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احسن  رانينيت در حقوق
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سة دانشكدياستاد گروه حقوق خصوص و علوم  دانشگاه تهرانياسي حقوق

 زاده عباسيهادمحمد
سة دانشكدي حقوق خصوصيدكتر و علوم  دانشگاه تهرانياسي حقوق

) 29/8/1389:بيتصوخيتار– 25/7/1389: افتيدرخيتار(

دهيچك
و شخصي افراد، به نتا قانون بدون توجه به ويژگي اجراي  ناعادالنه منجريجيهاي روحي

و اخالق اين روند را برنمي. شوديم مي خشكي قواعد حقوقي را توصليتعدتابد . كنديه

بههرچند بايدها هست ميها را تغرسميت مييشناسند، مييدهندير ها نيز خود كنند، هستاطرد

آنرا بر بايدها تحميل مي و مييها را تغيكنند  از اجراييريكاركرد با جلوگنيا. دهندر
و عادالنة قانون، همانند دريچةناعادالن مية اطمينان، كاركرد مطلوب . كند حقوق را تضمين

نيت حسن. نيت يكي از قواعد اخالقي است كه خود را بر حقوق تحميل كرده استحسن

و انعطاف و در حقوق در معانييپذمفهومي كلي در. به كار رفته استمختلفر است اين اصل

با حسنيحمايت از اشخاص دارا و را اصالح دهاينيت، خشكي قواعد حقوقي را تعديل

بهينحسن. كندمي بايب حقوقيعت مترادف جهل  را انجاميجهل به آن، عمل است كه شخص

بهيدهد، همچنين در قراردادها در معنامي و رفتار صادقانه مي گفتار معناي نخست،. رودكار

ميت تعدين حسني را در مورد متصرف داراي قواعد حقوقيخشك دريل و مفهوم دوم سازد

.دهدقراردادها، معياري براي ارزيابي رفتار متعاملين ارائه مي

يديكل واژگان
و رفتارت،يسوءنت،ينحسن تصرف، اعتقاد مشروع، .صادقانه گفتار
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 مقدمه
و كاركرد آن در بخشينت حسنياهم وجود با  مبهميحقوق مدن متفاوتيهات، مفهوم،آثار

ا. است مي نادرستيهاهي نظرين اصل حقوقيدر برخورد با بهيگروه. شوديارائه  بدون توجه

و آثار حسن كه حسنينمفهوم اينت، معتقدند و حقوق غيت در فقه قير از مصاديران به

راينحسنةها هرگونه سخن دربارآن. ندارديگاهيجايياستثنا و استدالل بر وجود آن ت

انادرست دان ايم غربين تالش را وارد كردن مفاهيسته، مي در حقوق .داننديران

ايديبرخ اينكه حسنن باورنديگر بر جايت در حقوق و حديران وجود دارد گاه آن را تا

سايننقش حسن ميت در حقوق مبه. برندير كشورها باال و آثاريرسد با بررسينظر  مفهوم

مينحسن ايجاةباردري درستةيتوان نظريت، ا. ران ارائه كرديگاه آن در حقوق ن منظور،يبه

و آثار حسنينخست با تبيند مفهوم و سپس با مصادييت اين شود قيران تطبيق آن در حقوق

سع. گردد و قراردادها مفهوم آثار حسنيشود با بررسيميدر اين مقاله  نيت در باب تصرف

جايآشنا شو و ميم هم. شخص كنيمگاه آن را در حقوق ايران دليبه و آثارلين مفهوم

مي كرده، آن را با حقوق ايران تطبيت را در حقوق فرانسه بررسينحسن .دهيميق

و مبنا-گفتار نخست تين حسني مفهوم
به شمار كاركردهايو انتزاعيكليت مفهومينحسن و  متفاوتي آن در حقوق معناي است

به هم)124،ص1936فوره،(دارد دلي؛ و مانع از آن دشوار استي تعرةل ارائين راينحسن.ف جامع ت

مةا اراديانگر اعتقاديب اي انطباق عمل شخص با حقوق كه ويدانند به مين حالت دهدي اجازه

و خشكياز حاكم بينحسن.)105،ص1992كورنو،(ابدييي رهاي قواعد حقوقيت قانون انگريت

كه با مع و شرافتمندانه است ص1993گستن،(شوديميابي ارزيار اخالقيرفتار صادقانه ،228(.

پقانون و انصاف در روابط حقوقيگذار در معي تحقق عدالت آنينار حسني با ت، اخالق را در

م و با تعدينمايروابط حاكم تينحسني احكام، از اشخاص داراي قواعد حقوقيل خشكيد

زدر ميبار قانون حماانيمقابل آثار . كنديت

تينمفهوم حسن.1
بين حسنيبه تبع حقوق آلمان دومفهوم برا ميت نيان ويت ناشيشود؛ حسن  از جهل،

. از رفتاريت ناشينحسن
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 از جهليت ناشينحسن) الف
و از نظرآگاهيو رواني ذهنةجنبتينن مفهوم حسنيا ي اشخاص بررسو جهلِي دارد

بهينحسن. شوديم بهيطيا شرايك موضوعيت، جهل نسبت كه مانع از دادن اثر كامل  است

ا. معتبر استيا اعتقاد نادرست به وجود وضع حقوقيشوديميوضع حقوق ن مفهوم،يدر

ميينحسن كه با حسنةشود دربارت باعث نيت عملي را انجام داده، حكم تعديل شده شخصي

گ طباجرا كه در حالت به اين وسيلهيعيردد،نه حكم قانوني و و شدتيخشك قابل اجراست

ميحكم قانون تعد وط.)1،ص1995تورنو،(شوديل و تصرف با حسنيمانند بهينبه شبهه كه ت

به وضع واقعيل ناآگاهيدل مي قواعد حقوق تعدي، خشكيشخص جايعنيگردد؛يل ي به

يا غصب اجرا شود، خشكي نامشروعةكه دچار اشتباه شده، احكام رابطينكه در مورد شخصيا

م اينحسن. گردديآن احكام تعديل و ناآگاهين مفهوميت در  نشئتي شخصيا از جهل

ميفريا ظاهريرديگيم ا وكالتييت ظاهرياندازد؛ مانند مالكيبنده شخص را به اشتباه

.يظاهر

 از رفتارينيت ناشحسن)ب
ا به معناينن مفهوم، حسنيدر نيت و و در مقابل آن، تقلب و رفتار صادقانه است رنگي گفتار

و گفتار متعامليابي ارزي براي رفتارةك قاعديتينن كاركرد، حسنيادر.قرار دارد ازي رفتار ن

م قراردادي تا خاتمه قراردادزمان شروع مذاكرات پيش اينحسن. دهديارائه ميت كنديجاب

و دلسوز نياشخاص در قراردادها با صداقت و از و تقلب بپرهي رفتار كنند . زنديرنگ

نميو روانيت در قراردادها به اعتقاد ذهنينحسن دري اشخاص ويا پردازد، ن فرض گفتار

ميار داوريرفتار آنان مع .)69،ص1928بكوارت،(رديگي قرار

تين حسنيمبنا.2
اهالتيهدف اخالق رفع رذ به عنوان قاعدينحسن. فاضله استةجاد جامعيو دري اخالقةت

م و حسنيسوءن. كنديمورد رفتار اشخاص قضاوت فضينت ناپسند ميت با.شوديلت شمرده

ميت در حقوق، قواعد آن شكل اخالقينت حسنيحاكم كن حكومتيل.رديگي به خود

و طرد سوءنينحسن دليت به باينيل حكومت اخالق در قواعد حقوقيت فقط ديست، بلكه

و اساس روابط حقوق. را جستيمصلحت عال مي را تشكياعتماد مبنا و الزاماتيل دهد

ايحقوق با ت،ينت از حسنيحما.ت كند، در گسترش آن اهتمام ورزدين اعتماد حمايد از

به همراه دارديت از اعتماد عموميحما يعني اموال، دو نفع متعارض، مثال در تصرفيبرا. را

ميكديت، در مقابلينو منافع شخص باحسنيمنافع مالك واقع يمتصرف دارا.رديگيگر قرار
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و با جهل به وضع واقعينحسن ميت در اثر اشتباه مشروع به. كندي، در مال تصرف الزام او

ويده گرفتن تقصي نادي به معنايجبران خسارات مالك واقع ي مالك واقعيگارانا سهلير

نفينحسنيالزام متصرف دارا. است و ة حق مطالبيت به پرداخت بدل منافع، بدل مال

ني نگهداريهانهيهز زي، منصفانه ويست؛ نيري تقصيرا و حقوق زي مرتكب نشده است

وي در اختي از وضع واقعي آگاهي برايگونه ابزارچيه نميار يشخص دارا. دهدي قرار

د داردي متعارفت رفتارينحسن جايگريو هر شخص همي در منيگاه او . كرديگونه اقدام

و عدالت، ضمان شخص با نمينحسن انصاف وين حكم منصفانه، امنيا.رديپذيت را ت داد

به همراه دارد و گردش آسان ثروت را ن الزامات از حاكميتيا. ستد، رونق معامالت

مي حمايت در روابط حقوقينحسن حكمينپس هرچند حسن. كنديت ويت  منصفانه است

به شمار نم و فقط حكم استثنايانصاف از منابع حقوق مييرود دري ارائه و به موجب آن كند

معيبرخ طبي موارد نميعين حكم به موجب نص خاص اجرا درينحسنيول شود،ي حقوق ت

به اصل حقوق بي تبديحقوق و در . حقوق كاربرد دارديهاشتر شاخهيل شده است

و رفتار صادقانه،يت به معناينحسن دريت حقوقي امنةكنندني تأمي از ابزارهايكي گفتار

م و درينحسن. معامالت دانستي حفظ نظام حقوقيتوان آن را مبنايقراردادهاست ت

و رفتار صادقانه است، نه صرف اعتقاد ذهن باتينحسن.يو روانيقراردادها متضمن گفتار

معيةارائ و دلسوز را برايار نوعيك  رفتاريابي ارزي، همانند پدر دلسوز خانواده، متعامل خوب

ميدرست متعامل اين ارائه و با معيكند مي عملكرد متعامليبه داوريار نوعين  پردازدين

.)2،ص1995تورنو،(

يت در حقوق مدنين حسن-گفتار دوم
بيت به عنوان اصل حقوقينحسن مي حقوق مدنيهاشتر بابي در ولي اجرا دويشود،  در

بيباب مالك و معامالت نمود ايشتريت كه در به بررسي دارد مين گفتار .ميپردازي آن

و مالكينحسن.1 تيت
 اموال با اعتماد به وضعةاشخاص در مبادل. اموال است ت، تصرفين از موارد كاربرد حسنيكي

ميظاهر رتياحراز مغا.ر باشديا مغاي ممكن است با واقع منطبقيوضع ظاهر. كنندي، معامله

غيبه معنا به مال غ.ر استي انجام معامله نسبت وينر ممكن است با حسنيتصرف در مال ت

به معناينتصرف با حسن.ت باشديا سوءني به وضع واقعي جهليت يا تصور اشتباه متصرف

عيعني؛)70،ص1928بكووارت،(است بهي ناقل مالكيب عمل حقوقي متصرف از ت مانند تعلق مال

نيغ غير آگاه و با ناآگاهي در مال ميست يت، با آگاهيسوءني متصرف دارايول.كندير تصرف
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ع ميب حقوقياز و سوءنين حسنيار داوريمع. كندي در مال تصرف ت متصرف، زمانيت

و برا به بررسيابي ارزيتصرف در مال است و آگاهزي آن وييمان تملك مال ازيا جهل

ميب عمل حقوقيع و ضرورتي در زمان شروع تصرف در مال تين ندارد حسنيپردازند

تيت در مالكينحسن ).1ف.م.ق2269و55مواد(شخص در مدت تصرف ادامه داشته باشد

و مدع باي سوءنيمفروض است رايت عيآگاه(د آن ) در زمان تصرف ماليب حقوقي از وجود

ت،ينحسنيت از متصرف دارايحقوق در حما.)303،ص1939ن،يوو()2ف.م.ق2268ةماد(اثبات كند

كه براي قواعد حقوقياحكام برخ ت اشخاص وضع شده است، اصالحيت از مالكي حماي را

ا. كنديم و تصرف با سوءنيننجا آثار تصرف همراه با حسنيدر جايت آنيت وسپس ها در گاه

ا ميحقوق .ميكنيران را ذكر

تين آثار تصرف همراه با حسن.1.1
سويناحكام تصرف با حسن و تصرف با عيءنت ن، ضمان منافع، رد ثمنيت از نظرضمان

و هز . مال، تفاوت داردة اداريهانهيمعامله

ع) الف به عنوان كامليحق مالك.نيضمان عيترت و حق تعقينين حق راي، حق تقدم ب

مي.به همراه دارد كه باشد،مالك و در تواند مال خود را در دست هر شخصي  پس بگيرد

و منافع آن را مطالبه كند عيبايهر متصرف. صورت تلف، بدل و در صورت تلف، بدليد ن مال

ع.آن را به مالك رد كند به رد . ندارديرين مال، علم وجهل او تأثيدر ضمان متصرف نسبت

لينيت متصرف مانع رد مال به مالك واقعينحسن آنيست، لمث(كن ضمان متصرف به رد بدل

قي قو)متيا به خصوص اگر مال در اثر و بدون تقصةدر صورت تلف مال، ر متصرفيقاهره

ن و عادالنه وينحسن.ستيتلف شود، منصفانه بيت متصرف، ضمان نيبه رد بدل مال را از

طب. برديم بايعيدر حالت عي متصرف ويد وليا بدل مال را به مالك واقعين ي رد كند،

ميت تعدينحسني را در مورد متصرف داراين حكم قانونيايت خشكينحسن بهيل و سازد

ذميموجب آن اگر مال بدون تقص يمتصرف داراةر متصرف تلف شده باشد، ضمان رد بدل از

مينحسن حتيسوءنيبرعكس، متصرف دارا. شوديت ساقط قويت ضامن تلف مال ة در اثر

3قاهره است
س( .)83،ص2002ملر،يترره،

1- Art.2269. Code Civil: Ilsuffitque la bonne foiaitexisté au moment de l´acquisition. 
2- Art.2268. Code Civil: La bonne foiesttoujoursprésumée, et c´estàcelui qui allègue la 
mauvaisefoià la prouver.  
3- Art.1379.Code civil: Si la chose indûmentreçueest un immeubleou un meublecorporel, 
celui qui l’areçues’obligeà la restituer en nature,sielleexiste, ousavaleur, Si 
elleestpérieoudétériorée par safaute; ilestmêmegarant de saperte par casfortuit, s’il a reçu de 
mauvaisefoi 
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ع. ضمان منافع)ب عيمنافع مال به تبع و متصرف عالوه بر رد نين، متعلق به مالك است

باي ازد منافع استفادهيا بدل، و به مالك رد كندنيب شده و آگاه. رفته را ايجهل ني اشخاص در

ليحكم تأث ايريم، تدبيريت را بپذينكن اگر حسنير ندارد، و نصاف ارائه منطبق با عدالت

حكمين حسنيالزام متصرف دارا. گردديم به رد منافع مال، منافع مال. رمنصفانه استيغيت

ايبه تدر ميج ميجاد و متصرف از آن استفاده ويشود ميا تفوي كند به. شوديت الزام متصرف

به مالك، پاداش ويبه تقصيرد بدل آن يو مكافات شخص داراي مالك واقعيانگارا سهلير

زينحسن چنيت است، و رفتاريريگونه تقصچيهين شخصيرا باي مرتكب نشده و  متعارف

و هر شخص جايصداقت داشته است وي در چنينيگاه ميز لي تسهيحقوق برا. كردين رفتار

ميظاهر ناشبهگردش ثروت، عملِ ت در رفع تزاحم منافعينحسن. داندي از تصرف را معتبر

چني قواعد حقوقيت، خشكينحسنيو متصرف دارايمالك واقع رييتغين متصرفي را به نفع

ويم و نميدهد كن متصرفيل.)325،ص1939ن،يوو؛1ف.م.ق549ةماد(داندي را ضامن منافع

بايسوءنيدارا و تفويت به مالك رد كندةشدتيد منافع استفاده .)6،ص1976وانل،( مال را

نيغمعامله به مالْ. رد ثمن معامله)ج آنيرنافذ و نفوذ با. داردي مالك بستگةبه اجازست

خري فضولةرد معامل و به عنوان غاصبي، فروشنده بايدار عيا در حكم غاصب، ويد ا بدلين

و آنان در مقابل مالك مسئول و منافع مال را به مالك رد كنند تينحسن. دارنديت تضامنيآن

مين احكام را تعديايخشك وينحسنياگر متصرف دارا.كنديل  فقطيت مال را بفروشد،

بيد ثمن را به مالك رد كند؛ خواه از ارزش واقعيبا كميشتر باشدي مال اگر متصرفيول.ترا

قيسوءنيدارا به بايشتر از ارزش واقعيبيمتيت مال را بهي بفروشد، و اگر آن را د ثمن را

بايتر از ارزش واقعكميمتيق بپيد ارزش واقعي بفروشد، به مالك ؛2ف.م.ق1380ةماد(ردازد را

.)302،ص1974ل،يو

نم. مالة اداريهانهيهز)د به بهانيشخص و نگهدارةتواند دي اداره رايگري مال آن

و سپس هز غةادار. اداره را از مالك مطالبه كنديهانهيتصرف حكمي مال  استيي استثناير،

غ)يقانون مدن 306ةماد( ايكه در در حقوق. ها را نداردنهيهزةن صورت، شخص حق مطالبير

م هزيفرانسه، متصرف در هر صورت وي مال را از مالك مطالبه نماي نگهداريهانهيتواند د

و سوءنينحسن  ).3ف.م.ق1381ةماد(ن حكم نداردي درايريت مدير تأثيت

1-Art.549. Code Civil: Le simple possesseur ne fait les fruits siensquedans le casoùilpossède 
de bonne foi. Dans le cas contraire, ilesttenu de restituer les produits …. 
2-Art. 1380. Code civil: “Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose,il ne 
doitrestituerque le prix de la vente”. 
3-Art. 1381. Code civil: “Celuiauquel la chose estrestituée, doittenircompte, même au 
possesseur de mouvaisefoi, de toute les dépensesnécessaires et utiles qui ontétéfaites pour la 
conservation de la chose”. 
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اين تصرف با حسن.1.2  رانيت در حقوق
و معامليبا نگاه اجمال مي فضولة به احكام غصب كه قانونيشوي، متوجه ازيگذار با تبعم ت

زيفقه امام و سوءنيت متصرف، حسن.ت قائل شده استي حق مالكي براياديه، ارزش نيت

و و دومياول. در مقابل مالك ندارديتأثيري در مسئوليت هري غاصب و  در حكم غاصب است

عيدو در مقابل مالك مسئول ا. دارندينيت نميدر حقوق غيران شخص به طير از شرايتواند

305ةن، ماديا با وجود.دي مال را مطالبه نماة اداريهانهيهزيقانون مدن306ةمقرر در ماد

كميقانون مدن سين حسنيتر مورد توجه قرار گرفته، متصرف داراكه ايدر زاوارت را نيافت

ميا. دانديمهانهيهز .ت در تصرف اموال دانستينق مهم حسني از مصاديكيتوانين ماده را

حديت از حق مالكيدر حقوق ايران حما هميت در كه حرمت مال را دم است شأن حرمت

ا. داننديم آيسؤال و سوءنينن حسنيبيا تفاوتين است، فقيت و در هت متصرف وجود ندارد

نمينه به حسنيامام :شود؟ در پاسخ بايد گفتيت توجه

و براد، متصرف مالْيةمطابق قاعد) الف ني اثبات مالكي مالك است ليدلةبه ارائيازيت

حتيبا طرد اعتبار تصرف، اثبات مالك.ستينيگريد و ميغيت دشوار بهيرممكن و شود

دليهم شين به اثبات مييطانيل از آن داليكي. گرددياد  اعتبار تصرف، خبر منقوليل نقلي از

وياعتماد به ظهور ناشت تصرف،يث، اهميحد دقت در مفاد. است)ع(از امام صادق  از آن

ميتوص ايضمانت اجرا. سازديه به عمل برآن را مشخص و مرج در بازاري طرد آن، جاد هرج

و جامعيمسلم تيت با حماين روايايهدف متعال. مانان اعالم شده استط آن روز مسليبسةن

مياز كس ميكه به مفادآن عمل به. ابدييكند تحقق ظاهر تصرف، متضمن سفارش به عمل

ات از عمليحما به غين توصيكننده ايه است؛ در نمين صورت، آن هدف متعالير شودي محقق

و مرج بازار مسلمانان را فرا  سفارشي را به عمل مطابق امري شخصاگر.رديگيمو هرج

نه تنها حمابعد از عملْيولم،يكن نكني آن شخص را شديم، بلكه مسئوليت اويديت  بر

پيم، نوعيل سازيتحم مي نقض غرض توان لزوميم شدهادين از مفاد خبريبنابرا.ديآيش

كرت را، حتي پس از احراز واقع،ينحسنيت از متصرف دارايحما .داستنباط

در باب. است) علمونيماال( جهلتي از اسباب رافع مسئوليكي رفع،ةمطابق قاعد)ب

كسينحسنيت، متصرف دارايمالك به ميت عي گفته به كه نسبت و مانع حقوقيشود يب

ا و در اثر بايجاهل است و غن جهل به ظاهر در مال مياعتماد لير تصرف كن بعداً وضعيكند،

بيواقع غو تعلق مال ميه و. شودير كشف و مسئول دانستن بهيضمان شخص جاهل ،

قبي از حوادث قهريخصوص در مقابل خسارات ناش و داللت قاعد.ح استي، ةهرچند سند

ضعينحسنيد بر ضمان شخص داراياليعل بايت تبيا وجودف است، بايين، ن تعارض آن

مبهي ضرور رفعةقاعد .)153،ص 1376،ي لنگروديجعفر(رسدينظر
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هميت حق مالكي نشان دادن اهميبرا)ج ميردت، آن را المسلم حرمت مال(داننديف خون

ا). كحرمه دمه باين راستا احكام مالكيدر حتيت هم و آنفيخفيد در حكم احكام خون تر از

ميبا بررسيول. باشد كه از فرعيشوي احكام آن دو متوجه ) خون(شتر از اصليب)تيمالك(م

ميحما زيت ويت، آگاهيرا در مجازات متجاوز به حق مالكيشود، و جهل او تفاوت ندارد

ليقصد او در نظر گرفته نم كن در باب خون، شارع با توجه به نوع قتل، آن را به عمد،يشود،

و خطا تقسشبه اخيعمد و در دو قسم خفيم كرده و. وضع كرده استيترفير احكام اقع در

و يا پرداخت ديه محكوم مي و در برخي موارد مسئول قاتل حسب مورد به قصاص شود

د بهيغمتصرف مالِكهيدرصورت.ر از قاتل استيغيه شخصيپرداخت به تعلق مال ر نسبت

شديا جاهل، با ضمانت اجراير،آگاه باشديغ و مي يكسان .شوديد مواجه

ب)د غيشتر موارديدر تصي كه مال مينحسنيرف شخص دارار در ميگيت قرار توانيرد،

ويتقص. مال مشاهده كردي مالك را در نگهداريكوتاه وير  مالي در نگهداريا الاقل قصور

م آنيسبب خروج مال از تصرفش و در اثر دي مال در اخت،شود با.رديگيم گر قراريار اشخاص

نه فقطينحسنيمسئول دانستن متصرف دارا نميرد مالك واقعبه عملك ت، م، بلكهيكني توجه

وي تقصي برايپاداش ميويانگارا سهلير .ميريگي درنظر

بايت فروشنده، ناگزي احراز مالكيگر، اشخاص برايدياز سو وير به تصرف  اعتماديد

دينما و ابزار وياز.ت فروشنده ندارندي مالكي از درستي آگاهي برايگريند به عمليك سو

مبر طبق ظاه سوير سفارش و از ميديشود و تاوان عمليگر با احراز واقع، تنها رها شود

و عي مسئوليمتعارف درينيت نميحال است؛ هيكه و قصوريگونه تقصچيتوان وير يبه

و. نسبت داد ديرفتار ن.ط استي در همان شرايگري همانند هر شخص ةز در ارائيحقوق

چن. ناتوان استي از وضع واقعي آگاهي برايابزار وين شخصيمسئول دانستن  منصفانه

ن بهيعادالنه است؛ اينكه با تحميخصوص با در نظر گرفتن بري سنگيين ضمانت اجرايل ن

و قصور مالك را ناديتقص ت، نه فقطينحسنيمتصرف دارا مير تيم، بلكه با به رسميريگيده

عيشناختن مسئول درينحسني متصرف داراي براينيت  ناروا به مالكيمقابل مالك، پاداشت

مسهل .ميدهيانگار

ا به عمل بر طبق ظهور)ع(ت خبر معصومين مطالب اهمياز و سفارش در اعتبار تصرف

و حمايناش اي از تصرف بيت كامل از ميشتر نماين تصرف در واقع عمل به مفاد. شوديان

پي نوعت است؛ وگرنهينحسنيت از متصرف دارايخبر، متضمن حما .ش خواهد آمدي تناقض

باةامارتاي قانون مدن35ةد در ماديةهرچند اعتبار قاعد و در تعارض  ساده تنزل كرده است

ديدل هر ميگريل لي اعتبار خود را از دست گونه برداشتنيا)ع(كن از كالم معصوميدهد،
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زيم ميادتريشود كه تصرف اعتبار و فيتوان آن را همانندي دارد كهيرض قانونك  دانست

ميخود حق . شوديقت فرض

و قراردادينحسن.2 ت
و رفتار صادقانه متعامليت در قرارداد به معناينحسن پي گفتار پاين آنيش از انعقاد قرارداد تا ان

كليت در قرادادها تا آن حد اهمينحسن. است به عنوان اصل كه آن را وي حقوقيت دارد

حتيراهبرد و متين اصل حاكميگزيجاي، در كنار درينحسن.)2،ص1995تورنو،(دانندي اراده ت

و اجراةقراردادها در مرحل مي انعقاد قرارداد .شودي آن مطرح

 انعقاد قراردادة مرحل.2.1
ماز دو جهت وقوع قراردادةنيت در مرحلحسن گفتگوهاي پيش. گيردي متمايز مدنظر قرار

و در هنگام وقوع قرارداد، حسنقراردادي بايد با حسن و رضانيت باشد ينيت از قصد

مييقرارداد .كند حمايت

و رفتاريتبه معناينحسن.ت در مذاكرات پيش از وقوع قراردادينحسن) الف  گفتار

و رضاي قرارداد صادقانه، مين حماي متعاملياز قصد ميحسن. كنديت كند نيت ايجاب

ت از قصديت در حماينحسن.ت انجام شودين انجام معامله با حسنةگفتگوي اشخاص دربار

ميز بر آنان تحمي اشخاص، دو تعهد متمايقرارداد : كنديل

پ. تعهد به صداقت- پيش قرارداديمذاكرات ش قرارداد، متضمن تعهدي در فرض فقدان

و انعقاد قرارداةادام به م.د نيست مذاكره و انعقاد قراردادةتوانند از ادامياشخاص  مذاكره

ميينحسنيول. منصرف شوند و رفتار صادقانه داشته باشندت ايجاب . كند اشخاص گفتار

كه اشخاص صادقانه رفتار كنند به صداقت متضمن آن است بهيرعا. تعهد خصوصت صداقت

م ريت منصرف همانند سوءاستفاده از حق، تقصي مسئوليبرا. ابدييدر انصراف از قرارداد معنا

نيعمد وير كافيست، بلكه صرف تقصي شرط م است .ت شخص دانستيتوان سوءنيآن را

بي براي واقعةپس اگر شخص اراد و و عقد قرارداد نداشته باشد امي انجام مذاكره يديجهت

ا به معنايدر مخاطب خود باي اقدام با سوءنيجاد كند، و رايت است د خسارات طرف مقابل

.)3،ص1995تورنو،(جبران كند

جر.يتعهد به حفظ اسرار قرارداد-  جلبي، برايقراردادان مذاكرات پيشي اشخاص در

و مسائليت مخاطب موضوع معامله را توصيرضا فني از جمله اسرار تجاريمهم ف، ي، دانش

ميو امور مال قيحت. كنندي را مطرح ن اگر گفتگو به انعقاد ايننجامد، حسنيرارداد جابيت

پ افشايكند اطالعات تجاريم سريقراردادشيشده در مذاكرات دري باقي همچنان و  بماند
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باياز رقابتي امتياسرار تجار.ردينگ ار اشخاص ثالث قرارياخت ويارزشو  هستند كه سوءنيت

دآانتقال به بهيت مدني، مسئوليگرين اسرار ص1995تورنو،(همراه دارد شخص متخلف را ،4(.

نه تنها بر گفتگوهاي پيشحسن.ت در انجام معاملهينحسن)ب قراردادي حكومت نيت

و وقوع قرارداد استمي نيت در حمايت از حسن. كند، بلكه هدف آن به نتيجه رسيدن گفتگوها

و رضا مييقصد به صورت واقع قراردادي، ايجاب و رضا . گرددو واضح ارائهيكند قصد

ميحسن. واقعيي رضا-  كند اشخاص در انجام معامله صداقت داشته باشندنيت ايجاب

و فريبكاري بپرهيزند؛و د از خدعه، نيرنگ و رضايبه عبارت ة به انجام معاملي واقعيگر قصد

مي با و گفتار محقق فر. گرددصداقت در رفتار و رضا را معيوب ساخته،يبكاريبرعكس  قصد

اضمانت اج و يا نيت ايجاب حسن.دهاستيدانيزيجاد حق فسخ برايراي آن، بطالن معامله

و دنبال سود گزاف مي كند اشخاص از شرايطي كه ديگري در آن گرفتار شده طمع نورزند

نباشند؛ در غير اين صورت به دليل سوءاستفاده از اضطرار، آن معامله تعديل شده يا براي 

مزيان و 179ةبه همين دليل ماد.شوديديده حق فسخ ايجاد  قانون دريايي ايران قرارداد كمك

و و تقلب منعقد شده باشد، قابل ابطال و يا حيله نجات را كه با هدف سوءاستفاده از اضطرار

.داندتغيير مي

ف درست موضوع قرارداد محققي به انجام معامله با توصي واقعي رضا. آشكاريرضا-

كه شخص را از تدلينيت در حمايت از قصد قراردادي متضمن تعهدحسن. شودمي س،ي است

ع و القايپوشاندن ميب اينن حسنيهمچن. كندي اشتباه در مخاطب منع ميت كنديجاب

و رفتاريناگر اشخاص حسن.م شودي به مخاطب تسلياطالعات قرارداد به معناي گفتار ت

تينحسنيا بطالن، از شخص داراي فسخياجرا با ضمانت صادقانه نداشته باشند، حقوقْ

ميحما ويس نماي تدل مثال اگر فروشنده با نقض تعهد صداقتيبرا.كنديت مبيد معيا وبيع

ايخريعرضه شود، برا ميدار حق فسخ ب12ةماد. شوديجاد ش،1316مه مصوبي قانون

مينت كمال حسنيرعا بيت را الزم و نهگذار را از اظهارمهيداند و ضمانتيمي كذب كند

نياجرا و بي خدعه بيرنگ، بطالن عقد و تعلق حق بيمه به ، 1384كوشا،(گر اعالم شده استمهيمه

.)63ص

و قانون مدن ايهرچند در فقه به لينن مفهوم حسني به صراحت ةيكن توصيت اشاره نشده،

و تدلياشخاص به صداقت، پره بيز از تقلب هميس، اينن مفهوم حسنيانگر رانيت در حقوق

جا. است به راي سوءنيعني ضدآن،يت، ضمانت اجرايند بر حسني تأكيدر واقع حقوق ما ت

بيدر مورد كس و گفتار صادقانه ندارد، ميكه رفتار و152 اعراف،85اتيآ.كنديان 85 انعام

پيفروشكميهود، برنف و توزي، استفاده درست از دقيمانه آيا.دق كاال صراحت دارين اتين

به درستكار و خوددارياشخاص را بهي در معامالت در فقه. كنديم كاربردن خدعه دعوت از
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عيه، تدليز تصرين و پوشاندن مي سوءنبيس و ضمانت اجرايت محسوب ويشود  آن، بطالن

اي .)13، 1376،ي بجنورديموسو(جاد حق فسخ استيا

 قراردادي اجراةت در مرحلينحسن.2.2
. استي تعهدات قرارداديرفتار صادقانه در اجراي قرارداد به معنايت در اجراينحسن

اينحسن ميت نين تعهدات قرارداديكند متعامليجاب و از وي را با صداقت انجام دهند رنگ

ص1388،يانصار(زنديغش بپره وي قرارداد در دو مرحله تفسيت در اجراينحسن.)158، ر قرارداد

ميات قرارداد تعهدياجرا :گرددي مطرح

و تفسينحسن) الف نميمتعامل.ر قرارداديت پيتوانند تمام جزئين ينيبشيات را در قرارداد

به اندازيآنان در اجرا. كنند نمين زمان وقوع قرارداد از خود حسنة قرارداد دهند؛يت نشان

بايبنابرا تكميد تفسين قرارداد را و و متمايز حسن.ل كردير نيت در تفسير قرارداد دو نقش مهم

نيت ايستا مفاد تعهدات قرارداد را حتي فراتر از عبارات مندرج در قرارداد مشخص حسن. دارد

و در نقش پوياي خود تماميت روح قرارداد را حفظ كرده، از تفسير قرارداد به تعديل مي سازد

.رسدآن مي

درحسن. نيت ايستا حسن- رايفاي نقشاي نيت  مشابه با انصاف، تعهدات قراردادي

به عنوان قانون حاكميمتعامليواقع قصد افتنييمعنابه رقرارداديتفس. سازدمشخص مي ن

ايولن است،يطرف و مطلوب دو طرف مشخصي اغلب در ن موارد قصد مشترك وجود ندارد

همين به دليست؛ صرين را عالوه بر اجراي متعاملي قانون مدن220ةل مادين بهي مفاد ح قرارداد

و عادتيجيه نتايكل مي هم كه به موجب عرف شود، ملزميا به موجب قانون از عقد حاصل

به حقوق. انصاف ذكر نشده است نمادهبرخالف قانون مدني فرانسه،يدرا. دانديم دانان فرانسه

.كننديمريتفستينحسنبه مسكتبارا قراردادت،ينك انصاف با حسنيل ارتباط نزديدل

و استمرار روح قرارداد، مفاديت در تأميندر كاركرد ديگر، حسن. نيت پويا حسن- ن تداوم

كه متعاملين در هنگام وقوع قرارداد مد نظر داشته ميآن را مطابق آنچه در واقع. كنداند، تفسير

مي را تعدينيت با ابزار تفسير، تعهدات قراردادحسن هم. كنديل دليبه ريل، از آن به تفسين

ميايپو كه در آن متعاملياد نمين زندانيشود ي مثال در قراردادهايبرا.شوندي مفاد توافق

ميط، مطلوب متعاملير شراييمستمر، با تغ كه بودهينحسن. شودين دگرگون به آنچه ا هستيت

بيتوجه نم وضيعدالتيكند، بلكه با رفع ميع موجود تطب قرارداد را با زيق رايدهد، را قرارداد

م ايوفا. دانندينه مبادله صرف دو اراده، بلكه مبادله دو مال مي به قرارداد كند ارزشيجاب

و اجرا مبادله با. آن برابر باشديشده در زمان انعقاد قرارداد بهيد برابريپس  اشخاص را

تغ اموال مبادلهيبرابر ا.ر دادييشده ، عدالتيت، برابرين مانند حسنير الزامات برترين تفسيدر
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م ص1995تورنو،(رديگيو موازنه مدنظر قرار به استناد تفسير مبتني بر حسن.)5، در نيت،همچنين

كه از عمل مشروط مصورت ابهام مفاد قرارداد بهيعلرد، قرارداد به نفع مشروطيگيله نشئت و ه

ميله تفسضرر مشروط جاير به و  گردديمتيحماترفيضعاز قرارداد،ير لفظي تفسيشود

ص1995تورنو،( ،5(.

بهيدر حقوق ما دادرس نم ت قرارداد استنادين باحسنيا اجرايم به انصافيطور مستقتواند

زينما نرا در حقوق ما اصلْيد، و عرف و قانون زي احراز قصد مشترك دو طرف قرارداد است

بيليقصد مشترك آنان را تكم ميا و حسنيا باوجود. كننديان دريت نقش مهمينن، انصاف

و نقش واقعيتكم نميو پنهانيل قرارداد دارند نيبنابرا«. توان در حقوق ما انكار كردي آن را

م مينحسنبايتواند آنچه را رفتار انسانيدادرس و منصف زيبيت ويشرط ضمن«رعنوانيند،

و»ييشرط بنا ني از اتهام تحردر عقد اجرا كند به دور مانديف قرارداد  ار دادرسين اختيا.»ز

و هم و مشروط است و تحمي احتمالة سوءاستفادين جلويمحدود باي مغايل تعهداتي دادرس ر

و تحم مي مغايل تعهداتيقصد مشترك دو طرف قرارداد در.)57،ص1380ان،يكاتوز(رديگير با آن را

مي179ةتوان به ماداين مورد مي كه به دادگاه اجازه دهد اگر شرايط قانون دريايي اشاره كرد

يكي از طرفين، مفاد آن را تغيير دهد ويا آن را باطل  قرارداد را ناعادالنه بداند، با درخواست

به مفاد ماد.اعالم كند  قانون تجارت الكترونيكي اشاره كرد كه در تفسير3ةاز سوي ديگر بايد

.)187،ص1388انصاري،(نيت اشاره كرده استمباني به رعايت لزوم حسنقانون عالوه بر ساير

 رفتاري داوري، براي تعهدات قرارداديت در طول اجراينحسن. قراردادياجرا)ب

معيمتعاملين، ويار نوعيك دلسوز را همانند پدر دلسوز خانواده ارائه با عنوان متعامل خوب

اينحسن. دهديم به معنايت در به واقعين مفهوم و اعتقاد ذهني جهل يو رواني، شخصيت

به معناين باحسنيست، بلكه اجراين كهيت قرارداد و فعاالنه در طول قرارداد است  رفتار مثبت

و هم جنب مثبت حسنةهم جنب .گيرد منفي آن را دربرميةنيت

ني رفتار متعامليابيارزي براي رفتارةك قاعديتيندر نقش مثبت، حسن. مثبتةجنب-

م ا. دهديارائه ميتعهد به صداقت وين تعهدات قرارداديكند متعامليجاب  را با صداقت

به معناين باحسنيفايا. انجام دهنديدلسوز ي گفتارورفتار صادقانه دراجرايت قرارداد

با.)157،ص1388انصاري،(استيتعهدات قرارداد فريد وفاي متعهد و از ويبكاريبه عهد كند

و تقلب بپرهين و موانع وفايرنگ پ به عهدرايزد  متعهديت فقط براينحسن.ش رو برداردياز

تعيتكل نمييف نكند، بلكه متعهدين بايله ت رفتارين با حسني تعهدات قرارداديد در اجرايز

به همكاريت براينحسن. كند مياي متعهدله تعهد ميجاد و او را ملزم دريكند ي اجراسازد

و از اعمالي با متعهد همكاريتعهدات قراداد نهيا پرهزي تعهد را دشواري كه اجراي كند
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آيمالور(زديكند، بپرهيم ش1995نس،يو ب.ف.م.ق1134ة ماد3 بندين معنايا.)622، كه انياست

با«:دارديم .»ت اجرا شوديند با حسنيقراردادها

بي قانون مدن279ة ماد تعي در و تسلييان كلين راينحسنباي، اجرايم مصداق ت تعهد

ميب كل. كنديان اد باشد، متعهد در انتخاب مصداق آن آزاداست،يزيبه موجب آن اگر مصداق

اينكن حسنيل ميت معيجاب .)50ص،1376كاتوزيان،(ل ندهديوب را تحويكند كه متعهد مصداق

بي در اعطاي قانون مدن277ةماد به و تقس مهلت عادله ديدهكار ناتوان، ريق تأثين از مصاديط

و حسن .ت استينانصاف

نه تنها بايد تعهدات را با صداقت انجام دهند، بلكه بايد از سوءنيت. منفية جنب- متعاملين

و نيرنگ بپرهيزند؛ وگرنه با ضمانت اجراهاي سنگيني مواجه مي يبرا. شونديعني فريبكاري

دبكاريمثال تالش بدهكار فر ميدر فرار از و اگر انتقالين، جرم محسوب نيگشود دريرنده ز

نةت او همداستان باشد، معامليسوءن ن ضمانت اجرايا.ستي آنان در مقابل بدهكار قابل استناد

مبيهمچن. استت درانجام معاملهي از آثار مهم سوءنيكي ةع قبل از قبض موضوع مادين تلف

درينت حسنيو رعاي بر عدالت معاوضيو تعهد فروشنده بر رد ثمن مبتني قانون مدن587 ت

به ارادياجرا كه منسوب طبي طرفي ضمنة قرارداد است و مين در قانون. شوديعت معاوضه

و ضمانت اجراي آن بيان شده استش سوءنيت بيمه1316مه مصوبيب  نمونه،يبرا. گذار

تقيي دروغگوي ضمانت اجرايمبنا و، قصد وي نادرست، تشديهااعالم لب د خطر

بييتغ .ت استينت حسنيلزوم رعامه،يرموضوع

و حقوق موضوعهت در كالم حقوقين حسن-گفتار سوم  دانان
ديت در حقوق موضوعه، ضرورينت حسني از موقعي آگاهيبرا دگاهي است جايگاه آنرا از

و قوانحقوق .ميكنين موضوعه بررسيدانان

 دانان حقوقةينظر.1
ايبرخ.ت دارندين حسنة درباري متفاوتيهاهيدانان نظرحقوق ن اصل در قانوني به وجود

و برخيمدن و معامالت فضوليدي اعتقاد دارند به احكام غصب يو خودداريگر با استناد

غيت، براينگذار از اقتباس اصل حسنقانون به نيگاهيجايير از موارد استثناي آن . ستندي قائل

مي حقوقيهاهينظر :توان ارائه كرددانان را به شرح زير

مين را مصداق حسني قانون مدن220ة عدل مادي مصطف)الف و. دانديت ايبه نظر ني در

مماده، قانون و مطابق قصد طرفينخواهد عقد با حسنيگذار غيت اين اجرا شود، در نصورتير

كليمتعامل به حتيه نتاين را ميجي نتايج آن، و عادت حاصل به موجب عرف دري كه و شود
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نميعقد تصر ص1373عدل،(كرديح نشده، ملزم باي اجراين استدالل برخيايدر راستا.)13،

دينحسن ريت عرف در تفسيكه بر حاكمي، از جمله مواديگر مواد قانون مدنيت قرارداد را از

مي قانون مدن225و220،221،224دد دارد مانند موايقرارداد تأك ، 1379،يديشه(كنندي، استنباط

ا.)275ص اي مطابق ت در قراردادها وجودين با نام حسنيران اصلين استدالل، هرچند در حقوق

مي خارجيت در حقوق كشورهاين حسنة مقررات دربارةن با مطالعيا وجود ندارد، با تواني،

كه مع و عادت را تعيعرف رييار ايوابط قراردادن ي براينيران است، جانشي در حقوق

ش1382،يديشه(ت دانستينحسن ،74(.

د و حسنينگر، رفتار باحسني مطابق نظر تينت معموالً همان رفتار معقول ومتعارف است

ب به نتايو عرف در ميجيشتر موارد ا. رسنديكسان فايمطابق تين اصل حسنةدين استدالل،

و تعهدات قراردادي اجرايهماهنگ دلي با مقتضي قانون و به و انصاف است ايات عدالت نكهيل

و روشنيدقيت معناينحسن ايق ار دادرسانين مفهوم مبهم را در اختي ندارد، قرار دادن

نميناشا يين كارايض منجر شود، بنابرايا تبعيرا امكان دارد به سوءاستفادهيز. دانديسته درست

ايدر وضع كنونين اصليو قبول چن ص 1384،ييصفا(د استيران محل تردي حقوق ،47(.

يكي از حقوق)ب به دانان، در قانون مدني ايران نصي مشاهده نمي به اعتقاد شود كه

و مفاد قوانين ما موجب آن حسن نيت معيار اعتبار اعمال حقوق قرار بگيرد؛ با وجوداين روح

مع975ةخصوص مادبه يقانون مدني قراردادهاازن مادهيا. نا داللت دارد قانون مدني بر اين

شكي وجود ندارد قراردادي كه با برخالف اخالق حسنه را فاقد ضمانت اجرا مي و داند

است؛ بنابراين از قرارداد با سوءنيت حمايت شود، برخالف اخالق حسنهسوءنيت واقع مي

و از مادحقوقي نمي مي975ةشود چن قانون مدني كه اعمال حقوقي بايدن برداشتيتوان كرد

.)49ص،1351،يم مقاميقايريام(نيت واقع شودبا حسن

 قانون219ة مادةو مقايسيت در قراردادها، به بررسين حسنة قاعدي اجراي برايبرخ)ج

مي قانون مدن1134ةران با ماديايمدن اي در تدويسندگان قانون مدنينو. پردازندي فرانسه نين

لرا اقتباس نكرده1134ةبند سوم مادماده، اياند، و اقتباس را نمييكن بهن سهو در ترجمه توان

وينإعمال حسن. قرارداد دانستيت در اجراينحسنةي طرد نظريمعنا ت توسط متعهد

سوينت حسنيرعا. متعهدله واجب است ايت از به باي متعهد، كه به مفادين معناست د نسبت

و در رفع مشكل اهتمام ورزندم قرارداد با وجود تين حسنياجرا. شكالت كامالً وفادار بمانند

كه متعهد از فر هم. كندي تعهد خودداريو تقلب در اجرايبكاريمتضمن آن است متعهدله

و از انجام اعماليند با حسنيبا ميت رفتار كند  ورزديسازد، خودداريكه انجام تعهد را دشوار

هزيو از تحم درينحسنباين اجرايد، همچني بر متعهد اجتناب نماي اضافيهانهيل ت عقد

اياشهي مثال با هنرپين است؛ براي مستمر متعاملي قراردادها متضمن همكاريبرخ يفاي جهت
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ف ميلمينقش در ايت در اجراينحسن. شودي قرارداد بسته مي مفاد قرارداد بايجاب كند

ايو تمر مستمر داشته باشديكارگردان همكار  مناسب نقش انجام دهديفاينات الزم را جهت

.)171،ص1381ان،يدرود(

به عمل حقوقيكسيوضع فكر«نيت را دانان حسن از حقوقيكي)د رويكه اقدام ي از

م مياشتباه و تصور ايكند و حال كه عمل او بر وفق قانون است نيكند وينكه موافق قانون ست

ز معيآور آن عمل حقوقانيمقنن در مقابل عواقب مي او را حمايني در حدود يجعفر(» كنديت

ص)الف(،1376،يلنگرود و.)215،  مصداقيقانون مدن1165و1164به شبهه در مواديوطيبه نظر

زينبارز حسن ت، آگاه از نقص عمل خود نبوده،ينف حسني، طبق تعريرا واطيت است،

م ص1378،يگرودلنيجعفر(دانديبرعكس عمل خود را درست و.)200، غيدر نظر ر از موارديبه

پذين، حسنيياستثنا هميت به و دليرفته نشده ،ي به بعد قانون مدن301گذار در موادل قانونين

تعي متناسب با فقه اماميضمانت اجرا باييه را و ايا وجودن كرده ين مواد از قانون مدنينكه

رايفرانسه اقتباس شده، ضمانت اجرا  1376،يلنگروديجعفر(ه سازگار كرده استيبا فقه امام آن

ان قانونيبنابرا.)به بعد150،ص)ب( يو قانون امور حبس)به شبههيوط(يران در قانون مدنيگذار

پذين حسنو ضرورتييطور استثنابه)100ةماد( سايت را و در تينر موارد حسنيرفته است

 قانون92ةكه از مادي قانون مدن1036ة مثال در ماديبرا. ندارديگاهيجايدر قانون مدن

در بحث. شده استيت خوددارينس اقتباس شده، با صراحت از استناد به حسنيسويمدن

ه و حسنين به حسنيگونه توجهچيغصب دريري متصرف تأثتيا سوءنيتينت نشده

ويمسئول دي در تأليو. در برابر مالك ندارديت تفيف بيصگر خود با دريل شتردو نظر

اينخصوص اصل حسن ميت در حقوق و: دارديران ابراز كهي از قواني در برخيبه اعتقاد ن

به صورت استثنايعنيت،ينه دارد، به اصل حسنيشه در فقه امامير ، توجه شدهيي تصور اشتباه

ز همينبه نام حسنيه اصليرا در فقه امامياست؛ به و دليت وجود ندارد قاين گذار در نونل

سويتدو و و اقتباس آن از حقوق فرانسه و ماد301س، در موادين مواد ، مفهوم 1036ةبه بعد

ايت را نادينحسن و به فقه بوده استين در جهت گرايده گرفته درينق حسنيمصاد.ش ت

و توسعيل محدود است،يقانون مدن و دشوارةكن رونق اقتصاد تيريمديهاي ارتباطات

و فصل دعاوجامعه مينرش حسنيپذينه را برايزمو اختالفاتيو حل . سازديت هموار

اي از قوانيبرخ و ماد156و149ةن دوره مانند مادين در چك6ة قانون ثبت  قانون صدور

ص1378،ي لنگروديجعفر(اندت وضع شدهينش بر اساس حسن1344مصوب .) به بعد200،
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در حقوق موضوعهينحسن.2 ت
جايبيبرا اينگاه حسنيان ن موضوعهيت در قوانينق حسنيران، الزم است مصاديت در حقوق

ا. شوديبررس آيمين بررسيپس از به حسنا توجه نداشتن قانونيتوان گفت تينگذار

به معنا اين طرد اصل حسنيمتصرف ويت در حقوق ة ماد3ا از عدم اقتباس بنديران است

و درج نشدن آن در مادفري قانون مدن1134 درين حسنينف،ي قانون مدن219ةانسه ت

م  شود؟يقراردادها استنباط

نيت متضمن آن است كه متصرف بتواند تصرف با حسن.ي قانون مدن305ةماد) الف

غياگر شخص. مال را از مالك مطالبه كندة اداريهانهيهز بهير را با ناآگاهي مال بر تعلق آن

خريغ عيدارير هزي كند، ضامن و حق ندارد و منافع است با.دي اداره را مطالبه نمايهانهين

اوين حسني قانون مدن305ةگذار در مادن حال قانونيا ت متصرف را مدنظر قرار داده، براي

ا. مال را شناخته استي نگهداريهانهيهزةحق مطالب تغيحكم  قانون 1381ةر از ماديين ماده با

ست فرانسيمدن حتيا.ه اقتباس شده ةبه متصرف آگاهبه عدم استحقاق خود، اجازين ماده

مي نگهداريهانهيهزةمطالب  تصوريعنيت متصرفين، حسني قانون مدن305ةماد. دهدي را

و غي نگهداريهانهيهزة مطالبي را مبناياشتباه ازيكين مادهيا.ر قرار داده استي مال

قينق مهم حسنيمصاد . در باب تصرف مال غيراستيانون مدنت در

و حدود اختيسمت نما.ها قانون ثبت شركت7ةماد)ب وينده  عموميآگاهيبرا،يار

و در روزنامه رسم ثبت شركتةبه ادار ميها اعالم به نماييتغ. شودي چاپ ندگانيرات راجع

باين و تا وقتيز تغيايد به آن اداره اعالم گردد  سابق معتبرةندير اعالم نشده، اعمال نمايين

حت. است مديندهي اگر در عمل نمايپس تغيا وليريير شركت تغيايابد  ثبتةر به اداريين

مدشركت  قانون ثبت7ةماد.ر سابق در مقابل شركت قابل استناد استيها اعالم نگردد، اعمال

ميها در حماشركت ، با مفروض دانستنيران قبليدت از اشخاص ثالث، ضمن اعالم اعتبار

بينحسن مدياعتباريت اشخاص، شرط ازيآگاه)تيسوءن(ران معزول را اثباتي اعمال  ثالث

تغيا ميين .كندير اعالم

در40ةماد)ج اراتي در حدود اختي از مالك كشتيندگيبه نمايفرمانده كشت.يياي قانون

م نظياجات واقعين احتي تأميتواند برايخود يي سفر، قراردادهاةا امكان اداميير حفظ كشت از

كه فرمانديمطالبات ناش. منعقد كند مة از قراردادهايي حق ممتاز بندد،ي كشتي با اشخاص ثالث

م در29ة ماد5ن، مطابق بنديباوجودا. شوديمحسوب ش، اگر 1343 مصوبيياي قانون

و  كه انجام آن نوع بتوانند اطاليا با دقت معمولياشخاص ثالث آگاه باشند ع حاصل كنند

ويني كشتةار فرماندي در حدود اختياعمال حقوق و به اقدام نبوده است، مطالباتيست  مجاز

بهن قانون، قانونيهم40ةدر ماد. شوديآنها حق ممتاز محسوب نم صراحت از مفهوم گذار



ن ايحسن  183رانيت در حقوق

و با مفروض دانستن حسنينحسن مصيكيت اشخاص،ينت استفاده كرده نيق تعمياد از افتنيم

ساييايمقررات فصل دوم قانون در :ت نداشتن طلبكار اعالم كرده استينر موارد را حسني به

بهي موارديبه استثنا...« غ كه از مالك وي خلعيرقانونيطور تينا طلبكار حسنيد شده

.»نداشته باشد

چك)د  با اشاره به 1344 قانون صدور چك مصوب چهارم خرداد6ة ماد.قانون صدور

بةت صادركنندينحسن مي چك كل«:كنديان چكةه موارد مذكور در باال هر گاه صادركننديدر

ميت خود را به اثبات برساند، تعقينحسن ميت وقتينحسن.گردديب موقوف كهي ثابت شود

ازي روز از تار10 چك ظرفةصادركنند كيشكاخ اطالع به دارنديفريت ة وجه آن را نقداً

به دارنديچك بپردازد به منظور پرداخت ويع نماي تودي چك در صندوق دادگسترةا ايد

و گواهيعلموجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانك محال  بانك را در همانيه فراهم ساخته

به مرجع رس .»ديم نماي تسليدگيمدت

ديكي قانون تجارت الكترون3ةماد.يكيقانون تجارت الكترون)ه ،1382ي مصوب هفده

ميت در تفسينت لزوم حسنيرعا و مادير قانون را الزم درينت حسني آن لزوم رعا35ةداند ت

ب ميمعامالت را .كنديان

ب)و ب.مهيقانون و پرهينت حسنيش، رعا1316مه مصوبيدر قانون دريز از سوءنيت ت،

و اجراةمرحل بيق سوءني تعهدات با ذكر مصادي انعقاد گذار در قراردادمهيب. ان شدهاستيت

بايب و بدونسوءنيند با حسنيمه نميت اقدام كند بيت باشد، وگرنه ت مورديگر حمامهيتواند از

ب.ديتوافق را درخواست نما و تقصيگذار با سوءنمهياگر  مرتكب شود،يا تقلبيريت اقدام كند

ض بيني سنگيمانت اجرابا بي مانند بطالن قرارداد و تعلق اقساط بيمه گر مواجهمهيمه به

ب13و11،12مواد. شودمي بيقانون و دروغگومهيمه در اظهار نادرست، قصد تقلب وييگذار

تغي همان قانون در تشد16ةزمادين و بير وضعييد خطر وين حسنيمه، بر مبنايت موضوع ت

بيسوءن ميگذار توجمهيت هميه به دليشود؛ بين بايل درقرارداد تيت رعايند كمال حسنيمه

.)60،ص1384كوشا،( شود

درين حسنة قانون تجارت دربار154ةماد. قانون تجارت)ز بةافت كننديت اني وجه

كه هرگاه وجهيم شري برخالف حكم فوق تأديدارد معيك با مسئوليه گردد، ادلت محدود تا

بينكه با حسني، مسئول تعهدات شركت است؛ مگر در مورديافتيوجه در به اعتبار و النيت

مي را تعدين ماده الزامات قانونيت درايناقدام با حسن. گرفته شده باشدي وجهيمرتب .كنديل

به معناينقانون تجارت، حسن399و396،397موادرد نيت و به معناي جهل  رفتار صادقانهيز

ازياريد اختي از تحديمقام تجاربه موجب آن اگر اشخاص در معامله با قائم.به كار رفتهاست ا

و دست دادن و معتبر خواهد بوديسمت . آگاه نباشند، معامله درست
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يوي ناآگاهيعني، تصور نادرست شخص،ي قانون مدن1166و1164،1165 در مواد)ح

و ويبه وجود مانع مييا تصور اشتباه و نسب، باعث به جاي اجراي احكام شديد زنا شود

و شخص جاهل ملحق گرددينامشروع، طفل متولد از وط به شخص مشتبه .به شبهه

و ماد1319مصوبي قانون امورحسب37ة در ماد)ط ق حصر وراثتي قانون تصد5ةش

ديم ماليدر تسلش1309مصوب  قانون اعسار38ةو ماد،ين به وارث ظاهريا پرداخت

د1313مصوب به طلبكار ظاهريش در پرداخت مين، حسنين .شوديت سبب سقوط تعهد

ليميت در قانون مدنين را مصداق حسني قانون مدن680ة ماديبرخ)ي بايدانند، ديكن

كه رس وكيتوجه داشت ويدن خبر عزل به ت استناد در مقابليا شرط قابليل، شرط تحقق فسخ

مي برخةين، نظريباوجودا.ل استيوك اينتوان مصداق حسني از فقها را نيت دانست؛ با

كه در فقه نظريتوض وكي متفاوتيهاهيح كهيبرخ.ل وجود داردي در خصوص عزل  معتقدند

وكيموكل با حتيد عزل را به و ا همهنيابا. دانندينمي عزل با اشهاد را كافيل اعالم كند نيبر

وكيباورندكه شاهد عزل نم ويتواند با و معامله ميل معامله كند عالمه(دانندي را محل اشكال

بيحل .)2321تا،صي،

در)ك در1 مكرر96ةدر ماد.ييايقانون ،1391ران مصوب شانزده آبانيايياي قانون

غين ماده فرمانده كشتيا.ت استفاده شده استينصراحت از مفهوم حسنبه اب مالك،ي را در

وينما ميفرمانده در حدود اخت. دانديمينده وي حفظ كشتيتواند اقدامات الزم را برايارات

ايجاد محدوديا. انجام دهدييايسفر در باي در مقابل اشخاص ثالثيندگين نمايت در كه

نت اقدام نمودهينحسن .ستياند، قابل استناد

جهينت
به نظر مي غهرچند به مال و معامله نسبت ير در قانون مدنيرسد، نص صريح مقررات غصب

نمنيت منافاتبا حسن و جايتوان براي دارد وليگاهي آن ي در حقوق ايران در نظر گرفت،

و انتقادآمنقش كم نميت در باب مالكينز حسنيرنگ درين اثر حسنينفيتوان به معنايت را ت

ا دريندر تصرف اموال، نقش حسن.ر كرديران تعبيحقوق ازة اداريهانهيهزةمطالبت  مال

و امكان رجوع متصرف به فروشندمالك ساة مطالبي برايفضولةجاهل و هزي ثمن هانهير

م به)ع(از سوي ديگر سفارش معصوم. شوديمحدود و درستي در عمل ظاهر ناشي از تصرف،

و ستد، وقتي معنا مي به آن در داد يابد كه ضمانت اجراي اين سفارش، حمايت كامل از اعتماد

 
لمياذا عزل الموكل الوك«.1 عليل او علمه العزل انغزل اجماعا، فان لميعلمه بل اشهد . نعـزلي عزله فان كان مع امكان االعالم

منيو هل فيالوكجوز لشاهد العزل الشراء .»ه نظريل،
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به تصرف، و شخصي باشد كه با اعتماد به عمل عمل حقوقي انجام داده است؛ وگرنه سفارش

و تحميل شديدترين ضمانت اجراها  رها كردن شخص در هنگام روشن شدن خالف آن ظاهر

.شودبه وي، نوعي نقض غرض محسوب مي

د و مصادينموارد، مفهوم حسنگريدر نيت و زيق آن در حقوق موضوعه به معناي جهل

به كار رفته است در40ةت به صراحت در مادينحسن. آگاهي ران مصوبيايياي قانون

در1 مكرر96ة قانون تجارت، ماد154ةش، ماد1343  آمدهش1391ران مصوبيايياي قانون

و ضد آن به معنايو مصداق آن به معنا و علم ني جهل و زي دروغ اديرنگ در قانون موضوعه

مي. كار رفته استبه كاز اين مقررات استنباط و رفتار صادقانهيت به معناينحسنهشود  گفتار

و اجراي قراردادها كاربرد دارد ا. در تفسير ميدر به مادين خصوص بهيقانون مدن279ةتوان

.ت قرارداد اشاره كردين باحسنيق اجراي از مصاديكيعنوان

مييت صداقت در روابط قراردادي حاكم و گفتار صادقا ايجاب نه كند، اشخاص رفتار

و تعهدات با حسن ت در حقوقينق حسنيبا استقرا در مصاد. نيت اجرا شودداشته باشند

م ايموضوعه به وجود بهيتوان . افتيخصوص در قراردادها دستن اصل در حقوق ما

ميحسن بايا وجودبا. توان مبناي بسياري از مقررات دانستنيت را بهين د اذعان داشت كه

دين حسنينقش واال و تالش در خور تقدير حقوق توجه كافت  رفعين براير دكتري نشده

جايا رويا. نبردهاستيين خأل، تاكنون ره به نمين زيتواند تداوميه را امروزهيابد،

پيبيحقوقةجامع به نقش وااليش از نين حسنيش . ازمند استيت
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