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 .1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4931/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)4930/70/47 :

چکیده
قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد ،نتیجة پیوند حقوق و اخالق است .حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی
و نوعی ،و با بهکارگیری تحلیلهای هزینه -منفعت ،بیشینهکردن ثروت ،نظریة بازی ،کارایی و معیار رفاا باه تحقاه اهاداا قاراردادی
تعیینشدة طرفین منجر میشود .نبود حسن نیت ،به دلیل نقض ،یا عدم التزام به قرارداد ،موجب کاهش رفا و افزایش دعاوی و هزینههاا
و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی میشود؛ در حالی که درونیکردن التزام به تعهد براساس اخالق ،بدون هزینه اسات .بار مبناای
معیار بیشینهکردن ثروت ،زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرد و ثروت را به جایگا واقعی خود نزدیک میکند که تقلب یاا
سوءنیتی بهکار گرفته نشود و قرارداد تمام ،کمال و مطابه با میل و نیتهای قراردادی طرفین اجرا شود.

کلیدواژگان
تحلیل اقتصادی ،حسن نیت ،کارایی ،معیار شخصی ،معیار نوعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmzamani12@ut.ac.ir :
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مقدمه
اشخاص به دنبال بیشینه کردن منافع خود هستند و نیل بهه ایهه ههدن ،نیادمنهد هردت وهرو
انجام دادن مبادال

اقتصادی و اجتمهای در قابهع یدهود و قراردادهها ا ه  .انعدهاد قراردادههای

خصوص به شرط ریای
مطلوبی

و

اصول و شرایط قانون  ،یداب

مورد نظر نزدیک م کند ،امها ایهه مطلوبیه

معاوض را به همراه دارد و افهراد را بهه
دمهان

منعددشده ،اجرا شوند .الدمة اجرای قراردادها نیز سه نی
اد نظر اقتصاددانان ،اجرای با سه نی

اصهل مه شهود کهه قراردادههای
دوجانبه ا

.

قراردادها موجع سترت رمایه ذاری ،جلع ایتماد

و تخصیص بهینة منابع م شود و بهو یلة معامال « ،ورو » بهه جایاهاه واقعه خهود مه ر هد.
قراردادها ابزاری بهرای انتدهال دهوا ماب یه
قراردادی ،اجرای تعهدا
مسئلة اصل ایه ا

افهراد هسهتند و نخسهتیه روت جبهران خسهار

قراردادی ا

(.)Barnett, 1995, p.269

که سه نی

چه تأویری بر کارای اقتصادی و قطعی

دارد؟ در نظام دوق بسیاری اد کشورهای اروپای  ،سه نی
در مدابل ،برخ دیار مانند انالیس ،تو ل بهه سهه نیه

قراردادی و رفاه

را بهینوان یک اصل پذیرفتهانهد و
را مخهابل اصهل قطعیه

قهراردادی

م دانند و فدط در مدام تفسیر قراردادی به آن متو ل م شوند.
موضوع تحدیق در پژوهشهای داخل و خارج نیز پیشینه دارد که بهطور کل بهینهوان یهک
مبحث در یک اور دوق  ،سه نی

تحلیل اقتصادی شده ا

 .مدابه و پایهاننامههههای نیهز در

دانش ده های دوا با ینوانهای رفتار فرص طلبانهه اد منظهر تحلیهل اقتصهادی دهوا ،تحلیهل
اقتصادی ضمان

اجراهای تعهدا

قراردادی در دهوا ایهران ،نظریهة ندهر کارآمهد قهرارداد اد

دید اه م تع تحلیل اقتصادی دوا انجام رفته ا

که به طور غیرمستدیم به سه نی

کردهاند .با وجود ایه ،هیچیک به معیارهای نهوی و شخصه

سهه نیه

 .رک .انصاری ، 931 ،ص07 -031؛ آقاکریم یلمدار 931 ،؛ شام  911 ،؛ انصاری. 931 ،

اشهاره

در تحلیهل اقتصهادی
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نپرداختهاند .بهیالوه ،مطابعة موردی متنا ع با دوا داخل نیز در تحلیهلههای انجهام رفتهه بهه
چشم نم خورد.
در ایه مدابه برآنیم به کمک ابزارهای اقتصادی معمول مانند رفاه ،هزینه – فایده ،نظریة بهادی
و بهویژه کارای  ،سه نی

سهه نیه

در مدام اجرای قراردادها را تحلیل کنیم .این ه آیا ریای

در مر لة اجرای قراردادها با محا بة هزینه – فایده به اجرای بهتر و ودمندتر منته مه شهود ،و
اصوالً آیا کارآمد ا
شنا ای

یا خیر؟ و در صور

سه نی  ،شخص ا

پذیرت کهارای

سهه نیه

یا نوی ؟ و در نهای  ،این ه ریای

در ایهه مر لهه ،معیهار
سه نی

چه تأویری بهر

رفاه اجتمای دارد؟
فرض بر ایه ا

که ریای

سه نی

در مر لة اجرای قرارداد ،نهفدط به قطعی

قراردادی

صدمه نم دند ،بل ه با کاهش هزینة معامالت و جلو یری اد فرص طلب  ،به افزایش ودمندی و
کارای اقتصادی قراردادها منجر م شود که در نهای  ،با کاهش اختالفا
صرن هزینههای بیشتر و دخاب

قراردادی و یدم نیاد بهه

اشخاص وابث ،رفاه اجتمای را در پ خواهد داش .

مفهوم و جایگاه حسن نیت در مرحلة اجرای قرارداد
مفهوم حسن نیت

سه نی

در بغ

به معنای قصد و نیه

نی هو ا ه

(دهخهدا ، 979 ،ص .)7187در اصهطال

دوق «وضع ف ری کس که اقدام به یمل دوق اد روی اشتباه م کند و تصور م کند که یمل
او بر وفق قانون ا

و ال این ه موافق قانون نیس

دوق در د معین اد او مای

و مدنه در مدابل یواقهع دیانبهار آن یمهل

م کند» (جعفری بنارودی ، 911 ،ص.)1 2

اصطال بونا 1به معنای بدون وءنی  ،سه نی

و سه رفتار در معامله بهکار رفتهه ا ه

1. Game theory
2. Bona
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و بونا فاید به معنای با سه نی
ذهن  ،کیف و مبهم ا

آمهده ا ه

(رفیعه  ، 930 ،ص .) 93سهه نیه

که تعریل آن بسیار دشوار ا

مدوبههای

( ،)Tetley, 2011, p.7در نظهام دهوق

انالیس معادل ود فیث ،1در فرانسه ،بهفوا ،9در آبمان ،ترو اند البه ،0در التیه ،ابریمها فیهدد 2و
در دوا کشورهای یرب  ،سه ابنیه تعبیر شده ا

(ا ین  ، 918 ،ص .)0سه نی

کهه بها صهداق  ،8انصهان 7و

بنیادیه بر رفته اد قواید دوق و به ویژه قایدة وفای به یهد ا
متعارن 1مربوط م شود ( .)O'Connor, 1990, p.102سه نی
م شود که دربر یرندة صداق
تجاری در تجار

اصهل

بهه هابت ذهنه و درونه

فتهه

و در ت اری در یدیده و هدن ،ابتهزام بهه تعههد ،رفتهار منصهفانة

و رفة معیه و فددان قصد تدلع و فریع کاری ،یا کسهع موقعیه

یها امتیهاد

خالن وجدان باشد (.)Garner, 2009, p.713
به نظر م ر د ،م توان در تعریل نهای و بر زیده ،سه نی
« سه نی

بهینوان یک اب

درون و ذهن یبار

و هدن نی و و ایتداد درون فرد به صح

ا

را به ایه شر تعریهل کهرد:

اد داشته صداق  ،در هت اری ،قصهد

یمل خود اد مر له قبل اد انعدهاد قهرارداد تها اجهرای

کامل قرارداد» .در مفهوم مضیق ،اصل سه نی

ابزاری برای تفسیر ا

تها در صهور

تخلهل

جزئ متعهد اد اجرای قرارداد ،مانع اد آن شود که متعهدبه بتوانهد بها ایمهال فشهار و هختایری،
قرارداد را فسخ کند .در مفهوم مو ع ،سه نی

ایجاب م کند طرفیه در یه اجرای قرارداد ،نیز

هم اری مشترک داشته باشند و در رفع ایرادا

و ییوب ایم اد ادث و کشلشهده

و مش ال

تالت کنند ،یا قرارداد را تعدیل کنند (.)Rosett, 1998, p.290

1. Bona fide
2. Good faith
3. La bonne foi
4. Treu und glauben
5. Uberrima fides
6. Honesty
7. Fairness
8. Reasonableness
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حسن نیت در اجرای قرارداد

«منظور اد اجرای با سه نی
ا

و شیوة مطلوب در یهرن

قرارداد ،اجرای قرارداد با در ت و امان

و مطابق ضربابمثل فرانسوی ،متعهد باید قرارداد را مثل «پدر خهوب خهانواده» اجهرا کنهد»

(شهیدی ، 911 ،ص .) 9در یدود تعاهدی سه نی
قرارداد به اجرای با سه نی

تعهدا

وصف دوجانبهه داردو ابهزام یهک طهرن

خود ،مستلزم ابزام طرن دیار به ایفای بها سهه نیه

او

م باشد ( .)Domat, 2012, p.107وب در یدود یکتعهدی ،طرن متعهد ملزم به اجرای با سهه
نی

تعهدا

خود ا

برای شناخ

 ،بدون این ه انتظار رفتار متدابل داشته باشد.

بهتر سه نی  ،بعضاً تعریل لب

اجرای قرارداد را تجاود اد اختیارا

قراردادی برای تحصیل امتیادا

موجع قرارداد اد آن ها صرن نظر کرده ا
بوده ا

وءنی

مد نظر قرار م

و منافع م دانند که فرد بهه

و اد اجرای متعارن قرارداد که مطلوب طرن دیاهر

ر باد م دند ( .)Burton, 2012, p.373بنابرایه ،سه نی

مصادیق هوءنیه

یرد و وءنی

را بهطور مستدیم و بها بیهان

توصهیل مه کننهد و مصهادید ماننهد طفهرهرفهته اد ههدن اصهل قهرارداد،

هلانااری ،ب دقت و یدم جدی  ،اجرای خود رانة قرارداد ،وءا تفاده اد اختیارا
و یدم مشارک

در

و هم اری با طرن قرارداد در اجرای تعهدا

بیهان مه کننهد

قهراردادی

( Summers, 2006,

.)pp.204-206
در برخ کشورها مانند فرانسه بااهمی تریه مر لة دخاب

سه نی

در قرارداد ،مر لة اجرا

دانسته شده ا

 .در موارد بسیاری ،سه نی

مبنای مسئوبی

طرفیه قرارداد محسوب م شود (صابح راد ، 971 ،ص .)10فته شده بها وجهود

ی

اد مصادیق یمل

وءنی

در مر لة اجرا ،ا اس ابتنای تعهدا

تبع و نیهز

مانند «تدبیس»« ،تدلع» و « هوءا هتفاده اد هق» کهه اد مصهادیق

وءرفتار قراردادی محسوب م شوند ،دیار سه نی

وجهود نخواههد داشه

(قا هم

امهد،

 ، 918ص .) 12هیچ کس نباید اد رفتار یا شرایط و موقعی های که برا اس رفتار شخصه وی
ایجاد و قطع شده ا

 ،وءا تفاده کند و کس را فریع بدهد کهه بههینهوان «ممنوییه

متناقر با یمل قبل » شناخته م شود (.)Magnus, 1998, p.97

یمهل
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وجود « سه نی » در همة مرا ل ارتباطا

اد آغاد تا پایان ،اجتنابناپذیر ا ه

(قا هم

امهد ، 918 ،ص .) 17تعهادل ایجادشهده پهس اد

تش یل قرارداد تا دمان اجرای مفاد کامل تعهدا

ضهروری ا ه  ،در غیهر ایهه صهور  ،ههدن

طرفیه اد انعداد قرارداد -اجرای قرارداد بر مبنای نی
 ، 918ص .) 9ابزام بهه صهداق

طرفیه -محدق نخواهد شد (قا هم

امهد،

و در هت اری در مر لهة اجهرا فدهط متوجهه متعههد نیسه ،

همانطور که در مر لة تش یل قرارداد نیز ایه ونه ا
ا

قبل اد انعداد قرارداد و یه اجهرای آن

 ،بل ه متعهدبه نیز ملتهزم بهه در هت اری

و باید اد تدبیس ،نادر ت و ایماب که در اجرای قرارداد خلل ایجاد م کند ،بپرهیزد ،ایم اد

این ه ایه خلل ،به اجرای ناقص قرارداد منجر شود یا موجبا

افزایش هزینهها یا دشواری اجهرای

تعهد را برای متعهد فراهم کرده باشد.
بنابرایه ،دادن اطالیا

مفید برای اجرای کاملتر و آ ان تر تعهد ،اخبار به وقایع کهه پهس اد

تش یل قرارداد ادث شده ،یا مم ه ا
هم اری و سه نی

ادث شود و در اجرای قرارداد تهأویر باهذارد ،نشهانة

طرن قرارداد محسوب م شود.

ضابطه و معیار تشخیص حسن نیت
ضابطة تشخیص و معیاری وا د برای سه نی

وجود ندارد .برخ معیار شخص را مه پذیرنهد

در هر مورد ،متفاو

خواهد بود و یدهای دیار ضابطة نوی را مهالک

که برا اس آن ،سه نی

قرار م دهند که شرایط و اوضاع و ا وال متغیر در تشخیص آن دخیل نیس
تعییهکننده ا

و وضهعی

 .با ایه اوصان در پارهای اد نظامهای دوق در دوا اموال ،سه نی

ضابطة شخص دانسته اند ،دیرا در اموال وضعی

رو

را تابع

شخص اد یث یلم و جهل به ییوب ،یا

ینوان ندش مهم دارد .در اب که در دوا قرارداد ضابطة اکم بر سه نی
و فتهاند که سه نی

متعهارن

را نوی دانسته،

در قراردادها به شخص طرفیه وابسته نیس  ،بل ه به اردتههای مسهتدل

اد آنان ارتباط دارد (انصاری ، 911 ،ص .)37به پیروی اد دوادانان ،در ایهه نوشهتار نیهز بهه دو
معیار تشخیص سه نی
کارای را تبییه کنیم.

در تحلیل اقتصادی پرداخته م شود .ابتدا باید مفاهیم تحلیل اقتصادی و
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تحلیل اقتصادی حسن نیت در مقام اجرای قرارداد
اوبیهبار بارتون ،دوادان آمری ای  ،به تحلیل اقتصادی سه نی
مر لة اجرای قرارداد دانس

پرداخه

و آن را منحصهر بهه

(.)Burton, 1980, p.139

در نارت اقتصادی به دوا ،ارتباط مستدیم میان قواید دوق و رفتارهای انسهان وجهود
دارد و ابزارهای اقتصاد خرد ندش مهم در تعدیل و اصال قواید و مدررا
رفتار افراد در صور

دوق  ،و پیشبینه

تغییر قواید اخالق م توانند ایفا کنند .بنابرایه ،اد نااه ایه نظریهه ،دهوا
اقتصادی بر رفتار افراد داشته باشد کهه در نهایه  ،اههدان خهاص خهود

م تواند تأویری با ماهی

یعن کارای و افزایش ورو

را تأمیه م کند (یادیپور ، 913 ،ص.)21

مفهوم تحلیل اقتصادی
م اتع دوا و اقتصاد ،تحلیل اقتصادی را در مفهاهیم ماننهد مطلوبیه  ،کهارای  ،بیشهینهکهردن
ورو  ،هزینه – منفع  ،نظریة بادی ،رفاه و جز آن م دانند .در تعریف « ،تحلیل اقتصهادی دهوا
یبار

ا

اد برر

آوار قوانیه ،قواید و ا

ام دوق بر رفتار افراد جامعه و شنا ای قهوانیه

ناکارآمد و پیشنهاد قوانیه کارآمد» ( ،)Cooter, 2007, p.3یا «تحلیل اقتصادی دوا یبهار

ا ه

اد بهکار یری نظریههای یلم اقتصاد ،خاصه کارای  ،بهینوان مبنای قواید دوق بهمنظور اردیهاب
ایه قواید و یندابلزوم اصال آنها» (کاویان  ، 918 ،ص.) 71
ایه ونه تعریلها اد تحلیل اقتصادی دوا بر نظریههای م تع شی ا و که بیشتر اد هر چیهز
بر مفهوم کارای در تحلیل دوا اقتصادی و رابطة دوا و اقتصاد تأکید م وردد ،منطبهق ا ه .
برخ نیز تحلیل اقتصادی دوا را بادخوان

دوا اد نظر اقتصادی دانستهانهد (انصهاری، 930 ،

ص .) 2بر مبنای تحلیل اقتصادی ،توجه یمل به یدالنی  ،کارآمدی و تعهادل و بهوادم کهارکردی
آنها به فراهم کردن بسترهای پیشرف

کمک م کند (داد ر ، 932 ،ص .)08اما منظهور اد کهارای

که بهینوان ابزار تحلیل اقتصادی اد آن نام برده م شود ،چیس ؟
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مفهوم کارایی

پادنر و ردنفیلد معتددند معیار منا ع برای اردیاب قواید دوق  ،کارای اقتصادی ا
(اردت) یا کارای ا

هدن بیشتر قراردادها ،بیشینهکردن ورو

 ،هرچه قرارداد کارآمهدتر باشهد،

نفع طرفیه بیشتر خواهد شد ( .)Posner, 2013, p.88در تعریل کارای
اد نسب

بادده واقع بهد

و چهون

فته شهده ا ه « :کهارای

آمده به بادده ا تاندارد و تعییهشده (مورد انتظهار) یها

یبار

ا

نسب

مددار کاری که انجام م شود ،به مددار کاری که باید انجام شود» (پیمان ، 970 ،ص .)9
که در بیهان مطلوبیه  ،هودمندی ،رفهاه اجتمهای و

برای کارای معیارهای مطر شده ا

تخصیص بهینة منابع توجیه م شوند .در مفهوم یام ،کارای با رضای مندی نجیده م شهود و در
مفهوم نت  ،بر داقل هزینه ا توار ا
رفتار یدالی  ،مطلوبی

 .امروده کارای با مفاهیم مانند تحلیل هزینهه – فایهده،

و موارد مشابه ارتباط مؤور دارد .معیارهای بهبهود پهارتو ،معیهار کابهدور-

هی س ،1معیار کارای فن  ،کارای تخصیص  ،کارای تودیع  ،و اقتصهاد رفهاه ههر یهک وضهعی
کارآمد را به نوی تبییه م کنند.

9

برا اس معیار کارای پارتو ،ا ر در رک

اد یک وضعی

رضای مندی یک فرد بیشتر شود ،بدون این ه وضعی
کارآمد ا

دیاران را بدتر کند ،ایه وضهعی

 .دیرا بع بیشینهشدن تعادل در یرضه و تداضا شده ا

که به اقتصاد رفاه مشهور ا ه
تغییرا

به وضعیت دیاهر ،هداقل رفهاه و

(1992, p.15

جدیدی که به ایجاد وضعی

و تغییهر

که همان د تاوردی ا ه

 .)Posner,اد نظهر معیهار کهارای کابهدور -ههی س،

جدید و در نتیجه بهه بهبهود وضهعی

یهدهای و بدترشهدن
1. Rosenfield
2. Kaldor- Hicks

 .9در معیار کارای فن  ،وصف کارآمد ا

که در آن اتالن منابع صور

نایرد .معیار کارای تخصیص نیز یالوه بر

تأکید بر یدم اتالن منابع ،توجه به هزینة فرص ها و تخصیص منطد منابع را ضروری م داند .در کارای تودیع
وضعیت کارآمد ا
ص.)09

که اد پیامد یا

های اجراشده ،بیشتریه ا تفاده نصیع محرومتریهها شود (داد ر، 932 ،
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وضعی

یدهای دیار منجر م شود ،در صورت کارآمد ا

روه که در وضعی

که بتهوان بها انتفهاع اصهله تو هط

مطلوبتری قرار رفتهاند ،دیان روه دیار را جبران کرد.

در معیار کارای اقتصاد رفاه ،تحدق داقلهای رفاه بهرای ر هیدن بهه کهارای شهرط ا ه
(داد ر ، 931،ص .)181اما آنچه امروده به ینوان معیارهای اقتصادی کارای مورد نظر قرار رفتهه،
ه معیار پارتو ،کابدور -هی س و معیار بیشینهکردن ورو

ا

(انصاری ، 931،ص .) 1

نارت م اتع دوا اقتصادی نهاد را 1و شی ا و 9به مدوبهة یهداب
ا

و کهارای نیهز متفهاو

 .اد منظر نهاد رایان ،قانون ا ا اً بر محور توبید و بادتوبید « ق» ا هتوار ا ه

م کند (داد ر ، 931 ،ص ) 03و کارای تابع ق و (یداب ) ا
اقتصادی شی ا و یمالً ق و (یداب ) تابع کارآمدی ا
داقل کردن هزینه ،داکثرکردن ود و ورو

 .وب اد منظر م تع دهوق -

 0.به همهیه دبیهل در روی هرد نههاد را

و امثال آن تابع ق (و یدل) خواهد بهود (داد هر،

 ، 931ص .) 21اما جای که دوا و اقتصاد در پ تحلیل اقتصادی موضویا
م توان یداب

و معنها پیهدا

را بر کهارای منطبهق و نزدیهک دانسه

و در موضهویا

باداری دوقنهد،

غیربهاداری ،کهارای در

باالتریه طح اردت خود فدط م تواند ابزاری برای نیل به هدن نههای یهداب

باشهد (اکبرپهور،

 ، 931ص.)119-110

1. Wealth Maximization

 .1اقتصاد نهاد را ،در مطابعا

اقتصاد و دوا ،ضمه برر

روابط نظام مند بیه اختارهای یا
م کند ،همچنیه ،ویژ

یموم و همهجانبة مسائل ،به تجزیهوتحلیل و توصیل

 ،اقتصادی و دوق نهادها و ندش که نهادها در نظام اقتصادی و دوق ایفا

های جامعه اقتصادی که در قابع ایه نهادهای دوق به وجود م آیند ،م پردادد.

 .9ایه م تع اد دهة  71میالدی به بعد به کوشش اقتصاددانان بنام مانند ا تیالر ،برادن ،مک
نویسند ان که یدایدی مخابل نظر اختار رایان دارند ،به شهر

ر ید و مبان تحلیل اقتصادی دوا در دانشااه

شی ا و تو ط پادنر در ال  371پایه ذاری شد (رک .انصاری ، 931 ،ص.)91
 .0برخ صا عنظران آن م تع مثل پادنر اصوالً یداب

 ،دمستز ،پودنر و ایر

را بر کارای منطبق م داند.
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کارایی اقتصادی حسن نیت در مقام اجرای قرارداد

برا اس نارت اقتصادی ،قراردادها موجع افزایش رمایه ذاری کارآمد م شوند و ایه به شرط
که به مر لة اجرا بر ند و رنه اور نامطلوب م

ا

منشأ رمایه ذاری کارآمد دانس

ذارند .بنابرایه ،قراردادها را وقت مه تهوان

که انتظار اجرای آنها وجهود داشهته باشهد و در یمهل نیهز بهه

مر لة اجرا بر ند .بنابرایه ،نظام اقتصادی که در پ

فظ و ابتزام قراردادها باشد ،کهارای الدم را

دارد .تعهد باید اجرا شود ،هرچند متعهد در پ یهدش ن باشد و همیه اجرای قرارداد در طهرفیه
انایزه کارآمدی برای جلع ایتماد ایجاد م کنهد و در نهایه  ،بهه بیشهینه هادی بههرهوری منجهر
خواهد شد (.)Schwartz, 2003, pp.559-540
اد دید اه اقتصادی و بر مبنای معیار بیشینهکردن ورو  ،دمان م توان ادیا کهرد قهرارداد میهان
طرفیه ،مطلوبی

را بیشتر م کند و ورو

را به جایااه واقع خود نزدیک کرده ا

وءنیت بهکار نرود و قرارداد تمام و کمال ،و مطابق با میل و نیا
پادنر معتدد ا

بسیاری اد ابزاما

قهراردادی طهرفیه اجهرا شهود.

یرف که بر رفتارهای اخالق ا توارند مانند «وفای بهه یههد»

و « فته دید » بر رفته اد اصل بیشینهکردن ورو
مش ال

که تدلع یها

هستند .بنابرایه ،ریای

ایه ابزاما

یرف اد

قراردادی م کاهد و موجع کاهش هزینههای معامالت مانند مذاکره و تنظیم قرارداد ،یها
م شود که در رونق تجار

هزینههای دادر

م بخشد و به تبع آن ورو

مؤور ا

و کهارای بههکهار یری منهابع را بهبهود

را بیشینه م کند ( .)Posner, 2011, pp.133-134پادنر آن چیزی را کهه

در اقتصاد «اردت» م دانند بهینوان «ورو » معرف م کند و برا اس معیار وی اد کهارای  ،ههدن
نهای

دوا ،افزایش ورو

اجتمهای ا ه

و دهوا کارآمهد ی ه اد راهههای افهزایش وهرو

اجتمای محسوب م شود و در تحلیلهای اقتصادی دوا بهجای مطلوبی
مالک قرار یرد

(2011, p.102

 .)Posner,منظور اد بیشینهکردن ورو

هر نوع تغییری در ا تفاده یا ماب ی
دهد و افزایش ورو

منابع ودمند ا

ایه ا

به شرط که ورو

و فایده ،باید وهرو
که یک معاملهه یها
اجتمهای را افهزایش

اجتمای با اجرای کارآمد قراردادها مم ه م شود (.)Posner, 2011, p.103

بر ایه ا اس که سه نی

را قایدهای درون و دارای وصل اخالق بدانیم ،یدم سه نی
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که اد طریق دیرپا ذاشته اخالا و در ت اری ،ابتزام به قرارداد را اد بهیه مه بهرد ،هبع کهاهش
کارای اقتصادی نظام قراردادی م شود ،دیرا پیامد ایه ندهر ،یها یهدم ابتهزام ،افهزایش دیهاوی و
هزینهها ا

در اب که درون کردن ابتزام به تعهد بر ا اس اخالا ،بدون هزینه ا ه

افزایش شهر

و فظ ایتبار نیز م شود (.)Eisenberg, 2004, p.52

ا ر سه نی

با مفهوم پیچیدهات در اختیهار دادر هان ناشایسهته هذارده شهود ،چههبسها بهه

وء ا تفاده و تبعیر منجر شود که کارای و ودمندی چنیه اصل در وضع کنون
محل تردید ا

و هبع

سه نی

(صفای  ، 910 ،ص .)02وب

دوا ایهران

م تواند ندص ناش اد تنظهیم قهرارداد

را که در مر لة اجرا مش ل اد م شود ،با کمتریه هزینة معامالت برطرن کند.
تحلیل اقتصادی حسن نیت در اجرای قرارداد با معیار شخصی

هر یامل که بایث تأخیر در اجرای قرارداد شود ،هزینة معهامالت را افهزایش خواههد داد .هاه
یامل تأخیر در اجرا ،محدودی

یدالن طرفیه ا

که قادر به پهیشبینه

آینده نیستند و اه اد نابرابری اطالیات به وجود م آید .یدم تدارن اطالیات
نامتعادل در معامله مه شهود و طرفه کهه اطالیها

هوادث و ا تمهاال
بع ایجاد رابطة

کامهلتهری دارد ،مه توانهد اد ایهه برتهری،

وءا تفاده کند و رفتاری فرص طلبانه را در پیش بایرد و امتیادی ناروا تحصیل کنهد .در پهارهای
موارد مم ه ا
فددان سه نی
میانج

تأخیر اجرا ناش اد رفتار با وء نی
مم ه ا

ضرور

دخاب

متعهد باشد .یدم اجرای قرارداد ناشه اد

اشهخاص وابهث را ایجهاب کنهد .دادرس ،داور یها

ری که برای رفع اختالن یا مذاکره برای چانهدن و تعهدیل قهرارداد در رابطهة قهراردادی

طرفیه دخاب

م کند ،هما بایث افزایش هزینة معامالت م شود و در نهای  ،قرارداد ناکارآمهد

خواهد شد (انصاری ، 931 ،ص.) 31
فرض کنید شخص «ابل» با شخص «ب» قهرارداد بیهع یهک قطعهه دمهیه بهه مسها

1111

مترمربع برای ا داث باغشهر در اطران شیراد منعدد م کند« .ابل» فروشنده و «ب» خریدار ا

.

1. Asymmetric information
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در ضمه معامله ،فروشنده تعهد م کند ظرن مهل

متعارف قطعه دمیه مورد معامله را اد اراضه

خو د تف یک کند و با اخذ مجود تغییر کاربری و صارکش به همراه ا ناد و مدارک بهه خریهدار
تحویل دهد .پس اد ذش
فروشنده درخوا

 0ماه و یدم اقدام تو ط فروشنده ،خریدار ط اظهارنامهای ر م اد

اجرای تعهدا

قراردادی را م کند .فروشنده نیهز در پا هخ اظهارنامهه ایهالم

م کند به دبیل تصویع قانون منع تغییر کاربری اراض کشاوردی ،ام ان اجرای تعهدا

قهراردادی

وجود ندارد.
در اینجا یامل تأخیر و یدم ام ان اجهرای تعههدا
فروشنده در اجرای تعهدا
ب اید برر

دو چیهز مه توانهد باشهد ،ی ه کوتهاه
ادوة خارج تلد شهود.

خود ،و دیاری منع قانون که مم ه ا

شود ا ر فروشنده تأخیر ن رده بود ،آیا ام ان تف یک و اخذ مجود تغییهر کهاربری تها

قبل اد تصویع قانون مربوطه وجود داش
اد جانع فروشنده باشد ،منع قانون
خارج نسب

یا خیر؟ برا اس قواید مسئوبی

ادث ،تأویری در مسئوبی

در صورت که تدصیر

وی نخواهد داشه  .دیهرا ادوهة

به او محسوب نم شود .با ایه اوصان که اجرای تعهدا

قراردادی مم ه نیسه ،

هزینة معامالت را در نظر م یریم.
فرض کنید ومه معامله  111میلیون ریال بوده ا

و طرفیه با درنظر رفته هزینههای جهانب

مخارج و یوارض ،چنیه معاملهای را انجام داده باشند .با شهرایط ایجادشهده ،خریهدار اضهر بهه
مذاکره و چانهدن و ا یاناً تعدیل قرارداد هم نباشد .پس دخابه

اشهخاص وابهث اجتنهابناپهذیر

م شود .مشتری برای ا داا دوا خود اد طریق وکیل داد ستری طر دیوا م کند کهه مجمهوع
هزینههای دادر

و قابوکابه و هزینة کارشنا

 01میلیون ریال م شهود .ا هر فروشهنده هیه

انجام دادن معامله اطالع قبل داشته که طر چنیه قانون در مجلس در د

برر ه ا ه

وجود ایه ،اطالی به خریدار نداده باشد ،با اجرانشدن قرارداد تو هط وی ،نمه تهوان فه
وءنی

نداشته ا

 .ایه نابرابری اطالیات یا افشان ردن اطالیها

قراردادی تأویر ذار بوده ا

و یدم سه نی

و بها
کهه

تو هط فروشهنده بهر تعهادل

وی را به ذهه متبادر م کند ،دیرا در صور

یلم

خریدار به طر چنیه قانون در مجلس شاید اضر به انجامدادن معامله نم شهد یها شهاید شهرط
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خیار برای خود پیشبین م کرد .در اب که با جهل به واقعی  ،هزینة فرص
ایجاد شده ا

 .ایه رفتار فروشنده م تواند مصداق اد فرص طلب

فرص طلب م توان ف

هر نوع رفتاری ا

برخالن اخالا و یرن قراردادی و انتظارا

که ی

بهرای ایشهان نیهز

نیز به شمار آید .در تعریل

اد طهرفیه معاملهه در چهارچوب قهرارداد

متعارن طهرن دیاهر انجهام دههد (

Cohen, 2013,

.)p.930
خطر اخالق  1که بهینوان فرض اد فرص طلب برود کند ،ندر قرارداد در مر لة اجرا را بهه
دنبال دارد و طرن مدابل ناران ایه ا
ایه صور  ،مم ه ا

که آیا متعهد به مفاد قرارداد یمل خواهد کرد یها نهه .در

برای جلع ایتماد و اطمینان بیشتر اد متعهد درخوا

تضهمیه شهود و

به همیه منظور نیاد به مذاکرة مجدد و چانهدن ایجاد شود کهه خهود هزینهة معهامالت را افهزایش
م دهد .فرص طلب موقعی
فرص طلب به صور

یا ایتماد رابطة قراردادی را د ر ون م کند .بنابرایه ،م توان فه

رفتار منفع طلب با تو ل به یله و تدلع برود م کند که هر چند با ایهه

رفتار در پ بیشینهکردن ود خویش ا
در مثال یادشده ا ر فروشنده سه نی

 ،با معیار کارای پارتو اد اری ندارد.
داش

و فرص طلب نم کرد ،قرارداد کارآمهد تلده

م شد ،وب با ایه اوصان ،هزینة معهامالت افهزایش یافتهه و بهه یهدم کهارای منجرشهده ا ه .
بهیبار

دیار ،هزینة معامالت که ابتدا  111میلیون ریال بوده ،اکنهون بههدبیهل یهدم سهه نیه

شخص «ابل» که اد مر لة تش یل قرارداد تا مر لة اجرا محرد ا
یافته ا

 ،به  101میلیون ریال افزایش

.

برای تحلیل اقتصادی اد ایه دید فروشنده به نظریة ندر کارآمد متو ل مه شهویم .منظهور اد
که دمان که هزینه های ایفای تعهد اد جانع متعههد ،بیشهتر اد منهافع همهه

ندر کارامد ایه ا

طرفیه قرارداد باشد ،متعهد م تواند قرارداد را ندر کند .مبنای کارآمدی در ایه نوع ندر ،توجهه
به هزینه -منفع

ا

که اببته با تعریلهای ونا ون اد هزینهها و منافع ،روی رد کارآمهدی نیهز
1. Opportunism
2. Moral Hazard
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خواهد بود (کوتر و یوبه  ، 913،ص .)901افزایش هزینة اجرا مه توانهد ناشه اد وقهوع

وادث قریعابوقوع مطلوب و نامطلوب باشد (انصاری ، 931،ص .)00اد دید اه اقتصادی فهرض
بر ودمندی قرارداد برای طرفیه ا

و اردت اجرای قرارداد برای متعهدبه بیشهتر ا ه  ،امها در

صورت که هزینة اجرای تعهد بیش اد ود آن باشد ،قواید مسئوبی  ،متعهد را بهه ندهر قهرارداد
تشویق خواهد کرد ،دیرا کارآمدی ندر بیشتر اد ایفای تعهد ا

.

با همان اوصان فرض کنید یک ماه پس اد انجام معاملهه ،بههدبیهل تحهوال

اقتصهادی اردت

معامالت اراض آن منطده افزایش یافته باشد و مورد معامله اد  111میلیهون ریهال بهه  121میلیهون
ریال قابل داد و تد باشد .در ایه اب
ا

ا ر قرارداد ندر شود ،بهاد ههم بهرای فروشهنده کارآمهد

و دوا و اقتصاد به فروشنده اجاده م دهد قرارداد را ندر کند و هزینهها و دیهان خریهدار

را جبران کند .بهیالوه 1 ،میلیون ریال نیز ود ببرد .طرفداران نظریهة ندهر کارآمهد ،بهده ار را
تشویق م کنند تا در صورت که اردت ندر قرارداد اد اردت خسارت که به طلب ار وارد م شود
بیشتر باشد ،قرارداد را ندر کند و آن را اجرا ن ند .ایهه نهوع ندهر بها معیهار کهارای کابهدور –
هی س تفسیر م شود.
برا اس معیار کارای کابدور – هی س ،دمان یک وضعی
بادده جدید ،وضعی
برای آنان مطلوبی

کارای اقتصهادی دارد کهه در اوهر

برند ان به انداده ای بهتر شود که یالوه بر جبران خسار

بادند ان ،باد ههم

داشته باشد و هنود هم در شرایط بهتری قرار بایرند .چنهیه هابت کهه در آن

داقل یک روه ود م برند و روه دیار نیز دیانشان جبران م شود ،رفاه اجتمهای را افهزایش
م دهد ( .)Chapman, 2003, p.3برخ معتددند ندر کارآمد با اصول اخالق

اد ار نیس .

تحلیل اقتصادی حسن نیت در اجرای قرارداد با معیار نوعی

در ضابطة نوی  ،معیار شناخ

مفاد سهه نیه  ،یهرن و اردتههای اخالقه و رفتهار یدالیه

هستند .اردتها دمان در جایااه خهود بهرود مه کننهد کهه یهداب

اجتمهای را هبع شهوند و
1. Cooter & Unlen
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رفتارهای منصفانه و به دور اد ناهنجاریها ،تضمیهکنندة سه نی
یالوه بر این ه واجد اردت اخالق ا

م توانهد باشهد .سهه نیه

 ،یک ایتبار دوق مبن بهر ا تهرام بهه ایتمهاد طهرفیه

قرارداد را به همراه دارد .توجه به معیارهای اخالق

سه نی  ،توجه به نوی بودن آن ا

اردتهای اخالق رابطه ای بسیار نزدیک با یرن و متعارن دارند .طرفیه بایهد بهه
پایبند تعهدا

هم اخهالا

قراردادی خود باشند .مصادیق صهداق  ،انصهان ،در هت اری و رفتهار یدالیه را

یرن تشخیص م دهد .بنابرایه ،م بینیم در مدام ایفای تعهدا
ا

 ،دیهرا

قراردادی که موضهوع آنهها کله

مادة  173ا.م .ایران بیان م کند« :ا ر موضوع تعهد ییه شخص نبوده و کل باشهد ،متعههد
که اد فرد ایالی آن ایفا کند بی ه اد فردی هم که معیوب محسوب ا

مجبور نیس

نمه توانهد

بدهد» (کاتودیان ، 931 ،ص .)10
تحلیل اقتصادی سه نی

در مدام اجرای قرارداد با معیار نوی  ،بر ا اس اهدان تعیهیهشهده

در مورد کاهش هزینه های معامالت  ،جلو یری اد خطر و ب ا تیاط  ،اجهرای کارآمهد قراردادهها،
ندر کارآمد و اصال قراردادهای ناقص قابهل برر ه ا ه  .بنهابرایه ،در معیهار نهوی تحلیهل
اقتصادی سه نی  ،مواردی چون فرص طلب کاربرد ندارد.
فرض کنید قرارداد فاری یک لده چاه آب کشاوردی به یمق  911متر میان شخص «ابهل»
بهینوان مابک و شرک
شروع یملیا
خصوصیا

فاری «ب» بهینوان مجری به اردت  911میلیون ریال منعدد شده ا ه .

اجرای مستلزم انجامدادن کارشنا
منطدهای و دمیه شنا

 ،محل منا ع برای فر چاه را تشخیص و به شرک

«ب» پیشنهاد م دهند .در یه یملیا
به مانع

خ

تو ط مهند ان آب ا

که بها درنظر هرفته
فاری

فاری و در یمق  111متری دمیه ،نا هان کلنگ فهاری

برخورد م کند و با وجود چندیه ای

تالت و ادامة فهاری ،ام هان یبهور اد

مانع وجود ندارد .پس اد تندیه و انجامدادن آدمایش ،معلوم م شود مانع یادشهده الیههای اد معهدن
فوالد بوده ا

که کارشنا ان ایالم م کنند با ایه اوصان یمالً ام ان ادامة فاری وجود نهدارد

و باید فاری متوقل و در م ان دیاری انجام یرد .در اینجها شهخص «ابهل» بها وجهود صهرن
مخارج ،به هدن قراردادی خود نر یده ا

 .اد طرف  ،تالت شرک

فاری «ب» نیهز به فایهده
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« .ابل» به ایه دبیل که شرک

پرداخت را درخوا
نبوده ا

فاری «ب» تعهدت را انجام نداده ا

م کند .وب شرک

و به یل

 ،ا هترداد مبهاب

مجری با ایه ا تدالل که تعهد او اد نوع تعهدبههنتیجهه

ادوة خارج اجرای قرارداد به نحو کامل مم هه نشهده ،خهود را مسهتحق

مبل  111میلیون ریال به همان نسبت که فاری انجام رفتهه مه دانهد ( 111متهر)« .ابهل» بهرای
ا داا ق خود به مراجع قضای مراجعه م کند.
در چنیه فرض  ،هزینة معامالت بهدبیل طر دیوا افزایش مه یابهد ،اجهرای قهرارداد کارآمهد
نیس

و اد خطر ب ا تیاط نیز جلو یری نشده ا

مه توانهد صهادر

 .رأی داد اه در ه ابه

شود ،دیوای خواهان را رد کند به ایه ا تدالل که انجامندادن تعهد تو هط شهرک
منتسع به وی نبوده و ادوه و یامل خارج غیر قابل پیشبین
این ه شرک

بع اجرانشهدن بهوده ا ه  .یها

خوانده را مح وم به اجرای قرارداد در ندطة دیاری کند ،یها بهه پرداخه

ناش اد انجامندادن تعهد
فاری باید تح

خسهارا

م کند .با ایه ا تدالل که ا رچه وجهود مهانع خهارج (الیهة معهدن

فوالد) اجرانشدن تعهد را بع شده ا ه  ،طبهق یهرن معمهول ،مسهئوبی
ا

فهاری «ب»

پوشش بیمهای قرار م

رف

که شرک

انجهامدادن تعههدا

خوانده در ایهه مهورد کوتهاه کهرده

 .اد طرف  ،تحمیل هزینههای اخذ پوشش بیمه ای بر طرف که متعهد بهوده و ام هان بیشهتری

برای اتخاذ چنیه تصمیم داشته ا
هزینة بیمة مسئوبی

شرک

 ،کارای بیشتری دارد .در اینجا هزینهها به شر دیر ا
فاری «ب» 11 :میلیون ریال ،خسار

قابل پرداخ

بیمهشدن و وقوع خطر 911 :میلیون ریال (معادل مبل قرارداد) ،نرخ تعهدیل یملیها

:

در صور
انجهامشهده:

 111میلیون ریال و هزینة فاری در ندطهای دیار 911 :میلیون ریال خواهد بود.
در ایه تحلیل که بنا بر فرض متعارن ابزام بیمههای صهور
فاری «ب» سه نی
ریال مسئوبی
یا در صور
راه ل ایه ا

در اجرای قرارداد نداشته ا

دیرا م توانسه

قراردادی خود را بیمه کند و اکنون که همة خسارا
قبول انجامدادن یملیا

یهرد ،مه تهوان فه
بها پرداخه

شهرک
 11میلیهون

وارده را خود متحمل م شود،

فاری در ندطه ای دیار ،قهرارداد بهرای او کارآمهد نیسه .

که به ندر کارآمد قرارداد متو ل شود .بهیبار

دیار ،در صور

ندر کارآمد،
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مبل قابل پرداخ

به شخص «ابل»  111میلیون ریال خواهد بود وب در صور

در ندطهای دیار هزینة او به  911میلیون ریال افزایش م یابهد و مابههابتفهاو
میلیون ریال ا
پارتوی کارآمد ا

اجهرای قهرارداد
ایهه دو مبله 11

که در واقع ،ودمندی را برای متعهد به دنبال دارد که بهر ا هاس معیهار کهارای
 ،دیرا بهترشدن وضعی

شرک

شخص «ابل» منجر نم شود ،بل ه وی را به وضعی

فاری «ب» ،نهتنهها بهه بدترشهدن وضهعی
و اب

قبل برم رداند.

تحلیل هزینه  -منفعت

معیار منا ع دیار برای اردیاب اصل سه نیه  ،تحلیهل هزینهه  -منفعه
سه نی

ا ه

و ریایه

و یله منا ب برای ایه منظهور مه توانهد باشهد و چهون ههدن بیشهتر قراردادهها،

بیشینهکردن ورو

(اردت) یا کارای ا

 ،هرچه قرارداد کارآمدتر باشد ،نفع طهرفیه بیشهتر و

هزینة کمتر خواهد شد .در نارت اقتصادی به اصل سه نی  ،ارتباط مستدیم میان ایه قایهدة
دوق و رفتارهای انسان وجود دارد بهطوری که ندش مهم در تعدیل و اصال رفتهار افهراد
در صور

تغییر قواید اخالق م توانند ایفا کند .دیرا منافع نهای

اد هزینة نهای آن بیشتر خواهد بود و توجیه و یدالنی
رفتار با سه نی
بر هزینه – منفع

اصل رفتار با سهه نیه

اقتصادی دارد (داد ر ، 930 ،ص .)2

در یدود مستمر و یهدی که ایفای تعهد بر مبنای دمان تعییه م شهود،

تأویر بیشتری م تواند باذارد .در ایه ونه قراردادها ا ر رفتار با سه نی

انجام یرد ،متعهدبه نیادی به ابزام متعهد به دادن تضمیههای مرتبط با ایفای تعهد ندارد .پیامهد
چنیه رفتاری ،به بیشینه کردن منفع

قرارداد برای طرفیه و کهاهش هزینههههای جهانب منجهر

م شود .بنهابرایه ،رفتارههای صهادقانه و بها سهه نیه
ریای ن ردن آن ،ردت ورو

اشهخاص در قهرارداد در مدایسهه بها

را آ ان م کند و به تخصیص بهینة منابع ،کهاهش هزینههههای

معامالت  ،افزایش ایتماد یموم  ،کاهش مخاطرا
افزایش ورو  ،افزایش کارآمدی و درنهای

اخالقه  ،جلهو یری اد انتخهاب نامسهاید،

افزایش رفاه اجتمای منجر خواهد شد.
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رفاه
ا رچه ترجیحا
موجبا
ترجیحا

افراد متفاو

تحدق ایه ترجیحا

ا

 ،با ریای

اخالا و سه نی

در اجرای تعهدا

قراردادی،

فراهم م شود .مسائل اخالقه نیهک ،در صهورت کهه بهرای افهراد

یدالن مشترک ایجاد کند که به دنبال طلع نفع شخصه باشهند ظرفیه

فردی و به تبع آن ،رفاه کل را خواهد داش

تهأمیه رفهاه

(هادمه و مک فر ه  ، 918 ،ص .) 13ههر فهرد در

اردیاب خود دربارة تصمیمهای اجتمای  ،پیامد ایه تصمیمها برای دیاران و همچنهیه خهودت را
در نظر م یرد.
بر ا اس معیار رفاه نیز پیروی اد قواید اخالق و ابتهزام بهه صهداق
مصادیق سه نی

و در هت اری بههینهوان

بایث افزایش رفاه طرفیه قرارداد م شود .دیرا اد دخابه

اشهخاص وابهث در

پیامدهای ناخوا ته قرارداد جلو یری م کند و آوار خارج دیانباری برای وابث نیز نهدارد .شهاید
یهدش ن با مدایسة هزینة اجرا و هزینة جبران خسار
یهد در بلندمد

اجرانشدن و و ه انایز باشد ،اما وفای به

نفع شخص متعهد را به دنبال دارد ،دیرا با خوتقهوب و ایفهای تعههد ،موجهع

م شود کسان که اال و در آینده با آنها ارتباط داشته باشند ،ایتمادشان جلع شود و ایه ایتمهاد
به نفع خود آنان خواهد بهود .دیهرا افهراد تهابع قوایهد اخالقه و دارای سهه نیه  ،بهه طریهق
فرص طلبانه و به منفع

شخص رفتار نخواهند کرد .ا ر شخص به یهد خهود وفهادار باشهد در

دمان که برایش منفع

داشته باشد ،یهدش ن نخواهد کرد .در اب که ا ر قرار بود به خاطر هر

نفع شخص یهدش ن شود ،اردت تعهدا
تعهدا

کاهش م یافه

و منهافع اجتمهای وابسهته بهه ایهه

نیز کم م شد (.)Shavel, 2004, pp.602-605

نظریة بازیها
موضوع دیار برای تحلیل سه نی  ،نظریة بادی ا

 .کاربرد ایهه نظریهه در دهوا قراردادهها
1. Hausman & Mcpherson
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بسیار قابل توجه ا

دیرا اغلع با موقعی های مواجه م شهویم کهه در آن اتخهاذ تصهمیم یهک

طرن منوط به تصمیم طرن دیار ا
یرضة اطالیا

 .اد جمله دمینه های کهاربرد ایهه نظریهه ،یرضهه یها یهدم

اد وی طرفیه قرارداد ا

 .ایه موضوع با ایجاد اخهتالل در قراردادهها و هلع

ایتماد یموم  ،هزینة اجتمای را افزایش م دهد و در مدابل کاهش رفاه را موجع خواهد شد.
در اینجا دو ا تراتژی هم ارانه و غیرهم ارانه مطر

ا

 .ا تراتژی دمان هم ارانه ا

بادیاران برای فظ منافع همه تالت کننهد و دمهان غیرهم ارانهه ا ه
بیشینه کردن منافع خود باشد (داد ر ، 931،ص .)172 -173مم ه ا ه

که

کهه ههر فهرد بهه دنبهال
طهرفیه قهرارداد در هیه

انجامدادن معامله پیرامون انتخهاب یهک ا هتراتژی بهاهم توافهق کننهد .ا هر توافهق بهیه بادی نهان
اجراشدن و یمل باشد ،بادی را هم ارانه و ا ر توافق بیه بادی نان اجراشدن و یمل نباشد ،آن
را غیرهم ارانه ویند.
اد پیامهای نظریة بادی ایه ا

ی

منافع شخص  ،مبادر

که در صورت که طرفیه قرارداد بهجای ت یه بر تحصیل

به هم اری با طرن مدابل کنند ،بیشهتریه منهافع بهرای جامعهه بهه د ه

خواهد آمد و در پوشش همیه هم اری خود آنان اد منافع درادمد
شد

(1995, pp.267-285

در مر لة اجرای تعهدا
نی

و مطمئن بههرهمنهد خواهنهد

 .)Kerkmeester,با ایه اوصان م توان پذیرف
قراردادی ،ا تراتژی هم ارانه جاری ا ه

سه نیه

که با ریای

و در ریایه ن هردن سهه

تو ط طرفیه قرارداد ،نظریة بادی با ا تراتژی غیرهم ارانه مطر ا

 .دیرا در اینجا هر یک

اد طرنهای قرارداد با هم اری ن هردن در دمینهة تمهیهد شهرایط اجهرای قهرارداد ،یرضههن هردن
اطالیا

الدم ،پایبندنبودن به شروط قراردادی و ترجیح مطلوبی

درصدد رهای خود اد بار مسئوبی

خود بر مطلوبی

طهرن مدابهل،

و به دنبال بیشینهکردن منافع خود هستند.

نتیجه
رفتارهای اخالق و مبتن بر سه نی

در اجرای قراردادها ،بهه بیشهینهکهردن وهرو

(اردت) یها

کارای منجر خواهد شد و هرچه قرارداد کارآمدتر باشد ،نفع طرفیه بیشتر خواهد شد.
سه نی

باید با تلفید اد معیار نوی و شخص

نجیده شود .آنجها کهه تدلهع و تهدبیس و
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فرص طلب تو ط طرن قراردادی انجام م
در مواردی که وءنی

یرد ،م توان سه نی

را با معیار شخص

هنجید.

فرد محرد نشده و ایمال ارت اب  ،یا خودداری اد یمل که در آن نشهانهای

اد تدلع ،تدبیس و فرص طلب نباشد ،معیار و مالک اردیاب  ،رفتار متعارن و منصفانه با توجه بهه
شرایط و اوضاع و ا وال اکم بر قرارداد و طرن متعهد ا
سه نی

.

در مدام اجرای قرارداد با معیارهای شخص و نوی و با بههکهار یری تحلیهلههای

هزینه -منفع  ،بیشینه کردن ورو  ،نظریة بادی و معیار رفاه به تحدق اهدان قراردادی تعیهیهشهدة
طرفیه منجر م شود .پیامد مثبه

چنهیه رفتهاری ،اجهرای بهینهة قراردادهها ،کهاهش هزینههههای

معامالت  ،جلو یری اد خطر اخالق و ب ا تیاط  ،ممانع
خواهد بود.

اد فرص طلب و وءا هتفاده اد هق
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