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ضمانت اجرای نقض حسن نیت در دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در آیین
دادرسی مدنی فراملی
جواد پورکرمی ،1مجید غمامی ،2حسن محسنی ،3مصطفی السان
تاریخ دریافت1397/11/08 :
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تاریخ پذیرش1398/02/05:

صفحات  27تا 53

چکیده
زمانی حسن نیت میتواند خود را به عنوان یک اصل حولو ی اللا م ع دلی در دادریلی بیابلد اله دارا
ض انت اجرا باشد .مج وعه اصو آیین دادریی مدنی ارامدی در اص هفدهم ض انت اجرا را به طور مستو بله
عنوان یک اص در دادریی مطرح ارده ایت .لیکن هم در این یند ارشادگر م هم در موررات داخدلی ایلرانب بله
منظور ح ایت از اص حسن نیت ض انت اجراهایی برا نوض آن مشاهده میشود .ض انت اجرا نوض حسلن
نیت میبایستی هم با تکدیف نوض شده تنایب داشلته باشلد م هلم نشلاندهنلده میلنان مداخدله م شلدت ع لد
نوض اننده باشد به این ترتیب م برخالف اصو آیین دادریی مدنی ارامدی اه دیت اضی برا تلیلین ضل انت
اجرا باز ایت در حووق ایران چنین اختیار برا

اضی مجود ندارد با این حا با برریی ج یل مولررات آیلین

دادریی مدنی تنوع ض انت اجرا نوض حسن نیت اب مشاهده ایتب از ج ده عالمه بلر جری له بلرا نولض
اننده حسن نیتب میتوان به امکان تو یف م تاخیر دادریی م نین رد ت ام یا بخشی از خوایته اشاره ارد اله ایلن
ض انت اجراها ا دام برخالف خوایته نوض اننده حسن نیلت ایلت .در ایلن موالله بلا رمی توصلیفی ت دیدلی
موضوع را مورد ب ث رار دادهایم .خالء ت ویواتی در بابب ض انت اجرا نوض حسن نیت اصدیتلرین م لر
نگاری این مواله بوده ایت.
واژگان کلیدی :اصو دادریی مدنی ارامدیب نوض حسن نیتب ض انت اجراب تو یف م تاخیر.
 1دانشجو داتر حووق خصوصی گرمه حووق خصوصی دانشکده عدوم ییایی ماحد عدوم ت ویوات دانشگاه آزاد ایالمیب تهرانب ایران
 2دانشیار گرمه حووقب دانشکده حووق م عدوم ییایی دانشگاه تهرانب تهرانب ایران
نویسنده مسئو ب ای ی mghamami@ut.ac.ir :
 3دانشیار گرمه حووقب دانشکده حووق م عدوم ییایی دانشگاه تهرانب تهرانب ایران
 4ایتادیار گرمه حووقب دانشکده حووق م عدوم ییایی دانشگاه شهید بهشتیب تهرانب ایران
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مقدمه
اگرچه اصلطالح ضل انت اجلرا در حولوق اصلطالحی رایلو م متلدام م سلوب
میشودب لیکن اصطالح ض انت اجرا از مفاهیم ان صار عدم حووق نیست م در برخی
عدوم دیگر مانند جاملهشنایی یا رالتارشلنایی نین به اار میرمد اه البتله مفهوم آن در
این عدوم یکسان نیست؛ در جامللهشنایلی م راتارشنایلی ضل انت اجلرا مفهلومی در
برگیرنده تنبیه م تشویق ایت .در این مفهوم منظور از ض انت اجرا هر نیرمیی ایت اه
موجب میشود ااراد ت ت تاثیر مولفهها بیرمنی یا درمنی ع دی را انجام دهند م یلا از
انجام آن خوددار ن ایند .بر ه ین ایاس تفامتی ن یاند اه نیلرم منبلور بلر مبنلا
تنبیه شک گراته باشد یا تشویق .در حووق تبادر املیه از مفهوم ض انت اجرا بلرایلاس
ییایتها تنبیهی م ت

تامان راتار غیر مطدوب شک گراته ایت .به دیگلر یلخن

ض انت اجرا در حووق تنها در جایی مطرح میگردد اه راتار خالف ضابطه صلورت
پذیراته ایت( .جلفر لنگرمد ب 1382؛)9
اخالق نسبت به حووقب نظیر بهداشت برا درمان ایت؛ چرااه اگر اخالق مراعلات
شودب نوبت به حووق ن یرید م مجود حووق م انونب موجب رعایت اخالق میشود.
رابط حووق م اخالق دمطراه ایت؛ با این تفامت اله اخالق را دامطدبانه م بدمن اللنام
خارجی م انتظار متواب از طرف م حووق را غیر دامطدبانه م با النام خارجی م ه راه بلا
انتظار متواب از دیگران مراعات میانیم م لذا شریلت به اخالقب بلی

از لانون توجله

ارده ایت( .ه ان)
ض انت اجراب تأمین نوعی تض ین برا ت وق م ت ص اخلالق در االراد م جوامل
انسانی ایت م نظارت شخص یا اشخاص نین از مصادیق آن به شل ار آملدهب در ه لین
رایتا توجیه میشود .ض انت در لغت به ملنا زمینگیر شلدن م اجلرا نیلن بله ملنلا
راندن ایت( .دهخداب 1377؛)15184
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ب ث ض انت اجراها در حووق با مووله بازدارندگی آمیخته ایت .ایلن یلک مسلاله
ایایی م نین ریشهدار در حووق به میژه در حووق ایفر ایت .از آغاز آارین

بشلر م

از ابتدا شک گیر جوام انسانیب پدیلده جلرم  -یلنلی الن هلا مخلالف نظلم
اجت اعی اه برا آنان ض انت اجراها ایفر تلیین شده ایت.
بدین ل اظ ایت اه از ه ان دمران اهنب تالیها بسلیار در جهلت موابدله بلا
این پدیده انجام گراته ایتب دیت یاز به مجازات به عنوان شدیدترین ماان
در برابر جرم ه واره در این موابدهب نخستین گنینه بوده ایت( .م

جامله

ود جانکیبآ اییب

1387؛)340
در خصوص آنکه غایت مجازات چیستب ب لثهلا شلده ایلتب علدها از اایلده
مجازات دم زدهاندب به این ملنا اه هدف اایدهمند ایفر بلا دیلدگاهی «آینلده نگلر یلا
غایت شناختی» ت صی اهداای در آتیه را بله عنلوان توجیله مجلازات اعلالم ملیدارد؛
اهداای اه انتظار میرمد بله مایطه ت

ی مجازات بلر مرتکلب جلرم تلامین گلردد.

(ااتینگهامب 1384؛ )149
اما رمیکرد دیگر بازدارندگی ایتب یلنی حووق با ض انت اجرا ایفر خود برا
رییدن به هدف خود اه بازدارندگی باشد تالی میاند .در نگلاه تئلور بازدارنلدگیب
هدف ایفر ت

یدی بر بنهکار صلراا بر لرار تلللاد از دیلت راتله اجت لاعیب مارد

آمردن درد م رنو بر مجرم م ارضا ااکار ع ومی نیستب بدکه عالمه بر آن الزم ایلت
هر مجازات به گونها انتخاب م اجرا شود اه برا خللود مرتکلب الدلی م مرتکبلان
بالووه درس عبرتی باشد( .بولکب 1385؛ )13
در آیین دادریی مدنی ب ث ض انت اجراهاب مضلیت متفامتی از حووق ملدنی دارد
جایی اه مباحث نهی در اوه به برریی ض انت اجراها در راردادها ملیپلردازد چنلین
مباحثی در آیین دادریی مدنی دیده ن یشود مگر در ایت اع یا عدم ایت اع دعوایی اله
مش و نهی رار گراته ایت .در نتیجه در آیین دادریی مدنی ضل انت اجراهلا شلک
دیگر دارند.
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 .1ضوابط کلی تعیین ضمانت اجرا برای نقض کننده حسن نیت
برایاس اص  17اصو آیین دادریی مدنی ارامدیب دادگاه میتوانلد بلرا طلراینب
ماال آنان م یا اشخاص ثالثی اه در اجرا تکالیف مربوط به دادریی صور مرزیلده
یا امتناع میمرزند ض انت اجراهایی را مورر اند.
ض انت اجراها باید ملوو م متلارف بوده م با اه یت تکدیف نولض شلده م زیلان
حاص از آن تنایب داشته باشد م ه چنین با اه یت تکدیف نوض شده م زیان حاصل
از آن تنایب داشته م گویا مینان مداخده م شدت ع د شخص مورد نظر باشلد .املور
زیر را میتوان به عنوان ض انت اجراها متنایب عدیه طراین مورر ن ود:
ایتنباط برداشت مخالفب رد ت ام یا بخشی از خوایته یا دااعب صلدمر را غیلابیب
تلدیق دادرییب م کومیت به پرداخت جری ه م هنینه به بی

از مینان پی بینلی شلده

در واعد اه به طور عاد اع ا میشوند.
ض انت اجراهایی ا ه م کن ایلت بلرا طلراین م اشلخاص ثاللث منایلب باشلد
مشت

ایت بر ض انت اجراها مالی نظیر جری هها مالی یا جری ه تاخیر .بله میلژه

ماال را میتوان به پرداخت هنینهها دادریی م کوم ارد .انون مور دادگاه ملیتوانلد
ض انت اجراها تک یدی از بی مسئولیت ایفر طلرف دعلوا یلا شلخص ثلالثی اله
مرتکب توصیر یلنگین شلده را پلی بینلی انلد ماننلد الرا ادا شلهادت درمغ یلا
راتارها خالف م تهدیدآمین.
به پیرم از این اص ب ض انت اجراها مربوط به راتار خلالف حسلن نیلت را در
بخ ها مجنا مطرح خواهیم ارد م به ب ث درباره آنها خواهیم پرداخت.
 .1-1تناسب داشتن با اهمیت تکلیف نقض شده
امرمزه در نظام ها حوو ی بسیار از اشورها «حق رار نگراتن انسان در مللرا
مجازاتها نامتنایب» یکی از اصو بنیادین حووق شهرمند در د رم حووق ایفر
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تدوی میشود .این حق اه به طور مستویم از ارامت م حیثیت ذاتی انسان ناشی میشودب
در بسیار از ایناد بینال ددیب منطوها م مدی حووق بشر شنایایی شده ایت.
در یطح بینال ددی م منطوها ب ماده  5اعالمیه جهلانی حولوق بشلر ( 1948ملاده 7
انوانسیون بینال ددی حووق ملدنی م ییایی ()1966ب مواد  2م  4انوانسیون بینال ددی
من شکنجه م راتارها م مجازاتها ظال انهب غیرانسلانی م محشلیانه ()1984ب ملاده 5
(بند  )2انوانسیون آمریکایی حووق بشر ()1969ب ماده  3انوانسیون ارمپایی حووق بشر
()1950ب ماده  5منشور آاریوایی حووق بشر ( )1981م ماده  49منشلور حولوق بنیلادین
ات ادیه ارمپا ( )2000اص تنایلب جلرایم م مجلازاتهلا م م نوعیلت مجلازاتهلا
نامتنایب را به صورت صریح یا ض نی مورد تااید رار دادهانلد .پلی بینلی ایلن بیل
موررات در نظام بین ال ددی حووق بشلر در ما ل بیلانگر ایلن ایلت اله املرمزه دمران
حاا یت ایفر مطدق م ان صار دملتها در جرمانگلار ب تلیلین مجلازاتب تلویلبب
م اا ه م مجازات شهرمندان یپر گردیده ایت( .رحی یب حبیب زادهب 1387؛ )116
هنگامی اه یخن از اص تنایب به میان میآیدب دربردارنده این مفهوم م ملللنایت
اله باید میان جرم م مجازاتب توازن م ه اهنگی مجود داشته باشد؛ اینگونه اه هر چه
جرم زیان بلارتر بلاشد م بلا ارزیها اجت اعیب مباینت داشته باشدب نکوهیدهتلر م در
نتیجه با مجازات شدیدتر پایلخ داده ملیشلود م برعکسب هر چه جرمب آثار میرانگلر
ارد م اجت اعی ا تر داشته باشد م ا تلر بله ارزیهللا جللامله تلللرا انلدب
مجازات خفیفتر خواهد داشت( .م

د ب جوانبختب 1395؛ )155

موررات آیین دادریی مدنی ایران به طور صریح از اع ا تنایب در ض انت اجراها
یخن نگفته ایت .اما در مصادیق مختدف توجه انونگذار به گونها م سوسب رمشلن
ایت :برا ن ونه با پی بینی امکان اثبلات علذر موجله در مواعلدب از اع لا ضل انت
اجرا پی بینی شدهب ا ک ارده ایت .یا با پی بینی رار رد دعوا در ب لث ایلرادات
رار رد دعوا را پی بینی ارده اه با توجه به ماهیلت ایراداتلی اله ملان ملو تی ایجلاد
میاند طرح مجدد دعوا امکان دارد اه نشان از تنایب رار با ماهیت تخدف از شلرایط
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انونی دارد .ه چنین در ض انت اجراها مربوط به ماالب مای شناخته شدن تلا زملان
ایتلفا به دادگاه م موا نشان از توجه مونن بله تنایلب میلان تلاثیر تخدلف مایل در
حووق موا م ض انت اجرا مورر ایت (پورایتادب یللادتب 1396؛ )31بلرا ن ونله
در حووق ایران میتوان اشاره داشت هنگامی اه خواهان به یند ایتناد مین اید لیکن
طرف مواب م کن ایت ارائه اص آن را درخوایت انلد چنانچله خواهلان از ارائله آن
ایتنکاف ن اید با ض انت اجرا ابطا دادخوایت رمبرم میشود( .ماده  96انون آیین
دادریی مدنی ایران).
 .2-1نشاندهنده میزان مداخله و شدت عمد نقضکننده
برایاس اص  17اصو آیین دادریی مدنی ارامدیب دادگاه میتوانلد بلرا طلراینب
ماال آنان م یا اشخاص ثالثی اه در اجرا تکالیف مربوط به دادریی صور مرزیلده
یا امتناع می مرزند ض انت اجراهایی را مورر اند .ض انت اجراها باید ملوو م متلارف
بوده م با اه یت تکدیف نوض شده م زیان حاص از آن تنایب داشلته باشلد م گویلا
مینان مداخده م شدت ع د شخص مورد نظر باشد.
هم در موررات مسئولیت مدنی م هم موررات ایفر ب ث تنایب مطرح ایلت .در
موررات مسئولیت مدنی یکی از موارد اه مشخص اننده تلیین مسئولیت ایتب تلیین
برایاس مینان مداخده ایت .در ماده  14انون مسئولیت مدنی آمده ایت :در مورد ماده
1 12هر گاه چند نفر مجت لا زیانی مارد آمرند متضامنا مسلئو جبلران خسلارت مارده
هستند .در این مورد مینان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به ن وه مداخده هر یلک از
طرف دادگاه تلیین میشود.

 .1مطابق ماده  12اارارمایانی اه مش و انون اار هستند مسئو جبران خساراتی میباشند اه از طرف اارانلان
ادار م یا اارگران آنان در حین انجام اار یا به منایلبت آن مارد شلده ایلت مگلر ایلن اله م لرز شلود ت لام
احتیاطهایی اه امضاع م احوا ضیه ایجاب مین وده به ع آمرده م یا این اه اگراحتیاطها منبور را به ع ل
میآمرند باز هم جدوگیر از مرمد زیان مودمر ن یبود اارارما میتواند بله مارداننلده خسلارت در صلورتی اله
مطابق انون مسئو شناخته شود مراجله ن اید.
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یکی دیگر از مواد اه درجه توصلیر را مالالی بلرا مسلئولیت ملدنی بله شل ار
میآمرد انون جدید بی ه اجبار مصوب یا  1395ایت .برایاس نظر مشهور اوهلی
در توزی خسارت باید ملیار تسام را اع ا ارد م با اینکه انون بی له اجبلار یلا
 1395میبایست ه سو با انون مجازات ایالمی ملیار درصد تاثیر را بو میالردب بله
شرح مواد  16م  37ملیار درصد توصیر را به صراحت پذیراته ایت.
بر ایاس ماده  16این انون؛ چنانچه به حکم مرجل ضلائی اثبلات شلودب علوامدی
نظیر نوص راهب نبودن یا نوص عالئم رانندگی م نوص تجهینات مربوط یلا عیلب ذاتلی
مییده نودیهب یا ایجاد مان تویط دیتگاهها اجرائی یا هر شخص حویولی یلا حولو ی
دیگر در م وع حادثه مؤثر بوده ایتب بی لهگلر م صلندمق پلس از پرداخلت خسلارت
زیاندیده میتواند برا بازیاات به نسبت درجه توصیر اه درصلد آن در حکلم دادگلاه
مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجله اند.
ماده  37ه ین انون مورر داشته ایت :بی هگرب صندمق یا مسلبب حادثله بله میلنان
درصد دیها اه به زیاندیده پرداخت شده یا مطابق ماده ( )32این لانون م تبصلره آن
به صندمق تودی شده ایتب بر ءالذمه هستند.
با این حا میتوان از این مواد برداشتهایی را داشت:
 -1ملیار تسام با ه ه وت م منطق خود طلا در نظلام حولو ی ایلران بصلورت
ادی جایگاهی ندارد م را محدت رمیها اه در یا  1390صادر شده ایت م حکلم
به تسام داده ایت 1در این خصوص منتفی ایت .زیرا ماده  16آن را نفی ارده ایت.

 .1رأ محدت رمیه ش اره  717ل  1390/2/6هیأت ع ومی دیوان علالی اشلور :برحسلب مسلتفاد از ملاده 337
انون مجازات ایالمی هرگاه برخورد دم یا چند مییده نودیه منتهی به تل یرنشلین یلا یرنشلینان آنهلا گلرددب
مسؤملیت هر یک از رانندگان در صورت توصیر ل به هر مینان اه باشد ل به ن و تسام خواهدبودب بنلابراین رأ
شلبه بیست م هفتم دیوان عالی اشور اه مطابق این نظر صادرشدهب به ااثریت آراء موااق انون تشخیص م تأییلد
میگردد .این رأ طبق ماده  270انون آیین دادریی دادگاهها ع ومی م انوالب در امور ایفر در موارد مشلابه
برا شلب دیوان عالی اشور م ادیه دادگاهها الزماالتباع ایت.
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 -2درصد تاثیر هر چند با درصد توصیر متفامت ایلتب املا ایلن تفلامت نظلر در
ع

رنگ خواهد باخت م رمیه ضاییب در حوادث رانندگیب به ی ت درصلد توصلیر

حرات میاند .اتفا ی اه در رمیه ضایی برخی از اشورها مانند انگدستان نیلن ر دادب
زیرا درصد تاثیر را با مینان توصیر ینج

اردهاند.

 -3در پایخ به این یوا اه آیا در یایر حوادث نین بایلد درصلد توصلیر را اع لا
ارد یا رمیه ضایی میتواند به ملیار درصد تاثیر پایبند باشد؟ پایخ دادهاند اه بله نظلر
میرید ع وم حوادث را باید با درصد توصیر ارزیابی ارد زیلرا علالمه بلر مالحظلات
ع دی م دشوار ت این بین این دمب م نین عادت ضات دادگاه ها م اارشنایان به ملیلار
درصد توصیرب میتوان گفت انون بی ه اجبار یا  1395به یایر حلوادث نیلن توجله
دارد م به حوادث رانندگی م دمد ن یشود زیرا هنگام مراجله به ایباب دیگر اه طللا
ایباب غیررانندگی ایت مانند ایجاد مان تویط دیلتگاههلا اجرایلی یلا هلر شلخص
حویوی یا حوو ی دیگر برایاس مواد  16م  37باید درصد توصیر آنها را توجله الرد
م بدین ملنایت اه مطدق حوادث تاب این ملیار خواهند بود .در مج وع با این اه ایلن
ملیار نودها جد دارد اما پذیری آنب یبب محلدت رمیله در دادگلاههلا ملیشلود.
(خدابخشیب 1396؛)263
به این ترتیب میتوان گفت در نظام حوو ی ایرانب تلیین آثار م بار ن ودن بلر دمی
خاطیان در موارد بسته به مینان تاثیر دارد اه از الل یلا تلر الل ام منلتو شلده
ایت .این رمیکرد میتواند نشلان دهنلده مجلود اصلدی باشلد اله برایلاس آن دادگلاه
برحسب مینان تاثیر اه شخصی اه حسن نیلت نداشلته م مرتکلب الدلی در ارآینلد
دادریی گردد باشد از ه ین رم میتوان برا دادگاه این اختیار را ائ شد اه تص ی ی
متنایب با اثر ال یا تر ال نوضاننده حسن نیت اتخاذ اند .البته ایراد اه م کلن
ایت بر این ملیار پی

آید عدم امکان م ایبه د یق ایت زیرا اینکه چه مینان میتلوان

تاثیر یا توصیر را تشخیص داد یک ب ث دشوار ایت لیکن هر چه اه باشدب نسلبت بله
حکم ادی م از پی

تلیین شده تسام ب میتواند به حویوت نندیکتر باشد.
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 .2گونههای ضمانت اجرا علیه نقضکننده حسن نیت
مطابق موررات آیین دادریی ارامدی بلرا اسلی اله حسلن نیلت نلدارد ضل انت
اجراهایی را در دیتهبند ها مختدف تویط اضی طراحی شده ایت .برایلاس اصل
 17اصو آیین دادریی مدنی ارامدی امور زیر را میتوان بله عنلوان ضل انت اجراهلا
متنایب عدیه طراین مورر ن ود:
ایتنباط برداشت مخالفب رد ت ام یا بخشی از خوایته یا دااعب صلدمر را غیلابیب
تلدیق دادرییب م کومیت به پرداخت جری ه م هنینه به بی

از مینان پی بینلی شلده

در واعد اه به طور عاد اع ا میشوند.
اه با توجه به ه ین تذار این ض انت اجراها را توضیح خواهیم داد.
 .1-2استنباط برداشت مخالف
منظور از ایتنباط برداشت مخالف آن ایت اه در جریان دادریلی ع دلی از طلرف
شخص ر دهد اه مخالف حسن نیت باشدب در این صورت بجا نتیجه دلخواهی اله
میبایستی بار شودب نتیجه دیگر اه مخالف نظلر امیلت بله عنلوان ضل انت اجلرا
پدید نیت بر ام بار میشودب لنمما هم این مساله تویط اضی صورت ن یگیردب بدکله
اشخاص درگیر در ارآیند دادریی نین این توانایی را دارند اه چنین راتار را از یلو
شخص نپذیرند م نتیجه مخالف بر ام بار ن ایند .البته در میلت ع ل چنلین نتیجلها
میبایستی د ت ااای به ع

آید اه مباداب به گونها راتار شود اه ض انت اجراهلا بله

یادگی تویط اشخاص تغییر یابند.
با این حا میتوان برا برداشت مخالف ن ونههایی را مثا زد .این مثلا هلا بیشلتر
مربوط به موارد ایت اه به شخص از ل اظ انونی یا ضایی دیتور داده میشود م
یا تکدیفی بر ام بار ایت یا اصوال ن یبایستی اار را انجام دهد زیرا بلرخالف اصلو
اخال ی ایت لیکن م بنابر هر مورد به ن و مخالف ع

میاند در این مض یکلی از

اارهایی اه موام مسئو میتواند انجام دهدب بار نن ودن نتیجه انونی بر االا م ایت
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به عبارت دیگر نادیده گراتن ع

امب یا برداشت مخلالف ع دلی در جهلت تنبیله م

باشد .یا حتی میتوان اینگونه متصور شد اه برخالف ع
داده شود .به این با اینکار اننجار از ع

امب به شخص دیگر امتیلاز

م تویط موام مسئو به م الوا میشود.

یکی از ن ونهها بارز این نوع راتلار خلالف حسلن نیلت را ملیتلوان در ارضلی
دانست اه شخص در مواب دادگاه یکوت اختیار اندب م این یکوت ح

بر لجبلاز

م ایذا م به عبارت ادی عدم حسن نیت م باشد.
ماده  276انون آیین دادریی مدنی در این باره مورر میدارد:
هرگاه خوانده در جدسه دادریی در با ادعا خواهان به عدت عارضلها از بیل
لکنت زبان یا ال بودن یلکوت ن ایلد اضلی دادگلاه رأیلا یلا بله میلیده متلرجم یلا
متخصص امر مراد م را اشف یلا عارضله را برطلرف ملین ایلد م چنانچله یلکوت
خوانده م ایتنکاف م از باب تل د م ا یذاء باشد دادگاه ض ن تذار عوا ب شلرعی م
انونی ات ان حویوتب یه بار به خوانده اخطار مین اید اله در نتیجله ایلتنکافب ناال
شناخته میشودب در این صورت با یوگند خواهان دعلوا ثابلت م حکلم بلر م کومیلت
خوانده صادر خواهد شد.
در این اراب در مورد اه خوانده در دعوا یکوت میاند باید گفت یلا خواهلان
دلی م بینه دارد اه در این صورت دادگاه بر ایلاس دلیل م بینله خواهلان را صلادر
می اند یا اینکه خواهان دلی م بینه ندارد اه در این صورت چنانچله خواهلان تواضلا
سم نکرده باشد با یکوت خوانده م ناا م سوب نخواهد شد :زیرا اص آن ایلت
اه دادگاه ابتدائا ن یتواند خواهان یا خوانده را سم بدهد؛ بدکه در صورتی اه خواهلان
تواضا

سم ن وده باشد م رار در باب اتیان یوگند صادر شده باشد .اگر خوانلده از

رم تل د م صد ایذا یکوت اختیار اند با رعایت ترتیباتی اله در ملاده  276آملده ام
ناا م سوب خواهد شد نه اینکه به صرف یکوت ام در دعلوا بلدمن اینکله تواضلا
سم شده باشد دادگاه خواهان را یوگند دهد( .مهاجر ب ج2؛ )482
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در موارد اه پس از تواضا یوگند از طرف خواهلانب خوانلده از رم لجاجلت
یکوت مین اید در اوه یه راهح مطرح شده ایت .یک راهح آن ایت اه دادگاه بله
ن و خوانده یاات را به جواب النام می انلد؛ زیلرا اشلف حویولت دعلوا ملدلق بلر
جواب امیت م در صورت اصرار بر عدم جواب ام را حبس میانند تا جواب خلود از
دعوا را بیان اند .راهح دیگر اه ارائه شده این ایت اله خوانلده یلاات را مجبلور
میانند تا جواب دهد اگر چه با زدن م از باب امر به ملرمف م نهی از منکر باشد.
راه یومی اه ارائه شده ایت این ایت اه حاام به خوانده اخطار میدهد یلا پایلخ
دعوا را بدهد یا اینکه تو را ناا

رار داده م سم را به مدعی رد مین لایم اله در ایلن

صورت اگر خوانده اصرار به یکوت داشت یلوگند بله ملدعی رد ملیشلود اله آیلین
دادریی ه ین راهح را پذیراته ایت( .ه انب)483
ماده  274ه ین انون مورر میدارد اله چنانچله منکلر از ادا یلوگند م رد آن بله
خواهان نکو ن اید دادگاه یه بار جهت اتیان یوگند یلا رد آن بله خواهلانب بله منکلر
اخطار می اندب در غیر این صورت ناا شناخته خواهد شد .با اصرار خوانده بر موضل
خودب دادگاه ادا یوگند را به خواهان ماگذار ن وده م با یوگند م ادعلا ثابلت م بله
موجب آن حکم صادر میشود م در صورت نکو خواهلان از ادا یلوگندب ادعلا ام
یا ط خواهد شد.
در موررات ایران مواد مشاهده میشود اه میتوان ت ت عنوان رینه مخالف آنچه
ر داده ایت تدوی ارد .این امر به دلی ان ایت اه تر ال اسی اه موظف به انجام
الدی بوده ایت یا دیتکم حضور ام رمشن اننده ایت برا دادگاه اه یت داد م ه ین
مساله باعث میشود رینه مخالف برا دادگاه در نظر گراته شود .برا ن ونه ملیتلوان
به ماده  224انون آیین دادریی مدنی اشاره ارد .برایاس این ماده میتوان اسی را اله
خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منلکس در یند به ام نسبت داده شده ایلتب اگلر در
حا حیات باشدب برا ایتکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعلوت ن لود .علدم
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حضور یا امتناع ام از اتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند رینله صل ت یلند
تدویشود.
ماده  48الی ه دادریی تجار مورر میدارد:
رییدگی دادگاه تجار عدنی ایلت مگلر در ملوارد اله عدنلی بلودن جدسله بله
تشخیص دادگاه مخالف نظم ع ومی باشلد یلا طلراین دعلو غیرعدنلی بلودن جدسله
رییدگی را درخوایت انندب در این صورتب دادگاه رار غیرعدنی بودن جدسه را صلادر
میاند م نین چنانچه یکی از طراین دادریی ریلیدگی عدنلی را موجلب ااشلا ایلرار
تجار خود بداند میتواند از دادگاه درخوایت ن اید اه جدسه ریلیدگی بله صلورت
عدنی برگنار شود .در صورتی اله دادگلاه ایلن درخوایلت را موجله تشلخیص دهلدب
رییدگی به صورت غیرعدنی انجام میشود.
به این ترتیب دادگاه بنا به تشخیص خود ملیتوانلد یکلی از مصلادیق آن تشلخیص
حسن نیت متواضی یا یوء نیت ام باشد را مالای برا تلیین عدنلی یلا غیرعدنلی لرار
دهدب م تشخیص خالف آنچه اه خواهان خوایته ایت برعهده امیت.
 .2-2رد تمام یا بخشی از خواسته یا دفاع
اشاره شد در برخی از نظامها حوو ی مانند آمریکا برا تنبیله خواهلان بله عنلوان
ض انت اجرا دادگاه میتواند خوایته ام را رد اند .در انون آیین دادریی ملدنی ایلران
خوایته شرایطی دارد اه در ماده  51به آن اشاره شده ایت .در مواد بلد

لانون آیلین

دادریی مدنی به ذار ض انت اجرا شرایط ماده  51پرداخته شده ایت .برایاس بند 1
از ماده  51انون آیین دادریی مدنی میبایستی ا امتگاه م شلغ خواهلان نوشلته شلود.
ماده  53ه ین انون اه ض انت اجرا بندها ماده  51را تو یلف دادخوایلت دانسلته
ایت به بند  1اشارها نکرده ایت .در حالی اه ذالر شلغ خواهلان در پلارها املور
بسیار اه یت دارد؛ برا مثا اگر م دادخوایتی تودیم ن وده باشلد م تواضلا اعلالم
مرشکستگی ن اید لیکن در یتون مربوط به شلغ ب شلغدی غیرتجلار را عنلوان الرده
باشد ایایا ت ام خوایته م زیر یوا ایت .للیکن در خصلوص ا امتگلاهب دم حاللت
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متصور ایت؛ یا اینکه خواهان اال ا امتگاه را ذار نکرده باشد یا اینکه نوشته ایت لیکن
م در م دی اه به عنوان ا امتگاه خوی

آن را ذار الرده ایلت شنایلایی ن لیشلود

تکدیف این دم امر چه میباشد؟
ماده  56انون آیین دادریی مدنی مورر میدارد :هرگاه در دادخوایلتب خواهلان یلا
م

ا امت ام ملدوم نباشد ظرف دم رمز از تاریخ ریید دادخوایت به موجلب لرار

اه مدیر داتردادگاه م در غیبلت مشلارالیه جانشلین ام صلادر ملیانلدب دادخوایلت رد
میشود» .در نشست ضایی اردیبهشت ملاه یلا  1383برگلنار شلده در تنکلابن ایلن
مطدب تایید شده ایت( .مج وعه نشستها

ضاییب 1386؛ )236

ماده  79انون آیین دادریی مدنی در خصوص نشانی مندرج در دادخوایلت مولرر
میدارد :هرگاه یکی از طراین دعوا م دی رااه امراق املیه در آن م ل ابلالغ شلده یلا
م دی را اه برا ابالغ امراق انتخاب ارده تغییر دهد م ه چنین در صورتی اه نشلانی
ملین در دادخوایت اشتباه باشد باید اور م

جدید م مشخصات ص یح را به داتلر

دادگاه اطالع دهد .تا م تی اه به این ترتیب ع ل نشلده ایلتب امراق در ه لان م ل
یابق ابالغ میشود .ماده  80نین ض انت اجلرا ا لدام بله ملرالی م ل یلکونت بله
صورت غیرما لی را مشخص ارده ایت به این صورت اه هیچ یک از اص اب دعوا م
ماال دادگستر ن یتوانند مساارتها مو تی خلود را تغییلر م ل ا املت حسلاب
اردهب ابالغ امراق دعوا مربوط به خود را در م ل نلامبرده درخوایلت اننلد .اعلالم
مربوط به تغییر م

ا امت م تی پذیراته میشود اه م ل ا املت برابلر ملاده ()1004

انون مدنی به طور ما لی تغییر یااته باشد .چنانچه بر دادگاه ملدوم شود اه اعالم تغییر
م

ا امت برخالف ما بوده ایت امراق به ه ان م

املیه ابالغ خواهد شد.

گاه م کن ایت خواهان اه میبایستی نشانی خوانده را در دادخوایلت مارد ن ایلد
عدیرغم داشتن اطالع از نشانی م ب این اار را انجام ندهد .در این صورت الی له آیلین
دادریی تجار به این مساله توجه ارده م برا آن ض انت اجرا جری ه مورر داشلته
ایت :برایاس تبصره ماده  34این الی ه در صورتی اه ثابت شود خواهلان بلا عدلم بله
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نشانی خواندهب امرا مجهو ال کان اعالم ن وده ایتب دادگلاه ریلیدگی اننلده ام را بلا
صدمر حکم به پرداخت جری ه نود از یک میدیون ریا تا بیست میدیون ریا در حلق
دملت م کوم مین اید .تص یم دادگاه در این خصوص طلی ایت.
یکی دیگر از موارد اه با ض انت اجرا ینگینی رمبرمیلت م خوایلته م بطلور
ادی حق خواهان را به عدت نداشتن حسن نیت رد میاند عدم اتیان یوگند ایلتظهار
ایت به این صورت اه در دعوا بر میت میبایستی یلوگند هلم ضل ی ه شلود ماال
مدعی با یووط حق مورد ادعای

رمبرمیت .این بدان دلی ایلت اله میلت دیگلر در

این جهان با ی نیست اه از خود دااع اند لذا با اوت ام برا تض ین آنکه حلق ملورد
ادعا بجا مطالبه شده ایت میبایستی یوگند نین ض ی ه شلود علدم اتیلان یلوگند از
طرف مدعی عدیه میت به ملنا عدم حسن نیت ام در طرح دعوا م داشلتن حلق ایلت
پس با این ایتنکاف مونن با ض انت اجلرا یلووط حلق آن را مواجله یلاخته ایلت.
برایاس مواد  278م  279انون آیین دادریی مدنی ایران در دعلوا بلر میلت پلس از
ا امه بینهب یوگند خواهان نین الزم ایت م در صورت امتناع از یوگندب حلق م یلا ط
میشود هرگاه خواهانب در دعوا بر میتب مارث صاحب حق باشد م بر اثبلات ادعلا
خود ا امه بینه اند عالمه بر آن باید اداء یوگند ن اید .درصورت عدم اتیان یوگند حلق
مورد ادعا یا ط خواهد شد.
 .1-2-2مشروع نبودن نفع
مشرمع ملنا مییلی دارد .هم شام

انونی بودن ایت هلم اخال لی بلودن م هلم

منطبق یا غیر مخالف با نظم ع ومی بودن ایت .پارها از ایاتید حووق دادریی ملدنی
(ش سب ج1؛1382؛ )18بیان داشتهاند اه «نف مورد ادعلا بایلد مشلرمع انونلا ح ایلت
شده باشد به عبارت دیگر نف باید مشرمعب یلنی مورد ح ایت انونگلذار لرار گراتله
باشد» اما این بیان جام نیست .زیرا اه موارد هست اه جنم اخالق حسلنه ایلت م
مونن ب ثی راج به ح ایت از آن نن وده ایت لیکن بلدلی علدم پشلتوانه اخال لی در
دادگاههاب از این ادعا ح ایت ن یشود .مثا بارز این مساله شکایت ه خوابله دائ لی از
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اسی ایت اه به شریک جنسی ام آییب زده ایت« .در حووق ارانسه تجلامز بله نفل
مشرمعی اه اه مورد ح ایت انون ما

شده باشد نین موجب مسلئولیت ملدنی تدولی

شده ایت .حتی به ه خوابها اه بدمن رابطه انونی مشرمع با مرد زندگی ملیانلدب
حق داده شده ایت اه به عدت ضرر ماد یا ملنو ناشی از ت ملشوق خلود مطالبله
خسارت اند»( .صفایی م رحی یب 1392؛)106
بنابراین برخالف نظر داتر شل س اله ملال نفل مشلرمع را ح ایلت انونگلذار
میداندب باید نف مشرمع را نفلی دانست اه من انونی ندارد به عبارت دیگر نیلاز بله
ذار در انون نیست بدکه عالمه بر نظر انون ه ین اه اخلالق ع لومی آن را ح ایلت
اند نین برا مشرمع بودن افایت میاند( .در تاییلد نظلر ر.

بله صلفایی م رحی لیب

ه ان)
مطابق ماده  975انون مدنی« :م ک ه ن یتواند لوانین خلارجی م یلا راردادهلا
خصوصی را اه برخالف اخالق حسنه بوده م یا به مایطه جری هدار اردن احسایلات
جامله یا به عدت دیگر مخالف با نظم ع ومی م سوب میشود به مو ل اجلراء گلذارد
اگر چه اجراء وانین منبور اصوال مجاز باشد».
اصوال یکی از تفامت هلا ایایلی واعلد حولو ی آن ایلت اله بلرخالف واعلد
اخال یب از ض انت اجرا منایب برخوردار هستند (ابدالی م تفرشیب 1383؛ )2در ایلن
باره پارها

واعد حوو ی به دلی آنکه دارا پشتوانه نظم ع ومی هسلتند مخالفلت بلا

آنها ت ت هیچ شرایطی م کن نیسلتب در پلارها دیگلر از ملوارد بلا ایلن اله دارا
ض انت اجرا مشابه با موارد مخالف نظم ع ومی م به عبارتی آمره هستند للیکن از آن
پشتوانه برخوردار نیستند م با تغییر انون تغییر مییابند .برا مثا میتوان بله مولررات
در حوزه ا تصاد اشاره ارد .در این اراب شخص م کلن ایلت در دادخوایلت خلود
خوایتها مطالبه اند اه مخالف با این وانین باشد .عدیرغم اینکه ایلن لوانین م کلن
ایت تغییر انند لیکن خواهان باید مض اانون را ملدنظر لرار دهلد م در دادخوایلت
خود میبایستی نفلی اه اانون انونی ایت را مطالبه اند .بدین ترتیب چنانچله م در
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هر صورت خوایتهای مطابق انون دارا نفللی بلرا م نباشلدب دعلوا ام ایلت اع
نخواهد شد.
 .2-2-2نمونههایی از وجود ضمانت اجرای نقض حسن نیت
یکی از موارد اه با ض انت اجرا رد دعوا یا خوایته رم برم میشود در ماده 15
انون ن وه اجرا م کومیتها مالی مصوب  1394ایت؛ برایاس آن:
دادخوایت اعسار از تجار م اشخاص حوو ی پذیراته ن لیشلود .ایلن اشلخاص در
صورتی اه مدعی اعسار باشند باید رییدگی به املر مرشکسلتگی خلود را درخوایلت
انند .تبصره ل اگر دادخوایت اعسار از یو اشخاص حوو ی یلا اشخاصلی اله تلاجر
بودن آن ها نند دادگاه مسدم ایت طرح شودب دادگاه بدمن اخطار بله خواهلانب لرار رد
دادخوایت م را صادر می اند.
ماده  95انون آیین دادریی مدنی  1379مورر میدارد:
عدم حضور هر یک از اص اب دعلوا م یلا مایل آنلان در جدسله دادریلی ملان
رییدگی م اتخاذ تص یم نیست .در مورد اه دادگاه به اخلذ توضلیح از خواهلان نیلاز
داشته باشد م نامبرده درجدسه تلیین شده حاضر نشود م با اخذ توضیح از خوانلده هلم
دادگاه نتواند رأ بدهدب ه چنین در صورتی اه با دعوت بدلی هلیچ یلک از اصل اب
دعوا حاضر نشوندب م دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدمن اخذ توضلیح رأ صلادر انلد
دادخوایت ابطا خواهد شد.
بند  6ماده  84انون آیین دادریی مدنی اه مورر میدارد خوانلده ملیتوانلد ضل ن
پایخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد اند :به این ن و اه دعوا طرح شده یابوا بین ه لان
اشخاص یا اشخاصی اه اص اب دعوا ائم موام آنان هستندب رییدگی شلده نسلبت بله
آن حکم طلی صادر شده باشد .طبیلی ایت اه برا اسی اه حک ی یابوا موضلوعی
مشخص صادر شده باشد طرح مجدد آن ه راه با حسن نیت نخواهد بود.
عالمه بر این موارد ماده  109انون آیین دادریی مدنی به صورت د یق م به عنلوان
یکی از عینیترین مصادیق نوض حسن نیت در دادریی مورر ملیدارد در ادیله دعلام
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مدنی اعم از دعام اصدی یا طار م درخوایتها مربوط به امور حسبی به ایلتثنا
موارد اه انون امور حسبی مراجله به دادگاه را مورر داشته ایتب خوانلده ملیتوانلد
برا تادیه خسارات ناشی از هنینه دادریی م حلقالواالله اله م کلن ایلت خواهلان
م کوم شود از دادگاه تواضا تأمین ن اید .مطابق تبصره چنانچه بر دادگاه م لرز شلود
اه منظور از ا امه دعوا تأخیر در انجام تلهد یا ایذاء طرف یا غرا مرز بودهب دادگلاه
مکدف ایت در ض ن صدمر حکم یا رارب خواهان را به تأدیه یه برابر هنینله دادریلی
به نف دملت م کوم ن اید .در این تبصره به مضوح نوض حسن نیت مشاهده میشلود
به گونها اه مونن آن را با ض انت اجرا جری ه نود مواجه یاخته ایت .پر ماضلح
ایت اه با این ض انت اجرا خوایته ایت از طرح دعام این چنینی جدوگیر اند.
 .3-2توقف و تعلیق دادرسی
در موررات اصو آیین دادریی مدنی ارامدلی اصل  7بله یلرعت اجلرا علدالت
پرداخته ایت .مطابق این اص ب دادگاه باید در مدتی ملوو م متللارف دعلوا را حل م
اص ن اید .بدین منظورب طراین باید با دادگلاه ه کلار ن اینلد .آنهلا از حلق ملورد
مشورت ملوو م متلارف رار گراتن پیراملون تلیلین ام لات ریلیدگی برخوردارنلد.
واعد دادریی م دیتورها دادگاه میتوانند برنامه زمانی ابل پلی بینلی را مشلخص
ن وده م مواعد را ملین ن ایند برخی ض انت اجراها را میتوان بر طراین یلا مالال
ایشان به دلی عدم اجرا غیرموجه این تلهدات ت

ی ن ود.

دادگستر باید به ضات مرزیده م مجرب م انلامر هلا جدیلد ارتبلاطی مجهلن
گرددب امکان دیتریی به ماال دادگستر باید اراگیر باشلد م از ج دله تنهلا در ایلن
صورت ایت اه دملت میتواند ادعا اند گامی اوچک در اجرا حق ع ومی دیتریی
به عدالت برداشته ایت .جدوگیر از تاخیر م اطاله دادریی از تکالیف ضلات م مالال
در نظام حوو ی نین هست به موجب ماده  7نظام نامه راج به تشخیص انواع توصلیرات
انتظامی ضات م تلیین مجازت آنها مصوب  1304/12/13هیات مرزا :در صورتی اله
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بدمن تواضا اتبی اص اب دعو م عذر موجه دیگر جدسله م اا له تلاخیر ااتلد یلا
تبدی به م ت دیگر شود رئیس م ک ه مستوجب م کومیت درجه  3از ماده  38انون
ایتخدام اشور خواهد بود (غ امی م م سنیب پیشینب)83
لیکن با مجود آنکه یرعت بخشیدن یکلی از اصلو آیلین دادریلی ملدنی ارامدلی
ایتب ایجادِ تاخیر م گراتنِ یرعتب خود یکی از ض انت اجراهایی ایت اله اصل 17
برا شخصی اه حسن نیت را مراعات ن یاند در نظر گراته ایت .بله ایلن ملنلی اله
اگر برایاس یوء نیتب طرف دعوا حوو ی بخواهد جریان دادریی را به گونها پی
ببرد اه هر چه زمدتر تکدیف دعوا را به یود خود رمشلن انلدب م از نظلر دادگلاه ایلن
مساله مغایرت با حسن نیت داشته باشدب به منظور تو لف در ریلیدن بله ایلن موصلود
میتواند به عنوان یکی از ابنارها

انونی موابده بلا ایلن مضللیتب دادریلی را ملدلقب

متو ف اند.
برخی دیگر اظهار میدارند دادریی در مفهلوم خلاص عبلارت ایلت از :مج وعله
ا دامات دادگاه در جهت رییدگی به دعوا از بیل ایلت اع ملداالات م برریلی للوایح
طراینب انجام ت ویوات م برریی ادله م مستندات به جهت آملاده ن لودن بلرا صلدمر
رأ م ط م اص دعوا (بهرامیب 1382؛  )141با توجه به ملواد لانون آیلین دادریلی
مدنی نظیر  147ب 105ب 19م  259م یلایر ملوارد اله در خصلوص تو لف دادریلی
حک ی بیان ن ودهاند مالحظه میشود هر جا انونگذار ص بت از تو ف دادریی ن وده
منظور از دادرییب رییدگی دادگاه به ادعاهاب ادله م دااعیات طراین دعوا میباشد؛ زیلرا
یکی از شرایطی اه برا تو یف دادریی مجود دارد این ایت اله دادریلی بله موطل
صدمر حکم نرییده باشدب بنلابراین تو لف دادریلی بله موطل زملانی پلس از تولدیم
دادخوایت تا اعالم ختم دادریی م دمد میشود م بلا توجله بله ایلن اله دادریلی در
مفهوم خاص نینب پس از تودیم دادخوایت شرمع شده م با اعالم ختم دادریی به ات ام
میرید در نتیجه منظلور از دادریلی در عبلارت (تو لف دادریلی) مفهلوم خلاص آن
میباشد.
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از طرای در صورتی اه منظور از دادریی در عبارت ملذاورب مفهلوم آن بلود چلون
دادریی در این مفهوم بلا صلدمر رأ دادگلاه بله انتهلا ملیریلد در نتیجله دادگلاه در
صورتیکه پس از اعالم ختم دادریی م ب از صدمر رأ ب با حلدمث تو یلف دادریلی
مواجه میشد میبایست جریان دادریی را متو ف میاردب در حالی اه این امر در ملاده
 291ق.آ.د.م .یابق من شده بود.
در اصطالح حوو ی تو ف دادریی در دم سم «انوطاع» م «تلدیق» جریلان دادریلی
به اار برده میشود (متین داتر ب ج3؛1388؛ .)3آنجا اه عدت تو فب تغییر ایلت اله
در مضلیت اص اب دعوا به مایطه اوت یا حجر ر میدهد م یا ی ت اسی اه با آن
ی ت مارد دادریی شده زائ میگردد به ن و اه پس از را مان ب جریان دادریی با
حضور اشخاص جدیدب رمند تازها به خود میگیردب تو ف در مفهوم انوطاع میباشلد؛
حدمث این طوار ب دادگاه را در ملرا صدمر رارتو یف دادریی رار ملیدهلد .املا
آنجایی اه عدت تو ف مربوط به اص اب دعوا م شخصلیت آنهلا نبلوده م بله عوامل
دیگر مابسته میباشد تو ف در مفهوم تلدیق دادریی ایتب با این تفلامت اله دادگلاه
ه یشه در ملرا صدمر رار تو یف دادریی ن یباشد بدکه غالبا متو ف شدن جریلان
دادریی نتیجه تص ی ات دیگر دادگاه ایت .تو ف دادریی جنبه ایتثنایی داشته م بایلد
من صر به حوادثی گردد اه به صراحت در انون آیین دادریی مدنی یا لوانین خلاص
دیگرب پی بینی شده ایت .بدین ترتیب تو ف دادریی در اصطالح حولو ی بله ملنلیب
متو ف شدن یا متو ف ن ودن رمند طبیلی دادریی به طور مو ت بله مایلطه حلدمث
طوار مصرح در انونب میباشد (امین پورب1393؛)6
 .1-3-2تعلیق و توقیف
البته تلدیق دادریی را شام تنها زمان ارائه اام دادخوایت م رییدن پرمنلده نلند
اضی به منظور پیگیر ادله برا یااتن حکم م انطباق آن بر دعوا ملیدانلیم املا بلرا
تلدیق میتوان به تلدیق خود دادخوایت هم اشاره ارد.
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ماده  54انون آیین دادریی مدنی مورر میدارد:
در موارد یاد شده در ماده ب (ماده 1)53ب مدیر داتر دادگلاه ظلرف دم رمز نولایص
دادخوایت را به طور اتبی م مفص به خواهان اطالع داده م از تاریخ ابالغ به ملدت ده
رمز به ام مهدت میدهد تا نوایص را را ن اید .چنانچه در مهدت مولرر ا لدام بله رال
نوص نن ایدب دادخوایت به موجب رار اه مدیر داتر م در غیبت مشارالیهب جانشین ام
صادر میاندب رد میگردد .این رار به خواهان ابالغ میشود م نامبرده میتواند ظرف ده
رمز از تاریخ ابالغ به ه ان دادگاه شکایت ن اید .رأ دادگاه در ایلن خصلوص طللی
ایت.
یکی از موارد اه منجر به تو ف دادریی میشودب عدم تهیه میلای اجلرا

لرار

ایت .اگر به مواد  256م  259انون آیین دادریی ملدنی نگلاهی انداختله شلود حکلم
خاصی در باب تو ف جریان دادریی مرحده تجدیدنظر بیان ن وده ایت اه تردیلدها
زیاد را نین ایجاد ارده ایت.
برایاس ماده  259این انون ایداع دیلت ند اارشلناس بله عهلده متواضلی ایلت م
هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آنرا پرداخت نکندب اارشنایی از اعداد دالی
م خارج میشود .هرگاه رار اارشنایی به نظر دادگاه باشد م دادگاه نین نتوانلد بلدمن
 .1ماده  53انون آیین دادریی مدنی :در موارد زیر دادخوایت تویط داتر دادگاه پذیراته میشود لکلن بلرا بله
جریان ااتادن آن باید به شرح مواد آتی تک ی شود -1 :در صورتی اله بله دادخوایلت م پیویلتهلا آن برابلر
انون ت بر الصاق نشده یا هنینه یادشده تأدیه نشده باشد -2 .م تیاله بنلدها (2ب 3ب 4ب  5م  )6ملاده ( )51ایلن
انون رعایت نشده باشد.
خود ماده  53ناظر به ماده  51ایت بر ایاس ماده  51انون آیین دادریی مدنی :ماده  -51دادخوایت باید به زبان
ااریی در رم برگها چاپی مخصوص نوشته شده م حام نکات زیر باشد -1 :نامب نام خلانوادگیب نلام پلدرب
ینب ا امتگاه م حتیاالمکان شغ خواهان .تبصره  -درصورتی اه دادخوایت تویط مای تودیم شود مشخصلات
مای نین باید درج گردد -2 .نامب نام خانوادگیب ا امتگاه م شغ خوانده -3 .تلیین خوایته م بها آن مگلر آناله
تلیین بهاء م کن نبوده م یا خوایتهب مالی نباشد -4 .تلهدات م جهاتی اه به موجب آن خواهان خلود را مسلت ق
مطالبه میداند به طور اه موصود ماضح م رمشن باشد -5 .آنچه اه خواهان از دادگاه درخوایت دارد -6 .ذالر
ادله م میایدی اه خواهان برا اثبات ادعا خود داردب ازایناد م نوشتجات م اطالع مطدلین م غیرهب ادله مثبته بله
ترتیب م ماضح نوشتهمیشود م اگر دلی ب گواهی گواه باشدب خواهان باید ایامی م مشخصات م م ا امت آنلان
را به طور ص یح ملین اند.
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انجام اارشنایی انشاء رأ ن ایدب پرداخلت دیلت ند اارشنایلی در مرحدله بلدم بله
عهدهخواهان م در مرحده تجدیدنظر بهعهده تجدیلدنظرخواه ایلتب در صلورتیاله در
مرحده بدم دادگاه نتواند بدمن نظر اارشناس حتی بایوگند نیلن حکلم صلادر ن ایلدب
دادخوایت ابطا می گردد ماگر در مرحده تجدیدنظر باشلد تجدیلدنظرخواهی متو لف
ملی مان اجرا حکم بدم نخواهد بود.
حکم این س ت در ماده  256نین 1در خصوص عدم تهیه میای اجرا
م

رار ملاینه

م ت ویق م دی تکرار شده ایت .مطابق این مواد هنگلامی اله دادگلاه تجدیلدنظر

اارشناس را جهت صدمر را الزم بداندب یا اینکله اجلرا

لرار ملاینله م ل را الزم

بببیند به تجدیدنظر خواه ابالغ می اند اه ظرف یک هفتله نسلبت بله پرداخلت هنینله
اارشنایی م تهیه میای اجرا

رار ا دام ن اید م چون انونگذار ب از انوضلا ایلن

مهدت ص بتی از ا تو ف دادریی ن یاندب در نتیجه دادریی در ایلن ملدت در جریلان
بوده م دادگاه پرمنده را تا مشخص شدن نتیجه ا دام تجدیدنظر خواهب در م ت احتیاطی
رار میدهد.
پس از انوضا مهدت منبور در صورتی اه تجدیلدنظر خلواهب هنینله اارشنایلی را
پرداخت نکرده باشد مطابق مواد  256م  259انون آیین دادریلی ملذاورب دادریلی بله
حالت تو ف درمیآید( .ش سب جدد 3؛ پیشینب)333
البته با نگاهی به س ت پایانی ماده اوق اه مورر میدارد تو لف تجدیلدنظرخواهی
مان اجرا حکم بدم نخواهدبود پذیری ایتدال اوق ا ی دشوار ایت زیرا مطلابق
عبارت اوقب م کوم له مرحده بدم عدیرغم اینکله از حکلم مربلوط بله تجدیلد نظلر
خواهی صورت گراته م هم اانون رییدگی در دادگاه تجدیدنظر در حا تو ف ایلتب
 . 1عدم تهیه مییده اجرا رار ملاینه م یا ت ویق م دی تویط متواضیب موجب خرمج آن از علداد دالیل م
میباشد .م اگر اجرا رار مذاور را دادگاه الزم بداندب تهیه میائ اجراء در مرحده بلدم بلا خواهلان دعلوا م در
مرحده تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد  .در صورتی اه به عدت عدم تهیه مییدهب اجرا رار مودمر نباشلد م
دادگاه بدمن آن نتواند انشاء رأ ن اید دادخوایلت بلدم ابطلا م در مرحدله تجدیلدنظرب تجدیلد نظلرخلواهی
متو فب ملی مان اجرا حکم بدم نخواهد بود.
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میتواند درخوایت صدمر اجراییه ن اید م این درحالی ایت اه ملاده  1لانون اجلرا
احکام مدنی یکی از شرایط ایایی اجرا حکم را طلیت آن میدانلد م ملیدانلیم اله
طلیت جکم یا با انوضا مهدت تجدیدنظرخواهی م یا با تایید را در دادگلاه تجدیلد
نظر صورت میگیرد اه در اینجا هیچکدام ر نداده ایت .بنابراین را زبور غیر طللی
بوده موارد اوقالذار اه خالف اعده بوده ایت را بیان داشته ایت .اه تنها راه توجیله
آن این ایت اه بگوییم اه این مواد ایتثنایی بر حکم م اعده مندرج در ملاده  1لانون
اجرا احکام میباشد اه پذیری این امر نین م

تردید ایت.

حا با توجه به حذف ماده  459انون آیین دادریی مدنی یابق اگر بخواهیم مطابق
ظاهر مواد  256م  259انون ایین دادریی مدنی ع

انیم نتیجه این میشود اله پلس

از اینکه تجدیدنظر خواه هنینه اارشنایی را پرداخت نکلرد م یلا میلای اجلرا

لرار

ملاینه م دی را اراهم نن ودب دادگاه تجدیدنظر میبایستی با تص یم موتضی دادریلی را
متو ف ارده م این تو ف به صورت نام دمد ادامله یابلد یلنلی در هنملان تجدیلدنظر
خواه حتی ائم موامان م مراجله ن وده م هنینله دادریلی را پرداخلت اننلدب جریلان
دادریی ادامه خواهد یاات .به نظر میرید ادسفه م هدف مونن از مض چنین حک لی
بدمن توجه به عوا ب م آثار ااید اه به ه راه داردب این تدوی بود اه ایلن حکلم اله
عدم ا دام تجدیدنظر خواه در مهدت موررب باعث زما حلق م در مرحدله تجدیلدنظر
گرددب برخالف موازین شرعی م ایالمی میباشد (جلفر ب امین پورب 1394؛)132
 .2-3-2تاخیر
تلدیق را میتوان به صورت مو ت هم در نظر گرات البته در موررات آیین دادریلی
مدنیب این مساله ت ت عنوان تاخیر اب جستجو م برریی ایت .انون آیلین دادریلی
مدنی به ان ا مختدف م در مواض پراانده به ب ث تاخیر در دادریی پرداختله ایلت.
برا مثا ماده  95انون آیین دادریی مدنی مورر میدارد:
عدم حضور هر یک از اصل اب دعلوا م یلا مایل آنلان در جدسله دادریلی ملان
رییدگی م اتخاذ تص یم نیست .در مورد اه دادگاه به اخلذ توضلیح از خواهلان نیلاز
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داشته باشد م نامبرده در جدسه تلیین شده حاضر نشود م با اخذ توضیح از خوانده هلم
دادگاه نتواند رأ بدهدب ه چنین در صورتی اه با دعوت بدلی هلیچ یلک از اصل اب
دعوا حاضر نشوندب م دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدمن اخذ توضلیح رأ صلادر انلد
دادخوایت ابطا خواهد شد.
البته این ماده با ماده  96تک ی میشود خواهان باید اص ایناد اه رمنوشت آنها
را ض ی ه دادخوایت ارده ایت در جدسه دادریی حاضر ن اید .خوانده نین باید اصل
مرمنوشت ایناد را اه میخواهد به آنها ایتناد ن اید در جدسه دادریی حاضر ن اید.
رمنوشت ایناد خوانده باید به تلداد خواهانها به عالمه یک نسخه باشد .یک نسلخه از
رمنوشتها یادشده در پرمنده بایگانی م نسخه دیگر به طرف تسدیم میشود .در مورد
این ماده هرگاه یکی از اص اب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضلر شلودب چنانچله
خواهان ایت باید اص ایناد خود راب م اگر خوانده ایت اص م رمنوشت ایناد را بله
مای یا ن اینده خود برا ارایه در دادگاه م مالحظه طرف بفریتد م اال در صورتی اله
آن یند عاد باشد ممورد تردید م انکار ما

شودب اگر خوانده باشد از علداد دالیل ام

خارج می شود م اگر خواهان باشد م دادخوایت م مستند به ادله دیگر نباشد در آن
خصوص ابطا می گردد .درصورتی اه خوانده به مایطه ا لی ملدت یلا دالیل دیگلر
نتواند ایناد خود را حاضر اند حق دارد تلأخیر جدسله را درخوایلت ن ایلدب چنانچله
دادگاه درخوایت ام را مورمن به ص ت دانست با تلیین جدسه خارج از نوبتب نسلبت
به موضوع رییدگی مین اید.
به این ترتیب رعایت مواد اوق به میژه ماده  95نشان میدهد اه دادخوایت خوانده
را مکدف به پایلخگویی ملیانلد م علدم حضلور هلر یلک طلراین ملان ریلیدگی م
تص یم گیر نیست م اگر خوانده از پایخگویی امتناع اندب با توجه به م تویات پرمنده
م انونب عدیه ام ا دام به صدمر حکم انجام خواهد شد .در ما
توجه به م تویات پرمنده ا دام به صدمر را مین اید.

دادگاه مکدف ایت بلا
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به عالمه موررات آیین دادریی مدنی در موا لی ب ث تاخیر را مطلرح الرده ایلت
ماده  386م  389ب ث تاخیر در مرحده ارجام را مطرح گردد.
ماده  - 386درخوایت ارجامب اجرا حکم را تا زمانی اه حکم نوض نشلده ایلت
به تأخیر ن یاندازد م لکن به ترتیب زیر ع

میگردد :الف  -چنانچه م کومُبله ملالی

باشدب در صورت لنمم به تشخیص دادگاه ب از اجراء از م کومله تأمین منایلب اخلذ
خواهد شد .ب -چنانچه م کومُ به غیرملالی باشلد م بله تشلخیص دادگلاه صلادراننده
حکمب م کوم عدیه تأمین منایب بدهد اجرا حکم تا صدمر رأ ارجلامی بله تلأخیر
خواهد ااتاد.
به عالمه ماده  389مورر میدارد پس از درخوایلت نولض از طلرف دادیلتان ال ب
م کوم عدیه رأ یادشده میتواند بلا ارایله گلواهی الزم بله دادگلاه اجلرا اننلده رأ ب
تواضا تو ف اجرا آن را بن اید .دادگاه مکدلف ایلت پلس از اخلذ تلأمین منایلب
دیتور تو ف اجرا را تا پایان رییدگی دیوانعالی اشور صادر ن اید.

نتیجهگیری
در حووق ایران ب ث حسن نیت دارا پیشینه آنچنانی نیستب در یا ها اخیر این
اصطالح م ت دی آن گستردهتر شده ایت با این حا ب غالبا تلالیهلا بلر آن بلوده اله
حسن نیت به عنوان یک «اص » ملرالی شلود .البتله در ه لین مج وعله اصلو آیلین
دادریی ارامدی یک اص مجنا ت ت عنوان ض انت اجرا نین مورر شده اه متنایلب بلا
نوض حسن نیت اختیار اع ا تنبیهاتی را به دادرس ملیدهلد .بله ایلن ترتیلب اله در
صورت نوض اصو آیین دادریی مدنی ارامدی دیت اضی به منظور اع لا ضل انت
اجرا متنایب باز گذاشلته شلده ایلت اله البتله خلود ایلن اختیلار هلم در حلدمد م
چارچوب اعالم شده تویط اصو آیین دادریی مدنی ارامدی ملیبایسلتی انجلام شلود.
در حووق ایران ب ث ض انت اجرا در انون آیین دادریی مدنی به عنوان یک ملاده یلا
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اص مطرح نشده ایت م عدیرغم این یکوت مورراتی مشاهده میشود اه ت ت عنلوان
ض انت اجرا نوض حسن نیت اب توجه ایت از ج ده تبصره ملاده  109اله طلرح
دعوا مبتنی بر نیت یوء با صد ایذا را مستوجب اخذ جری ه میداند .علالمه بلر ایلن
موردب در پاره از موررات آیین دادریی مدنی ایران نین مشاهده میشود اه ض انت اجلرا
بر نوض حسن نیت نین مجود دارد به این ترتیب اه ض انت اجلرا ملیتوانلد بلرخالف
خوایته نوض اننده آن اع ا گردد یلنی آنکه دعوا یلا دالاع ام رد شلود یلا آنکله اگلر
شخص خواهانِ دادریی اور ایت رییدگی به دعلوا ام بلا تلاخیر انجلام شلود یلا
متو ف گردد.
با این حا ب پیشنهاد میشود اه مونن طرح نظریه ع ومی ض انت اجلرا راب در لانون
آیین دادریی مدنی ایران تونین ن ایدب به این ن و اه با توجه به تکالیف طراین دعوا بله
انجام امور مربوط به دعوا م دادریی بر مبنا حسن نیتب ضل انت اجلرا منایلب بلا
م دمده مشخصب م با در نظر گراتن اص تنایب در اختیار اضی رار گیرد اله از آن
طریق بتواند مدیریت بهتر دادریی م هدایت جریان دادریلی در یلک اللب صل یح م
اخال ی را بر عهده گیرد.
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فهرست منابع
 -ابدالیب مهرزاد؛ تفرشیب م

د عیسی؛( )1384برریی راردادها نامشرمع (مغایر

نظم ع ومی) در حووق ارانسهب انگدیس م ایرانب مجده مدرس عدوم انسانی.
 امین پورب رضاب ()1393تو ف م تأخیر دادرییب مب دانشگاه مب پایاننامه دمرهاارشنایی ارشد رشته حووق خصوصی.
 بولکب برنارب()1385ایفر شناییب عدی حسین نجفی ابرند آباد ب تهران :انتشاراتمجدب چاپ ششم.
 بهرامیب بهرامب( )1382آیین دادریی مدنی ااربرد ب نشر نگاه بینه. پورایتادب مجید؛ یلادتب مهسا؛( )1396اص تنایب در آیین دادریی مدنیب مجدهت ویوات حوو ی آزاد؛ ش اره .35
 -جلفر لنگرمد ب مل

د جللفرب ( )1378مبسوط در ترمینولوژ حووقب گنو

دان بجدد پنجم.
 جلفر لنگرمد ب م -جلفر ب م

دجلفرب ()1382ترمینولوژ حووقب انتشارات گنو دان .

د حسینب امین پورب رضاب( )1394تو ف م تاخیر در نظام ضایی

عادالنهب تهرانب انتشارات مجد.
 خدابخشیب عبداهللب()1396حووق بی ه م مسئولیت مدنیبتهرانب انتشارات شراتیهامی انتشار.
 دهخداب عدیاابرب( )1377لغتنامهب تهرانب انتشارات دانشگاه تهرانبجدد دهم. -رحی ی نژادب ای لی ب حبیب زادهب م

د جلفرب( )1387مجازاتها نامتنایب:

مجازات ها مغایر با ارامت انسانیب اصدنامه حووقب مجدة دانشکده حووق م عدوم
ییاییب دمره  38ب ش ارةب. 2
 ش سب عبداهللب ()1387آیین دادریی مدنیب نشر درا ب جددها ام م یوم. -شیرم ب عبدال سینب مایدی مودمب م

د حسینب( )1393ض انت اجرا اراحولو ی

م جایگاه آن در حووق نرمب دانشنامه حووق ا تصاد ب یا بیست م یکم  -ش اره .5
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 صفاییب یید حسینب رحی یب حبیب اهللب( )1392مسئولیت مدنی (النامات خارج ازرارداد)بتهرانب انتشارات ی ت.
 غ امی م م سنیب () 1392آیلین دادریلی ملدنی ارامدلیب تهلرانب انتشلارات شلراتیهامی انتشار.
 ااتینگهامب جانب( )1384ادسفه مجازاتب ابراهیم باطنی م م سن برهانیب مجده اوله محووقب یا ام ب ش اره چهارم.
 متین داتر ب اح دب( )1388آیین دادریی مدنی م بازرگانیب نشر مجدب جدد دمم. -مج وعه نشستها

ضاییب( )1386در امور آیین دادریی ملدنیب نشلر ضلاب جدلد

ام .
-م

د ب یهیالب جوانبختب م

دب( )1395تلارا اص تنایب جرم م مجلازات بلا

اهداف مجازاتها (با نگاهی به اوه امامیه م حووق ایفر )ب مای مداا » ش اره 15
 -م

ود جانکیب ایرمزب آ اییب یاراب ()1387برریی نظریله بازدارنلدگی مجلازاتب

اصدنامه حووقب مجدة دانشکده حووق م عدوم ییاییب دمره 38ب ش ارة 2
 -ملینب م

دب ( )1370ارهنگ اارییب نشر امیرابیربجدد دمم.

 مهاجر ب عدیب( )1394آیین دادریی مدنیبانتشارات اکریازانب جدد دمم. مایتب رابب هیننب ایوناب ()1383جرم م جرمشناییب عدلی یلدی یب تهلران :مویسلهپژمهشی حوزه م دانشگاهب چاپ ام .

