این نتیجه دست 

نشده اند اما با ایی از نویسندگان در آثار خود بین این دو اصل تفکیک قائلکننده حق دفاع در معنای عام می باشند وعده
ارت است از مجموع بررسی دقیق این دو اصل به این نتیجه دست یافتیم در اصل حق دفاع همانطور که بیان شد عب

-تضمینات قانونی وقضایی که در سطح ملی ومنطقه ایی وبین المللی، برای افرادی که در مظان اتهام ارتکاب بزه قرار می
گیرند ودر سراسر رسیدگی کیفری وبا هدف اتخاذ تصمیمی عادالنه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است. واصل 

 از یکی و شود فراهم قضایی عادالنه رسیدگی امکان مخاصمه، طرفین به نسبت باید که معناست این بهتناظربه طور خالصه 

و اینکه اصل تناظر همانطور که از معنای لغوی آن استنباط می شود  نگیرد قرار دیگری به نسبت برتری موقعیت در طرفین
هم ناظر به تکلیف طرفین دعوی می باشد وهم باشدبنابراین اصل تناظریعنی به مناظره نشستن ومباحثه کردن طرفین می

ناظر به تکلیف قاضی دادگاه به فراهم کردن زمینه تناظر برخالف حق دفاع که ناظر بر این است که به طرفین فرصت 
بدهیم از خود دفاع کنندمثل حق داشتن وکیل به طور خالصه در اصل تناظر همانطورهر کدام از شاکی یا مشتکی 

ر(وقاضی دادگاه هر کدام وظیفه خاصی برعهده دارند وموظفند زمینه تناظری)ترافعی(بودن رسیدگی را عنه)مدعی یا منک
ها وادله طرف دیگر آگاه شودامادر حق دفاع قانونگذارمواردی را فراهم کنند تا هرکدام از طرفین بتواند از این طریق از ادعا

 ت. به عنوان طرق دفاعی برای هریک از طرفین مشخص کرده اس
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