
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشي) -فصلنامه حقوق اداري (علمي دو 

 1396، بهار و تابستان 12  سال چهارم، شماره

 نيت در حقوق دادرسي حسن 
علي انصاري

1
حسين دهقاني ؛

 2
 

 

 چكيده

هاي حقوق دادرسي، اعم از دادرسي اداري يا قضايي (مدني يا كيفري)  ترك در نظاماز اصول مش

نيت است. از طريق اين اصل دادرسي بيشتر  المللي، اصل حسن در قلمرو حقوق داخلي و بين

هاي اداري كه يك طرف آن دولت به معناي عام  گيرد. اين ويژگي در دادرسي رنگ اخالق مي

نيت نامعين، پيچيده و دو گانه هست و در  دارد. مفهوم حسن  است، جايگاه و جلوه خاص

نيت نيز معيار متعدد حاكم است. در هر يك از معيارها، قاضي نقش محوري در  تشخيص حسن

نيت دارد. معيار تشخيص بر دو مبناي روانشناختي و رفتار استاندارد استوار است.  ارزيابي حسن 

گذاري و نيز در رويه  حي و تكميلي دارد. در قانوننيت سه كاركرد مهم اصولي، اصال حسن 

كنندگان در  توان از تدليس، تقلب، تباني و ... مشاركت قضايي با تمسك به حسن نيت مي

دادرسي جلوگيري كرد؛ خأل سكوت، تعارض و ابهام در قوانين را جبران كرد و بر رضايتمندي 

يابد و كاركرد مهم آيين دادرسي  افزايش مي آنها افزود. بدون توجه به اين قاعده، عيوب دادرسي

 افتد. يعني تضمين بخشي به حقوق ماهوي در خطر مي

 سوء نيت، سوء استفاده از حق، دادرسي عادالنه، حيله.  واژگان كليدي:

 

                                                 

                                       saba80fr@yahoo.fr. دانشيار دانشگاه خوارزمي تهران  1

              h.dehghany4250@gmail.com ، (نويسنده مسئول)؛دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي تهران. 2

 01/08/1395 فت:دريا

 09/12/1395 پذيرش:
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 مقدمه

هاي  هاي حقوقي اختالف نظر دارند. سوابق تاريخي مكتب در مورد رابطه حقوق و اخالق، نظام

به  ؛گاه مناسب براي تحقق عدالت باشد دهد كه عقايد مكاتب تحققي نتوانسته تكيه حقوقي نشان مي

 (كاتوزيان، هاي حقوق طبيعي بيشتر شده است همين لحاظ گرايش به سمت برخي از اصول مكتب

توسل به منابع فرا قانوني براي تفسير روابط حقوقي يك شيوه در حال  .)147:225الف، ش 1377

ان مكتب ليبراليسم، خنثي بودن دادرس و نظريه مالكيت طرفين بر دادرسي را گسترش است. طرفدار

هاي دادرسي، تدليس و  چرا كه به خوبي نتايج آن را يعني اطاله دادرسي، افزايش هزينه ؛پذيرند نمي

اند. افزايش قدرت دادرس با هدف جلوگيري  را ديده تقلب در قوانين دادرسي، عدم كشف حقيقت  و...

 استفاده افراد سودجو و آشتي دادن حقوق با اخالق است. از سوء 

نيت بر اساس همين تحوالت تشكيل، تدوين و در حال توسعه است. هرچند برخي   سننظريه حُ

در ادبيات . )41 :1387 زاده، (نايب اسناد نشانگر طلوع اوليه اين نظريه در قلمرو آيين دادرسي است

ين بحث را نشان داد؛ به عنوان مثال ماده يك قانون حمورابي توان مسايل متعدد ا حقوقي قديم مي

در مورد استقالل اين نظريه اختالف  .)107: 1393 (بادامچي، در مورد دعواي واهي بحث شده است

آن را  نظر است. برخي موافق استقالل و كاركرد متعدد براي آن هستند ولي برخي ديگر مخالفند و

دانند. دليل اين تفاوت، به نوع بينش آنها به علم حقوق  دادرسي مي مبانيتوصيف ديگر از اصول و 

حتي  در حال گسترش هست و نيت  حسن هاي موافقان دهد كه انديشه گردد. تحقيقات نشان مي برمي

از گيرد.  دربرمي ،شوندگان كنندگان و اداره اعم از اداره ،كنندگان در دادرسي آن كليه مشاركت قلمرو

هاي حقوق دادرسي اعم از دادرسي مدني،  نيت در تمام شاخه  ان گفت كه حسنتو جنبه ديگر مي

كننده صحت حقوق ماهوي تحت  تواند تضمين دادرسي كيفري و دادرسي اداري كاربرد دارد و مي

ها باشد. به عبارت ديگر، حسن نيت يكي از اصول دادرسي مشترك در نظام حقوق دادرسي  دادرسي

م  مبناي بسياري از اصول و قواعد دادرسي است و هم اينكه يك ابزار حسن نيت هشود.  تلقي مي

مسايل جديد در دادرسي از  افزايشبراي اخالقي كردن قوانين موجود است. نقص قوانين دادرسي و 

 كارگيري نظريه حسن نيت تا حدي قابل جبران است.  هطريق ب

تفاده از معيار شخصي اسطور كلي براي تشخيص حسن نيت دو معيار وجود دارد.  به 

)(subjective  هر چند فرصت مناسب براي اخالقي كردن دادرسي و تحقق دادرسي عادالنه است
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 111  حسن نيت در حقوق دادرسي. ٦مقاله 

آن در دادرسي و  آثار تواند از تهديدهاي احتمالي آن مي )objective( عيني كردن معايبي دارد، ولي

 . گيري كند گرايي جلو از جمله سليقه

صورت واضح به اين موضوع توجه نكرده است. بيشتر تحقيقات در حقوق ايران، قانونگذار به  

هاي قراردادها و مسؤوليت مدني بوده ولي در كشورهاي غربي و  پژوهشگران حسن نيت در حوزه

تر به آن نگاه شده و بسياري از تجارب آنها قابل استفاده درحقوق ايران است. ما در  پيشرفته جامع

هاي مشابه را  كنيم و برخي از تفاوت آن با تأسيس را بررسي مياين تحقيق ابتدا مفهوم حسن نيت 

دهيم و در آخر كاركردهاي آن را در دادرسي  خواهيم گفت و سپس معيار آن را مورد بررسي قرار مي

اي و تطبيقي با برخي از كشورهاي غربي و پيشرفته است.  خواهيم گفت. روش ما به صورت كتابخانه

شود و خألهاي موجود با استفاده از  قوت فعلي نظام دادرسي ما گفته ميبا استفاده از آن، نقاط 

 شود. تجارب ديگر كشورها نشان داده مي

 معيار تشخيص آن  و حقوق دادرسيمفهوم  حسن نيت در  .1

 دادرسي  حقوق مفهوم حسن نيت در .1-1

اينجا در دو  از اصطالحات مشابه قابل تفكيك است. دربوده و حسن نيت داراي مفهوم مستقل 

 شود. قسمت اين موضوع بررسي مي

 تعريف حسن نيت

 دارد و به معناي تبعيت از اصول شرعي و حقوقي )Loyal( حسن نيت ريشه در كلمههاي  معادل

)Lois de l'honneur(پاكدامني ، )Probite(كرداري  ، و راست)Drioture( رود بكار مي 

)Larousse,2007: 643(.  در  مدون و غيرمدون اصولاصول حقوقي و شرعي، منظور از تبعيت از

آمده است  )Bonne foi( در مورد تعريف كلمه» دالوز«است. در فرهنگ حقوقي  يك نظام حقوقي

حسن نيت معادل حقوقي حسن اراده حقوقي است. حقوق به اين حسن اراده براي اعمال و « كه

در مفهوم متضاد  كند كه غالباً آن اعطا ميروابط حقوقي خود ارزش قايل شده و آثار و امتيازاتي به 

 (وائل،» شود. خود براي به جريان انداختن ضمانت اجراي سوء نيت به ويژه تدليس يا تقلب متبلور مي

مستلزم يك  تحقق كند بلكه (صداقت) را تبيين نمي حسن نيت فقط يك حالت فكري. ) 196 :1375

ثر در ؤضابطه ارادي است و داراي ضمانت اجراي م يك به نوعي . حسن نيت رفتار فعال و مثبت است
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گفته  در تعريف حسن نيت» بلك«در فرهنگ حقوقي  ).76، ص(همان باشد صورت نقض آن مي

 :يك حالت ذهني بر اساس« گفته شده: (Good Faith)  شده

 ؛(in Belif Honesty) در مقابل ديگري صداقت در نيت يا هدف .1

 ؛مپايبندي به تعهد و التزا. 2

 ؛رعايت استانداردهاي تجاري متعارف در يك كار تجاري معين. 3

اين  .)(Brayan,2004: 713 فقدان قصد تقلب يا تحصيل امتياز بر خالف وجدان است. .4

هاي اياالت  رود. دادگاه هاي حقوقي جديد با اصطالحات ديگر به كار مي مفهوم قديمي در نظام

براي  )InPari Delicto ( »وليت و تقصير به طور مساويؤمس«ل متحده آمريكا در ابتدا به مفاهيم مث

هاي ديگر همچون،  كردند ولي به مرور زمان نظريه جلوگيري از سوء استفاده رفتارها استناد مي

 Anenson, 2009: 73) ( رايج شد. )Unclear Hands Doctorian( »هاي آلوده دست«استاپل و 

و به معناي قصد نيكو است. » نيت«و » حسن«كلمه حسن نيت تركيب اضافي و مركب از دو 

در ادبيات حقوقي، حسن نيت  .)792: 1376(عميد، و به معناي قصد بد است» سوءنيت«متضاد آن 

تصور «دانان فرانسوي، قايل به دو معناي  ، مشابه حقوقاز نويسندگان ايراني مفهوم خاص دارد. برخي

شود.  ؛ اشتباه از شخص جاهل پذيرفته مياند شده براي حسن نيت» صداقت و درستي«و » اشتباه

داند. البته بين جاهل قاصر با جاهل مقصر تفاوت است.  اخالق مؤاخذه شخص جاهل را قبيح مي

همچنين در مورد جهل به جنبه موضوعي و نيز جنبه حكمي به يكسان نيست. در امور حكمي، قاعده 

البته حقوق ماهوي، در مورد  قبول جهل حكمي، حاكم است. » جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست«

نسبت به حقوق شكلي و از جمله آيين دادرسي، انعطاف بيشتري دارد. در حقوق فرانسه جهل حكمي 

 ) 206:  1375پذيرفته شده است. (وائل، 

كه بايد درستكار بود و نبايد از حق  و بدين معناستاز نظر آنها مبناي اين دو مفهوم يكي است 

هم وسيله و هم هدف بايد مشروع باشد و حيله و تقلب در اعمال حق مشروع جايز  ستفاده شود.سوء ا

حسن نيّت مفهومي اعم از سوء استفاده از حق است و يكي از مباني منع سوء استفاده از حق،  نيست.

از  كنندگان در دادرسي در مورد اداره )228: 1377 اصل يا قاعده حسن نيّت است. (بهرامي احمدي،

شود. مثالً اگر يك مقام اداري، برخالف مقررات، از آيين  تعبير سوء استفاده از اختيار استفاده مي

خاص و رايج و منطقي پيروي نكند و موجب اطاله در رسيدگي شود، نوعي سوء استفاده از اختيار 
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 113  حسن نيت در حقوق دادرسي. ٦مقاله 

اند كه  ي گفته). اين دو مشابه هم نيستند؛ برخي از نويسندگان خارج313: 1384زاده،  است (رضايي

حسن نيت  ).Lefebvre, 1996: 347 ( توان با قاعده حسن نيت محدود كرد سوءاستفاده از حق را مي

حسن نيت مشترك معنوي است كه در  ،به عبارت ديگر .)90: 1391صاري،نا بر مبناي اخالق است (

 رود. ت به كار ميهاي حقوق مصاديق مختلف دارد. در آيين دادرسي نيز همان معنا از حسن ني شاخه

اند.  برخي ديگر با توجه به دوگانگي مفهوم حسن نيت، رابطه بين آن دو را مشترك لفظي دانسته

 ) 153: 1394(جعفري، 

دانان ايراني همچون برخي از  برخي از حقوق است. اختالف نظر »حسن نيت« جايگاهدر مورد 

جايگاه ندارد و تحت عناوين مشابه و نويسندگان خارجي معتقدند كه اين اصطالح به صورت مستقل 

سيس أبعضي هم استقالل اين ت. )113: 1382 (شهيدي، گيرد مي قرار مثل عرف و عادت قديمي

در حقوق فرانسه برخي با استقالل اصل حسن نيّت در دادرسي  .)38: 1380 (كاتوزيان، اند پذيرفته

 اي ديگر به استقالل آن معتقدند دهند ولي عندا مخالفند و آن را چهره ديگري از اصل تناظر مي

توان گفت كه حسن نيت در  با توجه به دوگانگي مفهوم حسن نيت مي .)231: 1389 (محسني،

دادرسي دو جنبه دارد: اول اينكه از اشخاصي حمايت كند كه به صورت معصومانه مرتكب اشتباه 

اند و از لحاظ اخالقي  ادرست داشتهچرا كه از لحاظ ذهني و اعتقادي باور ن ؛اند معقول و متعارف شده

و طرف مقابل از  باشدچنانچه اليحه و اسناد ناخوانا  مثالً ؛قابل سرزنش نيستند (حسن نيت حمايتي)

كند و دستور تجديد  درك مفهوم آن ناتوان و نتواند پاسخ شايسته بدهد، دادگاه از وي حمايت مي

ب باشد. از جنبه ديگر، نسبت به افرادي كه به دهد كه امكان درك مطل به نحوي ميرا تهيه اسناد 

كند، مقابله كنند و بر آنها سخت  صورت غيرمعصومانه و در نقاب مشروع، حقوق ديگران را ضايع مي

در اين جنبه حسن نيت يك قاعده رفتاري هست كه در رابطه  .(حسن نيت سوءظني) گيرد مي

 اشخاص حاضر در دادرسي بايد رعايت شود.

هر  و يا اينكه مسؤوليت مبتني بر تقصير) ( يك شخص ممكن است با نيت قبلي باشد سوء رفتار 

قابل سرزنش از لحاظ اجتماعي  ،ارتكاب رفتار غير استاندارد به علت چند فاقد قصد سوء باشد ولي

به عنوان مثال در طرح ادعاي واهي براي اخذ دستور موقت قاضي بايد دقت  (فرض تقصير). باشد

و از طريق رد كردن درخواست فاقد مبنا و دليل يا تعيين خسارت احتمالي زياد براي مضاعف كند 

 موارد مشكوك از سوء استفاده احتمالي جلوگيري كند.
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جانبه باشد به آن رفتار در صورت  نتيجه و به صورت يك فعل و با قصد رفتار سوء در صورتي كه 

در اين شق به حسن  شود. گفته مي» قانونتقلب نسبت به «يا » حيله«مخفي بودن نقشه مرتكب، 

» توطئه«يا » تباني« ، به آنبه صورت دو جانبه باشد متقلبانه اگر آن رفتار شود. فاعلي توجه مي

آن قصد نتيجه محرز نباشد ولي به  و در بودهقصد فعل  رفتار مذكور صرفاً در . چنانچهگفت توان مي

ظ اجتماع باشد و موجب ضرر ديگري شود، نقض حسن نامتعارف و نامعقول از لحا آثار آن هر حال

شود. براي تشكيل حسن نيت فقط عدم قصد سوء كافي نيست بلكه بايد آن رفتار  نيت تلقي مي

 حسن فعليدر شق دوم به  باشد. )Norme de Comportement( مطابق استانداردهاي اجتماعي

 شود. توجه مي

ن نيت به عدم سوء نيت ناقص است و حسن نيت شود كه تعريف حس با تفسير مذكور روشن مي 

دانان  بُعد دوم هم دارد. عالوه برتكليف سلبي، در بردارنده تكليف ايجابي هم هست. برخي از حقوق

اند: حسن نيت دو معيار دارد. معيار اول،  عربي ضمن رد مالزمه بين حسن نيت و عدم سوء نيت، گفته

فاحش است (معيار ذاتي). به عبارت بهتر، نيت سوء نبايد  عدم اضرار ناشي از رفتار عمدي يا خطاي

داشته باشد و معيار دوم آن است كه عالوه بر نهي مذكور، بايد فعال باشد و تدابير الزم براي اجراي 

تعهد و رفع موانع بعمل آيد (ناجي مالصالح، عبدالجبار، مبدا حسن النيه في تنفيذ العقود: به نقل از 

). نويسنده مذكور با اين تفكيك معتقد است كه برخالف معيار ذاتي، در مورد 156: 1394جعفري، 

 معيار موضوصي توافق برخالف آن ممكن است.

الملل و ... كاربرد دارد.  مفهوم حسن نيت در قلمرو حقوق قراردادها، مسؤوليت مدني، تجارت بين

اصل حسن نيت است  در حقوق دادرسي نيز همان مفهوم حاكم است و يكي از اصول تفسير،

)Beduschi-Ortiz, Ana(2013),La Notion de Loyauté en Droit Administratif.(  حسن

در حدّ استاندارد  مدون حقوقي و فرا حقوقي اقتضاء دارد كه تمامي اصول دادرسيمعناي عام  در نيّت

ط موجب نقض به عبارت بهتر، افراط و تفري رعايت شود و در اين خصوص افراط و تفريط نشود.

 )Prior Exhaustion(در حقوق اداري انگليس رعايت نهايت تالش  حسن نيت در دادرسي است.

شود. در حقوق اداري فرانسه نيز  قبل از دادخواهي الزامي است و دادخواهي شتابزده مسموع نمي

يت شود و آميز و قانوني براي دادخواهي رعا هاي مسالمت چنين است. حسن نيت اقتضاء دارد كه راه

اصول  ،در مرحله محاكمه). 586: 1390در صورت ضرورت از طريق دادرسي اقدام شود (هداوند، 
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 115  حسن نيت در حقوق دادرسي. ٦مقاله 

در اين مفهوم  متعددي بايد رعايت شود و نقض آنها ممكن است به دادرسي عادالنه خدشه وارد كند.

گانه  و، همان مفاهيم د حسن نيت طولي و مبنايي است. از منظر ديگر، حسن نيت به معناي خاص

نظر از تشابه مفهوم خاص حسن نيت در آيين  باشد. صرف مي» صداقت و درستكاري«و » باوراشتباه«

،  شود. اول اينكه ماهيت دادرسي هايي ديده مي هاي حقوقي، در چند مورد تفاوت دادرسي با ساير حوزه

آفرين هستند.  ر آن نقشمثل قلمرو قرار داد نيست كه محدود به متعاقدين باشد بلكه افراد ديگر نيز د

كنندگان دادرسي هستند كه در مقابل اداره كنندگان دادرسي قرار دارند. طرفين   آن روي سكه اداره

دعوا مالكيت دادرسي را به صورت نامحدود در دست ندارند بلكه وابستگان دولتي نيز مداخله 

آمره دادرسي، نسبت به ساير توان گفت كه با توجه به قوانين مدون  نمايند. از اين لحاظ مي مي

تر در  هاي حقوق حسن نيت جايگاه باالتري دارد. به بهتر حسن نيت اثر قبض و بسط گسترده حوزه

حقوق و تكاليف طرفين دعوا دارد. از قراين قانوني مثل تعيين ضمانت اجراهاي حقوقي و كيفري 

راهاي نقض حسن نيت، مدني هاي حقوقي نوعاً، ضمانت اج شود. در ساير شاخه چنين استنباط مي

هستند. دوم اينكه با توجه به تركيب متفاوت در دادرسي و عدم توازن قدرت بين آنها و نيز ماهيت 

رسد كه در مورد اداره كنندگان دادرسي، حسن نيت حداكثري  سازماني دادرسي به نظر مي -قراردادي

رعايت حداكثر اخالق و راست كرداري حاكم است. وابستگي آنها به حاكميت، انتظار عمومي را براي 

دهد. تشديد ضمانت اجراهاي كيفري براي آنها مويد اين استنباط است. مثًال  از سوي آنها افزايش مي

ق.م.ا مختص اداره كنندگان است ولي اداره كنندگان فقط مسؤوليت  597بزه اطاله دادرسي در ماده 

ي نسبت به دادرسي مدني، به جهت حضور دادستان مدني دارند. سوم اينكه در دادرسي كيفري و ادار

گردد. در دادرسي مدني به جهت محوري بودن  يا نماينده مدافع دولت، حسن نيت بهتر تضمين مي

آميز و محيالنه بيشتر  تر بودن نقش قاضي، سوء استفاده و رفتارهاي تباني نقش طرفين و كم رنگ

  است. 

 اصطالحات مشابهبا تفاوت حسن نيت 

 نصافا -

آيد و  احساس مبهمي از عدالت است كه در مقام اجراي قواعد حقوقي در اشخاص بوجود مي« انصاف

و » عدالت« .)679ب: 1377 (كاتوزيان، »وسيله تعديل و متناسب كردن آنها با موارد خاص مي شود
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 هر دو به حقوق طبيعي و اخالق متصل است و لذا پويايي و عدم ثبوت آن، ابزار» حسن نيت«

پذيري در مقابل مشكالت است و به وسيله آن دو، قواعد خشك حقوقي مورد  مناسبي براي انعطاف

گيرد. شايد به همين علت است كه برخي از نويسندگان فرانسوي  تعديل و اصالح قرار مي

)J.MESTER (  اخت العداله«حسن نيّت را« ) La seur de l'equite( صالحي، خوانده اند) 1388 :

اخالقي كردن رابطه حقوقي و  نيز متفاوت است اگر چه هدف واحد (» انصاف«با  »سن نيّتح). «96

، قبول نشده ولي به  رسيدن به عدالت) دارند. در حقوق ايران هر چند انصاف به عنوان منبع حقوقي

برخي به نقل از  .)677 :ب1377(كاتوزيان،  عنوان منابع نانوشته و غيرمستقيم قبول شده است

 :اند دانان فرانسوي، در تفاوت اين دو گفتهحقوق

حسن نيّت به نوعي با حركت دروني، مراقب اجراي صادقانه طرفين يك رابطه حقوقي است  .1 

 دهد.  ولي انصاف اين كار را خارج از رابطه حقوقي و در مرتبه باالتر انجام مي

كند ولي  نه آن نظارت ميحسن نيت در محدوده تعهدات مصرّح در قرار داد بر اجراي صادقا .2

بيني  كند، هر چند كه  آن را پيش سيس ميأانصاف به نحوي مستقيم، تعهدات جديد براي طرفين ت

 نكرده باشد. 

وليت عيني يا ؤورود عدالت در قراردادها از باب مصالح عمومي است و نقض آن موجب مس .3

مبتني بر خطاست. خطا همان  وليتؤبدون تقصير است ولي نقض حسن نيّت در قرارداد موجب مس

به نظر نويسندگان فرانسوي،  .)98: 1388 (صالحي، اشتباه در رفتار است و معيار انسان متعارف است

 تر از حسن نيّت است. (انصاري، تر و عالي اي از انصاف است و انصاف، كلي حسن نيّت فقط بيان ساده

1391 :17( 

 اخالق حسنه -

الگويي از رفتار كه سازگار با استانداردهاي اخالقي و جاري در «: دهدر تعريف اخالق حسنه گفته ش

حسن نيت با  .)Brayan, ibid:714( »جامعه است و بيانگر عدم تقلب رفتار جامع اختالفي است.

توان گفت كه ريشه  گفتيم مي» حسن نيّت«اخالق حسنه نيز يكي نيست. با توجه به آنچه در مورد 

از حقوق طبيعي است و هدف مشترك يعني اخالقي كردن حقوق را دنبال  هر دو اخالقي و برگرفته

هاي  شوند. از نيت كنند. هر دو ابزاري هستند كه به قاضي در برابر جمود قوانين به كار گرفته مي مي
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 زنند. هاي به ظاهر مشروع در قالب قانون را شناسايي و آن را كنار مي كنند و نقاب پليد جلوگيري مي

 هايي با هم دارند كه عبارتند از:  دو رابطه نزديك دارند ولي تفاوت با اينكه

هاي محدود و  نظر از شخص يا گروه اخالق حسنه يك معيار نوعي و عمومي است و صرف .1

تر است و با توجه به زمان  گيرند در حالي كه حسن نيّت شخصي اقليت مورد لحاظ و مقايسه قرار مي

بيشتر است و حتي از يك شخصي نسبت به شخصي متفاوت است. (بر ها، تغييرات در آن  و مكان

 اساس معيار شخصي) 

 تر و محدودتر است.  تر است ولي حسن نيّت جزئي تر و قلمرو آن وسيع اخالق حسنه كلي. 2

در مورد شخص مفسر اخالق حسنه هم ممكن است غير از قاضي پرونده باشد. در برخي . 3

سر اخالق حسنه دادستان به عنوان نماينده جامعه است اوست كه بايد كشورها مثل فرانسه مرجع مف

در حالي كه  .)33:  1394تعيين كند عمل يا قراردادي خالف اخالق حسنه هست يا خير (محسني،

براي تشخيص حسن نيّت يا فقدان آن، قاضي ضمن مقايسه رفتار طرف مورد نظر و تجزيه واكاوي 

 كند.  يگيري م امور نفساني وي، تصميم

 دادرسي حقوق معيار حسن نيت در . 2-1

ال مهم در اين قسمت اين است كه آيا در صورت شك در حسن نيت در دادرسي چگونه بايد ؤس

هاي حقوقي اماره حسن نيت  قضاوت كرد؟ معيار تشخيص حسن نيت كدام است؟ در برخي از نظام

فرض همواره بر « رانسه آمده است:قانون مدني ف 2268ماده  .در مقررات موضوعه مدون شده است

ق.آ.د.م  52ماده » كند بايد آن را ثابت كند. حسن نيت است و كسي كه به سوء نيت استناد مي

كنند بايد بر اساس حسن نيّت  همه كساني كه در دادرسي شركت مي«دارد كه:  سوئيس مقرر مي

ه ئنقض حسن نيت بايد ادله ارا مدعي حسن نيت نيازي به اثبات آن ندارد بلكه مدعي» عمل نمايند.

در حقوق ما نص قانوني صريح در مورد حسن نيت و معيار سنجش كند. اثبات امر عدمي ممكن نيست. 

توان گفت كه اصل بر  بر اساس اصول و قواعد كلي مثل قاعده ظهور و قاعده صحت مي آن وجود ندارد.

اند و در  خواهان را حمل بر صحت كردهحسن نيت است. به همين دليل است كه بسياري از فقها قول 

 )178و  177: 1425اند. (نجفي،  صورت عدم حضور خوانده صدور حكم غيابي را جايز دانسته
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ال دوم بايد گفت كه معيار دقيق براي تفكيكي حسن نيت از رفتار خالف حسن نيت وجود ؤدر مورد س

ت قاضي با توجه به نوع نظام دادرسي متفاوت قدر اين وظيفه قاضي است كه به بررسي آن بپردازد. ندارد و

ها  قدرت وي محدودتر است ولي در نظام )Adversial Procedural( هاي اتهامي است در نظام

قانون   52 بر اساس ماده مثالً  )؛65: 1387انصاري،  ( بيشتر است (Inquisitorial Procedural)تفتيشي

 تواند:  هاي متعدد دارد و مي سي واكنشق.آ.د.م سوئيس دادگاه به سوء رفتار در دادر

 فرانك به وي تحميل كند. 1000تا مبلغ  )Discriplinary Fine(جريمه تنبيهي .1

 تهديد كند. )(scc مدني قانون 292او را به اعمال ضمانت اجرائي خاص ماده  .2

 صادر كند.  )Compulsory Measures(هاي اجباري دستور تجويز شيوه .3

ها قاضي با  در اين نظام شود، بر وي تحميل كند. ي كه به علت امتناع ثالث وارد مييها هزينه .4

  كند. استناد به حسن نيت از رفتارهاي سوء منجر به نقض اصول دادرسي جلوگيري مي

است. برخي از  الزمتعدد معيار  ،در شناخت حسن نيت مفهوم حسن نيت، دوگانگيبا توجه به 

د كه  براي بررسي مفهوم اول حسن نيت يعني باور اشتباه ان نويسندگان خارجي گفته

)Croyance=mistaken Belief ( توجه كند فاعل شناختي قاضي بايد به وضعيت روان )Element 

Psychological(. كند  كشف را دروني فاعل و انگيزه قصد از طريق استجواب يا هر تحقيقي او بايد

. هر رفتاري عاري از اشتباه يا تدليس نيست و )Lefebvre, Ibid : 324( كه البته كاري سخت است

و ذهني كه  در كنار معيارهاي دروني فاعل ممكن است بر اساس نقشه و خواسته قبلي، رفتار كند.

امارت خارجي ممكن  د.نبه معيارهاي خارجي و عيني توجه ك مبهم و غير ملموس است، قاضي بايد

دليل آن مورد بررسي  تباهي قابل حمايت نيست و بايداشاست به كشف حسن نيت كمك كند. هر 

 )Excusable( و قابل بخشش )Reasonable(منطقي ،)Plausible(اشتباه بايد باوركردني قرار گيرد.

تركيب معيار دروني و خارجي در . (Lefebvre, Ibid: 326) كردتا بتوان از آنها حمايت  باشد

 ثر است. ؤم فاعل از رفتار تر شدن نتيجه استنباط عادالنه

 ؛ مثالً را تجزيه و تحليل كند اوتوجه كند و شخصيت دروني  رفتار فاعل قاضي بايد به مقدمات

يك رفتار خالف حسن نيت است. از  ،شود اطاله كالم از جانب خوانده كه موجب اطاله دادرسي مي

اشخاص  هاي يتوضع به اينكه در يك سطح نيستند. با توجه اشخاصلحاظ قدرت در فن دفاع همه 

 گاه و ...سواد علمي، فرهنگ و آداب اجتماعي، ميزان سن، جنسيت، سابقه حضور در داداز لحاظ 
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 متغييرنيز  در دادرسي از جانب آنها زمان صرف شده ، علت و مدتبه همين لحاظ ،متفاوت است

از سوي  آن اتالف با استناد به حسن نيت و قبول اشتباه در مديريت زمان، است. قاضي ممكن است

تر بپذيرد و فرصت دفاع بيشتري به او  راحت ،سواد را نسبت به يك شخص با سواد مرد زن بي يك

آميز او در دادرسي را قطع نكند و وقت دفاع وي را تمديد و يا  نامربوط و هيجان هاي صحبتبدهد. 

  جلسه دادرسي را تجديد كند.

معيار  )Comportemen honnȇte( تنمفهوم دوم حسن نيت، يعني رفتار صادقانه داشدر 

روان  دروني و بلكه در كنارمعيار ،متكي به وضعيت روان شناختي فاعل نيست تشخيص صرفاً

مفهوم، در مقايسه با اين  شود. در (اخالقي  و اجتماعي) بكار گرفته مينيز معيار خارجي ،شناختي

شود. عنصر  بررسي مي )Bonne Foi Objective( حسن نيت، بيشتر به صورت عينيمفهوم اول، 

نقض  ،رفتار برخالف التزامات حسن نيتدر اينجا در ارزيابي نقش مهمي دارد.  )Morales( اخالقي

 )Fraud( شود، هر چند قصد و نيت در آن رفتار به اثبات نرسد. اثبات قصد حيله حسن نيت تلقي مي

در  قصد عدم اثبات آن در صورت يكند ول شخص را از حسن نيت خارج مي قطعاً ،و تباني در دادرسي

 به معناي عدم نقض حسن نيت نيست. رفتار بر خالف لوازم هميشه ،يك رفتار خاص

)Requirment( شود. به عبارت بهتر در صورت ارتكاب يك  حسن نيت تلقي مي نقض ،حسن نيت

مفروض تلقي  نقض حسن نيت،  قصد ضمني ، در آن رفتاررفتار غيرمتعارف و نامعقول از نگاه اجتماع

راي داد كه مدعي  )Mr Allard(قاضي به نام  يك  Vachon v. Lachanceشود. در پرونده مي

بايد مطابق استانداردهاي اجتماعي رفتار  ،حسن نيت عالو ه بر اينكه بايد مطابق قانون عمل كند

 )Lefebvre, Ibid: 335( كند.

ه بيروني معناي حركات آدمي درك در علوم اجتماعي برخالف علوم طبيعي فقط از طريق نگا

(جعفري تبار،  روح طبيعي چرا كه پديده مورد مطالعه رفتار انسان است و نه يك ماده بي ؛شود نمي

اگر  مثالً ؛قاضي در تعيين حسن نيت در رفتار طرفين بايد به هر دو معيار توجه كند .)35: 1383

(پرداخت  توماني بدون قصد فرار مالياتي ميليون 30خواسته مطالبه وجه نقد ناشي از يك فقره چك

درصد هزينه كمتر در شوراي حل اختالف) تجزيه به دو قسمت شود و هركدام در زمان و مكان  50

نظر از فقدان  مختلف براي آن دادخواهي شود، اين رفتار ممكن است به جهت اثر خارجي آن و صرف
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در  ثال به حسن فعلي رفتار توجه شده است.. در اين م1قصد سوء دادخواه خالف حسن نيت تلقي شود

صورتي كه اين عمل با قصد قبلي براي فرار از پرداخت ماليات باشد، قبح آن دو چندان است و نقض 

شود و ممكن است در كنار مردود شدن  تلقي مي (نقض حسن فاعلي) حسن نيت به صورت آشكار

(ماده  جريمه دعواي واهي ؛ مثالً شوداعمال  تر بر اين رفتار دادخواهي، ضمانت اجراهاي قوي

ق.آ.د.م) براي مواردي است كه قصد سوء وجود دارد و اال هر دادخواهي نادرست و خالف اصول 109

 توان مشمول جريمه دعواي واهي دانست. دادرسي را نمي

طرف بودن قاضي نيست بلكه مقصود عينيت در روش تفسير  لزوم عيني كردن به معناي بي

هاي ديني، سياسي، اقتصادي و  قاضي تهي از ارزش .)38 :1383(جعفري تبار،  باشد قضايي وي مي

نيست. اين كه آيا ماهيت اين رفتار، در قلمرو جنبه موضوعي دعوا است يا حكمي، اختالف نظر  ...

اگر اين كنترل بر اساس حسن نيّت را نوعي امر موضوعي تلقي كنيم،  .)189: 1391(الشريف،  است

كند ولي چنانچه  لي كشور هم حق نظارت ندارد و بيشتر قلمرو محلي و زماني پيدا ميديوان عا

امرحكمي تلقي شود، در آن صورت ديوان حق نظارت دارد. در آلمان و هلند، محققان براي منطقي 

اند. تعيين اين معيار موجب  راهكارهايي ارائه كرده  هاي دادگاه، كردن و عينيت بخشي به تصميم

نظمي دادرسي  جلوگيري از سوء استفاده از اين اختيار و بي ي شدن تصميمات ذهني قاضي وبين پيش

رواني طرف  يايذا در دعواي واهي، تأخير در اداي حق و  )(Hesselink, 2010, p:623شود.  مي

به عبارت بهتر، دادگاه براي توجيه نقض حسن نيت  بخشي است. مقابل، دو معيار مناسب براي عينيت

برخي از  گاه استدالل و استنتاج او هست. كند و آنها تكيه حور اطاله در دادرسي و اضرار تأكيد ميبر م

هاي مقبول و قديمي مثل  آراي خود از كلمه هاي آمريكا براي عيني كردن حسن نيت در دادگاه

 به توان ايران مي مدني مقررات دادرسي در. )Anenson, Ibid: 109( كنند. استفاده مي» انصاف«

شود  دست يافت كه در صورت تحقق آنها عمل خالف حسن نيت تلقي مي هاي پراكنده مذكورمعيار

 ولي در ساير موارد بايد آن عمل را با حسن نيت تلقي كرد:

                                                 

سازي يا  در فقه بنا به قولي منسب به معصوم (اليجمع بين متفرق و اليفرق بين مجتمع خشيه الصدقه) حيله تجميع  .1

در » تفريق مجتمع«و » جمع متفرق«ود اعالم شده است. دو قاعده سازي صوري براي فرار از احكام اقتصادي مرد تجزيه

تواند  ق.آ.د.م ملهم از آن قواعد است و قاضي با توسل به آن مباني مي 103و  133،139دادرسي مدني هم كاربرد دارد. مواد 

 و از انحراف دادرسي جلو گيري كند.حيله را خنثي و رفتار ناقض حسن نيت را كنترل كند 
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 274،279،276،273(استخراج از مواد ورزي براي اضرار به طرف دعوا تزوير و غرض عمد،. 1

 ؛اي قسم)ق.آ.د.م در مورد سكوت مغرضانه براي اد

ق.آ.د.م در مورد  209و109 (استخراج از مواد تعيين ضمانت اجراي كيفري يا شبه كيفري. 2

 ؛جريمه دعواي واهي و استنباط مخالف از رفتار مستنكف در نمايش ادله)

ق.آ.د.م در مورد ادغام  133،139(مواد  تباني و توطئه براي نقض اصول آمره در دادرسي. 3

 ؛اصلي)سازي دعاوي طاري با 

ل.ا.ق.ت در مورد اهمال كاري در احقاق  276ق.ا.ح و  235 (مواد خطاي فاحش و نابخشودني. 4

خطاي فاحش در رفتار شخص در حكم  ) حق و تجويز دعواي غير مستقيم براي ذي نفع با حسن نيت

 چنانچه خواهان آدرس ناقص براي خود در دادخواست انتخاب كند و يا مثالً ؛شود عمد تلقي مي

جهل به . ق.آ.د.م) 54و 55 (ماده شود فراموش كند كه آدرس اعالم كند، دادخواست او فوري رد مي

 ؛شود.(يماثل الخطا الجسيم بالتدليس) اين موضوع كمتر پذيرفته مي

هاي مالي  قانون نحوه اجراي محكوميت 16و12(ماده  فقدان نفع مشروع و اضرار فاحش -5

زايي از سوي مديون مماطل) در صورتي كه معيار  به قصد اطالهدر مورد دعواي واهي اعسار 1394

ثير قرار أخر بر آن را تحت تؤمذكور در رفتارهاي مقدماتي يكي از طرفين كشف شود، رفتارهاي م

دهد و ممكن است اعتبار نسبي آنها را مخدوش كند. معيارهاي مذكور در واقع اماراتي است كه به  مي

كند. براي تشخيص حسن نيت، تجميع همه معيارهاي  ت كمك ميحسن ني تعيينقاضي در جهت 

 مذكور الزم نيست بلكه حسب مورد يكي از آنها كافي است.

 دادرسي  حقوق كاركرد حسن نيت در .2

تفكيك اساسي براي كاركردهاي حسن نيت،  )Siebert( »زيبرت«آلمان حقوقداني به نام  در

كاركرد  .1 :قانون مدني مورد شناسايي قرار داده است 242ه انجام داده است. او سه كاركرد را از ماد

 Limitation of( كاركرد محدود كننده حقوق .2 )Supplementation of duties( تكميلي

rights( 3. عدم امكان اجراي اساسي قرارداد )Wegfall der Gaschaftsgrundlage.(  در ايتاليا

تفاوت قائل  )Evaluating Function( ارزيابي كننده ن بين كاركرد تكميل كننده و كاركردامحقق

هاي اروپايي براي حسن نيت سه كاركرد قايل  در اكثر نظام .(Hesselink, Ibid:624)اند  شده
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اند. در قلمرو حقوق دادرسي نيز اين سه كاركرد وجود دارند: كاركرد تفسيري، كاركرد تصحيحي  شده

 شود. مي و كاركرد تكميلي به صورت مستقل بررسي

  تفسيري و اصوليكاركرد  .1-2

همه مفاهيم و اصول حقوقي به يك درجه نيستند بلكه گاه رابطه آنها طولي است به طوري كه 

اي در ابتدا به صورت  ممكن است، نظريه .)152: 1391(الشريف،  .اند ها الهام گرفته ها از اصل فرع

عب مختلف پيدا كند و فرعيات متعدد از آن كلي مطرح شود ولي به مرور زمان با تحوالت جديد ش

در تفسير مقررات، از يك جهت توسل به حسن  تفكيك گردد. حسن نيّت نيز از اين مقوالت است.

نيت با هدف عينيت بخشي به برخي مفاهيم انتزاعي هست. هر چند لفظ حسن نيت نيز كامالً شفاف 

تر قابل ايضاح است.  به كمك آن مفاهيم كلي نيست و بايد با معيارهاي ديگر معين و ايضاح شود ولي

توان زاييده اين  با توجه به اينكه ريشه اصلي حسن نيّت اخالق است، بسياري از قواعد حقوقي را مي

قواعد فرعي متأثر از حسن نيت بايد در راستاي اين اصل تفسير شود و نه متناقض با  نظريه دانست.

هاي اخالقي از طريق آن  است كه ارزش )Gateway(اي  آن. برخي معتقدند كه حسن نيت دروازه

هاي قانون اساسي  اي است كه ارزش اند كه حسن نيت وسيله شود. برخي هم گفته وارد حقوق مي

در حقوق دادرسي، اصول . )Hesselink, Ibid:621(شود  توسط آن وارد حقوق خصوصي مي

توان گفت بسياري از اصول و قواعد  مي .)125: 1381(شمس، بنيادين متعدد در طول هم وجود دارند

» حقوق طبيعي«دادرسي ريشه در همين حسن نيّت دارد. اين نگاه به حسن نيّت تحت تأثير مكتب 

توان با توجه به مباني موجود، ابزاري براي  باشد. نبايد حقوق را محدود به قواعد نوشته كرد مي مي

ها  ها و تقلب توان از سوء استفاده وشته مينيازهاي جديد ساخت. براساس مباني اخالقي و نان

جلوگيري كرد. در آيين دادرسي هم چنين است اگر به همه اصول دادرسي با ديد اخالقي نگريسته 

توان براي تضمين صحّت دادرسي  كند و از ظرفيت آنها مي شود، مشروعيت آن اصول را بيشتر مي

   د حاضر در آن جلوگيري كرد.عادالنه و جلوگيري از تعدّي و تفريط از سوي افرا

به معناي فراهم كردن زمينه طرح دعوا و دفاع از آن نزد قاضي است تا طرفين با » اصل تناظر«

صراحت كافي بتوانند به صورت آزاد مجادله كنند و ادله براي اثبات رفتار خالف قانون طرف مقابل 

ستفاده از حق، غبن، عدم ارائه اطالعات اعم از حيله و تقلب، اشتباه در شناخت مقصر، اكراه، سوء ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            14 / 25

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-165-fa.html


 123  حسن نيت در حقوق دادرسي. ٦مقاله 

سازي، اهمال در مطالبه حق، تغيير اوضاع و احوال، وقوع فورس ماژور، شروط نامعقول  معامله و شفاف

و نامتعارف، ارائه نمايند. اين حق دفاع در دادرسي مدني اگر رعايت نگردد موجب نقض رأي است. 

عي ديگر همچون لزوم تقديم دادخواست براي اصل تناظر، منشأ بسياري از اصول و قواعد فر

ق.آ.د.م) لزوم ابالغ اوراق قضايي و ممنوعيت صدور حكم غيابي قبل از  48دادخواهي مدني (ماده 

ق.آ.د.م) ممنوعيت غافلگيري در دادرسي و قبول استمهال در عذر موجه  67و  64ابالغ صحيح (مواد 

هاي  سازي در تصميم ق.آ.د.م)، لزوم شفاف 252، 234و نيز مواد  96، 98، 97، 104، 471(مواد

 187، 54ساز و ممنوعيت اجمال گويي به جهت احتمال ضرر ناشي از جهل به قانون (مواد  سرنوشت

و  239ق.آ.د.م)، آزادي بيان و ممنوعيت قطع كالم (مواد  210، 209، 282، 286، 95،  224، 217،

 توان گفت كه گر حقوقي مثل اصل حسن نيّت ميولي در مقايسه با اصول دي ؛ق.آ.د.م) است 243

است كه طرفين و قاضي اين فرعي و زيرمجموعه آن است. ريشه همه آن قواعد فرعي  اصل تناظر،

بايد در دادرسي صداقت و درستي را رعايت كنند و از اضرار به ديگري به صورت نامعقول بپرهيزند. از 

از فرعيات اصل لزوم تساوي در دادرسي است و  توان گفت كه اصل تناظر يكي جهت ديگر هم مي

اصل لزوم تساوي يكي از فرعيات اصل حسن نيّت است. اخالق، اقتضاء دارد كه تبعيض در جريان 

دادرسي نباشد و حقوق هركس به طور مساوي مورد بررسي قرار گيرد. با اين تحليل، اصل تناظر 

توان گفت كه  گيرد. از لحاظ مبنايي مي ر ميمجدداً با يك واسطه، زيرمجموعه اصل حسن نيّت قرا

اصل حسن نيّت هم با اينكه نسبت به اصول ديگر برتر است ولي زيرمجموعه اصل عدالت است. 

اند كه همه اصول ديگر به آن متصل  گفته» ام القواعد فقهي و حقوقي«برخي اصل عدالت را 

 )176: 1388 (اصغري، شوند. مي

حسن نيت در دادرسي در  تفسيريدهد كه به كارگيري كاركرد  تحوالت حقوقي نشان مي    

 : به صراحت به اين موضوع تصريح دارد كه1998ق.آ.د.م فرانسه مصوب  24حال گسترش است. ماده

به دادگستري هستند. دادرس  )Due Respect to the Law(كامل  طرفين ملزم به احترام«

اوامري را دستور داده،  ، حتي راساً)InFringement( كاري تواند بنا به شدت قصور و  كم مي

تلقي كند و دستور چاپ و الصاق  )Defamatory( آميز هايي را از بين برده يا آن را توهين نوشته

قانون  10قلمرو اين تعهد هم براي طرفين دعوا است و هم دادگاه. ماده . »آراي خود را صادر كند

ملزم هستند تا دركشف حقيقت به دادگاه كمك كنند و همه  «:  دارد مدني اين كشور هم مقرر مي
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و زيان يا جريمه  رمستنكف عامد از انجام اين تعهد در صورت نياز ممكن است بدون پرداخت ضر

صراحت در بيان اين قاعده در حالي  »خير يا جريمه مدني مجبور به اجراي اين تعهد الزامي شود.أت

ت و مصاديق جزئي منبعث از اين قاعده پرداخته بود. بنابر تر به بيان فرعيا است كه مقررات قديمي

كند،  اين كه در كشف حقيقت مداخله مي صداقت عالوه بر«عقيده برخي از نويسندگان فرانسوي 

) در حقوق سوئيس 182 :1389(محسني،  »نمايد. كتمان حقيقت را كاهش داده و آن را روشن مي

ب است و هم دادرس و نيز هر كسي كه در آيين رعايت حسن نيّت در دادرسي هم شامل اصحا

استاپل و عدم «كارشناسان، كارمندان و غيره. در آن كشور قاعده   شود؛ مثل وكال، دادرسي درگير مي

 در رويه قضايي جريان دارد. » قبول تناقض و سوء استفاده از حق

وارد و توسعه پيدا  در نظام حقوقي آلمان، حسن نيت در حقوق دادرسي، اعم از كيفري و مدني،

ق.آ.د.م آلمان نيز طرفين را ملزم كرده تا در بيان  138ماده ) Hesselink, Ibid:634(كرده است. 

قانون آيين اداري،  48و  38در حقوق آلمان به موجب مواد  .اظهارات و ادعاهاي خويش صادق باشند

د. به موجب آن هر گير اين اصل مدون شده است. اين اصل از اصل حكومت قانون نشأت مي

بيني كند و حقوق نوشته بايد روشن و  شهروند بايد كه بتواند كه اقدامات احتمالي عليه وي را پيش

شفاف باشد. او بايد بتواند كه به عمل اداري كه منفعتي را براي او در پي دارد اعتماد كند و ادارات 

. )314: 1393 (هداوند، كند قراردولتي بايد ميان اصل قانوني بودن و اصل حسن نيّت توازن بر

 Thuthfulness in( وظيفه صداقت 1933ثير قانون آلمان در سال أدانان كشور ژاپن تحت ت حقوق

civil procedure(  قانون آيين دادرسي  2را براي طرفين در دادرسي شناسايي و تثبيت كردند. ماده

تا در دعاوي مدني مطابق عدالت، سرعت  ها تالش خواهند نمود دادگاه: »  دارد ژاپن مقرر مي 1996

 Principle of good( مناسب محقق شود و طرفين نيز در دعاوي مدني مطابق اصل حسن نّيت

Faith and trust( .و صداقت رفتار خواهند نمود«  (Tangiguchi,1998: 167) 

قانون  21 ماده  )4) و (3در استراليا نيز به قاعده حسن نّيت توجه شده است. بر اساس بند (    

آيين دادرسي استراليا اصحاب دعوا بايد دادرس را در تحقق اهداف دادرسي مدني و از جمله عدم 

ق.آ.د.م  54 اطاله ياري كنند و اال ممكن است ضمانت اجراهاي خاص عليه آن افراد اعمال كند. ماده

رداخته است. استفاده نادرست كبك كانادا به سوء رفتار در دادرسي و ابزارهاي فشار بر آن اشخاص پ

يا طرح دعواي ايذايي و رفتارهاي  )Improper Use of Procedure( از آيين دادرسي
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در پي خواهد داشت. در مقررات  ممنوع است و واكنش قاضي را )Quarrelsome( جويانه ستيزه

و  17 و 25 و11المللي هم مدون شدن اصل حسن نيّت در دادرسي، در حال گسترش است. اصول بين

(غمامي و  به اين موضوع پرداخته شده است فرا ملي، اصول آيين دادرسي مدنيمجموعه از  18

هم حسن نيت در مقررات ماهوي و شكلي كاربرد دارد. به  WTOدر مقررات . )140: 1390محسني،

)DSU( 7-3و  3-4و  10-3 عنوان نمونه مواد
 :Panizon, 2006( به اين موضوع پرداخته است 1

 و سوء استفاده از دادرسي )Bad Faith( اصل بر حسن نيت است و خوانده بايد سوء نيت .)273

)Abuse of due Process Right(  را ثابت كند. قلمرو اين اصل به اداره شوندگان رسيدگي

در نظام حقوقي  .)Ibid: 310( بلكه بر اداره كنندگان رسيدگي هم حاكميت دارد ،محدود نيست

مباني  يح براي اين كاركرد وجود ندارد ولي از طريق اصطياد مي توان قايل به آن بود.ايران نص صر

داللت بر ريشه » الضرر«ق.ا، قاعده  40فقهي و اخالقي و منابع عمومي موضوعه و از جمله اصل

حسن نيت در دادرسي دارد. البته تصريح آن به شيوه كشورهاي اروپايي يك ضرورت است. سكوت 

 را بايد حمل بر بديهي بودن تلقي كرد.فعلي قانون 

 يا تحديدي  تصحيحي كاركرد .2-2

كمتر  ،مفهوم نسبي دارد. حق مطلق كه زاييده انديشه فردگرايان بود» حق«هاي حقوقي  در اكثر نظام

طرفدار دارد. هرچه حركت جوامع به سمت صنعتي شدن، شتاب گرفت، تفكر فردگرايي كمتر شد. 

تواند وسيله و ابزار براي  د كه شرط زندگي اجتماعي، تحديد حقوق است. حق نميان تقريباً پذيرفته

تثبيت شد. حق عبارت است از » سوءاستفاده از حق«اضرار به ديگران باشد. اين تفكر نهايتاً در نظريه 

دو  .)230: 1375 (كاتوزيان، »باشند سلطه و اختياري كه اشخاص در جامعه در برابر هم دارا مي«

اي است كه شخص در برابر ديگري و به ازاي،  اساسي در تعريف حق وجود دارد: اول سلطهركن 

هاي قانوني، روح  اند كه در پس واژه كند و دوّم جواز اين سلطه است. برخي گفته اعمال حق پيدا مي

وجود دارد كه همه بايد به آن توجه كنند. اين روح را جمعي اصول كلي حقوقي، گروهي نداي 

اند. افراد بايد بدانند كه آزادي كامل  هاي اقتصادي و اجتماعي از حق ناميده ي و برخي هدفاخالق

آميز حق، قابل قبول نيست. مرزهاي خارجي حق با قواعد ديگر  ندارند و اجراي نادرست و نيرنگ

                                                 

1. Dispute Settlement Understanding 
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 دارد. استناد به حسن شود و حدود داخلي و شيوه اجراي آن را نيز اصول ديگري مقرر مي معين مي

ثير گذار است. به عنوان مثال، تعيين أنيت در قبض و بسط حقوق و تكاليف طرفين دعوا و دادرسي ت

بر اساس قاعده حسن نيت است. البته افراط در  WTO مرحله مشاوره و سازش قبل از طرح دعوا در

زمان  زايي قابل قبول نيست و تكليف مذكور محدود به يك دوره صرف زمان براي اين مرحله و اطاله

كند كه هرگاه  اعالم مي سوييسدادگاهي در  1963در سال  .)Panizon, Ibid:314( معين است

منش يك شخص با ساير رفتارهاي قبلي او تضاد داشته باشد و ديگران به اعتماد روش قبلي، با او 

تماد رفتار كنند، اين تناقض رفتاري نوعي سوء استفاده از حق است و نبايد منجر به ضرر شخص اع

قانون مدني ممنوع است. لذا  2ماده  2كننده شود. اين عمل سوء استفاده از حق بوده و مطابق بند 

 )  246: 1365 (امانوئل گايار، پذيرش نيست. هاي آن كشور قابل دعاوي معارض در دادگاه

 اند كه اگر اعمال حق با مباني اخالقي، مصلحت عمومي و يا عرف برخي از قضات آلماني گفته

(بهرامي احمدي،  شود و قاضي حق تحديد آن رفتار دارد مخالف باشد خالف حسن نيت تلقي مي

توسط ديوان عالي كشور، دكترين سوء استفاده از حق، توسط ديوان  1919در سال  .)226 :1377

 1ماده  3در قانون مدني هم اين تئوري تثبيت شد و بند  1947عالي كشور ژاپن پذيرفته شد. در سال 

اين كشور، اين نظريه وارد مقررات آنها  1948ه آن اشاره كرد. در اصالحات آيين دادرسي مدني ب

زا مستحق جريمه و مجازات است. ماده  داللت بر آن دارد كه رفتارهاي اطاله 91و  90گرديد. مواد 

موجب ماده آميز و آميخته با سوء استفاده تصريح دارد. به  هاي حيله نيز در مورد منع درخواست 139

آن قانون يكي از طرفين يا وكالي آنها كه بدون دليل صحّت سندي را انكار كند مجازات  331

نيز مجازات براي تجديد نظر خواه كه قصد اطاله رسيدگي دارد، تعيين كرده  384ماده  2شود. بند  مي

هرچند سابق بر آن نيز  كردند، ها به قاعده حسن نيّت استناد مي است. پس از اين قانون، بيشتر دادگاه

شد. مصاديق نقض حسن نيّت متعدد هستند همچون دعواي واهي،  كم و بيش به آن استناد مي

انضمام خواسته يا افراد به صورت صوري، در دعوا براي ايجاد صالحيت، نقض اعتبار امر مختومه به 

 وسيله تغيير توصيف و طرح دعاوي فرعي.

نقش مديريت دادرسي را به عهده دارد. او جدول » قاضي«در سيستم جديد  انگليس، دادرس 

كند و سعي در اصالح دارد. طرفين بايد كه از دستورات وي تبعيت  اوقات براي استماع دعوا تعيين مي

تنبيهي در صورت نقض همكاري و اقدامات تنبيهي اعمال كنند.  اقداماتتواند  كنند و اال قاضي مي
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هاي  وكيل ناقض مقررات از دريافت هزينه )Striking - Cut( نمنع كرد :حسن نيّت عبارتند از

، امتناع از تعيين وقت و امتناع از قبول مدارك )Orders for Costs( دادرسي، صدور قرار ردّ دعوا

ق.آ.د.م  44ماده  3بند  4مطابق بند الف قسمت  جديد كه به صورت صحيح تبادل شده است.

دادرسي سوء رفتار داشته باشد، موجب محروميت او از دريافت  له در جريان چنانچه محكوم انگليس

دار كردن دادرسي  چنانچه در دعوي متقابل، وقتي هدف خواهان آن دعوا خدشه شود. ها مي خسارت

 )Delay the Hearing( يا اطاله در دادرسي )Embarrass( اصلي يا آشفته كردن مسير دادرسي

قانون مذكور صراحتاً بر  456عوي اصلي تفكيك شود. ماده ممكن است كه دعوي متقابل از د است،

ثالث نسبت به  آن قانون در دعواي ورود و جلب 314آن اشاره كرده است. همچنين بر اساس ماده 

  .گيرد اين تفكيك صورت مي باشد، ورزي دعواي اصلي اگر كه هدف از طرح آن توسط ثالث، غرض

ها مكلف به تدارك  شود و دولت بشر شناخته مي هر چند حق دادخواهي يكي از اقسام حقوق

زمينه اجراي آن هستند ولي اين به معناي آزادي كامل طرفين در نحوه اقامه دعوا و نحوه اداره آن 

قانون آمره، اخالق حسنه و نظم عموي از  اين آزادي از طرق گوناگون قابل تحديد است. .نيست

ق.ا به خوبي تحديد آزادي در اعمال حق را  40اصل .م)ق.975و  10(مواد  موانع آزادي كامل هستند

دهد. در مورد رفتارهاي متقلبانه در دادرسي كه به قصد نقض مقررات آمره هست، با  نشان مي

توان از تشكيل يا توسعه آن در دادرسي  مي 1تمسك به نقض حسن نيت و قاعده نقض غرض

خواهان در دعواي منقول غير تجاري با اغفال  اگر مثالً ؛)227: 1377 بهرامي احمدي،( جلوگيري كرد

در كنار خوانده  شبدهكار و دادگاه، ضم ضميمه از طريق معرفي خوانده صوري مقيم محل اقامت

ق.آ.د.م براي دادگاه صالحيت محلي  16اصلي غيرمقيم محل اقامت خود كند و بر اساس ماده 

نسبت به » رد دعوا«ضمن صدور قرار ظاهري ايجاد كند، در صورت كشف اين خدعه دادگاه بايد 

 نسبت به خوانده واقعي صادر كند. » عدم صالحيت«خوانده صوري قرار 

مشروعيت دادن به  مثالً ؛در هر دو مفهوم حسن نيت قابل بررسي است تصحيحي كاركرد

ي افزايش مهلت اعاده دادرسو  ق.آ.د.م)38و  37(مواد  اقدامات وكيل عزل شده قبل از اطالع به وي

و  426(مواد  محاسبه مواعد از تاريخ كشف ي نادرست وأدر صورت مخفي بودن حيله منجر به ر

                                                 

  »كل شيء تضمن نقض غرض اصل مشروعيه الحكم يحكم ببطالنه«  .1
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مين أق.آ.د.م) از جمله مصاديق حسن نيت حمايتي به نحو ايجابي است. عدم قبول صدور ت 427

مين خسارات أخواسته و دستور موقت و نيز عدم استماع دعاوي بيگانگان عليه ايرانيان قبل از ت

توان  الي از جمله مصاديق سلبي حسن نيت حمايتي است. در مورد حسن نيت سوء ظني هم مياحتم

عنوان نمونه در صورت تغيير آدرس خوانده پس از اولين ابالغ و ايجاد سابقه ابالغ ه مثال آورد. ب

دم شود و دفاع ع مكلف است آن تغيير را به دادگاه اعالم كند و اال اوراق به همان آدرس ابالغ مي

در صورتي كه دليل و مدركي نزد طرف مقابل است و  ق.آ.د.م)70(ماده اطالع از اوراق پذيرفته نيست

متصرف بايد  ،در اين صورت با تذكر دادگاه ،متقاضي درخواست افشاء و تحويل آن را به دادگاه دارد

 210و 209 (مواد به نفع متقاضي عمل كند و در صورت استنكاف وي قرينه مثبته به نفع وي هست

آنچه گفته شد از مصاديق ايجابي حسن نيت سوء ظني بود. نهي از سكوت مغرضانه در  .ق.آ.د.م)

ق.آ.د.م) و ممنوعيت تدليس و  276،273،279،274،274ال دادگاه يا طرف مقابل (مواد ؤمقابل س

ت سوءظني از جمله مصاديق سلبي حسن ني ق.آ.د.م) 501تقلب از سوي داور در فرايند داوري (ماده 

اين تكاليف فقط شامل اداره شوندگان دادرسي نيست بلكه در مورد ساير اشخاص و ازجمله  است.

در دادرسي كيفري نيز  (كاركنان دادگستري و كارشناسان) نيز جاري است. اداره كنندگان دادرسي

فيف در مقررات مختلف در مورد حسن نيت وجود دارد. تشويق اسقاط تجديد نظر خواهي واهي و تخ

 404ق.آ.د.ك)، تأكيد بر رسيدگي بر اساس وجدان و اخالق (ماده  529و  483اجراي احكام (مواد 

ق.آ.د.ك) از مصاديق  474ق.آ.د.ك) و پذيرش اعاده دادرسي در صورت بكارگيري ادله جعلي (ماده 

 اين موضوع است.

 سيسي أكاركرد تكميلي يا ت. 3-2

گذار يك گام جلوتر است. يعني معموالً در ابتدا مشكل حادث  همواره نيازها و مشكالت از قانون

گذاري به  هاي قانون گردد و پس از آن براي حل آن اقدام نظمي اجتماعي مي شود و موجب بي مي

آيد. اين فاصله بايد به كمك ابزاري پر شود. بسياري از حقوقدانان و فالسفه معتقدند كه  عمل مي

است. قاضي به عنوان يك » قلم و انديشه قاضي«گذار دوم يعني  انونبهترين ابزار كمك گرفتن از ق

ترين راهكار را انتخاب و نظم  متخصص حقوقي با تجربه و انسان برگزيده و اخالق مدار بايد عادالنه

را در بين دو طرف سرگردان پرونده برقرار كند. او به بهانه سكوت و اجمال قانون حق استنكاف ندارد 
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(اصل  گذاري توسط قاضي تر است از قانون صومت كند. ترك فصل خصومت، قبيحو بايد فصل خ

ق.آ.د.م) تعيين منابع فرعي حقوق در كنار قانون و هدايت قاضي به آن مسير  3ق.ا و ماده167

اي  گذاري واهمه باتالقي، به عنوان آخرين راهكار است و نبايد از خروج از صالحيت قضايي به قانون

اند حسن نيت منبع  كيد كردهأنويسندگان خارجي تبرخي از  .تبيح المحظورات) داشت (الضرورات

در آراي كشورهاي . )Panizzon, Ibid:17( ها را پر كند تواند خأل فرعي و قابل اعتماد است و مي

  در دعواي مثالً ؛را ديد و كاركرد تكميلي توان استناد به حسن نيت ميبه خوبي ال مثل كانادا  كامن

Marcotte v. Longueuil (City)  ديوان عالي كشور كانادا طرح دعواي ابطال  2009در سال

چرا كه  ؛هاي ادغام شده بدون حضور بقيه را نپذيرفت مصوبه تعيين ماليات از سوي برخي از شركت

معتقد بود كه موضوع دعوا غيرقابل تجزيه بوده و نتيجه قبول دادرسي و ابطال احتمالي آن خالف 

 و حسن نيت در دادرسي است. )The principle of Proportionality( سباصل تنا

ي حقوقي رومي ژرمني براي جلوگيري از بن بست ناشي از نقص قانون و  ها اين راهكار در نظام

خوانده دچار حمله قلبي  رود. به عنوان نمونه چنانچه در جلسه اول دادرسي،  تحوالت جديد به كار مي

بيني قانوني وجود ندارد.  شد معلوم نيست كه تكليف قاضي چيست؟ هيچ پيش در ابتداي دفاعيات

شايد گفته شود كه اصل بر سرعت در دادرسي است و بدون دليل موجه قانوني نبايد آن جلسه را 

تجديد كرد. اين تجديد وقت موجب ضرر خواهان است و تضييع حق وي به بهانه لزوم حفظ منفعت 

توان گفت كه اوالً خوانده بيمار به صورت ناگهاني و  نيست ولي در پاسخ مي خوانده بيمار قابل قبول

،  بيني، توانايي تكلم و دفاع را از دست داده و تقصيري به وي قابل انتساب نيست و ثانياً  غيرقابل پيش

تكليف ما اليطاق امري قبيح است. اصل حسن نيت و اصل تناظر اقتضاء دارد كه فرصت معقول 

فراهم شود. سلب فرصت دفاع به صورت قهري و خارج از اراده سوء استفاده از حق تلقي  براي دفاع

اين  شود و عنصر عمد در اضرار، تزوير، خطاي فاحش، تقلب در اين رفتار مفقود است. نمي

حل، ريشه در مباني مختلف دارد و از جمله آنها حسن نيّت  هاي مخفي براي پيدا كردن راه استدالل

كند كه در مقابل حيله و نيرنگ و نيت افراد به ديگران در  نيّت به قاضي يادآوري مياست. حسن 

دادرسي، قاضي بايد قيام كند ولي در مقابل عذر موجه و رفتارهاي غيرمتقلبانه و به عبارت بهتر 

معصومانه (مثل بيماري) بايد سياست حمايتي را برگزيند. جلسه دادرسي را تجديد كند و جلسه بعدي 

ا همان جلسه اول قرار بدهد تا حقوق و امتيازات جلسه اول از كسي سلب نگردد. ولي اگر كه خوانده ر
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... موجب اخالل در رفتار خود و تظاهر به بيماري شود،  زا و مذكور به عمد و با مصرف داروهاي توهم

افراط و سوء  چرا كه خوانده عليه خود اقدام كرده و كسي ضامن تقصير و ؛قاضي بايد توجهي نكند

 (االمتناع باالختيار الينافي االختيار). رفتارش نيست

حق را ناقض  از همين مبناست كه برخي از فقها، اقدام معاضدتي قاضي حين دادرسي براي ذي

، »حسن نيت حمايتي«اند. شايد از نظر آنها اقتضاي  اصل تساوي و حسن نيت در دادرسي ندانسته

در اجراي احكام مدني، رويه قضايي درخواست توقيف  .)20: 1423(موسوي اردبيلي، ارشاد است

پرس كارخانه كاشي) و فلج كردن محكوم عليه كه شخص حقوقي  (مثالً ماشين آالت خط توليد

واكنش منفي  در صورت تمكن مالي شخص حقوقي،هاي تجاري)  (تعطيلي خط توليد شركت است

في توسعه اختيارات قاضي و تداخل وظيفه وي  با نظر از نقد فلس دهد. در اين مثال صرف نشان مي

گردد. قاضي وقتي تعطيلي خط توليد را  گذاري مي گذاري، با تكيه به قاعده حسن نيت قانون قوه قانون

ي حقوق و از جمله حسن نيت عموجب بيكاري كارگران و بحران كارگري ديد، با استناد به منابع فر

در واقع قاضي به شيوه حسن  به عنوان تصميم عادالنه دارد.سازد و اميد به پذيرش آن  قاعده مي

هاي اجتماعي آن  فعلي و با بررسي نتايج عادالنه تعطيلي خط توليد و تحليل اقتصادي و محاسبه زيان

خط توليد را نوعي مستثنيات دين براي اشخاص حقوقي تلقي ماشين آالت كند. گويا   را توجيه مي

 زند. حق جمعي، حق فردي را كنار مي كند و يا براي حمايت از مي

اگر كه موجر در دعوي تخليه، در طول فرآيند دادرسي و براي به زانو درآوردن  ديگر اينكه نمونه

هر چند به ظاهر  .اين رفتار خالف عرف و اخالق است ؛نمايد مستاجر اقدام به قطع آب، برق و ... مي

ت. برخي از قضات عقيده دارند اگر دعوايي در اعمال حق قانوني است ولي در باطن پذيرفته نيس

جر عليه موجر موصوف مطرح شود به جهت عدم حسن نيت موجر أقالب رفع مزاحمت از جانب مست

 )220: 1376(نوبخت، بايد پذيرفته شود.ندر نحوه احقاق حق، به راحتي 

 گيري نتيجه

دارد.  هاي فرعي تفاوتكه ها متفاوت نيست هر چند  مفهوم حسن نيت در دادرسي با ساير حوزه

مفهوم حسن نيت از ساير اصطالحات نزديك همچون انصاف، اخالق حسنه، سوء استفاده از حق 

حسن نيت به عنوان يك  وجود دارد.» سوءظني«و » حمايتي« در حسن نيت دو هدفمتفاوت است. 
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طلبان،  فاده فرصتابزار درآيين دادرسي، تضمين كننده بهتر صحت دادرسي عادالنه و مانع سوء است

گردد كه به صورت موجه  حامي افراد خاص مي ،دقت در دادرسي است. از طرف ديگر افراد كاهل و بي

ند. تكرار مصاديق نشانگر چشمه جوشان و زنده اين اصل در هستموجب نقض ناخواسته مقررات 

يدي است. نظارت بر حسن نيت در فرايند دادرسي مهم و كل باشد. نقش قاضي در حقوق ما مي

پوشي  هاي را به دنبال خواهد داشت ولي نبايد از مزاياي آن چشم افزايش قدرت قاضي اگر چه آسيب

ثر است. حسن نيت سه كاركرد ؤتر كردن تفاسير مختلف م كرد. عيني كردن اين مفهوم در نزديك

است براي  دارد و همچون نور افكني تفسيري و اصوليكليدي در دادرسي دارد: اول اينكه كاركرد 

دهي بسياري از اصول دادرسي. در كنار آن براي اصالح و تعديل قوانين و قراردادهاي زمخت  جهت

چكشي است كه با فشار قاضي و كوبيدن بر عناصر زمخت، از زشت  ندر دادرسي راهگشاست. همچو

ر سازد. در مرحله سوم حسن نيت يك چراغ اضطراي است براي شناخت حق از باطل. د زيبا مي

گذار، قاضي در اجراي اصل  صورت فقدان روشنايي در كشف حقيقت و تعيين تكليف از جانب قانون

، سكوت و تعارض نجات يابد. غني كردن بيشتر  تواند با تمسك به آن از دو راهي ابهام ق.ا مي167

يفيت آيين دادرسي با اين نظريه و بكارگيري هر چه بيشتر آن در حوزه حقوق دادرسي در افزايش ك

 ثر است.                                                                 ؤخدمات قضايي عادالنه به شهروندان م

 منابعفهرست 

، همراه با قواعد ال ضرر، الجرح، عدول، »قاعده«)؛ عدالت به مشابه 1388اصغري، سيد محمد (  .1

 انصاف، تهران: انتشارات اطالعات.

 )؛ نقش قاضي در تحول نظام قضايي، تهران: ميزان.1387(انصاري، باقر، .2

)؛ تئوري حسن نيت در قراردادها: (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و نظام هاي 1391انصاري، علي (.3

 حقوقي معاصر)، چاپ دوم،تهران، جنگل.

 )؛ تاريخ حقوق: نظريه و روش/ ريموند وستبروك، چاپ اول، تهران: نشر1393بادامچي، حسين (.4

 نگاه معاصر.

 )؛ سوء استفاده از حق، چاپ سوم، تهران: چاپ مؤسسه اطالعات.1377بهرامي احمدي، حميد (.5

 )؛ مباني فلسفي تفسير حقوقي، تهران: شركت سهامي انتشار.1383جعفري تبار، حسن (.6

سازي اصل حقوقي حسن نيت، تهران، مجله راهبرد  )؛ بررسي و نقد بومي1394ي، علي (جعفر.7

 .32ماره فرهنگ، ش
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)؛ محاكم اداري فرانسه و صالحيت آنها در رسيدگي به دعاوي 1384رضايي زاده، محمد جواد (.8

 اداري، تهران:  مؤسسه فرهنگي انتشاراتي مديريت.                                                

 )؛ منطق حقوق، ،تهران: شركت سهامي انتشار .1391الشريف ، محمد مهدي(.9

 )؛ آيين دادرسي مدني، جلد دوم، تهران: ميزان.1381بداهللا (شمس، ع.10

 )؛ حقوق مدني، آثار قراردادها و تعهدات، تهران: مجد.1382شهيدي، مهدي ( .11

، مجله حقوقي دادگستري، »حسن نيت در اجراي قرار داد و آثار آن«)؛ 1388صالحي، محمد (.12

 .26تهران، شماره

ام، تهران: انتشارات اميركبير.                                                                                                 سي  چاپ)؛ فرهنگ فارسي عميد، 1384عميد، حسن ( .13

 .شركت سهامي انتشار: آيين دادرسي فراملي، تهران )؛1390( مجيد، محسني، حسن غمامي،.14

، تهران: 21)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چاپ1375صر(كاتوزيان، نا.15

 شركت انتشار با همكاري بهمن برنا.

 )؛ فلسفه حقوق، جلد دوم (الف)، تهران: شر كت سهامي انتشار.1377كاتوزيان، ناصر(.16

  )؛ فلسفه حقوق، جلد سوم (ب)، تهران: شركت سهامي انتشار. 1377ناصر( كاتوزيان، .17

)؛ حقوق مدني، قواعد عمومي قرارداد، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: شركت 1380توزيان، ناصر(كا.18

 سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا.

، ترجمه و تلخيص »گويي به ضرر ديگران قاعده استاپل يا منع تناقض«)؛ 1365گايار، امانوئل (.19

 .6هوري اسالمي ايران، شماره المللي جم ناصر صبح خيز، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين

)؛ اداره جريان دادرسي مدني بر پايه همكاري و در چارچوب اصول 1389محسني، حسن (.20

 دادرسي، تهران: شركت سهامي انتشار.

)؛ اجراي موثر راي و آيين اجراي محكوميت مالي، چاپ اول، تهران: 1394محسني، حسن (.21

 شركت سهامي انتشار .

ق.)؛ فقه القضاء، جلد اول، چاپ دوم، قم: مؤسسه ه.  1423الكريم (موسوي اردبيلي، سيد عبد.22

 النشر لجامعه المفيد.

 )؛ حقوق رم، قزوين: حديث امروز.1387نايب زاده، اكبر (.23

ه.ق.)؛ جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم، جلد چهارم، االصدار 1425نجفي، محمد حسن(.24

 ».المعجم«الثاني، قم: فرم افزار فقهي 

 چاپ پنجم، تهران: كيهان.  هاي قضايي، )؛ انديشه1376، يوسف (نوبخت.25

، ترجمه: غالمعلي سيفي و منصور اميني، مجله كانون »حسن نيت«)؛ 1375وائل، مارگريت (.26

 ، دور جديد.10وكالء، ش
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