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:چكيده
و از سوي ديگر مفهومي پيچيدهحسن نيت از يك سو واژه ،در گستره حقوقكه است اي آشنا

بوده اين نهاد اخالقي كه همواره مورد سفارش اولياء الهي. در دست نيستنآاز دقيقيتعريف

كه. عمده در حقوق موضوعه ايفا مي كندياست چندي است نقش برخي از كشورها تا جايي

حقوق انگليس گرچهدر. از آن با عنوان يكي از اصول كلي حاكم بر قراردادها نام مي برند

برخي نويسندگان رعايت حسن نيت را در اجراي قرارداد به عنوان يك قاعده كلي قبول دارند، 

گ و اين گروه رعايت حسن نيت را در اجرراما اين نظر مورد انتقاد ديگران قرار ا تنها در فته

در حقوق ايران نيز گرچه در قوانين مختلف، مبناي برخي احكام. موارد استثنايي پذيرفته اند

لزوم رعايت حسن نيت در مرحله اجراي قرارداد است، اما پذيرش آن به عنوان يك قاعده كلي 

.محل ترديد است

:واژگان كليدي
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 مقدمه
به اعمال خير تو م با نيت نيكو دعوتأحسن نيت مفهومي است اخالقي كه اشخاص را

و آنان را از سوءيم و كند مي نيت و.دارداقدامات شريرانه باز  حسن نيت در خانواده افعال

و مي... صفاتي چون انصاف، اعتماد، وفاداري، صداقت، اخالص .گيردجاي

وي ارزش اخالقي جايگاهامروزه اين قواعد اجتماعي كسب شگرف در عرصه حقوق

تأثير. ده استكرگذاران را به سوي تدوين قوانين بر مبناي حسن نيت هدايتو قانونهدرك

و باالخص قراردادها، بحثي است كه در وضع كنوني  حسن نيت در وضعيت حقوقي اشخاص

و به محتواي بسياري از مقاالت  حقوقدانان عموماً. خود اختصاص داده استكتب حقوقي را

ب دره در پي پاسخ به اين پرسش هستند كه آيا حسن نيت عنوان يك مفهوم اخالقي پسنديده

كه حسن نيت در گستره،به عبارت ديگر كند يا خير؟عالم حقوق نقشي ايفاء مي  درست است

و مورد قبول عموم است لكن آيا چنين مفه مياخالق يك ارزش محسوب تواند در حقوق ومي

و و داراي ضمانت اجرا باشد؟ موضوعه نيز موضوع بايدها  نبايدها قرار گرفته

ودر مقام پاسخ به اين سوال، قانون به راهي رفته گذاران .اندنويسندگان حقوقي هر كدام

 مردد،اند در وجود چنين اصل واجد ضمانت اجراييآنان كه در سيستم حقوقي كامن لو زيسته

ميو غالباً وكردر مقابل، حقوق نوشته با داخل.كنند آن را انكار دن اين مفهوم در قواعد

ميطرفين قرارداد مقررات خويش  به رعايت حسن نيت در اعمال حقوقي .نمايدرا ملزم

ميدر مقاله و حقوق ايران به بررسي موضوع در حقوق انگليس :پردازيمحاضر

 تعاريف-1
ن نيتحستعريف-1-1

وحسن نيت واژه كه در لغت قصد مي اي است در مقابل سوء نيت  دهدنيت نيكو را معني

 در تعريف حقوقي اين مفهوم اخالقي، حقوقدانان مواضعي متفاوت اتخاذ.)6،7867،دهخدا(

كه برخي به تعريف حسن نيت دست يازيده.اندكرده اند ديگران اين مفهوم را غير در حالي

.)Powers, 1956( ده اندكرو نامتناسب با حوزه حقوق وصف قابل تعريف

و باور درست دانسته كه يكي از مؤلفين حقوقي، حسن نيت را حالتي دروني مبتني بر قصد

و.واجد دو جنبه ايجابي وسلبي است و پسنديده و باور درست به معني قصد از جنبه ايجابي،

و پرهيز از تحصيل هرگونه از جنبه سلبي، به مفهوم خودداري از حيله،  و كتمان واقع اغفال

را.)Black, 1988, p. 693( امتياز نامعقول از ديگري است مجلس اعيان انگلستان، حسن نيت

و بدون هر گونه پنهان كاري توصيف نموده است   .Trietle, 2003, p(يك رفتار منصفانه، آشكار

273(.
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ن مييكي از مؤلفين حقوقي ايران در معني حسن كه اقدام«: نويسديت وضع فكري كسي

مي) كه منشأ اثر حقوقي است(به عمل حقوقي يا مادي  و تصور دارد كه از روي اشتباه كند

و حال اينكه موافق قانون نيست .)14،ص1372جعفري لنگرودي،(»عمل او بر وفق قانون است

به تعاريف مذكور در فوق حسن نيت:دكر تعريف گونه را اينآنتوانمي،با توجه

و عدم آگاهي از موضوعاتي  و اخالص در انعقاد يا اجراي قرارداد عبارتست از وجود صداقت

به بيان ديگر، اعتقاد دروني فرد به صحت عملكه شخص را در مظان اتهام قرار مي و دهد

.حقوقي خويش

 حسن نيت در اجراي قراردادتعريف-1-2
و همكاري در اجراي حسن نيت در اجراي قرارداد به معنا به عهد، گفتار ي وفاداري

و در مرحله.باشد تعهدات ناشي از عقود مي به بيان ديگر، متعاملين بعد از انعقاد قرارداد

و از سوءكراجراي تعهدات قراردادي مي بايست با حسن نيت رفتار نيت در عمل به مفاد ده

.قرارداد اجتناب ورزند

با«:ستا مي نويسديكي از حقوقدانان در اين را حسن نيت، اجراي قرارداد منظور از اجراي

و مطابق ضرب المثل معروف فرانسوي،  و شيوه مطلوب در عرف است و امانت با درستي

.)113،ص1382شهيدي،(»اجرا كند» پدر خوب خانواده«متعهد بايد قرارداد را مثل 

دبه نظر مي پي بحث از حسن نيت در رسد لزوم داشتن حسن نيت در اجراي قرارداد، ر

به انعقاد مي و توأم با حسن نيت متعامل در تشكيل قرارداد، كه بعد از رفتار منصفانه باشد چرا

و يا با حسن نيت، اجراي  و سيرت پسنديده اقدام به اجراي تعهد نموده تبع بايد با نيت نيك

. تعهد طرف را بخواهد

 ليس حسن نيت در اجراي قرارداد درحقوق انگ-2
 مباني نظري-2-1

به عنوان قاعده به رسميت حقوق انگليس اصل كلي حسن نيت را اي حاكم بر قراردادها

بنمي و برخي حقوقدانان نيز  طور قطع پذيرش مفهوم كلي حسن نيت را مشكله شناسد

مي.)Zimmermann, 2003, p. 39( دانندمي را اينان حتي اظهار كه معناي حسن نيت  دارند

به نظريه حسن نيت در اجرا داراي.دانندنمي در مقابل، برخي از حقوقدانان انگليسي راجع

كه موارد1956رافائل پاول در سال.ديدگاه مثبت هستند  خاص وجود دارندي اظهار داشت

و در صورت فقدان قاعده كه در آنها حقوق قراردادهاي انگليس داراي عنصر حسن نيت است
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ن به حسن و يا به تعهدات ضمني موهوم متوسل شوند بيراههيت، محاكم بايد  روند

)Brownsword, 1999, p. 13(.

به حسن نيت در دانشگاه آكسفورد1991قاضي استين در سال  در يك سخنراني راجع

به هدف حقوق قراردادها اظهار داشت كه در استفاده از تكنيك باالي كامن لو بيشترين توجه

مييعني به و معامله منصفانه صورت .)Brownsword, 1999, p. 13(گيرد پيشرفت حسن نيت

ب بهه اما و با جمع آراء مختلف بايد چنين گفت كه حسن نيت در اجراي قرارداد طور كلي

كه در نظام و،هاي حقوق نوشته جريان داردآن نحو  علي در حقوق انگليس موجود نيست

مي توان حكومت آن را در اين نظام حقوقي رغم مطلوبيت مفهوم حسن نيت، به دشواري

و اثبات  اكراه، هاي موردي مانند اشتباه،طرفين قراردادي جز در چارچوب دكترين.دكرمشاهده

و اعمال نفوذ ناروا، تدليس، ب...ممنوعيت انكار پس از اقرار ه مختارند تا حقوق قانوني خود را

ه به انگيزه و بدون توجه و دعاوي دنبال كنندطور دقيق .ا

مي نويسديكي از مؤلفين حقوقي و اصوالً«: در اين باره  حقوق قانوني بدون توجه به نيت

له قابل اجرا مي يا.باشدانگيزه متعهد و اين امر كه طرف در مقام استيفاي حق فاقد صداقت

به حقوق وي وارد نمي .)Good, 1994, p. 4(»سازدحسن نيت باشد خللي

ي  فروشنده براي عرضه مقداري الوار با ابعاد خيلي دقيق، قراردادي منعقد پروندهك در

و مغاير با شرط قراردادي.نمود  پس از تدارك الوارها براي مشتري، مقداري از آنها كوتاه بود

و او مي توانست به مقصود ولي با اين حال در عالم واقع مشكلي براي مشتري ايجاد نمي كرد

ميخود برسد چر كه او دهد يا باز فروش كند بدون اينكه توانست آنها را مورد استعمال قرارا

به علت ركود بازار خريدار در پي بهانه.اي خسارت ببيندذره كه به ترتيبي خود را از اما اي بود

و مطابق مشخصات مورد.قيد قرارداد رها كند كه الوارها هماهنگ از اين رو، اظهار داشت

كه قرارداد.قرارداد نيستندتوافق در  و مقرر داشت مجلس اعيان از اين اعتراض حمايت كرد

كهياينچ4/1براي تهيه الوار ببوده است و دقيق اجرا شوده بايد و انگيزه.طور كامل بهانه

خريدار براي فسخ قرارداد مهم نيست وي پس از آگاهي از عدم مطابقت مبيع حق دارد از 

ك به او هيچ خسارتي نزده امتياز عدم تطابق اال با قرارداد استفاده كند حتي اگر نقض قرارداد

.)Good, 1994, p. 4(باشد 

كه در حقوق انگليس اصل بر به جبران خسارت در اين راستا بايد گفت مسئوليت متعهد

مسئوليت در اين رابطه. ناشي از عدم اجراي تعهد است حتي اگر وي تقصيري نكرده باشد

و يا دخالت قوه قاهره نيز نميمطلق است توان از ضمان معاف گرديد؛و با اثبات بي تقصيري

به قصد اجراي تعهد اقدام نمايد اما به دليلي تعهد انجام،بنابراين و  اگر شخصي با حسن نيت

كه خريدار.كاهدنگردد از مسئوليت او نمي شير آلوده به بدون اطالع از واقعيت در يك پرونده
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به بيماري مزبور گرديد را خريده بود،تيفوئيدميكروب  دادگاه چنين، بر اثر مصرف آن مبتال

هركراستدالل كه فروشنده مرتكب نقض قرارداد شده است را چند تمام احتياطد هاي الزم

ب و به اين ترتيب فروشندهه براي اطمينان از سالم بودن شير  محكوم،كار بسته باشد

.)250ص، 1382 شهيدي،(گرديد

آنمحتويكه نمي دانست اي ديگر، فروشنده بطري ليموناد در پرونده  اسيد كربوليكاات

كه هيچ تقصيري نداشت است، ، 1382 شهيدي،(مسئول نقض قرارداد معرفي گرديد هرچند

بمي،بنابراين.)250ص وه توان اين نكته را دريافت كه در حقوق انگليس طور كلي استيفاي حق

و در مقابل، متعهد حتي با اثباتاجراي آن بدو بي تقصيري در نقضن لحاظ انگيزه جايز است

اين قاعده از مختصات حقوق قرارداد انگليس.تواند از بار مسئوليت خود بكاهدقرارداد نمي

كه در آن سودجويي، مي است و كسب منفعت جوهره قرارداد را پايه ريزي .كندجاه طلبي

ح علي و بوم حسن- اوالً،سن نيترغم فقدان اصل كلي  در اذهان حقوقدانان اين مرز

كه بايد بيش از اين مورد توجه قرار گيرد از- ثانياً. نيت مفهومي است نيك  چنانكه برخي

و سيمايي صراف،(اندمؤلفين حقوقي نوشته از با) 153ص،1384جعفرزاده اينكه حقوقدانان انگليسي

ميپذيرش قاعده حسن نيت به صراحت طفر به شكل موجبهه و حقيقت آن را روند اما روح

مي دانند و جاري در،به بيان ديگر.جزئيه در كالبد نظام حقوقي خود ساري كه  درست است

به تبع و ميان اصول حاكم بر حقوق قرارداد، قاعده اي تحت عنوان حسن نيت وجود ندارد

قرارداد به توسط آن اصل سنجيد لكن نمي توان رفتار طرفين قراردادي را در هر مرحله از يك 

و موردي فراوان يافت مي -ساخت شود كه اگر نگوييم مبناي عمده، يكي از زيرموارد جزئي
و رفتار منصفانه در قرارداد است از. هاي آن رعايت حسن نيت به بررسي برخي در ذيل

.پردازيممصاديق حسن نيت در اجراي قرارداد مي

 نيت دراجراي قرارداد مصاديق رعايت حسن-2-2
 نقض اساسي-2-2-1

كه بعضي از حقوقدانان نگاشته اند، به موجب نقض اساسي طرف زيان ديده اساساً  آنگونه

باز كه  ,Tetly( محروم مي شود،متعارف انتظار حصول آن را از قرارداد دارد طوره كل منفعتي

2004, p. 19(.ك بيع بينكنوانسيون25در ماده  در تعريف نقض اساسي)1980وين(اال المللي

به طرف ديگر شود به قرارداد آمده است كه هر گاه نقض منجر به ورود آنچنان خساراتي

به موجب قرارداد را داشته است نحوي كه بطور كه استحقاق انتظار آن ،عمده او را از آنچه

.محروم نمايد
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و رابطه آن با حسن نيت بايد گفت كه نقض بطور كلي تخلف در خصوص نقض اساسي

از انجام تعهد است خواه اساسي باشد يا غير اساسي؛ ولي هرگاه داخل در قلمرو نقض اساسي

و رفتار غير منصفانه متعهد دارد  متعهد با علم به اينكه تخلف اصوالً.باشد حكايت از سوء نيت

به طرف استاز انجام تعهد ضربه را متحمل نقض عهد كرده وطرف ديگر،اي هولناك

.نمايدخسارت مي

و نسبت به يكي از شروط قراردادي شايان ذكر است هر گاه نقض قرارداد اساسي نباشد

به اصطالح تضمين  و  بود تنها به متعهد له حق مطالبه)warranty(انجام شود اگر شرط فرعي

و زير پا گذا مي شود ولي هر گاه شرط اصلي مورد تجاوز قرار گرفته ،شته شودخسارت داده

در.) Padfeild, 2001,p. 274-75( شودبه زيان ديده حق فسخ قرارداد اعطاء مي اين ضمانت اجرا

و سپس به خاطر رفتار غير منصفانه ناقض  و قصد متعاملين به جهت شدت شروط بادي امر

. شرط است

)شروع به اجرا( پيشنهاد اجراي قرارداد-2-2-2
م به اجراياگر متعهد به موجب قرارداد و به متعهد له شروع بايست تعهدي را انجام دهد

به واسطه متعهد له  و يا پيشنهاد و ممانعت طرف روبرو شود را ياد آور گردد اما با جلوگيري

كه چه بسا بعداً مي منتفي گردد در دعوايي له مطرح شود اظهار اينكه اجرا از سوي متعهد

ميشروع شده اما به واسطه طرف ديگر جلوگ  ,Padfeild(گردد يري شده دفاعي خوب محسوب

2001,p. 272(.به،بنابراين  اگر پيشنهاد اجرا ارائه شود لكن به وسيله طرف از آن جلوگيري

به واسطه جلوگيري پايان يافته، مبرّ اعمل آيد طرف پيشنهاد دهنده از مسئوليت قراردادي كه

 به صورتي كه در قرارداد تعيين شده پيشنهاد گردد اگر كاالها.)Padfeild, 2001, p. 273( شودمي

.ولي خريدار آن را رد نمايد مسئوليتي بر فروشنده متصور نيست

 عقيم شدن قرارداد-2-2-3
رخدر،ي عقيم شدن قراردادبه موجب نظريه كه پس از تشكيل قرارداد حوادثي صورتي

كه اجراي آن را غيرممكن يا غيرقانوني سازد ميقر،دهد  ,Trietle( رسدارداد منحل شده به پايان

2003, 866(.

كه قاعده كلي 1863قبل از سال تا هر يك از متعاملين بايستي تعهد خود را در اين بود

هراي نميهيچ حادثه.هر شرايط انجام دهند چند كه اجراي توانست بهانه عهد شكني قرارگيرد

.)Trietle, 2003, 866(زدقرارداد را بسيار دشوار يا غيرممكن سا
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دادگاه براي نخستين بار تلف موضوع قرارداد عليه كالدول،تيلور در دعواي1863 سال در

و سالن.را سبب معافيت متعهد شمرد كه خوانده تعهد كرد يك باغ دعوا بدين قرار بود

از انعقادپس.موسيقي را به مدت چهار شب براي اجراي كنسرت در اختيار خواهان قرار دهد

و درست شش روز قبل از شب نخست، سالن در اثر آتش سوزي ويران شد قاضي. قرارداد

و استدالل  كه خوانده مسئول جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد نيست بلكبرن اعالم كرد

به ادامه وجود شخص يا چيزي است اين شرط ضمني  كرد در قراردادهايي كه اجراي آن منوط

كه عدم امكان اجراي ناشي از تلف آن شخص يا آن چيز باعث معاف شدن از اجرا وجود دارد 

كه طرفين برپايه ادامه وجود شخص يا كاالي،است زيرا  بنابر طبيعت قرارداد روشن است

.)114ص، 1380 كاتوزيان،( خاص با هم پيمان بسته اند

كه حتي در ماده  ادامه يافت، شده است پذيرفته1893 قانون بيع كاال مصوب7اين تحول

تدريج اين فكر پرورش يافت كه عقيم شدنهب.و محدود به عدم امكان مادي قرارداد نگرديد

به اهداف مشترك نيز به منزله عدم امكان اجراي آن است  ، 1380 كاتوزيان،(قرارداد در رسيدن

.)114ص

ژوئن27و26ي خوانده اطاقي را براي روزها1903در دعواي كلر عليه هنري در سال

در قرارداد. اجاره كرد تا مراسم تاجگذاري ادوارد هفتم پادشاه انگليس را تماشا كند1902

اجراي مراسم تاجگذاري در نتيجه بيماري شاه. اجاره قيدي در خصوص علت اجاره نيامده بود

ن.لغو گرديد و موجر براي آن اقامه دعوا دادگاه.موددو سوم از اجاره بها پرداخت نشده بود

و قيد تراضي بوده است  و رابطه آن با وضع مورد اجاره، مبنا كه اجراي مراسم مقرر كرد

.)115،ص1380 كاتوزيان،(

به اجمالشايان ذكر است كه كه آن نظريه عقيم شدن قرارداد، نيازمند شرايطي است به

:شوداشاره مي

 اقدام عامدانه مانع.طرف قرارداد باشد حادثه عقيم كننده قرارداد نبايد ناشي از عمل-الف

؛از اجراي نظريه است

و داراي اثر قهقرايي نيست-ب به آينده است ؛ اثر نظريه فسخ قرارداد نسبت

كه اجراي قرارداد بر اثر حادثه اي غير ممكن شود-ج  اين نظريه در جايي كاربرد دارد

.)116،ص1380 كاتوزيان،(

كه در صورت علم از ميان شرايط بيان شده، مور د اول بيشتر مرتبط با حسن نيت است چرا

و هم و غير قانوني بودن تعهد، بحث عقيم شدن پيش نمي آيد به عدم امكان اجرا چنين طرف

بي ثمر ساخته نتيجه عمل طرف قرارداد باشد، نظريه هرگاه حادثه كه قرارداد را اجرا مزبور اي

.گرددنمي
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دي-2-2-4  Mitigation)(ده به كاستن از ميزان خسارات نظريه الزام زيان

و تعهد رايهابايد گام) زيان ديده(خواهان، اول:استدو جنبهيدارااين نظريه ي معقول

 او بايستي از اتخاذ تدابير نامعقول كه باعث،دوم؛در راستاي تقليل خسارات خود بر دارد

.)Trietle, 2003, p. 875( اجتناب نمايد،شودافزايش خسارات مي

در حقوق انگليس متعهدله موظف است تا آنجا كه ممكن است ميزان خسارات را در

مي.صورت عدم اجراي قرارداد كاهش دهد كه توانسته است با اقدام معقول خويش، متعهدله

تواند همه خسارات خسارت عدم انجام تعهد را كاهش دهد در صورت عدم اقدام مزبور، نمي

خود لف مطالبه كند زيرا در اين صورت، منشاء ورود قسمتي از خسارت،را از متعهد متخ

و نمي و او را مسئول جبران همه خسارات تلقي متعهدله است توان آن را به متعهد نسبت داد

نه. كرد اگر كارگري از كار خويش اخراج شود او بايد سعي كند شغل مناسب ديگري پيدا كند

ن و كاري انجام هايي در يك هتل به وسيله مهمان همچنين اگر رزرو اتاق.دهداينكه صبر كند

به مهمان ديگري مجدداً اجاره دهد هتلدار در صورت امكان بايد اتاق،فسخ شود ها را

)Padfield, 2001, p. 285(.

به استخدام يك شركت،1985در دعواي بريس عليه كالدر به سال به مدت دو سال بريس

ما.درآمد .ه دو نفر از شركاء فوت كردند درحالي كه دو شريك ديگر زنده بودند بعد از شش

م درزبودر شركت  اين تغيير به موجب قانون براي اخراج همه.حال وقوع بودر تغييري

به بريس پيشنهاد استخدام مجدد بر اساس شروط.كارگران اعمال شد دو شريك باقيمانده

و براي اين اخراج غير قانوني، اقامه دعوا كردپيشين را دادند اما او استخدام مجدد را  . نپذيرفت

 است زيرا به عنوان يك فرد1خواهان صرفا ًمستحق خسارات اسمي: دادگاه مقرر داشت

.)Padfield, 2001, p. 286(توانست پيشنهاد مذكور را بپذيرد متعارف مي

م كه به وجب آن، هر يك از اين نظريه در مقابل اصل كلي حاكم بر اجراي قرارداد است

مي تواند حق خويش را با هر انگيزه به مرحله اجرا گذاردطرفين قرارداد و كه.اي مطالبه چرا

ها را ندارد لكن متعهدله در اجراي قرارداد در اين نظريه زيان ديده حق سوءاستفاده از فرصت

م.تواند طريق سوء نيت را در پيش گيردو مطالبه حق خود نمي طابق با مفهوم اين نظريه

به دست يازيدن بر اعمال واجد  مي كند تا نسبت حسن نيت است كه زيان ديده را مجبور

.سوءنيت خودداري نمايد

و خواهـان در واقـع خـسارتي را متحمـل خسارت.1  اسمي در مواردي كاربرد دارد كه قرارداد به صورت حقوقي نقض شده

و حكم به يك مبلغ اسمي صرف مثل يك پوند بدهد و لذا ميتوان به نفع خواهان استنباط نموده  اين خسارت صرفاً.نشده است

مي" پينموده كند كه خواهان ادعاي خويش را ثابت تاييد .روز شده استو
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 اجراي عين تعهد-2-2-5
به اجراي تعهدات قراردادي نمي كند مگر در مورد پرداخت پول  ,Trietle(كامن لو حكم

2003, p. 954 (.ان مطابق قواعد كامن لو،.صاف قابل دسترس استاجراي عين تعهدات تنها در

نمود تنها راه پيش روي زيان ديده، مطالبه خسارت بود اما اگر متعهد به تعهد خويش عمل نمي

و بسياري از مواقع بر خالف به جهت اينكه در اين ضمانت اجرا انصاف رعايت نمي گرديد

، انصاف به عنوان احراز ضمانتشدميل باطني زيان ديده، رأي بر تاديه خسارات صادر مي

به اجراي اين تعهد را نيز عالوه بر جبران و تخلف از انجام تعهد، الزام اجراهاي نقض قرارداد

كه هماناكرخسارت تجويز  د تا در شرايط خاص بتوان متعهد مستنكف را به اجراي عين تعهد

مي باشد نزديك . ملزم كرد،ترين طريقه جبران خسارت

و در همه محاكم مدني امروزه اجر اي عين تعهد يك طريقه جبران خسارت انصافي است

و اين روش جبران خسارت، مكمل جبران خسارت. قابل دسترس است هاي كامن لو است

به صالحديد دادگاه  و عدالت در آراء قضايي است اما اجراي آن بستگي تضمين كننده انصاف

و در همه موارد جايز نمي .) Cheshire & Fifoot, 1991, p. 611; Trietle, 2003, p. 954(باشددارد

 هاي خود طرفين قرارداد يا متعهد مستنكف بايد به مفاد توافق،با دستور بر اجراي عين تعهد

و آن را انجام دهند يكي از آنها. عمل كرده كه لكن اعطاي قرار اجراي عين تعهد شرايطي دارد

و عادالنه بودن قرارداد  و اينكه طرف در خواست كننده اجراي عين تعهدمنصفانه  است

و اقدامش قابل نكوهش نباشد .سوء نيت نداشته

و نامتناسب با اصول باشد دادگاه در برابر بنابراين هر گاه قراردادي در ظاهر غيرمنصفانه

و همچنين است اگر رفت. تواند راي بر اجراي عين تعهد بدهدخسارات زيان ديده نمي ار

له موافق حسن نيت نبوده باشد . اقدامات متعهد

 قرار منع-2-2-6
بر.قرار منع مانند قرار اجراي عين تعهد يك طريقه جبران انصافي است اين قرار عالوه

قرار منع همان طور.)Padfield, 2001, p. 292( باشدقراردادها در شبه جرمها نيز مورد استفاده مي

مي،آيدكه از نامش بر مي و قراري از جانب دادگاه است كه شخص را از انجام عمل باز دارد

به آن منع مي مي. كنداو را از اقدام كه قابل ذكر است كه قرار منع نيز صرفا ًهنگامي صادر شود

و احوال پرونده، به همه اوضاع و منصفانه باشد صدور آن با امعان نظر  ,Padfield, 2001( عادالنه

p. 293(.
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 اعراضو ممنوعيت انكار پس از اقرار-2-2-7
و ممنوعيت انكار پس از اقرار، در حقوق انگليس براي تامين امنيت دكترين هاي اعراض

و موجه طرفين قراردادي توسعه يافته است لو.)Tetly, 2004, p. 20(انتظارات معقول در كامن

ايك طرف مي بدين.ز سوي ديگري اعراض كندتواند از حق خود در اجراي دقيق قرارداد

به سود طرف وسيله پس از اينكه وي بطور صريح يا ضمني، وكرتعهد د ديگر حق استرداد

كه طرف نيز به آن اتكاء .)Tetly, 2004, p. 20( ندارد،دهكرعدول از آن تعهد را

و انصاف را در اجراي كه تا حدي رعايت حسن نيت و نظريات فوق در كنار قواعد

ميقر نمايد، مواردي وجود دارد كه حاكي از ارتباط حسن نيت با مقررات خاص ارداد تضمين

ميمي به تبع قرارداد اصلي منعقد كه قراردادهاي با كمال شوند،باشد مثالً قراردادهاي جنبي

كه در هر حال در همه مراحل اعم از انعقاد، و حسن نيت و تفسير بايد توأم با حسن نيت اجرا

م و وديعه، وكالت، بيمه، قراردادهاي(نصف طرفين باشدنيت و همچنين قاعده دارا ...) ضمان

به ذكر آن اكتفا مي كه به نظر، چون كمتر وجهه قراردادي دارد فقط . كنيمشدن غير عادالنه

در حقوق ايران-3  حسن نيت در اجراي قرارداد
و-3-1  مباني نظري وضع كلي

به رعايت كليانگليس، اصلي حقوقدر حقوق ايران مانند  به نام حسن نيت كه طرفين را

و نيكو ملزم نمايد  دراين نظام حقوقي قواعدي به مانند اصل لزوم،. وجود ندارد،رفتار منصفانه

و اباحه، مي.... رضايي بودن قراردادها كه بر خود نمايي  قراردادها به عنوان اصول تماميكنند

مي.ر نيستند تخطي پذيوكلي حكومت داشته يابيم كه در حقوق ايران اصول با اندكي تعمق در

و به عنوان مثال را،پذيرفته شده تكليفي نيست بلكه بيشتر جنبه وضعي دارد  هر گاه قراردادي

مي باشد بدون اينكه تكليفي دو تن منعقد كنند، و صحيح في نفسه الزم قرارداد ايجاد شده

و يا صحت آن پديد آيدبراي متعاقدين مبني بر الزم نمو اما حسن نيت از اين گروه خارج. دن

و قاعده مياست و مكلف كه طرفين قرارداد را به يك نوع رفتار ملزم . كنداي است تكليفي

و توانمين در مرحله اجراي قرارداد نيز همانند مرحله انعقاد، حسن نيت اصل حاكم نيست

ا د چرا كه كليت چنين اصليكرجراي قرارداد ملزم طرفين قرارداد را به رعايت حسن نيت در

كه مبناي آنها حسن نيت باشدو از مقررات ايران قابل برداشت نيست اگر مواردي يافت شود

در.گيرنددر زمره موارد شمول قاعده قرار نمي نه تنها به عنوان يك قاعده فراگير  حسن نيت

كه از قوانين خارجي اقتباس حقوق ايران مورد اشاره قرار نگرفته بلكه در برخ ي مواد قانوني

و اين خوداصطالحات حسن نيت وانصاف حذف شده ترجمه، شده است در اي است اماره اند

به پذيرش اين اصل در حقوق ايران نبوده استبر اينكه قانون .گذار مايل
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مي220ماده  كه در آن عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي«: دارد قانون مدني مقرر

و،نمايدتصريح شده است ملزم مي به موجب عرف  بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه

مي باشند،شودعادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي ي ماده اين ماده ترجمه.» ملزم

مياست قانون مدني فرانسه 1135 كه«:داردكه بيان به چيزي عقود نه فقط متعاملين را نسبت

ميدر  يا نمايد بلكه آنها را به كليه نتايجي كه انصاف،آنها تصريح شده ملزم و عادت عرف

.»كندقانون به اقتضاي تعهد قائل است نيز ملزم مي

 قانون مدني فرانسه اخذ شده92كه از ماده قانون مدني منسوخه1036همچنين است ماده

به جاي عبارات و نهزينه«بود مخارج«عبارت» يت صورت گرفته استهايي كه از روي حسن

ب» متعارفه . كار برده بوده را

به طور قطع در حقوق ايران كه اصل كلي حسن نيت با مالحظه موارد يادشده اين ديدگاه

مي،وجود ندارد مي تقويت به ذهن و اين مطلب كه قانونگردد گذار ايران مخالف وجود رسد

ض به صورت .مني استو خودنمايي اين اصل، حتي

و ارزش به لحاظ مقبوليت حسن نيت  اما در مقابل اين ديدگاه، بسياري از حقوقدانان

مي،اخالقي آن از مواد مزبور  قانون225و220گيرند كه در اجراي قرارداد حسب مواد نتيجه

ص1373عدل،(مدني طرفين بايد حسن نيت را رعايت نمايند ص1382؛ صفايي،130، ،160(.

گ كه اقدام قانونممكن است به فته شود و انصاف نه گذار در حذف واژگان حسن نيت

و ناسازگاري و عدم شناخت مقنن نسبت به اين مفاهيم سبب عدم مقبوليت به لحاظ ابهام كه

و همان كه قانونبوده است  در جعاله،مثالً(گذار در موارد بسياري احتياط را واجب دانسته طور

و به يقين)به عقد بودن آن تصريح نكرده استكه آن را همواره تحت عنوان تعهد آورده و

به جاي واژه حسن نيت، و عادت را ذكر اظهار نظر نكرده اينجا نيز .ده استكرعرف

و پذير،مع ذلك به حسن نيت و چيزي را آن اين استدالل از ارزش ديدگاه منفي نمي كاهد ش

.كنددر حقوق ايران اضافه نمي

كه در آثار خود به حسن نيت اشاره كرده اند، سعي وافر در اكثريت حقوقدانان ايراني

واستنباط حسن نيت از قوانين موضوعه ايران كرده كه بتوانند حسن نيت را واجد مدرك  اند

. پشتوانه نشان دهند

ن كه خود از مخستينمصطفي عدل و عضو كميسيون تدوين بوده شارحان قانون دني

مي220 ماده،است ص1373عدل،( داند قانون مدني را مستند اجراي با حسن نيت قرارداد ،130(.

كه مواد برخي ديگر نظر داده يك225و220اند و هماهنگ در مقام بيان  با محتواي يكسان

مي كنند و رعايت حسن نيت را در اجراي عقود تضمين .)174،ص1379حبي،صا(حقيقت بوده

تپاره به طور ضمنيأاي از نويسندگان نيز در بحث از و تكميل قرارداد ثير حسن نيت در تفسير
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كه قرارداد بايد با و معتقدند اجراي با حسن نيت قرارداد را از لوازم عرفي قرارداد مي دانند

و مبنايي را براي آن ذكر كنند ص1382ايي،صف( حسن نيت اجرا شود بدون آنكه منبع در.)160،

مي،نهايت كه ضابطهيكي از مؤلفين حقوقي و عادت كه در حقوق ايران عرف اي براي نويسد

تواند تعيين روابط قراردادي طرفين است جز در موارد استثنايي وارد در برخي آراء قضايي مي

به قانون 279و 225و220نامبرده در ادامه، مقررات مواد.جانشين حسن نيت باشد مدني را

مي كند .)114ص، 1382 شهيدي،( عنوان مصاديق اعمال اصل حسن نيت معرفي

گيرد كه يكسان دانستن محتواي مواد يكي از نويسندگان پس از طرح نظرات فوق نتيجه مي

و در داللت اين دو ماده تفاوت ظريفي نهفته است225و220 ماده. قانون مدني صحيح نيست

ا220 و قانوني عقد اشاره دارد قانون مدني به به موجب اين. صل الزام آور بودن آثار عرفي

به  عرف خاص گروه يا صنف نتايج عرفي قرارداد ولو اينكه عرف مزبور،تمامياصل متعاقدين

ميأم اي خاص باشد،معين يا عرف منطقه و225ياما ماده. باشندخوذ به متعارف اشاره دارد

و مقبول خردمندان استآن همان معروف يعني متداو و امر مانوس و.ل معروف همان عرف

به آن عادت مسلّ كه در اثر تكرار، افراد و عادت جامعه است به امري و منظور از آن عرف م

ميانس مفرط نموده و عمل بر خالف آن، چنان جلوه باند كه احساسات افراد را شدته نمايد

ر. نمايدجريحه دار مي كه عايت حسن نيت در اجراي قرارداد به رعايت عرف وي معتقد است

و يا قاعده و بنابراينعقال با،اي عقاليي در ايفاي تعهدات قابل تعبير است حسن مستند اجراي

.)19،ص1378صالحي راد،( قانون مدني است225 نيت قراردادها، ماده

و عقايد ديگر مبني بر اينكه حسن نيت در اجر اي قرارداد در حقوق اما در مقابل اين نظر

و مدرك آن ماده  مي225و220ايران وجود دارد و عادت است، به طور كلي عرف توانو

:گفت كه

كه اينان نيز باور دارند قانون همان-اوالً به حسن نيت طور و مقرره خاصي را گذار ماده

و حتي در مواردي كه قاعدتا بايد حسن نيت را ذكر مي آناختصاص نداده  را حذف نمود

گذار با علم به هاي حقوقي هرگاه قانونجالب است بدانيم عموماً در استدالل. نموده است

گوييم اقدام مقنن سكوت در مقام بيان موضوع يا حكمي آن را در مقرره خود جاي ندهد مي

و بنابراين در. گذار قابل برداشت نيست چنين موضوع يا حكمي از مكتوب قانون،است اكنون

باب ديده مي شود كه مقنن اقدام به حذف عبارت حسن نيت يا انصاف نموده است پس اين 

. به طريق اولي اصل حسن نيت در حقوق ايران وجود ندارد

نه حسن نيت225و220 بحث مقنن در مواد-ثانياً . قانون مدني عرف است

ن لزوم رعايت حسن نيت را نمي-ثالثاً و يا معروف استنباط چه آنكه توان از عرف مود

و كسب عرف معامالتي امروزه همان كه در حقوق انگليس ياد آور شديم بر سود جويي گونه
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و. منفعت شخصي است و منفعت است هر كس در معامالت منعقده خود در پي تحصيل سود

به عبارت ديگر عدم رعايت حسن نيت در عرف فاقد ضمانت. به منافع ديگري توجهي ندارد

.اجراست

كه قانونگذار عرف را جانشين حسن نيت در حقوق خارجي-ًرابعا  اگر قائل بر اين باشيم

مي كند راهي نا صحيح را پيموده ايم و در حقوق خارجي حسن نيت نقش عرف را ايفاء كرده

كه مأخذ برخي مواد قانون مدني بوده است عرف  چرا كه در قوانين خارجي خصوصا ًفرانسه

و حس و عرف پديده اي است غير از حسن نيتنيز در كنار انصاف مي كند .ن نيت خود نمايي

ازبه عنوان نتيجه گيري از اين بحث مي كه عرف در حقوق ايران يكي  توان گفت

مي-هاي حسن نيت روميمصداق و در برخي مواقع نقش حسن نيت را ايفاء  ژرمني است

نه حسن نيتكند كه آن را عرف مي و دردر راستاي.نامند كه حقوق ايران توجيه اين عقيده

به مقايسه مادهمي، اصلي تحت عنوان حسن نيت وجود ندارد و.ق227توان مادهم ايران

.دكرم فرانسه نيز اشاره.ق1147

مي227ماده به تاديه خسارت«: گويد قانون مدني  متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم

كه نتواند ثابت كند عدم انجامي كه نميشود توان به او م، به واسطه علت خارجي بوده است

مي1147اين ماده ترجمه اي است از ماده».مربوط نمود :دارد قانون مدني فرانسه كه مقرر

مي« به تاديه خسارت به دليل عدم ايفاي تعهد يا تاخير در ايفاء، محكوم شود كه متعهد وقتي

و نيز نتواند ثابت كند عدم ايفاء، ناشي از علت  كه نمي توان به او مربوط نمود خارجي بوده

.»اينكه هيچ نيت سوئي از ناحيه وي وجود نداشته است

به اين دو ماده متوجه مي شويم كه در حقوق فرانسه متعهد براي رهايي از با نظري

 وجود قوه- اول:خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير در ايفاء تعهد، بايد دو امر را اثبات كند

پس اگر قوه قاهره باعث عدم انجام تعهد شود اما متعهد نيت سوئي. حسن نيت-قاهره دوم

مي،داشته باشد اما در حقوق ايران همين كه حادثه خارجي. باشد كافي بر جبران خسارت

و مانع از اجراي تعهد گردد به صورت غيرقابل پيش بيني حادث شده  كافي،احتراز ناپذير

خ .سارت است خواه متعهد حسن نيت داشته باشد يا سوء نيتبراي معافيت از

مي1238مادهبه عالوه، پول يا مال«: دارد قانون مدني فرانسه در قسمت اخير خود مقرر

كه با حسن نيت آن را مصرف تاديه شده از سوي مديون را از متعهدله  است،دهكراي

ازنمي كه اهليت توان مسترد داشت هر چند تاديه آن كه مالك نبوده يا كسي  سوي كسي

كه اقتباس از ماده 270ماده اما.» صورت گرفته باشد،استيفاء نداشته است  قانون مدني ايران

ميفوق است به عهد، مالي تاديه كند ديگر نمي«: كندچنين اعالم تواند اگر متعهد در مقام وفاي
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ن آنبه عنوان اينكه در حين تاديه، مالك آن مال له بخواهد مگر اينكه بوده، استرداد را از متعهد

و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد كه مال غير ».ثابت كند

كه مطابق ماده  قانون مدني هر گاه معامل فضولي 259همچنين است در معامله فضولي

كه موضوع معامله بوده است به تصرف مت و مالك آن معامله را اجازه مالي را عامل داده باشد

و منافع است . نكند متصرف ضامن عين

و در اينجا نيز پس از انعقاد عقد، كه همانا متعامل به متصرف در صورت رجوع مالك

و اصيل باشد، و منافع است خواه حسن نيت داشته باشد يا سوء نيت شخص اخير ضامن عين

. گذار بهره نمي بردي شخص با حسن نيت از حمايت قانونهاي رومي ژرمنبر خالف نظام

و كه حسن نيت نقش خود را در قابليت به اتفاق معتقدند شايان ذكر است حقوقدانان

و خسارات وارده نشان مي به ثمن و در نحوه رجوع متعامل به معامل فضولي نسبت دهد

به فضولي بودن، متماموي مستحق صورت جهل متعامل كه اگر باشد در حاليي غرامات

و به معامله نموده باشد صرفاً حسن نيت نداشته و واقع امر، مبادرت  با علم به فضولي بودن

و نمي .تواند غرامات وارده را مطالبه كنداستحقاق دريافت ثمن را دارد

حسن اند، مبناي واحد حكم قانون،به نظر ما در اين مورد برخالف آنچه حقوقدانان گفته

مي، نيستنيت و سپس اتالف، به متعامل به اتكاي قاعده غرور تواند به معامل فضولي نسبت

و نمي و خسارات وارده مراجعه نمايد توان گفت چون خريدار حسن نيت داشته پس حق ثمن

مي. خسارات را داردتماميمطالبه  گذار در عدم قابليت رجوع رسد كيفر حقوقي قانونبه نظر

و متعامل آگاه نسب به فضولي بودن كه متعامل با علم به خسارات از باب اقدام باشد چرا ت

و اينكه ممكن است مالك معامله)م.ق2ماده(بالتبع احكام قانوني مترتب بر معامالت فضولي

و بنابراين تحميل خسارات بر وي با اشكالي مواجه را اجازه ننمايد اقدام به ضرر خود نموده

كه گفته بر».ود كرده را تدبير نيستخ«: اندنيست و استحقاق متعامل  در خصوص مطالبه ثمن

مي شود .آن نيز قاعده دارا شدن غير عادالنه مانع از تصرف معامل فضولي بر آن

و قواعدي نميكهدر نهايت بايد گفت به يكباره با ناديدهبه خاطر وجود چنين اصول توان

كه جايگاهي بس شگرف بر گذار در حقوق ايران دارند حكم قانونانگاشتن قواعد مزبور را

كه هنوز اصطالحي است غريب، توجيه  .دكرمبناي حسن نيت

 مصاديق حسن نيت در اجراي قرارداد-3-2
بر اكنون پس از طرح مباحث نظري، و انصاف كه به نظر از حسن نيت خيزدمي مواردي را

ميو احترام به حسن نيت در اجراي قرارداد حكم قا پينوني را موجه :آوريممي سازد در
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 ضمان معاوضي-3-2-1
و اهمال از طرف بايع تلف شود«م.ق387مطابق ماده اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير

به حاكم يا قائم مقام  و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم بيع منفسخ

حكم.»صورت تلف از مال مشتري خواهد بوداو رجوع نموده باشد كه در اين   در اينكه آيا

ومزبور مطابق اصل است يا اينكه استثنايي بر قاعده تلقي مي همچنين شود ميان حقوقدانان

مي آيد كه مطابق قاعده، مشتري.فقيهان اختالف نظر وجود دارد  اين اختالف از آنجايي پديد

و به ايجاب، مال پس از توافق ميالحاق قبول و بايع مالك ثمن و اصوال ًتسليمك مبيع ،گردد

به387ولي قدر متيقن اينكه حكم ماده. خصوصيتي در اين باره ندارد  مبني بر استرداد ثمن

خريدار در فرض تلف مبيع قبل از قبض، نمونه اي روشن از اجراي قاعده حسن نيت در

به اين دليل ثمن را به بايع،يراز.)56ص، 1378 كاتوزيان،(ستامرحله اجراي قرارداد ها  مشتري

و بتواند در آن تصرف نمايد كه در مقابل، داراي مبيع گردد . تأديه كرده است

و مطابق اصل رضايي بودن قدم برداريم بايد گفت چون اگر بخواهيم بر طبق اصل اوليه

و قبول، خريدار مالك مبيع گرديد و مبيع نزد بايع پس از انعقاد قرارداد يعني بعد از ايجاب ه

و تفريط امين تلف گرديده پس ضماني بر بايع كه مبيع بدون تعدي امانت بوده است حال

كه مشتري ثمن را تأديه نكرده باشد بايد از عهده ايفاي آن برآيد و در صورتي . متصور نيست

و اقتضاي حسن نيت حكم مي بهولي عدالت معاوضي كه اگر ثمن پرداخت شده باشد،  كند

و قبل از قبض مبيع توسط به خريدار داده نشده مشتري مسترد شود چون چيزي در مقابل ثمن

و بر اين اساس قانون به روح حسن مشتري، مبيع در يد بايع تلف شده است گذار با استناد

.)176ص، 1376،صاحبي(نيت تلف مبيع قبل از قبض را از مال بايع دانسته است 

ش-3-2-2  رط پس از عقد ممتنع گرديدن
كه« قانون مدني240مادهبه موجب اگر بعد از انجام عقد شرط ممتنع شود يا معلوم شود

 كسي كه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد،حين العقد ممتنع بوده است

له باشد به فعل مشروط .»داشت مگر اينكه امتناع مستند

ع به مي توان اي از لزوم رعايت حسن نيت در ايجاد يا اجراي نوان نمونهاين مورد را نيز

 حسن نيت اقتضاء دارد هر گاه توافق تشكيل دهنده قرارداد،، زيرا.تعهدات قراردادي دانست

كه انجام آن حين و انجام آن شرط غير مقدور شود يا معلوم گردد مبتني بر انجام شرطي بوده

ب ه نفع او بوده حق فسخ قرارداد را داشته باشد چرا كه عقد هم غير مقدور بوده طرفي كه شرط

و با انتفاي امكان اجراي شرط به انجام آن شرط بوده است ،رضايت او بر انجام معامله منوط

له حق دارد معامله ضرري را فسخ كند .مشروط
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به( انجام تعهد در فرضي كه مورد تعهد-3-2-3  كلي است)متعهد
تكليف متعهدته به اينكه موضوع التزام عين معين باشد يا كلي،در مرحله اجراي تعهد بس

به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم.متفاوت است اگر موضوع عين معين باشد تسليم آن

و نقصان داشته باشد اما هر گاه موضوع تعهد كلي باشد ماده  379دارد الزم است اگرچه كسر

كه از فرد اعالي آن را ايفاء كند...«داردقانون مدني در تكليف متعهد مقرر مي مجبور نيست

ً معيوب محسوب است نمي .»تواند بدهدلكن از فردي كه عرفا

به عهد بدون قصد،بنابراين كه در مقام وفاي به مانند يك فرد با حسن نيت  متعهد بايد

و سود جويي نامتعارف تعهد خويش را ايفاء مي تعتقلب و مورد هد را نمايد عمل كرده

و وجدان معامالتي،.منصفانه بجا آورد فرد معيوبي پس اگر وي با زيرپا گذاشتن اصول اخالقي

له تسليم دارد، شخص اخير به متعهد كه مي تواند حسن نيت داشته-را به عنوان مورد تعهد

در-باشد يا سوء نيت كه و سالمي را درخواست كند  حق دارد آن را مسترد داشته فرد معقول

ميص .تواند معامله را فسخ نمايدورت تخلف طرف، در نهايت

وجود اينكه برخي از مؤلفين، از مقرره فوق در جهت توجيه پذيرش حسن نيت استفاده با

و مواد اما بايد گفت كه قانون)176ص، 1378؛ كاتوزيان،176ص، 1376،صاحبي(كنند مي گذار اين ماده

.كه در حقوق ايران اصل حسن نيت پذيرفته نشده استدهكرمشابه را بدين خاطر منصوص 

به رسميت شناخته شده بود،البته به عنوان يك اصل حاكم  اگر حسن نيت در حقوق ايران

و اصل حسن نيت، ايجاب مي به تقرير اين ماده نبود كه متعهد از فردكرديگر نياز چنداني د

و غير معيوب در ايفاي تعهد خويش استفاده كند . سالم

 عقد بيمه-3-2-4
مي15قانون بيمه پس از بيان مقررات خاص در انعقاد قرارداد بيمه در ماده :گويد خود

مي« ً هر كس از مال خود نمايد بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا

و در صورت نزديك شدن حادثه يا به موضوع بيمه نيز بنمايد  وقوع آن اقداماتي را كه نسبت

به عمل آورد و توسعه خسارت الزم است ن. براي جلوگيري از سرايت  زمان ممكن خستيندر

و اال و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه، بيمه گر را مطلع سازد

به واسطه حوادثي كه خارج از بيمه گر مسئول نخواهد بود مگر اينكه بيمه گذار ثابت كند

با».اختيار او بوده است اطالع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است اين مقرره

كه  به كاستن از ميزان خسارات در حقوق انگليس از جهاتي تشابه دارد، چرا قاعده الزام متضرر

خسارت الزم بايست اقداماتي را كه براي ممانعت از توسعه پس از وقوع حادثه بيمه گذار مي

به چشم مي و اين همان امري است كه در قاعده انگليسي مزبور . خورداست به عمل آورد
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و پيش از وقوع حادثه بيمه گذار مي و دلسوز كه عالوه بر اين بايست مانند شخصي متعارف

كه در صورت مال خود را در معرض خطر قرار نمي دهد موضوع بيمه را مصون دارد؛ مراقبتي

مي،نبودن مالبيمه  كه بيمه گر پس بيمه گذار نمي. آمد از آن به عمل به اين دليل بايست تنها

و سهل انگاري  به خسارات وارده بيمه نموده، نسبت به مراقبت از آن اهمال مال وي را نسبت

كه بيمه گر را مسئول14ضمانت اجراي تقصير بيمه گذار در ماده. كند  منصوص گرديده

ا .ز تقصير بيمه گذار نخواهد دانستخسارات ناشي

همچنين در قانون بيمه مقرره ديگري در خصوص رعايت حسن نيت در اجراي قرارداد

مي16ماده. پيش بيني شده است هر گاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود«: دارد در اين باره اعالم

به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از  كه كيفيات يا وضعيت خطري را

كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر  موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد

حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بال فاصله 

ل بيمه گذار از آن مستحضر كند، اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عم

ً به بيمه گر اعالم10نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف  روز از تاريخ اطالع خود رسما

.»كند

به جهت لزوم داشتن حسن نيت بيمه گذار در همه مراحل قرارداد، به در اين ماده نيز

كه بيمه گر با پيش بيني  خطر كمتر محض تشديد خطر، بايد بيمه گر را از آن مطلع نمايد چرا

و در صورتي كه در هنگام انعقاد قرارداد پايين تر بوده مبادرت به انعقاد قرارداد بيمه با بيمه 

و بنابراين وي،گذار كرده  موازين حسن نيت اقتضاء دارد بيمه گذار مراتب اين حادثه را به

. اطالع دهد

 خيار تفليس-3-2-5
كه« قانون مدني380به موجب ماده و عين مبيع نزد او در صورتي  مشتري مفلس شود

مي موجود باشد بايع حق استرداد آن و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد تواند از تسليم را دارد

اين ماده نيز نمونه ديگري از شناسايي حسن نيت در اجراي قراردادها است.»آن امتناع كند

مي همان، زيرا.)177ص، 1378 كاتوزيان،( و بايع دانيم طور كه پس از انعقاد بيع، مشتري مالك مبيع

و تعهد به تسليم از فوريت تمليك نميمالك ثمن مي  طبق منطق حقوقي،بنابراين. كاهدگردد

و در صورت عدم هر گاه عين مبيع نزد مشتري باشد بايع هيچ حقي مبني بر استرداد ندارد

به عنوان معوض مطالبه كنددريافت ثمن، مي كه بايع مبيع را تسليمدر.تواند آن را صورتي هم

با380نكرده باشد بايد آن را در صورت حال بودن بالفاصله به قبض خريدار دهد اما ماده 

و مهم به اتكاء حسن نيت و و منطق حقوقي حاكم بر قراردادها آنروي گرداني از قاعده ،تر از
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و انصاف مبادرت به وضع چنين حكمي كرده اس كه صرفاً،تسرعت در تجارت  حكمي

و وجدان سليم آن را بر در اين فرض در صورت حكومت قاعده جاري،. تابدميًًانصاف

فروشنده با حسن نيت كه دچار خسارات فراوان شده بايد وارد در غرماي ورشكسته شود اما 

و اينكه مي به حالت سابق توان بدون نقض اصل تساوي مقنن بيشتر به جهت اعاده وضع

او اران،بستانك و از تعداد غرما كاست، فروشنده با حسن نيت را مورد حمايت خود قرار داده

. را از گرفتاري در غرماي مفلس رها ساخته است

 قانون تجارت نيز در اين راستا صحبت از امتناع فروشنده در تسليم مال التجاره533ماده

و داراي مالكي واحد با قسمتبه خريدار ورشكسته مي . قانون مدني است380اخير ماده كند

 خيار تاخير ثمن-3-2-6
و مي تواند .....فروشنده عالوه بر خيارات پيش بيني شده در خصوص غبن، عيب، تدليس

و با رعايت شرايط خاص، عقد را فسخ كند حق.به دليل تاخير مشتري در پرداخت ثمن اين

ً خيار تاخير ثمن مي كه اصطالحا به موجب. قانون مدني احصاء نموده است402 نامند مادهرا

و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين«ماده مزبور هر گاه مبيع عين خارجي يا در حكم آن بوده

را،متبايعين اجلي معين نشده باشد و در اين مدت نه بايع مبيع سه روز از تاريخ بيع بگذرد  اگر

ر نه مشتري تمام ثمن و ا به بايع بدهد، بايع مختار در فسخ معامله تسليم مشتري نمايد

.»شودمي

و فروشنده از اجراي تعهد خود سر كه خريدار مي در موردي ي فروشنده در وضع،زنندباز

 مالك، از يك طرف خريدار،زيرا. رسدگيرد كه ادامه آن عادالنه به نظر نميخطرناك قرار مي

و در صورت تلف از ميمنافع مبيع است و از طرف ديگرپرداخت ثمن معاف  ضمان،شود

نه تنها مال خود را از دست مي و او با تلف مبيع و معاوضي بر عهده فروشنده باقي مانده دهد

در.)101،ص1378كاتوزيان،( تواند عوض دريافت كند، بايد نماآت مبيع را نيز به خريدار بدهدنمي

به اين وضع بحراني خاتمه دهدكند كه فروشنده بتوااينجا انصاف حكم مي . ند با برهم زدن بيع

ب ميه پس و رعايت انصاف در معامالت طور كلي به حسن نيت فروشنده توان گفت كه احترام

به بايع اعطا ايجاب مي كند كه حق فسخ در صورت اجتماع شرايط قانوني خيار تاخير ثمن

مي. شود 275 در اجراي قرارداد بتوان مواد رسد در راستاي احصاي مصاديق حسن نيتبه نظر

را در اين مواد نمي،زيرا. قانون مدني را برشمرد277و276و له توان حسب مورد متعهد

و يا اينكه متعهد نمي به قبول قسمتي از طلب خود يا چيزي غير از موضوع تعهد نمود -مجبور
به عنوان وفاي به كه ممنوع از تصرف در آن است به.عهد تسليم متعهدله نمايدتواند مالي را

به حسن نيت داشته باشند داراي مالكي277و275نظر ما مواد  پيش از آنكه مبنايي نزديك
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كه در توجيه اين احكام بايد گفت انصاف چنين اقتضاء متناسب با انصاف هستند به اين بيان

.دارد

 نتيجه گيري
به برخي نويسندگان حقوقي با مالحظه در حقوق انگليس زيان نظريه الزام مقررات مربوط

به  واجراي عين تعهد ممنوعيت انكار پس از اقرار، اعراض، كاستن از ميزان خسارات،ديده

و نقض اساسي غير اين در معتقدند حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي بايد پذيرفته شود

به  به تعهدات ضمني موهوم متوسلبيراههصورت، محاكم بايد و يا اما اين نظر. شوند روند

و آنها مخالف وجود يك اصل كلي ميني بر لزوم  مورد انتقاد شديد نويسنگان ديگر قرار گرفته

مي. رعايت حسن نيت در اجراي قرارداد هستند . كننداين گروه به برخي آراي قضايي استناد

صورتبه قرارداد اجراي حسن نيت در نيز حكم صريحي مبني بر پذيرش در حقوق ايران

خيار تأخير ثمن، خيار گرچه مقررات مربوط به ضمان معاوضي،. ندارديك قاعده كلي وجود

و مواد تفليس  گوياي رعايت حسن قانون بيمه16و15، ممتنع شدن انجام شرط پس از عقد

چه، اما نمينيت در مرحله اجراي قرارداد است توان از آنها يك قاعده كلي را استنباط كرد

كه از قانون مدني227و225گذار ايران در برخي موارد مانند موادونآنكه قان  قانون مدني

و به عبارتي ترجمه را فرانسه اقتباس شده قانون مزبور است، واژه حسن نيت يا عدم سوء نيت

.گذار استحذف كرده كه نشانگر عدم پذيرش آن از سوي قانون

و مأخذمنابع
 فارسي-الف

ومير جعفرزاده.1 در،)1384( حسين، سيمايي صراف قاسم  مجله تحقيقات حقوقي،،الملليقراردادهاي بين حسن نيت

.41شماره

.گنج دانش كتابخانه چاپ نهم،،ترمينولوژي حقوق،)1377( محمد جعفر، جعفري لنگرودي.2

.دانشگاه تهران چاپ سوم،،حقوق تعهدات،)1372(محمد جعفر، جعفري لنگرودي.3

.، دانشگاه تهران6جچاپ اول،،لغت نامه،)1373( علي اكبر،دا دهخ.4

و،)1382(مهدي، شهيدي.5 .چاپ اول، مجد،تعهدات آثار قراردادها

در،1376 هدي،م صاحبي.6 .چاپ اول، نشر ققنوس،حقوق خصوصي تفسير قراردادها

در،)1378(محمد، صالحي راد.7 حق،اجراي قراردادها حسن نيت .26شماره وقي دادگستري،مجله

.نشر ميزان چاپ اول،،قواعد عمومي قراردادها،)1380( سيد حسين، صفايي.8

.بحرالعلومانتشارات،اولچاپ،حقوق مدني،)1373( مصطفي، عدل.9

. گنج دانشكتابخانهچاپ دوم،،درسهايي ازعقود معين،)1378(ناصر، كاتوزيان.10

.شركت انتشار،3جچاپ پنجم،،قواعد عمومي قراردادها،)1380( ناصر، كاتوزيان.11



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 20

و حسن نيت،،)1375( پاييزمارگاريت، وانل.12  مجله كانون وكالي دادگستري مركز، منصور اميني، ترجمه غالمعلي سيفي

.65شماره

 خارجي-ب
1-Black Henry, (1968), Law Dictionary, 4th ed, London ,West Publishing Co. 
2-Brownsword Roger & Howells Gaint, (1999), Good Faith in Contract, 5th ed, London, 

Ashgate Publishing Co. 
3- Cheshire and Fifoot, (1991), Law of Contract, by M.P.Furmston,12th ed, London. 
4- Farnsword Allen, (1994), Good Faith Performance and Commercial Reasonableness 

Under the Uniform Commercial Code, 30university of Chicago Law Review. 
5-Good Roy, (1994), The Concept of Good Faith in English Law, Available in Pace 

University School of  Laws Home Page. 
6-Keily Troy, (1999), Good Faith and the Vienna Convention on Contract for the 

International Sale of Goods, Vindobna Journal of International Commercial Law and 
Arbitration. 

10-Padfield Colin, (2001), Law Made Simple, 9th ed, Tehran, Majd Publication. 
11- Powell Rafhael, (1956), Good Faith in Contracts, Current Legal Problems. 
12- Sim Disa, (2001), The Scope & Application of Good Faith in the Vienna Convention  

on Contracts for the International Sale of Goods, available in Pace University School of 
Laws Home Page. 

13-Treitel Guenter, (2003), The Law of Contract, 3rd ed, London, Sweet &Maxwell. 
14-Zimmermann Reinhard, (2003), Good Faith in European Contract Law, 3rd ed., 

Cambridge Press. 


