
رییس کل دادگس�تری اس�تان گیالن از صدور حکم 
پرونده قاتل ۸ زن در ش�عبه کیفری یک این اس�تان 

خبر داد.

احمد س��یاوش پور از صدور حکم پرونده قاتل ۸ زن در شعبه 
کیفری یک اس��تان گیالن خبر داد و اظه��ار کرد: متهم مرد 
پرونده )ف. ن( به جرم ۸ فقره قتل عمد زن مسلمان به ۸ فقره 
قصاص نفس محکوم ش��د که اولیای دم مقتوالن براساس 

قانون مجازات اسالمی می توانند وی را قصاص کنند.
وی همچنین عن��وان کرد: این مرد به ج��رم جنایت بر میت 
نسبت به ۶ نفر، به ۶ فقره یک دهم دیه کامل در حق مقتوالن 
و ۶ فقره یکصد ضربه شالق تعزیری همچنین به جرم ۸ فقره 
سرقت طالجات مقتوالن به مجازات ۸ فقره سه سال حبس 
و ۸ فقره یکصد ضربه ش��الق تعزیری و رد اموال مسروقه در 

حق اولیای دم محکوم شد.
رییس کل دادگستری اس��تان گیالن به شرح محکومیت 
متهم زن پرونده پرداخت و بیان کرد: متهم زن پرونده )ل. 
ک( به جرم معاونت در یک فقره قتل به ۱۲ س��ال حبس 
تعزیری و به جرم مورد معامله قرار دادن ۴ فقره طالجات 
متعل��ق به مقتوالن به ۴ فقره ۴ س��ال حبس و ۴ فقره ۸۰ 

ضربه شالق محکوم شد.
وی در گفت وگو با میزان افزود: در خصوص سایر اتهامات 
متهم زن پرونده )ل. ک( مبنی بر خودداری در مس��اعدت 
به فردی که در خطر جانی بوده و مس��اعدت در خالصی 
متهم اصلی از محاکمه و مجازات برای این زن رای برائت 
صادر شد.  سیاوش پور تصریح کرد: رای صادره ظرف ۲۰ 
روز از تاریخ ابالغ، قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی 

کشور خواهد بود.
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دادس�تان عمومی و انقالب مرکز اس�تان 
اردبیل از صدور دس�تور شناس�ایی متهم 
و توقیف خودروی فردی ک�ه در اردبیل به 

حیوان آزاری اقدام کرده است، خبر داد.

ناصر عتباتی از صدور دس��تور شناس��ایی متهم 
و توقی��ف خ��ودروی ف��ردی ک��ه در اردبیل به 

حیوان آزاری اقدام کرده بود، خبر داد. 
وی اظهار ک��رد: به محض اطالع از این موضوع 

و با توجه به اینکه این اق��دام موجب جریحه دار 
ش��دن عواطف جامعه ش��ده بود، پرونده کیفری 

تشکیل شد.
 دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز اس��تان 

اردبی��ل در گفت وگ��و با میزان خاطرنش��ان 
ک��رد: دس��تور شناس��ایی مته��م و توقی��ف 
خودرو صادر ش��ده و تحقیقات الزم در حال 

انجام اس��ت.

تشکیل پرونده کیفری برای عامل حیوان آزاری 
دادستان اردبیل خبر داد

تاثیر رفع مشکالت خانواده های 
مددجویان در پیشگیری از جرم 

 مدیرکل زندان های اس��تان کرمانشاه، 
کمک ب��ه رفع مش��کالت خانواده های 
مددجویان را در پیشگیری از وقوع جرم 
در جامعه موثر دانس��ت. منصور بیگلری 
در مراس��م آغاز احداث واحد مس��کونی 
برای اعضای خانواده بی سرپناه یکی از مددجویان کرمانشاه اظهار 
کرد: کمک به رفع مشکالت این قشر محروم که به واسطه زندانی 
شدن سرپرس��ت و نان آور خانواده دچار معضالت مالی و اجتماعی 
فراوانی می شوند، عامل موثری بر پیشگیری از وقوع جرم در جامعه 
است. وی افزود: بخش��ی از هزینه های ساخت این واحد مسکونی 
برای همسر و دو فرزند خردسال مددجو، از سوی خیرین تامین شده 
و مقرر شده اس��ت در کوتاه ترین زمان ممکن، مراحل احداث بنای 

آن به اتمام برسد.

تکریم ارباب رجوع سرلوحه فعالیت 
مسئوالن زندان ها قرار گیرد

 مدیرکل زندان های استان سمنان گفت: 
خدمت رس��انی ب��ه م��ردم و تکری��م 
فعالیت ه��ای  ارباب رج��وع س��رلوحه 
مس��ئوالن زندان ها قرار گیرد. محمود 
باهنر در سومین جلسه ش��ورای اداری 
زندان های استان سمنان، خواستار تالش تمامی مسئوالن اداره کل 
و زندان ه��ای تابعه ب��رای ارتقای تکری��م ارباب رج��وع از جمله 
مددجویان و خانواده های آنها، س��ربازان وظیفه و سایر اقشار مردم 
ش��د. وی با اش��اره بر ضرورت حفظ و تداوم وفاق و همدلی در بین 
مسئوالن و کارکنان زندان های استان سمنان، درخصوص رعایت 
تقوای الهی، سعه صدر، اهتمام جدی و رسیدگی به مددجویان و ارائه 
خدمت به خانواده های آنها همچنین اصالح امور و رعایت قوانین و 

مقررات تاکید کرد.

تالش برای اعطای تسهیالت 
قضایی و حقوقی به مددجویان 

 مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و 
بویراحم��د گف��ت: ت��الش همه جانبه 
همکاران قضایی ما، اعطای تسهیالت 
قضایی و حقوقی به مددجویان اس��ت. 
اس��ماعیل جمیاری در آیین سوگواری 
شهادت حضرت امام جعفر صادق)ع( اظهار کرد: تالش همه جانبه 
هم��کاران قضایی م��ا، اعطای تس��هیالت قضای��ی و حقوقی به 
مددجویان است البته خمیرمایه اصلی چنین تسهیالتی، شرکت در 
این گونه برنامه ها و تغییر در رفتار و کردار مددجویان است. وی ادامه 
داد: وظیف��ه داریم با نش��ان دادن فعالیت ه��ای فرهنگی و تربیتی 
زندان ها به جامعه و بی��ان تغییرات به وجودآم��ده در رفتار و کردار 
مددجویان به خصوص به مسئوالن قضایی، اثبات کنیم که مددجو 
در زندان تحت تعلیم آموزه های دینی قرار گرفته و متحول شده است 

بنابراین باید نگاه و برچسب مجرم از او برداشته شود.

روایتی از زندگی و زمانه 
آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی

کتاب »روایتی از زندگی و زمانه آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی« 
منتشر و روانه بازار نشر شد.

کتاب »روایتی از زندگی و زمانه آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی« 
به قلم جعفر شیرعلی نیا تالیف و توسط نشر »سایان« منتشر و روانه 

بازار نشر شد.
برای چاپ این کتاب، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و بنیاد فرهنگی 
شهدای انقالب اسالمی )یادمان شهدای هفتم تیر( اهتمام داشتند. 
این کتاب که به تازگی همزمان با هفته قوه قضاییه، با حضور جمعی 
از مسئوالن رونمایی شد، براساس منابع آشکار و منتشرشده، آثار و 
مصاحبه های شهید بهشتی و مذاکرات منتشرنشده شورای انقالب، 

توسط جعفر شیرعلی نیا گردآوری و تالیف شده است.
کت��اب »روایت��ی از زندگی و زمانه آیت اهلل س��یدمحمد حس��ینی 
بهشتی« در ۶ فصل تالیف شده است که فصل نخست آن با عنوان 
»در جست وجوی دین و فلسفه« از زمان تولد این شهید بزرگوار در 
سال ۱3۰۷ تا سال ۱3۴3 را روایت می کند؛ فصل دوم این کتاب با 
نام »مرکزی اسالمی برای اروپا« فعالیت های او در دوره پنج ساله 
حض��ورش در اروپ��ا در فاصله زمانی س��ال های ۱3۴۴ تا ۱3۴9 را 
بیان می کند؛ فصل س��وم این کتاب »پیروزی پ��س از ناامیدی« 
پس از بازگش��ت به ایران در سال ۱3۴9 تا پیروزی انقالب در سال 
۱35۷ را روایت می کند و فصل های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب 
»یک سال پرچالش، گاه شمار ۲۲ بهمن ۱35۷ تا 3۰ دی ۱35۸«؛ 
»حاکمیت ناهماهنگ، گاه ش��مار بهمن ۱35۸ تا اسفند ۱359« و 
»آخرین فصل زندگی، گاه شمار فروردین تا تیر سال ۱3۶۰« است 
که حدود سه سال از زندگی او پس از پیروزی انقالب را مرور می کند.

براب�ر ماده ۵۷ قانون آیین دادرس�ی مدن�ی به ترتیب 
مراجع ذی ص�الح جهت تصدیق اوراق معرفی ش�ده 
اس�ت. حال با توجه به عبارت »در جای�ی که هیچ یک 
از آنها نباش�د« آیا در صورت وجود دفا تر دادگاه، اداره 
ثبت اسناد و امالک و دفا تر اسناد رسمی تصدیق اوراق 
فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ 
در صورت جعلی بودن فتوکپ�ی آیا این تصدیق انجام 

شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟ 
مطابق صریح قس��مت وس��ط ماده 5۷ قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب ۱3۷9 تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق 
تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه 
یا اداره ثبت اسناد یا دفا تر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت 
کنونی در داخل کشور ایران امری بعید اس��ت ثانیًا چنانچه بدواً در 
فتوکپی تغییراتی داده ش��ود و س��پس فتوکپی مذکور )تغییریافته( 
مطابق با اصل ش��ود، تصدیق کننده با علم و اطالع در تغییرات در 
فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 5۴۰ بخش تعزیرات 
قانون مجازات اس��المی مصوب سال ۱3۷5 می تواند مورد تعقیب 

و مجازات قرار گیرد.

دلیلی برای عمدی بودن آتش سوزی 
در بازارچه گلشهر وجود ندارد

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز 
گف��ت: هی��چ دلیل��ی ب��رای عم��دی بودن 
آتش س��وزی در بازارچه گلشهر کرج مشاهده 

نشده است. 
حاجی رضا ش��اکرمی در گفت وگ��و با میزان 
آخرین با بیان اینکه طبق بررس��ی های انجام ش��ده، هیچ دلیلی مبنی بر 
عمدی بودن آتش س��وزی در بازارچه دستفروشی گلشهر مشاهده نشده 
است، اظهار کرد: مطالب مطرح ش��ده در فضای مجازی مبنی بر پرتاب 

بنزین در بازارچه شایعه و کذب است.

افزایش 3 برابری آموزش  های 
فنی و حرفه ای در زندان های هرمزگان

 مدیرکل زندان های استان هرمزگان از افزایش 
س��ه برابری آموزش ه��ای فنی وحرفه ای در 
زندان های این اس��تان خبر داد. علی استادی 
اظهار کرد: در س��ه ماه نخست امسال بیش از 
۱۸3 ه��زار نفر س��اعت مهارت ه��ای فنی و 
حرفه ای به مددجویان زندان های استان هرمزگان آموزش داده شده که 
حدود سه برابر بیش از مدت مشابه سال گذشته است. وی استادی افزود: 
در ای��ن مدت مددجوی��ان در 3۷ دوره فن��ی و حرفه ای و در ۲۰ رش��ته 

آموزش های الزم را فرا گرفتند.

بیکاري عامل اصلي ارتکاب بسیاري از 
جرایم است

 مدیرکل زندان ه��ای اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: بیکاري و نداشتن درآمد پایدار، 
عامل اصل��ي ارت��کاب بس��یاري از جرایم و 
گرفتاري بزهکاران جامعه و زنداني شدن آنان 

است. 
حمیدرض��ا حی��دری در دیدار با مرتض��ي لیریای��ي مدیرعامل صندوق 
کارآفریني امید اس��تان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ایجاد زمینه 
اشتغال مددجویان پس از آزادي از زندان، از بازگشت مجدد آنها به زندان 
جلوگیري خواهد کرد. وی افزود: بیکاري و نداش��تن درآمد پایدار، عامل 
اصلي ارتکاب بس��یاري از جرایم و گرفتاري بزه��کاران جامعه و زنداني 

شدن آنان است. 

حسن نیت از نخستین خصوصیات فطری 
گروه

و عقلی بشر است. در نتیجه بدیهی ا ست حقـــوقی
که در مورد حس�ن اخالقی آن هیچ نزاع و 
جنجالی وجود نداشته باشد. آنچه موجب 
چالش است، ارتقای آن از سطح فضیلت اخالقی به مسئله 
ضرورت حقوقی است. لذا حسن نیت، اصلی  وجدانی است 
ک�ه همگام با تح�والت جوامع بش�ری و ظه�ور اختالفات 
گس�ترده میان انس�ان ها، جهت رعایت انص�اف و عدل در 
رواب�ط حقوق�ی، پ�ا به ای�ن عرصه نه�اده اس�ت. »توران 
الیاس�کانلو کارش�ناس حقوقی« و »فاطم�ه منتظری وکیل 
پایه ی�ک دادگس�تری« با ارس�ال یادداش�تی ب�ه روزنامه 
»حمایت«، اصل حس�ن نیت و لزوم رعایت آن در قراردادها 

را مورد بررسی قرار دادند.

در عصر تجاری حاضر، با توجه به الکترونیکی ش��دن ارتباطات و در 
پی آن پیچیدگی معامالت، رعایت اصل حسن نیت، ضمانت اجرای 
روابط اقتصادی و حقوقی است. مسئله حسن نیت فاقد ماهیت کمی 
و دارای خصایص نفسانی و وجدانی است و در نتیجه تعریف واضح و 
مشخصی برای آن وجود ندارد، با این حال در اکثر نظام های حقوقی 

شناخته  شده و رعایت آن از الزامات قانونی ا ست.
حس��ن نیت از مفاهیم مجرد و انتزاعی محس��وب می شود که دارای 
ویژگی انعطاف اس��ت؛ به گونه ای که نمی ت��وان تعریفی ثابت، جامع 

و مانع از آن ارائه کرد. 
گفتنی ا ست که این خاصیت انعطاف و شکنندگی منحصر به مرحله 

نظری یا تئوری نبوده و در عمل نیز صادق است.
همچنین حس��ن نیت، مفهومی  سهل و ممتنع است. بدین معنا که در 
نگاه اول آشکار و بدیهی  به نظر می-رسد اما در مقام توصیف، مشکل 
و دشوار جلوه می  کند. از این رو برخی آن را مفهومی غیرقابل تعریف، 
می دانند؛ به طوری که پرفسور سامرز ترجیح داده است حسن نیت را به 
آنچه که نیست، تعریف کند لذا تصریح می کند که حسن نیت عبارت 
است از عدم قصد ایجاد ضرر و عدم رفتار مغایر با استانداردهای معقولی 

که توسط رویه های تجاری احراز شده است. 
در تعریف حس��ن نیت، بهتر است ابتدا ریش��ه لغوي آن را بیان کرده، 

سپس به معناي اصطالحي آن بپردازیم. 
حسن نیت در کشورهای مختلف تحت عناوین معینی به کار می رود؛ در 
کشور فرانسه و سوئیس تحت عنوان »bonne foi« در آلمان تحت 
 »buona fede« در ایتالیا »treu und glauben « اصطالح
و در آمریکا و انگلیس تحت عب��ارت »good faith« مورد بحث 
قرار می گیرد. گفتنی ا ست اغلب آنها ریشه رمی داشته که اصطالح آن 

»bona fides« است. 
از لحاظ لغوی حس��ن نیت ترکیبی اضافی، متشکل از دو واژه  حسن 
و نیت است که حس��ن در لغت به معنای »نیکویی« و نیت به معنای 
»قصد« اس��ت که از آن به رفتار منصفانه تعبیر می ش��ود. با توجه به 
موارد ذکرشده درمی یابیم که مفهوم حس��ن نیت از معنای لغوی آن 

دور نیست. 

فرهنگ حقوقی بلک، در تعریف حس��ن نیت، آن را یک حالت ذهنی 
مبتنی بر صداقت در عقیده یا هدف، پایبندی به تعهد و التزام در مقابل 
دیگری، رعایت استانداردهای تجاری متعارف، رفتار منصفانه در یک 
تجارت یا کسب و پیشه  معین یا فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل 

امتیاز بر خالف وجدان، معرفي مي کند. 
از حسن نیت در قراردادها، به الزام و تکلیف طرفین قرارداد در رعایت 
آن تعبیر می شود. مفهوم حسن نیت در قراردادها همانند معنای لغوی 
آن، ساده و بدیهی نیست و ابهامات بسیاری در دل خود دارد. در واقع 
حسن نیت در قراردادها، به عنوان یک اصل و قاعده  الزم االجرا، بیان 
می ش��ود و قواعد حقوقی ب��ه همان ترتیب که در مورد س��ایر اصول 

مطرحند، در این مورد نیز جاری هستند.  
می توان گفت به دلیل اینکه قراردادها جزو اعمال حقوقی محس��وب 
می ش��وند، در نتیجه باید اصل حس��ن نیت در آنها رعایت شده باشد 
همچنین تاثیر حسن نیِت طرفین بر قرارداد، در هنگام عقد بسیار مهم 
است. مقصود از حس��ن نیت در قراردادها، معنایي ا ست که داللت بر 
صداقت و درستي دارد و روشنگر یک اصل تکلیفي  است. متعاقب آن، 
طرفین ق��رارداد در یک نگاه کلي باید صداقت را رعایت کنند. در این 
میان تصوری اشتباه نیز وجود دارد که سرمنشا آن جهل است. بدین 
ترتیب که حسن نیت اصلی حمایتی  است که به موجب آن قانونگذار 
طرفی��ن یک رویداد را مورد حمایت قرار می دهد که بیش��تر در حوزه  

اموال، نکاح و اسناد تجاری صدق می کند. 
در مورد کشور ایران باید گفت، اصل حسن نیت مساله ای پذیرفته شده 
است که احکام متنوعی در پی آن صادر ش��ده اما لزوم رعایت آن در 

قالب قاعده ای کلی به صراحت پیش بینی نشده است. 
در خصوص جایگاه این اصل، نظریه های متفاوتی از سوی حقوقدانان 
ارائه ش��ده است؛ چنان  که برخی از اس��اتید این حوزه اعتقاد دارند که 
استناد به آن دشوار است زیرا رعایت این اصل در حقوق ایران به طور 

صریح پذیرفته نشده است اما دادرس می تواند تحت عناوینی همچون 
شرط ضمنی یا بنایی، آنچه را که »رفتار با حسن نیت« می داند، مبنا قرار 
دهد. در گفت و گوهای مقدماتی قبل از عقد قرارداد، اصل حسن نیت آثار 
و پیامدهای مهمی در پی دارد؛ به طوری که رعایت این اصل در دوره 
پیش قراردادی اقتضا می کند که طرفین در راستای رسیدن به هدف 
مش��ترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری 
داش��ته و به ارائه اطالعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به 
اطالعات محرمانه  طرف مقابل و عدم مذاکره  موازی، منافع یکدیگر 
را محترم بش��مارند. در واقع اقتضای اصل حسن نیت بدان معنا است 
که اگر یکی از طرفین در جهت ارائه  اطالعات مرتبط با قرارداد مجبور 
به بیان اسرار حرفه ای خود باش��د، طرف مقابل حق فاش کردن این 

اطالعات یا استفاده  شخصی از آنها را ندارد.
در صورتی که طرفین قرارداد برخالف تعهد نسبت به رازداری در مورد 
اطالعات دوره پیش قراردادی، اطالعات به دس��ت آمده را افشا کرده 
یا از آنها برای مقاصد ش��خصی استفاده کنند، دو راهکار برای جبران 
خس��ارت شخصی که اطالعاتش لو رفته و از آنها استفاده شده است، 
وجود دارد؛ البته الزم به ذکر است که از ادامه کار شخص خاطی حتما 
جلوگیری خواهد شد. در حالت نخست، وی حق دارد غرامت رویداد 
افش��ا و استفاده  ش��خصی از اطالعات را دریافت کند که این غرامت 
معادل زیانی ا س��ت که به شخص وارد شده و طبق حالت دوم سودی 
که گیرنده  اطالعات با فاش کردن و استفاده از آنها به دست می آورد را 

باید به شخصی که متضرر شده است، تسلیم کند. 
همانطور که ذکر شد، لزوم رعایت حسن نیت به عنوان قاعده ای کلی 
در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده است اما این عدم پیش بینی 
را نمی توان دلیلی بر مغایر بودن با موازین شرعی دانست. به طوری که 
در ماده  ۸ قانون مس��ئولیت مدنی، قانونگذار رعایت حس��ن نیت در 
رقابت های تجاری را الزم دانسته اس��ت. همچنین با استناد به مفاد 

این ماده و س��ایر مقررات، می توان لزوم رعایت ای��ن اصل در دیگر 
فعالیت ها را نیز اثبات کرد.

در واقع با تعمق در مواد مختلف قانون مدنی کشورمان، به ضرورت این 
اصل پی می بریم و باید اذعان کنیم که رعایت حس��ن نیت در اجرای 
همه اعمال و تکالی��ف حقوقی در تمامی حوزه ه��ا از جمله عملیات 

پیش قراردادی، توصیه شده است. 
لزوم این موضوع را می توان به شیوه  استقرا ثابت کرد اما با این شیوه 
نمی توان جامعه حقوقی را نسبت به پذیرش اصل حسن نیت به عنوان 
ی��ک قاعده  کلی، مجاب کرد. این موضوع در حالی ا س��ت که حقوق 
ایران به دالیل نیازهای اجتماعی و ضرورت های اقتصادی، باید این 

اصل را به رسمیت بشناسد. 
حسن نیت بر مبنای انصاف و عدالت بوده و در قراردادها متضمن این 
موضوع اس��ت که صرفًا به فرم و ش��کل قراردادها بسنده نشود بلکه 
صرف نظر از ظواهر، وجدان نیز در اجرای تعهد، رعایت ش��ود و طبق 
آن هر عمل الزم��ی، صورت گیرد. به طور کلی حس��ن نیت از جمله 
ویژگی های معنوی  اس��ت که بر صداقت و اعتماد فی مابین طرفین 
تاکید دارد و ممکن است در ظاهر نشانه  خاصی نداشته باشد. به بیانی 
دیگر حس��ن نیت بر عناصر روانی و اخالقی به صورت توامان متکی 
است و این ویژگی اخالقی بودن موجب می شود که علم حقوق، دائما 

در حال تحول و تکامل باشد. 
در بیانی کامل تر می توان مس��اله حس��ن نیت را مانند مثلثی در نظر 
گرفت که ی��ک ضلع آن معیار تحول و تکام��ل حقوق، ضلع دوم آن 
بیانگر تعهد در روابط قراردادی و ضلع دیگر آن در مورد حمایت قانون 
است البته این حمایت زمانی ش��امل حال طرفین می شود که فرد به 

اشتباه مرتکب خطایی شود.
حسن نیت در مقررات مختلف حقوق مدني و همچنین حقوق تجارت 
و حقوق بیمه، اثری بارز دارد. برای مث��ال عقد بیمه از جمله عقودی  
است که حسن نیت در آن نقش بسزایی ایفا می کند و به همین جهت، 
به »عقد حس��ن نیت« ش��هرت یافته اس��ت. بدین صورت که آنچه 
مبنای انعقاد عقد بیمه قرار می گیرد، اطالعاتی  است که اداره بیمه به 
ش��خص متقاضی ارائه می کند. این اطالعات طی سندی که از آن با 
نام »پیشنهاد بیمه« یاد می شود، در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد؛ به 
این شکل که بیمه گر به اطالعات ارسالی بیمه گذار اعتماد کرده و آنها 
را اساس محاسبات خود قرار می دهد؛ در نتیجه حسن نیت بیمه  گذار 
در ارائه اطالعات م��ورد نیاز و رعایت صداق��ت در معامله از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
بی تردید حسن نیت مفهومی است که ارائه تعریف جامعی از آن، امری 
غیرممکن اس��ت و در صورتی که اصرار به تعریفی مشخص و کامل 
داشته باش��یم، باید کلیه  تعاریف، کاربردها، اصول و تعهدات مختلف 
ناشی از این اصل را در نظر گرفته و در تعریف آن بگنجانیم که کاری 

بس دشوار است. 
همچنین الزم به ذکر است که حسن نیت فقط در حوزه  اخالق، اساس 
بایده��ا و نبایدهای گزاره های اخالقی نیس��ت بلکه به قلمرو حقوق 
نیز پا نهاده و به طور مش��خص روابط قراردادی را دستخوش تحولی 

جدی ساخته است. 

اصل حسن نیت و لزوم رعایت آن در قراردادها

گزیده ها
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نظریه مشورتی

رییس کل دادگستری استان گیالن:

حکم پرونده قاتل ۸ زن در شعبه کیفری یک استان گیالن صادر شد

رییس کل دادگستری استان فارس بر توسعه و تقویت نهاد 
داوری در راس�تای تحقق سیاس�ت قضازدایی در دستگاه 

قضایی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی در 
آیین افتتاح نهاد داوری در کانون وکالی دادگستری استان فارس و 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نهادهای داوری، از جمله مصادیق 
اجرای سیاست بهداشت قضایی و کنترل ورودی پرونده به دستگاه 
قضایی در گذشته بوده است، اظهار کرد: با تقویت نهادهای داوری و 
تخصصی کردن موضوعات می توان عالوه بر جلوگیری از ورود حجم 

باالی پرونده به دستگاه قضایی، ضمن کاهش زمان دادرسی ها، در 
خصوص بخشی از موضوعات نیز به صورت تخصصی و بدون ورود 

به تشریفات آیین دادرسی تصمیم گیری کرد.
وی در خص��وص ضرورت تأس��یس نهاد داوری اف��زود: زمانی که 
مجموعه قضایی با س��یل ورودی پرونده ها مواجه است، باید تالش 
شود تا از ورود بخشی از پرونده های غیر ضروری به چرخه دادرسی 
جلوگیری شود و تأس��یس نهاد داوری می تواند ضمن کاهش اطاله 
دادرسی به حل مشکالتی که از رهگذر طرح پرونده در مراجع قضایی 
به وجود می آید، کمک کند. رییس کل دادگس��تری اس��تان فارس 

همچنین به میانجی گری و مسئله مجازات های اجتماعی و جایگزین 
حبس اشاره و آن را ظرفیت قانونی دیگری در راستای کاهش جمعیت 
کیفری و پیشگیری از زندانی شدن افراد در جرایم سبک ارزیابی کرد.

وی ب��ر توس��عه و تقویت نهاد داوری در راس��تای تحقق سیاس��ت 
قضازدایی در دستگاه قضایی تأکید کرد و با بیان اینکه تأسیس نهاد 
داوری می  تواند یکی از ساز و کارهایی باشد که نظام دادرسی را تقویت 
و زمینه کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی را فراهم کند، گفت: 
این اقدام بار پرونده ها و زمان رسیدگی به آنها را کاهش می دهد تا وقت 

قضات صرف مسایل و امور مهمتری شود.

رییس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد
ضرورت  توسعه و تقویت نهاد داوری در راستای تحقق سیاست قضازدایی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچستان 
از کشف محموله های انفجاری در منطقه صفر مرزی سراوان 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان سیس��تان و بلوچستان، 

حجت االسالم علی موحدی راد اظهار کرد: با تالش نیروهای مرزبانی با 
چند ماه کار اطالعاتی و در دو مرحله، محموله های انفجاری در منطقه 

صفر مرزی در مرز سراوان کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: نیروهای مرزبانی این استان در دو مرحله ۱۱ تله انفجاری، 
۱3 قبضه س��الح کالش، تعدادی نارنجک، یک قبضه »آر پی جی« و 

تعدادی خرج گلوله »آر پی جی« از منطقه صفر مرزی سراوان کشف و 
ضبط کردند. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچستان 
ضمن قدردانی از تالش نیروه��ای اطالعاتی و امنیتی و مرزبانان غیور 
خاطرنش��ان کرد: تمامی مرزهای این اس��تان تحت رصد ق��رار دارد و 

توطئه های دشمن عملیاتی نخواهد شد.

دادستان زاهدان اعالم کرد

کشف محموله های انفجاری در منطقه صفر مرزی سراوان


