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  نيت حسنو آثار  مطالعه تطبيقي مفهوم

قراردادهادر انعقاد، تفسير و اجراي   
 

ميابراهي  1  يحيي
 

  
  چكيده

هاي حقوقي دنيا  ي در نظاما اي آثار حقوقي گستردهنيت و رفتار منصفانه دار  اصل لزوم رعايت حسن
 مانند اصول ،المللياين قاعده در بسياري از اسناد مهم بين. استهاي گروه حقوق نوشته  يژه نظامو به

3،الملليقراردادهاي تجاري بين جمله  ي كشورها ازو حقوق داخلي برخ  اصول حقوق قراردادهاي اروپايي2
 يكي از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته عنوان به  صريحطور به، فرانسه و اياالت متحده آلمان، ايتاليا

آثار اين قاعده به حدي گسترده و . هستندط تجاري خود ملزم به رعايت آن شده است و طرفين در رواب
المللي بر  كه هم اكنون بسياري از روابط تجاري بين مللي ياد شده،ال الرعايه است كه در دو سند بين الزم
 توافق قاعده مذكورخالف توانند بر  نمياهطرفين با وجود اصل آزادي قراردادشود،   تنظيم ميها آنپايه 

  .سازند موارد اعمال آن را محدود كنند يا حتي
تفسير قراردادها،  تشكيل قراردادها،نيت، مذاكره و  ، سوءنيت، رفتار منصفانه حسن :واژگان كليدي
 اجراي قراردادها

  

                                                           
  ebrahimiyahya@ gmail.comكارشناس ارشد حقوق خصوصي   .1

2. Unidroit 

3. Principles of European Contract Law (PECL) 
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  مقدمه
 اخالقي و وجداني است كه همگام با تحوالت جوامع انساني و گسترش ، اصلي ذاتاًنيت حسن

مسائل  و تجاري و ظهور اختالفات پيچيده حقوقي، در جهت حل قسمتي از ارتباطات اجتماعي
انصاف پا به  و عدالت موازين خشك حقوقي به ضوابطمقررات و  نزديك ساختن ويژه  به،حقوقي

گرفته از فطرت پاك  بر و دنياي وجدانيات عالم اخالقكه اين به با توجه .عرصه حقوق نهاده است
به راستي و تعالي فكري بشر دارد، از همان آغاز در تنظيم روابط شخصي و  انساني است و رو

سيس قواعد كم با تأ  كم. است  داشتهاي جسته بر اصول و ضوابط اخالقي نقشها نااجتماعي انس
و در تنظيم  گرديدتدريج وارد حقوق  ، اين اصول و قواعد اخالقي بهيقضايحقوقي و مراجع 

5، به عهداصولي چون لزوم وفا. كار گرفته شد قوانين حقوقي و جزايي به  منع دارا ،حاكميت اراده 4
 و ندواقع از عالم اخالق وارد حقوق شد آن نيز در  قبح عقاب بالبيان و مانند6،عادالنهشدن غير

 ... ، اموال، خانواده، كيفري وهاهاي حقوق قرارداد  در حوزهمسلم حقوقيامروزه به شكل اصول 
حسن  شان كه در ابتدا تنها مظهر رغم ريشه اخالقي  اين اصول علي،ترتيب بدين .دننك حكومت مي

 اصولي عنوان به، امروزه نداشتندي خارجي اجرا ضمانت و هيچ شدند ميي تلقي اخالقو قبح 
به . دهند بناي بسياري از تعهدات ديگر را تشكيل ميم دين و اساسي در حقوق شناخته شده،بنيا

  .حقوقي دارند ـ توان گفت اين اصول ماهيتي اخالقي عبارت ديگر مي
كم در  نند دستدر تنظيم مناسبات تجاري براي بازرگانان بسيار مهم و حياتي است كه بدا

 ، بيش از حد در روابط قراردادي افراد دخالت كنندها دادگاهاگر . دارند كجا و در چه وضعيتي قرار
جاري ـم تـ نظ،ودـي شـ اوليه طرفين منتهانتظارايجي خالف ـه نتـ ممكن است باًـه بعضـك
 .ريزي كنند  خود برنامههاي آينده تجاري توانند براي تنظيم فعاليت  و بازرگانان نميريزد هم مي به

بيني تصميمات  نيت و آثار آن باعث عدم امكان قابليت پيش لذا ابهام در شناخت مفهوم حسن
  .شود گردد و ممكن است آينده حيات تجاري بازرگانان با مخاطراتي همراه  مييقضاي

 شماري براي طرفين و مراجع رسيدگي دون يك تعريف دقيق و روشن قانوني، ابهامات بيب
نيت و تعريف حقوقي آن   اساسي اين است كه معناي حسنسؤاالتاز جمله . شود ميمطرح 

ع به ـهد سلبي راجـك تعـ روي ديگر سكه سوءنيت است و تنها ينيت حسنچيست؟ آيا شرط 
 يا نهادي است جديد و مصاديق شود محسوب ميامثال آن  عدم سوءنيت، فريب، تدليس و

                                                           
4. pacta sunt servanda 

5. autonomy of the parties 

6. unjust enrichment 
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تعهد به  تنها متشكل از نيت حسنكند؟ به عبارت ديگر، آيا   ميجديدي را به مفهوم فوق اضافه
كه اين نظريه هم  يا اينوءنيت است و چيزي غير از آن نيستمصاديق متعدد سعدم انجام 

 يبكاري و تدليس در روابط حقوقي وطلبي، گريز از مسئوليت، فر مانند منع فرصت(تعهدات سلبي 
را بر عهده طرفين ...)  و7، تعهد به دادن اطالعاتد به همكاريتعهمانند (و هم تعهدات اثباتي ...) 

كه عالوه بر وجدان  تنها مستلزم داشتن يك وجدان پاك است يا ايننيت حسنكند؟ آيا  بار مي
نيت در   آثار حسن،عالوهبه ؟رود شمار مي بهه و عادالنه نيز رفتار منصفانبراي پاك، يك استاندارد 

  ؟ چه ضمانت اجرايي دارديست و مراحل مختلف قرارداد چ
 آن در في و تعارتين  مفهوم حسن، نخستگفتاردر  :است سه گفتار نوشتار مشتمل بر نيا

 دوم گفتار در  سپس، مورد بحث واقع شدهييقضا هي حقوق و روي علما نظر،يمنابع معتبر حقوق
ي اجرا ضمانتوم س ارگفت قرار گرفته و در يمورد بررس قرارداد در مراحل مختلف تين  حسنآثار
  . شده استانيبنيت  قض اين اصل يا رفتار مغاير با حسنن

  
  نيت  مفهوم حسن .1
  نيت  تعريف حسن.1ـ1

 كه در حقوق قراردادها باشد مي» نيت«و » حسن« تركيبي اضافي متشكل از دو كلمة نيت حسن
حقوقي بلك در تعريف  در فرهنگ .رود كار مي به 8»رفتار منصفانه« همراه با تعبير معموالً
 :  آمده استنيت حسن

 پايبندي به تعهد و التزام در )2 ، صداقت در عقيده يا هدف)1:  برمبتنييك حالت ذهني «
 رفتار منصفانه در يك تجارت يا كسب و  رعايت استانداردهاي تجاري متعارف)3 ،مقابل ديگري
 9.»خالف وجدان برز  تحصيل امتيا فقدان قصد تقلب و تدليس يا)4، يا پيشه معين

  
  : نيز آمده است bona fides در فرهنگ مزبور در تعريف عبارت التين

هنگام بستن قرارداد و  ويژه به  يك استاندارد رفتاري مورد انتظار از يك انسان متعارف، به)1«
   10.»نيت م بدون قصد متقلبانه يا سوء اقدا)2 ،اعمال حقوقي مشابه

                                                           
7. duty to inform; duty to disclose; obligation de renseignement (fr.) 

8. fair dealing 

9. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th edition (2004), Thomson publication, USA,  p. 713 . 

Good faith A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or 

obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, 

or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage. - Also termed bona fides. 

10. Ibid., p. 178. 
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  لذابوده؛، كيفي و مبهم اي ذهني  مقولهنيت حسننظران حقوق،   صاحببه عقيده بسياري از
، اين اصطالح  با اين استدالل كهنيزنويسندگان برخي از  11.تعريف آن امري بسيار دشوار است

 »غيرقابل تعريف« و  و مشخصدقيق فاقد يك معناي دارد آن را مبهمبسيار وسيع و مفهومي 
نحو بسيار كه به  چنان،راي مفهومي سيال و نامحدود استنيت دا حسن «نظر ايشان   به.دانند مي

 مطابق با آنچه اوضاع و تري را باز گذاشته تا در هر زمانوسيعي دست قضات و وكالي دادگس
12 نيت  نظر در تعريف حسن  با وجود اين همين صاحب .»آن را تعريف كنند كند مياحوال اقتضا 

نحوي درست و منصفانه    طرف مقابل بهكه اين به يك از طرفين قرارداد انتظار هر«: گويد مي
  13.» عمل او در عرف تجارت مقبول باشداي كه گونه  به،دهدتعهدات قراردادي خود را انجام 

المللي كه  يك دكترين بين« :دهد المللي مي ، به اين مفهوم يك اعتبار بينوي در ادامه تعريف
يك از طرفين  كه هر  متعارف عمل كنند، چنانطور بهكند  المللي را ملزم مي طرفين هر قرارداد بين

  14.» مقابل خود چنين انتظاري داردطرف از
17 16 فانصا  با قواعد حقوقي مرتبط مانندنيت حسن  معقوليتو 15  رابطه  اكانوراز ديدگاه

بنيادين كه يك اصل «: كند نيت را بدين ترتيب تعريف مي حسن وي ،بر اين اساس .نزديك دارد
، انصاف و  مستقيم و مشخص با صداقتطور بهو ساير قواعد حقوقي كه   به عهدوم وفااز قاعده لز
معقوليت ، انصاف و وسيله معيارهاي صداقتعمال آن بهدر ارتباط است، گرفته شده و امعقوليت 

19   .»شود  تعيين مي،تجاري حاكم هستندكه در يك زمان مشخص بر جامعه  شلختريمپرفسور 18
از مفسران بزرگ اين كنوانسيون  والمللي كاال  يم تدوين كنوانسيون بيع بينكه خود از اعضاي ت

                                                                                                                                        
 bona fides (boh-na fI-deez), n. [Latin]  I. Good faith.  2. Roman law. The standard of conduct expected of 

a reasonable person, esp. in making contracts and similar actions; acting without fraudulent intent or 

malice.  
11. William Tetley, “Good Faith in Contract. Particularly in the Contracts of Arbitration and 

Chartering”, McGill University, p.7 . http://tetley.law.mcgill.ca/comparative/goodfaith.pdf.  

12. Powers, Paul, “Defining the Indefinable: Good Faith and the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods”, 18 Journal of Law and Commerce (1999), 333-353 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/powers.html.  

13 . Ibid. at 352. See also E.A. Farnsworth, “Precontractual Liability and Preliminary Agreements: Fair 

Dealing and Failed Negotiations” (1987) 87 Columbia L. Rev. 217, who intertwines the notions of fair 

dealing and good faith. cited in William Tetley, op.cit, p. 9. 

14. Powers, op.cit, p. 352.   

15. O’Connor  

16. fairness 

17. reasonableness 

18. J.F. O’Connor, "Good Faith In English Law", Dartmouth Publishing Company Limited, Brookfield 

USA, 1990, p. 102. 

19. Schlechtriem 
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هاي معقوليت داردالمللي بايد با مراجعه به استان  در بازرگاني بيننيت حسنكه است اعتقاد دارد 
 قابل قبول اري مربوطچيزي است كه در عرف تج» معقول«به عقيده ايشان . تفسير گردد

.باشد  20
هاي حقوقي كشورهاي   داراي معاني متفاوتي در نظامنيت حسن، ظري ديگر ن به نظر صاحب

21  : اند نيت اظهار داشته چندگانه اصل حسن ايشان در بيان داللت وسيع و  .مختلف است

نيت يك ابزار  در مفهوم مضيق آن، حسن : دارداي نيت معاني بسيار گسترده اصل حسن«
 با ،ي طرف مقابل در اجراي قرارداد تخطي جزئ يك طرف باتاشود  ميتفسيري است كه مانع 

 اين ،تر در معناي گسترده . قرارداد را منحل كند،پافشاري سختگيرانه و ناروا برحق فسخ خود
با هم  دهد كه در حين اجراي مفاد قرارداد عهده طرفين قرار مي ابي نيز بريج اياصل تعهدات

نحو مطلوب برطرف سازند يا  ر كاالها را بهنواقص كشف شده د عيوب وداشته، مراوده  ارتباط و
بيني نشده، با  احوال پيش تعديل تعهدات قراردادي در صورت حدوث اوضاع و در اصالح و

 از طرفين از مفاد هريكي  اين اصل، انحرافات يا تخلفات جزئبرطبق .كننديكديگر همكاري 
شود، تلقي  الل قرارداد ميحان  رويدادي كه موجب ايجاد حق فسخ وعنوان بهقرارداد نبايد 

  22.»گردد
  

23  معادل حقوقي حسن اراده اخالقي نيت حسن «، دالوزالمعارف فرانسوي  ةمطابق تعريف داير
قي بط حقوابراي آن در اعمال و رو) نه فقط حسن قصد و(حقوق با توجه به اين حسن اراده . است

ه لباً در مفهوم متضاد خود براي بكند كه غا  آثار و امتيازاتي به آن اعطا ميل شده وئارزش قا
   24.»شود  متبلور مي،ويژه تدليس يا تقلب  به،نيت ي سوءاجرا ضمانتجريان انداختن 

براي اين مفهوم مورد شناسايي نيت، دو معناي كلي و مستقل  از ميان معاني مختلف حسن
راردادهايي كه  در قخاصطور  ه و ب»درستكاري در اعمال حقوقي« از يك طرف، :قرار گرفته است

                                                           
20. Schlechtreim, Peter, Commentary on the UN Convention On the International Sale Of Goods, 

Clarendon Press, Oxford, 1998, Art. 7(1), pp. 59-68. 

21. Rosett, "Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods", 45 Ohio St. L.J. p290 (1984). Cited in Alejandro M. Garro, “Reconciliation of Legal 

Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods”. 

22. Ibid., p. 290. 

23. Dalloz 

، ص  1375 دوره جديـد،     10، مجله كانون وكال ، شماره       »نيت حسن«،  )مترجمان( غالمعلي سيفي زيناب   منصور و  اميني، .24
194.  
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 كه به منزله يك حق مورد »اغماضتصور اشتباه و قابل «مبتني بر اعتماد است و از طرف ديگر، 
  25.حمايت واقع شده است

  : اند ديگر نويسندگان فرانسوي نيز دو معنا براي اين اصطالح ذكر كرده
  ت در انعقاد و اجراي اعمال حقوقي؛صداق .1

.يك حق يا يك قاعده حقوقي ،ه وجود يا عدم يك واقعهن تقصير ببدو باور نادرست و .2  26
 ،در كاركرد نخست: نيت قابل ذكر است اساس اين دو معنا، دو كاركرد مستقل براي حسنبر
اعمال  يك اصل كلي در كليه عنوان بهاالجرا و به عبارت بهتر   يك قاعده الزمعنوان به نيت حسن

 برخي ديگر دردر كاركرد دوم كه  . قراردادها حكومت دارد، اجرا و تفسيرويژه در انعقاد حقوقي و به
 نيت حسنحاكم است،  ي، نكاح و غيره، اسناد تجارتيچون اموال و مالكهم حقوق يها  حوزهاز
كننده براي حمايت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست   يك مبناي حقوقي توجيهعنوان به
كه  تين  مفهوم از حسننيا 27. شخص استيناآگاهرود كه ناظر بر عدم اطالع و  يكار م به
 قانونگذار از تي و موجب حمادارد »يتيجنبه حما« ، حقوق فرانسه مورد توجه واقع شدهدر تر شيب

 ضمن مواد زي نراني ايدر قانون مدن نيت حسن معناي نيا 28.شود يم) ناآگاه( نيت حسنشخص با 
.است واقع شده توجه مورد 29  30مختلف

                                                           
  .194همان، ص . 25

 26. R. Guillien et J. Vincent, "lexique de termes jurdiques", Paris, 1972. 

  .46، ص1384انتشارات دانشگاه تهران،  المللي، حقوق بيع بين سيد حسين و ديگران، صفايي،: به نقل از
 اثـري در تملـك      ،اعتماد به ظـاهر    نيت و    حسن ي بر انديشه حمايت از مالك بوده،      طوركلي حقوق خصوصي ايران متك      به. 27

 ، رسـاله دكتـري    »نيـت سـند تجـارتي       ابليت استناد به ايرادات در مقابل دارنده با حـسن         اصل عدم ق  « كاوياني،   ،كوروش. ندارد
  .15، ص1377دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 

، رسـاله دكتـري حقـوق خـصوصي، دانـشكده حقـوق             »نيت در قراردادها در حقوق ايران و فرانسه         حسن«انصاري، علي،   . 28
  .194 ص  اميني، و غالمعلي سيفي زيناب، همان،، منصورهمچنين. 26، ص1384 دانشگاه شهيد بهشتي، خرداد

  .م. ق1165 و 1164، 325مواد : عنوان نمونه به. 29
يـك از قـوانين       مورد قانونگـذار ايـران در هـيچ        يك، جزء در    1382 /17/10تصويب قانون تجارت الكترونيكي      تا قبل از   .30

مـورد كـه در آن      اين  . شناخته بود كه اين مورد نيز در اصالحات بعدي حذف گرديد          نيت را به رسميت ن       صراحتاً حسن  موضوعه
 نـسخ  1355موجب قانون صدور چك سال   بود كه به1344 قانون صدور چك مصوب 6نيت اشاره شده، ماده   صراحتاً به حسن  

نيـت خـود را بـه اثبـات            چـك حـسن    كنندهد مذكور در مواد فوق، هرگاه صادر       موار هيدر كل «:  اعالم كرده بود   ماده اين. گرديد
 ي قانون مدن92از ماده  برگرفته كه نيز 1313مصوب  ي قانون مدن1036 مادهبا اين حال در      .»گردد ي موقوف م  بيبرساند، تعق 

»  صورت گرفته استتين  حسني كه از رو  ييها نهيهز« عبارت   يجا  به نيت،  ، با تكيه بر معيار نوعي يا عرفي حسن         بود سيسوئ
طور كامل     به 1370 سالدر   ه و  مورد اصالح قرار گرفت    1361سال   درنيز   ماده   ني ا بود كه كار رفته    به »مخارج متعارفه «عبارت  

   .ديحذف گرد
طور صريح در قوانين موضوعه ايـران مقـرر گرديـده             نيت به    حسن اصلبراي نخستين بار     قانون تجارت الكترونيكي     3در ماده   

 زيـر عنـوان   ، تجارت الكترونيك ايـن اسـت كـه در مـاده سـوم از فـصل سـوم ايـن قـانون         هاي قانون  ز جمله نوآوري   ا .است
  :نيت سخن به ميان آمده است  از لزوم رعايت حسنتاًحاصر »تفسيرقانون«
المللي، ضرورت همـاهنگي بـين كـشورها در كـاربرد آن و لـزوم رعايـت               در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين        «

  .»دنيت توجه كر حسن
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ست و موضوع بحث ما در اين  ا كه در مراحل مختلف قراردادها حكمفرمانيت نحسمنظور از 
مواردي معدود كه به آن ز در بج لذا در اين مقاله، .رود معناي نخست آن است  ميبه شمارقاله م

  .تفصيل پرداخته نشده است  مد نظر نيست و به آن بهنيت حسن، معناي دوم اشاره شده
  :به شرح زير ارائه كردنيت  رسد بتوان تعريفي از حسن ر ميبنا به آنچه گفته شد به نظ

 كه طرفين در قرارداد خود از يكديگر يا حتي اشخاص ثالث  و معقول عادالنه،رفتاري صادقانه«
    .»انتظار دارند كنند  با قرارداد ارتباط پيدا مي يا متعاقباًندكه مشمول قرارداد بود

  
 و در زمان انعقاد كند كه در مذاكرات قراردادي م مي از طرفين را ملزهريك چنين انتظاري

 اجراي تعهدات و نيز اعمال  تفسير ود و بعد از وقوع قرارداد نيز در با انصاف و صادق باشقرارداد
  .ندقوق خود صادقانه و منصفانه عمل كح

  
  نيت تعريف سوء .1ـ2
 عبارت از يا مراجع داوري، ها دادگاه ي در كتب، مقاالت حقوقي و آرانيت حسناستعمال مفهوم  در

bad faith يا mala fides توان  كه به فارسي مي شود نيت است استفاه مي حسن كه نقطه مقابل
   ضد آن  از طريق ، شناسايي چيز   هر  شناخت هاي  از راه يكي  31.ياد كرد» سوءنيت«از آن به 

  نيت سوءنويسندگان، عنصر از ر برخي نظ  به. » االشياء باضدادها تعرف«: اند گفته  كه  چنان؛است
   اخالق  و مباني ظامات و ن  قوانين قصد مخالف «معناي به   در لغت  كه  است نيت حسن   مقابل هنقط

.  است » و مذهبي  32
  

   تعريف پرفسور سامرز .1ـ2ـ1
 و فاقد يك تعريف دقيق و روشن حقوقي است نيت حسناي از حقوقدانان بر اين نظرند كه  پاره
 يك عنوان به  ناظر بر ترك فعل بوده، بلكه عموماً،كند نفسه بر لزوم انجام فعلي داللت نمي في

                                                                                                                                        
 بلكه مربوط بـه     نيست،ست، اين مقرره ناظر بر قراردادها        ا كه از عبارات صريح ماده يادشده و عنوان فصل مذكور پيدا           چنانهم

 به پذيرش صريح اين قاعده توسط قانونگذار ممكن است از مالك اين ماده              توجهالبته با   . ضوابط تفسير مواد قانون فوق است     
نحوه نگارش و سياق عبـارات مـاده          با توجه به     ،اين با وجود . كرد استفاده   ،ر مورد تفسير قراردادها   ويژه د  به،  در حوزه قراردادها  

 وين تنظيم شده است و مقنن       1980 مصوب    المللي كاال   كنوانسيون بيع بين   7رسد اين ماده با الهام از ماده         نظر مي    به مذكور،
  .اين نام در نظام حقوقي ايران نداشته استكردن يك نهاد حقوقي جديد با  ردابر پذيرش و و نظري

، انـدكي  رود شمار مي بهدهنده بزه  رود و از عناصر تشكيل كار مي   است كه اين سوءنيت با آنچه در حقوق كيفري به          روشن .31
 evil intention يـا  maliceگيرد ترجمـه عبـارت    سوءنيت يا سوءقصد كه در متون جزايي مورد استفاده قرار مي. متفاوت است

كه منظور از سوءنيت كه موضوع بحث ما دراين نوشـتار         ، درحالي شود  محسوب مي ) عنصر رواني (  كه از اركان تحقق جرم     است
كاري يا شانه خالي كردن از انجـام تعهـدات صـريح            پنهانماً قصد انجام فعل مجرمانه نيست، بلكه ممكن است نوعي           و لز است

 . از قرارداد باشدقراردادي يا ترك برخي تعهدات ضمني ناشي
 .32 .368، ص 1376، م، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هشت جعفري لنگرودي
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دارند كلي قرارداد تعارض   كه با هدف راكند تا برخي رفتارهاي نامناسب و نادرست مانع عمل مي
33 ستقيم يا يف غيرمنيت را تعر  بنابراين ايشان بهترين شيوه تبيين حسن. سازداز قرارداد مستثنا

 بر چه نيست تعريف شود، نه بر اين اساس كه بايد نيت اند كه حسن  بيان كردهسلبي آن دانسته،
 غيرمستقيم و با بيان مصاديق طور بهنيت بايد   حسن، به بيان ديگر.چه هست كه  اساساين

  . سوءنيت توصيف گردد
وفسور سامرز، مطرح ، پر كه توسط حقوقدان مشهور امريكايينيت اين تعريف سلبي از حسن

34  »شرح جديد حقوق«ه در اين كشور و نيز در مجموعه موسوم به  شد صادرييقضا يشده در آرا
نيت   مصاديق شاخص سوءعنوان بهايشان مواردي را . منعكس گرديده است راجع به قراردادها

ارائه يك  «: مجموعه ياد شده درج شده است205 ماده »د« با اندكي تغيير در بند شمارد كه برمي
كن موارد زير از جمله مواردي هستند كه نيت امري است دشوار، ل فهرست كامل از مصاديق سوء

  :اند كار رفته   رسمي بهطور به ها دادگاه يقضايدر تصميمات 
  هدف اصلي در مذاكرات؛گريز و طفره رفتن از ـ 
  ؛اهمال، كم كاري و عدم جديت و دقتـ 
  خواهانه؛ نحوي خود اجراي قرارداد بهـ 
  ؛  قراردادشروط اختيار در تعيين بعضي  يكسوءاستفاده ازـ 

.»ي با طرف مقابل در اجراي قراردادمداخله يا عدم همكارـ   35
عدم صداقت در عقيده يا «عبارت  bad faithنيز در مقابل اصطالح  در فرهنگ بلك

.ه است موارد فوق با ذكر منبع آورده شد،دنبال آن  ذكر گرديده و به36 37»هدف
نيت يك مانع است؛ يعني  حسن«:  پيرو نظر فوق چنين اظهار داشته است،نظري ديگر   صاحب

                                                           
33. R.S. Summers, “Good Faith in General Contract Law and the Sales Provisions of the Uniform 

Commercial Code” ,Va. L. Rev., no. 54, 1968,p. 201; also R.S. Summers, “The General Duty of Good 

Faith: Its Recognition and Conceptualization”, Corn. L. Rev., no. 67, 1982, p. 810-840. http:// 

heinonline.org/HOL/PDF?handle=hein.journals/clqv67&id=828&print=section&section= 

41&ext=.pdf. 
» موسسه حقوقي امريكـا «نام    تهيه شده توسط يك انجمن حقوقي به، مجموعه نظرهاي »قوق ح ديشرح جد  «منظور از  . 34
)American Law Institute ( الي امريكـا بـه شـكلي سـازمان يافتـه و       ح، تبيين و تحليل قواعد كامنمنظور شر است كه به
ده كه دو جلـد از آن مربـوط بـه حقـوق              جلد بو  19چاپ اول اين مجموعه مشتمل بر       . صورت مواد قانوني تدوين شده است      به

دومـين ويـرايش ايـن مجموعـه بـا عنـوان شـرح جديـد دوم راجـع بـه قراردادهـا                       . بـوده اسـت   ) 1932  در منتشر(قراردادها  
)Restatement (Second) On Contracts ( تكميل شده و انتشار يافته است1979در سال . ) متـرجم  (صـفايي  ،سيدحـسين( ،

  : همچنين رجوع كنيد به.278 ص،1376نشر دادگستر، ، ي و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر،درآمدي بر حقوق تطبيق
http://en.wikipedia.org/wiki/Restatement_of_Contracts,_Second. 

35. Restatement (Second) on Contracts, § 205 comment (d) 

36. dishonesty of belief or purpose 

37. Ibid, p. 149  
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 طيف نافي عنوان بهنفسه تعريف مشخصي ندارد و  رتي است بدون يك معناي كلي كه فيعبا
   38.»رود كار مي نيت به  نامتجانس سوءوسيع و اشكال

  
  تعريف پرفسور بارتن  .1ـ2ـ2

 اين تعريف را نادرست ،نيت حبنظران با انتقاد شديد از تعريف سلبي حسنبرخي ديگر از صا
رداد به تحليل اين مفهوم با ارائه يك ضابطه بر مبناي انتظارات اوليه طرفين از قرادانسته، 
  :اند پرداخته

 كنداستفاده  اي گونه به  اختيار خودشود كه يكي از طرفين از نيت در اجرا وقتي محقق ميسوء«
39  و اين زماني  دوباره به دست آوردكردهنظر   صرفها  قرارداد از آنموجب بهكه  را  تيازاتيتا ام

 .ورزد مي انتظار طرف ديگر بوده امتناع نحو متعارف كه مورد است كه وي از اجراي قرارداد به
  خود براي تحقق هدف اختيار است كه طرف از محقق در اجرا زمانينيت حسن، عكس به

 مالك تفسير در .كند اند، استفاده مي هر داشتنظ انعقاد قرارداد در هنگام  بهرفين  كه طمعقولي
نيت، توجه مستقيم خود را معطوف به  بنابراين نظريه اجراي با حسن. اين مورد عيني است

40 پوشي  ها چشم  از آن تشكيل قراردادهنگام به كننده اختيار اعمالطرف  كند كه  ميامتيازاتي
رداد توجه مستقيم كار گرفتن اين اختيار در حين اجراي قرا  داليل وي براي بهو نيز به كرده

41     .»دارد
  
نيت   مفهوم سوءGateway Realty Ltd v. Arton Holdings Ltd.معروف  در پرونده

  :بدين ترتيب بيان شده است
نيت  هوم سوء مف،حوال مربوط به هر موردتوجه به شرايط و مندرجات قرارداد و نيز اوضاع و ا با«

افتد كه يكي از  نيت وقتي اتفاق مي وان گفت سوءت موارد مياز در بسياري . گيرد شكل مي
كند كه نتيجه عمل  اي عمل مي گونه طرفين بدون توجيه متعارف و معقول، نسبت به قرارداد به

شده خاطر آن وارد قرارداد اثر كردن اهداف يا منافعي است كه طرف ديگر به بي و باطل  او
شود كه اين موارد با اهداف و   موجب ورود خسارتي سنگين به طرف ديگر ميكه اين يا ؛است

                                                           
38. E.P. Belobaba, Good Faith in Canadian Contract Law, Special Lectures of the Law Society of Upper 

Canada, Ontario, 1985, p. 78. 

39. “To recapture opportunities foregone upon contracting” 

40. discretion exercising party 

41. Steven J. Burton, “Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith,” (1980) 

94 Harvard Law Review ,P. 373 http://heinonline. org/HOL/PDF?handle= hein.journals/ hlr94&id= 

387&print=section&section=18&ext=.pdf. 
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42    .» منافات دارد ورود به قراردادهنگام  بهانتظارات نخستين طرفين 
  

قرارداد  آيا طرفين، تعهدات مندرج در كه اينعيين ت«: چنين در ادامه همين رأي آمده استهم
  43.»ت مستلزم اثبات سوءنيت خوانده از سوي خواهان نيس، يا خيراند دهنيت انجام دا را با حسن

به موجب كند كه از مفاد قرارداد طرفين به دست آمده و  اي را بيان مي اين پرونده قاعده   
 انتظارات خاصي درباره مفهوم اين ، قرارداد موصوفرسد نظر مي به. نشده استتحميل قانون 

اگر اين انتظارات متعارف و معقول . كند ميارداد براي طرفين ايجاد قاعده و معيارهاي اجراي قر
 بستن قرارداد در هنگام  بهها همان اهدافي هستند كه طرفين  زيرا اين باشند بايد برآورده شوند؛

  چنين انتظاراتي معقول تلقي شوند، الزم است اوالًكه اينالبته بديهي است براي . اند ذهن داشته
  . با مفاد صريح قرارداد منافاتي نداشته باشند ثانياًباشند وفين مورد تراضي طر

  
 در مراحل مختلف قرارداد نيت آثار حسن .2
    نيت در مرحله مذاكرات و تشكيل قرارداد ثير حسنتأ .2ـ1
 پيش قراردادي تعهدات ،نيت در مرحله مذاكرات مقدماتي يا به عبارت ديگر حكومت حسنباره در

 اين پرسشترين   اولين و اساسيمورد،در اين  . زيادي مطرح استهاي بحثنيت،  ناشي از حسن
 ها آن هنوز هيچ قراردادي بين طرفين امضا نشده و هيچ رابطه قراردادي بين وقتياست كه آيا 

 در قرارداد، مسئوليت پيش قراردادي يكي از طرفين نيت حسنتوان بر مبناي  ، مينگرديدهايجاد 
 مانند تعهد به دادن اطالعات، تعهد به عدم  تعهدات فرعي ديگر،ين اساسو بر هم كردرا توجيه 
اند، تعهد به عدم افشاي  دست آمده هنتيجه ب  بياز اطالعاتي كه در جريان مذاكراتاستفاده 

اطالعات محرمانه و اسرار تجاري طرف مقابل در جريان مذاكرات، تعهد بر عدم قطع ناگهاني 
  چه جايگاهي دارند؟... اب و مذاكرات، منع عدول از ايج

متفاوت با هم  ال و گروه رومي ژرمني كامالً گروه كامن  در كشورهايپرسشپاسخ به اين 
  .است

نيت بسيار وسيع و فراگير  كه رويكرد كشورهاي حقوق نوشته نسبت به نظريه حسن جا   از آن
ذاكرات مقدماتي و نيت در مرحله م  صريح، داللت حسنطور به ، در اين كشورها عموماًاست

 اين اساس و  برها دادگاه شده و بيان يقضاييا رويه ضرورت رعايت آن در متن قوانين موضوعه 

                                                           
42. Gateway Realty v. Alton Holdings Ltd.; cited in Richler Joel, Is There A Duty Of Good Faith in the 

Canadian Law of Contract? Good Faith as a Legal Requirement in Business Dealings , Blake Cassels & 

Graydon LLP, 2003. 

43. Gateway Realty v. Alton Holdings Ltd.; cited in Ibid. p.23  
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 عنوان به  كهاند ي صادر كردهأنيت ر  مبتني بر حسندادير قاطع راجع به مسئوليت پيش قراطور به
 ،  .كردذكر توان  آلمان و فرانسه را ميسه كشور ايتالياآراي صادر شده در نمونه 

 در جريان مذاكرات مقدماتي و نيت حسن ضرورت رعايت باره قانون مدني ايتاليا در1337ماده 
طرفين در جريان مذاكرات مقدماتي و « :تعيين مسئوليت طرفين پيش از قرارداد مقرر داشته است

ت كه س ابدان معنا اين سخن 44.»كنندنيت رفتار   يكديگر با حسنتشكيل قرارداد بايد نسبت به
 و از قطع ناگهاني مذاكرات، افشاي اسرار كنندطرفين بايد با جديت و صداقت با هم مذاكره 

 كرده،رفتار و تقلب و نيرنگ پرهيز  تجاري و اطالعات محرمانه طرف مقابل و هرگونه سوء
 و حداكثر تالش خود را براي به دهنداطالعات الزم و اساسي را در اختيار طرف مذاكره خود قرار 

 تعهدي   بديهي است كه اين مقرره هيچ45.نتيجه رسيدن مذاكرات و انعقاد قرارداد به عمل آورند
 زيرا در اين صورت با اصل آزادي اراده ؛كند مبني بر لزوم انجام توافق و انعقاد قرارداد ايجاد نمي

  .قراردادي منافات خواهد داشت
ومت اين اصل در مرحله مذاكرات كسوتان حقوق نوشته است، حك  از پيشكهدر حقوق آلمان 

 قانون مدني اين 242قراردادي با توجه به تفسير موسع از ماده  اوليه و نظريه مسئوليت پيش
تقصير «نظريه .  پذيرفته شده استكشور و سابقه تاريخي اين بحث در اين نظام حقوقي كامالً

47»قراردادي پيش  مطرح رينگايسط  در حقوق اين كشور تو1861 كه نخستين بار در سال 46
  .ت اسكردهشد، به حقوق ساير كشورهاي اروپايي از جمله بلژيك نيز سرايت 

                                                          

به  شوند كه منجر  طرفين با شروع مذاكراتشان وارد رابطه خاصي مي، نظريه ياد شدهرب بنا
. شود  حدود و قلمرو شبه جرم و مسئوليت غيرقراردادي ميازايجاد حقوق و تعهدات خاصي فراتر 

. عمل آورند  مراقبت الزم و ضروري را بهند فين مذاكره از نظر قراردادي ملزمده ايشان، طربه عقي
 مسئول ،اديقرارد اساس اين تقصير پيششود، بر  طرفي كه مرتكب نقض اين تعهد مي،نبنابراي

  48.استجبران خسارات 
ه ه تقصيري برينگ اين عقيده را تنها در مواردي قابل اجرا دانسته كاي است كه شايان ذكر 

 متعارف جريان داشته طور به لذا اين نظريه را در مذاكراتي كه  ويكي از طرفين قابل انتساب باشد
 

44. Art. 1337: Negotiations and Pre-contractual Liability 

"The parties, in the conduct of negotiations and the formation of the contract, shall conduct  themselves 

according to good faith.”  
45. Luisa antoniolli & Anna Veneziano, "Principles of European Contract Law and Italian Law", Kluwer 

Law International,2005, p. 51. 

46. Culpa in Contrahendo 

47. Ihering 

 واحـد علـوم و   ،، رسـاله دكتـري حقـوق خـصوصي، دانـشگاه آزاد اسـالمي      »نيت در قراردادها حسن« ،عباسي، اسماعيل. 48
 .203 ص ،تحقيقات
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 .اند، قابل اعمال ندانسته است ين عقيم مانده و به نتيجه نرسيده با عدم توافق طرفو نهايتاً
ت شده است و محاكم  شناخته و تثبي در حقوق فعلي آلمان كامالً»قراردادي تقصير پيش«دكترين 

 و بر اين اساس كردهقراردادي استناد   مبناي مسئوليت پيشعنوان بهاين كشور به اين نظريه 
  .اند ي صادر كردهيآرا

 قانون مدني 1134 ماده 3 همانند بند نيت حسندر حقوق فرانسه نيز اگرچه تعهد مذاكره با 
 در مرحله مذاكرات و نيت حسنز اعتبار  حاكي اييقضا، ليكن رويه  در متن قانون نيامدهصراحتاً
 در حقوق اين كشور نيز همانند ساير كشورهاي رومي. استقراردادي   مسئوليت پيشمبناي

، اصل اوليه اين است كه طرفين در انجام مذاكره و خاتمه دادن به آن ال ژرمني و كشورهاي كامن
 است، اماده و آزادي قراردادي طرفين  در واقع ناشي از اصل بنيادين حاكميت ارا امرآزادند و اين

 تعهد به مذاكره با ، كلي صداقت و وفاداري در جريان مذاكرات و به عبارت ديگرتعهدبا توسعه 
عالي فرانسه با اعالم   ديوان. هايي در مقابل اين اصل كلي ايجاد شده است ، محدوديتنيت حسن
شود،  استفاده از حق مذاكره ناشي مي  هرگونه مسئوليت ناشي از نقض مذاكرات از سوءكه اين

 حق آزادي طرف كه اينمنظور اطمينان از  اي را به  بر مبناي نقض چنين وظيفهاامكان اقامه دعو
كه قطع مذاكرات  صورتي بنابراين در.  ناروا مخدوش نشده، محدود كرده استطور بهدر مذاكره 

 نوعي تقلب و تزوير انجام شده باشد، نيت صورت گرفته يا حداقل رفتاري بر مبناي م با سوءأتو
  .تواند نوعي تقصير محسوب و منجر به مسئوليت بر اين مبنا گردد سوءاستفاده از حق مي

در هر حال در حقوق فرانسه، مرحله مذاكرات مقدماتي و تشكيل قرارداد خالي از تعهدات 
 در مورد مسئوليت  قانون مدني1382نيت نيست و در اين زمينه ماده   حقوقي حسنـ اخالقي

نيت يا  مبناي اين مسئوليت اين است كه به واسطه سوء. گيرد مبتني بر تقصير مورد استناد قرار مي
بدون نياز به آن هم ،  تقصيري محقق شده است،تانيت يك طرف در جريان مذاكر فقدان حسن

  .اثبات اين نكته كه آيا طرف قصد اضرار به طرف مقابل را داشته يا خير
49 ثير دكترين أ تحت تنيز و اصول اروپايي حقوق قراردادها المللي صول قراردادهاي بيندر ا

عنوان  به. بيني شده است  پيشصراحت بهله مذاكرات مقدماتي نيت در مرح حقوق نوشته، حسن
  :دارد نيت مقرر مي راجع به مذاكره با حسنالمللي  ل قراردادهاي بين اصو15ـ2نمونه ماده 
فين در انجام مذاكره آزاد است و هيچ مسئوليتي به خاطر عدم رسيدن به توافق  از طرهريك .1«

  .متوجه وي نخواهد بود
هايي كه به   و زيانكند به لحاظيا مذاكرات را قطع  كند اگر يك طرف با سوءنيت مذاكره بنابراين .2

  .است، مسئول طرف مقابل وارد كرده

                                                           
49. Unidroit 
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ه توافق وارد مذاكره با ديگري شود يا مذاكرات كه يك طرف با قصد عدم رسيدن ب صورتي  در.3
  .»شود نيت محسوب مي سوء امر ه دهد، اينرا ادام

  
نيت در مرحله  ضرورت رعايت حسن ل اروپايي حقوق قراردادهاهمچنين در بخش سوم اصو

در نخستين ماده از اين بخش تحت عنوان . مذاكرات مقدماتي مورد تصريح قرار گرفته است
  :چنين آمده است» نيت ير با حسنمذاكرات مغا«

  . از طرفين در مذاكره آزاد است و در قبال نرسيدن به توافق مسئول نيستهريك .1«
 و رفتار منصفانه مذاكره يا مذاكرات را قطع كرده نيت حسنخالف  با وجود اين، طرفي كه بر. 2 

  .شود است مسئول خساراتي است كه به طرف ديگر وارد مي
 از طرفين بدون قصد جدي رسيدن به يك توافق با طرف ديگر وارد مذاكره  يكيكه اين .3 

  .» و رفتار منصفانه استنيت حسن با  خاص مغايرطور بهيا آن را ادامه دهد،   وشود
  

 مسئوليت ، و به تبع آننيت حسنكه مالحظه شد، در پذيرش تعهد مذاكره با  چنان
 حداقل اين .روه حقوق نوشته جاي ترديد نيست گنيت در كشورهاي قراردادي مبتني بر حسن پيش

كن در باره را مرتفع كرده است؛ ل  اين  هاي قانوني در، خألييقضاكه در اين كشورها رويه است 
مقرر آن  صريح در قوانين داخلي طور بهنيت  حتي در اياالت متحده كه اصل حسن ـال حقوق كامن
و تشكيل قرارداد مورد پذيرش قرار نگرفته نيت در مرحله مذاكرات مقدماتي   حسنـ شده است

ويژه اصل آزادي قراردادي   تضاد اين نظريه با اصل حاكميت اراده و به،دليل عمده اين امر. است
 به خودي خود  آغاز مذاكره براي يك قرارداداين نكته كه از اين رو، .طرفين اعالم شده است
 در اين ها آناستدالل  . قبول واقع نشده استآور باشد در اين كشورها موردموجد يك رابطه تعهد

مخاطره  از لوازم ورود به عرصه پرخطرل  اين است كه قبو،خصوص، عالوه بر دليل ياد شده
  .خطرهايي را بپذيرندكه قرارداد امضا نشده، طرفين بايد  تجارت است و تا زماني

تعهد به  اند، قرارداد نشدهدوش طرفيني كه هنوز وارد   برها دادگاه در حقوق امريكا، عموماً
تري نسبت به پذيرش مذاكره با  ي كانادا حتي مقاومت بيشها دادگاه .كنند مذاكره را تحميل نمي

 Edger Brascan Corp. v. 117373 Canadaكه در پرونده يطور به ؛اند نيت انجام داده حسن

Ltd. يرفته است و اين نظر حتي در نيت را نپذ ي داد كه قانون ما تعهد مذاكره با حسنأ دادگاه ر
 نيز قابل آيد به عمل ميخصوص آن قرارداد  جايي كه قراردادي از قبل وجود داشته و مذاكرات در

  50.اعمال است
                                                           

50. Rosenberg, ken and Yachnin Maryth, “ Do You Have to Negotiate in Good Faith?” ,  A Comparative 

Analysis of Good Faith in Commercial Transactions   in Canada and the   United States, p. 8 . 
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توان قائل به وجود   نظر داده شده كه در مواردي ميي محاكم اين كشورها در برخي از پرونده
نظر در ميزان اردادي كه يك حق براي تجديددر قر مثال ، برايبودنيت  يك تعهد مذاكره با حسن

ي طور به ،بها يا قيمت برخي لوازم يا قطعات يا خدمات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده اجاره
تعيين قيمت  ،مدت در قراردادهاي بلندمثالً 51.كه ميزان آن در آينده با مذاكره طرفين تعيين گردد

 دليل به همين .ممكن نيست  امضاي قراردادگامهن  بهيا ميزان تمام اجزاي موضوع قرارداد 
 وجود با .كنند مي طرفين تعيين قيمت يا ميزان برخي از اقالم را منوط به مذاكره در آينده معموالً

نيت وجود  ، هنوز نظر اكثريت بر اين است كه هيچ تعهد ماهوي مبني بر مذاكره با حسناين
  .ندارد
نيت  نامه قابل اجرا، سوءاد يا توافق، در فقدان يك قراردال كلي به نظر حقوقدانان كامنطور به

 يا مسئوليت مدني) جرم(  جبران خسارت بر مبناي مسئوليت كيفري لزومممكن است منجر به
در يك مطالعه اخيراً . قراردادي است ناشي از يك تعهد غير، زيرا مسئوليت؛گردد) شبه جرم(

  : استشده اظهار چنينمريكا و فرانسه، اقوق قراردادي در ح نيت پيش خصوص حسن در تطبيقي
وجود نيامده است، هم در حقوق   بهوقتي كه هيچ قرارداد يا توافقنامه مقدماتي بين طرفين «
د كه اصول و قواعد راجع به قراردادها داروجود نظر   اتفاق مريكا و هم در حقوق فرانسه،ا

ظريه جرم يا ن  شبهبراساس بايد 52قرارداد زرفتار پيش ا گونه سوءهر بنابراين. اعمال نيست قابل
   53.»انصاف مورد قضاوت قرار گيرد

  
 در محاكم انگليس مطرح شد 1992كه در سال   Walford v. Miles دعواي معروف

 محاكم ييقضاويژه حقوق انگليس و استدالالت  ال و به روشني جايگاه بحث در حقوق كامن به
  .دهد نيت نشان مي قراردادي حسن يشبر رد نظريه مسئوليت پرا اين كشور 
نيت در مرحله مذاكرات مقدماتي و تشكيل  ن از تعهدات بسيار مهم ناشي از حس ديگريكي

اين تعهد كه از لوازم و .  است54قرارداد، تكليف به دادن اطالعات مهم يا افشاي اطالعات اساسي
، ممكن است به دو شود محسوب مينيت در مرحله مذاكره و انعقاد قرارداد  ضروريات حسن

  : صورت مطرح شود
ها و نحوه  در صورت نخست، معناي اين تعهد آگاه كردن طرف مقابل از خصوصيات و ويژگي

در گونه دوم كه  . احتمالي مربوط به آن استهاي وي از خطرساختناستفاده از كاال و نيز مطلع 
                                                           

51. Ibid, p.7. 

52. pre-contractual misbehavior 

53. N.E. Nedzel, "A Comparative Study of Good Faith, Fair Dealing, and Pre-contractual  Liability" 

Tulane European and Civil Law Forum , no. 12, 1997, p. 155.  
54. duty to inform; duty to disclose  
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ل مهم و اطالعات ئشاي تمام مسا افتر در قراردادهاي بيمه مصداق دارد، معناي اين تعهد، بيش
گر را از   بيمه، مذاكره و امضاي قراردادهنگام بهگزار بايد  ثر در قرارداد است كه بيمهؤاساسي و م
  .ها آگاه سازد اين واقعيت

اطات اقتصادي و تجاري در سطح  و گسترش ارتبفناوريالعاده صنعت و  پيشرفت فوق
 ،عبارتي  هاي دو طرف قرارداد و به اطالعات و تواناييهم خوردن تعادل و توازنالمللي و بر بين

 غرب را به ييقضا، دانشمندان حقوق و محاكم فناوريموقعيت برتر فروشندگان و صاحبان 
كه برخي قواعد سنتي جاي   چنان؛سيس قواعدي جديد مطابق با ضروريات روز واداشته استأت

در اين . هستند بر نيازهاي امروزين تجاري  كه منطبقاند  دادهخود را به اصول و قواعدي جديد
 55» باشآگاهخريدار «  تثبيت تعادل و توازن قدرت دو طرف قرارداد، قاعده سنتيمنظور بهراستا و 
 خريدار بايد هوشياري و دقت نظر كامل خود را نسبت به انجام تحقيقات اوليه ،اساس آنكه بر

گرفت و در غير اين صورت هيچ مسئوليتي بر   ميكار  بهها آنراجع به كاالها و بازرسي و تحويل 
تر شده و اصولي مانند اصل افشاي  رنگ گرفت، در حقوق امروز كم عهده فروشنده قرار نمي

  به ارائه اين اطالعاتورياام فروشندگان و صاحبان دانش و فن الزبراي اساسي  واطالعات مهم
  . تر پديد آمده است به طرف ضعيف

ها،   ويژگيرا در موردت و دانش الزم  طرف معامله كه اطالعاهرس نوين، سيأبر مبناي اين ت
ها و  ارداد دارد مكلف است كليه واقعيت احتمالي و ساير جوانب موضوع قرهايكيفيت، خطر

 شخصي كه اطالعات و ،در واقع.  و به اطالع طرف مقابل برساندكند را افشا ل مربوطئمسا
 و از اين طريق موجب متضرر شدن طرف مقابل كردهكتمان حقايق مربوط به مورد معامله را 

  . نقض كرده استي را قراردادنيت نبوده و اين تعهد شده، داراي حسن
نيت در  از جمله مباني مهم تعهد به دادن اطالعات، مباني اخالقي و ضرورت رعايت حسن

نيت پيوند خورده  ل حسننظريه تعهد به دادن اطالعات در معناي عام كلمه، با اص. ست اقراردادها
 عالوه بر كسب مشروعيت خود از طريق ،معنا كه تعهد به دادن اطالعات  بدين؛است

ي نيت در هنگام انعقاد و اجرا  بر پايه ضرورت رعايت اصل حسنهاي اجتماعي، اخالقاً ضرورت
ف اصل مذكور است اين تعهد نقض  كه مخالدهنده فريبقرارداد استوار است و با سكوت 

     56.گردد مي
  

                                                           
55. »caveat emptor « تياط الزم را به عمل آورده، جـنس را بـه   موجب آن مشتري بايد اح اصلي كه به: اخطار به مشتري

ـ   فرهنگ اصطالحات حقوقي، تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايران            (.كندمسئوليت خود انتخاب و خريداري      
  ).11 ، انتشارات گنج دانش، صاياالت متحده

، مجله كانون »اد از ديدگاه حقوق فرانسهمروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطالعات در قرارد«قاسمي حامد، عباس،  .56
   .) دوره جديد10ش  (165 و 164 وكال، شماره
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 قرارداد بيمه ،كه در آغاز بحث گفتيم، مصداق بارز تعهد به دادن اطالعات در نوع دوم چنان
 در قرارداد مزبور، اين تعهد را در قرارداد بيمه ظر به اهميت حسن نيت و تعهد افشا لذا ن؛باشد مي

   :دهيم مورد بحث و مطالعه قرار مي
نيت و صادقانه با  ها اين است كه طرفين با حسنيكي از اصول كلي و مسلم حقوق قرارداد

در قرارداد بيمه طرفين : گردد تر مي  قانون سخت موضع، در بيمهبا وجود اين. كنندهم رفتار 
   .كنند با هم رفتار 57نيت موظفند با رعايت حداكثر حسن

58  نيت ن قراردادها، وجود اصل حداكثر حسيكي از وجوه تمايز عمده بين قرارداد بيمه و ساير
گزار و  بيمه. اين اصل در بيمه از عوامل اساسي تنظيم رابطه بين تعهدات طرفين است. است
   59.كنندنيت كامل و اعتماد متقابل نسبت به يكديگر عمل  گر بايد با حسن بيمه

گزار بايد تمام اطالعاتي را كه جنبه اساسي و  قاعده كلي در قرارداد بيمه اين است كه بيمه
 به تخمين و تعيين حق بيمه گر  بيمه، تا بدين طريقگر قرار دهد در اختيار بيمهمهم دارند 

خصوص كاال يا   در موارد مهم مثالًگزار بايد تمام  مثال، در بيمه دريايي بيمهبراي 60.بپردازد
 ابراز مواردي بهتكليفي گزار  البته بيمه.  كامل اظهار كندطور به را ها آنكشتي يا شرايط مربوط به 

 بايد«گزار  مواردي كه بيمه اين وظيفه به ،در واقع.  ممكن است به اطالع او برسد نداردكه بعداً
 بلكه شامل مواردي است كه شخص ،كند پيدا نميتسري ) داند در حال حاضر نمي و (»دانست مي

  .استآگاه و مطلع  ها آناز در هنگام بستن قرارداد بيمه 
61 گيري   يعني مواردي كه در تصميم؛است »موارد مهم«امل گزار بيان ك بنابراين وظيفه بيمه

  .ثر استمؤ يا تعيين حق بيمه خطرگر در ارزيابي دامنه  بيمه
. مثبت يا منفي:  به دو صورت استنيت در قرارداد بيمه معموالً حداكثر حسن نقض اصل

يم است؛  هميشه عمدي و با سبق تصم، در اظهار موارد مهم،نيت كامل نقض مثبت وظيفه حسن
 نقض اين وظيفه در صورت عمدي. گيردعمدي صورت مي غيرطور بهكه نقض منفي حاليدر

 و طرف ديگر سازد مي قرارداد را قابل فسخ بودنعمدي  غيردر صورت قرارداد را باطل و ،بودن
  .كندحق دارد قرارداد را باطل اعالم 

  :داردمه ايران مقرر مي قانون بي12 ماده ،نيت كاملدر مورد نقض مثبت وظيفه حسن

                                                           
57. utmost good faith 

58. uberrimae fidie 

59. Avinash , Dixit and Pierre M. Picard , On the Role of Good Faith in Insurance Contracting, Princeton 

University - Department of Economics and University of Manchester - School of Social Sciences 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=233535 

 . مقرر شده است1316نون بيمه مصوب  قا13 و 12اجراي تخلف از اين تعهد در مواد   ضمانت. 60
61. material facts 
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 اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب  از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداًگزار عمداً گاه بيمههر«
ي باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در طور  بهاظهار نشده و يا اظهارات كاذ

ثيري در وقوع حادثه أمذكور ت حتي اگر مراتب ،خواهد بود عقد بيمه باطل ،گر بكاهد نظر بيمه
 ،گزار پرداخته است قابل استرداد نيست  نه فقط وجوهي كه بيمه،در اين صورت. نداشته باشد
گزار مطالبه  است نيز از بيمهگر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده  بلكه بيمه

  .»كند
  

نيت كامل اعالم  ظيفه حسنخصوص نقض منفي و  قانون بيمه ايران در13همچنين ماده 
  :دارد مي

روي عمد نباشد عقد بيمه باطل اگر خودداري از اظهار مطالب يا اظهارات خالف واقع از «
 هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه ،در اين صورت. شود نمي

صورت رضايت او دريافت گزار در  گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه معلوم شود بيمه
  .» ...و يا قرارداد بيمه را فسخ كند كند  قرارداد را ابقا،داشته

  
قراردادي مبتني  مريكا و حقوق انگليس، مسئوليت پيشاويژه حقوق   به،در حقوق امروز غرب

 ارائه كامل تمام اطالعات مبني برنيت در قرارداد بيمه كه يك تعهد خشك  بر اصل حداكثر حسن
 از سوي  راطرفه ابطال قرارداد   حق يك، و بر اين اساسكردهگزار تحميل  را بر بيمهاساسي 

گزار بايد تمام مسائل   كه بيمهبوده قاعده كلي اين .، تحول يافته استكند ميگر ايجاد  بيمه
به  منجر و عدم افشاي اين اطالعات اساسي كندگر افشا  ثر را نزد بيمهؤاساسي و اطالعات م

د، ديدگاه جديد اين است كه در تمام موار. استگر  ايجاد حق ابطال قرارداد براي بيمهبطالن يا 
گر نيز   بلكه در اين زمينه خود بيمه،شود به بطالن قرارداد نمي عدم افشاي اطالعات اساسي منجر

 وظيفه  كسب اطالعات اساسي و تحصيل حقايق به عمل آورد و اينرا برايبايد تحقيق الزم 
ر ت گر در تحصيل اطالعات بيش  كوتاهي بيمه،ه عبارت ديگرب. نيستگزار  ي بر عهده بيمهتنهاي به

.  ايجاد حق ابطال براي او گردد،به بطالن قرارداد يا به بيان بهتر بردن به حقايق نبايد منجر و پي
  62.گزار  نه فقط بيمه وظيفه هر دو طرف است،نيت  رعايت حسنكه ايننتيجه 

63  در دعواي معروف  توسط قاضي لرد منسفيلداولين بار، ،نيت  حسنمفهوم اصل حداكثر
Carter v. Boehm مطرح شد1766 در سال :  

                                                           
 ،هاي جهان بيمه   تازه  ، ماهنامه   »نيت در قراردادهاي بيمه     تغيير ديدگاه درباره اصل حسن    «،  )مترجم(عبدي مصباح، يونس      .62

  .19، ص1385، تير 97شماره
63. Lord Mansfield 
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گزار خويش اعتماد  گر به اظهارات بيمه بيمه... ني بر تعهدات طرفين است  يك قرارداد مبت، بيمه
گزار شرايط و  مه بي،كند كه در آن  بر مبناي اعتمادي جريان پيدا ميقرارداد بيمه... كند  مي

داشتن اوضاع  اگر اين مخفي نگه... دارد  گر مخفي نگه نمي بيمه را از بيمهاوضاع و احوال مورد 
داشتن چنين  گر در تخمين ريسك و خطر شود، مخفي نگه و احوال منجر به گمراهي بيمه

ن ممكن چند اين كتما هر. شود نامه باطل مي  بيمه،شود و در نتيجه شرايطي تقلب محسوب مي
 ... ؛گر فريب خورده است اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولي با اين همه بيمه است به

ر گ  خطري كه در زمان انعقاد قرارداد توسط بيمهبازيرا ريسك و خطري كه در جريان است 
  64.»استاستنباط شده متفاوت 

  
 موجب ،م افشاي اطالعات اساسيعديعني  اين تكليف،نقض  اساس ديدگاه سنتي،بنابراين بر

 يك عنوان به، نه از زمان فسخ به اين قرارداد از ابتداي انعقاد. گر است ايجاد حق ابطال براي بيمه
هايي را كه  گرداند، پرداخت گر حق بيمه را باز مي ، بيمه و در نتيجهشود عقد باطل نگريسته مي

  .شود  مياها مبر وليت مسئگيرد و از تمام طبق قرارداد صورت گرفته پس مي
منصفانه است و  يك اقدام شديد و غير به شرح فوقفسخ يا ابطال قراردادرسد  نظر مي   به

ي  محروميت؛، محروم خواهد كردهستند خواستار آن ها آنگزاران را از حمايتي كه  اين حق، بيمه
ي عدم افشا يا قلب طرق جبراني برا. استگزار   خطاي واقعي از جانب بيمههرگونه اغلب بدون كه

كلي از سختي و شدت طور بههاي حقوقي  گزار در ساير نظام حقيقت مسائل اساسي از طرف بيمه
  .تري برخوردار است كم

بسياري از قضات اياالت متحده در جايي كه قرارداد بيمه ممكن است بر مبناي دادن 
هستند يا ممكن است  65يئ به فسخ جزاطالعات نادرست تنظيم شده باشد، مايل به دادن حكم

هاي   در ساير نظامياقدامات مشابه. گر ايجاد كنند هايي را در مسئوليت بيمه بالنسبه محدوديت
 قرارداد بيمه يا بيمه اتكايي در مقايسه با رويه 66حقوقي اروپايي وجود دارد و فسخ يا ابطال كامل

انگلستان رويكردي خشك ي ها دادگاهها،  در طول دهه .دهد تر رخ مي ، كممحاكم انگلستان
اند  اخير تعدادي از دعاوي وجود داشتههاي  در سال. كردند نيت اعمال مي نسبت به وظيفه حسن

رده و رويكرد خويش را تعديل ييد نكأاقدام شديد و نارواي حق فسخ را ت قضات ها آنكه در 
   67.اند كرده

                                                           
64. Watterson, Stephan, Carter v. Boehm (1766), ch. 3 in Charles Mitchel and Paul Mitchel, Landmark 

Cases in law of Contract, Hart Publishing, 2008, pp. 57.95. 

65. partial rescission 

66. complete rescission 

  .21 ص پيشين،عبدي مصباح،  .67
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ترين مسئوليت را   بيش،بيمه آن در قراردادهاي معمولدر مفهوم ، در واقع، تعهد به اعالم
  ممكن است از منظر عقل، گر و اعمال آن در اغلب موارد دهد تا بيمه قرار مي ارگز عهده بيمهبر

  .نظر برسد  نيت به  خالف حسن،سليم
  

  نيت در اجرا و تفسير قرارداد  ثير حسن تأ.2ـ2
نيت در اجراي  نشود، قاعده حس  به عهد مياعدي كه باعث تكميل اصل لزوم وفايكي از قو

   .نيت است قرارداد منوط به رعايت قاعده حسناساس آن، اجراي مفاد قرارداد است كه بر
آور  نيت با اصل الزام  و رفتار مغاير با حسن استنيت قرارداد الزمه مفاد تراضي اجراي با حسن

همواره در ارتباط با د بودن قرارداد ناسازگار است و بر همين اساس، اصل احترام به قراردادها را باي
 در اجراي قرارداد  بايدمتعهد قراردادتنها  نه لذا .نيت مورد توجه و بررسي قرار داد قاعده حسن

 تا تعهدات به كندبه سهم خود سعي  متعاهدين بايد هر يك از بلكه ،اشدنيت داشته ب حسن
  .بهترين نحو اجرا شود

ق است و بنا بر  نتيجه پيوند حقوق و اخالنيت در اجراي قرارداد، قاعده لزوم حسندر واقع، 
 اجراي ،نيت رفتار كنند و بر همين اساس  در برابر هم با حسنبايدو طرف د، رعايت همين پيوند
ل بنيادين لزوم وفا راجع به رابطه نزديك اين اصل در اجراي قرارداد با اص 68.قرارداد را بخواهند

   :اند به عهد گفته
و ساير قواعد  ي و اساسي است كه از قاعده لزوم وفا به عهدنيت، اصلي محور اصل حسن«

، ندقوليت در ارتباطع مستقيم و مشخص با صداقت، انصاف و متعارف بودن يا مطور بهحقوقي كه 
وسيله معيارهاي صداقت، انصاف و معقوليت كه در يك زمان  ت گرفته و اعمال آن بهأنش

  69.»شود تجاري حاكم هستند تعيين ميمشخص بر جامعه 
  

ق همه كشورهاي حقوق نوشته و نيت از مقوالتي است كه در حقو ضرورت اجراي با حسن
، مدني فرانسه و آلمان پيشگام بوده قوانين ،در اين زمينه.  مقرر شده استصراحت بهمريكا احتي 

  .از سابقه طوالني برخوردارند
 ماده .»نيت اجرا شوند  با حسندادها بايدقرار «: قانون مدني فرانسه1134 ماده 3اساس بند  بر

اين دو ماده براي  70.دارد  اين مفهوم را بيان مي،باراتي كلي قانون مدني آلمان نيز با ع242
                                                           

يشفا .68 .86، ص1376انتشارات ققنوس،  ،ا بررسي تطبيقي نظريه تغيير اوضاع و احوال در قرارداده،ي، محمدرضا
69. O’Connor J.F., Good Faith in English Law, Dartmouth Publishing Company Ltd., Brookfield USA, 

1990, p. 102. 

متعهد مكلف است تعهد خود را با صداقت و اعتماد متقابل، طبق عـادات و رسـوم پذيرفتـه شـده در             «:براساس اين ماده  . 70
  .» اجرا در آوردتجارت، به
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و مبناي صدور بسياري از اند   نوشته بسيار معروف و شناخته شده در حقوقها دادگاهحقوقدانان و 
  .اند  بودهنيت در اجراي قرارداد ت حسناحكام در رابطه با لزوم رعاي

 خود را   و تعهدات  حقوق  است  موظف هركس«: دارد  ميمقرر   سوئيس  مدني  قانون2  هماد
  حقوق«: مقرر داشته   ژاپن  مدني  قانون1 هماد همچنين .» و اجرا كند  اعمال نيت حسن  اساسبر

 و   و درستي شرافت بايد با تعهدات و  حقوق.  باشد  منطبق  عمومي  و آسايش  بايد با رفاه خصوصي
   .»  مجاز نيست  از حق استفاده سوء.  و اجرا شوند  اعمال نيت حسن   با شرايط منطبق

قراردادهايي «: آمده است  نيز1932 قانون تعهدات و قراردادهاي لبنان مصوب 221در ماده 
 ، و عرف انصافنيت و  و بايد مطابق حسنهستنداالجرا  وجود آمده، الزم  قانوني بهطور بهكه 

  .»تفسير و اجرا بشوند
ويژه  اند و به نيت داشته  پذيرش حسندرال موضعي سرسختانه  كشورهاي حوزه كامنچه  اگر

مريكا كه در حال اكن در حقوق و قابل توجه بوده، لاين رويكرد در حقوق انگليس بسيار برجسته 
آور بودن رعايت  لزام موضوع ا،است ال  حقوق كامنپيرودار كشورهاي  حاضر پيشرو و طاليه

قانون « در صراحت بههاي ناشي از آن اجرا ضمانتنيت در اجراي قرارداد و اعمال حقوق و  حسن
  .درج شده است» شرح جديد حقوق« مجموعه و71»يكنواخت بازرگاني

 1ـ203اده مريكا، در ماك قانون يكنواخت در تمام اياالت  يعنوان به قانون يكنواخت بازرگاني
بر [نيت در اجرا و اعمال آن را  تعهد حسن، داد يا الزام مندرج در اين قانونهر قرار«: دارد مقرر مي
  .»كند ميتحميل ] طرفين

72 قانون  ثيرأنيز تحت ت قراردادهاراجع به مريكا ا» شرح جديد حقوق«  ويرايش دوم205ماده 
 و رفتار منصفانه در اجرا و نيت حسنبه داشتن تعهد ، هر قرارداد«: دارد مقرر مي در اين باره مزبور

  .»كند  از طرفين تحميل ميهريكن را بر اعمال آ
 حسن نيت در متن ماده اخير، تكليف اجراي با» رفتار منصفانه« با افزودن قيد رسد نظر مي به

  . تر شده است تر و روشن  دقيق،و منصفانه قرارداد
اني منتشر گرديد، پرفسور فارنس در نخستين مقاله مهم كه بعد از وضع قانون يكنواخت بازرگ

 ـ تعهدات ديگراز تواند مبناي حقوقي بسياري  نيت مي  كه تعهد اجراي با حسنكرده اظهار 73ورث
 ،عبارت ديگر به. قرار گيرد ـ كنيم  ياد مي74اليي از آن به شروط ضمني كه ما حقوقدانان كامن

و مبناي اعمال طيف اساس  نيقانون يكنواخت بازرگا نيت مندرج در اجراي با حسنبه تعهد 

                                                           
71. Uniform Commercial Code (UCC). 
72. Restatement (Second) On Contracts, § 205 

73. Farnsworth 
74. implied terms 
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.اي از تعهدات ضمني در قرارداد است گسترده  75
 هاي وي در انتقاد شديد از نظرهاي مريكايي كه ديدگاهنظر ديگر حقوقدان معروف ا  به

يم خود را معطوف به  توجه مستق،نيت نظريه اجراي با حسن«پروفسور سامرز مطرح شده، 
 پوشي كرده  چشمها آن تشكيل قرارداد از هنگام در ده اختيار كنن كند كه طرف اعمال امتيازاتي مي

  76.» اجراي قرارداد توجه مستقيم داردكار گرفتن اين اختيار در حين داليل وي براي به و نيز به
77   اختياريكي از طرفين ازشود كه  نيت در اجرا وقتي محقق مي سوء «اين مؤلفبه عقيده 

 دوباره به كردهنظر   صرفها موجب قرارداد از آن  كه بهرا تيازاتي  امكند تااستفاده  اي گونه به خود
نحو متعارف كه مورد انتظار طرف ديگر  ي است كه وي از اجراي قرارداد به و اين زماندست آورد

 خود براي  اختيار است كه طرف از محققنيت در اجرا زماني  حسنبه عكس،. كند مي امتناع ،بوده
مالك  .كند اند، استفاده مي ر داشتهنظ انعقاد قرارداد در هنگام بهفين  كه طر معقوليتحقق هدف

  78.»تفسير در اين مورد عيني است
كننده  نقش نفي( شرح جديد كه با الهام از نظريه پروفسور سامرز 205 ماده »الف«در بند 

نظور بندي به هدف و م نيت قرارداد بر پاي اجراي با حسن«: تنظيم شده، آمده است) نيت حسن
 ند و رفتارهاي گوناگوني را كه بهك كيد ميانتظارات موجه طرف ديگر تأمشترك و هماهنگي با 

نيت   رفتارهاي متضمن سوءعنوان به، انصاف يا معقوليت  شرافت دليل نقض استانداردهاي عام 
اردي كه با  در بيان مو تفسير همين ماده نيز»د« در بند .»كند اند از قرارداد استثنا مي شدهشناخته 

 كامل از مصاديق فهرستيارائه «: شوند، گفته شده است  ميمستثنانيت از قرارداد  اعمال حسن
 ها دادگاه ي موارد زير از جمله مواردي است كه در آرا، با وجود اين.متعدد سوءنيت ممكن نيست

 و عدم كاري داد؛ اهمال، كم قرارماهيتگريز و طفره رفتن از مقتضيات : پذيرفته شده است
 تالش در اجراي قرارداد؛ سوءاستفاده از اختيار در تعيين بعضي مسائل قراردادي؛  دقت وجديت،

...«.79  
اجراي نيت در  اصل حسن اند بر مبناي  همچون پلنيول و ريپر سعي كرده،انبرخي از نويسندگ

آور و  يار زيان براي متعهد قراردادي بسزماني كه اجراي مفاد آندر ، تعديل قرارداد را قرارداد

                                                           
75. Farnsworth, Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform 

Commercial Code, 30 U. Chi. L. Rev. 666, 679 (1963). 
76. Burton, Steven J. “Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith,” (1980) 

94 Harvard L. Rev., p.373 http://heinonline. org/HOL/PDF? handle= hein.journals/ hlr94&id= 

387&print=section&section=18&ext=.pdf 

77. discretion 

78. Ibid, p. 373. 

79. Ibid. 
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.كننددشوار است توجيه    80
  را فرانسه.م.  ق1134 ماده 3 بندنيت در اجراي قرارداد،  طرفداران قاعده لزوم رعايت حسن

كنند كه بايد هر دو طرف  چنين تفسير مي» نيت اجرا شوند قراردادها بايد با حسن«كه مقرر داشته 
در بايد  طرفين .نيت اجرا شود رداد با حسننيت نشان دهند و قرا  حسنآن در اجراي ،قرارداد

 اقدامي كه ايفاي تعهد از هر همياري متقابل داشته باشند و  يكديگر همكاري وبااجراي قرارداد 
 در  راتوان اجراي قرارداد  نميمتعهدلهبنابراين از . دورزنسازد اجتناب  را براي يك طرف دشوار مي

مترقبه كه اوضاع و احوال ه عدم توجه به حوادث غيرك چرا ؛شرايط سخت و دشوار انتظار داشت
 رفتار مغاير با ، و مطالبه اجراي دقيق و كامل قرارداد در چنين شرايطيساختهقرارداد را دگرگون 
   81.شود حسن نيت تلقي مي
در شرايطي كه تعادل اقتصادي و توازن اوليه قرارداد بر اثر تغييرات   به عبارت ديگر

  جراي تعهد با همان شرايط قبلي بهسختي بر هم ريخته و ا به سياسي و غيرهتحوالت  اقتصادي،
 اگر دنبال دارد، به را غيرمتعارف  سنگين وهاي هزينهالعاده و   دشوار شده كه مشكالت فوقحدي

 كه نيت دانست و مدعي شد توان او را طلبكار با حسن  نميكند اجراي كامل آن را مطالبه متعهدله
  .م استأنيت تو  قرارداد با رعايت قاعده حسن دقيقاي اجردرخواست

اند   به مخالفت با اين نظريه پرداختهحقوقداناني كه. اين نظريه مصون از انتقاد نمانده است
نيت ايجاب  سن ولي اعتقاد دارند كه اصل ح،اند  يك قاعده عمومي پذيرفتهعنوان بهرا  نيت حسن
 باشند و از اجراي آن خودداري نكنند و شروط ايبندپكند طرفين همواره به مفاد تراضي  مي

 الزام به اجراي تعهد در موقعيتي كه شرايط و اوضاع ،بنابراين. طرفه تغيير ندهند قراردادي را يك
  تنها هيچ  نه، هيچ نقشي در ظهور و پيدايش آن نداشتهمتعهدله ولي ،و احوال دگرگون شده

  .استآن   منطبق بر بلكه كامالً،رارداد نداردمغايرتي با قاعده حسن نيت در اجراي ق
شود و كسي كه   اصل تلقي مي،نيت در هر مورد  فرانسه حسن.م. ق2268البته مطابق ماده 

كه احراز و   ضمن آن؛ است بايد ادعاي خود را ثابت كندنيت نيت يا رفتار خالف حسن مدعي سوء
 مرتكب ،ر شرايط منقلب شده و تغيير يافته با درخواست اجراي تعهد دمتعهدلهاثبات اين امر كه 

كه مفهوم   چرا؛رسد نظر مي   بسيار سخت و بعيد بهرفتار كردهنيت  سوءنيت شده يا مغاير با حسن
. خوبي تبيين نشده است نيت كه يك امر دروني و نهاني است هنوز در حقوق به و قلمرو حسن

الزمه اين سخن آن است كه تا . د ندارد مالك دقيقي براي تميز و سنجش آن وجوكه اين مضافاً
توان رفتار يا عملكرد او را مغاير با   در اين خصوص به اثبات نرسيده نميمتعهدلهنيت   سوءوقتي
   .كردنيت محسوب  حسن

                                                           
  .90، ص1376كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، انتشارات شركت سهامي انتشار، چاپ دوم،  .80
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، يكي از نيت در اجراي آن حسنلزوم اد بر مبناي خصوص تعديل قرارد در حقوق ايران در
نيت  حسنبا بر فرض كه بتوان تكليف مربوط به اجراي «: نويسد نويسندگان برجسته حقوق مي

خالف اصل لزوم قراردادها و توان اين قاعده را بر  دشواري ميقرارداد را از قانون استنباط كرد، به
كس حق ندارد در روابط اجتماعي به تقلب  گمان هيچ بي. كار برد بندي دو طرف به مفاد عقد بهپاي

ولي در اين نتيجه ترديد است . دادي نيز از اين قاعده بيرون نيسترابطه قرار. و تدليس دست زند
 در اجراي تعهد مخالف دانست؟ آيا لزوم نيت حسنتوان با  كه آيا سختگيري در گرفتن حق را مي

كار گرفته شود يا براي معاف   مفاد تعهد و اجراي كامل آن بهتأييد در جهت دنيت باي داشتن حسن
  82»شدن از اجراي آن؟

  :نيت در تفسير قراردادها نيز از دو جنبه قابل بررسي است ر حسنآثا
 انيت در تفسير قرارداد بدين معن از جنبه نخست حسن: كننده نيت قاضي رسيدگي حسن .1

نيت طرفين قرارداد تفسير و   را با فرض صداقت و حسن، هر قراردادكننده است كه مرجع رسيدگي
  . از نكات مورد اختالف رفع ابهام كند

كند تا حدود التزامات  عواملي است كه به قاضي كمك مي نيت از ابزار و  حسن،در اين مفهوم
االصول با اطمينان به   زيرا هر طرف قرارداد علي؛سازدن و آثار قراردادي را مشخص طرفي
شود و آثار قرارداد را   تعهداتي را متقبل ميكرده،نيت طرف مقابل بر مفاد عقد تراضي  حسن
نيت را در وجود طرف مقابل هم در مقام تعيين  يرد و حق دارد كه فرض صداقت و حسنپذ مي

د از  نداريك از طرفين حق  محقق بداند و هيچها آنتعهدات و آثار قراردادي و هم در مقام اجراي 
  .استفاده كنند نيت موجود سوء حسن

ده باطني و تقدم اراده  از دو نظريه تقدم اراهريكاساس مقتضاي كننده بايد برقاضي تفسير
 اگر ، به عبارت ديگر.، عمل كندظاهري كه در سيستم حقوقي حاكم بر قرارداد پذيرفته شده

بايد از تمام عواملي كه در دسترس او قرار دارند و او  نظريه اراده باطني پذيرفته شده باشد، قاضي
 شهود به قصد واقعي اطمينان  مثال اگر با شهادت.رسانند، غافل نشود را به قصد واقعي طرفين مي

                                                           
طور قطع پذيرفته نشده،      هنوز به نيت   يران، اصل حسن   گفتيم در حقوق ا    ه قبالً ك چنان .90ـ91ص  همان،   ناصر كاتوزيان،    .82
برخي نويسندگان حقوق براي توجيه اين مفهوم در  .تنيت تدوين شده اس مبناي انصاف و حسن كن قواعدي وجود دارد كه برل

رفـي عقـد    بـه عهـد را از لـوازم ع   نيـت در وفـا   اند و رعايـت حـسن    قانون مدني استناد كرده225 و 220حقوق ايران، به مواد   
برخي ديگـر   . 179، ص   1351 ،، تهران »قراردادها تعهدات و  «،2  صفايي، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج      سيدحسين( :اند دانسته

 قـانون نحـوه    4 قانون مـدني و مـاده        1165 و   1164،  263،  319،  680 اي نصوص قانوني ديگر مانند مواد         نيز با توجه به پاره    
دوره حقـوق   جعفر جعفري لنگرودي،    محمد :اند  نيت در حقوق ايران شده      به قبول اصل حسن   ل  هاي مالي، قائ   اجراي محكوميت 

  .206، ص 1378، 3چ ، انتشارات گنج دانش، »حقوق تعهدات«، مدني
هاي حقوقي گروه حقوق نوشته و  نيت در حقوق ايران و ساير نظام منظور مالحظه تحليل تفصيلي مفهوم، آثار و جايگاه حسن به

 دانشكده حقـوق    ،»نيت در قراردادها    بررسي تطبيقي حسن   «:نامه كارشناسي ارشد نگارنده با عنوان        پايان جوع كنيد به  ال ر   كامن
  .1385شهريور دانشگاه شهيد بهشتي، 
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 ولي اگر نظريه اراده .نظر نكند پيدا كرد، به بهانه وضوح عبارات از تمسك به شهادت صرف
ن خارجي از مدلول صحيح عبارات اعراض نكند و فقط هري پذيرفته شده باشد به سبب قرائظا
 ديگر متوسل شود و در واملد، به عرف و عن عبارات براي او ابهام داشته باشكه واقعاً صورتي در
  .نيت را رعايت كند گيري اين عوامل نيز حسنكار به

 را درباره نيت حسن از متعاملين، هريكالزم است از اين منظر : نيت طرفين قرارداد  حسن.2
 آنچه در واقع از عبارات طرف براساسهنگام عقد قرارداد بايد  از جمله .ديگري مراعات كند

استفاده   كند و نبايد از اشتباهات و خطاهاي طرف مقابل سوءود را انشا، عبارات خ فهميدهمقابل
  .كند

فرض بر اين است كه طرفين، مطابق مقتضاي آگاهي خود از عبارات قرارداد، اقدام به انشاي 
 در طرفين داللت نيت حسن بر وجود گفت هر قراردادتوان  كه مي يطور بهاند،  عبارات قرارداد كرده

 از طرفين را طوري تفسير كند هريك قاضي يا داور نيز بايد عبارات ، اين اساسبر. ضمني دارد
 در برخورد با عبارات طرف ديگر منافات پيدا نكند؛ بدين معنا كه طرف ها آننيت  كه با حسن

شود، عبارات خود را انشا   نوعي از عبارات طرف مقابل فهميده ميطور بهمقابل با توجه به آنچه 
  .آيد، قبول كرده است تعهداتي را كه بدين صورت از عبارات او برميكرده و تنها 

83  و اطمينان ثير ميزان اعتمادشود، تأ نيت طرفين مطرح مي ره حسنيكي از مباحثي كه دربا
  . از طرفين به هم در تفسير قرارداد استهريكمتقابل 

د ظهور خاصي براي  از هم، سبب ايجاها آنميزان اعتماد طرفين به يكديگر و ميزان شناخت 
ه اعتمادي كه به هم دارند، عبارات را موجز آورده ـ چون طرفين با عنايت بشود؛ ن قرارداد ميـمت
داند   از طرفين ديگري را امين ميهريكبه عالوه چون . گذارند  مسائل را مسكوت ميييا بعض و

شروط و بندهاي قرارداد ، در درج نخواهد گذاشت خود را زير پا ويو اطمينان دارد كه او منافع 
 از طرفين از قصد و غرض ديگري، نقش اساسي هريكلذا توجه به شناخت . كند دقت كافي نمي

 از قصد و غرض طرف مقابل  از طرفين تا چه حدهريكدر تفسير ايفا خواهد كرد و بايد ديد كه 
 ترتيب، بديند و  و با توجه به اين امر، مفاد قرارداد ظهور خاصي پيدا خواهد كرداشتهآگاهي 

  84.شود مين كند، بر قرارداد بار مي را تأها آنغرض و هدف مشترك معنايي كه 
 در :اند االجرا دانسته نيت را در مرحله تفسير قراردادها هم الزم حسن  از كشورها  برخي قوانين

امات و كننده حدود التز  يكي از عوامل تعيينعنوان بهنيت   حسن،قانون مدني اتيوپي 1732ماده 
 تفسير  نيت حسنعقود بايد بر مبناي « :موجب ماده مزبور به. آثار قراردادها شناخته شده است

                                                           
83. reliance 

هاي حقوقي معاصر، انتـشارات دفتـر تبليغـات          قشقايي، حسين، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و نظام           .84
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نيت   حسن بااد بايد مطابق قانون مدني آلمان اعالم داشته كه قرارد157همچنين ماده  .»شوند
  . كه نيازمند توجه به عرف عمومي است، تفسير شود

 اجراي صحيح و مطلوب هر كه اينداد و با توجه به اجراي قرار نظر به مالزمه تفسير و
اد است، در قوانين  مستلزم تفسيري درست و منطبق بر انتظارات اوليه طرفين از قرارد،قرارداد

نيت در مرحله اجراي قرارداد مورد تصريح مقنن قرار   تنها حسن،جمله فرانسه برخي كشورها از 
مريكا كه در حقوق ا. شود صريحي مشاهده نمياد، نص نيت در تفسير قرارد گرفته و راجع به حسن

و مقررات ديگر   در قانون يكنواخت بازرگانينيت در اجراي قرارداد صراحتاً لزوم رعايت حسن
 تالزم و ،رو  اين  از. شود اي ديده نمي ، مقررهاعالم شده، راجع به رعايت آن در تفسير قرارداد

 كه محاكم و مراجع داوري در اين كشورها لزوم رعايت رابطه تنگاتنگ اين دو موضوع باعث شده
  . در تفسير قرارداد را هم مورد توجه قرار دهندحسن نيت

 
  نيت ي حسناجرا ضمانت .3

آور و موجد تكليف، متضمن تعهدات و وظايفي   اصل الزامعنوان بهنيت   گفته شد، حسنكه چنان
 ،عبارت ديگر به. حقوق ناشي از قرارداد است تشكيل، اجرا، تفسير و اعمال جريانبراي طرفين در 

 در صورت توافق قرارداد را امضا كرده، مذاكرات قراردادي را آغاز ،نيت طرفين بايد با رعايت حسن
  .كنندنيت عمل   در تفسير و اجراي آن نيز با حسن الزم استهمچنين. كنند

ي تخلف از اين اصل اجرا  ضمانت، موضوع نيت حسنل اساسي راجع به  يكي از مسائ،بنابراين
 از تعهدات ناشي از هريكي نقض اجرا  ضمانت ،به بيان ديگر.  از مراحل قرارداد استهريكدر 

 نمونه، تعهد به افشا و دادن اطالعات اساسي، عدم عدول از ايجاب، عدم قطع عنوان به(اين اصل 
توسل به فاداري و عدم هد به صداقت، ونيت مذاكرات، تعهد به همكاري، تع ناگهاني و با سوء

چيست و در اين صورت چه حقوق يا ...) رارداد و ـلب در جريان اجراي قـرنگ و تقـني فريب و
كننده  و مسئوليت نقضشود؟  نيت ايجاد مي  جبراني و حمايتي براي طرف مقابل با حسنكار و ساز

  ؟چيستنيت  حسن
موضوع بند  كه كردتوان ذكر  ي عمده براي نقض اين اصل مياجرا ضمانت دو ،كلي طور به

دهنده قرارداد مانند فسخ، ابطال يا   خاتمهكارهاي و سازدر بند اول : استنخست و بند دوم زير 
 مسئوليت طرف خاطي به جبران خسارات ،بطالن قرارداد مورد بررسي قرار گرفته و در بند دوم

  .وارده بيان شده است
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  پايان دادن به قرارداد .3ـ1
يا اعالم بطالن و  طرف مقابل ون به قرارداد از طريق فسخ يا ابطال آن توسط خاتمه داد

 و مراجع داوري از ابزارهاي حقوقي به كار ها دادگاه يقضاياعتباري قرارداد در قانون يا رويه  بي
ترتيب   بدين؛ استنيت نيت يا اقدام مغاير با حسن ي نقض حسناجرا ضمانت عنوان بهگرفته شده 
نيت در قرارداد، براي طرف  ذار در مواردي بر مبناي نقض تعهد لزوم رعايت حسنكه قانونگ

كلي قرارداد را باطل طور بهبيني كرده و يا   حق فسخ يا ابطال قرارداد را پيشمتضرر از اين تخلف،
  . استكردهاثر اعالم  و بي

ر انجام آن يا قصور د حق فسخ يا ابطال قرارداد ممكن است مبتني بر عدم انجام تعهد و
 مطلق يا در شرايطي طور بهيا در خود قرارداد  توسط طرف مقابل از سوي قانونگذار مقرر شده و

  .بيني شده باشد براي يكي از طرفين پيشخاص 
در اين . نيت است  گفته شد، نمونه بارز قرارداد مبتني بر حسنكه قبالً قرارداد بيمه، چنان

ناپذير  ار ضروري و اجتنابگز ويژه بيمه ز جانب طرفين به انيت حسن رعايت حد اعالي ،قرارداد
 هنگام در ثر در قرارداد بيمه را مؤل اساسي و حقايق ار بايد تمام مسائگز  بيمه،بر اين اساس. است

ا كتمان حقايق، ايجاد حق فسخ يا ابطال قرارداد ـي عدم افشا ياجرا ضمانت .كندامضاي آن افشا 
 در اين رابطه مقرر 1316 قانون بيمه ايران مصوب 12ماده  .رداد استيا در مواردي بطالن قرا و

  : دارد مي
 اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب  از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداًعمداً ارزگ گاه بيمههر«

ي باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در طور  بهيا اظهارات كاذ اظهار نشده و
  .» عقد بيمه باطل خواهد بودگر بكاهد نظر بيمه

  
 نقض غيرعمدي تعهدات ناشي از اصل حداكثر بر اثر قانون مزبور 13 همچنين ماده 

  :در اين ماده آمده است.  استكردهبيني  گر پيش نيت حق فسخ قرارداد را براي بيمه حسن
 عقد بيمه باطل اگر خودداري از اظهار مطالب يا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد« 

در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه . شود نمي
افت در صورت رضايت او دري ارزگ  را از بيمهگر حق دارد يا اضافه حق بيمه معلوم شود بيمه

  .» ... فسخ كند كند و يا قرارداد بيمه راداشته قرارداد را ابقا
  

قرارداد بيمه دريايي، يك «: دارد مقرر مي انگليس هم 1906 يمه دريايي سال قانون ب17 ماده 
 از طرفين اين تعهد را رعايت هريككه  صورتي  است و درنيت حسنقرارداد مبتني بر حد اعالي 

   .»د توسط طرف مقابل قابل ابطال است، قراردانكنند
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ون ياد شده در پرونده معروف حكم به بطالن قرارداد در حقوق اين كشور، قبل از تصويب قان
Carter v. Boehm  قاضي پرونده با تكيه بر اعتماد ادر اين دعو.  مطرح شده بود1766در سال 

ار حكم به زگ نيت از جانب بيمه ار و لزوم رعايت حد اعالي حسنزگ گر به اظهارات بيمه بيمه
  :  استكردهنامه صادر بطالن بيمه

 شود، كتمان چنين خطرگر در تخمين ايق منجر به جهل بيمهداشتن حق اگر اين مخفي نگه...«
چند اين كتمان ممكن است   هر.نامه باطل است  بيمه، در نتيجه تقلب محسوب شده،شرايطي

  85.»...گر فريب خورده است  بيمه،ن همهاشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولي با اي به
  
 در قرارداد ي مزبوراجرا  ضمانت ديدگاه خود راجع به ي انگليسها دادگاههاي اخير،  در سال

موارد، يك اقدام شديد و  بر اين باورند كه فسخ يا ابطال قرارداد در اين بيمه را تعديل كرده،
را از حمايتي كه وي خواستار آن  ارگز گر، بيمه ييد چنين حقي براي بيمهمنصفانه است و تأغير

  اين محروميت عموماًاز آن رو كهويژه   به؛ محروم خواهد كردبوده و براي آن وارد قرارداد شده،
  .است گذار بدون تقصير واقعي و عمدي از جانب بيمه

تر در جايي كه قرارداد بر مبناي دادن اطالعات  مريكا با اتخاذ رويكردي معتدلي اها دادگاه 
 يا هستند جزئي ل تنظيم شده، مايل به دادن حكم به فسخدم بيان برخي مسائيا ع نادرست و

هاي  در ساير نظام. گر در نظر بگيرند هايي را در مسئوليت بيمه ممكن است بالنسبه محدوديت
تر ديده   رويه محاكم انگليس كمحقوقي اروپايي نيز فسخ يا ابطال كامل قرارداد در مقايسه با

  .شود مي
كلي طور بهرداد و هاي قانوني فسخ يا ابطال قرااجرا  ضمانتيكي از نكات مهم در اعمال 

 كسي كه خواهان فسخ ،به عبارت ديگر. ست اها آنكننده   اعمالنيت حسن دادن به قرارداد، خاتمه
 را نيت حسنهاي مزبور اجرا  ضمانتيا ابطال قرارداد است بايد خود نيز در استناد به حقوق و 

كننده از حق مزبور،  ستفادهاحوال و انگيزه ا كه بنا به قرائن و اوضاع و صورتي لذا در. رعايت كند
نيت در قراردادها باشد، قبول اين حق و ترتيب  توسل و استناد به آن مغاير با تعهد رعايت حسن

 عدم رعايت خصوصالبته در . ت ممنوع اسقضاتنظر غالب حقوقدانان و    آن بهدادن بهاثر 
هاي مختلف حقوقي  نظر در سيستم دنبال دارد وحدت بهاي  نيت در اين قسمت چه نتيجه حسن

كلي اعمال حق طور بهكنند و برخي  ي جبران خسارت را اعمال مياجرا ضمانتبرخي . وجود ندارد
  . اند در چنين مواردي ممنوع كردهرا 

                                                           
85. Watterson, Stephan, Carter v. Boehm (1766), ch 3 in Charles Mitchell and  Paul Mitchell, Landmark 

Cases in the Law of Contract, Hart Publishing, 2008. 
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  جبران خسارات. 3ـ2
غاير با نيت يا رفتار م ي عدم رعايت حسناجرا ضمانتحكم به جبران خسارات پركاربردترين 

در طول . يا در اعمال حقوق ناشي از آن است ، انعقاد و اجراي قراردادرهنيت در مراحل مذاك حسن
 ضمانت، جود يك رابطه قراردادي بين طرفين، به دليل عدم ومذاكرات مقدماتي و تشكيل قرارداد

 لذا در اين مرحله، و داد موضوعيت ندارد به بطالن قرارهايي چون حق فسخ، ابطال يا استناداجرا 
طع ناگهاني مذاكرات، عدول با  مانند ق،نيت نيت يا رفتار خالف حسن ض حسني نقاجرا  ضمانت

 و مانند  يجه مذاكرات قبلي به دست آمدهنتاسراري كه در   و، افشاي اطالعاتسوءنيت از ايجاب
  . به طرف مقابل است، حكم به جبران خسارات واردآن

ارت در صورت نقض تعهد بران خسضرورت ج  اصول حقوق قراردادهاي اروپايي301در ماده 
 طرفي كه ، اين مادهموجب  به.  بيان شده استصراحت به مذاكرات مقدماتي جرياننيت در  حسن

هايي  يانكند مسئول ز يا مذاكرات را قطع مي كند و نيت و رفتار منصفانه مذاكره مي مغاير با حسن
  .آورد است كه به ديگري وارد مي

قراردادي حكومت دارد،   دكترين تقصير پيشها آنا كه در كشورهايي مانند آلمان و ايتالي در
ه و محكوميت نيت تلقي شد  نقض حسن اصوالً، بدون توجيه متعارف،خودداري از ادامه مذاكرات

با تكيه بر نظريه  در حقوق فرانسه نيز. دارد پي  طرف متضرر را در  بهبه جبران خسارت وارد
اد قرارداد كه نتيجه اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي استفاده از حق، حق امتناع از انعق سوء
متعارف باشد، منافي با غير و  غيرمنتظرهطور بهكه پس از مذاكرات طوالني و  صورتي در است،
سئول حق، طرف قرارداد م استفاده از قراردادي سوء بر مبناي تقصير غير محسوب شده،نيت حسن

  .استجبران خسارات ناشي از آن 
 ضمانت اعمال حقوق ناشي از آن نيز عبارتي در اجراي قرارداد و  تشكيل قرارداد و به پس از

اعمال   گفتيم در پايان دادن به قرارداد وكه قبالً چنان. استي جبران خسارت قابل استفاده اجرا 
 عدم ،بنابراين. كنندنيت را رعايت  ساير حقوق منبعث از قرارداد يا قانون نيز طرفين بايد حسن

هاي مزبور ممكن است منجر به عدم اعتبار اجرا  ضمانتنيت در استناد به حقوق و  رعايت حسن
  . گردد و محكوميت به جبران خسارات وارداعمال حق مزبور

  
   نتيجه بحث

 مانند قاعده ،واعدي معينم مبتني بر يك مفهوم اخالقي بود كه در قالب قدرحقوق ر نيت حسن
  درستكاري،با مفاهيمي چون نيت هميشه ، حسناين حقوقدر  .شد مي به عهد اعمال لزوم وفا

 و تحول و توسعه دنبال تحوالت تجاري  به . بودهمراه معقولقابليت اعتماد و رفتار صادقانه و 
است مورد  قواعد حقوقي جديد قابل استخراج ، كه از آنمبنايي عنوان بهنيت   حسنقواعد حقوقي،
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، بلكه  در تفسير قراردادهاضابطه يك عنوان بهتنها   نهنيت  كه حسنابدين معن استفاده قرار گرفت؛
   .آور براي طرفين تلقي گرديد  الزامارد براي ايجاد تعهدات يك استاندعنوان به

 عنوان بهرا » نيت و رفتار منصفانه حسن«فاهيم هاي گروه حقوق نوشته م صاحبنظران نظام
ال، به   صاحبنظران حقوق كامن،در مقابل. دكنن  ميان اساسي نظام حقوقي خود تلقييكي از ارك

نظام منصفانه كردن   يكي از تحوالت حقوقي اخير در جهت عادالنه وعنوان بهاين مفاهيم تنها 
 .نگرند حاكم بر حقوق قراردادها مي

ينه مذاكرات اوليه و مسئوليت  در حقوق كشورهاي گروه نخست، اصل مزبور در زم
منقول، نكاح، اسناد تجاري و اردادها، تصرف اموال منقول و غيرو اجراي قرقراردادي، تفسير  پيش
هاي حقوقي  كلي در نظامطور به. استاي ايجاد قواعدي در اين مباحث  و مبندارد حكومت غيره

به اثبات كند بايد آن  نيت استناد مي است و شخصي كه به سوءنيت حسنبر ياد شده، اصل 
  .برساند

نيت در  توان در مورد رعايت حسن دشواري مي ال به  كامن مبتني برهاي حقوقي  در نظام
 و اصل كردمراحل پيش از قرارداد و حتي مراحل اجرا و تفسير قرارداد يك اصل كلي استنباط 

 شروط قرارداد و نيز انتظارات اوليه طرفين حسباوليه اين است كه احكام قرارداد و شرايط آن 
بيني آثار آن توجه  يت و حتميت قرارداد و قابليت پيشنظام به قطعدر اين . تفسير و تكميل شود

 آزادي قراردادي و تراضي طرفين بر مفاهيمي ، و اصل حاكميت اراده و به تبع آنشدهخاصي 
 .داردن عدالت معاوضي و انصاف ترجيح چو

 تنها يك اصل كلي تحت عنوان ويژه انگليس و كانادا، نه كشورها، به  در اين گروه از
داليلي    بهها آننيت و رفتار منصفانه به رسميت شناخته نشده، بلكه قضات و حقوقدانان  حسن

نيت و تضاد آن با تراضي طرفين و اصل حاكميت اراده، با  چون عدم قطعيت و ابهام مفهوم حسن
در  اند كه  و در مقابل اذعان داشتهاند كردهيك قاعده كلي مخالفت  عنوان بهاي  اتخاذ چنين ايده

نيت و رفتار  يت از حسني مرتبطي وجود دارند كه ناظر به حما قواعد جزئ،درون اين نظام حقوقي
هاي نظام حقوقي  و نيازهستندسوءاستفاده از حق نيز منصفانه و عادالنه و منع فريب و نيرنگ و 

   .كنند ميمين را در اين خصوص تأ
نيت و رفتار منصفانه را در رابطه  نظريه حسن پيشرفته نحوي نسبتاً بهدر اين ميان، تنها امريكا 

هاي حقوق  امثير دكترين نظدر اين كشور، تحت تأ. پذيرفته است صريح طور بهبا اجراي قراردادها 
دنبال آن  در قانون يكنواخت بازرگاني و به سيس حقوقي خاص حقوق آلمان، اين تأطور بهنوشته و 

 صريح طور بهشرح جديد حقوق راجع به قراردادها  مانند ،هاي تحليلي حقوقي ديگر در مجموعه
 مانند كانادا ال ساير كشورهاي كامن يقضايشناخته شده و از حقوق اين كشور به دكترين و رويه 

  .نفوذ كرده است و استراليا
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 يقضاينيت بدان مفهوم كه موضوع بحث محافل حقوقي و رويه  اصل حسن،  در حقوق ايران
 ر قرار نگرفته و موارد بيان شده كه بيقضاييرش مقنن و رويه محاكم غربي است مورد پذ

توان از   و نميهستندخصوص مورد خويش قابل اعمال  پذيرش اين مفهوم داللت دارند تنها در
هاي   با اين حال به پشتوانه وجود ريشه.كرد يك اصل كلي و فراگير در قراردادها استنتاج ها آن

ر روابط حقوقي و ثيراتي كه اين منابع درفي در اين اصل و تأ، عقلي و عفقهي و مباني اخالقي
در روح  اعتنا نبوده و آن را رسد قانونگذار به كليت اين موضوع بي نظر مي ، بهدنحقوق اشخاص دار

   .مقررات ملحوظ داشته است قوانين و
ناسايي  ش،المللي هاي داخلي و بين امروزه با رشد پرشتاب روابط اقتصادي و تجاري در صحنه

كه محاكم  ناپذير است؛ چنان  امري اجتناب،نيت و فرض وجود آن در روابط اقتصادي صريح حسن
 قراردادها و ،به اين اصل المللي در موارد فراواني با استناد داوري بينهاي  ديوان و يقضاي

قانونگذاري رود دستگاه  انتظار مي. اند كردهحكم  المللي را تفسير و مبادرت به صدور معاهدات بين
تر قوانين جاري با حقوق زنده دنيا، با  ما نيز در پاسخ به اين نياز حقوقي و در جهت انطباق بيش

 موجبات پويايي و توسعه قواعد عمومي قراردادها و ،درج صريح اين اصل كلي در قوانين موضوعه
 .حقوق اسالمي را فراهم سازد
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