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 مقدمه
سه بعـد اسـت بعـد مـاهوي كـه مربـوط بـه توجيـه: از لحاظ ساختاري حسن نيت داراي

و تكاليف طرفين است  به عنـوان يـك اسـتاندارد. تعهدات به ساختار آن كه مربوط بعد شكلي

مي  و محـدود مبهم و نهايت بعد صالحيت نهادي كه بحـث آزادي يت قـضايي در صـدور شود

و منعطف همچون حسن نيت را مطرح مي  -Auer, 2000 .(كنـد حكم براساس استانداردهاي باز

Auer, 2002, p.288(و عليـه مفهـوم حـسن نيـت ارائـه در هر  يك از اين ابعاد استداللهايي لـه

وتي قـرار مـيبه عنوان مثال در بعد ماهوي، ايده فرد گرايي در مقابل نوع دوسـ. شودمي گيـرد

و عليه حسن نيت مطرح مـي  له ايـن اسـتداللها. شـود استداللها بر حسب هريك از اين ايده ها

و داليل اقتـصادي مـي  اسـتدالل. شـود شامل استداللهاي اخالقي، حق محور، انتظارات طرفين

ب  كه حسن نيت انصاف قراردادي را ه حقـوق اخالقي مبتني بر ايده نوع دوستي بر اين مبناست

و نه ضـد آن حمايـت مـي وارد مي در مقابـل اسـتداللهاي. كنـد كند؛ حقوق از معامله منصفانه

اخالقي مبتني بر ايده فردگرايي بر اين اساس است كه طرفين مسئول تنظيم قراردادشان منطبـق 

حقوق نبايستي در رژيم حاكميت اراده براساس ايده آلهـاي نـوع دوسـتانه. با منافع شان هستند 

همچنين در استداللهاي مبتني بر حق محوري اسـتدالل مبتنـي بـر نـوع. غير مدون مداخله كند 

كه حسن نيت از حق طرف ديگر در دريافت منافع قـرارداد حمايـت  دوستي براين محور است

مي كند در حالي كه فردگرايي بر اين محوراست كه هر شخص آزاد است در چارچوب حقوق 

كه طبق قرارد به آن مي پردازيم. اد ايجاد شده، عمل كندو تعهداتي كه در اين تحقيق موضوعي

را اين است كه دادگاهه  چه هدفي اين مفهوم و با ابعـاد سـه گانـه حـسن. اعمال مي كنندا كجا

و اخالقي باعث شده است دادگاههـا از حـسن  و تلقي آن به عنوان يك اصل كلي حقوقي نيت

و براي اهداف مختلف  استفاده كنند به نحوي كه با لحاظ تعـدد نقـش حـسن نيت در موقعيت

و مرگ قرارداد ياد مي كنند .)Scott, 2004, p. 369(نيت برخي از منحرف شدن حقوق

ايـن. شـوند هاي حقوقي مابين چندين كاركرد حسن نيت تفكيـك قائـل مـي اغلب سيستم

به چند دسته تقسيم كردكاركردها را مي :توان

؛)Restricting(محدودكننده.1

؛)Supplementing(تكميلي.2

؛)Moderating(تعديلي.3

؛)Interpretative(تفسيري.4

.)Fundamental(مبنايي.5
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 نقش محدود كننده. گفتار اول
و اختياري عمل مي كند كه طبـق در اين نقش حسن نيت به عنوان عامل محدود كننده حق

به يكي از طرفين يا هردو  حـق: شـود در تعريف حق گفته مـي. داده شده استقانون يا قرارداد

مي  و اختياري كه اشخاص در جامعه در برابر يكديگر دارا كاتوزيان،(باشند عبارت است از سلطه

ص 1386 اي كـه بدين ترتيب دو ركن اساسي در تعريف حق نهفته اسـت؛ نخـست سـلطه.)248،

به ازاي اعمال حق پيدا مي  و و عنصر دوم جواز ايـن سـلطه تلقـي كند شخص در برابر ديگري

در اين خصوص اصل اين است كه اگر كسي در محدوده قانون عمـل كنـد مـسئوليتي. شودمي

ندارد حتي اگر منجر به ورود ضرر به اشخاص ديگر شود پس اگر مذاكره كننده با حسن نيـت 

 ,Baum & The Others(و بدون سوءاستفاده از مذاكرات قراردادي خارج شود مـسئوليتي نـدارد 

1995, p. 70(و نمي توان شخـصي را بـه بهانـه شـروعچه اصل بر آزادي از انعقاد قرارداداست

.مذاكرات به انعقاد قرارداد ملزم كرد

و قانون ممكن است بـه بـي عـدالتي فـاحش بينجامـد اما مي . دانيم كه افراط در اعمال حق

آ كه قانون از و امتيازي است كه حق سلطه ون حمايت مـي درست است كنـد امـا ايـن سـلطه

و امتيازي بـراي تـامين هـدف  و براي هوسراني بر قرارنگرديده است؛ هر سلطه به عبث يامتياز

و حمايـت قـرار مـي و مورد شناسايي از. گيـرد خاص مشروعيت پيدا كرده يـك مثـال نـوعي

و معامله منصفانه است آن چيزي اسـت كـه  كه متعارض با اصل حسن نيت در برخـي رفتاري

حقنظامهاي حقوقي تحت عنوان  ميسوءاستفاده از .شود شناخته

به اين مفهوم در قـانون مفهوم سوء استفاده از حق ريشه در رويه قضايي فرانسه دارد ليكن

به عنوان يـك اصـل  مدني فرانسه اشاره نشده است بلكه اين مفهوم از طرف دادگاههاي فرانسه

كه به  از. عنوان واكنشي بر عليه فردگرايي افراطي ظـاهر شـد كلي حقوقي اعمال مي شود قبـل

به طور كلي در حقوق تئوري مطلق بودن حق حـاكم بـود  شناسايي مفهوم سوء استفاده از حق،

مي  به عنوان ميراثي از حقوق رم تلقي ميكه :گفتشد كه در قالب ضرب المثلي مشهور بود كه

مي« در.»سوء نيت داشتن وي در اعمال حق نيست كند فرض بر شخصي كه حق اش را اعمال

و تئوري نسبيت حـق به تئوري مطلق گرايانه از حق حمله كرد آغاز قرن بيستم لوئيس ژوسران

مي. را اعالم كرد  كه قانون اعطا و نـه مطلـقبه موجب اين تئوري هر حقي . كنـد نـسبي اسـت

كه حقوق با در نظر گرفتن برخ ي اهداف اجتماعي خـاص توسـط ايشان بر اين نكته تأكيد كرد

و هماهنگ با آن اهداف باشد مقنن اعطا مي كه سازگار . شود لذا اعمال حق تا جايي مجاز است

با لحاظ اين رويكرد كاركردي اگر اعمال حقي به صورت افراطي باشد صاحب حـق ملـزم بـه

.)Josserand, 1927, p. 116( آيـد جبران هر گونه خسارتي است كه از اين طريـق بـه وجـود مـي 

مي.پالنيول از اين تئوري به علت كليتش انتقاد كرد دارند استفاده افراطـي از حـق ايشان اظهار
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كه اگر من از حـق خـودم اسـتفاده مـي كـنم عمـل مـن در ذات خود داراي تناقض است چرا

و  كه از حق خود تجاوز كـرده ام به اين دليل است كه آن غير مجاز است و وقتي مشروع است

مي ام؛ حق آنجا كه سوء استفاده شروع مي بدون حق عمل كرده  به بيان ديگـر. شودشود متوقف

تواند در آن واحد هم موافـق استفاده افراطي از حق به هيچ نحو امكانپذير نيست چه عمل نمي

 در هر حال انتقاد از نظريه سـوء.)Ghestin  et Goubaux, 1982, p. 629ss(و هم مغاير قانون باشد

نقطه تحول اين تئوري حقوق اموال بود ولـي. استفاده از حق مانع از نفوذ آن در دادگاهها نشد

و حتـي حقـوق  به ديگر حوزه هاي حقـوقي همچـون حقـوق اداري به تدريج از حقوق اموال

:چندين ضابطه در اعمال تئوري سوء استفاده از حق اعمال شده است. قراردادها توسعه يافت

با-  قصد اضرار؛ اعمال حق

و جدي؛-  اعمال حق بدون نفع مجاز

ص 2006موسـي ابـراهيم،(اعمال حق بر خالف اخالق حسنه يا قواعد اخالقي يا حسن نيت- ،

؛)65

به خاطر آن اعطا شده است- . اعمال حق مغاير با هدفي كه

به بحث ما مربوط مي شود اعمال حق بر خالف حسن نيت است  تلقـي رفتـار. معياري كه

و ارتبـاط به عنوان معيار شناسايي سوء استفاده از حق داللت بر نزديكـي بر خالف حسن نيت

و سوء استفاده از حق دارد  به صراحت مورد. عميق حسن نيت در بسياري از قوانين اين ارتباط

مي گويد.م.ق.2به عنوان مثال ماده. توجه قرار گرفته است  هر فردي مكلف اسـت«: سوئيس

و  و اجرا نمايـد حقوق سـوء اسـتفاده از حـق مـورد. تكاليف خود را مطابق حسن نيت اعمال

كه عباراتي مـشابه در ايـن خـصوص دارنـد1.»حمايت نيست  و مواد ديگري  مالحظه اين ماده

به عنوان سوء استفاده از حق شناخته شده كه رفتار مغاير با حسن نيت بيانگر اين واقعيت است

و ايجـابي اسـت است، در واقع حسن نيت  در بعـد سـلبي. در برگيرنده تعهدات متعدد سـلبي

و   منـع ... حسن نيت اشخاص را از فرصت طلبي، سوء استفاده از حق، بهره كـشي از ديگـران

و سلبي اصل حسن نيت است. كندمي و بعد منفي ايـن. بدين ترتيب سوء استفاده از حق جلوه

نه تنها در حقوق خصوصي بلكه در حقو  الملل عمومي نيز مورد توجه نويسندگانق بين ديدگاه

المللي اصل حسن نيت كه حاكم بر روابط بين«:به عنوان مثال گفته شده است. قرار گرفته است 

و اجراي حقوق توسط دولتها را نيز كنترل مي كند  تئوري سوء استفاده از حق كـه. است اعمال

و هم دادگاهالمللي دادگعلي االصول هم توسط ديوان دائمي بين  المللـي دادگـستري بـين ستري

.)Bin Chang, 2006, p.121(شناخته شده، صرفاً اجراي با حسن نيت در اعمال حقوق است

ر.1 م.م.ق334يونان،.م.ق. 281ماده:ك. در اين خصوص م.م.ق.1. پرتقال، .انلبن.م.ق. 124. زاپن،
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در حقوق آلمان اساساً منع سـوء اسـتفاده از حـق از نهادهـاي قـانوني اسـت كـه غالبـاً در

و بحث قرار مي  مـاده.)Alstine, 1998, p. 769(گيـرد چارچوب اصل كلي حسن نيت مورد توجه

كه مستند اصلي الزام به رعايت حسن نيت است، در جهت محـدود كـردن اجـراي.م.ق 242

در سيستم حقوقي آلمان عليـرغم اينكـه حكـم خـاص. حقوق قراردادي بكار گرفته شده است 

دهنـد نظريـه فراگيـري قانوني در زمينه سوء استفاده از حق وجود دارد حقوقدانان تـرجيح مـي 

و در عـوض بـه اصـل وسـيع تـر حـسن نيـت رجـوع كننـد مبتن ي بر اين فكر ايجـاد ننماينـد
)Zimmermann & Whittaker, 2004, pp. 690- 701(.

به طور كلي به عنـوان يـك در فرانسه سوء استفاده از يك حق قراردادي يا هر حق ديگري

متقصير مدني قلمداد مي و اغلب آن را مشود  -Mayrand, 1973(كننـدمي.م.ق. 1382. ستند به

74, p. 1011(.مي كه در بند ليكن برخي نيز آن را منبعث از قاعده حسن نيت در اجرا .م.3دانند

به مرحلـه. آمده است.م.ق. 1134 كه بر خالف ظاهر ماده، آن محدود اين طيف بر اين نظرند

ل پنجگانه قراردادي يعني پيش از انعقاد، انعقاد قراداد، شود بلكه اين مفهوم تمام مراح اجرا نمي 

و پـس از قـرارداد را در بـر مـي   -Hassan, 1980- 81, p. 12(گيـرد در طول اجرا، انحالل قراداد

Josserand, op. cit, at 124- 213(.و اسـپانيا نيـز سـوء  در ساير نظامهاي حقوقي همچون بلژيـك

به عنوان مي استفاده از حق معموالً و اين دو بـه نقش محدود كننده اصل حسن نيت تلقي شود

و اصول مستقل از هم قلمداد نمي . شوندعنوان مفاهيم

برابر. المللي استصريح ترين بيان در نحوه ارتباط اين دو از اصول قراردادهاي تجاري بين

ب2004اصالحيه  كه متعارض ا اصل حسن اصول سوء استفاده از حق نمونه نوعي رفتاري است

و معامله منصفانه است اين اصالحيه سوء استفاده از حق را به عنـوان جلـوه اي از اصـل. نيت

م  مي1-7. كلي مندرج در نمونه بارز نقش تحديدي حسن نيت در بحـث آزادي. نمايد قلمداد

مي   اصل بر آزادي قرادادي طرفين است بنابراين طرفين آزادند در هـر. شودقطع مذاكرات ظاهر

مذاكره از جريان آن خارج شوند بدون آنكه مسئوليتي از اين حيث به طـرف قطـع اي از مرحله

اين اصل مورد اتفاق تمام نظامهـاي. كننده تحميل شود يا بتوان وي را به انعقاد عقد مجبوركرد 

به صراحت پيش بيني شده است  مـاده1به موجـب بنـد. حقوقي است ودر برخي از اسناد نيز

ول قراردادهاي تجاري بين اصو15-2 مـسئول ناكـامي المللي هر طرف براي مذاكره آزاد است

به توافق نيست  در2-30ماده. در دستيابي  اصول اروپايي حقوق قرادادها نيـز عبـارت مـشابهي

.اين زمينه دارد

به شروطي كه بايددر ليكن حق يك طرف براي آغاز آزادانه مذاكرات وتصميم گيري راجع

و باره آنه  وا مذاكره شود، به هرحال محدوداست معاملـه منـصفانه نبايد بـا اصـل حـسن نيـت

با وجود«:اصول قراردادهاي مزبور در اين خصوص مقرر دارد2-15 ماده2 بند. معارض باشد 

مي  سازد، مسئول زيانهـايي اسـت كـه اين، طرفي كه انجام يا قطع مذاكره را، با سوء نيت همراه
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به ويژه اين امر بـراي« ماده مزبور3به موجب بند.»ف ديگر وارد شود موجب شده است برطر

شود كه با قصد عدم دستيابي به توافـق بـا طـرف ديگـر وارد يك طرف سوءنيت محسوب مي 

مي.»مذاكره شود ياآن را ادامه دهد  شود كه اصـول قراردادهـا مـصاديق سـوء نيـت در مالحظه

به طور تمثيلي ذكر كرده اس  ميمذاكره را توانـد مـشمول عنـوانت بنابراين مصاديق ديگري نيز

بدين ترتيب آزادي شخص در قطع مذاكره از طريق اصل حسن نيـت. سوءنيت در مذاكره شود 

مي  مي. شودمحدود دهد بدون آنكه قصد داشته باشـد كند يا ادامه مي طرفي كه مذاكره را شروع

و رفتار منصفانه عمل كـرده اسـت اي با طرف ديگر منعقد كند مغاير با موافقت نامه   حسن نيت

و انعقـادچه در طرف مقابل اين باور واعتماد را بوجود آورده است كـه وي قـاطع در مـذاكره

نمونه ديگـر وقتـي اسـت كـه مـذاكرات. قرارداد است در حالي كه چنين قصدي نداشته است 

 بـار ايـن مـذاكرات طوالني در خصوص انعقـاد قـرارداد انجـام شـده ويكـي از طـرفين بـه اعت 

هايي را متقبل شده است ولي طرف مقابل در آخـرين مراحـل مـذاكرات را بـدون دليـل هزينه

مي  كه يك طرف به عمد يا از روي غفلت، طرف ديگـر را موجه ويك طرفه قطع كند يا موقعي

مي  يتها در عمـل يـا بـا كند يا با سوء ارائه واقع درباره ماهيت يا شروط قرارداد پيشنهادي گمراه

و يـا ماهيـت قـرارداد بايـد افـشاء   افشاء نكردن واقعيتهايي كـه بـا توجـه بـه سرشـت طـرفين

مي اند،شدهمي .دهدانجام

 نقش تكميلي. گفتار دوم
كند كه به صورت اجتناب عمل مي)Gap- filling(حسن نيت گاه در نقش پركننده خالهايي

و مهم. يا قانون وجود دارد ناپذيري در قرارداد  ترين جلوه ايـن نقـش تحميـل تعهـدات تبعـي

كه قانون يا قراردادآن را پيش بيني نكرده است  مهمترين مبناي تـوجيهي. فرعي به طرفين است

كه مفصل ترين قوانين يا قراردادها قـادر نيـستند تمـام  چنين نقشي در اين واقعيت نهفته است

ب   از اين رو اتخاذ تـصميم در خـصوص مـوارد كـم اهميـت. گيرنداحتماالت ممكن را در نظر

به دادگاهها واگذار شود مي ، اين نقشي اسـت كـه قانونگـذار پرو فسور شلختريم به نظر. تواند

و نـه بيـشتر.م.ق 242آلماني براي ماده در»ب« بـه»الـف«بـراي مثـال. در نظر گرفته است

پو. هزار دالر مديون است10حدود ل در يك كيسه پر از پول خرد يـا ايفـاء تعهـد در پرداخت

 صبح رفتاري است بر خالف حسن نيـت، اگرچـه موقعيتهـايي قابـل تـصوراست كـه4ساعت

توانـد در يـك روشن است كه اين موضـوع نمـي. چنين رفتاري ممكن است قابل توجيه باشد

مي  كلقانون تدوين شود بلكه به دادگاهها واگذار ي همچون حـسن نيـت شود تا براساس اصول

.) Shlechtriem, 1997, pp. 8-9( تصميم گيري كنند
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و تكميل تعهداتي كـه بـه مهم ترين جلوه حسن نيت در اين نقش عبارت است از استنباط

كه در يـك قـرارداد خـاص مـورد نيـاز اسـت، بكـار گرفتـه  و تعهداتي  منظور تكميل وظايف

ا. شودمي و تبعي ممكن ست ويژگي كم اهميتي داشته باشند يعني چنان كم اين تعهدات ضمني

كه مورد توجه مدونين مقرارت حقوقي قرار نگرفته اند  -بدين ترتيب مثال فوق الـذكر. اهميت

سكه هاي خرد و با به يـك تعهـد ضـمني بـه-تحويل وجه در وسط شب  ممكن است منتهي

مي: قرار ذيل باشد روز انجام شـود يـا در خـصوص بايست در يك زمان متعارفي از ايفاء تعهد

كه بـر خـالف آن تراضـي شـده  تجار در طول ساعات تجارتي معمول در مكان اجرا، مگر اين

 اصـول5-2مـاده. توانـد از منـابع متعـددي ناشـي شـود تعهدات ضمني مـي.)Ibid,p.13( باشد

:قراردادها در اين خصوص به منابع زير اشاره كرده است

و مقصود-  از آن؛ماهيت قرارداد

و عرف هاي تجاري؛-  رويه هايي كه بين طرفين برقرار شده است

و معامله منصفانه؛-  حسن نيت

و متعارف بودن- . معقول

و معاملـه منـصفانه مـي يكي از منابع تعهدات ضمني را حسن نيت . دانـد اين ماده صراحتاً

و تشريك مـساعي در اجـراي قـرارد در اصـول. اد اسـت نمونه اين تعهدات، تعهد به همكاري

مي5-3لي، مادهلالمقرادادهاي تجاري بين  هـر« به موجـب ايـن مـاده. كندبه اين تعهد تصريح

به طور معقول براي اجـراي تعهـدات  يك از طرفين بايد با طرف ديگر همكاري كند زماني كه

مي توان انتظار داشت  ني-7در توضيح رسمي ذيل ماده.»آن طرف چنين همكاري را ز به اصول

يكي از مواد مبتني براصل حسن نيت اشاره شده است5-3ماده بدين ترتيـب حـسن. به عنوان

و فرعـي همچـون دادن اطالعـات،  نيت در نقش تكميلـي بـه عنـوان مبنـاي تعهـدات ضـمني

و  به حفاظت نفش تكميلـي حـسن نيـت مـورد. است... همكاري، ارائه صورت حساب، تعهد

مي اتفاق تمام سيستم هاي حقوقي  كه از جمله آنها م است به و227اسپانيا،.م.ق 1258. توان

م.م.ق239 م288و 200،281. پرتقــال، ــان، م.م.ق1135. يون و .ق6-248. لوگزامبــورگ

. تعهدات هلند اشاره كرد

تـرين نقـش خـود را در زمينـهبه اعتقاد حقوقدانان آلماني امروزه دكترين حسن نيت مهم

و فرعي قراردادي ايفاء مي ايجاد تعهدا  رات ثانوي كه نقـض آنهـا، نقـض كننـده كند؛ تعهداتي

مي نقض قرارداد مطابق دكترين  مطابق حقوق آلمان تعهد اوليه طـرفين قـرارداد. سازد مسئوول

و در كنار اين تعهد اصلي هر دو طرف ممكـن اسـت مقيـد بـه  عبارت است از اجراي قرارداد

با  كه طرفين چگونه بايـد. شندتعهدات ثانوي يا تبعي هدف اين تعهدات ثانوي تعيين آن است

پرونده هايي را كـه متـضمن تعهـدات ثـانوي. مطابق قرارداد وظيفه اجراي خود را انجام دهند 
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به پنج دسته تقسيم نمود ضمني است مي اولين دسته از تعهـدات ثـانوي شـامل مـواردي. توان

ن  كه حقوق، تعهدي مبني بر مراقبت به هر يـك است و اموال طرف ديگر به حيات، اعضا سبت

به. كنداز طرفين قرارداد تحميل مي  دومين دسته، پرونده هايي هستند كه در آنها دادگاهها تعهد

و بطور منـصفانه را بـراي طـرفين بـه رسـميت شـناخته  . انـد معامله كردن ورفتار با حسن نيت

كه در آنها از طـرفين مـي سومين دسته مشتمل بر پرونده هاي كامالً متنوع تـوان انتظـاري است

مي  كه به هدف وجهت قرارداد لطمه چهـارمين دسـته. زند خود داري ورزندداشت از هر آنچه

كه  به گونه اي به تعهد طرفين است مبني بر كمك وياري كردن به يكديگر از پرونده ها مربوط

ب. قرارداد بتواند اجرا گردد  و اطالعـات اساسـي پنجمين دسته تعهد يك طرف ه افشاء واقعيتها

و در تحليـل اين تعهدات ثانوي ازقرارداد نشات مـي. شودبراي طرف ديگر را شامل مي گيرنـد

 در فرانـسه.) Beatson & Friedmann, 1995, pp. 177- 178(م هستند.ق242نهايي مبتني بر ماده 

انـد كـه ها را چنـين تفـسير كـرده نيز حقوقدانان فرانسوي موضوع اجراي با حسن نيت قرارداد

مي : باشدمتضمن دو وظيفه براي طرفين قرارداد

به اجراي قرارداد به نحو صادقانه؛- و اقدام  وظيفه عمل كردن

و تشريك مساعي- از اين تعهدات، تعهدات فرعي ديگري همچون تعهد. وظيفه همكاري

كه در تحليل نهايي مبتن  & Weillي بر اصل حسن نيت استدادن اطالعات استخراج شده است

Terre, 1975, pp. 382- 383)(.

 نقش تعديلي. گفتار سوم
آن كاركرد تعديلي حسن نيت يكي از مهم ترين نقش هاي حسن نيت است كه قـضات از

و احوال جديد استفاده  و اوضاع . كنندمي در جهت تعديل محتوي قرارداد وتطبيق آن با شرايط

و مركز اصلي اعمال اين بعد حسن نيت در اجرا يا عدم اجراي قراردادي است كـه بـا اوضـاع

و بـانكي منعقدشـده اسـت  احوال معين از نظر شرايط اجتماعي، اقتصادي، قانونگذاري، پولي

و احوال، بخصوص در قرارداد هاي دراز مدت تا هنگام اجراي قراردادآنچنـان  ودر اين اوضاع

و بنيادي ايجاد مي  و تغييري اساسي و دشـوار شـده شود كه اجراي قرارداد براي متعهد سخت

مي  و نامعقول در»الـف«بـراي مثـال.د شـو اجراي آن در چنين شرايطي موجب ضرر فاحش

مي»ب«مقابل به مدت تعهد »ج« را از كـشور»ب« سال مصالح سـاختماني مـورد نيـاز2كند

به علت وقوع. تهيه كند جنگ در منطقـه هزينـه تـامين مـصالح بـه دو ماه بعد از انعقاد قرارداد

مييحد بي آنكه تامين مصالح محـال شـده باشـد قابل توجه افزايش در صـورت تحقـق. يابد

 چنين وضعيتي آيا امكان تعديل قرارداد وجود دارد؟ 
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كه تعديل قرارداد غير از تفسير آن است؛ هدف از تفسير شـناخت تعهـدهايي روشن است

و است كه دو طرف ضمن قرار  و كيف آن اختالف دارنـد و اكنون در كم داد بر عهده گرفته اند

و بـه  تمام تالش مفسرآن است كه با استفاده از قواعد تفسيري حجاب ها را بر طـرف سـاخته

و هماهنـگ كـردن. قصد مشترك طرفين برسد  و انـصاف اما در تعـديل هـدف رعايـت عـدل

و برقراري مجدد  انعقاد قرارداد بـه موازنه اي است كه پس از قرارداد با شرايط جديد اقتصادي

مي. هم خورده است  كه با دخالت دادرس محقق شود نيز بـه البته برخي معتقدند تعديل قضايي

مي  و ريشه در توافق تفسير قرارداد به تعديل قراردادي است و بازگشت آن از حيث مبنا انجامد

درط ارتكـازي ضـمني توجيـه مـي طرفين دارد زيرا اين تحليل با استفاده از نوعي شر  و گـردد

مي  ص 1382قاسـم زاده،(دهـد نتيجه در پوشش تعديل، تفسير رخ  درهرحـال، علـي االصـول.)133،

به آن هستند قرارداد قانون طرفين محسوب مي نه تنها طرفين ملتزم م ايران.ق 219م( شود لذا

م ايـن اصـل بـه. ارداد مداخلـه كننـد در قـردبلكه قضات نيز نباي) اصول قراردادها6-2-1.و

در«:م ايران ذكر شده است.ق230روشني در ماده  اگر در ضمن معامله شرط شـده باشـد كـه

به عنوان خسارت تامين نمايد حاكم نمي  به بيـشتر يـا صورت تخلف متخلف مبلغي تواند او را

كه ملزم شده است محكوم كند .»كمتر از آنچه

و) به استثناي قراردادهاي عمـومي( رويكرد رايج در حقوق فرانسه عدم مداخله در قرارداد

:ديوان كشور فرانسه اين رويكرد را به قرار ذيل اعالم كرده است. بلژيك است

هر چند رأي ما ممكن است مغاير با اصول انصاف به نظـر آيـد لـيكن دادگاههـا در هـيچ«

و اح شرايطي نمي  و توانند مرور زمان يا تغيير اوضاع وال را مجوزي بـراي تغييـر دادن قـرارداد

را  به جاي شـرايطي كـه طـرفين قـرارداد بـه طـور آزادانـه آنهـا  جانشين ساختن شرايط جديد

ص 1371مير محمد صادقي،(»اند بدانند پذيرفته  با وجود اين رويكرد غالب دكترين بعضاً تـالش.)344،

 مـاده3اين گروه بند. حسن نيت توجيه كنند اند تا نظريه عدم پيش بيني را برمبناي قاعده كرده

مي.ق 1134 كنند كه تنها متعهد نيست كـه بايـد در اجـراي قـرارداد از خـودم را چنين تفسير

به سهم خود سعي كند تـا تعهـدات بـه نحـو  حسن نيت نشان دهد، بلكه طرفين بايد هر كدام

كه اجراي تعهدات مشكالت فوق العاده  هاي گزاف در برداشتهو هزينه احسن اجرا شود، وقتي

له اجراي آن را درخواست كند، نمي  و متعهد توان او را طلبكاري با حسن نيت تلقي كـرد باشد

ص1377-78حسين آبادي،(و گفت قرارداد با حسن نيت اجرا شده است ،139(.

كه در ابتدا از رويكـرد فرانـسوي تبعيـت و حتي آنهايي  در مقابل، اكثر سيستمهاي حقوقي

مي كرده اين كار يـا از طريـق. پذيرنداند مثل حقوق مصر، تعديل قرارداد را برمبناي حسن نيت

و احوال انجـام مـي  شـود يـا از پيش بيني صريح امكان تعديل قرارداد در صورت تغيير اوضاع

بـراي مثـال در اصـول قرادادهـاي. طريق توسل به اصل كلي حسن نيت جهت تعديل قـرارداد 
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و6-2-3تا6-2-1مللي موادالتجاري بين و حرج پرداخته است به موضوع عسر  بطور خاص

مي6-2-2ماده و حرج مقرر مي«:كند در تعريف عسر آيد كـه بـروز هنگامي عسرو حرج پيش

مي  زند يا هزينه اجراي تعهد در مورد يـك طـرف حوادثي تعادل قرارداد را بطور اساسي به هم

مي  و فتي براي يك طرف كـاهش مـي يابد يا ارزش دريا افزايش آثـار6-2-3در مـاده.»..يابـد

و حرج پيش بيني شده كه مهم  ترين آن حق تقاضاي مـذاكره مجـدد توسـط زيـان ديـده عسر

 اين ماده كه از مصاديق كاربرد حسن نيت مطابق اصول شناخته شده مقرر4و3بندهاي. است

د ...«: داردمي به توافق مي در صورت عدم دستيابي توانـد بـهر مدتي متعارف، هريك از طرفين

و معقـول بـودن،  و اگر دادگاه عسرو حرج را تاييد كند در صورت متعارف دادگاه متوسل شود

مي-الف كه معين و براساس شرايطي ميبه قرارداد در تاريخي  حفظ-بيا. دهدگردد خاتمه

ميو بقاء قرارداد را با هدف برقراري مجدد تعادل آن اختيا .»كندر

 كه اسـتثنايي بـر اصـل لـزوم»الحوادث الطارئه« در حقوق مصر نيزاين نظريه تحت عنوان

اگـر«:م اين كشور در اين زمينه مقرر كرده اسـت.ق147م. قرادادها است، پذيرفته شده است

و اجراي قرارداد را براي متعهـد، بـدون اينكـه  كه قابل پيش بيني نباشد، پديد آيد  حوادث عام

و پرهزينه كند، قاضي مي و با رعايت مصلحت غير ممكن سازد، گزاف به شرايط تواند با توجه

و تعهد دشوار را به حد معقولي تعديل كند  ل هر توافق مخالف اين ترتيب، باط. دو طرف التزام

مقايسه دو ماده بيانگر اين است كه در حقوق مصر بر خـالف اصـول قراردادهـا امكـان.»است

به قرارداد وجود ندارد بلكه تنها اثر حوادث پيش بيني نشده امكـان تعـديل آن بـر  خاتمه دادن

در. حسب شرايط جديد است  در مقابـل، برخـي كـشورها بـدون پـيش بينـي نظريـه خاصـي

ا  آلمـان نمونـه. كننـد مكان تعديل را مبتني بر اصل كلي حسن نيت مـي ضرورت تعديل قضايي

242م(دكترين عقيم شدن قراردادها در آلمان مبتني بر اصل حسن نيـت. بارز اين كشورهاست 

يكي از آراء دادگاه عـصر رايـش. است)م.ق 28در) دوران جمهـوري وايمـار(منشا اين اصل

صـ. است1923نوامبر دور راي مـذكور مقترضـي در قبـال يـك قـرض در دعواي منتهـي بـه

كه اين مبلغ عبـارت980،18 ماركي مبلغ000/13  مارك در موعد مقرر بازپرداخت نموده بود

به دليل تورم تقريباًاما در تاريخ مذكور. از اصل بدهي بعالوه بهره آن بود بي ارزش مارك آلمان

ر  و بنابراين مقرض پرداخت مبلغ ظاهري بدهي و شده بود ا براي تسويه بدهي كـافي ندانـست

به ارز خارجي نمـود از. تقاضاي بازپرداخت بدهي را بـه عبـارت ديگـر، درخواسـت خواهـان

و در عـوض ميـزان بـدهي قـرارداد را بـه  كه قاعده ارزش اسمي را ناديده بگيرد دادگاه آن بود

صـ. شكل مقتضي تعديل نمايد  راحتاً بـر قاعـده دادگاه نيز علي رغم وجود مقـررات ارزي، كـه

زير بناي اين تـصميم اصـل اساسـي. ارزش اسمي مبتني بوده با تعديل مبلغ بدهي موافقت كرد 

شدحسن نيت .)Horn, 1992,  p. 139( بود كه علي رغم مغايرت با قانون، معتبر شناخته
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به قاضي جهت متناسب كـردن يكي از نقش هاي مهم حسن نيت دادن اختيار بدين ترتيب

و مقتـضيات حـادث اسـت بـه نحـوي كـه نتيجـه غيـر قراردا و ديگر قواعد حقوقي باشرايط د

يكي از طرفين تحميل نگردد و غير معقول به در. منصفانه اين بعد از حـسن نيـت هـم چنـين

و شروط كيفري داراي نقش است به مديون . بحث اعطاء مهلت

 نقش تفسيري. گفتار چهارم
ت مي در اغلب سيستم ها حسن نيت در اكثـر سيـستم هـا مقـرره. كندفسير نيز ايفاي نقش

آلمـان مقـرر شـده.م.ق157به موجـب مـاده. قانوني در خصوص تفسير با حسن نيت دارند 

كه  و شرايط حسن نيت تفسير گردند، عرف متداول بايد«:است  قراردادها بايد مطابق مقتضيات

حسن نيت در تفسير از طريق دادگاهها در برخي سيستم ها نيز نقش.»مورد مالحظه قرار گيرد

مي. تثبيت شده است مثل حقوق هلند  توانـد از خواسـته دانيم در تفسير، قاضي نمـي همچنانكه

ت  و در مفاد قرارداد اگرچـه آن را جديد نظر كند يا خواسته خـويش را، مشترك دو طرف عدول

مي  به عدالت يا موافق آن وج. يابد بر طرفين تحميل كند نزديك ود روشن بودن مفهوم تفسير با

و قيد مقرره خاص قانوني در خصوص حسن نيـت در تفـسير نويـسندگان در خـصوص ايـن 

و حتـي برخـي از نقـش تفـسيري مكمـل  supplementing(نقش حسن نيت اتفاق نظر ندارنـد

interpretation(در حسن نيت صحبت مي كه قرارداد متضمن مقرره خاصي زنند يعني در فرضي

م  در. ساله مطروحه نباشد خال در قرارداد بايد از طريق تفسير مكمل قرارداد پر شـود خصوص

در معناي موسع تفـسير عبـارت: اين راستا برخي مولفين فرانسوي معتقدند تفسير دو معنا دارد

و در ايـن معنـا تكميـل قـرارداد نيـز بخـشي از تفـسير محـسوب   است از تعيين مفاد قـرارداد

ص 1384انصاري،(دشومي در مقابل برخي از اساتيد معتقد اند تكميل قرارداد كاري فراتر از.)215،

و نبايد آن را مرحلـه  ص 1376كاتوزيـان،(اي از تفـسير بـه حـساب آورد تفسير است  بـه نظـر.)47،

و تكميل قرارداد دو مقوله جدا از هم هستند چراكه در تف مي سير آنچـه در كـانون رسد تفسير

و رفع ابهام  از آن اسـت درحـالي كـه در تكميـل قـرارداد توجه قرار دارد قصد مشترك طرفين

و  خالهاي موجود در قرارداد را پـر ... عناصري از خارج آن همچون عرف، انصاف، حسن نيت

به اراده ضمني طرفين منجر بـه خلـط مـابين تفـسير مي چه انتساب برخي راه حلها و كنند اگر

مي. شودتكميل مي كه آنچه اجماالً توان در خصوص نقش تفسيري حسن نيت گفت اين است

و فصل اختالف قراردادي مستلزم تفسير مفاد قرارداد باشد تفسيري از قرارداد ارائـه  هرگاه حل

و مفاهيم مرتبط با آن سـازگار باشـد حتـي در  كه با حسن نيت و مورد پذيرش قرار گيرد شده

كه  بنـابراين در تفـسير. چنين تفسيري مطابقت كامل با ظاهر متن قرارداد نداشته باشـد صورتي

مي  كند كه قصد طرفين بر عبارات تحت الفظـي منـدرج در قـرارداد قرارداد حسن نيت ايجاب
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و در تفسير قصد طرفين تفسيري پذيرفتـه شـود كـه نتيجـه آن مغـاير بـا ارجحيت داشته باشد

و مفاهي  و انصاف 35/106اي از اين گونه تفسير را در پرونـده نمونه.م مشابه نباشد حسن نيت

ص 1382كاتوزيان،( دادگاه بخش تهران4شعبه اي فروخته خانه: توان آشكارا مالحظه كرد مي) 401،

مي كند كه ظرف مدت يك ماه برق خانـه را مي و فروشنده ضمن سند رسمي انتقال تعهد شود

به تقريب معـادل بهـاي ضمانت اجراي تخل.ندكوصل  كه ف از انجام تعهد چندان گزاف است

را متعهد درخواست بهره برداري از نيروي بـرق را بهنگـام مـي. خانه است و وديعـه الزم  كنـد

مي؛سپاردمي به. شود ليكن روشنايي ديرتر از موعد داده خريدار از دادگاه تقاضاي صدور حكم

در چنين مـواردي برخـي از نظامهـاي حقـوقي صـراحتاً امكـان. كندپرداخت وجه التزام را مي 

:داردفرانسه مقـرر مـي.م.ق1152به عنوان مثال ماده. تعديل وجه التزام را پيش بيني كرده اند 

مي...« به طور آشكار گزاف يا قليل باشد، قاضي تواند ميـزان آن معهذا چنانچه مبلغ وجه التزام

تواند ميزان خسارت تـاخير ولي در نظام حقوقي ايران دادگاه نمي1.»...را افزايش يا كاهش دهد 

ص 1384مجموعه مدني،(.)م.ق. 230.م(يا عدم انجام تعهد را تغيير دهد   پـس نتيجـه اجـراي.)205،

به عنوان خـسارت و ثمن معامله نيز به خريدار داده شود و برق كه خانه مفاد قرارداد اين است

ن  كه غير منصفانه است تيجهبه او باز گردد؛ در اين دعوي دادگاه علي رغم روشن بودن مفاد. اي

تلقي» تعهد به وسيله«سند رسمي، براي اجتناب از نتيجه غير منصفانه تعهد صريح فروشنده را 

ك  به اين استناد و را كرد از اداره برق كرده است، خواهان را بـهه خوانده بهنگام درخواست الزم

ك  مي.ردبيحقي محكوم شود دادگاه در تفسير مفاد صريح قرارداد تحت تاثير همچنانكه مالحظه

و حسن نيت بوده است  و مثمن در دارايي يكي از طـرفين بـه نحـو. مفاهيم انصاف جمع ثمن

و تاخير حاصله  چه متعهد تمام تالشش را براي انجام تعهد انجام داده مزبور غير منصفانه است

از اين رو دادگاه با الهام از مفهـوم انـصاف.شي از قصور وي نبوده استدر عين ناچيز بودن، نا 

به بار نيـاورد بـدون  كه نتيجه غير منصفانه و حسن نيت مفاد قرارداد را چنان تفسير كرده است

. آنكه نامي از اين مفاهيم برده باشد

عل. شود تفسير اغلب مبتني بر حسن نيت مي نوعيهمچنين اعمال متد به ت دشواري يعني

به آن به اظهارات طرفين معنايي را داد كه يك شخص متعارف كشف قصد مشترك طرفين بايد

ميمي و بدين طريق طرفين از وقايع غير مترقبه وغير منصفانه محافظت  ,Fort, 1999( شونددهد

p.15(.ر. افزون بر موارد فوق بسياري از قواعد تفسيري مبتني بر حسن نيت است ا مـوارد ذيـل

:ميتوان به عنوان نمونه اي از اين قواعد ذكر كرد

ر.1 م.م.ق343.م:ك. براي مالحظه موضوع در ساير نظامها م.ق 163و 161. آلمان، اتريش،.م.ق 1336. تعهدات سوئيس،

م.م.ق. 1384.م م.م.ق 225و 224. ايتاليا، م.ق 226. مصر، م.م.ق170. تعدات لبنان، و.م.ق226و 225. عراق، سـوريه

.ليبي.م.ق227و 227.م
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 تفسير برعليه انشاء كننده در قراردادهاي الحاقي؛-

به عنوان يك كل؛-  تفسير قرارداد با لحاظ آن

له؛-  تفسير بر عليه متعهد

به اعتبار قرارداد- به نحوي كه منتهي .شودتفسير قرارداد

هايي، مانند منسوب ساختن خيار غـبن فقه ارائه نظريه هم چنين از ديد برخي از اساتيد در

و سـالمت مبيـع در واقـع  به شرط ضمني يا بنايي درباره لزوم معادله نسبي دو عـوض و غيب

، 1376كاتوزيـان،( اي از رعايت حسن نيت مفروض دو طرف در تفسير قـرار داد اسـت چهره ويژه

.)57ص

 نقش مبنايي. گفتار پنجم
و اساسي براي ديگر قواعد ايفاء مـي گاه حسن نيت نق و مبنا در ايـن نقـش. نمايـدش پايه

به مثابه چتري عمل مي  .Farnsworth, 1995, p(گيـرد كند كه ديگر قواعد را در برميحسن نيت

 براي مثال مبناي اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در مقابـل دارنـده غيـر مـستقيم سـند.)60

كه مستقيماً(تجاري مي) سند را از متعهد نگرفته كسي باشد يعني حسن نيت دارنده حسن نيت

مي  نمايد كه نتوان در مقابل او ايراد مربوط به خالي از وجه بـودن سـند، نامـشروع سند ايجاب

و  به تعهد مبناي سند آگـاه ... بودن تعهد پايه را مطرح نمود بنابراين اگر دارنده از عيوب مربوط

مي باشد يعني اوضاع واح  مي وال داللت نمايد كه او آگاه بوده يا بود، اصـل مـذكور بايست آگاه

مي  همچنين ايجاد اصل استقالل امضاءها، اصل مسئوليت تضامني امـضاء كننـدگان. رودبه كنار

ص 1382بهرامي،(نفع با حسن نيت سند صورت گرفته است براي حمايت از حقوق ذي ،103(.

ق دكترين هاي متعددي براي تبيين ماهيت الـزام. راردادهااستمثال ديگر ناظر به اصل لزوم

ن. آور قرارداد ارائه شده است  و مفاد آن بـه علـت نظريه خستينيكي از كه قرارداد ها اين است

و در چارچوب اين اراده الزام آور است   اي از اعمال اين دكتـرين را نمونه. اراده طرفين قرارداد

قر1-3توان در ماده مي مي«:اردادها يافت اصول به شكل معتبر منعقد شـود، بـراي قراردادي كه

و فقط مطابق با شروط آن يا با توافق طرفين يا به نحـو ديگـري كـه در  طرفين الزام آور است؛

مي  به آن خاتمه داد اين اصول مقرر شده است، نظريه ديگر در ايـن.»توان آن را اصالح كرد يا

به  كه اراده اعالمي يكـي از طـرفين بـر خصوص اين است كه قرارداد اين دليل الزام آور است

به نحوي كه طرف اخير در صورتي كـه طـرف اول  حوزه منافع طرف ديگر تاثير گذاشته است

و زيان خواهد شد  طبق اين دكترين، ماهيت الـزام آور قـرارداد. ملتزم به آن نباشد متحمل ضرر

ني  و اتكايي را ايجاب مبتني بر مالحظات اخالقي منبعث از حسن كه حمايت از اعتماد ت است

كه تعهد يا رفتار يكي از طرفين ممكن است دليل اجراي قـرارداد توسـط طـرف ديگـر مي كند
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كه بسياري از قواعد در نظام حقـوقي.)Gutierrez Falla, 2004- 2005, p. 515( شده باشد از آنجا

چه حسن نيت مفهو  و در تمامي نظامهـا هر كشوري منبعث از اين اصل است مي اخالقي است

نمايند كه قواعد حقوقي را با قواعد اخالقي هماهنگ سازند لذا بسياري از قواعـد نيز تالش مي 

مي باشد  شمار مفاهيم مأخوذ از حسن نيـت بـسيار قابـل. حقوقي در نظامهاي مختلف مشترك

و ويتاكر. توجه است  : انـد شـته ارائـه كـرده ليست زير را براي سيستم هاي حقـوق نو زيمرمن

به دادن اطالعـات، غـبن، سـوء اسـتفاده از حـق، تفـسير اراده و انعقاد، تعهد تقصير در مذاكره

طرفين، دكترين ارتباط قانوني، اهمال در مطالبه حق، نظريه خالف وجدان، نظريه تغيير اوضـاع 

ان، منـع رفتـارو احوال، فرس ماژور، تدليس، اشتباه دو طرفه، مـسئوليت ناشـي از عيـوب پنهـ 

: هاي قضايي كامن لـو مـوارد زيـر را ذكـر كـرده انـد آن دو براي حوزه. متناقض با عمل قبلي 

، اجـراي مبتنـي بـر انـصاف)از جمله استايل مبتني بر مالكيـت(شروط ضمني، دكترين استاپل

اد بخش از قرارداد، تحديد حقوق قانوني از طريق ارجاع به مفهوم معقوليت، مفهوم نقض اعتمـ

 ,Zimmermann &Whittaker, op. cit(و اطمينان، دكترين اشتباه اساسي، حقوق مربوط به اعراض
p. 676(.

و حقوق ايران. گفتار ششم  حسن نيت در فقه
 فقه اماميه.1

و يكي از اصول كلي حقوق در فقه مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت به عنوان حسن نيت

شود ولـي در ايـن سيـستم نهادهـاي ديگـري نظام يافت نمي نهادي مشابه با اين عنوان در اين 

مي  كه از مجموع آنها كه پـذيرش حـسن نيـت مغـايرتي بـا ايـن وجود دارد توان استنباط كرد

، تـدليس، غـبن، غـش،1در فقه اماميه نهادهاي مختلفي همچون ممنوعيت نجش. سيستم ندارد 

مي...و2تطفيف كه از آنها رفتارهاي مغاير با حسن نيت را اسـتنباط توان ممنوعيت وجود دارد

كه در آنها تعهد مثبتي مبنـي3در مقابل معامالتي موسوم به بيع االمانات. كرد  در فقه وجود دارد

و ساير امـوري كـه بـه نحـوي در قيمـت و صحيح در خصوص قيمت بر دادن اطالعات كامل

 
مي.1  خـويش را داخـل در معاملـه را نـدارد، امـاييشود كه شخص ثالثي قصد خريد كـاال نجش در معامله آنجايي استعمال

و مي و غير واقعي، قيمت كاال را افزايش مي دهد؛ با اين هدف كـه خريـدار واقعـي فريـب خـورده و به شكلي دروغين سازد

ص 1386 جعفري لنگرودي،:ك.ر( كندكاالي مزبوررا با قيمتي باالتر خريداري .)1056ص,هـ1421, سنن النسائي-3618،

و اسـتيفاء حـق: محقق خويي آنرا اين گونه معنا كرده است.2 و ظلـم در ايفـاء  خـويي،(.هرگونه كم فروشي به نحو خيانـت

ص 1374 د) 242ق، ، 1387اردبيلي،(ليل مي داند حرمت تطفيف نيز اجماعي است تا جايي كه مقدس اردبيلي آن را بي نياز به

.)437ص

و توليه است كه در آنها معامله با لحاظ اعالم قيمت از طرف فروشنده منعقد مي شـود.3 اين عقود شامل بيع مرابحه، مواضعه

، 1380بهـروم،(و خريدار به قول فروشنده در خصوص مورد اعتماد مي كند لذا برخي اين عقود را بيع االمانات ناميـده اسـت 

.)165ص
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چ. موثر است وجود دارد ون غرور، احسان، حمل اعمال در كنار اين مفاهيم قواعد فقهي مهمي

و به خصوص قاعده الضرر وجود دارد كه ازآنها مـي  تـوان بـه همـانو گفتار مسلم بر صحت

مي  براي مثال ممنوعيت سـوء اسـتفاده. شودنتايجي رسيد كه در ساير نظامها از حسن نيت اخذ

مي  ال بـر پـذيرش رفتـار افزون بر اين امر بنـاء عقـ. توان از قاعده الضرر استنباط كرد از حق را

و اين بناء نيز ار جانب شارع مورد ردع قرار نگرفته است . مبتني بر حسن نيت است

 حقوق ايران.2
به صورت صريح شـناخته نـشده بـود بـه خـصوص كـه در در حقوق ايران نيز اين عنوان

از واژه فرانسه است بر خالف منبع اصلي خـود.م.ق 1134كه مقتبس از ماده.م.ق. 219ماده

به عمل نيامده است ولي همچون سيستم فقهي در حقوق ايران نيز مـي  تـوان حسن نيت ذكري

مي. نتايج اصل حسن نيت را از طريق نهادهاي ديگر تحصيل كرد  توان تعهدات تبعي براي مثال

و يا عرف  به مـاده( را از طريق نهاد شروط ضمني بـر عهـده طـرفين)م.ق225و 220مستند

دا  ش 1378صالحي راد،(د گذاشت قرار -توانـد همچنين تفـسير ابـزار ديگـري اسـت كـه مـي.)26،

 نتايج حـسن نيـت- دادگاه بخش تهران مالحظه كرديم4 شعبه 35/106همچنانكه در پرونده

توانـد تـا حـدودي بعالوه قاعده وسيع الضرر نهاد مهم ديگـري اسـت كـه مـي. را به بار آورد

اي  به خصوص در بحث كنترل سوء استفاده در اعمـال خالهاي قانوني را در ن خصوص پر كند

به قراردادهاي با حداكثر حسن نيت هستند مثـل. اختيارات كه موسوم همچنين برخي قراردادها

كه در قانون بيمه ايران مورخ   نيز ايـن بعـد7/2/1316بيمه محل مرسوم طرح حسن نيت است

تعهـد دادن اطالعـات بـر عهـده بيمـه16و12،13بـراي مثـال طبـق مـواد. لحاظ شده است

و افزايش حق بيمه  گذارگذاشته شده كه بر حسب مورد با ضمانت اجراي بطالن، فسخ قرارداد

به. تضمين شده است  به مرور تحت تاثير تحوالت جديد كه قانونگذار ايراني الزم به ذكر است

 نون تجـارت الكترونيـك قـا3در مـاده. متمايـل شـده اسـت پذيرش صريح اصل حسن نيت 

به خصوصيت بين المللـي،: آمده است)17/10/1382مصوب( در تفسير اين قانون هميشه بايد

اين. ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن ورعايت لزوم حسن نيت توجه كرد 

تحديد مـاده بـه تفـسير قـانون. المللي كاال است كنوانسيون بيع بين7 ماده1ماده مقتبس از بند 

مي  آورد همچنانكه در كنوانـسيون ويـن نيـز ابهامات مختلفي را در خصوص قلمرو اصل پديد

و در حال حاضر نيز رفع نشده است  مع الوصـف،. اين ابهامات از ابتداي تصويب وجود داشته

به معناي بيگانگي اين  و حقوق داخلي دو سيـستم عدم پذيرش صريح اصل حسن نيت در فقه

مي حسن نيت با اصل  كه در اين دو سيستم ها نيست چرا رايتوان جلوه ي مختلـف از موضـوع
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توان سازگاري پذيرش حسن نيت را با اين دو نظام استنباط كـرد كـه يافت كه از جمع آنها مي

. مستقل استيبحث تفصيلي آن مستلزم تحقيق

 نتيجه
و قرارد و اجتناب ناپذير بودن نقص قوانين ادهاي منعقده توسـط اشـخاص از يـك طـرف

و مـستحدثه  و نقص قواعد كالسيك حقوق قراردادها در برخورد با مسائل جديـد عدم كارآيي

مي  به اصول كلي حقوق از جمله حسن نيت را توجيه اصل. كنداز طرف ديگر ضرورت توسل

مي  به قاضي اين امكان را و گستره كلي اش هـايد كـه زمينـه دهـ حسن نيت با جوهر اخالقي

و حقـوق قراردادهـا بـه  و انصاف را به حقوق به طور كلي ورود اخالق، استانداردهاي اخالقي

و صالحيتي اسـت كـه. طور خاص فراهم سازد  سه بعد ماهوي، شكلي اصل حسن نيت داراي

مي  در بعد ماهوي حسن. كندبر حسب هر يك از اين ابعاد نقشهايي را در حقوق قراردادها ايفا

مي  و تكاليفي عمل به عنوان منبع تعهدات كنـد كـه نـه تنهـا در قـوانين، بلكـه در قـرارداد نيت

و فرعي همچون دادن. منعقده مورد توجه قرار نگرفته است  حسن نيت با تحميل تعهدات تبعي

و غيره از يك طرف زمينه اجراي تعهدات اصلي طـرفين را  اطالعات، ايمني، همكاري، مراقبت

مي  ميسفراهم به حقوقي تبديل و از طرف ديگر تكاليف نوع دوستي را در بعد شكلي. كندازد

درو صالحيتي حسن نيت به عنوان ابزاري در اختيار قاضي عمل مـي  كنـد كـه زمينـه مداخلـه

و استثنايي فراهم مي  و. سازدقرارداد را در شرايط خاص اين مداخله يا از طريق تحديد حقوق

مي  و اختياراتي اعمال به يكي از طرفين يا هردو داده شده است و يا قرارداد شود كه طبق قانون

و احوال جديدي است كه بعد  و اوضاع و مفاد آن با شرايط و انطباق قرارداد يا از طريق تعديل

و. از انعقاد قرارداد حادث شده است  به قاضي در ارائه تفـسيري منـصفانه همچنين حسن نيت

ميمنطبق با مقتضيات حسن و مفاد قرارداد كمك . كند نيت از شروط
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