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مکتوب حاضر حاصل سه ترم  تدریس  موضوع در مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه  

شهید بهشتی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و کار تحقیقی درس تجارت بین الملل در نیمسال 

می باشد که پس از بازنگری گسترده و بررسی فراگیر ادبیات تحقیقی منتشر شده  831 - 83 تحصیلی  اول

 امید است تجربه مزبور سر آغاز نیک برای استمرار چنین کار جمعی باشد . تو سط نویسندگان عرضه میگردد
1
 .استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
8
 .و داشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیعضو هیئت علمی دانشگاه  قم  
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 چکیده

و لذا بر سر حسن اخالقی آن هیچ نزاع و . حسن نیت از نخستین ادراکات فطری و عقلی بشر است

و عکس العمل های متفاوت را بر انگیخته است  آن چه این موضوع را به چالش کشیده. جنجالی نیست

گروهی بدان اقبال و . است "ضرورت حقوقی"به سطح یک  "زینت اخالقی"ارتقاء آن از سطح یک 

مصلحت و "، "ضرورت"کشورهای دارای حقوق نوشته به دالیل . گروهی از آن ادبار نموده اند

نقض "فی و عمدتا انگلیس به استناد رای نظام حقوق عرابدان روی آورده  و کشورهای د "عدالت

 .از آن روی برتافته اند "اصل حتمیت و قطعیت قرارداد"و تضعیف  "اصل حاکمیت اراده

سرانجام با تصویب . تعارض دو گروه به هنگام تدوین کنوانسیون بیع بین المللی کاال به اوج خود رسید

نوعی سازش بین دو دیدگاه  "کنوانسیون تفسیر"و پذیرش حسن نیت به عنوان عنصر الزم برای  7ماده 

موافقان سنتی آنرا تا مرز یک . با این وجود پرونده بحث و نظر پیرامون آن بسته نشد. حاصل آمد

، 7ه مذاکرات ماده چارتقاء داده و حتی با وجود تاریخ "قاعده کلی و اصل بنیادین تمامیت کنوانسیون"

مخالفان نیز از سرسختی گذشته رفته رفته دست . ون دارندسعی در تحمیل تفسیر خود بر اراده کنوانسی

به رغم این تعامل سازنده و تحول فزاینده که در روند . کشیده و به طیف مقابل خود نزدیکتر شده اند

، "مبانی"، "مفهوم"تکاملی دکترین حسن نیت به عیان مشهود است، هنوز ابهامات فراوانی راجع به 

. یت و نیز همزیستی و همجواری آن با دیگر اصول قراردادی وجود داردحسن ن "کارکرد"و  "قلمرو"

این نوشتار، بی آنکه مدعی رفع همه ابهامات پیش گفته باشد، در صدد است تا باب گفتگو و تحقیق 

پیرامون اصل موضوع را در ادبیات حقوقی ایران گشوده و با ارائه ساختاری عملی از اصل دکترین، 

 "پیش درآمدی"براین اساس، تحقیق حاضر تنها . ر جایگاه منطقی خود سامان بخشدانبوه پرسشها را د

 .بر پژوهش های مستقل دیگر پیرامون انبوه پرسش های مطرح در این تحقیق خواهد بود
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 حسن نیت، مفهوم، مبنا، قلمرو: واژگان کلیدی

Good Faith in International Contracts: Exceptional Rule or General Principle? 

Dr. Mirghasem Jafarzadeh (Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University) 

and Hussein Simaei (Ph.D. Student, Faculty of Law, Shahid Beheshti University). 
This paper shows that although good faith is one of the well settled 

traditional moral principles in all religious and ethical schools, all legal 

systems have no consensus on the principle as an enforceable legal 

obligation. In the one side, the continental European countries which have 

give much emphasis on the principle within their legal systems, in 

general, and in their civil codes, in particular, and the other side, the 

common law systems, except to American Law, which have given less 

legal value to it. This conflict had appeared when the drafters of the 1980 

Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

decided to give legal force to this moral value in international contractual 

relationship. The history of Article 7 of the Convention shows hot debates 

among the representatives from these legal families. Due to this conflict, 

the drafters have eventually made a compromise on the issue with the 

language reflected in Article 7/1 of this international document. 

However, two decades of the legal life of the Convention shows that 

despite the particular history of this provision, a great deal of eminent 

lawyers from different countries have welcomed this moral principle and 

made a great efforts to justify it as a legal obligation within the context of 

the Convention. The evolution of two newcomer international contract 

documents, namely, the UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contracts (1994) and the Principles of European Contract 

Law (1998) (PECL), which give much legal value to this principle, has 

given so confidence to accept it as a general contract law rule, at least 

within the framework of international commercial contracts.  
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In spite of great efforts of international legal literatures and judicial 

precedents, there is still some ambiguity with respect to its meaning, 

function, scope, theoretical justification and legal effects. Legal doctrine 

and case law need, therefore, much more time to make it a clear 

contractual principle. 

Key Words: Good faith, Concept, Ground and Scope. 
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 مقدمه

حسن نیت گرچه در اندیشه اخالقی بشر قدمتی بس طوالنی دارد و در مکاتب حقوقی و بلکه قوانین 

ضوعه کشورها از سابقه ای دراز برخوردار است، اما هیچگاه از جایگاهی به بلندای جایگاه امروز مو

در حقیقت در این دوران است که از مرحله یک زینت حقوقی به مرحله یک . برخوردار نبوده است

نی و ضرورت حقوقی قدم نهاده و دوره تعارفات و مجادالت را سپری کرده و به دوره تأثیر گذاری عی

امروزه وجود یا عدم حسن نیت منشأ اثر شده است، گاه صحت یا لزوم . عملی رهسپار شده است

و باالتر از . قرارداد را به چالش کشیده و گاه حقوق و تعهدات فیمابین را دچار قبض و بسط می کند

کل همه گاه ادعا می شود که تأسیسات حقوقی نو پیدای دیگری تحت تأثیر دکترین حسن نیت ش

اما این موضوع مانند هر . این همه، ضرورت تحقیق در مسأله را توجیه و تشدید می نماید.  گرفته اند

پدیده های نوپیدا همواره با ابهام مفهومی، . رنج می برد(( هویتی )) موضوع نوظهور دیگر از ابهام 

مفهوم آن در . مستثنی نیستحسن نیت نیز از این قاعده . اضطراب مبنایی و اشتباه جغرافیایی مواجه اند

و لذا مسأله . آن مشتبه است و نقش آفرینی عین سهولت مبهم، مبنای آن مضطرب و حیطه اعمال

، تشریح مبنا و تعیین عالوه بر این .چیستی، چرایی و چگونگی مفهوم است اتتحقیق گونهنخست این

گر این تحقیق در انجام آن ی است که ادیگروظیفه  و بیان انواع تاثیرگذاری آن قلمرو حسن نیت

البته . کامیاب شود توانسته است هویت و ماهیت دکترین حسن نیت را در حد بضاعت خود بر مال سازد

نیز دغدغه دیگر این تحقیق است که گرچه مستقالً بدان  و شناسائی آثار نقض آن بیان حکم حسن نیت

                                                           
 
البته این سخن به معناي تكوین اجماعي جهاني بر سر موضوع حسن نیت نیست زیرا هنوز دیدگاههایي  

 عدیلوجود دارد كه به رغم اذغان به حسن اخالقي حسن نیت و اعتراف به مزایایي چون ترویج عدالت ، ت

الفاظ آن، كه از طریق دكترین حسن نیت خشک روح توافق به جاي اجراي  کیمرانه و تحوحرفتارهاي خود م

به گفته آنان . حاصل مي شوند، به دلیل پیامد هاي منفي آن با وسعت و شمول این دكترین مخالفت ورزند

ه باور ب. دكترین حسن نیت اصل آزادي اراده را مخدوش و قرارداد را از قاطعیت و حتمیت ساقط مي كند

در این باره با تفضیل . حق تقدم با دومي است( certainty)و حتمیت ( justice)اینان در دوران بین عدالت 

 .بیشتري بحث و بررسي خواهیم كرد
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مصادیق  ارائه و اراده ضمنی متعاملین پرداخته نخواهد شد، اما از خالل مباحثی چون داللت عرف و

 .به وضوح هویدا خواهد شد قانونی متعدد متاثر از این دکترین

مقصود این است که رعایت حسن نیت آیا صرفاً امری حسن است یا به عالوه أمری واجب و الزم نیز 

ین المللی سند یا چگونه می توان قائل به لزوم رعایت آن شد، در حالی که در عرصه ب. به شمار می رود

ضمن در این تحقیق . واجب گردانیده باشد وجود ندارد صریحا میثاق الزام آوری که التزام  بدان را

بررسی تفصیلی ادبیات تحقیقی مربوط به موضوع و مفاد اسناد بین المللی ناظر به قراردادهای بین المللی 

اگون  نظامهای مختلف حقوقی و بویژه در پرتو پیشینه تاریخی موضوع و نمایش موضع گیری های گون

خواهیم دید که دست کم عرف خاص و بر حسب دعوی با بررسی دقیق مبانی نظری این ضرورت 

عرف عامی که رعایت آن را ابرام گردانیده باشد شکل گرفته بحدی که امروزه عنصر حسن نیت از 

 معرفیکنوانسیون بیع بین الملل کاال  مربوطه چون بین المللی و اسناد یبین الملل قرداد هایاصول عام 

   .می گردد

درباره موضوع این نوشتار، تاکنون تحقیق مستقلی به زبان فارسی به ثمر نرسیده است، گرچه تحت تاثیر 

در میان آثار حقوقی . ادبیات حقوقی خارجی و بین المللی به ندرت اظهار نظرهایی دیده می شود

باز  (CISG)ق، به زمان تدوین کنوانسیون بیع بین المللی کاال خارجی بیشترین حجم پژوهش و تحقی

اصول قردادهای تجاری  ه پس از انتشارژو بویکنوانسیون مزبور  7از آن پس و به بهانه ماده . می گردد

مقاالت بسیاری به رشته تحریر در  7 (PECL) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی  یونیدقوا  بین المللی

. ه استالوصف مقاله ای که یکجا از عهده سواالت این تحقیق بر آمده باشد دیده نشد مع. آمده است

این خالء به ضمیمه ادبیات خاص حقوقی ایران ضرورت مقاله ای تحقیقی به زبان فارسی را دو چندان 

فقهی زیرا همانگونه که بر آشنایان با نظام حقوقی ایران آشکار است در این نظام به تبع متدلوژی . کرد
                                                           

5
 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods ( 1980) (CISG). 

6
 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (1994). 

7
 Principles of European Contract Law (1998) (PECL). 
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صرف حسن یک نظر یا عرف حاکم . مسائلی چون مبنا و مستند یک نظریه اهمیت فوق العاده دارد

البته نباید خرده گرفت که موضوع تحقیق، حسن نیت از . برای مشروعیت یک دیدگاه کافی نیست

. وددیدگاه حقوق ایران نیست تا مشی بر طبق روش تحقیق در نظام حقوقی ایران باعث توجیه تحقیق ش

این زیرا هدف، تحقیق در حقوق ایران نیست بلکه بیان موضوع با عنایت به ادبیات مانوس و مالوف 

و لذا در این تحقیق، بیشترین انرژی صرف بیان مفهوم و آنگاه مبنای حسن نیت شده . است سرزمین

هایی از موضوع به بحث طبیعی است که قلمرو به عنوان تابعی از مبنا  تنها در حد ارائه نمونه البته . است

 .استگذارده شده 

 .ن داده خواهد شدابه ترتیب ذیل سام حاضر تحقیقا این هدف مطالب ب 

تعاریف مختلفی .؛به بیان مفهوم و جایگاه حسن نیت درحقوق داخلی کشورها خواهیم پرداخت  نخست

ای گروه حقوق نوشته را که از حسن نیت شده است نقل کرده و به دلیل تفاوت مبنایی که میان کشوره

(Civil Law ) و گروه حقوق عرفی(Common Law ) در این باره وجود دارد، جایگاه حسن نیت

  .را به تفکیک خانواده حقوق نوشته و خانواده حقوق عرفی بحث و بررسی می نماییم

چه است، مطالعه تاریخ از آنجا که موضوع این تحقیق در یک سند بین المللی جای گرفتههمچنین 

مذاکرات و مالحظه آراء نمایندگان کشورهای مختلف در کمیسیون تدوین موضوع، کمک شایانی به 

از همین رو گفتار مبسوطی به بررسی . شناخت رهیافت های متفاوت در خصوص موضوع می نماید

چنانکه همین موضوع در سند . اختصاص داده خواهد شد  CISGوضعیت دکترین حسن نیت در سند

ازخالل این مذاکرات،  .شد نیز بررسی خواهد  (PECL)و اصول حقوق قرار دادهای اروپایی   ایونیدقو

مفهوم حسن نیت در .دالیل موافقت و مخالفت با دکترین مذبور به خوبی قابل استخراج است 

کنوانسیون که بی ارتباط با دالیل پیش گفته و مواضع و مبانی کشورها در خصوص موضوع نیست، در 

                                                           
8
 Article 1.7. 

9
 Article 1.201. 
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در این زمینه طیف وسیعی ار آراء مشاهده می شود که مضیق . بحث مفصال ً بحث خواهد شدهمین م

موسع ترین آن،  اسناد بین المللی وتفسیرتکلیف قضات و داوران در مقام  ترین آن حسن نیت به عنوان

 .حسن نیت به عنوان اصل عام ویک زیر ساخت مهم کنوانسیون است

این موضوع در حقوق خارجی . به بحث گذارده خواهد شد ، مبانی حسن نیتهم در مبحث سوم

به عکس در حقوق ایران چنانکه اشاره شد، اصوالً مبانی و ماخذ یک نظریه . جایگاه چندان مهمی ندارد

به هر روی از خالل مقاالت و پژوهش های خارجی در حد امکان آن چه را . اهمیت دو چندان دارد

 .بوده است، استخراج کرده ایمکه به عنوان مبنا قابل استنباط 

حسن نیت می  و انواع نقش آفرینی های ، به ارائه مهمترین حیطه های کاربردپایانی همدر مبحث و 

البته پیش از آن طی گفتار مستقلی تاثیر مبانی در قلمرو را گوشزد کرده، به اثبات خواهیم . پردازیم

از هر مبنایی، هر قلمرویی قابل استخراج . اذی داردرساند که سعه و ضیق قلمرو بستگی تام به مبنای اتخ

 . نیست
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 مفهوم و جایگاه حسن نیت در حقوق داخلی كشورها( مبحث اول 

 مفهوم ( گفتار اول 

در نگاه اول معنایی آشکار و بدیهی دارد ولی در مقام توصیف . حسن نیت مفهومی است سهل و ممتنع

   لذا به درستی برخی آن را مفهومی غیر قابل تعریف و تطبیق بر موارد سخت و دشوارمی نماید و

همین امر سبب شده است که بعضی از ارائه تعریف ایجابی  مایوس شده به تعریف . معرفی کرده اند.

چنانکه پروفسور سامرز ترجیح داده است حسن نیت را به آن چه که نیست تعریف .   سلبی روی آورند

عبارت است از عدم قصد ایجاد ضرر و عدم رفتار مغایر با  نماید لذا تصریح می کند که حسن نیت

 .  استانداردهای معقولی که توسط رویه های تجاری احراز شده است

با این حال تعاریف ایجابی بسیاری نیز ارائه شده است که برخی از آنها را می توان به ترتیب زیر 

 :  فهرست کرد

 ( Reasonableness)معقولیت -

 Reasonable standards of fair)عقول و متعارف در یک معامله منصفانه استانداردهای م-

dealing) 

 ( honesty in fact) صداقت در عمل-

                                                           
  
پل پاورز عنوان مقاله خود را تعریف امري غیر قابل تعریف قرار داده احتماال به همین دلیل است که    

 : است

Powers, Paul J., Defining the Indefinable: Good Faith and the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

{http://www.cisg.law.pace- edu/cisg/biblio/powers.html, hereinafter: Pace University 

School of Law’s Home Page. 
  

 .تعرف االشیاء با ضدادها:سبك تعریف در ادبیات ما به ترتیب زیر شناخته شده است این - 
12

 Robert Summers، the General Duty of Good Faith: Its Recognition and 

Conceptualization, 67 Cornell L. Rev. 810, 818 (1982) sited in: Powers, Paul J, ibid. 
13

 Sim, Disa, The Scope and Application of Good Faith in the Vienna Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods, September 2001, available in Pace 

University School of Law’s Home Page. 

http://www.cisg.law.pace-/
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مفاهیم و معادل های فوق هیچیک روشنتر از اصطالح ( در نقد تعاریف فوق گفته شده است که اوال

در ذات معرف های آن نیز  به بیان دیگر همان ابهام نهفته در اصطالح حسن نیت. حسن نیت نیستند

 ( ثانیا . و حال آن که یکی از شرایط تعریف منطقی اجلی بودن معرف از معرف است   نهفته است 

گرچه هر سه معنای پیش گفته شده در صدد تحدید و تعدیل رفتارهای غیر اخالقی می باشند، ولیکن 

مثال صداقت، . نه می روندعمال مفهوم و مفاد واحدی نداشته، هر یک به سمت و سوی خاصی نشا

اشاره به یک وضعیت روانی و ذهنی دارد، در حالی که معامله منصفانه حاکی از وضعیت عینی و 

توان تصور کرد که عملی غیر معقول و در عین حال نیز می و درباره معقولیت  .خارجی امور می باشد

وم سه اصطالح گوناگون به کار بنابراین مشاهده می شود که برای تعریف یک مفه.   صادقانه  باشد

 .رفته است که با یکدیگر همخوانی نداشته و هر یک دارای معنایی جز معنای دیگرمی باشد

آفت . برگردانند( justice)برخی دیگراز نویسندگان درصد برآمده اند تا حسن نیت را به عدالت 

عدالت می گردد با حسن نیت دیدگاه مزبور آن است که چه بسا موجب شود تا هر چه که مایه ترویج 

می شود که در   7 و انتزاعی   آنگاه معنا و گستره حسن نیت چنان عام .یکسان و برابر پنداشته شود

  .سر بر می آورد    عمل از بی معنایی
آفت بی معنایی از فرط کلیت و عمومیت بالیی است که  

 .معموال مفاهیم آرمانی و ایده آلی بشر دچار آن می باشند

با اذعان به مقبولیت دکترین حسن نیت معتقد است که تعاریف کامال متفاوتی     ور فرانس ورثفسرپو

وی به عنوان نمونه سه تعریف گوناگون که توسط دادگاههای آمریکا  .از این اصطالح ارائه شده است

                                                           
14

 Ibid. P. 8. 
15

 Ibid. p. 9. 
16
 General 

17
 Abstract 

18
 Meaningless 

19
 Ibid. 

20
 Fransworth, E. Allan ‘The Concept of Good Faith in American Law, and, 

Fransworth, E. Allan, The Duties of Good Faith and Fair Dealing under the 
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ارائه  مضیق ترین تعریف توسط قاضی آنتونین اسکالیا:به کار گرفته شده است را نقل کرده، می گوید

( که البته با حرمت و قداست همراه است)دیگری  به نظر او حسن نیت عبارت است از تعبیر. شده است

به اعتقاد سامرز، . فسور سامرز نسبت می دهدردومین تعریف را به پو. از اصول بنیادین حقوق قرارداها

 Bad)لف سوء نیت حسن نیت بدون آنکه خود دارای معنای مستقلی باشد محدود کننده اشکال مخت

faith )ت اامتیاز“   تحت عنوان     و سرانجام سومین تعریف توسط استاون برتن در سال . است

به اعتقاد وی حسن نیت إعمال اختیارات اجرایی را که به موجب . ارائه شده است   مغموض عنهً

از حق خود برای باز  بنابراین استفاده شخص. قرارداد به طرف مقابل واگذار شده است ممنوع می سازد

  نیت محسوب میشود پس گیری امتیازاتی که از آنها صرفنظر کرده بوده است نوعی سوء
فرانس   .

ورث تصریح می کند که دادگاههای آمریکا از هر سه دیدگاه فوق حمایت می کنند بدون اینکه میان 

یش گفته تناسب و انسجامی در حالی که به نظر می رسد واقعاً بین تعاریف پ   .آنها تعارضی ببینند

وی در مقام توجیه موضع دادگاههای آمریکا و در واقع برای جمع بین معانی متعارض فوق . نیست

 .الذکر می گوید که معنای حسن نیت بسته به چارچوب و بستری که در آن عمل می کند فرق می کند

معنا که در هر مورد بسته به شرایط و بنابراین تفاوت معانی به تفاوت مکانی آنها باز می گردد، به این 

 .اوضاع و احوال حاکم، معنایی متفاوت حاصل می گردد

می توان دیدگاه پرفسور جان کارتر حقوقدان استرالیایی را از جهت وابستگی مفهوم به چارچوب 

(context )زیرا وی تصریح می کند که حسن نیت مفهومی . همانند دیدگاه محاکم آمریکا دانست

حسن نیت را باید در هر قرارداد با توجه به اصول، قواعد و شرایط  .و بیرون از قرارداد ندارد مستقل

                                                                                                                                                                      

UNIDROIT Principles, Relevant International Conventions and National Laws, both 

available in Pace University School of Law’s Home Page. 
21
 Forgone opportunities 

22
 Steven J. Burton, Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in 

Good Faith, 94 Harvard Law Rev., (1980) 369. 
23
 Fransworth, E. Allan, ibid. 
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آنگاه جان کارتر در پاسخ به سوال از مفهوم و مفاد  .حاکم بر همان و نه صرفا در شرایط انتزاعی سنجید

و صداقت  حسن نیت توضیح می دهد که مفهوم حسن نیت بستگی تام به قلمرو مفهوم صداقت دارد

جان کارتر بر خالف کسانی . دارای مفهومی فراتر از عدم تقلب در تعامل طرفین با یکدیگر می باشد

که حسن نیت را مفهومی سلبی می دانند معتقد است که آن استانداردی است که گاه جنبه سلبی و گاه 

اصر و مختصات زیر به اعتقاد وی، صداقت در یک نگاه تحلیلی حداقل شامل عن. جنبه ایجابی دارد

  :میباشد

 خودسرانه و خود محورانه عمل نکردن-

 اجتناب از هر گونه رفتار به قصد ایجاد ضرر-

 توجه کافی به هدف و مقصود از معامله به عنوان یک موضوع ماهوی -

به نظر جان کاتر حسن نیت مفهومی ثابت و یکنواخت ندارد، لذا در موارد خاص ممکن است عناصر 

 : از آن جمله است.نیز در بر بگیرد دیگری را

 (مورد نظر در هر  معامله)رفتار متناسب با هدف خاص -

 ثبات رفتار-

 ابالغ و اعالم تصمیمات-

 همکاری با طرف دیگر-

   .مالحظه عالیق طرف مقابل -

همه تعریف های " نویسندگان درست باشد که می نویسددر پایان به نظر می رسد این ایده یکی از 

گونی که از حسن نیت ارائه شده اند یک وجه مشترك دارند و آن عبارت است از نوعی صداقت گونا

                                                           
24
 Carter, J.W. and Peden, Elisabeth,‘Good Faith in Australian Contract Law, 19 

Journal of Contract Law ( 2003 ), 155 at p. 157. 
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  ."و راستی در قرارداد
از سر جمع کردن همه تفسیرهای داخلی و : همین نویسنده در ادامه می گوید 

انتظار : از ملی کشورها که از حسن نیت شده است می توان نتیجه گرفت که حسن نیت عبارت است

طرف قرارداد از طرف دیگر که وظایف قراردادی خود را صادقانه و منصفانه انجام دهد به گونه  یک

وظیفه حسن نیت یک دکتر ین بین المللی است که طرفین . ای که در جامعه تجاری قابل قبول باشد

دیگر انتظار معامله بین اللملی را ملزم می کند تا به نحو معقولی عمل کنند، به همان ترتیب که از طرف 

وی ادامه می دهد که این تعریف نه لفظا ولی معناً یک تعریف بین المللی است و بهترین . دارند

حسن نیت شباهت زیادی به . تعاریف داخلی را که در اطراف و اکناف دنیا وجود دارد، در بر می گیرد

 :این قاعده طالیی دارد که 

“TREAT OTHERS AS YOU WISH TO BE TREATED” 

به هر روی ایفاء وظایف قراردادی به شیوه صادقانه، منصفانه و معقول تقریبا همیشه اجرای با حسن نیت 

    .تلقی خواهد شد

 جایگاه( گفتار دوم 

از راهیابی عنصر حسن نیت به اسناد بین المللی گرچه دیر زمانی نمی گذرد، اما نفوذ آن به حقوق 

است که ریشه های این تعهد را حتی در حقوق روم باستان گفته شده . داخلی قدمتی بس طوالنی دارد

سخنگوی مشهور حقوق روم سیسرو رعایت حداقل های حسن نیت در معامالت . می توان مشاهده کرد

 7 .تجاری را به رسمیت شناخته است

اصول اصلی حسن نیت در روم شبهات زیادی به تعهد امروزین حسن نیت در قانون متحد الشکل 

اصل حسن نیت در اجرای قرارداد دیگر بار در قرن های یازده و . دارد   (U CC)کا تجاری آمری

                                                           
25
 Powers, Paul J., opcit.,.p.9. 

26
 Ibid., p. 9. 

27
 Ibid., p. 2. 

28
 Uniform Commercial Code. 
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و هم اکنون این تعهد در قانون نوشته بسیاری از کشورها  دوازده میالدی در جامعه تجاری سر بلند کرد

    .به ویژه در حقوق آلمان مطرح می باشد

درباره    .نای آن دچار ابهام شده استعنصر حسن نیت در طول زمان زنده مانده است گرچه گاه مع

توان  معنا و وسعت مفهومی حسن نیت اتفاق نظر وجود نداشته و طیف وسیعی از دیدگاهها را می

در یک سوی طیف نظام های حقوقی وجود دارند که اصل حسن نیت، حقوق قرارداها و . مشاهده کرد

ی به آنها بخشیده است، مانند حتی دیگر بخش های حقوقی آنان را دگرگون کرده و صبغه خاص

لزوم مطابقت رفتار طرفین با  نظام هایی مشاهده می شوند کهو در سوی دیگر  .سیستم حقوقی آلمان

اصل حسن نیت را به رسمیت نمی شناسند، گرچه در بسیاری از موارد توسط قواعدی دیگر همان 

ت تحصیل می کنند، مانند انگلستان نتایجی را بدست می آورند که دیگر نظام ها از طریق اصل حسن نی

آنها اصل حسن . در میانه این دو وضعیت قرار دارند( در جامعه اروپاییالبته )نظام های دیگر . و ایرلند

نیت و معامله منصفانه را به عنوان یک مقرره عام به رسمیت می شناسند اما به اندازه نظام حقوقی آلمان 

   .به آن نفوذ و اعتبار نمی بخشند

بطور کلی اگر بخواهیم اختالفات پر دامنه ای را که درباره مفهوم حسن نیت وجود دارد گروه بندی 

 و کشورهای حقوق عرفی (Civil law)کنیم ،می توانیم آنها را به دو گروه کشورهای حقوق نوشته 

(Common law) د شایان ذکر است که درون هر گروه نیز اختالفات چندی وجود دار. تقسیم کنیم

 .که به اختصار مورد بررسی قرارخواهند گرفت

 ( Civil law)كشورهای گروه حقوق نوشته : الف

                                                           
29

 Ibid. 
30
 Ibid. 

31
 Felemegas, John, Guide to Article 7: Comparison with Principles of European 

Contract Law (PECL), p. 10, (October 2001) available in Pace University School of 

Law’s Home Page. 
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دکترین حسن نیت در کشورهای حقوق نوشته دارای قدمت بیشتری نسبت به کشورهای حقوق عرفی 

بر کشورهای دسته نخست و تاثیر حقوق   نوشتهریشه های این تفاوت احتماال در تاثیر حقوق  .است

حتمیت  ”"عدالت"و  "حتمیت" ینحقوق عرفی در دوران ب. ی بر کشورهای دسته اخیر نهفته استعرف

و حقوق نوشته به جای توجه به مبادله اقتصادی به تراضی طرفین و نیز حاکمیت . را ترجیح می دهد

در راستای همین توجیه بعضی نویسندگان گفته اند که    .رفتار طرفین عطف نظر دارد اخالق بر

درباره حسن نیت ناشی از مبنای خاص این نظام درباره فلسفه کلی حاکم  نوشتهدگاه خاص حقوق دی

   .برقراردادها است که عمدتا برعنصر رابطه بین طرفین استوار است

بارزترین نظام حقوقی از گروه حقوق نوشته که جایگاه واالیی برای حسن نیت قائل است کشور آلمان 

این کشور و سپس چند نظام حقوقی دیگر از این گروه مورد  یگاه آن را درجالذا در بدو امر. است 

 .قرار می دهیم اشاره

 فرانسه و آلمان  - 

در قانون مدنی این کشور امکان اخالقی کردن روابط قراردادی فراهم شده     در آلمان با وضع ماده  

اجرا کرده  و در ضمن عرف و  بر اساس این ماده هر کس ملزم است قرارداد را با حسن نیت   .است

حقوق قراردادهای آلمان را  در   این ماده فردگرایی افراطی. نماید  نیز لحاظ  را  بازرگانی عادت 

عمل کرده و لذا    جالب تر از همه این که این ماده به مثابه یک اصل ناظر و حاکم. محدود کرده است

دادگاههای آلمان بر اساس همین ماده  .ایددامنه دیگر مقررات موضوعه را تعدیل و تحدید می نم

نهادهای جدیدی را گسترش داده و شماری تعهدات تازه برای تضمین اجرای صادقانه قراردادها به 

                                                           
32
 Sim, Disa, Opcit., pp. 9-10. 

33
 Klein, John, and Bachechi, Carla, Pre-Contractual Liability and the Duty of Good 

Faith Negotiation in International Transactions, 17 Hous. J. Int’l. L. (1994). 1, at p. 

17, cited in: Powers, Paul J., op. cit. 
34
 Felemegas, John, Opcit. 

35
 Rigorous Individualism 

36
 Supervision           نظیر اصل حاكم در اصول استنباط حقوق اسالمي 
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و افشاء اطالعات    حمایت از منافع متقابل ،7 نظیر تکلیف طرفین به همکاری متقابل  :وجود آورده اند

  .و ابراز محاسبات
  و منع سوء استفاده از حق   والاصل تغییر اوضاع و اح  

از دیگر نهادهابی است  

   .که دادگاههای آلمان بر اساس اصل حسن نیت ایجاد کرده اند

قانون مدنی خود حسن      فرانسه نیز از جمله کشورهای دارای قانون نوشته است که به موجب ماده 

  د ضروری می شماردنیت را به رسمیت شناخته و رعایت آن را در تشکیل و اجرای قراردا
ولیکن  

قانون مدنی فرانسه بر خالف ماده      ماده . هرگز به وسعت و شمول قانون مدنی آلمان نمی باشد

 نقشقانون مدنی آلمان که گفته شده مانند اصل حاکم  و ناظر بر سایر اصول عمل می کند صرفا     

اصل حسن نیت به قلمرو  تفسیر در این کشور همچنین    .فرعی و معین برای دیگر مقررات دارد

محاکم این کشور آن اهمیتی که محاکم آلمان به اصل  اگر چه  .تعمیم داده شده است قرارداد نیز

مزبور در تفسیر و تعیین تعهدات متعاقدین می دهند قائل نیستند، بدون ارجاع به حسن نیت و با استناد به 

البته در دو دهه اخیر  .ایج مشابهی بدست می آورندحق  نتتئوریهای مسلم نظیر منع سوء استفاده از 

اصطالح اصل حسن نیت در تعیین تعهدات متعاقدین را بکار محاکم این کشور کرارا و به نحو آشکار 

نویسندگان این کشور نیز به منظور تحمیل یک تعهد دو طرفه تواء م با رضایت متعاقدین . گرفته اند

                                                           
37
 Duty to co-operate 

38
 Duty to protect each other’s interests 

39
 Duty to give information and submit accounts. See: Felemegas, John, ibid. 

40
 Change of Circumstances 

41
 Abuse of Right 

42
 Ibid., and, Powers Paul J., op. cit., p. 5. For more details, see: Peter Schlechtriem, 

Good Faith in German Law and in International Uniform Laws, available in Pace 

University School of Law’s Home Page; Werner F. Ebke and Bettina M Steinhauer, 

The Doctrine of Good Faith in German Contract Law, in: Good Faith and Fault in 

Contract Law, edited by Jack Beaston and Daniel Friedmann, Clarendon Press, 

Oxford, 1995, pp. 171-189’  
43
 Felemegas, John, op. cit., at p. 11. 

44
 Sim, Disa, op. cit., at p. 13. 
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مشترك و تحدید کاربرد شروط معاف کننده یکی از طرفین  نظیر لزوم ارائه اطالعات، همکاری

  .قرارداد از مسوءلیت ناشی از نقض قرارداد اصل مزبور را مورد استناد قرار داده اند
 

 یونان وپرتقال  ، هلند -2

آنگونه که آرتر هارت . جدید ترین قانون موضوعه درباره حسن نیت، قانون مدنی جدید هلند است

به همه شاخه های حقوق تعهدات و قراردادهای هلند نفوذ “ مفهوم حسن نیت”است  بیان کرده    کمپ

اوالً، همه قراردادها باید مطابق حسن : و در این زمینه حسن نیت دارای سه کارکرد است.کرده است

  .ثانیا، حسن نیت یک نقش مکمل دارد. نیت تفسیر شوند
بدین معنا که ممکن است حقوق وتکالیف 7 

ثالثا ، حسن نیت . طرفین ایجاد کند که در قرارداد یا قانون موضوعه پیش بینی نشده است زایدی بین

  یک نقش محدود کننده
  دارد  

  
مقصود از کارکرد اخیر آن است که هرگاه قاعده ای تکلیفی را “

 قابل قبول نباشد،” انصاف”و ” معقولیت”برای طرفین ایجاب کند که در شرایط خاص از نظر معیارهای 

هارتکمپ در ادامه می گوید که قانونگذار هلندی میان حسن . به همان میزان الزم االجرا نخواهد بود

نیت به معنای رعایت استانداردهای تجاری معقول یک معامله منصفانه و حسن نیت به معنای صداقت 

صطالح حسن قانونگذار هلندی ا ،به منظور اجتناب از خلط احتمالی مفاهیم. در عمل فرق می گذارد

نیت را فقط در معنای اخیر استعمال کرده و از معنای نخستین با اصطالحات معقولیت  و انصاف یاد می 

و   : زیرا مواد. قانون مدنی هلند از بعضی جهات پا را فراتر از قانون مدنی آلمان گذارده است   نماید

یک مقرره موضوعه را با آثار و  اجازه می دهند که دادگاهها آثار یک قرارداد یا لوازم 6:248( )

در حالی که دادگاههای آلمان بموجب   لوازمی که به نظرشان منصفانه تر می باشد جایگزین نمایند

                                                           
45
 Felemegas, John, op. cit., at p. 11. 
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 Arthur Hurt kamp 

47
 supplementing function 

48
 Restrictive function 

49
 Fransworth, E. Allan, Duties of Good Faith and Fair Dealing under the UNIDROIT 
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در این مورد محدودیت داشته و از اینکه راسا قاعده معامله منصفانه و انصاف را ایجاد نمایند      ماده

  .ممنوع می باشند
 

در این نظام اصل حسن نیت  .نظام حقوقی پرتقال نیز مشاهده می شود اعمال وسیع اصل حسن نیت در

 7  و بطور خاص در مقررات دیگری نظیر ماده  قانون مدنی این کشور 762 / به طور کلی در ماده 

  در زمینه تعهدات ناشی از قرارداد
در خصوص سوء     ماده  ،  درباره شروط محذوف    ماده  ، 

    .درباره تغییر اوضاع و احوال دیده می شود 7  استفاده از حق و ماده 

در حد وسیعی اعمال     ، و    ،    ،    ، دادگاهها اصل حسن نیت را بر حسب مواد نیزدر یونان 

   .می نمایند

 اسپانیا وایتالیا -3

این  ( 7  و      ،  7  ،    مواد ) در ایتالیا نیز اصل حسن نیت صریحا در مقررات قانون مدنی

تفسیر قرارداد و ماده      مذاکرات قراردادی، ماده  7   مادهبه موجب . ور منعکس شده استکش

که ناظر به تعهدات بطور کلی   7  ماده . توام با حسن نیت باشد باید همان قانون اجرای قرارداد  7  

صفانه می باشد تصریح می کند که متعهد و متعهد له باید مطابق ضوابط حاکم بر یک معامله من

(correttezza) نویسندگان یادآور می شوند که حسن نیت و معامله منصفانه مفاهیمی عینی . عمل کنند

   .و خارجی هستند که به رفتار صادقانه تجار اشاره دارند

مقرر میدارد که هر گاه شخصی یکی از حقوق قردادی خود را به اجرا می  قانون مدنی اسپانیا 7ماده 

مقرر می دارد که  همین قانون 7   و      مواد .  طبق حسن نیت عمل نماید گذارد موظف است بر
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 , Felemegas, John, op. cit., at pp. 10 & 11. 

52
 Culpa  in contrahendo 

53
 Omitted terms 

54
 Ibid., p. 11. 

55
 Ibid. 

56
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هر گاه قراردادی منعقد می شود، تعهدات ناشی از آن فقط آن چه را که صریحا بیان شده در بر نمی 

گیرد بلکه شامل هر چه که به حکم ماهیت موضوعات، اصل حسن نیت، عرف و قانون نیز برای یک 

. مند شدن و موثر قرار گرفتن یک قرار داد ضروری می باشد نیز می گردد برای فایدهقرارداد خاص یا 

را الزام می کند تا قرارداد های تجاری را طرفین یک قرارداد  نیز تجارت این کشورقانون  7 ماده 

  7 .مطابق با استانداردهای حسن نیت اجرا نمایند

 دیگر كشورهای اروپائی دارای حقوق نوشته -4

ت رعایت حسن نیت در روابط قراردادی همچنین در دیگر کشورهای اروپایی نظیر ضرور

در بلژیک نیز محاکم . پذیرش قرار گرفته است دمور هم (قانون مدنی     /  ماده )لوکزامبورك، 

این کشور حسن نیت را به نحو گسترده ای برای تکمیل تعهدات قراردادی مورد استفاده قرار داده و 

حدود ساختن تعهدات در موارد عدم توازون و تناسب و سوء استفاده از حق هم به این حتی برای م

   .ناد قرار گرفته استتاس داصل مزبور همجنین در خصوص انعقاد قرارداد مور. اصل استناد می کنند

همچنین در کشورهای اسکاندیناوی این اصل توسط محاکم و نویسندگان حقوقی به رسمیت شناخته 

مجموعه مقرارت قانونی به صراحت مقرارت اگر چه در این کشورها اصل مزبور در  .شده است

کشورهای فوق بیان نشده است، مقرارت قانونی چندی وجود دارد که چنین اصلی را مفروض می 

    .دارد

. در اطریش نیز اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده اخالقی بطور کلی مورد پذیرش قرار گرفته است

که مجموعه قوانین مدنی عام را معرفی کرده است      قی که از فرمان سلطنتی اول جون قاعده اخال

اصول و قواعد عمومی عدالت به عنوان مبنای  که در آن مجموعه قوانین مدنی. سر چشمه می گیرد

ه است به صراحت واژه رفتار منصفانه را در مجموعه قوانین ذکر حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت
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بنابر این، واضح است که اجرای تعهدات قرار دادی  (.قانون مدنی    و     مواد : رك)ه است کرد

در حقوق اطریش مشروط به رعایت حسن نیت می باشد اگر چه شرط حسن نیت در حقوق این کشور 

   .به گستردگی اصل حسن نیت در کشور آلمان نیست

 Smith v. Bank ofدر قضیه 7   سال همچنین بنا به اعالم دادگاه لردهای انگلستان در 

Scotland   اگر چه احراز . ر حقوق قرار دادهای اسکاتلند وجود دارددیک قاعده بنیادین حسن نیت

یک بیان جامع و روشن از این اصل در حقوق جدید اسکاتلند دشوار است، شواهد خاص فراوانی از 

صرف نظر از دسته های قرادادهای امانی یا را می توان ( Bona Fides)ارجاع و استناد به حسن نیت 

uberrimae fidei (قراردادهای با حداکثر حسن نیت )در حقوق اسکاتلند پیدا نمود.    

محسوب و استثناء یا آنچه مهم است این است که در تمام این کشورها حسن نیت یک قاعده امری 

   .محدود کردن آن به موجب شروط قراردادی مردود اعالم شده است

 (Common law)كشورهای گروه حقوق عرفی ( ب 

کشورهای دارای نظام حقوق عرفی به استثنای آمریکا قائل به دکترین حسن نیت بعنوان یک اصل کلی 

این کشورها در پاسخ به مسائل گوناگون ناشی از عدم رعایت انصاف، به راه حل های . نمی باشند

اصل حسن نیت را به عنوان سازوکاری که آثار  ،وشتهاگر نظام های حقوق ن. موردی روی آورده اند

رفتار غیر اخالقی را محدود کرده و عدالت و انصاف را از طریق الزام طرفین قرارداد به رعایت 

هنجارهای اخالقی معین تامین می نماید به کار می بندند، به اعتقاد نظام های حقوق عرفی همین آرمانها 

و نیز در    (سوء عرضه )و تدلیس    ا اشتباه  ، اعمال نفوذ نارو  اهدر دکترین های خاصی نظیر اکر
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جز در . انگلیس متبلورند   غیر منصفانه یو قانون شروط قرار داد 7 قوانین خاص نظیر قانون بیع کاال

چارچوب دکترین های پیش گفته طرفین مختارند تا حقوق قانونی خود را بطور دقیق و بدون توجه به 

  7.دنبال کنند    یانگیزه ها و دواع

 با این همه چنانکه پیش از این نیز گفتیم عالوه بر اختالف نظر خانوده های بزرگ حقوقی نظیر حقوق

از همین . در درون هر خانواده نیز تنوع دیدگاه دیده می شود ،و حقوق عرفی درباره حسن نیت نوشته

به نظر . شورهای حقوق عرفی نسبت دادرو نمی توان دیدگاه باال درباره جایگاه  حسن نیت را به همه ک

می رسد کشورهای حقوق عرفی را بتوان در درون طیفی قرار داد که در یک سوی آن نظام حقوقی 

در میانه این دوقرار ، آنگاه دیگر کشورها. انگلیس و در سوی دیگر نظام حقوقی آمریکا قرار دارد

 7.دارند
از  یس سپس آمریکا و آنگاه چند کشور دیگرما نیز به همین ترتیب نخست نظام حقوقی انگل  

  .را مورد بررسی قرار می دهیم این خانواده

 انگلیس  - 

و لذا . در میان کشورهای حقوق عرفی، انگلیس سرسختانه ترین موضع را در برابر اصل حسن نیت دارد

نگلیسی آشکارا حقوقدانان ا.آنچه در آغاز این گفتار بیان شد بیش از همه درباره انگلیس صادق است

این که طرف . بدون توجه به نیت و انگیزه قابل اجرا می باشند ،بیان می کنند که اصوال حقوق قانونی

لذا در . سازد خللی به حقوق وی وارد نمی ،در مقام استیفای حق خود فاقد صداقت یا حسن نیت است

ری الوار با ابعاد خیلی دقیق فروشنده ای برای عرضه مقدا اتفاق افتاد، چندین دهه پیشدعوایی که 

فاقد ابعاد مورد توافق محسوب  بعضی از الوارتهیه شده خیلی کوتاه بودند یعنی؛. قراردادی منعقد کرد

زیرا خریدار می توانست خودازآنها . مشکلی برای خریدار ایجاد نمی  کرد می شدند اما در عمل ،
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گشت تا به  ار راکد شده بود و خریدار دنبال بهانه ای میاما باز. استفاده کند و یا آنها را  بازفروش نماید

بهانه دم دست این بود که الوارها  با مشخصات مورد توافق . ترتیبی خود را از بند قرارداد خالص نماید

آری قرارداد برای تهیه الوار به : مجلس اعیان از این اعتراض حمایت کرد و گفت. هماهنگ نبودند

بهانه و . قرارداد باید دقیقا اجرا شود و  باشد ¼ نیست بلکه دقیقا باید   ¼تقریبا اینچ بمعنای  ¼ابعاد 

وی پس از اینکه دریافت مبیع  مطابق با قرار داد نیست . انگیزه خریدار برای فسخ قرارداد مهم نیست

ارتی به او حق دارد از امتیاز عدم مطابقت کاال با قرارداد استفاده نماید حتی اگر نقض قرارداد هیچ خس

  7نزده باشد

این دیدگاه با دکترین حسن نیت که رعایت حسن نیت را در مقام اعمال ضمانت اجراهای یک  "مسلما

 . ضروری می شمارد مغایرت دارد  7قرارداد

طبیعی است که طرف معامله همواره  ،با عنایت به این  مبنا که استیفاء حق بدون لحاظ انگیزه جایز است

  7از همین رو در نظام سنتی انگلیس، اصل اخطار به مشتری. حقوق و منافع خود باشدخود باید مراقب 

 . از سیطره گسترده ای برخورداربود، گرچه امروزه از شدت و صالبت آن کاسته شده است

حقوقدانان انگلیسی گو این که به صراحت از پذیرش قاعده حسن نیت به نحوی که در کشورهای 

 طفره می روند، اما روح و حقیقت آن را بطور موجبه جزئیه در کالبد نظامحقوق نوشته وجود دارد 

به اعتقاد آنان حقوق انگلیس گاه به همان نتایجی دست می یابد . ساری و جاری می دانند خود حقوقی

در این باره   فسور گودرمثال های پو. که نظام های حقوق نوشته از طریق حسن نیت بدان نایل می شوند
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بر اثر اظهار نظر غلطی به انعقاد قرارداد ترغیب شود  یمثال اگر شخص   7وی می گوید. جه استقابل تو

در این صورت حق فسخ معامله را خواهد داشت حتی اگر آن طرف اظهارات مزبور را صادقانه بیان 

ال و نیز مث. وجود یا عدم حسن نیت مهم نیست، ما راه دیگری برای جبران خسارت داریم. کرده باشد

اگر  یک طرف قرارداد بخاطر نقض قرارداد متحمل ضرری شود ولیکن از هر گونه اقدام معقول و 

معمول برای کاهش خسارات امتناع ورزد، به اندازه ای که می توانسته از ورود خسارت جلوگیری 

اصی این امر نه بخاطر اصل حسن نیت بلکه به دلیل قاعده خ. نماید حق مطالبه خسارت نخواهد داشت

به اندازه ای که خواهان خود اسباب تیره بختی خود را فراهم آورده است نمی : است که می گوید

همچنین فروشنده کاالهای معیوب یا غیر مطابق با موضوع  .تواند از خوانده انتظار غرامت داشته باشد

که صرفا به دلیل عدم قرارداد مسئول است، اما نه بخاطر عدم افشاء عیوب یا اقدام توام با سوء نیت بل

ُ از افشای عیوب  ایفاء تعهد و تامین نکردن آن چه که تعهد کرده بود و نیز مثال شخصی که سهوا

خطرناك کاالیی که عرضه می کند قصور می ورزد  در مقابل دریافت کننده کاال بخاطر ضررهای 

رد نیز وجود و عدم حسن مسئول است، پس در این مو  7(شبه جرم)ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی 

 .خود ضامن می باشد 77نیت مطرح نیست بلکه شخص به علت سهو وغفلت

غاز این گفتار ذکر  نمونه هایی که فوقا از زبان پرفسور گود مطرح شد بار دیگر مطلبی را که در سرآ

ها شد تائید می کند که طرف های معامله به حرکت در چارچوب اصل حسن نیت مقید نیستند بلکه تن

در صورتی که عملی در قلمرو دکترین های عام شبه جرم، اکراه، غفلت و مانند آن قرار گیرد مسئولیت 

 .آور است

به عنوان تائیدی دیگر بر نظریه فوق، می توان دو مورد دیگر از مواردی را که به عکس نظام های 

ت که هیچ تکلیف و یکی از آنها زمانی اس .حقوق نوشته اصل حسن نیت کارآیی ندارد ذکر کرد
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از همین رو شروع مذاکرات . در این هنگام رعایت حسن نیت هیچ ضرورتی ندارد .تعهدی وجود ندارد

بنابراین طرف مذاکره می تواند یکجانبه . قراردادی هیچ تکلیفی برای انعقاد قرارداد ایجاد نمی کند

نده باشد بطوری که فقط امضای مذاکرات را قطع کند حتی اگر طرف  را تا مرز انعقاد قرارداد کشا

مورد دیگر مذاکره همزمان یک طرف با چند طرف است بدون اینکه به هیچ . قراردارد باقی مانده باشد

استدالل . این نیز مسئولیتی به بار نمی آورد. یک از آنها از مذاکره خود با دیگری اطالعی دهد

ق این است که زمانی که طرفین به انجام حقوقدانان انگلیسی برای مسئولیت ناپذیری در موارد فو

مذاکره دعوت می شوند، با علم به وجود خطر و صرف مقداری پول و سرمایه که عمال ممکن است به 

مثال زمانی که یک شرکت ساختمانی به . علت عدم انعقاد قرارداد هدر رود، دعوت مزبور را می پذیرند

ممکن است مبالغ زیادی برای برآوردها و پیش بینی  ای برای قرار داد ساخت دعوت  می شود، مناقصه

پیروز  مناقصهها و طرح مختصات و جداول و نیز نقشه برداری صرف کند و سرانجام هم نتواند در 

البته این همه فرق دارد با موردی که  .می باشد مناقصهاین تازه بخشی از خطرات رقابت در . شود

این . د در حالی که هرگز قصد انعقاد قرارداد را نداردشخصی  دیگری را به مذاکره دعوت می کن

 7نوعی عدم صداقت است که حتی حقوق انگلیس قائل به جبران خسارت است
. 

حال که دیدگاه حقوق انگلیس بعنوان بارزترین نظام حقوقی مخالف با دکترین حسن نیت در مجموعه 

دو  .مخالفت را نیز جویا شویمشایسته است که دلیل این همه  ،کشورهای حقوق عرفی دیده شد

و   قابلیت پیش بینی نتایج ،اوالً :استدالل نیرومند بیش از همه در ورای این نظریه دیده می شود

  یک مساله بسی مهم تر از اجرای عدالت محض است   7حقوقی پیامدهای
یک تاجر باید بداند، در . 

ت موجب می شود که بازرگانان نتوانند به هم ریختن نظم معامال .کجا و در چه موقعیتی قرار  دارد
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مفاهیم مبهم و گنگی چون انصاف و حسن نیت  ،ثانیاُ .برای حیات تجاری خود برنامه ریزی کنند

   .موجب عدم امکان پیش بینی تصمیمات قضایی می گردد

آری دخالت عنصر حسن نیت در قرارداد به راستی پیش بینی آینده قرارداد و عواقب یک اقدام را 

زیرا هر فعل یا ترك فعلی ممکن است به نظر یک طرف امری مغایر با حسن نیت . اممکن می سازدن

اما آیا بدین سبب می توان از اجرای عدالت که آرمان همیشگی بشریت بوده است سر باز  .تلقی شود

رست د آیا سزاوار است هر عمل ناشایست اخالقی را به دلیل ابهام مفهوم حسن نیت توجیه کرد؟ زد؟

اما به کارگیری مداوم و . حسن نیت تا کنون مفهومی شخصی، نسبی و بی ثبات بوده استاست که 

اتکاء مستمر به آن تدریجاً موجب عینی شدن مفهوم و برقراری ضابطه نوعی و در نتیجه ثبات معامالت 

در خصوص شاهد چنین تردیدهایی  کشور به عالوه تاریخ تحوالت حقوق قراردادهای این. خواهد شد

بوده است ولی با گذشت زمان رفته رفته رویه قضائی و بدنبال آن   (fairness)مفاهیمی چون انصاف 

 Unfairقانونگذار دامنه ابهام را محدود و سرانجام این مفهوم در قوانین موضوعه این کشور نظیر

Contract Terms Act منعکس شده است. 

نه هایی از  دلبستگی خود به دکترین حسن نیت را نشان قابل ذکر است که حقوق انگلیس اخیرا نشا

سرسختی پیشین خود دست کشیده و آن را در موارد معین و بطور محدودی از و بدین ترتیب    داده

  اعمال می کند
مهمترین محدودیتی که حتی در تعریف قانونی آن آمده است این است که هر گاه   

از روی سهو و غفلت عمل کرده باشد و یا عمل وی  شخصی صادقانه عمل کند حتی در صورتی که

    .نامعقول باشد، باز هم عمل وی، عملی با حسن نیت تلقی خواهد شد
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 آمریکا  -2

پیش از این  گفتیم که در طیف کشورهای حقوق عرفی، حقوق آمریکا نقطه مقابل حقوق انگلیس 

نیت دارند باید متاثر از حقوق  است و لذا دیگر کشورهای حقوق عرفی را که میانه خوشی با حسن

اعتبار دکترین حسن نیت در کشورهای : فسور فرانس ورث گفته استرچنانکه پو. آمریکا دانست

حقوق عرفی ملهم از انگلستان که پیشقراول سنتی مفاهیم حقوق عرفی است نمی باشد بلکه باید آن را 

الت اندك مانند نیویورك و دکترین حسن نیت نخست درچند ای   در حقوق آمریکا جستجو کرد

 UCC or Uniform )متحد الشکل تجاری آمریکا  مجموعه مقرراتکالیفرنیا مطرح شد و سپس در 

Commercial Code) هم اکنون    مقبولیت یافت و از آن پس رسمیت ملی و همگانی پیدا کرد

 یک  -    بخش به عنوان نمونه .انعکاس یافته است (C C U) چندین ماده از موادنیت در حسن 

ا هر قرارداد ی ،همقرربه تصریح این . حسن نیت را مقرر می دارد مبنی بر لزوم رعایت تعهد کلی و عام

الزام  ناشی از این قانون، رعایت حسن نیت در مرحله اجرا و اعمال ضمانت اجراهای آن را ایجاب می 

بر اساس این ماده حسن نیت . دهد یک تعریف عام از حسن نیت را ارائه می  -   (  ) بخش  7 .نماید

البته برخی از مواد فرعی این قانون .   عبارت از صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله مربوطه است

مقرر می دارد که، حسن نیت نه تنها بمعنای صداقت    بخشمثال . مشتمل بر تعاریف دیگری می باشند

.  معامله منصفانه در تجارت نیز می باشد و معقول عینی و عملی، بلکه بمعنای رعایت استانداردهای

در ماده ( C C U)نیز تحت تاثیر   American Restatement (second) of Contractsطراحان 

مقرر داشته اند که هر قراردادی بر عهده طرف مقابل وظیفه حسن نیت و معامله منصفانه را در     
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بر اساس تعریف ارائه شده در این     .ای آن قرار می دهدمرحله اجرای قرارداد و اعمال ضمانت اجراه

التزام به هدف عام مورد توافق و همراهی با انتظارات موجه طرف : مجموعه، حسن نیت عبارتست از

آنگونه که برخی از شارحان متذکر شده اند، در مجموعه مذکور بجای ارائه تعریفی ایجابی و . دیگر

بی از آن ارائه شده است و لذا ماده مذکور بجای تعریف حسن نیت و مستقیم از حسن نیت، تعریفی سل

در این . اکتفا کرده است (Bad faith)یا ذکر نمونه هایی از آن به ارائه فهرستی از نمونه های سوء نیت 

رفسور سامرز توضیح می دهدکه  برخی از اصطالحات دارای مفهوم مثبتی نیستند و حسن وپ خصوص 

نه به آنچه که  و لذا حسن نیت را باید به آنچه که نیست تعریف کرد،. موارد است نیت از جمله این

    .هست

رفسور فرانس ورث نقل می کنیم که وضعیت آمریکا را در بین کشورهای حقوق وآخرین سخن را از پ

آمریکا در خصوص مساله حسن نیت و : وی می گوید. عرفی و قانون نوشته به زیبایی ترسیم می کند

از یکسو پیشتاز کشورهای حقوق عرفی محسوب می شود، . مله منصفانه، نقشی دوگانه ایفا می کندمعا

    .و از سوی دیگر نقشی واسطه و میانه بین انگلیس و کشورهای قانون نوشته ایفاء می نماید

 استرالیا و كانادا  -3

گفته بعضی از به . این دو کشور را باید در میانه طیف کشورهای حقوق عرفی محسوب کرد

نویسندگان، دکترین حسن نیت در این کشورها هنوز دوران صباوت خود را طی می کند و در مقایسه 

درحقوق کانادا دکترین حسن نیت رفته رفته جایگاه مناسبی پیدا    .با آمریکا دارای وضعیتی میانه است

یک قاعده در حقوق  مطالعه رسمی در این کشور صریحا از درج حسن نیت به عنوان سه. می کند

کمسیون اصالح حقوق ایالت آنتاریو در   7  به عنوان نمونه، در سال . قردادها حمایت کرده است
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در گزارش خود پیرامون لزوم اصالح حقوق  7   به قرداد فروش و در سال  عگزارش خود راج

آلبرتا در سال  و همچنین موء سسه تحقیقات حقوقی و اصالح مقرارات ایالت قردادهای این ایالت

از پیش بینی یک قاعده عام مبنی بر لزوم رعایت حسن نیت همانند حقوق آمریکا حمایت        

    .نموده است

یک جزء الینفک حقوق  حسن نیت لزوما :گوید رفسور جان کارتر میوپ همچنین در حقوق استرالیا، 

مذاکره و اجرای قرارداد و نیز به هنگام زیرا طرفین قراردادی باید در مرحله . قراردادهای استرالیا است

این امرچنان بدیهی است که کسانی باعتقاد ایشان، . اعمال حقوق و اختیارات خود صادقانه عمل کنند

که جز این فکر می کنند یا مرتکب یک فرض کامال غلطی هستند یا باید مفهومی که استانداردی عام 

  .تر و شامل تر باشد را ارائه دهند
  

 

 

 مفهوم و جایگاه حسن نیت در اسناد بین المللی( ث دوممبح

 (CISG)كنوانسیون بیع بین المللی كاال ( گفتار اول 

مذاکرات و مباحثاتی که نهایتا منجر به شکل گیری کنوانسیون بیع بین المللی کاال گردید سالیانی چند 

برای فهم  .حسن نیت  بود یکی از پر چالش ترین موضوعات این کنوانسیون، موضوع. به درازا کشید

نخست گزارشی از تاریخچه وضع  درست تر مفهوم و جایگاه حسن نیت در کنوانسیون سزاوار است

حسن نیت در کنوانسیون که در واقع بیانگر چالش های پیش گفته است ارائه کنیم، سپس به دالیل 

که )ز سوی شارحان کنوانسیون موافقان و مخالفان آن پرداخته و آنگاه مهمترین آراء و نظریاتی که ا
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درباره مفهوم و جایگاه حسن نیت در کنوانسیون بیان شده است ( بعضا خود از واضعان آن نیز بوده اند

  .را بحث و بررسی نمائیم

 تاریخچه وضع ( الف 

 .مطرح شد  7  موضوع حسن نیت در کنوانسیون وین اول بار توسط نمایندگان کشور اسپانیا در سال 

 
شست هشتم گروه کاری متن زیر در دستور کار قرار گرفت گرچه در نشست نهم به بحث و در ن  

 : متن از این قرار است .بررسی آن پرداخته شد

رعایت کرده و بر طبق حسن نیت عمل  تشکیل قرارداد، طرفین باید اصول معامله منصفانه را مرحلهدر "

 .کنند

یا خسارت ناشی از بی احتیاطی عمده، باطل  خسارت عمدی ناشی ازمسئولیت  ازمعافیت شرط  -

 .است

در موردی که شخص از وظایف مربوط به مراقبت متعارف برای تمهید و تشکیل قرارداد تخطی  -

  7 .کند، طرف دیگر می تواند خسارتی را که به علت مزبور متحمل شده است مطالبه نماید

زیرا احساس . ول آن حمایت کردنددر وهله نخست نمایندگان بسیاری از کشورها ازپاراگراف ا

کافی  زمینهنمودند که در بسیاری از نظام ها اصول و مفاهیمی مشابه با آن وجود دارد و بنابراین  می
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  .برای پیش بینی آن در یک سند بین المللی فراهم است
البته مالحظاتی نیز پیرامون آن وجود داشت   

ابهام مفهوم حس نیت این .وم حسن نیت باز می گشتکه مهمترین آن به ابهام و غیر دقیق بودن مفه

  خطر را در پی داشت که معنای آن بسته به قضاوت ارزشی افراد تفاوت پیدا کند
اما دو پاراگراف . 

بدان سبب  ،ثانیا .به دلیل ابهام مفهومی که گفته شد اوال، .بعدی حمایت چندانی نتوانست کسب کند

ر سندی که مربوط به معامالت بین المللی بازرگانان است که احساس شد ممنوعیت قید معافیت د

متذکر شده است قید معافیت فروشنده از مسئولیت  رفسورهانولدوزیرا همانگونه که پ. مناسب نمی باشد

    .می تواند با تقلیل بهای کاال توسط خریدار جبران گردد
. 

 .یدردگذیرش پاراگراف نخست بسنده به دالیل پیش گفته، نهایتا از دو پاراگراف اخیر صرفنظر وبه پ

تعداد قابل     .مورد انتقاد شدید قرار گرفت 7   اما همین مقرره نیز در دور یازدهم کمیسون در سال 

با این توجیه که مفهوم بین اللملی  توجهی از نمایندگان کشورها پیشنهاد حذف آن را مطرح کردند،

درج  ،به اعتقاد گروهی دیگر. صیت ساقط می کندحسن نیت آن قدر مبهم است که آن را عمال از خا

زیرا مفهوم آن تقریبا بطور ضمنی در  مقررات  همقرره ای درباره حسن نیت عملی عبث و بیهوده بود

 و سومین خرده گیری آن بود که هیچ ضمانت. تنظیم کننده روابط تجاری کلیه کشورها وجود داشت

   .اجرایی برای نقض آن پیش بینی نشده بود
 

به اعتقاد آنان مفهوم حسن نیت در سطح . با این همه کسان زیادی از ابقاء مقرره مزبور دفاع می کردند

گرچه مفهوم حسن نیت در همه نظام ها یکسان تلقی نمیشد، محتوی آن از  .جهانی شناخته شده بود
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جرای کافی به عالوه حتی بدون وجود ضمانت ا. طریق تصمیمات قضایی بطور فزاینده ای ملحوظ بود

رفسور هانولد اذعان می دارد، نفس وجود چنین مقرره ای تمایل طرفین وچنانکه پ، برای نقض آن

معامله و دادگاهها را بدین موضوع نشان می دهد که در معامالت بازرگانی بین المللی استانداردهای 

از آرمانهای مربوط همچنین امید می رفت که پذیرش چنین مقرره ای برخی  باالیی مورد انتظار است

المللی را رواج داده و رویه های تجاری نامطلوب یا تبعیض آمیز را کاهش  به نظم اقتصادی نوین بین

در حالی که حذف مقرره مزبور چه بسا کمیسیون را در معرض این اتهام قرار می داد که به . بخشد

 .اعتقاد آنان رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل ضروری نیست
     

برخی از کشورهای در حال توسعه از این بابت نگران بودند که نکند معامله منصفانه                                    

(Fair dealing ) به استانداردهای جاری و رایج در رویه های تجاری بین المللی برگردان شود، در

   .حالی که استانداردهای مزبور ضرورتا منصفانه نبودند
به     اد جایگزینی همکاری بین المللیپیشنه  

زیرا اصطالح مزبور آنقدر مبهم و تاریک بود که تعیین . جای حسن نیت نیز مشکل را بغرنج تر می کرد

     .دقیق قلمرو و آثار آن ناممکن بود

را دنبال  7  به منظور برون رفت از این تنگنا گروه کاری تصمیم گرفت که یک مصالحه و سازش

   .کند
نخستین راه حل این بود . منظور چند راه حل مسالمت جویانه را مورد بررسی قراردادبه همین  

اما این پیشنهاد رد شد زیرا آن موجب تهی شدن حسن . که حسن نیت در مقدمه کنوانسیون ذکر شود

به منظور تفسیر   پیشنهاد بعدی درج حسن نیت در ضمن یک ماده. نیت از هر گونه خاصیت می گردید
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این نظر نیز با این استدالل که هدف از مقرره راجع به حسن نیت تعیین . و رفتار طرفین بود تارااظه

مصالحه ای که بیش . قصد و نیت طرفین نبوده، بلکه تعیین یک استاندارد رفتاری است مردود اعالم شد

 .شد به ترتیب زیر تدوین  از همه مورد حمایت قرار گرفت عبارت جدیدی بود که در قالب ماده 

 

“In the interpretation and application of this Convention regard is to be had to 

its international character and to the need to promote uniformity and the 

observance of good faith in international trade.” 

 

 Applicationجای واژه یافته است ،به جز این که تبلور  7- متن فوق در حال حاضر در قالب ماده  

    .که البته هیچ تغییر معنایی ایجاد نمی شودتغییر یافته است 

   .تالش هایی برای احیاء مفهوم حسن نیت صورت گرفت     سر انجام  در کنفرانس وین به سال 
  

نروژ پیشنهاد کرد که عنصر  .نروژ و ایتالیا از محدود شدن حسن نیت به تفسیر کنوانسیون ناراضی بودند

انتقال یابد تا معلوم شود که حسن نیت ناظر به (کنونی  ماده ) 7حذف و به ماده   حسن نیت از ماده 

 ..تفسیر قرار داد بیع است نه تفسیر کنوانسیون
پیشنهاد ایتالیا از این فرا تر رفته،مقرر می داشت که    

اما همه این تالش ها  .است االجرارار داد الزم تفسیر و اجرای ق اصل حسن نیت در مقام تشکیل،

زیرا احساس عمومی بر آن بود که ماده .به شکل کنونی ازتصویب گذشت 7- شکست خورد و ماده 

بر آیند مصالحه ای است که سخت به دست آمده و طرح و بررسی مجدد آن دلیل موجه و کافی   7- 

     .ندارد

   CISGن نیت در سنددالیل موافقت و مخالفت با درج حس( ب 
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گرچه برخی از دالیل موافقت و مخالفت با درج حسن نیت در کنوانسیون بیع بین المللی در ضمن بیان 

اکنون بطور مستقل این باب را می گشاییم تا شناخت مبسوط تری  گفته شد، 7- تاریخچه وضع ماده 

  .ا باز گو می کنیمنخست دالیل مخالفان و سپس ادله موافقان ر .از موضوع به دست آید

 دالیل مخالفت - 

 :دالیل مخالفت را بدین ترتیب می توان ذکر کرد 

 اخالقی بودن مفهوم - - 

بر اساس این     .حسن نیت مفهومی اخالقی است و نباید آن را به سطح اصول حقوقی ارتقاء داد

و ضرورتی بر خوردار  رویکرد حسن نیت گر چه از لحاظ اخالقی امری پسندیده است اما از چنان الزام

و لذا درج آن در کنوانسیونی که تماما حاوی .نیست که بتواند موضوع یک گزاره حقوقی قرار گیرد 

 .اصول حقوقی و بیانگر باید ها و نباید های قانونی است منطقی به نظر نمی رسید

 ابهام مفهوم  - -2

 .وان از آن ارائه دادحسن نیت مفهومی گنگ و غیر دقیق است و لذا تفسیر واحدی نمیت
و حال آن که    

در سندی که در صدد یکسان سازی مقررات حاکم بر روابط تجاری است باید مفاهیمی چنان روشن 

حتی گفته می شد که ابهام بیش از حد این . به کار رود که مانع تشتت آراء و تنوع برداشت ها گردد

 .مفهوم آن را عمال بی خاصیت و بی معنا کرده است
    

  عدم تعیین ضمانت اجرا - -3
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پیش بینی تعهد بدون تعیین تکلیف در     .ضمانت اجرای نقض حسن نیت معلوم و مشخص نبود

 .خصوص نقض آن عملی بیهوده محسوب می گردید

 عدم حتمیت و عدم قابلیت پیش بینی  - -4

ل بر مخالفت با حسن این استدالل را که اتفاقا کمتر مورد توجه قرار گرفته است می توان قویترین دلی

مطرح شده است بر این اساس استوار  ال استدالل مزبور که از سوی حقوقدانان کامن .نیت تلقی کرد

است که مفهوم حسن نیت گرچه ممکن است به اجرای اخالق و عدالت بیانجامد ولیکن از آن رو که 

7  موجب عدم قابلیت پیش بینی می شود مردود است
ه تجارت طرفین باید در عرص :توضیح آن که  .

حقوق و تکالیفشان دقیقا چیست و هر فعل یا ترك فعلی دقیقا چه تاثیری . بدانند که درکجا قرار دارند

در حالی که عنصر حسن نیت به دلیل ابهام مفهومی خود موجب ابهام . در سرنوشت قرار داد می گذارد

حسن نیت  فته شد  به اعتقاد بعضی،چنانکه پیش از این نیز گ .در پاسخ به همه مسائل فوق می شد

مفهومی ذهنی و شخصی است و لذا هر کس از دیدگاه خود آن را ارزیابی می کند و همین امر موجب 

در حالی که از دیدگاه شخصی فعل یا ترك فعلی ممکن است توام با . عدم ثبات قرارداد می گردد

 .ت ارزیابی گرددحسن نیت تلقی شود به نظر دیگری ممکن است خالی از حسن نی

به گفته . در قرارداد یاد کرده اند "حتمیت"به عنوان لزوم     برخی دیگر از موضوع قابلیت پیش بینی

تمیت نیز از اصل اصل ح. آنان دخالت عنصر حسن نیت در قرارداد با اصل لزوم حتمیت مغایرت دارد

    ین است کهو پیش فرض تئوری کالسیک قراردادی ا ،ناشی می شود آزادی قراردادها

   ."جزدرچارچوب آنچه که درباره آن توافق شده است هیچ وظیفه دیگری وجود ندارد"
 

 لغویت  - -5
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به نظر عده ای دیگر پیش بینی حسن نیت به علت شدت وضوح وکثرت مقبولیت، عملی لغو و بیهوده 

ظ است و لذا به عقیده این دسته ، حسن نیت در مقررات تجاری همه کشورها بطور ضمنی ملحو. است

 .درج آن در سند کنواسیون ضروری نمی باشد
    

 

 دالیل موافقت  -2

  مقبولیت جهانی - -2

به اعتقاد موافقان درج حسن نیت در کنواسیون بیع بین المللی، مفهوم مزبور در سطح جهانی شهرت و 

 بنابراین درج آن در یک سند بین المللی بی ضرر بود .مقبولیت داشت
دیدیم که برخی اندکی قبل  .   

به اعتقاد آنان از آنجا که حسن . دقیقا به همین علت با درج حسن نیت در سند کنواسیون مخالف بودند

نیت بطور ضمنی در مقررات همه کشورها ملحوظ نظر است، درج دوباره آن در کنواسیون عملی لغو و 

 .بیهوده است

 ضرورت -2-2

وانسیون، ضرورت گسترش رفتار منطبق با حسن نیت دلیل دیگر بر موافقت با درج حسن نیت درکن 

به اعتقاد موافقان پیشروی حسن نیت به درون سندی که سازمان دهنده تجارت بین الملل است در  .است

ای بعنوان یک   واقع گسترش ارزشمند یک هنجار رفتاری است که در تجارت بین الملل بطور گسترده

    .ضرورت  به رسمیت شناخته می شود

 بیم و امید-3-2

به اعتقاد موافقان درج حسن نیت در کنوانسیون، عدم التزام رسمی به آن در سند کنوانسیون، ممکن بود 

رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل   این توهم را ایجاد کند که از نظر کمیسیون تنظیم کننده سند
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ا و آرزوهای مربوط به به عکس با پذیرش آن امید می رفت که برخی از آرمان ه. ضروری نیست

تشکیل نظم نوین اقتصادی بین المللی برآورده شده و از رویه های نا مطلوب یا تبعیض آمیز اقتصادی 

   .کاسته شود
  

 ترویج عدالت -4-2

شده و      دست کم از مفهوم برخی نوشته ها بر می آید که حسن نیت موجب رواج عدالت معامالتی

    .کاهد از خشونت و صالبت اصول حقوقی می

به راستی جمود بر اجرای خشک اصول حقوقی و سرپیچی از هر گونه انعطاف در مقام تفسیر و اجرای 

آیا عقل سلیم و منطق عدالت می پذیرد که مثال . آنها ما را از فلسفه و هدف از وضع آنها دور می سازد

گفته شده است که حسن  .کرد اصاله اللزوم را به هر قیمتی حتی به بهای ورود ضرر به دیگری باید اجرا

 .نیت موجب تعدیل این روندگی میگردد

البته مخالفان دکترین حسن نیت نیز که با این مشکل مواجه بوده اند، در مقام چاره جویی برآمده 

که در درون  7  با مفاهیمی مشابه با حسن نیت مانند نامعقول بودن و عدم رعایت وجدان: اند گفته

 .   تعبیه شده است می توان از خشونت و تندی اعمال اصول حقوقی کاهید دستگاه حقوقی کامن ال

  مفهوم( ج 

دیدیم که سرانجام پس از کشمش های طوالنی و در نتیجه مصالحه ای سخت، دکترین حسن  نیت به 

 .تبلور یافتکنوانسیون  7- شکل زیر در ماده 

“In the interpretation of this convention regard is to be had to its international 

character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of 

good faith in international trade.” 
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بر سر  با وجود توافق در مورد درج این ماده در کنوانسیون، اختالفات خاتمه نیافت، بلکه نزاع جدیدی

. در گرفته است and the observance of good faith in international trade عبارت

 .دو احتمال پیشنهاد شده است. ریشه این منازعه به ظاهر لفظی در مبدا بازگشت عبارت مزبور است

و احتمال دیگر آن است . معطوف باشد Promoteبه واژه احتمال نخست آن است که عبارت مزبور 

   .جمله عطف شده باشد که این واژه به صدر
عطف Uniformity به    observanceآیابه بیان دیگر  

زیرا بنابر . روشن است که نتیجه اختالف کامال سرنوشت ساز است ؟ To the needشده است یا به خود

این  7- نیز باشد مفهوم ماده  observance of good faithبه اصطالح نحوی عامل   Promoteاول که

رویه واحد در اجرای کنوانسیون و  مفسران کنوانسیون باید به ضرورت ترویج و توسعه خواهد شد که

به بیان دیگر، قضات و داوران در  .نیز رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل توجه کافی مبذول دارند

ها بر مقام تفسیر و اعمال مقرارت این سند باید بدور از مالحظات، گرایشات و منافع ملی و سیاسی و تن

این تکلیف نظیر همان تکلیفی است که  .تفسیر نمایند مقررات کنوانسیون را  اساس محتوی و مفاد آن

 ولی بنا بر احتمال دوم .وین پیش بینی می نماید     کنوانسیون حقوق معاهدات سال    ماده 

به اصطالح   andعطف شده و حرف  to the needبه  observance of good faithکه

قضات و داوران در مقام تفسیر این سند عالوه بر دو نقش بسیار مهم  استیناف بوده باشد واو  نحوی

رویه واحد در  ضرورت ترویج و توسعه فرا ملی و بین المللی سند وویژه گی   نخست یعنی لحاظ

آن باید همانند یک راهنما و مرشد اخالق و آداب یک تجارت آمیخته با صداقت و دوستی اجرای 

بدین  .به چنین رویه های اخالقی راهنمائی نمایند  را ل نموده و با تفسیر خود طرفین قراردادی عم
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به مفسران کنوانسیون، قضات و داوران  هشداریک  تنها در احتمال نخست ترتیب عنصر حسن نیت

تجارت  در رعایت حسن نیت بنا بر احتمال دوم اگر چه توجه به ترویج و، آنکهحال . شد قلمداد خواهد

می باشد، پر واضح است که ترویج حسن  مفسران کنوانسیون به هنگام تفسیرمتوجه  مللی به ظاهرلبین ا

نیت از طریق تفسیر مقرارت این کنوانسیون که بخش عمده آن ناظر به تعهدات طرفین قراداد می باشد 

بر . نیز وجود داردگری یای ددیدگاه البته .اقدین را تحت تاثیر قرار خواهد دادعبه شدت وظایف مت

حال آنکه بنا بر . یک تکلیف قراداد برای هر دو طرف قراردادی استدیدگاه حسن نیت  یک اساس

دیدگاه دیگر رعایت حسن نیت نه تنها یک تکلیف قراردادی فراگیر برای هر دو طرف قراردادی است 

  قاعده بنیادی و ماهویو  صلاکه می توان آن را یک بلکه از آنچنان کارکرد و نقشی بر خوردار است 

 بنابر رویکرد  به عبارت دیگر،. تلقی نمود و از جمله اصول کلی که کنوانسیون بر آن مبتنی شده است

را تعیین می کند  و قرارداد حسن نیت تنها حدود و ثغور حقوق و تعهدات مصرح در کنوانسیون اول

ل گفته شده به وسیله حسن نیت یک سلسله مسائل عالوه بر تعیین و تحدید مسائ ومبنابر رویکرد د لی و

به بیان دیگر حسن نیت خود منبع خالق و آفریننده برخی حقوق و . ناگفته نیز بدین وسیله پاسخ می یابد

 .تعهدات تازه می گردد

و اصل   اصل تفسیری، تعهد قراردادی: را به اختصار تحت عناوین آنها مزبور ایدیدگاهنظر به اهمیت 

 .ادی بررسی می نمائیمکلی بنی

 اصل تفسیری   - 

حسن نیت وظیفه طرفین قرارداد  از نقطه نظر این سند شمار زیادی از شارحان کنوانسیون معتقدند که

بر این اساس،     .تنها ابزاری جهت تفسیر مقررات کنوانسیون به شمار می رودحد اکثر نیست، بلکه 
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و هر گونه   پرتو اصل حسن نیت تفسیر شود همه حقوق و تعهدات مذکور در کنوانسیون باید در

اندیشی یا بد رفتاری یکی از طرفین قرارداد اعتبار بخشد  برداشتی از مقررات که به سوء نیت و بد

    .محکوم به رد است

به گفته آنان، اصطالح . است 7- یک استدالل مهم این گروه از شارحان کنوانسیون ظاهر عبارت ماده

کنوانسیون آمده است و سبک و سیاق ادبی آن تنها با اعطای  7- ط در ماده حسن نیت بطور صریح فق

ن، اعالم کنوانسیو   به عنوان مثال بر حسب ماده . نقش تفسیری به عنصر حسن نیت سازگاری دارد

حال اگر  .اصل میشود که به محل تجارت یا به نشانی پستی او تحویل گرددقبول هنگامی به مخاطب و

که ضمنا دارای اقامتگاه تجاری می باشد برای مدت ( موجب)بداند که طرف دیگر ( ابلق) قبول کننده

زمان قابل توجهی از منزل خود دور است و با این وصف اعالم قبولی را به آدرس پستی او ارسال 

 .   نماید، شرط حسن نیت را نقض کرده است 

به مذاکرات و  7- بر ظاهر متن ماده وی عالوه  .رفسور هانولد در شمار طرفداران این نظریه استوپ

    .تفاده می نمایدتاریخچه وضع آن نیز اس

از . بعضی معتقدند که مصالحه مزبور در عمل به حذف اصل حسن نیت از کنوانسیون منجر شده است

مقرره حاضر نمایانگر یک مصالحه عجیب و “ایشان معتقد است که  .جمله اینان آقای ارسی است

                                                                                                                                                                      

Convention on Contracts for International Sales, Matthew Bender, 1984, Sim, Disa, 

Opcit., p. 17, Enderlein, F. and Maskow, D., International Sales Law, Oceana 

Publications, 1992, at 75, and, Klein, John, Good Faith in International Transactions, 

15 Liverpool L. Rev., 1993, available in Pace University School of Law’s Home 

Page. 

 
 8 
براي تبیین این رویكرد من توان آن را به قاعده الضرر در فقه اسالمي یا اصل چهلم قانون اساسي ایران  

داشته و مثالً اصل ( حكومت ) تشبیه كرد كه به اصطالح اصولي بر كلیه حقوق و تعهدات وجمیع احكام 

 .كه از اصول مسلم فقهي و حقوقي است تحدید و تنظیم مي نمایدرا ( قاعده تسلیط ) مالكیت 
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اما بر خالف اعتقاد ایشان به نظر می     ”قیقت اصل حسن نیت را مدفون می کندغریب است که در ح

رسد مصالحه مزبور سرانجام به سود دیدگاه حقوق موضوعه خاتمه یافته است و اگر تا هنگام وضع 

رعایت حسن نیت یک عرف تجاری نبوده است با اعتبار یافتن آن به عنوان ، 7- حسن نیت در ماده

ه تدریج یک عرف جدید تجاری مبنی بر رعایت حسن نیت در حال شکل گیری یک اصل تفسیری ب

ممکن نیست که قضات، داوران و دیگر مفسران ، همانطوریکه فوقا یاد آوری شد، زیرا .است

کنوانسیون مکلف به ترویج حسن نیت در عرصه تجارت بین الملل باشند ولیکن اشخاص تجار که خود 

و نیز بعید است که مالحظه اصل حسن نیت . از این تکلیف معاف باشندموضوع تجارت بین الملل اند 

معیار تفسیر مقررات کنوانسیون قلمداد گردد و مفسران ملزم به اعمال آن در هنگام تفسیر باشند ولی 

طرف های یک معامله بین المللی که خود موضوع حق و تکلیف حسن نیت مقرر در کنوانسیون می 

    .ای آن سر باز زنند باشند بتوانند از اجر

این تحلیل که بر نقش غیر مستقیم نظریه تفسیری حسن نیت در ایجاد تکلیف برای متعاملین تاکید دارد، 

وظیفه متعاملین به رعایت حسن نیت یک بار به عنوان . در برخی از شرح های کنوانسیون دیده می شود

دیگر به عنوان الزمه فرآیند تفسیر به شمار الزمه تکلیف مفسران کنوانسیون به ترویج حسن نیت و بار 

مطمئنا تنها با الزام طرفین به رعایت حسن نیت است که “: یکی از نویسندگان می گوید. آمده است

حسن نیت با ارائه  "ترویج"مساله . حسن نیت در تجارت بین الملل می تواند به حقیقت ترویج شود

زیر بار مسئولیت رفتار ناشی از سوء نیت شانه خالی کنند که اجازه دهد طرفین از  7- تفسیری از ماده

عایت حسن نیت را به عنوان همین نویسنده پس از آن که ر(. نقض غرض خواهد شد)منتفی خواهد شد 

وی تصریح . آن را بعنوان الزمه عملیات تفسیر نیز معرفی می نماید ،آن تثبیت می کند "ترویج "الزمه 
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وظیفه حسن نیت را به طرفین قراردادی تحمیل ننموده  7- یم که ماده حتی اگر بپذیر"می کند که 

زیرا . باز مساله باقی است، وصرفا ایجاب می کند که مقررات کنوانسیون با حسن نیت تفسیر شود

نیز مقرر کرده  7- دارد و ماده  کنوانسیون، حقوق و تعهدات طرفین را در بیع بین المللی کاال مقرر می

حال با اطمینان می توان نتیجه . تفسیر این مقررات، اصل حسن نیت باید لحاظ شود است که هنگام

گرفت که تفسیر کنوانسیون با لحاظ حسن نیت بدون آن که رفتار طرفین را به طور غیر مستقیم تحت 

حسن ": نویسنده ای دیگر از این دیدگاه حمایت کرده، می گوید     ".تاثیر قرار دهد ممکن نیست

الء شکل نمی گیرد و در عمل هنگامی بعنوان یک قاعده تحقق می یابد که اشخاص ملزم به نیت در خ

 ."اعمال آن باشند
  7 

در پایان این مبحث الزم به ذکر است که شمار قابل توجهی از شارحان نیز اصل حسن نیت را نه به  

رارداد و توافق فیما بین به عنوان معیاری برای تفسیر کنوانسیون بلکه بعنوان استانداردی برای تفسیر ق

البته نمایندگان حقوق عرفی در هنگام مذاکرات راجع به کنوانسیون با چنین     .شمار آورده اند

   .جایگاهی برای حسن نیت مخالفت ورزیدند
  

 تعهد و تکلیف  -2

از آن جانبداری می کنند، رعایت حسن نیت     بر اساس این رویکرد که برخی از نویسندگان بزرگ 

  7- عبارت ماده ، به اعتقاد ایشان .سط طرفین قرارداد بر حسب کنوانسیون یک تعهد و تکلیف استتو
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را مقرر می دارد باید تفسیر موسع  "حسن نیت در تجارت بین الملل رعایتضرورت ترویج "را که 

     .کنیمکرده، چنانکه آن را به اصل کنوانسیون ناظر می دانیم بعنوان وظیفه طرفین نیز باید تلقی 

و  7- انتقاد مهمی که به این ادعا وارد است نادیده گرفتن تمام سوابق تاریخی مربوط به وضع ماده

فراموش کردن همه گفتگوهایی است که در مخالفت با تعیین تکلیف در خصوص رعایت حسن نیت 

ه تالش کنوانسون نشان می دهد که هر گون 7نیم نگاهی به تاریخچه وضع ماده . صورت گرفته است

     .برای طرح حسن نیت بعنوان یک تعهد اساسی شکست خورده و مورد قبول قرار نگرفته است

شاید به همین سبب باشد که برخی دیگر از شارحان بدون آنکه از اصل ادعا صرفنظر کرده باشند آن را 

استوار کرده و وظیفه   ( ) آنان بنیاد استدالل خود را بر مبنای ماده. بر مبانی دیگری استوار نموده اند

در واقع آنان با تشکیل یک قیاس . حسن نیت را یک تعهد برخاسته از عرف عام تجارت تلقی کرده اند

. منطقی نتیجه گرفته اند که به حکم کنوانسیون رعایت حسن نیت توسط طرفین قرارداد ضروری است

 Lex)ف عام بارزگانی جدیددر صغری  قیاس خود آورده اند که تعهد حسن نیت بی شک از موارد عر

mercatoria )طرفین ملتزم ": کنوانسیون به ترتیب زیر آمده است   کبری قیاس نیز که در ماده     .است

همان ماده   قسمت  در و "به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به فیما بین می باشند

ه نسبت به آن وقوف داشته اند یا می فرض بر این است که طرفین عرف و عادتی را ک": آمده است

وقوف می داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین الملل کامال شناخته شده و طرفین  ستیبای

قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص، بطور منظم آن را رعایت می کنند، به نحو ضمنی 

 ."ی که خالف آن ثابت شودبرقرارداد فیما بین یا انعقاد آن حاکم ساخته اند مگر در موارد
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 (اوال : اما بر این استدالل نیز انتقاداتی چند وارد آمده است که به اختصار برخی از آنها را ذکر می کنیم

این مفهوم عالوه بر عرف و عادت . اعم از عرف و عادت استLex mercatoria گفته شده است که 

و حال      .تاسیس حقوقی دیگر نیز می شود شامل مقررات عام بین الملل، اصول کلی حقوق و چندین

رحان نیز که حسن نیت را از فقط از عرف و عادت سخن گفته است و آن دسته از شا  ( ) آن که ماده

مرکاتوریا دانسته اند معلوم نساخته اند که آن را از کدامیک از تاسیس های مشمول   لکس  عناصر

میان خانواده های حقوقی و  ،انکه در مباحث قبلی دیدیمثانیا، چن .نتاج کرده اندتمرکاتوریا اس  لکس

های زیر مجموعه شان در خصوص حسن نیت اختالفات   حتی در درون هر خانواده میان نظام

البته  .با این وجود چگونه می توان آن را یک عرف مسلم بین الملل دانست. چشمگیری وجود داشت

همه نظام ها بعنوان یک اصل عام شناخته شده باشد اگر حسن نیت حتی در همه مقررات حقوقی و در 

زیرا حداقل شرط تشکیل عرف، تکرار مداوم یک   .باز هم نمیتوان آن را یک نهاد عرفی تلقی کرد

 .رفتار مشخص است

باید افزود که در طی مذاکرات مربوط به کنوانسیون، اصوال موضوع عرف های تجاری صف 

تصور وجود  زیرا این     .شورهای توسعه یافته جدا ساختکشورهای در حال توسعه را از صف ک

داشت که بسیاری از عرف های غالب و جاری در عرصه تجارت توسط کشورهای توسعه یافته تاسیس 

و گسترش یافته اند در حالی که به اعتقاد کشورهای در حال توسعه آنها همیشه منصفانه و عادالنه 

د حسن نیت بر مبنای عرف بین المللی به متن کنوانسیون راه یابد نبودند، در نتیجه آنان از اینکه تعه

 .هراسناك بودند و چنین امری می توانست اعتماد آنان را از سند مزبور سلب نماید
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بلی حسن نیت را می توان بعنوان یک عرف خاص و منطقه ای پذیرفت اما ادعای باالتر و پذیرش آن 

 .شوار استبعنوان یک عرف عام بین المللی جدا د
    

به رغم مردود شمرده شدن ابتنای تکلیف حسن نیت بر عرف عام هنوز امید به استنباط تکلیف مزبور از 

زیرا به اعتقاد گروهی دیگر از شارحان کنوانسیون، تکلیف مزبور . کنوانسیون به یاس مبدل نشده است

فسور فرانس ورث یکی از ورپ. از اصول عامی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است قابل استنباط است

 . راویان این قرائت از کنوانسیون می باشد

به گفته وی گرچه بعضی از تفاسیر مطرح درباره کنوانسیون حاکی از قرائت ادبی کنوانسیون و در 

نتیجه عدم احراز صریح حسن نیت از آن می باشد، در عین حال همان گروه معتقدند که می توان 

 7  .اصولی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است استنباط و استخراج کردوظیفه حسن نیت را از 

گزارش  قضائی در این خصوص، در اندك آرای علیرغم قلت رویهدر پایان جالب است بدانیم که 

عمال رعایت حسن نیت را بعنوان یک تکلیف الزم االجرا  کشورهای عضو کنوانسیون محاکمشده 

نویسندگان، در سال های دهه اول کنوانسیون دادگاهها رعایت حسن به تصریح یکی از . تلقی کرده اند

    .نیت به هنگام اجرای قرارداد را بعنوان وظیفه متعاملین قلمداد نموده اند

 اصل عام و بنیادین كنوانسیون  - 

بر مبنای این دیدگاه، حسن نیت از قواعد و اصولی است که کلیت کنوانسیون بر آن بنا نهاده شده 

به رعایت منحصرا قاعده ای تفسیری باشد که از آن نتوان تعهد  7- ز همین رو اگر حتی ماده ا. است

را استخراج کرد، می توان آن را از زیر ساخت های کنوانسیون و به بیان  توسط طرفین قرداد  حسن نیت
                                                           

146
 Ibid., pp. 22-23. 

147
 Farnsworth, E. Allen, Duties of Good Faith and Fair Dealing under the 

UNIDROIT Principles, relevant International Conventions and National Laws, op. 

cit., p. 7, Schlechtriem, Peter, Uniform Sales Law, (Manzsche Verlage- und 

Universitatsbuchhandlung, Vienna, 1986) at p. 39, and, Flemegas, John, Comparative 

Editorial Remarks on the Concept of Good Faith in the CISG and the PECL, p. 1, 

available in Pace University School of Law’s Home Page. 
148
 For more detail on these courts’ decisions, see: Powers, Paul J., op. cit. pp. 7-8. 



 49 

دیدگاه که دقیقا  این. تعهد تنها یکی از ثمرات آن باشد این  دیگر از قاعده ای نانوشته استنباط کرد که

در نقطه مقابل نظریه تفسیری قرار گرفته و از نظریه دوم که حسن نیت را یک تعهد قراردادی قلمداد 

حال به مهمترین ادله ای که . نیازمند دالیلی متقن و آسیب ناپذیر است  مطمئنا ،می کرد پیشرو تر است

 .در تایید این نظریه اقامه شده است می پردازیم

 ( 7-2ماده)  C ISGاصول عام كنوانسیون د بهاستنا-3- 

بدیهی است که هیچ قانون ملی یا بین المللی قادر به پیش بینی همه اوضاع احوال ممکن نبوده و قهرا 

حلهایی کلی  گاه قوانین، راه    برای پر کردن چنین خالهایی. دچار خال های ناخواسته ای می گردد

کنوانسیون . جمال و یا حتی تعارض بتوان به آنها مراجعه کرددر نظر می گیرند که در موارد سکوت، ا

 :به موجب این ماده . چنین سیاستی اتخاذ کرده است 7- بیع بین المللی نیز با وضع ماده 

مسایل مربوط به موضوعات تحت حاکمیت کنوانسیون حاضر که تکلیف آنها صراحتا تعیین نشده “

نی بر آنها است، و در صورت فقدان این گونه اصول، طبق طبق اصول کلی ای که این کنوانسیون مبت

 ".قانونی که حسب قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است، حل و فصل خواهد شد

یکی ارجاع به اصول  :کنوانسیون برای پر کردن خالها دو چیز است تکنیکهایچنانکه مشاهده می شود 

مال قانون ملی مناسب بر اساس قواعد حقوق بین کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و دیگری اع

 .الملل خصوصی

نخست کنوانسیون معتقدند که حسن نیت از  تکنیکحال برخی از شارحان کنوانسیون با استناد به 

اما روشن است که استدالل تا بدین حد مصادره به . اصول کلی است که کنوانسیون بر آنها مبتنی است

برای اثبات  این که کنوانسیون مبتنی بر یک سلسله اصول است د بهاستنا یمطلوب است و به تعبیر اصول

- آری ماده  .که حسن نیت از اصول کنوانسیون است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است امر این
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، کبری استدالل را تشکیل می دهد اما برای تکمیل قیاس باید صغری استدالل را نیز پی جویی کرده، 7

شاید که قیاسی منطقی و منتج بدست آید که حاصل آن تلقی حسن نیت بعنوان . ائیمبدان ملحق نم

به  فروعی استنتاج کرد که یکی از آنها تعهد ،اصلی از اصول کنوانسیون باشد و آنگاه بتوان از این اصل

بدین ترتیب برای تکمیل قیاس . باشد توسط متعاقدین  حسن نیت در یک قرارداد بین المللی رعایت

 7- وق االشعار باید اثبات کنیم که حسن نیت یکی از آن اصول کلی است که مورد نظر ماده ف

 . بدین منظور نخست باید راههای استخراج و کشف اصول را استخراج کرد. باشد می

بعضی گفته اند از متن کنوانسیون و نیز از تاریخچه و سایر . در پاسخ راههای چندی معرفی شده اند

برخی دیگر عالوه بر اینها     .می توان اصول کلی را استخراج کرد( legislative history)نی سوابق تقنیی

را نیز منبع اکتشاف اصل معرفی ( Context)اینها بستری را که متن در آن روییده و عوامل فرامتنی 

 مساله به( Analogy)همچنین قیاس  .که مطمئنا مالحظه تاریخچه یکی از همان عوامل است    کرده اند

مقرراتی که بیشترین و تنگاتنگ ترین ارتباط را با آن دارند راه دیگر اکتشاف اصول معرفی شده 

بر همه راههای فوق افزوده شده است استنباط اصلی چنان کلی و فراگیر که کنوانسیون را     .است

.تحکیم و پشتیبانی نماید( a whole as)بعنوان یک کل 
   

  

به . طریق به عنوان یک اصل کلی استنباط و استخراج گردیده است حال باید دید حسن نیت از کدامین

برخی . نظر می رسد نویسندگان بر حسب سالیق خود هر یک از راهی خاص طی طریق کرده اند

آخرین شیوه را پیشه کرده و با استقصاء نمونه هایی که در واقع می توانند نمودهای عینی و عملی حسن 

که مفهوم حسن نیت اصلی عام است که کلیت کنوانسیون را تحکیم و  نیت باشند نتیجه گرفته اند
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استشهاد کرده اند   7  اینان بر گزارش دبیر خانه کنوانسیون راجع به پیش نویس     .پشتیبانی می نماید

حسن )در مقررات کنوانسیون مصادیق و نمونه های فراوانی از اعمال این اصل : که توضیح می دهد

 7  / ( فعلی   - )   / ( فعلی   - - b)    / (  b) ود از جمله می توان به ماده مشاهده می ش( نیت

- ) 7 ،   / ،   / ( فعلی   و    )  و  7 ( فعلی    )   ( فعلی 7 و   )   و   ( فعلی   - )

در ادامه این گزارش آمده است که اصل . استناد کرد (فعلی   تا    ) 77و   7 (فعلی    ،   - ،   

سن نیت فراتراز این نمونه هاست و آن به همه جوانب تفسیر و اعمال مقررات کنوانسیون اعمال می ح

     .گردد

از طریق قیاس به انضمام سر جمع کردن همه موارد و مصادیقی که بنحوی انعکاس دهنده سریان و 

بدین . ه استجریان یا روح حسن نیت در مجموعه کنوانسیون است نیز دکترین مزبور استنباط گردید

که ( Fair dealing)و معامله منصفانه ( Reasonableness)ترتیب که مفاهیم متعارف و معقول بودن 

   جلوه های دیگری از مفهوم حسن نیت می باشند در سراسر کنوانسیون موج می زنند
 . 

سوخ و بازتاب حسن نیت در جلوه های مختلف بدین حد از وفور در مقرات کنوانسیون نشان از عمق ر

نفوذ آن در کنوانسیون دارد به حدی که می توان نتیجه گرفت که حسن نیت اصلی مهم از اصول کلی 

 7  .کنوانسیون می باشد
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Peter Schlechtriem  در زمره طرفداران این نظریه بوده و به صراحت معتقد است که حسن نیت 

حتی اگر این ، مدنی آلمان بدل شود قانون    مذکور در کنوانسیون باید به یک قاعده کلی نظیر ماده 

زیرا اصول . باشدو صریحا بعنوان تکلیف متعاملین پیش بینی نشده  هاصطالح تنها یک اصل تفسیری بود

     .از کنوانسیون قابل استخراج و استنباط می باشند "حسن نیت"کلی حقوقی نظیر 

ام و اساسی کنوانسیون منتهی شد اکنون قیاسی را که به استنتاج دکترین حسن نیت بعنوان یک اصل ع

 :دوباره مرور می کنیم 

از مجموعه متن و فرامتن کنوانسیون بدست می آید که حسن نیت از اصولی است که کنوانسیون بر  ( 

 .آن مبتنی است

اصولی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است می توانند موضوعات تحت حاکمیت کنوانسیون را که   ( 

 .ن نشده اند حل و فصل نمایندتکلیف آنها صراحتا تعیی

بنابراین تکلیف حسن نیت از جمله موضوعاتی است که می توان آن را به کنوانسیون منتسب کرده و  

 .لزوم مراعات آن را استنتاج نمود

 

  5 استناد به منابعی غیر از كنوانسیون -2-3

بنایی کنوانسیون را  برخی از شارحان و نویسندگان برای اثبات اینکه حسن نیت یکی از اصول زیر

بعنوان نمونه آنان از اصول یونیدقوا و . تشکیل می دهد به منابع بیرون از کنوانسیون روی آورده اند 

     .برای تبیین  قاعده حسن نیت در کنوانسیون مدد گرفته اند     عرف عام بازرگانی
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 7- یرت صریح با بنداما برخی خیلی سریع بدین استدالل واکنش نشان داده و آن را به دلیل مغا

زیرا برحسب این بند، اصل عام استخراجی باید از جمله اصولی باشد که . کنوانسیون مردود شمرده اند

     .همین کنوانسیون بر آنها مبتنی است و ال غیر

و حتی بیان  7- با این وصف شماری از نویسندگان به رغم اذعان به وجود محدودیت مزبور در ماده 

برای استخراج اصل حسن ( CISGخارج از)چاره ای جز استفاده از منابع دیگر دندضرورت آن معتق

آنان برای توجیه . نیت و استفاده از آن منابع برای تبیین، تفسیر و روز آمد کردن کنوانسیون وجود ندارد

 برقرار شده است مانع توسعه و تکامل کنوانسیون 7- محدودیتی که در ماده : دیدگاه خود می گویند

زیرا کنوانسیون های بین المللی بر خالف قوانین داخلی فاقد سازوکار الزم برای تغییر و . می گردد

هیچ مجموعه ای که حق باز نگری، اصالح و رفع معایب و  C ISGبعنوان مثال در . تحول می باشند

ن را با تحوالت و یا سازوکاری که بتواند کنوانسیو .کاستی های آن را داشته باشد پیش بینی نشده است

نظام های حقوقی جهان هماهنگ نماید تبعیه نشده است و باالخره هیچ مرجع قضایی فرادستی که 

را در پوسته تاریخی  CISGبدین ترتیب آیا باید . بتواند رویه واحد الزام آوری ایجاد کند وجود ندارد

از سوی دیگر به  ؟ساختروم مح  آیا باید آن را از انعکاس تغییرات دنیای متغیر خود محبوس کرد؟

های حقوق عرفی با نظام های حقوق نوشته بر سر مفهوم و جایگاه حسن  رغم مخالفت گسترده نظام

نیت در کنوانسیون، امروزه شاهد تمایل شدید کشورهای مخالف به طرف کشورهای موافق و پذیرش 

یون نباید این تحوالت را در خود حال آیا کنوانس .نسبتا فراگیر این اصل در کشورهای مزبور می باشیم

خارج  از قالب تاریخی خود که منبعث از چالش مخالفان و موافقان حسن نیت بوده استو جای داده 

    ؟ شود
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و تحوالت نظام های  CISG آقای مگنو از جمله کسانی است که معتقد است اصول عام خارج از 

بولیت عام و جهانی پیدا کرده باشند باید در حقوقی به شرطی که واقعا صبغه بین المللی یافته و مق

و نفوذ تحوالت  C ISGحال به تفکیک چگونگی پیوند اصول یونید قوا با     .کنوانسیون منعکس شوند

  .کامن ال به درون سند مزبور را از دیدگاه این گروه از نویسندگان بررسی می کنیم

 اصول یونیدوقوا - -3-2

ن او باید از اصول یونیدقوا بعنوان اصول عام خارج از کنوانسیون به اعتقاد آقای مگنو و همفکرا

(CISG) زیرا این اصول بر مبنای مطالعات تطبیقی وسیعی تنظیم یافته و لذا وجوه مشترك . استفاده برد

     .بسیاری از نظام های حقوق جهانی در آن انعکاس یافته است

ز جمله بعنوان راهنمای تفسیر و نیز برای پر کردن اصول مزبور دارای کارکردهای متفاوتی می باشند، ا

یعنی رسالتی ) ولیکن روشن است که این امر. خالهای سایر کنوانسیون های بین المللی به کار می روند

کافی  CISGبه تنهایی برای نفوذ اصول یونید قوا به درون ( که اصول  برای خود تعریف کرده است

ه دیگری برای تایید نظریه خود اندیشیده و آن عبارتست از کشف و لذا آقای مگنو چار    .نمی باشد

  7  .استنباط می شود CISGو اصول عامی که ازکلیت  CISG تطابق وسیع میان اصول یونیدقوا، مقررات

 مدل CISG  و این تطابق امری تصادفی نیست بلکه از آن روست که اوال اصول یونید قوا از روی

نیز  CISGیاری از تهیه کنندگان اصول مزبور، دست اندرکار تهیه و تدوین برداری شده اند و ثانیا بس

     .بوده اند

به هر حال آقای مگنو در صدد است تا از همسانی وسیعی که میان منابع فوق وجود دارد مکمل بودن  

 .را نتیجه بگیرد CISGاصول یونید قوا برای 
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آقای مگنو یعنی لزوم مقبولیت عام و بین المللی الزم به ذکر است که اصول یونید قوا حائز پیش شرط 

 . نیز می باشد

حال با پذیرش نقش مکمل برای اصول یونید قوا چگونه می توان در موضوع مورد بحث یعنی نقش 

 حسن نیت در کنوانسیون بهره برد ؟

 :د این ماده مقرر می دار. اصول یونید قوا بیفکنیم  -7 در پاسخ کافی است که نگاهی به ماده

Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international 

Trade. 

 

چنانکه مشاهده می شود بر اساس این ماده لزوم عمل بر طبق حسن نیت صریحا بعنوان یک تعهد به 

شکار است چنان آ CISGاصول و عبارت ( Wording)تفاوت میان عبارت . رسمیت شناخته شده است 

 .که ما را از هر گونه توضیحی باز می دارد

با این حال برخی . چنین نیست C ISGدر  آنکه حسن نیت در اصول به صراحت یک تعهد است و حال

این همه چشم پوشی از تفاوت .    گفته اند این بیشتر یک تفاوت لفظی است تا یک تفاوت ماهوی

دارد جز همان مبنای پیش گفته شده که از اصول برای آشکار میان اصول و کنوانسیون هیچ توجیهی ن

 .تکمیل و باز تولید کنوانسیون بهره گیری کنیم

که حسن نیت از جمله اصول حقوقی است که در نظام  به هر روی اصول یونید قوا، آشکارا داللت دارد

  7 .می آید های مختلف حقوقی معتبر بوده و در شمار ارزش های مشترك تجارت بین الملل به حساب

ز، همانطوریکه سابقا مورد اشاره قرار این مساله امروزه در کشورهای دارای سنت حقوق عرفی نی

 .می باشدحقیقت در حال تبدیل به یک بطور فزاینده ای  گرفت،

 

 ـ تحوالت حقوق عرفی و ضرورت باز فهمی كنوانسیون3ـ2ـ2
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"اراده محورسندی "، کنوانسیون را بعنوان CISGشارحان 
 7 .توصیف می نمایند   7 

مقصود آنان از  

 7 باشد قادر به تولید قواعد جدید و پذیرش اوضاع و احوال متغیر می CISGاین توصیف آن است که 
 . 

را نباید محدود به ساز و کار  CISGمعتقد است که توسعه ( Magnus) از همین رو آقای مگنو 

که قبال راجع به لزوم مقبولیت بین المللی یک نمود، البته با همان  پیش شرطی ( 7- )مطروحه در ماده 

 .اصل ذکر گردید

تهیه می شد، با مقوله حسن نیت رفتار دو گانه ای از سوی نظام های  C ISGزمانی که پیش نویس 

که حسن نیت  این بدان معنا بود .و نظام های حقوقی حقوق عرفی صورت می گرفت نوشتهحقوق 

اما اکنون این وضعیت تغییر یافته . قبولیت بین المللی پیدا نکرده بوددرروابط تجاری قراردادی حقیقتا م

در حال حاضر حسن نیت بطور فزاینده ای توسط دادگاهها و نویسندگان حقوق عرفی به رسمیت . است

المللی اکنون به وقوع پیوسته  مقبولیت بینپیام این اعتبار جدید آن است که، .  7 شناخته می شود

    7 .است

به حسن نیت بعنوان اصل حاکم    7 در سال   7 لرد منس فیلد ، در حقوق انگلیستاریخینظر از نقطه 

بر مبنای دیدگاه کامن ال نسبت به حسن نیت این  77 .قابل اعمال بر همه قراردادها و معامالت اشاره کرد

چه در برابر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شاهد واکنشی یکپار. تصمیم بسیار افراطــی به نظرمی رسید

آن نیز شامل رشد پوزیتویسم حقوقی، بی رغبتی نسبت به اصول حقوقی حاوی  دالیل. این دیدگاه است

همه این دالیل در   7 .بود   7 مفاهیم گسترده حقوقی و تالش فوق العاده برای برقراری حتمیت حقوقی
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که کامن ال به در خالل این مدت . چارچوب مذاکرات مسبوق بر تدوین کنوانسیون مطرح گردید

دنبال ایجاد توازن دقیق بین انصاف و عدالت از یکسو و حتمیت و قابلیت پیش بینی از سوی دیگر بود 

در حالی که در بخش .    کفه ترازو شدیدا به ضرر انصاف و به سود قابلیت پیش بینی سنگینی می کرد

ر حرکت بود، قراین حکایت از عمده ای از این قرن پاندول علیه تعهد حسن نیت در روابط قراردادی د

 ، چنانکه سابقا یاد آوری شد، هم اکنون حسن نیت در آمریکا.    دارد به نفع حسن نیت چرخش وزنه

و چندین ماده از  با عبارات مختلف UCC از بیش از پنجاه ماده بطوریکه  مقبولیت عام یافته است

Restatement of Contracts حسن نیت بعنوان نیز در کانادا . است کرده را ذکر واژه ینبه صراحت ا

دو  ، همانطوریکه فوقا اشاره شد،و    توصیف شده است "هنجار اساسی در حقوق قراردادها"یک 

از قاعده  و یک مطالعه تفصیلی در ایالت آلبرتا مطالعه و گزارش رسمی کمسیون حقوقی ایا لت آنتاریو

به  .یافته است یبیشتر استرالیا انعکاس آمریکای شمالی در تحوالت. حسن نیت حمایت کرده است

قاضی پریستلی به صراحت از      نحوی که در یکی از آرای صادره از محاکم این کشور در سال 

    .لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها به عنوان یک درك مشترك نام برده است

ی چنان در نظام های حقوق به هر روی حسن نیت بعنوان تعهدی ایجابی برای ساماندهی روابط قرارداد

عمق و گسترش یافته است که به حقیقت می توان ادعا کرد نظام های کامن ( البته بجز انگلیس)عرفی 

د و دیگر اختالف موثری به چشم نمی وش ه میهمسو و همنوا با نظام های حقوق نوشترفته رفته ال 

بنابراین . یافته است گزاف نخواهد بودخورد و لذا این ادعا که تعهد حسن نیت مقبولیتی بین المللی 

تعهد حسن نیت را بعنوان اصل حاکم بر روابط قراردای به رسمیت  C ISG تمام شرایط مهیاست تا

 . بشناسد

                                                                                                                                                                      
179
 Franceo Ferrali, Opcit. 

180
 Ibid. 

181
 Keily, Troy, Opcit., 11. 

182
 Reiter, B.J., Good Faith in Contracts, 1983, Val. U.L. Rev., 705 at 707. 

183
 See in this respect, ibid., pp. 11-12. 



 58 

تعبیه شده است  7- نتیجه آن که پویایی و دوام حیات کنوانسیون صرفاً با سازوکاری که در ماده

تاریخی خود بیرون آورده از منابع دیگری که با آن همسو  حاصل نمی گردد، بلکه باید آن را از پوسته

برای روز آمد کردن مفاهیم و مدالیل آن بهره (  UNIDRIOTمانند)و تا حدودی متحد المبنا می باشند

همچنین ضروری است همگام با تحوالت فراگیر و عامی که هر چند آرام ولی مدام در نظام ها  .گرفت

د به باز فهمی کنوانسیون و حتی بازتولید قواعد و بنیانهای نوین نظار حقوقی صورت می گیراو 

 .پرداخت

 

  7- ـ داللت ماده 3ـ3

به گفته . استناد کرده اند 7- برخی در کمال ناباوری برای احراز حسن نیت بعنوان یک اصل به ماده 

     .در صدد تاسیس و معرفی حسن نیت بعنوان یک اصل کلی است 7ایشان، قسمت اول ماده 

بر این دیدگاه نقدهای فراوانی می توان مطرح کرد که کمترین آن نادیده گرفتن  تاریخچه مذاکرات 

چنانکه بارها گفته شد، به هنگام تدوین و تصویب این ماده چالش بزرگی میان نظام . این ماده است

عامالتی در های حقوق نوشته و نظام های حقوق عرفی بر سر ارجاع به حسن نیت بعنوان یک تعهد م

گرفت که نهایتا به مصالحه ای چندان ظریف و شکننده منجر شد که برخی آن را موجب تالشی و دفن 

 Statesmanlike)حسن نیت تلقی کردند و برخی دیگر از آن بعنوان مصالحه ای سیاستمدارانه

compromise )جموعه مقررات نتیجه این مصالحه ابقاء مفهوم حسن نیت و انتقال آن به م.    نام بردند

 .تفسیری بود

 

 حسن نیت در سایر اسناد( گفتار دوم 
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حائز   CISG بجز ی مربوط به قراردادهای بین المللی بررسی عنصر حسن نیت در سایر اسناد بین الملل

از یکسو با توضیحاتی که در مبحث پیشین گذشت می توان از سایر اسناد . فوایدی انکار ناپذیر است

از سوی دیگر . بهره گرفت CISGروزآمد کردن مفهوم و جایگاه حسن نیت در  و سیربرای تبیین و تف

حسن نیت در زمان  ضرورت رعایتاگر درباره بود یا نبود عرف مسلم و فراگیر تجاری نسبت به 

 این تاکنون تشکیک و تردیدی وجود داشت، با راهیابی این مفهوم به قلمرو قراردادی  اجرای تعهدات

زیرا این اسناد گرچه اصوال الزام آور نبوده و تنها  .ک و تردیدها در حال فرو ریختن استاسناد همه ش

مدل و راهنما دارند ولیکن با اعتبار و نفوذی که پیدا کرده اند خود منشا ایجاد جریاناتی تازه در  جنبه

لی جریان ساز شده به بیان دیگر اسناد مزبور در مناسبات تجاری بین المل. عرصه روابط تجاری شده اند

نتیجه آن که از این اسناد نیز برای تثبیت .     و خود منشاء تشکیل عرف و رویه های تجاری گردیده اند

 .ادعای لزوم رعایت حسن نیت در وهله اجرای تعهدات می توان کمک گرفت

. ازیمپرد حال پس از بیان پیش در آمد فوق به بررسی مفهوم و جایگاه حسن نیت در دو سند سهم می

 . PECLو سپس   یونیدقوا نخست سند

 

 7  اصول یونیدقوا( الف 

                                                           
 3 
یري عرف را به مساله وضع در اصول فقه تشبه كرد و مدعي شد چنانكه وضع گاه مي توان نحوه شكل گ  

عرف نیز گاه خود بخود از درون مناسبات شكل مي گیرد و گاه از بیرون و توسط .تعییني و گاه تعیني است

ساز و گاه جریان  Unidroitعواملي قاهرانه و البته پنهان سامان مي یابد چنانكه اسناد بین المللي همچون 

 .عرف آفرین مي شوند
187
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Law’s Home Page. 
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اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوف خصوصی 

(UNIDROIT ) طرفین را مکلف به رعایت حسن نیت و معامله منصفانه کرده   -7به صراحت در ماده

 :متن مزبور بدین ترتیب است. است

 

Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international 

trade. 

شماره یک این ماده که جزء الینفک سند مزبور می باشد  قلمرو تکلیف ( comment) در توضیح 

 مزبور تعیین شده و آمده است که رفتار طرفین در همه مدت اعتبار قرارداد، از جمله در طی روند

و در توضیح شماره سه این ماده آمده  .مذاکره، باید منطبق با اصل حسن نیت و معامله منصفانه باشد

وظیفه طرفین برای رفتار بر طبق اصل حسن نیت و معامله منصفانه، از چنان ماهیت بنیادی )) است 

ماده   بند ((. نندنمی توانند بر طبق قرارداد، آن را مستثنی یا محدود ک حتی برخوردار است که طرفین

 :در همین مورد مقرر داشته است  -7

The parties may not exclude or limit this duty  .  

مواد دیگری از اصول نیز متضمن مفاهیم حسن نیت و      رفسور فرانس ورث گفته استوهمانطور که پ

 :می داردمقرر که  - ماده از جمله. معامله منصفانه و برخی مفاهیم مشابه و و وابسته به آنها می باشد

در صورتی که طرفین یک قرارداد نسبت به شرطی که برای تعیین حقوق و تکالیفشان مهم است - 

 .توافق نکرده اند، شرطی که متناسب با آن اوضاع و احوال است باید فراهم شود

 :در تعیین یک شرط مناسب، از جمله باید به عوامل زیر توجه داشت- 

 رداد و مقصود از آنماهیت قرا (الف
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 حسن نیت و معامله منصفانه(ب

 معقول و متعارف بودن( ج

 تعارف بودنممعقول و( د

 ، (Reasonableنیز از مفاهیمی چون، استانداردهای معقول تجاری،  7- -  ، -   ، - در مواد 

(commercial standards) و غیر منصفانه(Unfair ) باشند که بسیار نزدیک به مفهوم حسن نیت می

استفاده شده که البته در جای خود باید نسبت به تعیین چارچوب هر یک از مفاهیم و روابط آنها با 

   یکدیگر به بحث نشست
 . 

ت که در ازچنان جایگاه رفیعی برخوردار اس مزبور در پایان الزم به ذکر است که حسن نیت در اصول

ف اصول، مقرراتی وجود دارد که باعث آمده است که در فصلهای مختل  -7توضیح شماره یک ماده

برای نمونه رجوع کنید به ماده . اعمال مستقیم یا غیر مستقیم اصل حسن نیت و معامله منصفانه می شود

 :های زیر

-  ، - ،  - ،  - ( )، - ( )،  -  ،  - ،  - ،  -  ،  -  ،  -  ،  -  ،  - - ماده ( ب)بند

   ، -   ، - -  ، - -  ،( )  - - ، ( ) 7- -  ،( () ) - -  ، - -7 ، - -7،7- -7 ،

 .7- -   و 7- - ، 7- - بندهای ب و ج ماده 

 

     (P ECL)اصول حقوق قراردادهای اروپایی  (ب 

                                                           
189
 Ibid., p. 3. 

190
 For a comprehensive discussion on these Principles, see: Ole Lando, Principles of 

European Contract law,: An Alternative to or a Precursor of European legislation?, 40 

Am. J. Com. L., 1992, 573, Riedl, Kristina, The Work of the Lando-Commission from 

an Alternative Viewpoint, available in: Pace University School of Law’s Home Page, 

and other valuable papers available in this website. 
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اساسی ترین  .بارها بطور مستقیم و غیر مستقیم به اصل حسن نیت ارجاع داده شده است PECLدر سند 

 .است که مقرر داشته است(  -   )ماده (  )ماده در این رابطه ، بند

Each party must act in accordance with good faith and fair dealing. 

 

مربوط به ماده فوق حاکی از اعتبار عنصر حسن نیت بعنوان اصل حاکم بر همه     توضیحات و تعلیقات

حسن نیت و دارند که اصل  می صریحا اشعارمزبور همچنین تعلیقات  .می باشند PECL اصول سند

تشکیل، اجرا و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به وظایف و  مذاکرات قراردادی، معامله منصفانه در

   حقوق قراردادی لزوما باید رعایت شوند
 . 

نیز اعمال و استعمال مفهوم حسن نیت دیده می شود که از آن جمله می توان به   در مواد فراوان دیگری

 :مواد زیر اشاره کرد

 .، راجع به شروع مداکره قراردادی، ادامه مذاکره و قطع آن بر خالف حسن نیت -   ماده -

، درباره عدم افشاء و عدم استفاده از اطالعات محرمانه ای که در حین مذاکره توسط یک  -   ماده-

 .طرف ارائه شده است

و   اضطراب اقتصادی راجع به فرصت طلبی و بهره گیری غیر منصفانه از نیاز، وابستگی و  -   ماده -

 .دیگر ضعف های طرف مقابل
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 Comments 
192
 For this purpose, see: section A of the comments on Article 1-201. 

درباره دو اصطالح حسن نیت ول یونیدوقوا، توضیحات رسمی این سند الزم به توضیح است که بر خالف اص

(good faith ) و معامله منصفانه(fair dealing  ) به صراحت توضیح داده شده است كه این یك عبارت

به ( good faith)حسن نیت . پردازي بي محتوا نبوده، بلكه دو اصطالح فوق نشان از دو تعهد جداگانه دارند

مثال . یت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است كه مفهومي كامال شخصي و فردي استمعناي رعا

شخص حق ندارد غرامتي را كه هیچ سودي به حال او ندارد، تنها و تنها به قصد زیان رساندن به دیگري 

ه و هیچ سوء  از حقوق زیاندیده بود ًچنانكه در این مثال مشاهده مي شود مطالبه خسارت ظاهرا .مطالبه كند

نیتي عمال در آن دیده نمي شود ولیكن ممكن است نیت و هدف زیاندیده حقیقتا انتفاع خود نباشد بلكه فقط 

به مفهوم رعایت انصاف در مقام عین و ( fair dealing)بمنظور اضرار به غیر باشد، اما معامله منصفانه 

 .عمل مي باشد كه مفهومي نوعي و عیني مي باشد
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.درباره استنباط شروط ضمنی از عنصر حسن نیت و معامله منصفانه  -   ماده-
   
. 

روی هم رفته این احتمال  Unidraitو سند  PECLنتیجه همه آنچه که فوقا بررسی گردید آن که سند 

اعم از تفسیر کنوانسیون و تکلیف نیز نظر به رعایت حسن نیت در همه مراحل  CISGرا که سند 

 .متعاملین دارد قوت می بخشد

 

 مبانی حسن نیت ( مبحث سوم 

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدلوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع، کنکاش از 

به عکس در بسیاری از . مسائلی چون ماهیت و مبنای آن از اهمیت و جایگاهی واال برخوردار است

در . م های حقوقی بیگانه و نیز در ادبیات پیرامون اسناد بین المللی چنین روشی مشاهده نمی شودنظا

جهان پر مساله امروز، نظام های حقوقی بیشتر شیوه مساله محوری را پیشه کرده و بیشترین کوشش را بر 

 .آنهارفع نیازمندی ها صرف می کنند تا تالش برای حفظ مبانی یا سازگاری و انطباق با 

ر میان علیرغم اهمیت بررسی مبانی نظری ضرورت رعایت حسن نیت در روابط قراردادی بین المللی، د

انبوه مقاالت و آثاری که درباره حسن نیت نوشته شده است کمتر به بحث مستقلی درباره مبانی این 

مع  .ه می شوداصل برخورد کرده، گاه بطور پراکنده، اظهار نظرهایی بس کوتاه درباره آن مشاهد

الوصف به نظر میرسد که اهمیت این بحث در ارتباط تنگاتنک با نوع  نقش و حوزه تاثیر گذاری این 

اثبات این ضرورت در امر تفسیر کنوانسیون به مفهوم مضیق و حتی به مفهومی که . تئوری می باشد

کما اینکه اثبات . اشتمووءنه زیادی نخواهد د خواهد گرفت  قرارآن روابط متعاقدین تحت الشعاع 

ولی اثبات این نهاد . تکلیف قراردادی متعاقدین چندان دشوار نخواهد بود عنوان به همین ضرورت
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بس دشوار و نیازمند مبنا یا مبانی نظری  برای طرفین قرارداد  باهدف کشف و اثبات تعهدات نانوشته

تر باشد شدت نیاز به مبانی نظری پرواضح است هرچه دامنه تاثیرگذاری آن بیش .نیرومندی می باشد

به همین جهت کوششهای نظری ذیل عمدتا در راستای دو کارکرد اخیر  .نیرومندتر بیشتر خواهد بود

 .حسن نیت در حوزه های گسترده تر است

آنها عبارتند از . بطور کلی چند امر بیش از امور دیگر بعنوان مبنای حسن نیت در کانون توجه قراردارد

 .ذات قرارداد اقتضای و ، ضرورت، عرفو عدالت اخالق: 
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 نقش اخالق ( گفتار اول 

این موضوع در حقوق بازرگانی نیز . یکی از مهمترین چالش های نظری، رابطه حقوق و اخالق است

 اینکه اخالق چه اموری را در بر میگیرد؟. بازتاب یافته و عکس العمل های متفاوتی را برانگیخته است

اید رعایت شود؟ و استانداردهای اخالقی تا چه اندازه سزاوار است زمام تنظیم و تمشیت کدام اخالق ب

معامالت بازرگانی را به دست گیــرند؟ از موضوعاتی به شمار مــی روند که به شدت محل نزاع 

   اند؟
. 

ی در سطح حقوق داخلی، راجع به مساله آشتی میان اخالق و حقوق دیدگاههای متباینی در نظام ها

قانون مدنی آلمان مقرر می دارد که اصل     بعنوان مثال، ماده .    حقوقی متفاوت داده شده است

در حالی که حقوق عرفی انگلستان . حسن نیت بر رفتار طرفین یک رابطه قراردادی حاکم می باشد

دادگاه پژوهش انگلستان مقرر داشت که، در خصوص      در سال . عکس آن موضع گرفته است

ردادهای بازرگانی، مفاهیم عامی چون صداقت و معامله منصفانه هر چند مطلوب به شمار میروند، قرا

 .    نوعی معیار مبهم و نامعین به شمار می رود

تصریح   Floodعلیه  Allenبرای تاکید مجدد بر جدیت این موضع انگلیس، قاضی ویلز در دعوی 

ممکن است به وسیله شخص صاحب حق طرف کرد که هر حقی که به موجب قراردادی ایجاد شود 

قرارداد به کار رود، این که انگیزه شریرانه، بیرحمانه و ظالمانه ممکن است انگیزه اجرای حق باشد مهم 

7   .نیست
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به هر روی با رجوعی به فطرت و سرشت آدمی حسن حسن نیت و نیکویی آن بی درنگ تصدیق 

ن مقاومت ها را در برابر آن کرده اند، منکر ارزش حتی نظام های حقوق عرفی که سخت تری. میشود

آن شباهت زیادی به : اتفاقا نویسندگان همین نظام در تعریف حسن نیت گفته اند. اخالقی آن نشده اند 

"هر چه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند"که     این قاعده طالیی دارد
   

یعنی حسن نیت  

بدون تردید این قاعده مبنایی کامال فطری و شهره ای . اع داده اندرا به مفهومی کامال اخالقی ارج

( و البته عمدتا حقوق انگلیس)تنها تفاوت مهمی که میان دیدگاه حقوق عرفی      سراسر جهانی دارد

اما .با دیگر نظام های حقوقی وجود داشت، الزام آور ساختن حسن نیت بمثابه یک قاعده حقوقی بود

همگان به  چنانکه در مباحث پیشین دیده شد. کمتر تردیدی به چشم می خورد امروزه در این باره

 .ارتقاء این تکلیف اخالقی به یک تعهد حقوقی اذعان دارند

که چالشها عمیق و علنی شده بود، ماال حقوق ( CISG) به هنگام تدوین کنوانسیون بیع بین المللی کاال

     .سن نیت وضع گردیدبه سود ح 7- و اخالق به تفاهم رسیده و ماده

رعایت حسن نیت در   بر اساس این رویکرد، اخالق و ارزش های فطری انسانی زیر بنای تقدیربه هر 

 .دادو ستد های تجاری می باشد

 

 عامل ضرورت(گفتار دوم 

بر مبنای این دیدگاه، تعهد طرفین به رعایت حسن نیت برخاسته از نیازها و ضرورت های خاص حوزه 

 .تجارت است
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به ( در رابطه با حسن نیت)لحاق چنان مقرره ای ا معقتد بودند که  CISGموافقان درج حسن نیت در 

سندی که تنظیم کننده تجارت بین الملل است در حقیقت بسط و گسترش یک هنجار رفتاری است که 

 .   به دلیل ضرورت در حد وسیعی در تجارت بین الملل گسترش یافته است

آری مشخصه های عالم نوین . بر مبنای ضرورت یک دیدگاه واقع بینانه استتوجیه اصل حسن نیت 

فرهنگ کنونی حاکم بر عرصه تجارت به وضوح . تجارت، ضرورت حسن نیت را ایجاب نموده است

اگر تا پیش از این یکجانبه گرایی در . نشان دهنده تفاوت جوهری آن با فرهنگ گذشته تجاری است

در منفعت طلبی، رویکرد غالب تجاری بود، امروزه تالش برای نفع و خود محوری     تحصیل سود

    همچنین همکاری مشترك. جایگزین آن شده است    رسانی به طرف مقابل و تحصیل سود متقابل

    رازداری، 7  وظیفه ارائه اطالعات    برای به فرجام رسانیدن قرارداد، سعی در تقلیل خسارات خوانده

. های جدی عالم جدید تجارت می باشند گری از این دست، مولفهحسن نیت و مفاهیم مترقی دی و

سرعت و کثرت معامالت و نیز پیچیدگی کاالهای تجاری ضرورت رعایت مولفه های نوین و از جمله 

اگر نبود رعایت اصول پیش گفته آیا باز هم شاهد این حجم از . حسن نیت را ایجاب کرده است

تجار و  ت تا این اندازه سریع و روان صورت می گرفت؟ آیامعامالت بودیم؟ آیا باز هم معامال

ترقی پیش گفته مگران تا این اندازه به تبادل ثروت می پرداختند؟ به راستی اگرچه همه مفاهیم  صنعت

ریشه در اخالق و وجدانیات پاکی بشری دارند، اما بعید است که طبع اخالقی بشر او را به رعایت آنها 

می توان گفت همان دیدگاههای منفعت انگارانه و مالحظات اقتصادی، سوداگران  واداشته باشد، بلکه

گویا تحصیل سود بیشتر مرهون تالش برای ایصال . را به پاسداشت اصول فوق الذکر برانگیخته است
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نفع به شریک تجاری است و یا برنده شدن در میدان رقابت و جذب مشتری بیشتر و تسخیر بازار 

کاری مشترك، ارائه حداکثر اطالعات و خدمات و نیز مالحظه حسن نیت و انجام مصرف در گرو هم

 .منصفانه معامله می باشد

 

 ( Implied term)شرط ضمنی  (گفتار سوم 

توضیح آنکه .    یک دیدگاه رایج و شایع درباره مبنای حسن نیت در قراردادها شرط ضمنی است

 Implied)  و گاه بطور ضمنی( Express term)صریح  طرفین معامله نسبت به مفاد قرارداد گاه بطور

term )احراز شرط صریح به آسانی میسر است، اما احراز و استنباط شرط ضمنی چندان  .توافق می کنند

از منابع مختلف از جمله اوضاع و احوال خاص هر قرارداد، از مذاکرات مقدماتی، . سهل و آسان نیست

و باالخره از عرف و عادت عام میتوان به وجود یا عدم یک شرط از رویه های متداول بین طرفین 

 .ضمنی پی برد

حال به اعتقاد بعضی از نویسندگان، حسن نیت یک شرط ضمنی است که از رویه متعاملین و از عرف 

از همین رو برخی از نمایندگان حاضر در مذاکرات مقدماتی کنوانسیون بیع  .عام سرچشمه می گیرد

به مفهوم حسن نیت را غیر ضروری می ( Explicit Reference)ارجاع صریح CISG  البین المللی کا

   شمردند
طرفین " :کنوانسیون باشد که مقرر می دارد  مبنای استدالل این گروه می توانست ماده  .

فرض بر این است که و  .ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به فیما بین می باشند

فین عرف و عادتی را که نسبت به آن وقوف داشته اند یا می باید وقوف داشتند و آن عرف و عادت طر

در تجارت بین الملل کامال شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص بطور 
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د، مگر در منظم آن را رعایت می کنند، به نحو ضمنی برقرارداد فیما بین یا انعقاد آن حاکم ساخته ان

 ".مواردی که خالف آن ثابت شود

بر اساس این ماده در کنار قصد و اراده صریح، دو منبع دیگر برای تعیین حقوق و تعهدات وجود دارد  

حال توجیه حسن نیت بر اساس رویه معامالتی و عرف . که عبارتند از رویه متعاملین و عرف و عادت

 .را کمی شرح و بسط می دهیم یتجار

 

 ( شرط ضمنی خاص)رویه متعاملین  (الف

رویه متعاملین را با تشبیه به نهاد . نخست ضروری است که رویه متعاملین از رویه عرفی باز شناخته شود

شرط بنایی در حقوق ایران می توانیم بعنوان روش و منشی که انحصارا بین طرفین یک معامله خاص 

فرآیند تجاری حتی در صورت جهل طرفین معامله  شکل گرفته، از رویه متعارف که بطور عام در یک

برای توضیح بیشتر  .و دقیقا به همین علت آن را شرط ضمنی خاص نام نهادیم.حاکمیت دارد باز شناسیم

برابر بند اول ماده . در حقوق آمریکا تشبیه کرد( Course of dealing)به مناسبات تجاری  میتوان آن را

مناسبات تجاری گذشته عبارت از رفتار متداول پیشین ( UCC)آمریکا قانون متحد الشکل تجاری     

است که بین طرفین یک معامله مخصوص وجود دارد، و قاعدتا می تواند ضابطه ای نوعی برای تفسیر 

  .بدیهی است که با یک معامله، مناسبات تجاری شکل نمی گیرد. اظهارات و دیگر رفتار آنان باشد

ی می بینیم که عنصر حسن نیت اعتبار خود را از رویه متعاملین که شرط ضمنی با این تحلیل به روشن

در جای خود اثبات شده است که شرط ضمنی نیز وام دار اصل . خاص طرفین است اقتباس می کند

   حاکمیت اراده است
بدین ترتیب اعتبار حسن نیت در قرارداد به خواست و اراده طرفین باز  .

 .گردد می

                                                           
1  
 .83 0سیمائی، حسین، شرط ضمنی، بوستان کتاب قم، : در این زمینه رک  



 71 

 

 ( شرط ضمنی عام) دتعرف و عا( ب

چنانکه از مطالب باال درباره معرفی رویه متعاملین می توان استنباط کرد، عرف روشی عام و جاری در  

همه اقسام تجارت یا در تجارت یک کاالی خاص فارغ از شخصیت خاص طرفین یا سابقه و تاریخچه 

ی از دست اندرکاران تهیه چنانکه پیشتر نقل گردید، به اعتقاد بعض. یک معامله خاص می باشد

کنوانسیون حسن نیت چنان عرف رایج و مسلمی است که اختصاص یک ماده صریح به آن را لغو و 

   سازد بیهوده می
 . 

کنوانسیون باز ستاند که   حال اگر وجود چنان عرفی مقبول و مسلم باشد، اعتبار آن را میتوان از ماده 

البته عرف نیز مانند رویه متعاملین، اعتبار خود را . خشیده استثبات و قوام ب( با لحاظ شرایطی) به عرف

زیرا هرگاه رویه عرفی مورد انکار صریح طرفین قرار نگیرد، به منزله . وام دار اصل حاکمیت اراده است

 نیز  به بیان دیگر ماده . نیز به قصد و اراده باز می گردد  پذیرش ضمنی آن است و بدین ترتیب عرف

این تحلیل از پاراگراف . ری از ماده هشت کنوانسیون راجع به نفوذ قصد و اراده می باشدانعکاس دیگ

 : نیز قابل تایید است که می گوید  ماده   پایانی بند 

، به نحوضمنی برقرارداد فیما بین یا انعقاد آن . …فرض براین است که طرفین عرف و عادتی را که"

 ".حاکم ساخته اند

با توجه به اعتباری که عرف فی الجمله در همه نظام   :وانسیون نیز می توان گفتخارج از چارچوب کن

های حقوقی از آن برخوردار است، هرگاه بتوان متعارف بودن حسن نیت در قراردادهای تجاری را 

 .احراز کرد، تردیدی در لزوم رعایت آن نمی توان روا داشت
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 (Essence of Contract)اقتضاء ذات قرارداد( گفتار چهارم 

   در نگاهی مترقی تر، حسن نیت برخاسته از نهاد و ذات قرارداد است
در این نگاه حسن نیت جزء . 

به  .حقوق قراردادی است، لذا نیازی به ضمنی گرفتن آن نمی باشد اجزایهمه ( Inherent)الینفک 

حسن نیت اساس و همه زوایای حقوق قراردادی باید با حسن نیت سازگار باشد، زیرا بیان دیگر، 

جان کارتر استاد حقوق بازرگانی در دانشگاه سیدنی .    است( Essence of Contract) جوهره قرارداد

و همکار وی برای اثبات ادعای خود هفت نمونه توضیحی مطرح می کنند که ما تنها نمونه اول آن را 

 . طرح می کنیمبه آن ضمیمه نشده است      که مربوط است به ایجابی که هیچ گونه عوضی

و  روشن است که ایجاب بدون عوض هیچگونه تعهدی به وجود نمی آورد: ایشان توضیح می دهد که 

موجب به ایجابی که مورد قبول واقع نشده است مقید و ملتزم نیست ولیکن در عین حال رعایت حسن 

به اعالم آن و یا علم لذا اختیار موجب به استرداد ایجاب تا بیش از قبول منوط است . نیت الزم است

 . شخصی طرف ایجاب به استرداد وگرنه آن استرداد نافذ نخواهد بود

یش از قبول هیچ تعهدی حقوقی پ حال پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اگر ایجاب تا

م وقتی که هیچ رابطه الزا ایجاد نمی کند، با چه توجیهی نفوذ استرداد آن منوط به اعالم استرداد است؟

جان کارتر پاسخ می دهد  آوری وجود نیامده تعهد موجب به اعالم استرداد از کجا نشات می گیرد؟

که به نظر ما تنها حسن نیت، یعنی رعایت صداقت و انصاف لزوم اعالم استرداد را بعنوان شرط نفوذ آن 

و کاملی است، سرانجام این دیدگاه تصریح می کند که چون قرارداد نهاد جامع .    توجیه می نماید

7  حسن نیت اجرا و اعمال می شود بدون آن که احتیاج به ضمنی گرفتن آن باشد
اگر بخواهیم این . 

استدالل را در قالب ادبیات حقوقی مانوس خودمان بیان کنیم می توانیم ادعا کنیم که ظاهرا بر حسب 
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آن را غیر قابل استثناء اگر . این نظر حسن نیت مقتضای ذات و دست کم مقتضای اطالق قرارداد است

 .مقتضای ذات و اگر قابل حذف و استثناء بدانیم مقتضای اطالق است. از قرارداد تلقی کنیم

 

 نظم عمومی ( گفتار پنجم 

ایتالیا حسن نیت را به مثابه تعهدی اخالقی تلقی کرده که جزء الینفک نظم عمومی به شمار حقوق 

نظام .    دآن را به هنگام قرارداد ارج بنهنیت شناخته و اهمیت طرفین باید این نظم را به رسم.  رود می

در  رعایت حسن نیت در قرارداد، قانون مدنی    بموجب ماده  ،حقوقی آلمان، چنانکه قبال دیدیم

قانون مزبور همچنین مقرر داشته است که . مذاکرات قراردادی و در مرحله اجرای آن را الزامی می داند

    .باشد قی برخالف نظم عمومی حسن نیت باطل و کان لم یکن میهرگونه شرط یا تواف

بدین ترتیب معلوم می شود که حسن نیت در بعضی از نظام ها از چنان عمق و گسترشی برخوردار شده 

 .که مساوی با نظم عمومی انگاشته شده است

 

 حسن نیت دهای كرو كارقلمرو ( مبحث چهارم 

 و كار كرد تاثیر مبانی در قلمرو (گفتار اول

. می توان تصور کردو کار کردهای متعدد برای حسن نیت دامنه ای وسیع همانطوریکه فوقا اشاره شد، 

ممکن است آن را در همه مراحـل، اعـم از مـذاکرات قـراردادی و تشـکیل قـرارداد، اجـرای حقـوق و         

و بین المللی  اسنادفسیر تعهدات قراردادی، استفاده از ضمانت اجراهای قراردادی، تفسیر قرارداد و نیز ت

این نهاد حقوقی همچنین می تواند بـا اشـکال مختلـف    . دخیل دانستپاره ای از این حوزه ها  تنها در یا

د بـین  ادر یک مفهوم بسیار مضیق لزوم رعایت حسن نیت تنهـا تکلیـف مفسـران اسـن    . نقش آفرین باشد
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ه با صداقت و نیک اندیشـی مفـاد آنهـا را    هشدار به آنان است ک پذیرش آن تنها به منظور. المللی است

 بیـان  در مقام ساکت بوده و طرفین قرارداد  از این منظر این نهاد اساسا در خصوص روابط. تفسیر نمایند

مـی تـوان آنـرا تنهـا راهنمـای قضـات و       در یک مفهوم معتـدل و میـانی    همچنین .نیست مفهوم دیگری

بدین معنی که مفسران این اسناد تنها . ادهای بین المللی دانستداوران در تفسیر مفاد اسناد ناظر به قرارد

روابط حقوقی طرفین قرارداد را تحـت تـاثیر قـرار     و در چارچوب مواد و مفاد اسناد مزبور از این طریق

و یـا  بـه مثابـه    ( یمفهوم اصول فقهبه )همچون اصل حاکم یا وارد  در این حالت، این نهاد .خواهند داد

و از سوی دیگـر   .می شودل، وسیله تحدید و توسیع دیگر الزامات و تعهدات تلقی یک مخصص منفص

به  آن را زیر مبنای بسیاری از تعهدات دیگر همچون تعهدمی توان با توسعه دامنه تاثیر گذاری این نهاد 

ر حقوق و تکالیف غیـ  دیگر از برخی و  لبهمکاری متقا ،تقلیل خسارترازداری، ابراز اطالعات الزم، 

 .دانستمصرح 

همانطوریکه در مبحث پیشین نشان داده شد، اثبات این همه نقـش در چنـدین حـوزه روابـط قـراردادی      

بستگی تام به موضوعاتی همچون مبانی و جایگـاه حسـن نیـت در یـک نظـام      متعاقدین برای حسن نیت 

 General) کلـی زیرا که بدیهی است هر گاه حسن نیت مثال بعنوان یک قاعده و اصل . حقوقی دارد

Principle )    تلقی شود با زمانی که مثال تنهـا بعنـوان قاعـده ای تفسـیری (Interpretation Rule) 

 بنابراین به گونه ای انتزاعی نمیتوان از حیطـه . ی متفاوت پیدا خواهد کردو کارکرد بحساب آید، قلمرو

وع و بـا بیـانی متفـاوت مـی     یکی از نویسندگان با درك این موض. حسن نیت سخن راند و نقش آفرینی

دولـت  . قلمرو حسن نیت بسته به سنت حقوقی حاکم بر معامالت خاص تجـاری فـرق مـی کنـد    : گوید

های دارای قانون نوشته، تمایل به اتخاذ معنایی وسیع تر از حسن نیت داشته، آن را به دو مرحله تشـکیل  
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(Formation) و اجرای قرارداد (Performance )حقوق عرفـی   تابع اما دولت های .اعمال مینماید

    .مرحله اجرای قرارداد میدانند ربا ترجیح معنایی مضیق تر برای حسن نیت، آن را فقط قابل اعمال ب

منوط به جایگاهی است که برای حسن نیـت   CISGبه همین ترتیب، تعیین کارکرد حسن نیت در سند 

ا نتیجه ای متفاوت بـا مبنـای دیگـر بـه بـار مـی       بدیهی است که اتخاذ هر مبن. در این سند قائل می باشیم

گرچه تاکنون و به ویژه در مبحث مبانی با رویکردهای متنوع در این باب آشنا شده ایـم و لـیکن   . آورد

منظر یکی دیگر از نویسندگان و بیان تازه او در تبیین و تثبیت این ادعا که قلمرو حسـن نیـت کـامال بـه     

بـه دو رویکـرد کلـی    را وی رویکردهای متفاوت به حسن نیـت  . است وثرمقوله مبانی وابسته می باشد م

و حسـن نیـت بـه عنـوان     ( Good Faith as an exception) به عنوان اسـتثناء تحت نام حسن نیت 

     :به ترتیب زیر تقسیم کرده است (Good Faith as a rule) قاعده

 

 حسن نیت به عنوان استثناء( الف

   و یا اجبـار     یت در ردیف اصل ممنوعیت تقلببر اساس این نظریه، حسن ن
طـرف قـرارداد صـرفاً      

ابزاری برای مهار لجام گسیختگی در تحصیل سود یکطرفه است، وگرنه اصل بر جواز خود محوری در 

 .حیازت سود و پیشی گرفتن از طرف قرارداد در به دست آوردن منافع است

اد صرفاً آسان سازی مبادالت نیست ؛ بلکـه عـالوه   بر مبنای دیدگاه کالسیک، کارکرد اجتماعی قرار د

.بر این ابزاری است برای به حداکثر رسیانیدن سود یکجانبـه اقتصـادی  
هـر طـرف قـرارداد در صـدد         
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است تا به شیوه قانونی و با اکتفاء به حداقل موانع همچون فریب و اجبار و اکراه، منافع خود را مقدم بـر  

در این میان حسن نیت نیز مانع دیگری است که از تحصیل بی مهابای . منافع طرف خود به چنگ آورد

  .   آوردکال فوق العاده زشت سوء نیت بند سود یکسویه جلوگیری کرده و راه را بر اش

چـرا  . نا گفته پیداست که با این رویکرد، حسن نیت نمی تواند مبنای دیگر اصول و مقررات قرار گیـرد 

وقتی که مفهوم صریح آن یک استثناست، چگونه میتواند مفهوم ضمنی . تکه خود، استثناء بر قاعده اس

 .دیگر اصول و مبنا و خاستگاه دیگر مقررات واقع گردد

 

 حسن نیت به عنوان قاعده ( ب 

سـند بـین المللـی نـاظر بـه      بر اساس این رویکرد حسن نیت روح ساری و جـاری در پیکـره بیجـان هـر     

نیت زمام حرکات و سـکنات   حسن. است ن المللییفیما بین متعاقدین ب دقرارداقراردادهای بین المللی و 

بـا ایـن   . متعاملین را به دست گرفته، تعهداتی تازه تولید میکند و بر حقوق پیشین قید و بندهای نو میزنـد 

لـزوم همکـاری متقابـل، وظیفـه تقلیـل      . نگاه حسن نیـت الهـام بخـش بسـیاری از مقـررات خواهـد بـود       

عقد قرارداد  و چندین مقرره دیگر از مذاکرات قراردادی و  هنگام بهاطالعات ضروری  خسارات، ارائه

با این برداشت : نویسنده فوق می افزاید . می باشند‹‹ قاعده حسن نیت ›› این دست همگی انعکاس های 

   از حسن نیت، قرارداد بر خالف مدل کالسیک وسیله خودخواهی و خود محوری در جلب منفعـت 
  

چیزی دارد که ( الف)فرض کنید . به شمار می رود 7  س ابزاری برای تضمین سود متقابلبه عک نیست،

بدان نیاز دارد، یا الف و ب هـر دو نیـاز بـه    ( الف) چیزی دارد که( ب) است و به عکس( ب)مورد نیاز

ایـن   قـرارداد پاسـخ مناسـبی بـرای رفـع همـه      . چیزی دارند که بدون  یکدیگر قادر به تـامین آن نیسـتند  

                                                           
225

:Ibid., pp. 217-218. 
226
 Self interest 

227
 Mutual advantage 



 76 

و در فـرض دوم بـه عقـد     می زننـد     دست به مبادله( ب)و ( الف)در فرض نخست . نیازمندی ها است

یک اصل اساسـی       شرکت روی می آورند، اما در هر دو فرض تالش برای دستیابی به سود مشترك

رف دیگر الحمایه ط حتی به شیوه قانونی بر منافع تحت نباید منافع خود را  از همین رو هیچ طرف .است

معامله مقرون با همکـاری  " الهام بخش "ن نیت به عنوان قاعدهحس”در چنین فضایی مفهوم . مقدم سازد

"متقابل
البته برای رفع هر گونه سوء فهم الزم به یادآوری اسـت کـه سـخن بـاال بـه معنـای       . میگردد     

دوسـتانه بـرای    ممنوعیت اشخاص از تعقیب اهداف و آرمان های خاص خود و یا لـزوم کوششـی بشـر   

مقدم داشتن منافع طرف دیگر بر منافع خود نیست، بلکه مقصود ضرورت احترام به منافع مشروع طرف 

حال با چنـین اعتقـادی بـه     .(آن گونه که در ایده همکاری قراردادی تعریف گردیده است) دیگر است

ود گر سـوء نیـت در   محد" ندکارکرد قرارداد، دکترین حسن نیت دیگر یک وجود ظلی که در پرتو چ

     .به وجود آمده باشد نیست "تحصیل منافع یکجانبه

بنابراین بر خالف مدل کالسیک که بر طبق آن دکترین حسن نیت در حد ممنوعیت تقلـب و فریـب و   

اکراه و اجبار مانع منفعت طلبی یکجانبه میشد، از این پس حسن نیـت در سـطح یـک قاعـده، تعـادل و      

رای تامین منافع دو جانبه تضمین می نماید، و لذا زیاده خواهی یا زیاده گـویی  تعامل طرف های آن را ب

نـیم نگـاهی بـه    . نخواهد بود اگر مدعی شویم که حسن نیت مبنای چند تکلیف و تعهد دیگر می باشـد  

و نیز وضع مقرراتی درباره تکلیف طـرف قـرارداد بـه همکـاری، لـزوم تقلیـل        CISGمقدمه کنوانسیون 

نند آن بی درنگ نتیجه می دهد که کنوانسیون، عنصر حسن نیت را به عنوان یک قاعده و خسارت و ما
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ون در مقدمـه کنوانسـی  . نه یک استثناء پذیرفته است و بنابراین کارکرد قرارداد را هم سود متقابل میداند

"توسعه تجارت بین الملل بر اساس برابری و نفع متقابل" میخوانیم که یکی از اهداف آن
 .ستا    

هدف دیگری که مد نظر بسیاری از مقررات کنوانسـیون اسـت پیشـگیری از بـروز اخـتالف در روابـط       

قراردادی و در صورت ناکامی در حصول این آرمان بـه حـداقل رسـانیدن مشـکالتی اسـت کـه بطـور        

قـررات  رات بـه م این دسته از مقـر . اجتناب ناپذیر از رفتار معتارض و تعامل پیچیده انسانی پدید می آید

"حسن نیت ضمنی"
 .موسوم و مشهور می باشند    

نه )حال پس از اثبات ارتباط منطقی میان مبانی حسن نیت و قلمرو آن و ترجیح حسن نیت بعنوان قاعده 

 آن را که قبالً به مناسبت هایی دیگـر مـورد بررسـی    و کارکردهای ، برخی از مهمترین حیطه ها(استثناء

 .کمی تفصیل شرح و بسط می دهیمقرار نگرفته اند با  تفصیلی

 

 ای حسن نیتو كاركرده مهمترین قلمرو( گفتار دوم 

 (Negotiations)نیت در مرحله مذاكرات مقدماتی  حسن( الف

بـه اجمـال   ( Negotiations) منظور از حسن نیت در مرحله گفتگوهای مقدماتی و مذاکرات قـراردادی 

و یا اطالعات الزم بـرای تصـمیم گیـری     ارداد گردداین است که هر گاه طرف مذاکره مانع حصول قر

مناسب در اختیار طرف مقابل قرار ندهد و یا از اطالعات ارائه شده توسـط طـرف مقابـل سـوء اسـتفاده      

و یا همزمان و بدون اطالع طرف مقابل با رقبای ایشان در همـان موضـوع مـذاکره نمایـد و قصـد      نماید 

حال آیا . بود  بر اساس دکترین حسن نیت مسئول خواهد ا ایشان باشد،ایشان از اول عدم انعقاد قرارداد ب

واقعاً در این مرحله که هنوز هیچ رابطه قراردادی به وجود نیامده دکترین حسن نیـت مسـئولیت آفـرین    

و نـوع نقـش    است؟ پاسخ به این پرسش بار دیگر ادعای فوق مبنی بر ارتباط منطقی میان مبانی و قلمرو
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که دیدگاهی وسـیع و جـامع   ( Civil law)کشورهای حقوق نوشته.  را نمایان می سازد نهادآفرینی این 

دیدگاه . به این مساله پاسخ مثبت میدهند ، (چنانکه در مبحث مبانی گذشت)به دکترین حسن نیت دارند

 Culpa دکترین    ، زمانی که جرینگ    کشورهای مزبور راجع به مسئولیت پیش قراردادی به سال 

in contrahendo تقصـیر در  " این دکتـرین از لحـاظ ادبـی بـه معنـای     . باز میگردد.را قاعده مند ساخت

"مذاکره
   

در طول مذاکره بـر اسـاس حسـن نیـت عمـل       و بر اساس آن طرفین قرارداد موظفند میباشد 

کنند، به گونه ای که هر گاه یک طرف به شکل ناشایسـتی مـانع شـکل گیـری قـرارداد شـود، مسـئول        

گرچه جرینگ خـود بـر روی مسـاله تقصـیر در مـذاکره درنـگ       . ان خسارت طرف مقابل می باشدجبر

نکرده است، بیشتر نظام های حقوق نوشته این مساله را از منظر دکترین حسن نیت حـل و فصـل نمـوده    

اصـل آزادی  .صـریحاً منفـی اسـت   ( Common law)به عکس پاسخ کشـورهای حقـوق عرفـی    .    اند

سنگ زیر بنای حقوق قراردادهای این نظام می باشد و لذا طرفین آزادند که بی هیچ  مذاکره بطور سنتی

 .7  نا تمام بگذارند و مخاطره ای مذاکره کنند یا آن را قطع نموده
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حسن  مسوءلیت ناشی از آنگونه كه از برخي نوشته هاي حقوقي برمي آید، بعضي از نظام هاي حقوق نوشته

 مسوءلیت ناشی از مبتني كرده و(  Tort Principles)رحله پیش قراردادي را بر اصول شبه جرم نیت در م

علت این تفكیك . بنا نهاده اند(  Contract Principles)حسن نیت در مرحله قرارداد را بر اصول قراردادي 

بر اساس قرارداد باز زیرا پیش از قرارداد هنوز رابطه قراردادي ایجاد نشده است تا بتوان  .روشن است

لذا در این مرحله، هر نوع ضرر و زیان حتي ضرر و زیان ناشي از نقض حسن نیت بر اساس . خواست نمود

قواعد عام مسئولیت قهري باید جبران گردد و حال آنكه پس از تشكیل قرارداد، عدم رعایت حسن نیت نقض 

از نویسندگان  دیگر برخيمعذلک  .ردادي مي گرددیك تعهد قراردادي به شمار رفته و لذا موجب مسئولیت قرا

 General) تصریح كرده اند كه دیدگاه حقوق نوشته، در خصوص حسن نیت ناشي از فلسفه كلي قراردادها

philosophy of contract)   رابطهاست كه عمدتا بر (Relationship )بین طرفین نظر دارد 

(Powers, Paul, ibid., citing from Kelin and Bachechi.) . این نگرش موجب رواج تعهد حسن

اما مباني تعهد در مرحله مذاكرات پیش قراردادي، مبتني بر اصول . نیت حتي پیش از تحقق قرارداد مي گردد

 .(.Ibid., p. 16) شبه جرم و پس از تشكیل قرارداد مبتني بر اصول قراردادي است
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کامالً بـا   (که قبال در مبحث جایگاه حسن نیت در نظام حقوقی انگلیس تفضیالً بررسی شد) این دیدگاه

در موضوع حسن نیت مبنایی محدود و مضـیق اسـت سـازگاری تمـام      مبنای نظام های حقوق عرفی که

 Misrepresentation، Promissoryالبته بعضاً در موارد شکست مذاکرات بر اساس تئوری های . دارد

estoppel  و یاRestitution طرف خاطی مسئول قلمداد می گردد.    

نیت در دو نظام حقوقی بود، عینـاً در   دو گانگی فوق الذکر که برخاسته از خاستگاه های متفاوت حسن

 .مشاهده میشود (PECl) و اصول اروپایی  UNIDROITبا اصول   CISGاسناد بین المللی و در مقایسه 

محصـول نـوعی صـلح و سـازش میـان موافقـان و        CISGهمانطور که دیدیم مقوله حسن نیت در سـند  

ان قرارداد نتوانسته مقـرره ای صـریح وضـع    مخالفان است و لذا وقتی نسبت به اعمال حسن نیت در جری

. کند بطریق اولی نسبت به لزوم اعمال آن در مرحله مـذاکرات مقـدماتی امکـان تصـریح نداشـته اسـت      

بنابراین در سند فوق مقرره ای صریح درباره لزوم رعایت حسن نیت در هنگـام مـذاکرات و مسـئولیت    

هر یک متناسب با مبنای اتخـاذی خـود پاسـخی در     اما شارحان کنوانسیون. پیش قراردادی وجود ندارد

مسلماً کسی که حسن نیت را فقط قاعده ای تفسـیری آن هـم فقـط بـرای تفسـیر      . خور به مساله داده اند

کنوانسیون تلقی کرده است نمی تواند به مسئولیت پیش قراردادی قائل باشد اما کسی که حسن نیـت را  

مطمئنـاُ حسـن       کنوانسیون به گونه ای وسیع و جامع دیده باشد  و یا ماده   یا ماده  7- بموجب ماده

بـه   یونیـدوقوا   به عکـس، اصـول      .نیت را در هر مرحله مذاکرات مقدماتی ضروری قلمداد می نماید

ــاده  ــنعکس اســت صــریحاً در    -7اقتضــای مشــرب وســیع خــود کــه در م و توضــیحات رســمی آن م

 :متن ماده عیناً نقل قول میشود. مذاکره را پذیرفته است لزوم رعایت حسن نیت در هنگام  -  ( )ماده
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 .هر طرف برای مذاکره آزاد است و به علت ناکامی در حصول توافق مسئول نیست -  

با این وجود، طرفی که انجام مذاکره یا قطع آن را بـا سـوء نیـت همـراه مـی سـازد، در قبـال        -  

 .های وارد به طرف دئیگر مسئول است زیان

ویژه، برای طرفی که وارد مذاکره می شود یا آن را ادامـه مـی دهـد، در حـالی کـه قصـد        به -  

 .دستیابی به توافق با طرف دیگر را ندارد، سوء نیت محسوب می شود

نیز به تناسب دیدگاه کالن و عام خود در خصوص دکترین حسن نیـت، عینـاً   (  PECL) اصول اروپایی

بـدین ترتیـب معلـوم     .تکرار کرده است( با تغییری اندك در عبارت)اصول یونیدقوا را   -  مفاد ماده 

هر . شد که بطور مطلق نمی توان نسبت به اجرای حسن نیت در مرحله مذاکرات مقدماتی قضاوت کرد

 .گونه موضع گیری اعم از مثبت یا منفی بستگی تام به مبنای اتخاذی راجع به دکترین حسن نیت دارد

 

  قرارداد و تفسیر اجرا ،تشکیلدر مرحله حسن نیت ( ب

 شـمار زیـادی از شـارحان کنوانسـیون معتقدنـد کـه      هانطوریکه قبال به تفصیل مورد اشاره قرار گرفـت،  

تفسـیر  بـا  ، اعـالم نشـده اسـت    وظیفه طـرفین قـرارداد  صراحتا  حسن نیت کنوانسیوناز نقطه نظر اگرچه 

همـه  بـر ایـن اسـاس،     .ت متـاثر خواهـد شـد   بر مبنای حسن نیت روابط متعاقدین بشد این سند  مقررات

هر گونه برداشـتی  از و  دهحقوق و تعهدات مذکور در کنوانسیون باید در پرتو اصل حسن نیت تفسیر ش

بایـد اجتنـاب   اندیشی یا بد رفتاری یکی از طرفین قرارداد اعتبار بخشـد   از مقررات که به سوء نیت و بد

عی نقـش آفرینـی حسـن نیـت در مراحـل مختلـف تشـکیل        مـد این گروه از نویسندگان به عالوه  .شود

 را جلوهـائی از ایـن نقـش آفرینـی حسـن نیـت        قـبالً  از آنجـا کـه  . اجرای قرارداد مـی باشـند   و قرارداد
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توضـیح و تشـریح مـی     بـا تفصـیل بیشـتری   برخـی از آنهـا را بـه عنـوان نمونـه      تنها اکنون  ،برشمرده ایم

    .نمائیم

یل یک معامله منصفانه هیچیک به اندازه امکان اعتماد به اظهارات طـرف  عناصر الزم برای تشک میاناز 

یک قرارداد در اصل تجسـم رسـمی اراده هـای طـرفین در خصـوص      . تجاری ضروری به شمار نمیرود

از همین رو قراردادی با حسن نیت تلقی می شود که مشتمل بر اظهـاراتی  .معامله مورد نظرشان می باشد

همچنین روشـن اسـت   . نسبت به قصد واقعی طرف دیگر گمراه می سازد نباشدکه یک طرف معامله را 

حاوی مقرراتی است که به صـراحت دربـاره آن هـا     ادها بویژه قراردادهای استانداردکه بعضی از قرارد

گفتگو نشده است ولیکن حسن نیت ایجاب میکند که طرفین بکوشند تا اگر در آن ها ابهـام و اشـکالی   

تعهد به ارائه اطالعات اساسی در زمـان قـرارداد، و پـس از آن در صـورت     . رف نمایندوجود دارد بر ط

 .بروز مشکل، یک اصل بنیادین حسن نیت است

  CISGجای شگفتی نیست که تکلیف به ارائه اطالعات با حسن نیت در دل بسیاری از مقررات 

 :از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد . نهفته است

مقرر مـی دارد کـه    CISGکنوانسیون   ماده  ( )ط با گفتگوهای پیش از قرارداد، بنددر ارتبا-

در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله به مذاکرات آنان توجه 

اگر مذاکرات پیش از قرارداد در تعیین قصـد طـرفین صـاحب نقـش باشـد نتیجتـاً       . کافی مبذول داشت

از طرفین نمی تواند با توسل به روش های فریبنده و تحریک آمیز تصـوری از قـرارداد و مفـاد    هیچیک 

آن در ذهن طرف دیگر ایجاد کند و  بدین وسیله او را به انعقاد قرارداد ترغیب نماید و سپس در مرحله 

نـین ایجـاد   همچ  تمرکـز بـر روی قصـد در مـاده     . اجرای قرارداد معنا و مفاد دیگـری را مطالبـه نمایـد   

 .تغییرات توام با سوء نیت را در قرارداد نا ممکن می سازد
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به گونه دیگری رعایت حسـن نیـت در گفتگـو، اطـالع رسـانی و       CISGکنوانسیون    ماده -

کنوانسیون قبول معامله در صورتی نافذ خواهـد بـود کـه       ماده   بموجب بند . ابالغ را مقرر می دارد

تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین ظرف یـک مـدت متعـارف بـه وی      ظرف مدتی که ایجاب کننده

ولیکن چنانچه ایجاب کننده نافذ بودن توام با تـاخیر را فـورا بـه اطـالع مخاطـب ایجـاب       . واصل گردد

برساند، این قبول نافذ خواهد بود، چنانکه هر گاه قبول ولو با تـاخیر بـه دسـت ایجـاب کننـده برسـد بـا        

نافذ می باشـد مگـر ایـن کـه ایجـاب کننـده فـورا بـه اطـالع             ماده (  ) در بند رعایت شرایط مذکور

ابـالغ  " بـه هـر حـال لـزوم    . مخاطب ایجاب برساند که وی ایجاب خود را خاتمه یافتـه تلقـی مـی کنـد    

"فوری
به دست می آید مانع وضـعیت بالتکلیفـی و ایجـاد حالـت        ماده (  )و (  ) هایکه از بند     

و در نتیجه راه را بر ایجاد مشکالت فنی برای تشکیل قـرارداد کـه نـوعی سـوء اسـتفاده      انتظار می شود 

 .تلقی می شود سد می سازد

کنوانسیون همچنین مشتمل بر مقرراتی است که ارائه برخی اطالعات را در مرحله اجرای قرارداد شرط 

ات طرفین باید یکدیگر را بر اساس این مقرر. حسن نیت دانسته و آن را امری ضروری تلقی کرده است

ذیال چنـد  . از آخرین اطالعات و اخباری که برای اجرای راحت و روان قرارداد الزم است آگاه نمایند

 .نمونه از این قبیل مقررات ذکر می شود

در صـورتی کـه بـایع مطـابق قـرارداد یـا ایـن        : کنوانسیون مقرر داشته اسـت     ماده (  ) بند-

ل موسسه حمل و نقل نماید ولی بوسیله عالمت گـذاری روی کـاال یـا بوسـیله     کنوانسیون کاال را تحوی

اسناد حمل یا به نحو دیگر، کامال مشخص نشده باشد که کاال مربوط به قرارداد بیع است، بـایع مکلـف   

: همان مـاده نیـز مقـرر مـی دارد    (  ) بند. است مشتری را با مشخص نمودن کاال از حمل آن مطلع نماید
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یع مکلف به بیمه کاال در رابطه با حمل آن نباشد، باید بنا به تقاضای مشـتری، کلیـه اطالعـات    چنانچه با

 .موجود را که برای قادر ساختن مشتری جهت بیمه کاال ضروری است، در اختیار او قرار دهد

کنوانسیون مشتری می تواند جهت ایفای تعهـدات بـایع، مهلتـی اضـافی و      7 به موجب ماده -

بایع نیز می تواند جهت ایفای تعهدات مشتری، مهلتـی اضـافی و      ین کند و به موجب ماده معقول تعی

و در هر صورت هیچیک نمی توانند در دوره تمدید مهلت از بابت نقض قـرارداد بـه   . معقول تعیین کند

هیچ یک از طرق جبران خسارت متوسل شوند مگر مشتری یا بایع بر حسب مورد به طرف خود اطـالع  

این امـر بـایع و مشـتری را از نقـض عهـد      . د که در مهلت اضافی نیز به تعهد خود عمل نخواهد کردده

از سوی دیگر در این مواد تدبیری اندیشیده . خود مبنی بر تمدید مهلت اجرای قرارداد ممنوع می سازد

تمدید قرارداد شده تا طرفی که از تمدید مهلت سود می برد طرف دیگر را بازیچه قرارندهد و به دروغ 

را درخواست نکند در حالی که حقیقتا قصد اجرای قرارداد در مهلت اضافی را نـدارد و آن ایـن اسـت    

 .که حتی در صورت تمدید قرارداد خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد قابل مطالبه است

ه عهـده  کنوانسیون چنانچه حسـب قـرارداد، تعیـین مشخصـات کـاال بـ         ماده (  )برابر با بند-

مشتری باشد و او در انجام این امر قصور ورزد بایع می تواند با توجه به خواسته های مشتری که ممکـن  

بدین ترتیب کنوانسـیون مـانع عقـیم مانـدن     . است بر او معلوم باشد راسا مشخصات کاالها را تعیین کند

(  )بند . رارداد گردیده استقرارداد به دلیل خودداری مشتری از ارائه اطالعات ضروری برای اجرای ق

. ارائه اطالعات ضروری جهت اجرای قرارداد کرده اسـت  هفروشنده را ملزم ب(  )به عکس بند   ماده 

بر حسب این بند چنانچه خود بایع مشخصات کاال را تعیین کند، باید جزئیات آن را به آگاهی مشـتری  

مشتری بتواند در صورت تمایـل، مشخصـات    رسانده و مدت متعارفی تعیین نماید تا ظرف مدت مزبور،

مانع سوء نیت فروشنده در تعیین مشخصات کاال    چنانکه پیداست این بند از ماده . متفاوتی اعالم کند

 .و یکه تازی او گردیده است
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رای قرارداد اسـت بـر   کنوانسیون جلوه ی دیگری از تکلیف حسن نیت در مرحله اج   ماده -

فروختـه مـی شـود، ضـمان از تـاریخ انعقـاد       { در راه}بیعی که در حال حمـل  در مورد  حسب این ماده

معهذا اگر از اوضاع و احوال چنـین برآیـد، از تـاریخ تسـلیم کـاال بـه       . قرارداد به مشتری متقل می شود

موسسه حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می کنـد ضـمان بـر ذمـه مشـتری مسـتقر       

 . خواهد شد

این وصف، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کاال یا زیان دیدن آن اطالع نداشته و یا با 

می باید اطالع می داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشـد، خـود ضـامن تلـف یـا زیـان آن       

بـر عهـده مشـتری     این ماده به صراحت ریسک قرارداد را در شرایطی که علی القاعده لذی. خواهد بود

است بر ذمه فروشنده قرار می دهد در صورتی که وی از آگاهی بخشی الزم به مشتری امتنـاع ورزیـده   

تلویحاً فروشنده را از به کارگیری رندانـه قواعـد انتقـال ضـمان و قـراردادن         بدین ترتیب ماده . باشد

 .مشتری در وضعیت غیر منصفانه منع می کند

طرفی که هر یک از تعهدات خود را ایفا نکرده اسـت،  : قرر کرده استکنوانسیون م  7ماده -

چنانچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کنـد کـه نمـی تـوان     

عرفا از او انتظار داشت که در زمان انعقـاد قـرارداد، آن حادثـه را ملحـوظ داشـته یـا از آن یـا آثـار آن         

همـان مـاده تصـریح      در عین حال بنـد  . نموده یا آن ها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بوداجتناب 

کرده است که طرفی که از اجرای تعهد خود ناتوان است، مکلف است طـی اخطـاری وقـوع حادثـه و     

د تکلیف مذکور در این بنـ . آثار آن را بر توانایی خود در اجرای قرارداد به آگاهی طرف دیگر برساند

 .را میتوان نمود دیگری از شرط حسن نیت تلقی کرد
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توسـیع و   تخصـیص، تحدیـد،  همانطوریکه مالحظه شد حسـن نیـت از طریـق مکانیسـم تفسـیر موجـب       

مقرراتی که بـر مبنـای حسـن نیـت          .کنوانسیون و یا قرارداد خواهد شدباالخره کنترل سایر مقررات 

حسـن نیـت در   . نایی حسن نیت را انعکاس می دهنـد بخوبی این توا( حسن نیت ضمنی)توجیه گردیدند

 .می باشد( به مفهوم اصول فقه)این حیطه مانند اصل حاکم یا وارد 

بـر ایـن اسـاس    . ، خود سازنده برخی حقـوق و تعهـدات تـازه اسـت    از منظری دیگرحسن نیت همچنین 

گـر حسـن نیـت    دی نظـر ایـن   از    .حسن نیت مبنایی است برای ضمنی گرفتن طیف وسیعی از تعهدات

صرفا توصیف کننده آن چه را که صریحا در کنوانسیون پیش بینی شده است نمی باشد، بلکه عالوه بـر  

بـدانها اشـارت نرفتـه    و یـا قـرارداد   آن اصلی عام برای حل و فصل موضوعاتی است که در کنوانسـیون  

را دستی تحویل دهد اما  مثال فرض کنید یک قرارداد بیع فروشنده را ملزم کند تا اسناد مربوطه    است

کنوانسیون صرفا داللت دارد بر اینکه فروشنده ملزم است اسناد را    ماده . مکان تحویل را تعیین ننماید

طبـق فـرض   ) بنایراین کنوانسیون و قـرارداد . در محلی که بموجب قرارداد تعیین شده است تحویل دهد

م حسن نیت ایجاب می کند که فروشنده اسـناد  تعهد عا. نسبت به مکان تحویل ساکت می باشند( مساله

. را در محلی که برای خریدار مناسب است تحویل نماید و خریـدار نبایـد از تحویـل آنهـا امتنـاع ورزد     

روشن است که اعتقاد به این قلمرو برای حسن نیت حداقل بر مبنایی ممکن است که رعایت حسن نیت 

 .   بداندرا در مرحله اجرای قرارداد الزم و ضروری 
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1  
بخواهیم این موضوع را با ادبیات فقهي و حقوقي ایران مقایسه كنیم مي توانیم آن را به قاعده الضرر اگر  

اما راجع به اینكه آیا . تشبیه كنیم كه به اعتقاد عموم فقیهان، اصل حاكم بر تمام احكام و مقررات فقهي است

حال درباره حسن نیت .نیز مي نماید یا خیر، محل بحث و گفتگو استالضرر عالوه بر نفي حكم، وضع حكم 

 .سخن است كه آیا عالوه بر تخصیص یا تحدید مقررات، تعهد آفرین نیز مي باشد یا نه این نیز جاي
246
 Peter Winship, Commentary on Professor Kastely’s Rhetorical Analysis, 8 

N.W.J.INT’L and Bus (1988) 623. 

اروپایي  نیز حسن نیت منبع آفرینش یك  حقوق قراردادهای اصول  -1  اصول یونیدوقوا و  1-5ر ماده د

 .سلسه شروط و تعهدات عنوان شده است
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 7  (Enforcement)های قراردادی حسن نیت در مرحله اعمال ضمانت اجرا( ج

حقوق نوشته علی القاعده معتقد به لزوم اعمال حسن نیت مـی باشـند    دارای در این حیطه نیز کشورهای

معتقدنـد شـخص مـی     ،چنانکه دیده شـد  ،در حالی که کشورهای حقوق عرفی و در راس آنها انگلیس

لیه حقوق و اختیارات ممکن بهره بگیرد بدون اینکه انگیزه ها و دواعـی او هـر چنـد شـریرانه     تواند از ک

 .مانع و رادعی ایجاد کند

غرامـت هـا    و درخواست هر یک از ، اعمال هر یک از اختیاراتهم بنا به یک دیدگاه CISGدر سند 

 .اشاره می شودذیال به نمونه هائی از این مقررات  .منوط به لحاظ عنصر حسن نیت است

کنوانسیون شخصی که به علت نقض اساسی قرارداد درصـدد اسـت تـا آن را       برابر با ماده -

این مقرره نیز طرفین را از اعـالم  . نماید باید قصد خود را طی یادداشتی به طرف دیگر اعالم نماید فسخ

امکان می دهـد تـا نسـبت بـه     قرارداد به طرف دیگر  فسخزیرا لزوم اعالن . باز می دارد فسخ بدخواهانه

چه بسا وی معتقد به عدم نقض اساسی باشـد در چنـین   . تحقق نقض اساسی یا عدم آن طرح دعوی کند

اخطار فوق الذکر همچنین موجب تقلیـل خسـارت   . حالتی دادگاه باید نسبت به آن تصمیم گیری نماید

ر مـی رسـد کـه مهمتـرین     بـه نظـ   .می شود که خود یکی دیگر از اهداف اساسی اصل حسن نیت اسـت 

مبنی بر اعالم عدم مطابقـت کـاال بـا قـرارداد ضـرورت رعایـت          حکمت و فلسفه تعهد موضوع ماده 

 .حسن نیت باشد
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 87 

کاال را پیش از موعد مقـرر تسـلیم نمـوده     اسناد و هر گاه بایع 7 و    مواد بر اساس همچنین 

کـاالی تسـلیم شـده مرتفـع      اسناد و باقی را درهر نوع عدم انطمی تواند باشد تا فرا رسیدن موعد مذبور 

مصون مانده و پیش  حاللاین دو ماده در حقیقت ساز و کارهایی فراهم آورده اند تا قرارداد از ان. سازد

. آن ها همچنین مانع توسل به بهانه های واهی برای منتفی ساختن قرارداد می شوند. از موعد خاتمه نیابد

 که بدون ایجاد زحمت غیر معقول و یا تحمیل هزینه هـای غیـر معقـول بـر     عیب اندك در اسناد یا کاال

این سازوکار از یـک سـو   . مشتری قابل جبران باشد نباید دستاویز مشتری برای انتفای قرارداد واقع شود

 .را ترویج می نماید     تالش های توام با سوء نیت را خنثی می سازد و از سوی دیگر معامله منصفانه

نیز که به مشتری حق درخواست ایفـای تعهـدات بـایع، تسـلیم کـاالی         ترتیب ماده  به همین

دهـد خـالی از    منطبق با قرارداد و تسلیم بدل و یا تعمیر آن در صورت عدم انطباق کاال با قرارداد را مـی 

د آمده است که هر گونه درخواست تعمیرکاال بای   ماده    تعهد ضمنی حسن نیت نیست، زیرا در بند

با توجه به اوضاع و احوال معقول باشد و بدین ترتیب ماده مذکور مانع هر گونه اقدامی است که با نیت 

 .بدخواهانه و به منظور تحمیل هزینه نامعقول بر فروشنده صورت می گیرد

بـر حسـب   . کنوانسیون نیز بطور ضمنی وظیفه اخطار با حسن نیت را مقرر داشته است   ماده-

می تواند حتی پس از موعد تسلیم هر نوع قصور در ایفای تعهد را بـه هزینـه خـود جبـران      این ماده بایع

نماید، بدین منظور بایع باید از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این باره کـه آیـا ایفـای تعهـد     

است را هر گاه مشتری ظرف مدت معقولی این درخو. توسط بایع را خواهد پذیرفت یا خیر اعالم نماید

چنانکـه  . اجابت ننماید، بایع می تواند ظرف مدت منعکس در درخواست خـود تعهـداتش را ایفـا کنـد    

مشاهده می شود این ماده خریدار را مکلف می سازد تا معلوم کند آیا بـا اقـدامات جبـران کننـده بـایع      

بـدین  . خواهـد داد  موافقت می کند یا نه وگرنه حق اعتراض خود را به ایفای دیر هنگام بـایع از دسـت  
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ترتیب این ماده اجازه نمی دهد خریدار، فروشنده را در وضعیت بالتکلیفی قرار دهد و بدین وسیله به او 

اگر این مقرره نبود خریدار می توانست علیرغم اقدامات جبرانی فروشنده از قبول آن هـا  . آسیب رساند

همچنـین فروشـنده را      مـاده  . را بیهوده سازد امتناع ورزد و از این طریق کلیه عملیات و هزینه های او

 . مکلف می سازد تا به مشتری قصد خود را مبنی بر اتخاذ اقدامات جبرانی اعالم نماید

کنوانسیون هر گاه پیش از تـاریخ اجـرای قـرارداد، معلـوم شـود کـه         7ماده    بندبه موجب -

. نمایـد  فسـخ یگر میتواند قرارداد را قراردادخواهد شد، طرف د     یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی

مـاده مزبـور اسـت کـه مقـرر داشـته         آن چه که قلمرو حسن نیت را در این کنوانسیون نشان میدهد بند

دارد، ملکف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا بـرای او ایـن    فسخاست طرفی که قصد اعالم 

چنانکه مشاهده می شود این بند از ماده . بدهد امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش

 ماده   همین تحلیل در مورد بند. قرارداد می شود فسخ مانع تالش بدخواهانه یکطرف با اعالم ناگهانی 

طرفی که اجرای تعهدات خـود را   ، 7زیرا بر اساس آن بند از ماده . کنوانسیون نیز قابل اعمال است  7

می نماید مکلف اسـت فـورا اخطـار        توسط طرف دیگر معلق    ، تعهداتبه دلیل پیش بینی عدم ایفا

تعلیق را جهت طرف دیگر ارسال نماید و در صورتی که طرف مزبـور در زمینـه ایفـای تعهـدات خـود      

 .اطمینان کافی فراهم نماید، او نیز اجرای تعهد خود را از سر گیرد

قق قرارداد، طرفین باید بکوشند تا بدون توجه به علل و عوامل عدم تح 77همچنین وفق ماده 

تکلیف به کاهش خسارت چندین کارکرد مهم . خسارات ناشی از آن به حداقل ممکن کاسته شود

. برخی از آن ها ذاتا خصیصه اقتصادی دارد اما سایر آن ها برخاسته از قاعده حسن نیت است. دارد

د این اصل نخستین باشد که هیچیک از شاید مهمترین منطقی که وظیفه تقلیل خسارت را توجیه می کن
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هر گونه قصور . دیگری می شودطرفین قرارداد نباید شیوه هایی اتخاذ کنند که منجر به ورود صدمه به 

در کاهیدن خسارت بدون در نظر گرفتن انگیزه های ماوراء آن دلیل کافی بر یک معامله غیر منصفانه 

 .است

قرارداد استناد می کند صریحا و ایجابا موظف به تالش برای کنوانسیون کسی را که به نقض  77ماده 

در صورتی که وی در انجام این وظیفه قصور ورزد، . تقلیل خسارات ناشی از نقض قرارداد کرده است

. مدعی کاهش خسارت گردد. نقص کننده می تواند به میزانی که خسارت می باید تقلیل می یافته است

به . توجیه می کند همان لزوم عمل با حسن نیت است را تقلیل خسارتمنطقی که وظیفه تالش برای 

   .می باشد منی عمل با حسن نیت، کاستن خسارتبیان دیگر الزمه ض

                                                           
1 1
نیز فهرستي از مقررات مبتني بر   یونیدوقوا اصول  -7الزم به ذكر است كه در توضیح رسمي ماده 

 ارائه شده است يدكترین حسن نیت ضمن
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  نتیجه گیری

دیگر فقط در حوزه اخالق اساس بایدها و نبایدهای  "حسن نیت"این تحقیق نشان داده است که 

آنگونه که )نهاده و اگر نه همه اجزاء و بخشهای آن  گزارهای اخالقی نیست، به قلمرو حقوق نیز پا

امروزه دیگر . ، دست کم روابط قراردادی را دستخوش تحول جدی ساخته است(برخی ادعا دارند

همانند سه دهه پیشین، یعنی به هنگام تهیه و تصویب کنوانسیون، تاثیرگداری این نهاد محصور در تفسیر 

قاعده عام و "، "تکلیف قراردادی"هور کارکردهای نوینی چون مقررات کنوانسیون نیست، سخن از ظ

همچنین در پرتو تحوالت دو دهه اخیر و به ویژه پس از انتشار اصول . است "اصل حاکم"و  "بنیادین

قراردادهای تجاری بین المللی یونیدقوا و اصول قراردادهای اروپائی و مخصوصا به دلیل استقبال 

هاد در ضمن قراردادهای فیمابین دامنه این تاثیرگذاری بسیار فراخ و حوزه گسترده تجار از درج این ن

های متنوعی از روابط  طرفین قرارداد بین المللی نظیر مذاکرات قراردادی، تشکیل قرارداد، تفسیر 

 . قرارداد ، اجرای قرارداد و اعمال ضمانت اجراهای قراردادی در برگرفته است

با ظهور . در روابط قراردادی دارد "عرف عام تجاری"در شکل گیری  پیشرفتهای فوق سهم فراوانی

تلقی نمی شود بلکه جزئی از اجزاء  "اصل حاکمیت اراده"این عرف، دیگر حسن نیت نه تنها ناقض 

همچنین راهیابی روزافزون حسن نیت به اندرونی حقوق . اراده پنهان متعاقدین محسوب می گردد

یر دکترین حقوق قراردادها و رویه قضائی بین المللی به این نهاد جدید داخلی کشورها، اهتمام چمشگ

حقوقی و باالخره تشکیل عرف بین المللی بازرگانی، آرام آرام از ابهام مفهومی حسن نیت که زمانی 

معضلی بزرگ قلمداد می شد کاسته، آنرا به مفهومی عینی با معیارهای کمی و استاندارهای محسوس 

 .بدل خواهد کرد
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فرجام سخن آن که، از فرایند شکل گیری دکترین حسن نیت و رسوخ آن به اندرون مقدس ترین نهاد 

حقوقی یعنی قرارداد می توان درسی گرانسنگ در باب فلسفه حقوق آموخت؛ که مرزهای حایل میان 

 تجارت هرچه متنوعتر و حقوق هرچند متحولتر گردد، حاجت. حقوق و اخالق سست و بی بنیان است

این حاجت در عرصه تجارت بین الملل که شاخصه ممتاز آن سوداگری . به اخالق فزونتر خواهد شد

احساسات . است بس شدیدتر است  بشر اخالقی را تنها، الزامات حقوقی نمی تونند به نظم درآورند

 .ان پذیرداخالقی و ادراکات فطری نیز باید مدد کنند تا نظام حقوقی جامع، عادل، پویا و پرنشاط سام
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Good Faith in International Contracts: Exceptional Rule or 

General Principle? 

Dr. Mirghasem Jafarzadeh (Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University) 

and 

Hussein Simaei (Academic Member of Gum University and Ph.D. Student, Faculty of Law, 

Shahid Beheshti University). 

This paper shows that although good faith is one of the well settled 

traditional moral principles in all religious and ethical schools, all legal 

systems have no consensus on the principle as an enforceable legal 

obligation. In the one side, the continental European countries which have 

give much emphasis on the principle within their legal systems, in 

general, and in their civil codes, in particular, and the other side, the 

common law systems, except to American Law, which have given less 

legal value to it. This conflict had appeared when the drafters of the 1980 

Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

decided to give legal force to this moral value in international contractual 

relationship. The history of Article 7 of the Convention shows hot debates 

among the representatives from these legal families. Due to this conflict, 

the drafters have eventually made a compromise on the issue with the 

language reflected in Article 7/1 of this international document. 

However, two decades of the legal life of the Convention shows that 

despite the particular history of this provision, a great deal of eminent 

lawyers from different countries have welcomed this moral principle and 

made a great efforts to justify it as a legal obligation within the context of 

the Convention. The evolution of two newcomer international contract 

documents, namely, the UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contracts (1994) and the Principles of European Contract 

Law (1998) (PECL), which give much legal value to this principle, has 

given so confidence to accept it as a general contract law rule, at least 

within the framework of international commercial contracts.  
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In spite of great efforts of international legal literatures and judicial 

precedents, there is still some ambiguity with respect to its meaning, 

function, scope, theoretical justification and legal effects. Legal doctrine 

and case law need, therefore, much more time to make it a clear 

contractual principle. 

 


