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Abstract 
Good Faith that is interpreted as the principle of 
good faith and fair play in law works, expresses 
a kind of honesty and ethics in legal relations 
and the necessity of its compliance in the 
contracts is known as an important principle in 
achieving various aims in considering how to 
prepare and set the terms of contracts, 
establishing the equilibrium and balance in 
conducts of the parties to a contract, concluding 
and interpreting the contracts and so on; it has 
therefore gained a special status in the law of 
contracts, as well as  the international 
agreements so that the article 1104 of France 
new civil code has realized this general 
principle of good faith. Accordingly, the 
purpose of this research is to study the status of 
good faith obligation from the perspective of its 
various aspects (concept, nature, territory, and 
warranty of performances) in Iranian and 
French law. Finally, by studying these cases we 
will find that in the Iranian legal system 
something as good faith is not usable as a 
standalone theory, and the practical criterion in 
this regard is the authority of the kind 
emergence (Reliable Emergence Theory).  For 
the basis of good faith in Iranian law, the 
requirements of contracts have to be addressed, 
since the requirement of contract is an 
agreement as well as interaction. In agreement, 
the parties try to reach a common goal, and in 
interaction, they effort to achieve that common 
goal. So the principle of good faith must prevail 
throughout the lifespan of a contract.  
Keywords: Obligation of good faith, Fair play, 
Emergence theory, Interpretation of contract, 
Implementation of contract. 

 چکیده
نیتت و رفتتار منصتفانه    نیت که در آثار حقوقی به اصل حسنحسن
محتوری در روابت    شود، مبین نتوعی صتداقت و اختالق   تعبیر می

عنتوان اصتلی   حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به 
مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیته و تنیتیم   
هتای  شروط قراردادها، برقتراری تعتادل و تتوازن در رفتتار  تر      

ای را در حقتوق  قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویتژه 
المللی یافتته استت، بته    قراردادها و همچنین معامالت قراردادی بین

قتانون متدنی جدیتد تعهتدات فرانسته       0012حتی ماده  وری که 
نیتت را متورد پتشیرر قترار داده     ، قاعده عام حسن4102مصوب 

است. با توجه به چنین رویکردی، هد  از ایتن پتژوه ، ملالعته    
هتتای ملتلتتف )مفهتتوم، نیتتت از منیتتر جنبتتهجایگتتاه تعهتتد حستتن

ستت.  ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها( در حقوق ایتران و فرانسته ا  
در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت کته در نیتام حقتوقی    

نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده ایران موردی تحت حسن
نیست و مالک عمل در این مورد حجیت ظهتور نتوعی )تئتوری    

نیت در حقتوق ایتران   ظهور قابل اعتماد( است و برای مبنای حسن
د، زیترا مقتضتای عقتود،    باید روی شرط مقتضتای عقتد کتار شتو    

توافق و تعامل استت و در توافتق،  ترفین بترای رستیدن بته یت         
هد  مشترک و در تعامل، برای نیتل بته هتد  مشتترک تتالر      

کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله بایتد حستن تعامتل وجتود     می
 داشته باشد.

نیت، رفتار منصفانه، تئوری ظهور، تعهد حسن: واژگان کلیدی
 تشکیل قرارداد، تفسیر قرارداد.
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 مقدمه
تحوالت گسترده و پرشتاب رواب  تجاری در چند دهه اخیر، توسعه حقوق از جمله حقوق قراردادها و    

بر این اساس، بررسی برخی از موضوعات همچون تجارت در بسیاری از کشورها را موجب شده است. 

ای بسیار محدود در قراردادها که در گششته به عنوان موضوعی فرعی و با گستره« نیت و رفتار منصفانهحسن»

شده است، امروزه به عنوان اصلی مهم، جایگاهی ویژه و نقشی مؤثر و روزافزون را در حقوق ملرح می

های حقوقی از جمله ای که در برخی از نیامالمللی یافته است، به گونهبینقراردادها و همچنین معامالت 

الرعایه ، به عنوان ی  قاعده الزم4102قانون مدنی جدید تعهدات این کشور مصوب  0012فرانسه در ماده 

م عمومی شود که این مقرره  بق نیدر تمام مراحل قرارداد از جمله مشاکره، انعقاد، اجرا و تفسیر شناخته می

آور و نیت به عنوان اصل الزاماست و حتی توافق متعاقدین بر خال  آن فاقد اثر است. به عبارت دیگر، حسن

موجد تکلیف، متضمن تعهدات و وظایفی برای  رفین در جریان تشکیل، اجرا، تفسیر و اعمال حقوق ناشی 

شاکرات قراردادی را آغاز کرده، در صورت نیت، ماز قرارداد است. بر این اساس،  رفین باید با رعایت حسن

نیت عمل کنند. در کشور ما قانونگشار هنگام و در تفسیر و اجرای آن نیز با حسن ءتوافق قرارداد را امضا

نیت ارائه نکرده است. همین مسئله باعث شده که تدوین قانون مدنی، نیر صریحی در خصوص اصل حسن

نیت از بت به آن داشته باشند و بررسی دیدگاه قانونگشار به اصل حسنحقوقدانان نیرات کامالً متفاوتی نس

دهد که گرای  به پشیرر آن در حقوق ایران در مجموع ی  روند صعودی را  ی ابتدا تاکنون نشان می

به صراحت از آن نام برده  0384قانون تجارت الکترونیکی مصوب  32و  3 موادکه در  کرده است. چنان

نیت در نیام حقوقی قانون مدنی به نوعی بیانگر نفوذ مفهوم حسن 423و   281مدلول مواد و یا  شده است

های نوین حقوق قراردادها مثل ایران است. حتی امروزه در حقوق جدید، این اصل مبنای برخی از تئوری

ایران، فایده پشیرر چنین اصلی در حقوق (. kolein,1993,35داده است )عهد به همکاری را تشکیل ت

است )صفایی و دی با مقتضیات عدالت و انصا  هماهنگ کردن اجرای قانون و تعهدات قراردا

نیت در تمام مراحل قانون مدنی جدید فرانسه، حسن 0012(. از آن جایی که در ماده 22، 0382همکاران،

های ملتلفی همانند بهده است، لشا در این پژوه  به ملالعه جایگاه این اصل از منیر جنقرارداد پشیرفته ش

پردازیم و به دنبال یافتن پاسخ برای این مفهوم، ماهیت، قلمرو، ضمانت اجراها در حقوق ایران و فرانسه می

نیت را در قراردادها اجرا سؤاالت هستیم که آیا الزم است که در حقوق ایران نیز همانند حقوق فرانسه، حسن

توان ی  تئوری عمومی جامع ر حقوق فرانسه باشد، آیا مینیت راهکار خوبی دکنیم؟ بر فرض که حسن

ین صورت است که نیت در حقوق ایران را در قراردادها ایجاد کرد؟ شیوه ملالعه ما در این پژوه  بدحسن
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نیت در قلمرو و ضمانت اجرای تعهد حسن سپسنیت در قراردادها و ، مفهوم و ماهیت تعهد حسنابتدا

 پردازیم.بندی ملالب میان و فرانسه را مورد بررسی قرار داده و در پایان به جمعقراردادها در حقوق ایر

 نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسهـ مفهوم و ماهیت تعهد حسن1
 در قراردادها در حقوق ایران و فرانسهنیت حسنمفهوم تعهد  -1-1

شناخته شده و در موارد ملتلفی از قوانین برخی های حقوقی ملتلف نیت در اکثر نیامکه حسن به رغم آن   

های حقوقی ایران ی  از نیام کشورها لزوم رعایت آن مورد حکم قرار گرفته است، اما مجموعه قوانین هیچ

اند و فق  در دکترین در مقام تعریف، مباحث و نیت ارائه نکردهو فرانسه تعریف روشن و صریحی از حسن

شود، مبین نیت و رفتار منصفانه تعبیر مینیت که در آثار حقوقی به اصل حسنسنملالبی ملرح شده است. ح

ترکیب یافته « نیت»و « حسن»از دو واژه  نیتحسنمحوری در رواب  حقوقی است. نوعی صداقت و اخالق

معنای اسم  ( و در314، 0331، زیباشدن )عمید،است. حسن به معنای مصدری نیکوشدن، خوب شدن

نیت، حسن»آمده است. « قصد، عزم و آهنگ»به معنای « نیت»مصدری به معنای نیکویی، خوبی، زیبایی و 

 (. در3823، 0333)دهلدا،« دهد.را می، معنی قصد و نیت نیکو ای است در مقابل سوءنیت که در لغتواژه

به کار رفته است؛ اما ترکیب « النیهسالمه»، «القصدحسن»، «النیهحسن»های های عمومی، ترکیبفرهنگ

هم به عنوان « القصدلحسن»، «النیهلحسن»ها کاربرد بیشتری دارد و عبارات النیه نسبت به دیگر ترکیبحسن

نیت از حقوقدانان، حسن (. برخی308، 0110)فاروقی، شده استاستفاده « نیتحسن»روی قید و به معنای از 

نیت در معنای و برخی دیگر معتقدند که حسن (24، 0381)دیلمی، اندکردهومی سهل و ممتنع معرفی را مفه

ست از انجام وظایف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو  ر  قرارداد یا ا عام و کلی عبارت

اشلاص ثالث مرتب  با قرارداد از یکدیگر انتیار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و 

کاری و منابع فرافقهی، صداقت، عدالت، انصا ، قواعد فقهی چون اصل ی از هرگونه سوءنیت و فریبدور

منابع اسالمی است )نقیبی و نیت در اصل حسنلزوم در عقود، الضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی 

استا بیشتر از اند، در این رنیت بودهرسد کسانی که در پی تعریف حسننیر می (. به33، 0313همکاران،

کنند. اگرچه مفاهیم مزبور تا حدودی از مفاهیمی چون درستکاری، صداقت، انصا  و مانند آن استفاده می

نیت کاسته، اما هیچ ی  کامل نیست. لشا شاید بتوان تعریفی از حسن نیت بدین شرح ارائه کرد: ابهام حسن

ی مقدماتی، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، عرفاً از رفتاری صادقانه، منصفانه و معقول که در مرحله گفتگوها»

انجام آن کنند، انتیار  رفین نسبت به یکدیگر و یا حتی نسبت به اشلاص ثالثی که با قرارداد ارتباط پیدا می

رفتاری »توان بیان کرد: نیت مییا در تعریفی دیگر از حسن ( و22، 0311)باریکلو و خزایی،« رود.می

النه و معقول که  رفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشلاص ثالث که مشمول قرارداد صادقانه، عاد
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کند که ی  از  رفین را ملزم می چنین انتیاری هر« کنند انتیار دارند.بودند یا متعاقباً با قرارداد ارتباط پیدا می

د و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و در مشاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصا  و صادق باش

 (. 23، 0388فانه عمل کند )ابراهیمی،ق خود صادقانه و منصاجرای تعهدات و نیز اعمال حقو

است. حقوقدانان فرانسوی معتقدند که « Bonne Foi»نیت ترجمه اصلالح در حقوق فرانسه، حسن   

و « کار نیز همانند بدهکار ضروری است لب نیت برایحسن»و  است« رستراهنمای صادق و د»نیت حسن

« است.صداقت، مقتضی انجام چه چیزی »برای شناخت آن باید به این موضوع توجه کرد که 

(planiol,1930,374ملابق .) نیت معادل حقوقی حسن اراده حسن» ،0المعار  فرانسوی دالوزتعریف دایره

نه فق  حسن قصد( برای آن در اعمال و رواب  حقوقی توجه به این حسن اراده )و  اخالقی است. حقوق با

کند که غالباً در مفهوم متضاد خود برای به جریان انداختن می ءارزر قائل شده و آثار و امتیازاتی به آن اعلا

میالدی در  4102قانونگشار فرانسه در سال « شود.ضمانت اجرای سوءنیت، به ویژه تدلیس یا تقلب، متبلور می

نیت را در زمان مشاکره، تشکیل و اجرای قراردادها الزم دانسته قانون مدنی فرانسه، رعایت حسن 0012ماده 

نیت، صرفاً به تحلیل آن در تمام مراحل قرارداد توجه کرده است. است. این ماده بدون ارائه تعریفی از حسن

اند. نیت شناسایی نمودهبرای حسن البته الزم به ذکر است که حقوقدانان فرانسوی، دو معنای کلی و مستقل را

ه است که به منزل« تصور اشتباه و قابل اغماض»و معنای دوم، « درستکاری در اعمال حقوقی»معنای نلست، 

نیت دو کارکرد مستقل معانی، حسن (. بر اساس اینVanel,1984,n.3است)ی  حق مورد حمایت واقع شده 

االجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد و در الزم ایدارد. در کارکرد نلست، به عنوان قاعده

کننده حمایت از شلص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار کارکرد دوم به عنوان معنای حقوقی، توجیه

رود که ناظر بر عدم ا الع و ناآگاهی شلص است. مفهوم اخیر که بیشتر در حقوق فرانسه مورد توجه می

 شود.ده، موجب حمایت قانونگشار از شلص ناآگاه میواقع ش

 در قراردادها در حقوق ایران و فرانسهنیت حسنماهیت تعهد  -1-2

شود به سو، ی  مفهوم اخالقی و از سوی دیگر ی  قاعده رفتاری است که موجب مینیت از ی حسن   

یمی هستند که در تمام رواب  نیت و انصا  از اصول قدعنوان ی  معیار منعلف عمل کند. اصل حسن

توجه به  باشد. لشا باها، اعم از رواب  حقوقی و قراردادی یا در امور اجتماعی وجودر ضروری میانسان

تواند در جایگاه ی  اصل حقوقی قرار نیت میپردازیم که آیا حسننیت، به این موضوع میمفهوم حسن

مقرر  0331قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  3ده نیت چیست؟ مابگیرد؟ به عبارت دیگر ماهیت حسن

                                                      

1 - Dalloz 
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قضات دادگاه موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل »دارد: می

که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قانونی در  خصومت نمایند. در صورتی

با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با قضیه ملروحه وجود نداشته باشد 

توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی

جازات قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به م

شود در این ماده به اصول حقوقی اشاره شده است و به همانلور که مالحیه می« آن محکوم خواهند شد.

قتضی را صادر عنوان یکی از منابعی که قاضی موظف است  بق آن به دعاوی رسیدگی کرده و حکم م

 (.040، 0310)انصاری،شده استنماید ملرح 

نیت ی  اصل کلی به نیر اکثریت نویسندگان حقوقی، حسن وقی:نیت به مثابه اصل حقتعهد حسن -الف   

ضرورت آن ملتص شود، زیرا که الزام و گرفته می است که شمار زیادی از قواعد دیگر از آن یحقوق

که در   وریه باشد، ب رفین تعهد قراردادی نیست، بلکه منلبق بر الزاماتی خارج از قلمرو قراردادی نیز می

کند و موارد کاربرد آن متعدد و متنوع بوده و رابله قراردادی به ی  اندازه ایفای نق  میحضور یا فقدان 

نیت ی  اصل مسلّم حقوقی ، حسن(. بنابراین011، 0383تبار،دهد )جعفریتشکیل میی قواعد متفاوتی را حت

، مفهوم المللی است و علت آوردن کلمه اصل، بدین جهت است که اصلدر عرصه حقوق داخلی و بین

تری بوده و از استحکام و شمول بیشتری نسبت به قاعده برخوردار است. لشا در تبیین ماهیت شناخته شده

نیت ی  اصل حقوقی است و به توان بر این عقیده بود که حسنکنیم و مینیت از واژه اصل استفاده میحسن

دوستی و توجه دهد که مبتنی بر نوعیهای دارای اهمیت کلی پاسخ ممثابه اصل اساسی تعهدات به ضرورت

که  کنیم. لشا با توجه به اینصورت آن را به عنوان ی  اصل کلی تلقی می به منافع دیگران است که در این

بینی نشده، شایسته است با تبیین مبانی آن از ناحیه حقوقدانان، جایگاه آن به در حقوق ایران چنین نهادی پی 

قوقی ایران و نیز تأثیر آن در قانونگشاری به صورت برجسته آشکار گردد. عنوان ی  اصل در نیام ح

رود و صرفاً اصل خاص حقوق در قانون مدنی جدید فرانسه در تمام مراحل قراردادی به کار مینیت حسن

قراردادها نیست، بلکه معنای وسیعی دارد که در موارد غیرقراردادی همچون حقوق اموال، خانواده و اسناد 

  اصل بنیادی نیت به معنای همکاری و صداقت، امروزه یرود. به عبارتی، اصل حسنجاری نیز به کار میت

و رویه قضایی، اجرای آن را به عنوان ی  اصل کلی حقوقی توسعه داده است و  در حقوق فرانسه است

  قلمرو اجرای آن را به حقوق قراردادها محدود نکرده است.

اگرچه امروزه زندگی بشر دچار تغییر و تحول بسیاری شده  مثابه اصل اخالقی: نیت بهتعهد حسن -ب   

باشد. در حقوق کنونی ریشه بسیاری از مقررات ترین منابع حقوق می است، اما اخالق، همچنان یکی از مهم
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امانت از بند بودن به قراردادها و رد که لزوم وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران و پای اخالق است، چنان

درآمده است در زمره قواعد حقوقی  احکام اخالقی است که از  ر  قانونگشار تضمین شده و

تواند در حقوق جایگاهی داشته باشد، چرا حال ی  قاعده اخالقی محض، نمی (. با این21، 0382)کاتوزیان،

ها وجود ندارد و  رعایت آنگونه قواعد، یکسری از قواعد اختیاری هستند که الزام در رعایت و عدم که این

شود دیگر نام اخالق را غالباً جنبه شلصی دارند. همچنین ی  قاعده اخالقی، هنگامی که وارد حقوق می

 شود و ضمانت اجرا دارد. مثالً دروغگویی در اخالق، امری مشموم و ناپسند است، اما زمانیندارد و قانون می

شود. در واقع و در برخی موارد برای آن مجازات هم تعیین میگیرد شود شکل قانون میکه وارد حقوق می

اند. در حقوق فرانسه، اجماع باشند که ضمانت اجرا پیدا کردهقواعد حقوقی همان قواعد اخالقی می

نیت ی  امر اخالقی است که هم اکنون در نیت این است که جوهره حسننویسندگان در مورد ماهیت حسن

راحتاً وارد شده و در کشورهای دیگر نیز مبنای وضع احکام متعدد گردیده و در واقع قوانین اکثر کشورها ص

های که واجد ارزر نیت صرفنیر از اینتر، حسنبه ی  قاعده حقوقی تبدیل شده است. به عبارت روشن

اجازه اخالقی است، ی  اعتبار حقوقی مبنی بر رعایت اعتماد دوجانبه را نیز به همراه دارد که به قاضی 

نیت را به عنوان دهد ضمانت اجرای این الزام را اعمال نماید و وجود این خصائص است که تلقی حسنمی

 ی  قاعده حقوقی مسجل نموده است. 

نیت در قراردادها در حقوق ایران و قلمرو و ضمانت اجرای تعهد حسن -2

 فرانسه
 فرانسهنیت در قراردادها در حقوق ایران و قلمرو تعهد حسن -2-1

های حقوقی نیت ی  اصل کلی است که در تمام زمینه ور که در مباحث قبلی هم بیان شد، حسن همان   

نیت مشهود است. در ی حسنکاربرد دارد؛ در اموال، نکاح، معامالت، اسناد تجاری و ادله اثبات دعوا، جلوه

به صراحت ذکر گردیده است و لزوم نیت در تمام مراحل اجرای قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه، حسن

نیت در  ول دوران رعایت آن به وسیله دکترین و رویه قضایی بحث شده است. باید توجه داشت که حسن

کند. می ءی  قرارداد اعم از مشاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای ی  عقد، در سراسر آن نق  خود را ایفا

کند. می تکمیلبینی نشده آن را کند و خالءهای پی تکمیل می کند، گاهی آن راگاهی قرارداد را تفسیر می

نیت به عنوان ی  استاندارد در واقع هرگاه  رفین در رواب  قراردادی خود با مشکلی مواجه شوند، حسن

قراردادهای ایران، (. در حقوق 8، 0312آمد )اوالدی و خسروی،ی به کم   ر  زیان دیده خواهد رفتار

 0384قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال  32نیت ننموده است، اما در ماده ای به حسنهقانون مدنی اشار
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های عمیقی نیز برخوردار است. در این مبحث، قلمرو تصریح شده و از ریشه« نیت در معامالتلزوم حسن»

د بررسی قرار نیت در مرحله اجرا، مشاکرات، تشکیل و تفسیر قرارداد در حقوق ایران و فرانسه را مورحسن

 دهیم.می

در این مرحله، اصل و  نیت در قراردادها در مرحله مشاکرات و تشکیل قرارداد:قلمرو تعهد حسن -الف   

قاعده اولیه عبارت است از آزادی  رفین در ورود به مشاکره، ادامه آن و در نهایت تصمیم به انعقاد یا قلع 

نیت قرارداد نگرفته از هرگونه تعهدی آزاد است، لیکن حسنکه تصمیم به انعقاد  مشاکرات. شلص تا زمانی

سازد که آزادی مشاکره به معنای به عنوان ی  ابزار حقوقی، این قاعده اولیه را بدین صورت محدود می

قصد توجهی به منافع دیگران نیست. بنابراین ورود به مشاکره بدون قصد انعقاد، به سوءاستفاده از آن و یا بی

زا است. در این مرحله، نیت بوده و مسئولیت... رفتاری خال  حسنعات محرمانه و مهم وکسب ا ال

نگی نیت مبنای تعهد دادن ا العات برای فراهم ساختن زمینه اخش تصمیم آگاهانه و تعهد حفظ محرماحسن

ی، برای اشلاص در جریان مشاکرات پی  قرارداد (.38، 0314پور،باشد )حاجیدریافتی نیز میا العات 

جلب رضایت ملا ب، موضوع معامله را توصیف و مسائل مهمی از جمله اسرار تجاری، دان  فنی و امور 

کند ا العات تجاری نیت ایجاب میکنند. حتی اگر گفتگو به انعقاد قرارداد نینجامد، حسنمالی را ملرح می

ختیار اشلاص ثالث قرار نگیرد. الزم شده در مشاکرات پی  قراردادی همچنان سری باقی بماند و در اءافشا

کند، بلکه هد  آن به نتیجه نیت نه تنها بر گفتگوهای پی  قراردادی حکومت میبه ذکر است که حسن

کند قصد نیت در حمایت از قصد و رضای قراردادی ایجاب میرسیدن گفتگوها و وقوع قرارداد است. حسن

درست موضوع  این رضای واقعی به انجام معامله با توصیفو رضا به صورت واقعی و واضح ارائه گردد که 

  (.032، 0314زاده،شود )کاتوزیان و عباسقرارداد محقق می

نیت، آزادی شلص در مشاکره شود: از ی   ر  حسندر مرحله مشاکراتی در دو نق  ظاهر می نیتحسن   

کند؛ شلص آزاد است که مشاکره را شروع، ادامه و در نهایت خاتمه دهد، ولی اعمال آزادی را محدود می

کننده  که مشاکرهبایست با مورد لحاظ قراردادن حقوق و منافع  ر  دیگر قرین باشد. بنابراین در صورتی می

شود. همچنین است فرضی که شلص با نیت تلقی میبدون قصد جدی مشاکره، آن را شروع کند فاقد حسن

شود و علیرغم عدم ا الع قصد جدی، وارد مشاکره شده ولی در جریان آن از انعقاد قرارداد منصر  می

دهد. در زادی قراردادی به مشاکره خاتمه میموضوع به  ر  مقابل، مشاکره را ادامه داده و در نهایت به نام آ

نیت، شلص را از اعمال مللق و بی قید آزادی قراردادی بازداشته و شلص را متوجه این این موارد حسن

کند که وی بایستی در اعمال آزادی خود، حقوق و منافع غیر را مورد توجه قرار دهد، در غیر این واقعیت می

با توجه به  (. بنابراین82، 0312پور،شود )حاجیممکن است با مسئولیت مواجه  نیتصورت به علت فقدان حسن
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های نیت به عنوان اصل پشیرفته شود، قابل تسری به حوزهمواردی که بیان شد، در حقوق ایران، اگر حسن

ر پشیرر آن ملتلف حقوق قراردادها از جمله دوره پی  قراردادی نیز خواهد بود و اگر استثناء تلقی شود باید د

به موارد منصوص اکتفا کرد. به عنوان مثال در حقوق ایران، تعهد به دادن ا العات در دوره پی  قراردادی به 

تواند ا العاتی را در اختیار  ر  مقابل قرار بینی نشده است. هر ی  از  رفین میعنوان ی  قاعده کلی پی 

اشتباهی برای  ر  دیگر به وجود آید، در صورتی که  دهد که به سود خود اوست و اگر در اثر عدم ا الع،

آورد میاین اشتباه در کیفیت و مشلصات اصلی مورد معامله باشد، امکان فسخ یا بلالن قرارداد را فراهم 

عبارتی دیگر در حقوق ایران،  رفین قرارداد  بق اصل حاکمیت اراده و آزادی  (. به033، 0333)شهیدی،

اکرات مقدماتی از آزادی عمل برخوردار بوده و الزامی به تشکیل قرارداد ندارند. به همین قراردادی در انجام مش

توانند عقدی واقع سازند و یا دلیل  رفین مشاکره پس از انجام مشاکرات و گفتگو درباره مسائل موضوع عقد می

توان بابت کس را نمی این که از انعقاد آن خودداری کنند. پس به عنوان ی  قاعده کلی بایستی گفت هیچ

 (.483، 0332)کاتوزیان، نمودبرهم زدن این گونه مشاکرات مالمت و سرزن  

نیت در دوره پی  قراردادی در قانون مدنی قدیم که ضرورت رعایت حسن رغم اینحقوق فرانسه علی در    

یستم پیشنهاد نمود تا حقوقدان معرو  فرانسوی در ابتدای قرن ب «سالی»بینی نشده بود، لیکن فرانسه پی 

از عدم  نیت و رفتار منصفانه، در دوره پی  از انعقاد قرارداد نیز به کار رود و مسئولیت ناشیمفاهیم حسن

قانون مدنی جدید فرانسه  0012حال حاضر در ماده  ( و درsaleilles,1907,697پشیرفته شود )ها رعایت آن

بینی شده و حتی تعهد به همکاری و نیت در دوره پی  قراردادی به صراحت پی ضرورت رعایت حسن

که امارات و   وریه های فرانسه قرار گرفته است، بمشارکت در دوره پی  قراردادی مورد تأیید دادگاه

نیت در مرحله انعقاد قرارداد که حکایت از پشیرر و لزوم حسن نمودپیدا توان قرائن نسبتاً متعددی را می

نیت در ای از آن باشد. بروز حسنتواند نمونهرسانی میدارد. تئوری عیوب رضا و همچنین تعهد به ا الع

لزم مرحله انعقاد قرارداد عالوه بر تعهد سلبی فریب ندادن و سوءاستفاده نکردن از وضعیت  ر  مقابل، مست

نیت را است که حسن باشد. امروزه دکترین حقوق فرانسه سعی کردهرسانی نیز میحالت مثبت تعهد به ا الع

به عنوان ی  اصل کلی قلمداد نماید که منحصر به مرحله اجرای قرارداد نبوده، بلکه در تمام مراحل 

نیت در یی فرانسه حاکی از اعتبار حسنالرعایه باشد. بنابراین رویه قضاقراردادی و حتی پی  قراردادی الزم

که در حقوق این کشور نیز همانند سایر   وریه مرحله مشاکرات و مبنای مسئولیت پی  قراردادی است، ب

ال، اصل اولیه این است که  رفین در انجام مشاکره و خاتمه دادن کشورهای رومی ژرمنی و کشورهای کامن

 ی از اصل بنیادین حاکمیت اراده و آزادی قراردادی  رفین است.به آن آزادند و این امر در واقع ناش



 حقوقی تمدن دوفصلنامه –0211 تابستانو  بهار، 8، شماره 2دوره         424

یکی از قواعدی که باعث تکمیل  نیت در قراردادها در مرحله اجرا و تفسیر قرارداد:قلمرو تعهد حسن -ب   

نیت در اجرای قرارداد است که بر اساس آن، اجرای مفاد شود، قاعده حسناصل لزوم وفای به عهد می

نیت در اجرای قرارداد، نتیجه پیوند نیت است. در واقع قاعده لزوم حسنط به رعایت قاعده حسنقرارداد منو

 نیت رفتار کنند و بر همینحقوق و اخالق است و بنا بر رعایت همین پیوند، دو  ر  باید در برابر هم با حسن

نیت قراردادها امری با حسنحقوق ایران اجرای  (. در82، 0332قرارداد را بلواهند )شفایی،اساس، اجرای 

نیت در اجرای قرارداد واجد باشد. یکی از نویسندگان حقوقی در این مورد اعتقاد دارد که حسنمسلّم می

« عمل به وجه معرو »مفهومی است که این مفهوم )رعایت صداقت و درستی( در اجرای قراردادها همان 

تر در مواد ملتلف قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته لیبه  ور ک ( که14، 0338راد،گردد )صالحیتعبیر می

متعار  بودن امری در عر  و عادت به  وری که عقد بدون »دارد: قانون مدنی مقرر می 442است: ماده 

که  قانون مدنی با بیان این 441همچنین ماده « تصریح هم منصر  به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

نماید، بلکه متعاملین به کلیه ین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم میعقود نه فق  متعامل»

دامنه « باشند.شود ملزم مینتایجی هم که به موجب عر  و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

ون، عر  و تعهدات قراردادی  رفین را توسعه داده است. در حقیقت ملابق این ماده عالوه بر قرارداد، قان

نیت قرارداد از دریچه آیند که بحث از اجرای با حسنعادات نیز در زمره منابع تعهدات قراردادی به شمار می

 باشد. این منابع مورد ملالعه می

قانون مدنی جدید فرانسه هم  0012نیت در اجرای قرارداد که در ماده  رفداران قاعده لزوم رعایت حسن   

نیت نشان دهند و کنند که باید هر دو  ر  قرارداد، در اجرای آن حسنتفسیر می مقرر شده است، چنین

نیت اجرا شود.  رفین باید در اجرای قرارداد با یکدیگر همکاری و همیاری متقابل داشته قرارداد با حسن

از متعهد  سازد اجتناب ورزند. بنابراینباشند و از هر اقدامی که ایفای تعهد را برای ی   ر  دشوار می

مترقبه  ت؛ چرا که عدم توجه به حوادث غیرتوان اجرای قرارداد را در شرای  سلت و دشوار انتیار داشنمی

ار اوضاع و احوال قرارداد را دگرگون ساخته و ملالبه اجرای دقیق و کامل قرارداد در چنین شرایلی، رفت

نیت قرارداد که در ماده یی دیگر اجرای با حسن(، از سو33، 0312)ابراهیمی، شودنیت تلقی میمغایر با حسن

. زیرا اگر مراد ماده قانون مدنی فرانسه آمده، در تفسیر قرارداد نیز دخیل بوده و نق  به سزایی دارد 0012

مشکور درستی و صداقت در تعهدات مصرح قراردادی باشد، شناخت تعهدات قراردادی با تفسیر و احراز 

اری صادقانه بدون د و به عبارتی مادامی که تعهدات معلوم نگردد، تکلیف همکقصد متعاقدین مالزمه دار

توان ملمئن نیت در تفسیر، نمیدر صورت عدم رعایت حسن ( و یا031، 0310بود )انصاری،محمل خواهد 

عقد نیت در اجرای عقد از تفسیر چه به اجرا درآمده همان منیور متعاقدین بوده است. البته تمییز حسن شد آن
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هم ارتباط داشته و  نماید که مفاهیم اجرا و تفسیر را از یکدیگر تفکی  نماییم. هرچند این دو باایجاب می

نیت، رور اتلاذ رسد که قاعده اجرای با حسنگردند، لیکن به نیر میبسیاری از اوقات نیز موجب اشتباه می

 شده برای تفسیر عقد است.

که از جهات زیادی از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، اما بحثی را در  اینرغم در قانون مدنی ایران علی    

 ور مستقل و صریح نیاورده و مقررات تفسیری در حقوق ایران در پرتو احکام عر  ه مورد تفسیر قرارداد ب

به کننده گردد. منیور از ملزم بودن تفسیرای از اصول عملی و همچنین کلمات و قرائن برداشت میو پاره

نیت در تفسیر قرارداد، اقدام وی بر اساس اصول حقوقی حاکم بر قراردادها است و نق  رعایت حسن

که چون تفسیر قرارداد خود یکی از اعمال  نیت در تفسیر قرارداد به سه صورت متصور است: اول اینحسن

قدین هنگام انعقاد عقد بر نیت متعانیت توأم باشد. در حالت دوم تأثیری که حسنحقوقی است، باید با حسن

نیت بر تفسیر زمانی است که دو احتمال شود، در حالت سوم از تأثیر حسنگشارد بررسی میتفسیر آن می

منلبق نیت حسن مساوی در مفاد قرارداد داده شود که در این حالت تفسیری که با حمل رفتار  رفین بر

ی  از متعاملین ملزم به رعایت  جایی که هر از آن (. بنابراین012، 0338شود )قشقایی،است، مقدم می

نیت درباره دیگری است، بر این اساس قاضی یا داور نیز باید عبارات قرارداد را  وری تفسیر کند که با حسن

  (.82، 0388ها منافات نداشته باشد )ابراهیمی، نیت آنحسن

نیت در تفسیر مورد رعایت حسن 0384مصوب قانون تجارت الکترونیکی  3در حقوق ایران صرفاً در ماده    

در تفسیر این قانون »دارد: مقرر می ،ی را داردده که ظاهراً حکم ی  قانون فراملتوجه قرار گرفته است. این ما

المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم همیشه باید به خصوصیت بین

و به نیر، سیاق  بوده 0181 مصوب المللی کاالکنوانسیون بیع بین 3ماده ده شبیه این ما« نیت توجه کرد.حسن

باشد. به نیر ای برای وضع قوانین آتی و تکمیل قوانین موجود میی  قانون داخلی را ندارد، اما  لیعه

و  نیت در تفسیر قرارداد، رعایت استاندارد رفتاری است و توجه به قصدرسد غرض از رعایت حسنمی

نیت ی  از مواد قانونی نق  حسن گیرد. اگر در هیچمبنای این استاندارد صورت  رضای  رفین نیز باید بر

توان اهمیت و یا پشیرر این نهاد را در حقوق ایران منتفی دانست. در حقوق در تفسیر ذکر نگردیده، نمی

باشد و قانون مدنی فرانسه راده متعاقدین مینیر قرار گیرد، ای که برای تفسیر قرارداد باید مدفرانسه اولین گام

برای تفسیر عقد، صرفاً اراده مشترک  رفین را مورد توجه قرار داده است و در صورت فقدان آن، عر  را 

هرحال قاضی باید در مراجعه به اراده ایستی ممکن و باورکردنی باشد. درداند، البته عرفی که بمقدم می

نیت را معیاری بر این دو قرار دهد. بدون توجه نیت را بنماید و حسنت حسنشلصی یا اراده مشترک، رعای
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الشعاع قرار کمیت اراده نیز تحتبه این امر، ممکن است  رفین از اراده و هد  خود دور شده و اصل حا

در  گیرد. چنانچه قرارداد به لحاظ سکوت  رفین ناقص باشد تفسیر به معنای حقیقی، معنا نداشته، اما قاضی

 (.planiol,1930,374مراعات نماید )نیت را نیز ه و حسنتکمیل آن بایستی اقدام نمود

 نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسهضمانت اجرای تعهد حسن -2-2

ی  از مراحل  نیت، موضوع ضمانت اجرای تللف از این اصل در هریکی از مسائل اساسی راجع به حسن   

توان ذکر کرد که در ذیل  ور کلی، دو نوع ضمانت اجرای عمده برای نقض این اصل میقرارداد است. به 

 کنیم.آن را بررسی می

خاتمه دادن به قرارداد از  ریق فسخ یا ابلال آن توس   ر  مقابل و یا اعالم  پایان دادن به قرارداد: -الف   

ها و مراجع داوری از ابزارهای حقوقی به کار اعتباری قرارداد در قانون یا رویه قضایی دادگاهبلالن و بی

نیت است. هرگاه قرارداد از روی نیت یا اقدام مغایر با حسنگرفته شده به عنوان ضمانت اجرای نقض حسن

)صادقانه( منعقد نشده باشد و اقدامات تقلب آمیز برای تحقق آن صورت گرفته باشد و قرارداد  نیتحسن

هد  آن چیز دیگری جز مقتضای ذات عقد باشد، قرارداد با ل بوده و آثاری صرفاً صورت ظاهری داشته و 

ها اعمال برخال   گشارد. به عنوان مثال، یکی از قراردادهایی که اگر در حین انعقاد آنبه جای نمی

اد  وری که قرارداد بیمه به عنوان قرارده باشد، بنیت انجام شود با ل خواهند بود قراردادهای بیمه میحسن

نیت در عقد بیمه از شرای  توان گفت رعایت حسننیت شناخته شده و حتی میتوأم با باالترین حد حسن

اساسی صحت معامله است. همچنین قراردادهای ملتلف بیمه مانند بیمه عمر و بیمه دریایی نیز از این مقوله 

تواند نگام قرارداد بیمه انجام دهد، میگر در هگشار در مقابل بیمههستند، زیرا هرگونه کتمان واقع که بیمه

را افشاء گشار متعهد است تمام جزئیات و حقایق مربوط گر شود. از این رو بیمهموجب سلب مسئولیت بیمه

  (.003، 0380نماید )کاشانی،

در حقوق فرانسه، هرگونه سکوت و کتمان که منجر به جهل  ر  دیگر نسبت به وضعیت و شرای  دقیق    

گشار را اثبات نماید. گر است که سوءنیت بیمهست. اما این بر عهده بیمها د گردد، دارای ضمانت اجراقراردا

قضات در بررسی ماهوی باید با اقتدار کامل به ارزیابی این امر بپردازند و هرگونه اعالم خال  واقع توأم با 

احتمالی متضرر به استفاده از  سوءنیت از سوی مسبّب حادثه دارای جریمه است و موجب محدودیت توسل

اجرای حق فسخ نیز در  (. ضمانتVanel,1984,49گردد )مین خسارت ناشی از خودروها صندوق تضمی

نیت، ی  شرط ضمنی یا صریح قراردادی باشد. چنانچه نیت ناظر به حالتی است که رعایت حسنمورد حسن

موده باشد،  ر  دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد نیت رفتار نن ر  قرارداد در هنگام انعقاد، ملابق حسن

نیت توجیه نمود و توان بر مبنای تئوری حسنقانون مدنی ایران را می 238داشت. خیار تدلیس مندرج در ماده 
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نیت است که این برداشت مورد حمایت دکترین و رویه در حقوق فرانسه هم تدلیس، اقدامی خال  حسن

 (.422، 0310صاری،شده است )انقضایی هم واقع 

در مواردی که امکان فسخ یا تقاضای بلالن قرارداد وجود ندارد، متعاقد زیان دیده از  ملالبه خسارت: -ب   

تواند ملالبه خسارت نماید. به عبارت دیگر صرفنیر از موارد بلالن و حق فسخ، نقض کننده نیت مینقض حسن

ادهای اروپایی، قرارد حقوق اصول 310ماده باشد. در نیت مسئول خسارات وارده به زیان دیده نیز میحسن

نیت در جریان مشاکرات مقدماتی به صراحت بیان شده جبران خسارت در صورت نقض تعهد حسن ضرورت

کند و یا مشاکرات را قلع نیت و رفتار منصفانه مشاکره میاست. به موجب این ماده،  رفی که مغایر با حسن

حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی مصوب آورد. در هایی است که به دیگری وارد میکند، مسئول زیانمی

برای نقض تعهدات، مجازات کیفری در نیر گرفته است. اما ملابق قواعد و مقررات مربوط  21در ماده  0384

به مسئولیت مدنی، زیان دیده حق ملالبه خسارت نیز خواهد داشت. در حقوق فرانسه نیز تقلب، تدلیس، تقصیر 

نیت )با سوءنیت( دهند که شلص بدون حسنهایی هستند که به قاضی امکان مییسمو سوءاستفاده از حق، مکان

هایی را تحمل نماید و را مورد مجازات قرار دهد. به این منیور  ر  قراردادی که سوءنیت دارد باید مجازات

شلصی  شود. بنابراین رویه قضایی فرانسهنیت را نقض نموده مشمول اصل جبران خسارت می رفی که حسن

 داند.دهد، مقصر و مسئول جبران خسارت مینیت انجام نمیکه تعهدات  را از روی حسن

 نتیجه و پیشنهاد
میالدی، بر مبنای تفکراتی که الهام گرفته از مکتب  0812نیت اولین بار در سال در حقوق موضوعه، حسن   

ها رد شد. در این ماده آمده بود که کنوانسیونقانون مدنی قدیم فرانسه وا 0032ماده  3حقوق  بیعی بود در بند 

قانون مدنی جدید فرانسه به این نتیجه  0012نیت اجرا شوند. در حالی که در ماده ها( باید با حسن)توافق

نیت هم در مرحله پی  قراردادی )مشاکرات مقدماتی(، هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در اند که حسنرسیده

شود خال  آن را شرط داد الزم است و حتی این مقرره از موارد نیم عمومی است و نمیزمان اجرای قرار

نیت قبل از انعقاد قرارداد، رویه قضایی فرانسه این بحث را حداقل در نمود. الزم به ذکر است که در بحث حسن

مصادیق تدلیس باشد تواند از که خود این امر می 4دو مورد توسعه داده است: یکی در بحث سکوت تزویرآمیز

( unfairtermsبوده که راجع به شروط تحمیلی ) 303/13و تحول دیگر در حقوق فرانسه مربوط به دایرکتیو

ها این شروط تحمیلی را در زمان قرارداد شود و فرانسوی( گفته میclause abusivesاست و در فرانسه به آن )

                                                      

2- Retisence dolosive 

3-Directive 93/13 
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قوق فرانسه، عدم ارائه ا العات در دوره پی  قراردادی با اند. حتی در حنیت تن در دادهپشیرفته و به حسن

عناوین ملتلفی چون اظهار خال  واقع، اشتباه، تدلیس یا غرور، سبب ایراد خدشه بر قرارداد شده و افزون بر 

 نماید. های وارده را نیز به زیان دیده اعلاء میامکان فسخ قرارداد، حق ملالبه زیان

ها این است که دهنده این واقعیت است که دغدغه مشترک تمام نیامهای حقوقی نشاننیامملالعه مقررات    

نیت در قرارداد نه نیت در رواب  حقوقی حمایت کرده و با سوءنیت مقابله نمایند، زیرا داشتن حسناز حسن

ن در قرارداد، مالزم نیت داشتباشد، بلکه حسنتنها به معنای پرهیز از هرگونه رفتار قراردادی ناشایست می

اجرای قرارداد با اراده صحیح و به کار بستن تمامی سعی و تالر برای اجرای کلیه تعهدات نیز خواهد بود. 

بدان مفهوم که موضوع بحث محافل « نیت و رفتار منصفانهحسن»در حقوق ایران، اصلالح خاصی با عنوان 

قنن و رویه قضایی قرار نگرفته است و موارد بیان حقوقی و رویه قضایی محاکم غربی است، مورد پشیرر م

توان از شده که بر پشیرر این مفهوم داللت دارند تنها در خصوص مورد خوی  قابل اعمال هستند و نمی

بحث  نیت و سوءنیت، ی بحث حسن ها ی  اصل کلی و فراگیر در قراردادها را استنتاج کرد. ما ی آن

د به ظاهر )تئوری ظهور( داریم و به نیر ما اگر روی همین تئوری ظهور علم و جهل و یکی هم بحث اعتما

شود. ما ی  نیت پوش  داده میقابل اعتماد بحث کنیم و آن را توسعه بدهیم، قسمت مهمی از تئوری حسن

شود به آن استناد کرد و آن بحث مقتضیات عمومی عقود است نیریه عامی داریم که در روند مشاکرات می

نیت و حسن تعامل، عموم و خصوص من جا که رابله بین حسن نی بر توافق و تعامل است و از آنکه مبت

 ز آنتدا تا انتها وجود داشته باشد و اباشد، در نتیجه این حسن تعامل باید در تمام مراحل قرارداد از ابوجه می

المللی، شناسایی صریح ی و بینهای داخلجایی که امروزه با رشد پرشتاب رواب  اقتصادی و تجاری از صحنه

که حتی محاکم قضایی   وریه ناپشیر است، بنیت و فرض وجود آن در رواب  اقتصادی، امری اجتنابحسن

المللی را تفسیر المللی در موارد فراوانی با استناد به این اصل، قراردادها و معاهدات بینهای داوری بینو دیوان

رود که دستگاه قانونگشاری ما نیز در پاسخ به این نیاز د، بنابراین انتیار میانو مبادرت به صدور حکم کرده

حقوقی و در جهت انلباق بیشتر قوانین جاری با حقوق زنده دنیا با درج صریح این اصل کلی در قوانین 

ای، هموضوعه، موجبات پویایی و توسعه قواعد عمومی قراردادها در حقوق اسالمی را فراهم و با تصویب ماد

سو، نیام حقوقی به اصولی مجهز شود که بینی کند تا از این  ریق از ی نیت را به صراحت پی حسن

های به روز شدن نیام حقوقی با بینی نشده یاری کند و زمینهقضات را در حل و فصل مسائل جدید و پی 

صورت گیرد. از سوی های ملتلف اقتصادی، تجاری و اجتماعی و انسجام آن تحوالت جدید در حوزه

المللی و گسترر تجارت همگرایی نیام حقوقی ایران با اسناد بین هنیت، زمیندیگر، با تصریح به اصل حسن

 آید.المللی در ایران فراهم میبین
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