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  حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس و ايران

  2حميدرضا ابوئي 1∗؛فخرالدين اصغري آقمشهدي

  دانشگاه مازندران ،استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي .1

  دانشگاه مازندران ،كارشناس ارشد حقوق خصوصي .2

  ) 6/12/86 :بيخ تصويتار ؛ 20/9/86:افتيخ دريتار(

  ده يچك

ـ  ،افتـه اسـت  يف رگاهي بـس شـگ  يحقوق قراردادها جا اصول اخالقي، در زيكي اعنوان ه ت بينامروزه حسن   اي كـه در  گونـه ه ب

ـ قر. شـود  ر قرارداد شـناخته مـي  يتفس اجرا و مراحل انعقاد، ه دريك قاعده الزم الرعايعنوان ه ب ،هاي حقوقي نظام برخي از ب بـه  ي

مرحله انعقـاد قـرارداد    دررا ت يگاه حسن نيمقاله حاضر صرفا جا .رنديگ اي مين گروه جيا در ،اتفاق كشورهاي داراي حقوق نوشته

 .ديابـ يجـاب ادامـه مـ   يالحاق قبول به امرحله تا  غالباً وشود مياي كه از مذاكرات مقدماتي آغاز  مرحله؛ دهد مورد بررسي قرار مي

حقـوقي، جـز در    نظـام يـت در هـيچ يـك از ايـن دو     يابيم كه رعايت حسن ن درميس يانگل ران ويي حقوقي اها ستميبررسي س با

  .در مرحله انعقاد قرارداد به عنوان يك قاعده كلي مورد پذيرش قرار نگرفته است ،موارد استثنايي

   :يديواژگان كل

  .، اكراهسيتدل انعقاد قرارداد، معامله منصفانه، ت،يحسن ن

                                                
 Email: fasgharia@yahoo.com  09111144353: تلفن:   نويسنده مسؤول ∗

  ي حقوق خصوصيها انديشه

  1387 و تابستان دوازدهم،  بهارشماره  پنجم، سال 

  50ـ  29صفحه 
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  مقدمه

منعقـد  قراردادهاي متفاوت  ندريناگز ،شيج خويبراي رفع حوا روابط اجتماعي و ها در انسان

 هـركس در  ،عالم واقع در، والًاص .دبپردازنمعامالت سودآور  ستد و ن راستا به داد ويا در و كنند

 ن اسـت و يز همـ يج نيقاعده را. تي ندارديگران عنايبه منافع و مصالح د پي كسب منفعت است و

 ،كسـب منفعـت اسـت    ل سـود و يحصـ ت كـه هـدف عمـده،    »مغابنه«قراردادهاي به اصطالح  در

بـا ايـن    .عـرف غالـب اسـت    دور از امـري نامتعـارف و   ،ات اشخاصين ري بر مقاصد ويگ خرده

ار يـ طلبانـه اخت  فرصـت  جانبـه و كياعمال  معامالت منعقده در ن دريكه متعاقداز آن جا وصف، 

ـ هر ،گـر ين ديـا به ب .دهند نظر قرار ردگري را مويد منافع ديباارند، اي ند گسترده ن يك از متعـامل ي

  .اي از خود بروز دهند رفتار منصفانه، ت يحسن ن د بايبا

 تـا  شـود مـي كو محسـوب  يك قاعده اخالقي نيهمواره  مقبول، ي مثبت ويت با معنايحسن ن

ده سـفارش  ين مـنش پسـند  يـ ت ايـ همـه حـال بـه رعا    وان خود را درپيرالهي  يايجا كه اولبدان

ـ برگزمورد نهـي  كه ديگران ب يفر ها و وءاستفاده از فرصتر، سيقصد اضرار به غ. اند كرده دگان ي

رفتـار متقلبانـه    ت ويسـوءن  اجتنـاب از  ت ويـ ت حسن نيلزوم رعا ي ازينمودها ،پروردگار است

  .است

ك ارزش اخالقـي  يـ ت يـ كـه حسـن ن  دارند اجماع  مطلببر سر اين خواص  عوام وامروزه 

ز اصـلي  يقواعد موضوعه ن عرصه حقوق و كهزمينه  نيا در با اين حال،. ه استيالرعاالزم كو وين

  .ي وجود داردأتشتت ر د ويترد ،داندبروابط قراردادي الزم  ت را دريتحت عنوان حسن ن

مبـاني   بـا اسـتفاده از   ،ن مفهـوم يف جامع اياست كه ضمن تعر آن ن مقالهياقصد نگارندگان 

ح يهـا تشـر   ن نظـام يـ حقوق موضوعه ا گاه آن را دريجا ،سيانگل ران ويحقوق ا خي اصل دريتار

در مرحله انعقـاد قـرارداد    نقش آن در، به بررسي تيمفهوم حسن نتعريف  پس از ،نيبنابرا .كنند

  .پردازند ميس يران و انگليحقوق ا
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  مفهوم حسن نيت 

اخالقي كه امروزه رنگ حقـوقي نيـز بـه     مفهومي است اساساً ،مقابل سوءنيت حسن نيت در

، 1373دهخـدا،  (سـت  نيـت نيكو  و قصـد بـه معنـي   لغت  اين اصطالح كه در. خود گرفته است

تنگاتنـگ بـه    ترصـو بـه   و اسـت  اجتماعي تلقي شـده  به عنوان روح تجارب حقوقي و ،)6ص

 وجـدان،  متناسـب بـا   رفتـار  انصاف،مانند ي يها اين مفهوم با واژه .گمارد اجراي انصاف همت مي

صـفاتي چـون    درو بـوده   نسبت بـه واقـع همـراه   صداقت  و تعاون روح همبستگي و شايستگي،

متجلـي   ،هاي نيـك انسـاني اسـت    خيانت كه از خصلت خدعه و اجتناب از اخالص و وفاداري،

  .دشو مي

اين اخـتالف نظـر را    . مخالفاني داشته است جهان حقوق طرفداران و اصطالح حسن نيت در

. مشـاهده كـرد  تـوان   مـي نيـز  ) 1980 ،ويـن (المللـي كـاال   در جريان تدوين كنوانسيون بيـع بـين  

هايي نظير فرانسه و آلمان اصرار داشتند كه رعايت اصل حسن نيـت بـه عنـوان     نمايندگان كشور

در مقابـل، نماينـدگان برخـي كشـورها از جملـه       .يك قاعده كلي در كنوانسـيون گنجانـده شـود   

اخالقـي اسـت كـه     مفهومي مـبهم، انتزاعـي و   ،حسن نيتكه كشورهاي گروه كامن ال با بيان اين

. با آن مخالفـت كردنـد   ،ايجاد كندتكليف حقوقي براي اشخاص و  شودحقوق  نبايد وارد قلمرو

كنوانسـيون، اصـل حسـن نيـت تنهـا در خصـوص        7اختالفات، به موجب مـاده  اين بر اثر بروز 

   .)123، ص1991هانولد،  (تفسير قرارداد پذيرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجراي قرارداد 

  :كنيمها اشاره مي ذكر شده است كه به برخي از آنبراي حسن نيت هاي زيادي  تعريف

يك حالت دروني مبتني بـر قصـد و نيـت شـخص     حسن نيت را  ،حقوقيمؤلفين يكي از  .1

از جنبه ايجابي، به معني قصـد و بـاور درسـت و    : دانسته كه داراي دو جنبه ايجابي و سلبي است

كتمان واقعيت و پرهيز از تحصـيل   ،بي، به مفهوم خودداري از حيله، اغفالپسنديده و از جنبه سل

  ). 693، ص1988بالك، (هرگونه امتياز نامعقول از ديگري است 

نظـر دارنـد كـه     درمقام تبيين حسن نيت، غالبا اين مفهوم را  محاكم اياالت متحده نيز در .2

كـه اشـكال    اسـت رگونه مفهـوم كلـي   فاقد ه حسن نيت يكي از اصول بنيادين حقوق قرارداد و

 و هـا  استفاده طرفين قراردادي نسـبت بـه فرصـت    از سوء و كندميمختلف سوء نيت را محدود 

  ).55فرنسورد، بي تا، ص( آورد عمل ميه ممانعت ب ازات مورد اغماض،يامت
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 بـه رابطـه  ) آن انعقـاد  از بعـد  قبل و(بندي طرفين قرارداد پاي :ست ازا حسن نيت عبارت ـ3

قـانون   243مـاده  ( عدم نقـض آن رابطـه   اقدام معقول ايشان در مبتني بر اعتماد متقابل و اماني و

  ).آلمانمدني 

فقـدان قصـد   ، قرارداد مورد نظر در يا كردار گفتار صداقت در :ست ازا حسن نيت عبارت .4

ل قواعـد  بـراي ادخـا  اي  و وسـيله شناخته شده  اساس معيارهاي معقول عرفي و رفتار بر و اضرار

  .)338تا، ص بي  پاورز،( قضات گذاران وقانوناز سوي حقوق موضوعه  اخالقي در

و  آشـكار  رفتـار منصـفانه،  : عبـارت اسـت از  حسن نيـت   مجلس اعيان انگلستان،به نظر   .5

  .)273، ص2003تريتل،  ( كاريبدون هرگونه پنهان

كسـي كـه بـه    وضع فكـري  « :نويسد يكي از مؤلفين حقوقي ايران در معني حسن نيت مي. 6

تصـور دارد كـه    كنـد و  اقدام مياز روي اشتباه ) اثر حقوقي است أكه منش(عمل حقوقي يا مادي 

  .)14ص ،1372جعفري لنگرودي، ( »كه موافق قانون نيستنايحال و و وفق قانون است اعمل 

 رتحسـن نيـت عبـا   : دكـر چنين تعريـف   توان ميحسن نيت را  ،مالحظه تعاريف يادشده با

گـاهي از موضـوعاتي كـه    ناآ و انعقـاد يـا اجـراي قـرارداد     اخالص در وجود صداقت واز ست ا

اعتقاد دروني فرد به صـحت عمـل حقـوقي     ان ديگر،بيبه  .دهد مظان اتهام قرار مي شخص را در

  .خويش

  در حقوق انگليس انعقاد قرارداد حسن نيت در

حسـن نيـت در مرحلـه انعقـاد     كر شد، با توجه به تعريفي كه از حسن نيت در مبحث قبلي ذ

 صادقانه طرفين در مراحل مقدماتي مـذاكرات و  رعايت رفتار منصفانه و« :ست ازا قرارداد عبارت

  .»كند نيت را به ذهن متبادر مي ءبه داشتن سويعدم علم به موضوعاتي كه شا انعقاد قرارداد و

رحله انعقـاد قـرارداد برابـر بـا     رعايت حسن نيت در م آيد، طور كه از تعريف فوق برميهمان

انصـاف را   اعمـال خـالف وجـدان و    اين خصوصيت، كاري است وفريب نداشتن قصد خدعه و

اسـتفاده از   ءاين مرحله متضمن اجتناب از تـدليس، سـو   رعايت حسن نيت در .شمارد ممنوع مي

فع شـخص ضـمن تعقيـب منـا     كـه هـر   اسـت دن طرف كرمغبون  اعمال نفوذ ناروا و حق، اكراه،

  .گيرددر نظر ميآن را  ،خويش

به رعايـت حسـن نيـت    را طرفين قرارداد كه هيچ قاعده كلي  ،تا به امروز ،حقوق انگليس در
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حسـن نيـت بـه عنـوان يـك اصـل        ي انگليس،كامن الدر  ،به عبارتي وجود ندارد وملزم سازد، 

بسـياري از   ،ايـن رو  از. )39، ص2003زيمـرمن،  ( اسـت نشـده  به رسميت شناخته كلي حقوقي 

ي آن كشـور هـيچ   تاريخچه كـامن ال  آثار خويش به حسن نيت در نويسندگان حقوق انگليس در

هـيچ   ، قاعده حسـن نيـت در  1956سال  به استثناي سخنراني رافائل پاول در كنند و اي نمي اشاره

 قضــايي مشــهود نيســت يآرا هــا، دفاعيــات محــاكم و حقــوقي، ســخنراني هــاي باكتــ يــك از

  . )13، ص1999،  براونسورث(

ابتـدا بـا    در .شدتغيير دچار اي  به طور قابل مالحظهوضعيت اين  به بعد، 1980اواخر دهه  از

ــرد بينگهــام در  آراي قاضــي اســتين در ــانيس ول ــو و دعــواي بنكوف ــده اينترفوت ســپس در  پرون

 هـا، قرارداد شـروط غيرمنصـفانه در   نماينـدگان تجـاري و   بـاره ي جامعه اروپـا در ها دستورالعمل

و ويلـت،   16همـان، ص ( مبهم خويش خـارج گرديـد   موضوع حسن نيت از موقعيت اجمالي و

  .)25، ص1996

ـ   آشنايي با اين مفهوم، در پس از يدانان انگليسحقوق با اين حال، ه لزوم پذيرش اين اصـطالح ب

دانـان   اكثـر حقـوق  كـه  اي  ، به گونهاند مناقشه داشته ها اختالف و حقوقي مدتكلي عنوان يك اصل 

  :كنيم را بيان ميها  اختصار آن بهكه  هستندو برخي موافق آن  ارندنسبت به آن نگرش منفي د

  در پذيرش اصل حسن نيت ديدگاه منفي

قراردادهـا اظهـار    پذيرش نظريه كلي از حسن نيت در در دانان انگليس،حقوق ،به طور سنتي

ديـدگاه  در پـيش گـرفتن    بـه غالبـا  است، ده ابراز شدر اين زمينه اي  هرگاه عقيده اند و نظر نكرده

 پـي  طرفـداران ايـن ايـده بـه داليلـي كـه در      ). 16براونسورث، بي تا، ص(اند  منفي تمايل داشته

  :هستندمعتقد سيستم حقوقي انگلستان  به عدم لزوم اصل حسن نيت در آيد، مي

ا بـر  ضـابطه ر  بـي  ي نامشـخص و يهـا  حسن نيت يك مفهوم مبهم است كه محدوديت ـاول 

اي  مجموعـه  ،كه يك نظريه از حسن نيت ؛ يعني تا زماني)همان( كندتحميل مي هاحقوق قرارداد

 ايـن ايـراد وجـود دارد كـه حـدود و      ،كنـد  تعقيب منافع شخصي اعالم مي ها را در از محدوديت

برخـي  حسـن نيـت مسـتلزم     ،به عبـارت ديگـر   تا كجاست؟ ضوابط حاكم بر اين قيود چيست و

ولـي معلـوم    ،گيرنـد  ها مـورد داوري قـرار مـي    القي است كه متعاقدين به وسيله آنمعيارهاي اخ

  .نظر استوردنيست كدام اصول اخالقي م
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هـاي   انگيـزه  اجراي اصل حسن نيـت مسـتلزم تحقيقـات شـاق از داليـل و      پذيرش و ـ ومد

اي  ه گونـه ب ،سختي قابل شناسايي هستنده ها در برخي موارد ب انگيزه .استخاص طرفين قرارداد 

 را ايجـاد كنـد  گونـاگوني  مسـائل   كه كشف داليل واقعي يك طرف ممكـن اسـت مشـكالت و   

  .)369، ص 1981بورتون، (

ـ  اصل كلي حسن نيت بدون توجه به نوع و ـ  مسو هـا   آن طـور يكسـان بـر   ه مفاد قراردادها ب

-فرصـت  متضـمن رفتـار   معامالت ذاتا رقـابتي و  به اين معنا كه حسن نيت در ؛كند حكومت مي

تـا،   براونسـورث، بـي  ( خالف انصاف است ،خود ،شود و اين طلبانه بر طرفين قرارداد تحميل مي

  .)18ص 

 كـه در حـل مسـائلي    معتقدنـد حقـوق انگلـيس در   اصل حسـن نيـت   مخالفان  گفتني است

ملمـوس   شماري از قواعد عينـي و پذيرد، داراي  صورت مي يادشدهل اصكشورهاي ديگر توسط 

  . )همان( نوس حسن نيت نيازي نيستأاين سيستم حقوقي به قاعده نام در ،بنابراين .است

  در پذيرش اصل حسن نيت ديدگاه مثبت

پـذيرش اصـل حسـن     ،اسـت » رافائل پاول«ها  آنسردمدار برخي مؤلفين حقوقي انگليس كه 

توسـل بـه   سازد تـا از   محاكم انگليسي را قادر ميدانند و معتقدند اين امر  ميثر ؤمفيد و مرا نيت 

 كننـد خـودداري  خـاص  هر مورد در ها جهت اثر بخشيدن به معناي عادالنه  خم پيچ و ترفندها و

 تربرخي مواقع بسـيار قدرتمنـد   حسن نيت درپذيرش  ،پاولبه نظر  .)26ـ 16صص،1956، پاول(

   .نيل به انصاف وعدالت قراردادي است ابزارهاي سنتي انگليسي در از ثرترؤم و

 هـا و  تحصـيل يافتـه   در هـا حسن نيت، حقوق قراردادبدون وجود قاعده نيز او پيروان به نظر 

 انصـاف همـت گمـارد    تواند به اجراي عـدالت و  درستي نميه ب ونيست  مندتواننتايج منصفانه 

  .)26براونسورث، بي تا، ص(

ديـدگاه منفـي   پذيرش اصل حسـن نيـت،    رايبرخي مؤلفين حقوقي بمثبت نگرش  با وجود

البتـه از برخـي    .اين اصل شده است يجادمانع از ا گستره قراردادها حكومت داشته و برهمچنان 

مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه اسـت كـه       شود كه اصل مزبور در موارد خاصي  مقررات استنباط مي

  : كنيم ها اشاره مي به آناكنون 
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  مصاديق پذيرش حسن نيت در انعقاد قرارداد 

اثر پذيرش حسن نيـت در انعقـاد قـرارداد را     ،موضوعه ، انصاف و مقرراتكامن الدر قواعد 

  :شماريمبرميتوان مشاهده كرد كه  مي

  كامن الپذيرش حسن نيت در انعقاد قرارداد در 

  به مخاطب آن لزوم اعالم رجوع از ايجاب

. كنـد رجـوع  تواند از ايجاب خود  محقق نشد، موجب مي قبول تا وقتي :قاعده كلي اين است

مخاطـب  شود كه به اطـالع   مانع از انعقاد قرارداد مي اثر قانوني خواهد داشت و رجوع زماني ناي

ـ  1880دعواي بايرن عليه وانتين هون بـه سـال    اين موضوع در .برسدايجاب  وضـوح آشـكار   ه ب

ايجـاب ابـالغ   بـه مخاطـب   ثر است كه قبل از قبول ؤرجوع موقعي م«: دادگاه مقرر داشت. است

 »فاقد اهميت استه است، راه بود كه درامه رجوع، پست شده يا ايناين حقيقت كه ن .شده باشد

  .)86، ص2001پاد فيلد، (

توانـد از   او مـي  ،طبق قاعده كلي واست موجب كه رجوع از ايجاب پيش از قبول، حق اين با

حمايت از حسن نيت اشخاص اقتضـا دارد   روابط معامالتي و نظم در ؛كندايجاب خويش عدول 

، 2003و تريتـل،   57، ص1991چشـاير و فيفـوت،   ( ه اطالع مخاطب ايجاب برسدب آنرجوع از 

  .)41ص

  موجبمرگ 

بت به ادامـه  و نساارثان راي وتكليفي ب پيش از قبول، مانع انعقاد قرارداد است وموجب مرگ 

از مـرگ   مخاطـب، ايجـاب   اطالعين بانگليس حقوقي برخي از نويسندگان  .قرارداد وجود ندارد

مطابق قاعده، قبـول اعـالم شـده بـه قـائم       ،مورد اول در .اندتفاوت گذاردهبه آن  موجب و جهل

اعتقـاد دارنـد و    مخاطب ايجـاب به حمايت از  ،مورد دوم ولي در ،دانند ثر نميؤرا م موجبمقام 

مـوردي كـه شخصـيت     آورنـد، مگـر در   به شمار مي منعقدشدهصورت اعالم قبول، معامله را  در

 يـز در بـه آن ن جهـل   رود و ثر باشد كه با فوت وي ايجـاب از بـين مـي   ؤم ايفاي تعهد درموجب 

  .) 44، ص2003و تريتل،  63چشاير و فيفوت، ص ( انعقاد قرارداد اثر ندارد
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  اشتباه

كه حسب مـورد، ممكـن اسـت    » خالف واقعي پندار داشتن تصور و« :ست ازا اشتباه عبارت

ي بطـالن  يـ ضمانت اجرااز توافق مشترك  عدم رضا وثر به دليل ؤاشتباه م. ثر باشدؤثر يا غير مؤم

ظاهرا نويسندگان انگليس، بطالن قرارداد را كـه نـوعي   . )286، ص2003تريتل،  ( برخوردار است

بايد گفـت حسـن نيـت بـه      ، وليدانندصورتي از حسن نيت مي ،استحمايت از شخص مشتبه 

چـرا كـه    ؛اسـت ملموس نا ه نامحسوس واشتبا ،نماي كلي تداي اين مقاله آمد، دربا معنايي كه در

  .نه حسن نيتت، حمايت از مشتبه، عدم رضاي وي به واقع بوده اس ،تبعبه  ثير اشتباه وأمبناي ت

ثر ؤاشـتباه مـ  « :داردكه مقرر مـي توان يافت ميقاعده اين پاي حسن نيت در  ، رداين وجود با

  .) 307همان، ص(  »اشديك طرف موقعي داراي ضمانت اجراست كه ديگري از آن آگاه ب

را حسـن نيـت قـرارداد     با مطلع نباشد و ،از اشتباه شخص ،هرگاه طرف ديگر ،به بيان ديگر 

  .دكربر وي تحميل توان نميبطالن عقد را  ،باشدمنعقد كرده 

تـوان  اي كـه مـي  بـه گونـه   ،شودبحث اشتباه نسبت به هويت مطرح مي در به ويژهاين قاعده 

اهميـت هويـت طـرف عقـد،      كه عالوه بر سازدزماني قرارداد را باطل مي ،هويت گفت اشتباه در

 .آگـاه بـوده اسـت    ،كه او شخص موردنظر طرف مقابل نيستاين ثابت شود وي از اراده مشتبه و

) 1971(و لـويس عليـه اوري  ) 1878(دعاوي كندي عليه ليندسي اندكو  در مثال بارز اين مورد را

  .)269، ص2001پادفيلد، ( توان ديدمي

  تدليس

از انعقاد قـرارداد  يك طرف به ديگري قبل  از سويبياني كه  اظهار و :ست ازا تدليس عبارت

قـرارداد داراي   كـه در  صـورت پـذيرد  اي حقيقت موجود يا واقعـه گذشـته  باره در آنيا مقارن با 

  .)269، ص1991چشاير و فيفوت، ( اهميت است 

كارانـه كـه حسـن    مسـامحه  تقلبانه، غيرعمدي وم: تدليس درحقوق انگليس بر سه قسم است

طـرح   مجلـس لردهـا، تـدليس متقلبانـه را    . جايگـاهي ويـژه دارد   ،كدام از اين اقسام هر نيت در

كـه آن اظهـار صـحيح    علم يا بدون اعتقاد به صحت آن يا بدون توجه به ايـن  اظهاري نادرست با

تـدليس يادشـده، از يـك     در ،يـن رو ازا. )324، ص2003تريتل،  ( ده استكرتلقي  ؛است يا خير

شـونده مالحظـه   حسن نيت تدليس ،از سوي ديگر كننده ونيت تدليس ءسو عدم صداقت و ،سو
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هاي مشترك بـا انـواع    راه اين نوع از تدليس عالوه بر ضمانت اجراي در به همين دليل، .شودمي

  .شوداطالع به پليس ديده مي تدليس، اقامه دعواي كيفري و ديگر

 ،به سهو يا مسامحه نيت و ءكننده بدون داشتن سوكارانه، تدليسمسامحه تدليس غيرعمدي و در

، ص 2001پادفيلـد،  ( گيـرد مي سازد كه مورد اتكاي طرف ديگر قراراظهاراتي خالف واقع مطرح مي

تـوان  مـي رفتار منصـفانه   اين فروض به عدم رعايت حسن نيت و كننده را درتدليس ،بنابراين. )143

نتيجـه تـدليس غيرعمـدي     كه قراردادي در شدهرگاه اثبات مي ،1967سال  حتي تا قبل از .كردمتهم 

بـا وجـود قـانون     ،وضـع فعلـي   اما در ،توانست ادعاي خسارت كندديده نميزيان ،انعقاد يافته است

بـه  . ردحق مطالبه خسارات را دا ،فسخ يا تنفيذ قرارداد ، طرف قرارداد عالوه بر1967تدليس مصوب 

س را مـانع از  حسن نيت مدّل ،توان گفت پيش از تصويب قانون تدليس، رويه قضاييمي ،اين ترتيب

 اعتنـايي بـه ايـن مفهـوم و    قانون اخير با بـي ولي  ،دانستشونده ميمطالبه خسارت به توسط تدليس

  . خورده، وي را مستحق مطالبه خسارت نيز دانسته استجهت حمايت از شخص فريب صرفا در

فرض ديگري نيز مشهود اسـت و آن زمـاني اسـت     وجدان در رفتار متناسب با حسن نيت و

كـه طـرف مقابـل بـه     ايـن  ولي متعاقبا قبل از ،درست است ،وقوع آنهنگام  شخصات كه اظهار

اقتضـا دارد  جـا  ايـن  درموازين حسن نيـت  . )همان(شود  نادرست مي ،كندمبادرت انعقاد قرارداد 

 س وضعيت صـحيح و مدّل انعقاد قرارداد اقدامي انجام دهد، جهت شونده دردليسكه تاين قبل از

  .حقيقي را به اطالع وي برساند

  اكراه

يـا فـردي از خـانواده او يـا      يا تهديد به خشونت عليه طرف قرارداد اكراه به معناي خشونت

راهكارهـاي   شـمار  دانـان انگلسـتان آن را در  ققـو حتهديد به حبس غيرقانوني است كه برخـي  

  .اندتدريجي موردنظر لرد بينگهام آورده

ليخـتن اشـتاين،   (اسـت  همانند اشتباه به واسطه فقدان رضاي معتبر قابل ابطـال   ياكراهعقد 

 ارتبـاط اكـراه و  . ناشي از حسـن نيـت دانسـت   توان نمي و اين ضمانت اجرا را) 206، ص1994

ـ راه از سوي طـرف معاملـه صـورت گ   د كه اگر اككره يتوان چنين توجتنها مي حسن نيت را  ،ردي

 ايـن فـرض، وي حسـن نيـت و     در ،به بيان ديگر .استانعقاد قرارداد  نيت وي در حاكي از سوء

  .ده استنكررفتار منصفانه را رعايت 
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  اهليت 

قابـل ابطـال    ،يا صغير منعقـد شـود   مست هرگاه قراردادي توسط مجنون، ،حقوق انگليس در

اشخاص مست، ابطال قرارداد به اطالع طرف قرارداد از حجر ايشـان   و مجانين بارهدر البته. است

ـ  بايـد دو  ،كنـد  ادعاي جنون از خـود دفـاع مـي    كسي كه با ،به عبارت ديگر. بستگي دارد  ه رانكت

بـه فهـم اهميـت معاملـه نبـوده      قادر زمان انعقاد قرارداد مجنون بوده و  دركه اول اين :كنداثبات 

. )236، ص2003تريتـل،  ( قابل بـه وضـعيت وي آگـاهي داشـته اسـت     طرف مكه دوم اين ؛است

تـوان  نمـي ابطال معاملـه را   ،كندمنعقد قرارداد  ،مراتباين هرگاه طرف قرارداد با جهل به بنابراين، 

چـرا كـه    ؛اعتماد وي بـه ظـاهر بـوده اسـت     حسن نيت و جهت اين حكم در ود وكوي تحميل  بر

  .استقرارداد آن اقتضاي منطق به طور مطلق، بطالن 

  پذيرش حسن نيت در انعقاد قرارداد در انصاف

حقـوق بازرگـاني    ه ويـژه حقوق انگليس ب عنوان يكي از جانشينان حسن نيت، دره انصاف ب

حقـوق   در« :نويسـد ميباره اين  دريكي از مؤلفين حقوقي  .ايفا كرده است مهميآن كشور نقش 

نـامعقول ايسـتاده اسـت و بسـياري از      وجـدان و  مقابل رفتارهـاي خـالف   ، انصاف درهاقرارداد

حـق ابطـال   . انصـافي هسـتند   ،نظر دارددر ترويج حسن نيت  راهكارهاي تدريجي كه حقوق در

-كه با عـدم تجـويز فسـخ يـك     اندآن جمله مفهوم اعمال نفوذ ناروا از و تدليسقرارداد ناشي از 

  .)27ص ،2000برادگيت،( »كنندطرفه از رفتار خالف وجدان جلوگيري مي

 مخالف با حسن نيت، بسـياري از  برخورد با معامالت غيرمنصفانه و برايهاي انصاف  دادگاه

از جملـه ايـن عقـود، قراردادهـاي واگـذاري      . انددهكريا تعديل  نهاده قراردادهاي منعقده را كنار

ـ  ورثه احتمالي، ارث آينده خود را در ،كه به موجب آن ارث آينده بود اچيز كـه بـه   مقابل مبلغي ن

دعـواي ارل عليـه    در .) 8ص ،1380شـيروي،  ( كردنـد واگـذار مـي   ،شدصورت نقد دريافت مي

 ،داشـت  شـرايط نـامطلوب قـرار    كـه در را اي قرارداد بـا وارث آينـده   ،دادگاه انصاف ،موزچمپ

البتـه   .دكـر قـرارداد منعقـده دخالـت     در ،با حمايت از ايـن وارث  خالف انصاف تشخيص داد و

  :اين قراردادها دو نتيجه در پي داشت محاكم درمداخله 

يـا   گذاشـتند مـي كنار  ها را ها به محض مواجهه با قراردادهاي واگذاري ارث، آن دادگاه ـ  اول

   .كه مستلزم دخالت دادگاه باشد هرچند شروط قراردادي چنان گزاف نبود ،دندكرتعديل مي
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ر قراردادهـا اكـراه داشـتند وآن را اسـتثنا     ديگـ  ها نسبت به تعميم اين نظريه بـه دادگاه ـ  دوم

آن  گذار را بـر و قانون شدنابسامان  نتايج اخير موجب ايجاد وضعيتي متزلزل و. كردندمي قلمداد

  .)همان( با وضع قوانيني خاص به اين موقعيت سامان بخشد تا داشت

 ،دنـد كردخالـت  هـا   در آنهـا بـه اسـتناد غيرمنصـفانه بـودن       از ديگر قراردادهايي كه دادگـاه 

-كـم  سوادي ويك طرف از وضعيت خاص طرف ديگر چون فقر، بي ،آن قراردادهايي بود كه در

اين بود محاكم دسته از استدالل عمده اين  .شداز اين راه منتفع مي و كردمياستفاده  ءسو يهوش

اي دعـو ( اسـت  نداشـته وضعيت برابـري نسـبت بـه ديگـري      آزادانه عمل نكرده و ،ديدهكه زيان

Evans v. Liewelln ( )9همان، ص(.   

تـر از ثمـن واقعـي     دعواي فري عليه لين، دادگاه يك قرارداد بيع را كه ثمن آن بسيار پايين در

از مشـاوره حقـوقي نيـز     و نـد سواد بودبي شخص فقير و فروشندگان دو زيرا ؛كنار گذاشت ،بود

  . تلقي شد انصاف با حسن نيت و مغاير ،اجراي چنين قراردادي ،بنابراين. استفاده نكرده بودند

   موضوعه پذيرش حسن نيت در انعقاد قرارداد در مقررات

  1977 منصفانه مصوبغير يقانون شروط قرارداد ـ 

قراردادهـاي داراي   دهـد تـا در  ها صالحيت مي قوانيني است كه به دادگاه شمار اين قانون در

پـيش از تصـويب ايـن قـانون، قضـات      . دنكنمخالف با حسن نيت مداخله  شروط غيرمنصفانه و

ه همـ  كننـدگان را از مصـرف  اكردند تا از اعمال شروط معافيت كه غالبمحاكم انگلستان تالش مي

طرح نظريه اساسـي جلـوگيري    از طريق تفسير مضيق شروط مذكور و ،دكرحقوقشان محروم مي

  .كنند

شــروط  خــورد بــاصــرفا درصــدد بر 1977غيرمنصــفانه مصــوب ي قــانون شــروط قــرارداد

) 1( به موجـب بخـش   به عنوان مثال،. استكننده قراردادهاي مصرف وليت درؤمحدودكننده مس

اعالم شده به عمـوم افـراد   قرارداد يا اخطاريه  تواند با شرط دركننده كاال نميعرضه اين قانون، 2

يـا   امسـامحه مسـتثن   مـرگ يـا جراحـت ناشـي از    خود را در قبـال  وليت ؤ، مسيا شخصي خاص

وليت يـا  ؤمس ،شرط محدودكنندهخسارات   ديگر، نسبت به  2) 2(به موجب بخش . دكنمحدود 

متعـارف و   ضـوابط  معيارهـا و  .عقاليـي باشـد  متعـارف و  صورتي قابل اجراست كه  اعالميه در

  .قانون بيان شده استاين  2بودن در جدول ضميمه شماره عقاليي 
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  دستورالعمل جامعه اروپا ـ

قراردادهــاي  شــروط غيرمنصـفانه در  دربـاره  1993پـنجم آوريــل   مل كــه درايـن دسـتورالع  

 در ي راقـوانين د تـا  كرتقاضا جمله انگلستان  از كشورهاي عضو همهاز  ،شدكننده تدوين مصرف

   .كنند تصويب زمينهاين 

حسـن نيـت قـراردادي را     مخالف بـا  شروط غيرعادالنه وهمه اين دستورالعمل  گفتني است

 ،قـرارداد  تشـخيص غيرمنصـفانه بـودن شـروط منـدرج در      دسـتورالعمل در  3ماده  .گيردرميبدر

  :داردضوابطي را به شرح ذيل مقرر مي

ايـن   ،به عبـارت ديگـر   .به طور مشخص مورد توافق قرار نگرفته باشد شرط مورد نظر )الف

 وت اسـ كننـده ارائـه شـده    بـه مصـرف   تهيـه و  ،كننده يـا فروشـنده  عرضه از سوي ،قبل شرط از

  ؛آن شرط تغييري بدهد توانسته دركننده نميمصرف

  ؛وجود آمده باشده تعهدات قراردادي طرفين ب ي بين حقوق وجد نابرابري فاحش و )ب

  ؛كننده باشدتعادل به زيان مصرفعدم نابرابري و )ج

  .شرط مزبور خالف اقتضاي حسن نيت باشد )د

قـرارداد درج شـود،    غيرمنصـفانه در  به صورتي بديهي است اگر شرطي خالف حسن نيت و

  .كنديغيرقابل اجرا اعالم م دستورالعمل آن را

  كنندهمصرف قراردادهاي مقررات شروط غيرمنصفانه در ـ

مقـررات    1994سـال   انگلسـتان در  درخواست دستورالعمل شـوراي اتحاديـه اروپـا،    پي در

البتـه جهـت مطابقـت    ( اندكننـده را بـه تصـويب رسـ    قراردادهاي مصرف شروط غيرمنصفانه در

هـدف   اين مقـررات كـه بـا    ).شدتجديد نظر  1999سال  تر با دستورالعمل، اين مقررات در بيش

 شـروطي را اسـت،  كننده تنظيم شـده  قراردادهاي مصرف تحديد شروط غيرمنصفانه در تعديل و

ي ادل جـد باعث ايجاد عـدم تعـ   وباشد معامالت منافات داشته  گيرد كه با حسن نيت دردربرمي

  .شودتعهدات طرفين  بين حقوق و

مـورد   قراردادهاي استاندارد بوده و بايد دانست اين مقررات صرفا ناظر به شروطي است كه در البته

يـا قـبال تنظـيم     شروط قراردادي مورد مذاكره قرار گرفتـه  اگر ،راينببنا .مذاكره طرفين قرار نگرفته باشد

  .خارج خواهد بود ،از شمول مقررات را داشته است،ا ه يير آنكننده توان تغمصرف وليباشد، شده 
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قـدرت معـاملي طـرفين    : تشخيص رعايت حسن نيت نيز بايستي به سه نكته توجه شـود  در 

حـاوي شـروط    انعقاد قرارداد كننده دروجود انگيزه خاص مصرف زمان انعقاد قرارداد، معامله در

  .كنندهقبال سفارش خاص مصرف قرارداد درخدمات موضوع  ارائه كاالها وو غيرمنصفانه 

  حقوق ايرانحسن نيت در انعقاد قرارداد در 

كلي كه طـرفين را  به عنوان يك قاعده حقوق ايران نيز مانند حقوق انگلستان، حسن نيت  در

تـوان  نمـي  از ايـن رو،  .پذيرفته نشـده اسـت   ،كندمعامله ملزم  اخالص درو  به رعايت صداقت 

چنين وضعيتي ناشـي  . كردارزيابي  اساس اصل حسن نيت سنجيد و ردادي را بررفتار طرفين قرا

فقه اماميه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ايـران   درآن نداشتن سابقه  از غرابت اين مفهوم و

حقوق انگليس با وجود مباحث فراوان تاكنون قاعـده   طور كه در همان بايد گفت ،بنابراين. است

تواند بـه عنـوان   چنين اصلي نمي ايران نيز هايحقوق قرارداد نشده است، درحسن نيت پذيرفته 

 كـه  با اين .حقوق نوشته جريان دارد ـ به شمار رود  گونه در بنيادين ـ آن  يكي از قواعد اساسي و

 ، ازوجـود نـدارد   حقوق موضوعه ايران فقه اماميه و كلي دربه عنوان يك قاعده اصل حسن نيت 

ـ  روابـط   اجتنـاب از خدعـه در   عايـت صـداقت و  لـزوم ر  ،مـواد قـانوني   ات وبرخي آيات، رواي

  :كنيمشود كه در ذيل به اين موارد اشاره مياستنباط ميمعامالتي 

  قرآن كريمـ 

 پافشـاري و  ،معـامالت  انصـاف در  رعايـت حسـن نيـت و    ركه ب وجود دارددر قرآن كريم آياتي 

  :پردازيمكر اين آيات ميبه ذاكنون  .ندنكمسلمانان را بدان تشويق مي

واقيمـوا الـوزن بالقسـط    .اال تطغوا فـي الميـزان  «: سوره الرحمن مي فرمايد 9و 8آيات خداوند در 

 هرچيـز را بـه تـرازوي عـدل و     و كنيـد ميزان عدل تعـدي ن  هرگز در !اي بندگان ؛والتخسروا الميزان

 بين عوضـين در را رعايت تعادل  ،اين آيات. »نادرستي نكنيد فروشي وكم ،ميزان در و انصاف بسنجيد

 ،كنـد مبيع يا آنچه بايد به طرف مقابـل تسـليم    از مقداربايستي يع اب ،به عبارتي. شمرندمعامله الزم مي

  .مال وي داخل نشود حق ديگري در احتياط كند تا از دقت و ،پيمانه كردن سنجش و در نكاهد و

الكم بيـنكم بالباطـل اال ان   وتـاكلوا امـ   نوا الياايها الذين آم« :سوره نساء آمده است 29آيه در 

بـه   اموال ديگـران بـه نـاحق و    كه داللت دارد تصرف افراد در» ...تكون تجاره عن تراض منكم و

 تراضـي طـرفين   تصرف به صـورت تجـارت مبتنـي بـر    اگر اما  ؛جايز نيست ،صورت غيرشرعي
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مقابـل   بدون دادن عوض يـا در  مال ديگري مسلما تصرف در .جواز شرع را به همراه دارد ،باشد

 حسـن نيـت در   كه با) 15، ص317طباطبايي، ( است از مصاديق اكل مال به باطل  ،عوض ناقص

  .ات داردقرارداد مناف

الذين ياكلون الربـوا  «: داردها بيان مي ي آنها مورد رباخواران و ويژگي سوره بقره در 275آيه 

 و ن من المس ذلك بانهم قالوا انمـا البيـع مثـل الربـوا    اليقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطا

مـن عـاد   و  هللامره الـي ا   البيع وحرم الربوا فمن جا موعظه من ربه فانتهي فله ما سلف وهللاحل ا

برخاسـتن   خيزند جز مانندبرنمي ،خورندكساني كه ربا مي ؛فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

اين بدان جهت اسـت كـه ربـاخواران     .داردمي و را به خبط واا ،خود اثر مس ربكسي كه شيطان 

 پـس  .حرام كرده است را ربا حالل و صورتي كه خداوند بيع را در .بيع همانند رباست: گفتندمي

 ،اسـت  ري پايـان داده اخـو  بـه ربـا   اندرز رسيده و جانب پروردگارش به وي پند و هركس كه از

از  ،كسـاني كـه دوبـاره بـه ربـاخواري بازگردنـد       كـارش بـا خداسـت و    گذشته به نفع اوست و

  .»آتش خواهند ماند پيوسته در و دوزخيان هستند

 موزون بـا  بيع يا معاوضه جنس مكيل يا ،معامله آمده است گونه كه درتعريف رباي درهمان 

جهـت كيـل و    هـا از  تسـاوي آن  وزن يا با نظر كيل يا اختالف عوضين از جنس خود همراه باهم

؛ موسـوي   334، ص1367فـي،  نج( سـت اهـا، ربـاي معـاملي     آن اضافه حكمـي يكـي از   وزن و

 و دهـد مـي  رباي مزبور، رباخوار متاعي را در. ) 25، ص1380و گرجي،  493خميني، بي تا، ص

ـ احيانـا   كيـل يـا وزن و   حالي كه هنگام استرداد با اضافه در در ،ستانديم همان متاع را ا اضـافه  ي

قـرارداد   حسـن نيـت در   نامتعـادل خـالف انصـاف و    حركت ناموزون و اينكه  گيردحكمي مي

شخصـيت وجـودي    رفتـار و  تعادل در اين آيه به سببيت رباخواري در ايجاد عدم توازن و .است

بـا بيـاني    ،اثر عمل آنان اشـاره دارد وبـه ايـن ترتيـب     جامعه بر ايجاد عدم تعادل در رباخواران و

تــا،  جمعــي از نويســندگان، بــي( كنــديكيــد مــأمعاملــه ت لــزوم رعايــت عــدالت در پرمعنــا بــر

  .) 355ـ356صص

 اذا ويل للمطففين الـذين اذا اكتـالوا علـي النـاس يسـتوفون و     «: آمده استسوره مطففين در 

مـردم   چيـزي از  ،كـه چـون بـه كيـل     آنان !فروشانواي به حال كم؛ وزنوهم يخسرون كالوهم او

در اين آيـه نهـي از   . »كيل و وزن به مردم كم دهند در ،ندچون چيزي بده و تمام ستانند ،بستانند

. داده شـده اسـت   فروشان وعـده به كم عذاب سختو  به صورتي زيبا بيان شده استفروشي كم
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 85آيـه   اين مضمون در .معامله داللت دارند تر در دن عوض ناقص يا كمبو امبر حر آيات مذكور

الميـزان   قـوم اوفـوا المكيـال و    يا و« :فرمايدميوند خداكه  جا آن؛ بيان شده استنيز سوره هود 

كيـل   ،عدل به قسط و !اي قوم ؛تعثوا في االرض مفسدين ال تبخسوا الناس اشيا هم و بالقسط وال

  .»نكنيد روي زمين فساد به پا چيزهاي مردم را كم ندهيد و كمال دقت انجام دهيد و با و وزن را

الزم  رعايت حسـن نيـت و انصـاف را    ،تشريفات آن وجل ؤدين م بارهسوره بقره در 282آيه

 موقـع ديكتـه چيـزي را از    مديون در ؛داد بنويسد كه كاتب بايد به عدل واز جمله اين ؛شمارد مي

  .او بايد به عدل امال كند ولي ،سفيه يا ضعيف است ،اگر بدهكار حق كم نكند و

  رواياتـ 

ت رعايت حسـن نيـت وصـداقت درقـرارداد     ادله فراواني از روايات وجود دارد كه بر ضرور

تـا،   غزالي، بي( »نهي النبي عن تلقي الركبان ونهي عن النجش« در روايت است كه .كند تصريح مي

 التجـاره برونـد و  آن است كه اشخاصي به اسـتقبال كـاروان مـال   » تلقي ركبان«. )212ـ231صص

 و ورود به شـهر  فروشنده پس از ،رتاين صو در. نرخ رايج شهر بخرند تر از به كم التجاره رامال

آن اسـت كـه كسـي نـزد     » نجـش « .فسـخ كنـد   توانـد معاملـه را  قيمت واقعي كاال مـي  اطالع از

 و قصد خريد نداشـته باشـد   ،اما خود ،پيشنهاد كند قيمت واقعي كاال را قيمتي بيش از ،خريداران

 ،بدون تباني با فروشـنده باشـد  اين عمل اگر  .كند خريداران را به خريد كاال ترغيب ،اين عمل با

 در ،تباني بـا فروشـنده باشـد عـالوه بـر حرمـت       هرگاه در حرام ولي در معامله بي تاثير است و

  .)همان( ثبوت خيار براي خريدار اختالف است

رفتـار منصـفانه    از اعمالي هستند كه با حسن نيـت و  ،نجش به شرحي كه آمد تلقي ركبان و

  .ده استكراز اين اقدامات  نهي  را مسلمانان ،اسالمپيامبر  ،مين دليلبه ه و قرارداد مغايرند در

  موضوعهحقوق  درمصاديق پذيرش حسن نيت در انعقاد قرارداد 

  ـ قانون تجارت الكترونيكي

كه قانون خاصي است، به حسن نيـت   1382گذار در قانون تجارت الكترونيك مصوب قانون

تفسير مقررات قانون مزبور بايد به رعايـت لـزوم حسـن    ، در 3به موجب ماده . اشاره كرده است

شود ماده مزبور تنها به رعايت حسن نيت در تفسـير قـانون    كه مالحظه مينيت توجه شود؛ چنان

اطالعـات اعالمـي و تأييديـه    «: مقرر شده است 35اما در ماده . نه در معامالت ،اشاره كرده است
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دوام، روشن و صريح بـوده و در زمـان مناسـب و بـا     با واسطيكننده بايد در اطالعات به مصرف

وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اسـاس لـزوم حسـن نيـت در معـامالت و از جملـه       

گرچه ماده مزبور بـه طـور صـريح بـه لـزوم      . »ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود

رسد اين امر با توجه به اطـالق   ميرعايت حسن نيت در مرحله انعقاد اشاره نكرده است، به نظر 

  .    ماده قابل استفاده است

  اكراهـ 

اكـراه محقـق گرديـده     ،شـود وادار اي ناخواسـته  به معاملـه  ،جبر اثر تهديد و هرگاه كسي بر

گيري و معلـول گرديـدن اراده وي   تصميم شونده دربين رفتن آزادي اكراه نتيجه تهديد، از .است

  :امل عمده وجود دارداكراه دو ع در ،پس. است

  ؛اقدام نامشروعي كه وسيله اجبار مي شود. 1

  .)494، ص1380كاتوزيان، ( كندرخنه مي مكرهضمير  نتيجه تهديد در ترسي كه در .2

اركان دوگانه، عنصر نخست اگر از سوي طرف معامله انجام شود، مصداقي بـارز   اين ميان از

ضـعف   دومين ركن، با حسن نيـت و  ارداد است وقر رفتار نيكو در عدم رعايت حسن نيت و از

 )قانون مـدني  203ماده (اكراهي  عدم نفوذ قراردادمبني بر گذار موضع قانون. مت داردمكره مالز

  .استرفتار صادقانه متعاقدين  حاكي از لزوم رعايت حسن نيت و

  اضطرار سوء استفاده از ـ

اكـراه بـه شـمار     مفهـومي جـدا از   و ستنفسه از عيوب رضا نيفي كه اضطراربا توجه به اين

نفوذ قرارداد منعقـده   رباستفاده از اضطرار شخص  د كه آيا سوءشواين پرسش مطرح مي ،رودمي

  دارد يا خير؟تأثيري 

اجبـار طـرف بـه معاملـه      تهديـدي در  ،ايـن فـرض   ممكن است پاسخ داده شود كه چون در

قـرارداد منعقـده صـحيح     كاهـد و عقد نمي اضطرار از اعتبار فشار ناشي از ،صورت نگرفته است

وسـيله   طرف قرارداد يا شخص خارجي موقعيت مضطر را رسد اگربه نظر مي با اين حال،. است

مـؤلفين حقـوقي   برخـي   .بايد معامله مزبور را غيرنافذ دانست ،دهد او قرار وارد ساختن فشار بر

سـتفاده نامشـروع   ا ،اي داردمانـده اگر شخصي از وضع خطرناكي كـه در «: نويسنددر اين باره مي

عهده گـرفتن  بر او را به  ،با تهديد به خودداري از كاري كه براي درمانده جنبه حياتي دارد كند و
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كـه   بـه بهانـه ايـن    تواند اين كار ناپسند را ناديده گرفته وحقوق نمي ،نمايدوادار التزامي سنگين 

 .»معتبـر بدانـد   اضـطرار و  معامله را ناشـي از  ،ايجاد آن وضع دخالت نداشته است اكراه كننده در

نجات كـه   قرارداد كمك و هر«: داردمقرر مي و مؤيد اين نظر استقانون دريايي ايران  179ماده 

 ،بـه تشـخيص دادگـاه غيرعادالنـه باشـد      ،شرايط آن ثير آن منعقد شده وأتحت ت حين خطر و در

مـاده  . »…باطـل يـا تغييـر داده شـود     ،دگـاه وسيله دابه طرفين  ممكن است به تقاضاي هر يك از

دانـد  وسيله دادگـاه مـي  ه قرارداد يا ابطال ب اضطرار را تغيير استفاده از ضمانت اجراي سوءمزبور 

  . تسري داد توانمي به موارد مشابه آن را ،شودحكمي خاص تلقي ميكه گرچه 

  اراتيخ ـ

تـوان  خيـارات را مـي   ديگـر ، شـرط  خيارات مثل خيار مجلس، حيـوان و  برخي از جز دره ب

بـا توجـه بـه مـاده      خيار تـدليس به عنوان مثال،  .قرارداد دانست حسن نيت در سو باهم مرتبط و

؛ »عملياتي كه موجب فريب طـرف معاملـه شـود   : تدليس عبارت است از«: داردكه مقرر مي 438

ـ   و غـرور  س،مدّل تقلب نيت و سوء عالوه برشود كه زماني ايجاد مي خـورده  ت فريـب حسـن ني

 بـاطن هـر   در حسن نيت را نيت و دو عنصر متضاد سوء ،خيار تدليس پس در .محقق شده باشد

اسـتفاده از جهـل    سـوء  كننده با قلب واقعيت وبه اين ترتيب كه تدليس ؛بينيميك از متعاملين مي

 رؤيـت و  عيـب،  خيـارات غـبن،  در  .اسـت  درصدد تعقيب منـافع خـويش   ،واقع به طرف مقابل

حـق اسـتفاده    ،صورت جهل به واقـع  ديده تنها درعض صفقه نيز به اين جهت كه شخص زيانتب

  .باشد ثير حسن نيت قابل مالحظه ميأت ،مزاياي قانوني را دارد از

و بـه   تحقق خيار رؤيـت بايسـتي خريـدار مـورد معاملـه را نديـده باشـد        در ،به عنوان مثال

ديـده بـه عيـب يـا     زيـان  ،غبن خيار عيب و يا درتعيين اوصاف اعتماد كند  صداقت فروشنده در

خيـار تـبعض    در .خيار فسخ نخواهد داشت ،صورت غير اين در .بوده باشد جاهل ،ارزش واقعي

عـالم بـه    ،حين معامله قانون مدني وقتي خيار ثابت است كه مشتري در 443صفقه نيز طبق ماده 

 شـخص ناآگـاه و   حمايـت از  جهت در شدهدخيارات يا همهشود، كه مالحظه ميچنان .آن نباشد

  .كندمنعقد مي معامله ،رفتار منصفانه وي كه با اعتماد به طرف واست با حسن نيت 

  معامله فضوليـ 

 مالـك حـق ابطـال آن را در    ،ق فضولي منعقد شوديبه طر اي بدون اذن مالك و هرگاه معامله
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 ،گـر يبـه عبـارت د   .نقشـي نـدارد   ،ليجهل اص چ امري اعم از علم ويجا هنيا در حال دارد و هر

بـا ايـن   . اعراب ندارد محلي از ،فرض مزبور ت دريت به لحاظ احترام به اصل مالكياصل حسن ن

ت اثـر  يـ ت رجوع به فضولي است كه اصل حسن نيدر قابل جبران خسارت مالك و پس از حال،

حـق  معاملـه   صورت جهل بـه فضـولي بـودن    دراصيل ب كه ين ترتيسازد؛ به ا دا مييخود را هو

لم بـودن  اصـورت عـ   در ع فضولي رجـوع كنـد و  يه غرامات به بايكل ثمن وگرفتن دارد كه براي 

  .)قانون مدني 263 ادهم( ثمن را خواهد داشتگرفتن فقط حق رجوع براي 

  مهيعقد بـ 

برخـي از مـواد    ،واقـع  در .اساسي داردآن نقشي  ت دريمه از عقودي است كه حسن نيعقد ب

تـوان بـه مـواد    مـي اند كه از آن جمله ن شدهيت تدوياساس حسن ن بر 1316صوب مه ميقانون ب

مـت  يتـر از ق  صورتي كه مـال بـه كـم    در« :دارد مقرر مي 10ماده . اشاره كرد 13و  12،  11،  10

 ،مـت واقعـي مـال   يمه كرده است بـا ق يگر فقط به تناسب مبلغي كه بمهيب ،مه شده باشديب ،واقعي

نده او با قصـد  يا نمايگذار مهيچنانچه ب« :داردنيز مقرر مي 11ماده . »دبو ول خسارت خواهدؤمس

حـق   باطل و ،مهيعقد ب ،مه داده باشديموقع عقد قرارداد ب مت عادله دريق مالي را اضافه بر ،تقلب

گـذار عمـدا از اظهـار مطـالبي     مهيهرگاه ب«: 12ماده به موجب . »ستيافتي قابل استرداد نيمه دريب

 ا اظهارات كاذبه طوري باشـد يمطالب اظهارنشده  و ديا عمدا اظهارات كاذبه بنمايي كند خوددار

، باطل خواهد بـود  ،مهيعقد ب ،گر بكاهدمهينزد ب ت آن درياهم ا ازير داده ييموضوع خطر را تغ كه

  .»... وقوع حادثه نداشته باشد ربري يثأحتي اگر مراتب مذكوره ت

اگـر  «: بـه موجـب مـاده مزبـور    . توان مالحظه كردمي 13ماده  دررا ت ير حسن نتينينمود ع

شـود   مه باطل نمييعقد ب ،ا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشديخودداري از اظهار مطالبي 

 ناآگاهانـه و  مه وارد شده باشد ويقرارداد ب ت دريگذار با حسن نمهيهرگاه ب ،گريبه عبارت د .»...

   .رديگ مي گذار قرارت قانونيمورد حما ،صور ورزدارائه اطالعات ق سهو دره ب

ت يـ سـت بـا حسـن ن   يبا مه مـي يمرحله انعقاد قرارداد ب گذار درمهيببا توجه به موارد مذكور، 

  .بپسندد ،گر باشدمهيكه همانا ب نيز گرييبراي د ،پسندد آنچه را براي خود مي هر ،كندرفتار 
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  ـ وكالت

مام اموري كه وكيل قبـل از رسـيدن خبـر عـزل بـه او در      ت ،قانون مدني 680به موجب ماده 

با توجه به عموم ماده مزبور، اين حكـم اعـم   . نافذ است ،، نسبت به موكلكندحدود وكالت خود 

بنابراين، معـامالتي كـه   . دكناز تصرفات مادي و حقوقي است كه وكيل در حدود وكالت خود مي

البته اين حكـم  . شودنجام دهد، نافذ شناخته ميوكيل در حدود وكالت خود نسبت به مال موكل ا

نظر ديگر اين است كـه وكيـل   . )73، ص 4شهيد ثاني، بي تا، ج (مطابق نظر مشهور فقيهان است 

حسـيني عـاملي،   (شود، خواه از عزل خود مطلـع شـود يـا مطلـع نشـود      با عزل موكل منعزل مي

  ).  616ق، ص1418

  ـ عقد نكاح

 ،هر گاه به واسطه وجود مانعي، نكـاح بـين ابـوين طفـل    «: مدنيقانون  1266به موجب ماده 

 ،باطل باشد، نسبت به هر يك از ابوين كه جاهل به وجود مانع بوده، مشروع و نسبت به ديگـري 

كـه  چنـان . »مشـروع اسـت   ،در صورت جهل هر دو، نسبت طفل به هـر دو . نامشروع خواهد بود

يت يكي از طـرفين يـا هـر دو طـرف، برخـي آثـار       گذار در نتيجة حسن نقانون ،شودمالحظه مي

  .   نكاح صحيح را بر اين رابطه حقيقتاٌ نامشروع مترتب ساخته است

  جه ينت

 ،قراردادهـاي منعقـده   همـه  حاكم بركلي ك قاعده يعنوان ه ت بيحسن ن ،سيحقوق انگل در

رد پـذيرش قـرار   حسن نيت در مرحله انعقاد قرارداد مو ،در موارد خاصي هر چند ،رفته نشدهيپذ

توان به مواردي چون لزوم اعالم رجـوع از ايجـاب بـه مخاطـب آن،     در كامن ال مي. گرفته است

تأثير بودن اشـتباه در  قي شدن قبول در صورت جهل مخاطب ايجاب از مرگ موجب، بيّلمعتبر ت

صورت جهل طرف قرارداد از اشتباه طرف ديگر و صـحت معاملـه بـا شـخص فاقـد اهليـت در       

تـوان بـه ابطـال    مـي  در قواعـد انصـاف  . جهل طرف قرارداد به عدم اهليت او اشاره كرد صورت

توان به قانون شروط قراردادي غيرمنصـفانه  هاي واگذاري ارث و در مقررات موضوعه مي قرارداد

و مقــررات شــروط غيرمنصــفانه در  1993، دســتورالعمل جامعــه اروپــا مصــوب 1977مصــوب 

  .  دكراشاره  1994صوب كننده مقراردادهاي مصرف
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قاعـده كلـي كـه افـراد را بـه      به عنوان يك ت يحسن ن ،سيانگلحقوق مانند  ،رانيادر حقوق 

رد پاي پذيرش اصـل مزبـور    ،با اين حال .وجود ندارد ،دكنملزم قرارداد انعقاد  رفتار منصفانه در

بـودن قـرارداد منعقـده در     توان در غير نافذ بودن عقد اكراهي، غيـر نافـذ  را در انعقاد قرارداد مي

قابل فسخ بودن معامله در صورت تدليس، معيـوب بـودن كـاال و     ،نتيجة سوء استفاده از اضطرار

ها در صورت جهل اصيل بـه   مغبون شدن طرف معامله، جواز مراجعه به بايع براي گرفتن غرامت

مالت منعقـده از  صحيح بودن معـا  ،1316قانون بيمه مصوب  13تا  10فضولي بودن معامله، مواد

سوي وكيل بعد از عزل و قبل از اطالع از آن و مترتـب سـاختن برخـي آثـار نكـاح صـحيح در       

قـانون تجـارت    3از طرفـي، از مـاده   . صورت جهل يكي از طرفين به بطـالن نكـاح اشـاره كـرد    

و همچنـين از مـاده    داردالكترونيكي كه به رعايت لزوم حسن نيت در تفسير قانون مزبور اشـاره  

كننده را بر اسـاس لـزوم   قانون مزبور كه ارائه اطالعات اعالمي و تأييديه اطالعات به مصرف 35

قابـل   ،لزوم رعايت حسـن نيـت در انعقـاد قـرارداد     ،حسن نيت در معامالت الزامي دانسته است

  .    استفاده است
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