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  چكيده
 ني حقوق نوشته كه در تدوي كشورهاني نه تنها در قوان در قراردادها، و رفتار منصفانهتي حسن نتئوري

 االتي احقوق ژهيال و به و حقوق كامنگروه ياند، بلكه در كشورها  بودهشگامي اصل پنيو گسترش ا
 راجع » حقوقديشرح جد «،(Uniform Commercial Code (UCC))قانون يكنواخت بازرگانيمتحده در 
 داشته يتوجه نفوذ قابل زي آن نيي قضارويهو (Restatement (Second) On Contract)  به قراردادها

 كشورها نياعمال آن در ا  ورشيبه تبع آن نحوه پذ  قلمرو شمول وت،يوم حسن ن مفهبا اين حال .است
 و مجادالت حقوقي ها مخالفتبا وجود .  جهات متفاوت استياري حقوق نوشته از بسي كشورهادگاهيبا د

مند كردن اين موضوع، به عنوان يكي از ال درباره پذيرش و قاعدهكه در اين دو كشور بزرگ گروه كامن
ول كلي حقوق قراردادها، وجود داشته، در اين دو كشور و به دنبال آن در ساير كشورهاي گروه اص

توسعه . ال ، ازجمله استراليا و كانادا نيز اين موضوع مورد استقبال خاص حقوقدانان واقع شده استكامن
اران و مخالفاني دارد كه مفهوم اين نظريه، تعيين مصاديق، موارد اعمال و نيز آثار آن در قراردادها، طرفد

در اين نوشتار به جايگاه بحث، مباني . اندهر كدام با نگاهي متفاوت و داليل مستقل خود به آن پرداخته
  .ميپرداز يمحقوقي نظرات ارائه شده و ميزان مقبوليت و آثار عملي آنها در رويه قضايي اين كشورها 
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  مقدمه
ي ها نظامدرباره مفهوم و آثار حسن نيت در قراردادها اتفاق نظر و اجماع حقوقي مشخصي در 

 به ويژه در - صاحبنظران حقوقدرباره اجمال و ابهام اين مفهوم. حقوقي بزرگ دنيا وجود ندارد
اي بسيار گذرا و ي كاال كه به اشارهالملل نيبراجع به قراردادهاي تابع كنوانسيون بيع  تعهدات

 تا زماني كه مفهوم و قلمرو نديگو يمو   اتفاق نظر دارند-موجز به موضوع بسنده شده است
حكومت اين اصطالح در متن كنوانسيون مزبور و ساير مقررات مرتبط به نحو دقيق تعريف و 

  .تبيين نشود، اين معضل وجود خواهد داشت
ع به نقش حسن نيت در قرارداد از اين عقيده كه اين اصل بايد به عنوان اختالف نظرها راج

يكي از تعهدات طرفين كه در تمام مراحل قرارداد، از فرايند مذاكره و تشكيل تا اجراي كامل 
قرارداد، حاكم باشد تا اين ديدگاه كه حسن نيت نبايد به طور صريح و به عنوان يك قاعده الزام 

نگاهي به تاريخچه . مقررات راجع به قراردادها درج گردد، متغير بوده استآور در قوانين يا 
گواه اين اختالف نظرهاي گسترده و شديد راجع به ي كاال الملل نيب كنوانسيون بيع 7وضع ماده 

  .ي استالملل نيبدرج حسن نيت به عنوان يك قاعده الزام آور در قراردادهاي 
ايي گروه حقوق نوشته، حسن نيت و رفتار منصفانه به به طور كلي، در اكثر كشورهاي اروپ

عنوان يكي از اصول كلي حقوق قراردادها به رسميت شناخته شده است؛ لكن در كشور هاي 
 در مورد رعايت حسن نيت در مراحل پيش از قرارداد و حتي مراحل اجرا توان ينمال گروه كامن

در اين گروه از كشورها، اصل اوليه . مودو تفسير قرارداد يك قاعده كلي و مشخص استنباط ن
اين است كه احكام قرارداد و شرايط آن توسط خود شروط قرارداد و نيز انتظارات اوليه طرفين 

لذا در اين نظام به ثبات و حتميت قرارداد و قابليت پيش بيني آثار آن . تفسير و تكميل شود
زادي قراردادي و تراضي طرفين را بر توجه خاصي داشته و اصل حاكميت اراده و به تبع آن آ

  )143  ص،1384جعفرزاده،( .دهند يممفاهيمي چون عدالت معاوضي و انصاف ترجيح 
مشتري «ال قرارداد محصول مذاكرات و توافق طرفين است و بنا به قاعده در واقع، در كامن

ت خريد و  خريدار با وارد شدن به قرارداد، خودش مسئولي١)Caveatemptor( »مراقب باش
 با استفاده از اصل حسن نيت به سوء نيت فروشنده در تواند ينماز اين رو . رديپذ يمانتخاب را 

 انگليس و كانادا، نه تنها يك ژهيوبر اين اساس در اين كشورها، به . جريان قرارداد استناد كند

                                                 
1 Caveat emptor: (kah-vee-ott emptor) Latin for "let the buyer beware." The basic premise that the buyer 
buys at his/her own risk and therefore should examine and test a product himself/herself for obvious 

defects and imperfections. (Babylon dictionary, English to English law glossary). 

اصلي كه به موجب آن مشتري بايد احتياط الزم را به عمل آورده، جنس را به مسئوليت خود : اخطار به مشتري
 - ، تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايرانفرهنگ اصطالحات حقوقي .داري نمايدانتخاب و خري
 .11ص نشر يلدا، : ، چاپ اول، تهران)1368(، )الهه (اياالت متحده 
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ضات و اصل كلي تحت عنوان حسن نيت و رفتار منصفانه به رسميت شناخته نشده، بلكه ق
حقوقدانان آنها به داليلي چون عدم قطعيت و ابهام مفهوم حسن نيت و تضاد آن با تراضي 

اي به عنوان يك قاعده كلي مخالفت و طرفين و اصل حاكميت اراده،  با اتخاذ چنين ايده
 كه در درون اين نظام حقوقي قواعد جزيي اند داشته و در مقابل اذعان اند نمودهمقاومت 

ود دارند كه ناظر به حمايت از حسن نيت و رفتار منصفانه و عادالنه و منع فريب و مرتبطي وج
 .ندينما يم نيتأمنيرنگ و سوءاستفاده از حق بوده و نيازهاي نظام حقوقي را در اين خصوص 

نمونه بارز اين واكنش و مقاومت در پذيرش اين نظريه را در مشروح مذاكرات نمايندگان 
 مالحظه نمود؛ چنانكه اين اختالف توان يمال و حقوق نوشته به روشني كشورهاي حقوق كامن 

  1.نظرات شديد منجر به يك توافق ناقص، جنجالي و مبهم راجع به اين مفهوم گرديده است
ي حقوق نوشته ها نظام دكترين ريتحت تأثبا اين حال، در برخي از اين كشورها به ويژه آمريكا، 

در قانون يكنواخت بازرگاني و به دنبال آن در  ين تاسيس حقوقيو به طور خاص حقوق آلمان، ا
 و نظريات تفسيري راجع به آنها، به طور صريح شناخته شده و از حقوق اين شرح جديد حقوق

 سيانگلاليي مانند كانادا، استراليا و حتي كشور در رويه قضايي و دكترين ساير كشورهاي كامن
 قانون 1- 203 خواهيم ديد در حقوق آمريكا نيز طبق ماده البته چنانكه . گذاشته استريتأث

و اعمال حقوق ) performance( يكنواخت بازرگاني، حسن نيت فقط در مرحله اجراي قرارداد
)enforcement ( ناشي از آن الزم الرعايه است؛ در حالي كه در بسياري از كشورهاي حقوق

ات قراردادي، بلكه در خصوص مذاكرات پيش از نوشته اين اصل نه تنها در رابطه با اجراي تعهد
 .رداد و تفسير آن نيز جريان داردقرارداد، تشكيل قرا

فصل اول ناظر به حقوق : باشد يمبنا به آنچه بيان گرديد، اين نوشتار مشتمل بر سه فصل 
آمريكا، فصل دوم راجع به حقوق انگليس و در فصل سوم، به طور فشرده، به بررسي موضوع در 

وق دو كشور كانادا و استراليا كه با الهام از حقوق دو كشور ياد شده، اين قاعده در دكترين و حق
  .شود يمرويه قضايي آنها وارد شده است، پرداخته 

  

  حقوق آمريكا: فصل اول
  پيدايش حسن نيت در حقوق آمريكا
هاي  سرچشمه مفاهيم حقوقي در ساير كشوراصوالًعليرغم اينكه نظام حقوقي انگليس 

ال از حقوق انگليس نشات نگرفته، بلكه ال بوده، مفهوم حسن نيت در حقوق كامنگروه كامن
ال، در حقوق كامن .نقطه آغاز آن را بايد در قانون يكنواخت بازرگاني اياالت متحده دانست

، )Lord Mansfield( آقاي لورد منسفيلد  قاضي انگليسي،1766براي نخستين بار در سال 

                                                 
1 Farnsworth, E. Allan; Duties of Good Faith, p. 63. 
Available on: <http://www.trans-lex.org/output.php?docid=122100&markid=901000>. 
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اصل حاكم كه بر تمام قراردادها و مراودات تجاري قابل اعمال «يت به عنوان يك از حسن ن
  .ولي اين نظر در حقوق انگليس مورد توجه قرار نگرفت ياد كرده است؛» است

(Steyn, 1991; cited in Farnsworth, Op. Cit., p. 54)  
واخت بازرگاني نيز منبعث بنابراين پذيرش حسن نيت در حقوق آمريكا و گنجاندن آن در قانون يكن

 (Karl Llewellyn) از نظر آقاي منسفيلد در پرونده ياد شده نبود بلكه آقاي پروفسور كارل ليولين
كه مخبر اصلي در تدوين متن قانون مزبور بوده، خود در آلمان تحصيل و تدريس كرده و با الهام از 

س را وارد حقوق خصوصي آمريكا نموده در قانون مدني آلمان، اين تاسيTrue und Glauben  قاعده
 الزم به ذكر است كه قبل از درج اين مفهوم در قانون (Farnsworth, Op. Cit., p.51). است

، از جمله اياالت كاليفرنيا و نيويورك، اين اصل ها التياال در برخي يكنواخت بازرگاني، دكترين كامن
  .د از مقبوليت همگاني نرسيده بودرا مورد پذيرش قرار داده بودند، ليكن به اين ح

  

  موارد اعمال حسن نيت
ال است كه يك تعهد كلي رعايت حسن نيت در اجراي آمريكا تنها كشور حوزه حقوق كامن

 تصويب 1951قانون يكنواخت بازرگاني كه در سال . قراردادها را به صورت صريح پذيرفته است
، در بيش از باشد يماالت متحده مورد پذيرش و هنوز هم به عنوان يك قانون واحد در تمام اي

آن را به عنوان يك اصل بنيادي بر  1- 203 ماده به حسن نيت اشاره نموده است و ماده 50
هر قرارداد يا الزام مندرج در اين « :دارد يممقرر اين ماده . داند يمتمام مواد اين قانون حاكم 

  ».دينما يمتحميل ] بر طرفين [قانون، يك تعهد حسن نيت در اجرا و اعمال آن را
عالوه بر تعاريف بسياري كه توسط حقوقدانان آمريكا يي ارائه شده، خود قانون يكنواخت نيز دو 

در ماده . تعريف از حسن نيت ارائه نموده است كه بر قراردادهاي فروش كاال حاكم است
خريد با «ر مورد يك تعريف عام از حسن نيت ارائه شده كه اين تعريف عرفا د1- 201)19(

مورد استفاده بوده و قانون مزبور همين تعريف را در مورد اجراي با حسن نيت » حسن نيت
صداقت واقعي در « بر اساس ماده مزبور، حسن نيت عبارت از. قراردادها نيز جاري دانسته است

- 103 بر اساس تعريف خاص ديگري از حسن نيت كه در ماده .است 1».رفتار يا معامله مربوطه
صداقت واقعي و «: ، حسن نيت عبارت است ازباشد يم بيان شده و بر قراردادهاي بيع حاكم 2

  ٢»رعايت استانداردهاي تجاري متعارف رفتار منصفانه در تجارت
 قانون يكنواخت بازرگاني، 2- 103 در تعريف ذكر شده در ماده شود يم كه ديده گونه همان

در اصالحيه . شود يم اين قانون ديده 1- 201 )19(ر ماده اندكي تفاوت با تعريف ارائه شده د

                                                 
1 "Honesty infact in the conduct or transactionconcerned." 
2 "Honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing in the trade." 
[2-103(1)(b)]. 
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 در رابطه با اسناد قابل ظهرنويسي و انتقال نيز، تعريف مندرج در ماده 3- 103 )الف( )4(ماده 
  . به كار گرفته شده است2- 103

 ريتحت تأث ١. تهيه شد» حقوقديشرح جد« ويرايش دوم مقررات موسوم به 1979در سال 
 ويرايش دوم كتاب مربوط به  نيز در حقوقديشرح جدبازرگاني، نويسندگان قانون يكنواخت 

  يكنواخت قراردادهاي تجاري اصولانندهم. اند نمودهقراردادها، يك ماده در اين رابطه تدوين 
 برخوردار يآور قانون حقوق هم از قدرت الزامديمقررات شرح جد، (UNIDROIT) الملليبين

بسيار  ، كاالعي از بري غي شده در مورد قراردادهااديقررات همانند اصول  مني حال، انيبا ا. ستين
هر قرارداد يك تعهد « اين متن 205 مطابق ماده . خاص استيتي اهميدارامورد استفاده بوده و 

  2».كند يم حسن نيت و رفتار منصفانه در اجرا و اعمال آن را بر هر يك از طرفين تحميل
رفتار «بلكه » حسن نيت«ريف و شرح ارائه شده در مقررات فوق نه تنها  تعشود يمچنانكه مالحظه 

در اين متن زمينه » رفتار منصفانه«افزودن قيد . گيردرا نيز در بر مي )Fair dealing( »منصفانه
 تعهد حسن نيت 1980تا اواسط دهه . اجراي با حسن نيت و منصفانه قرارداد را هموارتر نموده است

  .ل قراردادها به نحوي چشمگير در تمام اياالت آمريكا مورد پذيرش قرار گرفتدر اجرا و اعما
اي به حسن نيت در مرحله مذاكرات نشده جالب توجه است كه در هر دو مجموعه فوق هيچ اشاره

علت آن اين است كه . است و مواد اشاره شده تنها ناظر به رعايت آن در مرحله اجراي قرارداد است
ال از جمله انگليس، اعمال اصل حسن نيت در مرحله مانند اكثر كشورهاي نظام كامنحقوق آمريكا، 

عالوه بر مرحله مذاكرات و انعقاد قرارداد، در  .3مذاكرات پيش از قرارداد را از اساس نپذيرفته است
، لكن با عنايت به شود يممورد حكومت اين اصل در مرحله تفسير قرارداد هم اين سكوت ديده 

كه اجراي قرارداد زماني با حسن نيت  حقيقت به اين تفسير و اجراي قراردادها و با توجه تالزم
 با حسن نيت وتا مفاد قرارداد به درستي  و خواهد بود كه قرارداد با حسن نيت تفسير شده باشد

اين در حقوق گرفت   نتيجهتوان ي ملذا، رديگ ي آن به درستي صورت نميتفسير نشده باشد اجرا
  .باشد يمالرعايه  الزم ها نيز  رعايت اصل حسن نيت در زمينه تفسير قراردادركشو

  

                                                 
 American Law (»كـا ي امريحقـوق موسـسه  « توسـط  مدوني است كـه  ، مجموعه» حقوقديشرح جد« منظور از 1

Institute (  شـده  ني تدويصورت مواد قانون   و بهافتهي سازمان ي به شكلكاي امر حقوق قواعد   ليو تحل  منظور شرح   به 
 1932  سـال  در  جلد بوده كه دو جلد از آن مربوط به حقوق قراردادها           19 مشتمل بر    ه مجموع نيچاپ اول ا  . است

 Restatement 2nd On( دوم راجع بـه قراردادهـا   دي مجموعه با عنوان شرح جدني اشيراي ونيدوم. بود شده منتشر

Contracts (   است افتهي شده و انتشار     لي تكم 1979در سال ) .بـر حقـوق     يدرآمـد  ،)1376 (نيحـس  ديس ،ييصفا 
  : بهدي رجوع كننيهمچن )278 ص نشر دادگستر،: تهران معاصر، ي و دو نظام بزرگ حقوقيقيتطب

<http://en.wikipedia.org/wiki/Restatement_of_Contracts,_Second>. 
2 "Every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its 
enforcement." 
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  بررسي دكترين حقوقي 
اين كه حقوق آمريكا داراي تعاريف قانوني از حسن نيت است، بدين معني نيست كه در اين 

 صاحبسه . نظام در مورد مفهوم حسن نيت در حوزه اجراي قرارداد اتفاق نظر وجود دارد
اي هستند، مريكايي كه در ارتباط با موضوع مورد بحث صاحب آثار و مقاالت برجستهآنظر 

ف  كه اين اختالاند دادهحسن نيت در اجرا را از سه ديدگاه مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار 
  :نظرها مهم و قابل مطالعه است

ورث  آقاي فارنسدر اولين مقاله مهم كه بعد از وضع قانون يكنواخت بازرگاني منتشر شده،
 مبناي حقوقي بسياري تعهدات ديگر،كه ما تواند يمتعهد اجراي با حسن نيت «: اند داشتهاظهار 

به . ، قرار گيردميكن يمياد  )Implied terms( اليي از آن به شروط ضمنيحقوقدانان كامن
مال يك عبارت ديگر تعهد اجراي با حسن نيت مندرج در قانون يكنواخت، اساس و مبناي اع

  (Farnsworth, 1963, pp. 666- 679) ».اي از تعهدات ضمني در قرارداد استطيف گسترده
 از اين نظر پيروي كرده و آن را مبناي استدالل خود قرار داده و بر اين اساس ها دادگاهبرخي 

شروطي را به عنوان شروط ضمني قرارداد در نظر گرفته و در تصميم قضايي خود به كار 
اهميت نظريه حسن نيت « كه اند داشتهآقاي قاضي آنتنيون اسكاليا در راي خود اعالم . ندا بسته

 (Farnsworth, 1993, p. 8) ».به خاطر وارد نمودن شروط ضمني در قرارداد است

در دومين مقاله معروف راجع به اين موضوع، پروفسور رابرت سامرز، يك نقش متفاوت ديگري 
با اين استدالل كه حسن نيت از جمله اصطالحاتي است كه . اند اشتهدرا براي حسن نيت اظهار 

، بلكه كند ينمبه خودي خود داراي معناي ايجابي و مثبت نيست و بر لزوم انجام فعلي داللت 
 تا بر مبناي هدف كلي قرارداد و كند يمناظر بر ترك فعل است و به عنوان يك مانع عمل 

  .برخي امور را از قرارداد مستثني كندانتظارات مشروع و متعارف طرفين، 
 اين نظريه اين است كه رفتارهاي نامناسب و نادرست را كه از آن به اجراي با سوء نيت ريتأث

سپس پروفسور سامرز موارد زير را به عنوان مصاديقي كه با . سازد يم، منتفي شود يمتعبير 
  :شمارد يم رب شوند يماز قرارداد استثناء » تعهد اجراي با حسن نيت«
گريز و طفره رفتن از اجراي مقتضيات ذات قرارداد؛ اهمال، كم كاري و عدم جديت و دقت و «

  ١».تالش در اجرا؛ سوءاستفاده از اختيار در تعيين بعضي مسائل قراردادي
به عنوان (  در آمريكا قرار گرفته،ها دادگاهاين تعريف سلبي از حسن نيت ، نه تنها مورد اقبال برخي 

بلكه در نظرات  )Best v. United States National Bank, 1987, 739 P. 2d 554 :ك.مونه رن
به عنوان نمونه ( . نيز انعكاس داشته استشرح جديد حقوقتفسيري رسمي بر ويرايش دوم 

                                                 
به عنوان مثال سوء استفاده از اختيار در تعيين مطابقت يا عدم مطابقت كيفيت يا كميت كاالها با مفاد توافق،  1

 .ردادكوتاهي در همكاري با طرف مقابل يا ايجاد مانع در اجراي قرا
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: در اين نظرات آمده است  (Restatement, Second, of Contracts § 205, Comment(d):ك.ر
و در ادامه ليستي مشابه آنچه » ... كامل از مصاديق متعدد سوء نيت ممكن نيستارائه يك فهرست«

  .دينما يمبه نقل از پروفسور سامرز بيان شد مشتمل بر مصاديق عمده سوء نيت، اعالم 
نه « كه كند يمبا رد نظريه فوق خاطر نشان  (Burton) در سومين مقاله مهم، پروفسور بارتن

 يك ضابطه و معيار كاربردي براي تشخيص اجراي حيطور صروانين تاكنون به  و نه مفسرين قها دادگاه
  (Burton, 1980, pp. 372-373) ».اند نكردهبا حسن نيت قرارداد از اجراي با سوء نيت آن اعالم 

 كه خود يك ضابطه بر مبناي انتظارات اوليه طرفين از قرارداد ترسيم كند، با كند يماو تالش 
حسن نيت اعمال صالحديد يا اختياري را كه قرارداد به يك طرف جهت اين استدالل كه 

بنابراين اگر طرف از اختيار خود در اجراي قرارداد به . كند يماجراي قرارداد اعطا نموده محدود 
نحوي استفاده كند كه امتيازات يا منافعي را كه به موجب قرارداد به طرف مقابل واگذار نموده 

چنانكه اين امر خالف . شود يم، نقض تعهد اجراي با حسن نيت تلقي دوباره به دست آورد
انتظارات متعارف طرف مقابل نيز شناخته شده و وي حق دارد كه از پرداخت مبلغ مورد انتظار 

  .از اجراي قرارداد خودداري كند
 يا شايد بتوان گفت امتيازات»  شدهصرف نظرامتيازات «اين نظريه نيز كه بر اساس اصطالح 

 صحيح و قابل الذكر فوق تعريف شده، همچون دو نظريه (Opportunities forgone)واگذار شده
 ها دادگاه؛ چنانكه مبناي استدالل در صدور آراي قضايي از سوي برخي رسد يمقبول به نظر 

  (Burton, 1981, p. 67) .قرار گرفته است
يك جدال علمي جدي و طوالني با هم چنانكه مالحظه شد، پروفسور سامرز و پروفسور بارتن دچار 

سامرز عقيده دارد كه تحليل آقاي بارتن . برد يسؤال مي ديگري را زير ها دگاهيدهستند كه هر يك 
 زيندر مقابل آقاي بارتن .  روي دكترين نقش سلبي حسن نيت نيستتر قيعمچيزي جز تمركز 

 كه با اتخاذ اين ايده ديگو يم حسن نيت بر مبناي نقش سلبي آن را نادرست دانسته و فيتعر
 و مقاصد قراردادي طرفين، بايد شروط توافق شده آنان را ها خواسته به جاي محقق نمودن ها دادگاه

ناديده  گيرند يا تعهداتي را بر طرفين تحميل كنند كه با آنچه آنان به هنگام تشكيل قرارداد توافق 
 خالف اصل  برقاًيدقيف و تحليل از حسن نيت، به عبارت ديگر اين تعر. ، منافات دارداند نموده

  .باشد يم) pactasuntservanda( حاكميت اراده طرفين و اصل لزوم وفاي به عهد
در عمل، رويه قضايي اياالت متحده هر سه ديدگاه را مورد استناد قرار داده و در اغلب اين 

 همسو و كامالً اين نظرات ، چنانكه گويياند ندادهموارد تمايزي بين اين سه ديدگاه تشخيص 
پروفسور فارنس ورث با انتقاد از استنباط . سازگار با هم بوده و هيچ تبايني با هم ندارند

 اتخاذ هر يك از سه ديدگاه ياد شده در نتيجه آراء ريتأث در رويه قضايي و با توجه به ها دادگاه
پرونده هاي اخير آمريكا راجع به ، با ذكر يك مثال در عرف كامن ال و بر مبناي برخي ها دادگاه

ايشان با اذعان به تباين اين . سازد يماين تمايز را روشن  )satisfaction clause( شروط رضايت
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 كامالًسه نظر بر اين عقيده است كه استناد به هر يك از اين سه ديدگاه منجر به نتايجي 
  .متفاوت در يك مورد خواهد شد

  

  انگليسحقوق: فصل دوم

  ه بحث در حقوق انگليسپيشين
اين قانون . در زمان قانون تجارت قديم يك مفهوم كلي از حسن نيتدر حقوق انگليس وجود داشت

ي تجاري كه خود ها دادگاهاي از حقوق عرفي بازرگاني بود كه به وسيله متشكل از مجموعه
سرتاسر اروپا مسافرت واين بازرگانان به مراكز تجاري در. شدبازرگانان قضات آن بودند، اداره مي

اين  در .كردندداد حل و فصل ميكردند و خود به طور سريع و كارآمد اختالفاتي را كه رخ ميمي
 -  اگرچه به صورت نامدون و پراكنده-دوره، انگليس داراي يك حقوق بازرگاني نسبتا متحدالشكل

  . خود به همراه داشتندكه مبتني برعرف و رويه تجاري بوده و بازرگانان اين حقوق را با بود
البته منظور اين نيست كه . يكي از اين عرفهاي تجاري شناخته شده بازرگانان، حسن نيت بود

تمام بازرگانان واقعا با حسن نيت عمل مي كردند،بلكه اين چيزي است كه آنها ملزم به رعايت 
 كامالًشكيل مي داد كه بنابراين، اين مفهوم قسمتي از حقوق بازرگاني غير مدون را ت. آن بودند

اداره مي شد متمايز ) The King's courts( ي شاهيها دادگاهاز حقوق عرفي معمول كه توسط 
از بين رفتند و قلمرو قضايي آنها به  )the Merchant courts( ي بازرگانيها دادگاهكم كم. بودند

زرگاني در حقوق درآمد و اصول حقوق با) The Royal courts( ي سلطنتيها دادگاهتصرف 
ي بازرگاني را به ها دادگاهال، حوزه قضايي ي قديم كامنها دادگاهوقتي كه . عرفي عام جذب شد

 الي قديم برقضات كامن. دست گرفتند، اصل حسن نيت براي مدتي از حقوق انگليس محو شد
ه چه داند كاين عقيده بودند كه جهان تجارت، عرصه دشوار و پرخطري است و اگر كسي نمي

 ها دادگاهبعدها كه حقوق انگليس توسعه يافت، .  نبايد وارد آن شوددهد يمكار بزرگي انجام 
ديدگاه فوق را بسيار ظالمانه ديدند و سعي كردند كه با كاستن از شدت و تندي قاعده 

در قراردادهاي فروش كاال و با تحميل تعهدات خاص ) Caveat emptor( »مشتري مراقب باش«
  .عيف تر را مورد حمايت قرار دهند حسن نيت در موقعيت هاي مختلف،طرف ضمربوط به

اصل حسن نيت به معناي گسترده و امروزين آن و به عنوان يك تعهد كلي حاكم در تمام 
 در رويه قضايي Carter v. Boehmبا پرونده معروف 1766قراردادها، نخستين بار در سال 

سفيلد از حسن نيت به عنوان يك اصل حاكم كه بر در اين راي قاضي من. انگليس ظاهر شد
 ليكن اين مفهوم وسيع از 1ياد كرده است؛» تمام قراردادها و مراودات تجاري قابل اعمال است

                                                 
1 Watterson, Stephan, Carter v. Boehm (1766), Ch. 3 in Mitchel, Charles and Paul Mitchel, Landmark 
Cases in law of Contract, Hart Publishing, 2008, pp. 116-118. 
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حسن نيت نه تنها به طور ثابت و استوار شكل نگرفت، بلكه با جريان تند مكتب فردگرايي 
  .قرن نوزدهم، كنار زده شدحاكم در  )Laissezfairindividualism( آزادي تجارت

  

  بررسي جايگاه حقوقي حسن نيت و موارد اعمال آن در حقوق انگليس
در حقوق انگليس چيزي معادل آنچه در حقوق نوشته به عنوان يك اصل كلي حسن نيت 

به االجرا دانسته شده است؛ تنها در موارد خاصي الزميرفته شده وجود ندارد و حسن نيت پذ
، )The Carriage of Goods by Sea Act 1992(انون حمل كاال از طريق دريا عنوان مثال در ق

با « كه وي آن را شود يميك بارنامه دريايي شناخته  يك شخص تنها در صورتي دارنده قانوني
در اين قانون حسن نيت در معناي شخصي آن مد نظر قرار . به دست آورده باشد» حسن نيت
نيز عبارات مشابهي ) The Bill of Exchange Act 1882( برات  قانون90در ماده . گرفته است

: داردمقرر مي) The Sale of Goods Act 1979(  قانون بيع كاال61)3(ماده  .مقرر شده است
 اين قانون، فرض اين است كه كار با حسن نيت انجام شده اگرآن كار واقعا صادقانه بر اساس«

قانون  چنانكه ديديم. »مسامحه در آن صورت گرفته باشدي و انجام گرفته باشد، ولو اينكه كوتاه
حسن نيت عبارتست از «آمريكا نيز همين مالك را در نظر گرفته و گفته  يكنواخت بازرگاني

 ليكن درباره تجار مالك نوعي را مورد توجه قرار 1»يا معامله مربوطه صداقت واقعي در رفتار
  2».داردهاي تجاري متعارف رفتار منصفانهصداقت واقعي و رعايت استان «:داده است

، متعهد است كه طرف ديگر را كند يمشخصي كه مذاكرات مربوط به امضاي يك قرارداد را آغاز 
اين شخص مي تواند در خصوص برخي مسايل ساكت باشد و . با اظهارات خالف واقع نفريبد

اد رغبت در طرف مقابل جهت چيزي نگويد، ليكن اگر اقدام به بيان و اظهار مطالبي براي ايج
  .، اين اظهارات نبايد متقلبانه باشددينما يمورود به قرارداد 

تواند مالك كاال شناخته شود، همچنين در حقوق اين كشور مواردي وجود دارد كه خريدار مي
اگرچه فروشنده آن داراي مالكيت قانوني نباشد، به شرطي كه خريدار كاال با حسن نيت اقدام 

خواهد از امتيازات راجع به مالكيت در قانون بنابراين شخصي كه مي. د آن كرده باشدبه خري
حسن نيت در اين مورد . عمل كرده باشد» با حسن نيت«مند گردد، الزم است كه بيع كاال بهره

كه در اين قانون به كار گرفته شده، در معناي شخصي  )Honesty(» صداقت«با توجه به كلمه 
  .تفاده شده استو ذهني آن اس

                                                                                                                   
 تعهد ونيت در قرارداد بيمه   مبتني بر اصل حداكثر حسنيي از اين راي كهها قسمتبراي مالحظه تحليل 
  .78- 77 ص، ص1388، ابراهيمي: ك.و موثر در اين نوع قرارداداست ر تمام اطالعات اساسي  بر افشايگزار مهيب

1 "Honesty in fact in the conduct or transaction concerned" [§ 1-201(19)]. 
2"Honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing in the trade." [2-
103(1)(b)]. 
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در حقوق انگليس، يك تعهد حسن نيت در مفهومي بسيار نزديك به حقوق نوشته، در قالب 
قراردادهاي «برخي قراردادهاي بين يك امين و اصيل خود و در پاره اي قراردادهاي موسوم به 

، از )the contract uberrimaefidei; the contract of  utmost good faith( »با حسن نيت كامل
جمله قراردادهاي شركت تضامني و قراردادهاي بيمه، شناخته شده و بر طرفين قرارداد تحميل 

در اين مفهوم، مهمترين اثر حسن نيت اين است كه تعهد به درستكاري، تعهد به . شود يم
همكاري و در نتيجه يك تعهد به دادن اطالعات را بر طرفين در طول مذاكره و اجراي قرارداد 

  ).100- 99، صص 1386ي حامد، قاسم( .دينما يميل تحم
فرض يك تعهد كلي حسن نيت در برخي روابط حقوقي مانند وكالت نيز از اهميت بااليي برخوردار 

او نبايد مبالغي . يك وكيل متعهد است كه منافع موكل را بر منافع شخص خود ترجيح دهد: است
انجام مسئوليت خود، از اشخاص ديگر و بدون در راستاي ... العمل، كميسيون وتحت عنوان حق

طور او بايد موكل خود را از تمام حقايق مربوط به موضوع همين. اطالع موكل خود دريافت كند
در برخي موارد به ويژه قراردادهاي با حسن نيت كامل  .وكالت در طول ماموريت خود آگاه سازد

در .  كامل اطالعات اساسي نيز مقرر گرديده استمانند قرارداد بيمه، يك تعهد مثبت مبني بر افشاي
بگيران سالخورده، اين تعهد به افشاي كامل حقايق،  اجتماعي مربوط به مستمرينيتأمخدمات 

بگيران هايي پيش بيني شده كه مستمريبسيار قاطع و جدي است به نحوي كه در اين خصوص فرم
ام، جريمه اعالم نمايم كه هنوز زنده تاييد ميمن«: زير اين فرم نوشته شده. كنند يمآن را امضا 
 گفت امروزه مفهوم محدودي از حسن نيت در توان يمبنابراين  ».باشد يم پوند 400خالف واقع 

 به شرطي كه شود يمبه طوري كه عمل يك شخص، با حسن نيت تلقي . حقوق انگليس وجود دارد
  .ا كوتاهي و غيرمتعارف باشد او بانجام داده باشد، اگر چه انجام» صادقانه«او 

يكي از اين موارد جايي است . در برخي موارد حسن نيت در حقوق اين كشور جايگاهي ندارد
حقوق . كه هنوز هيچ تعهدي ايجاد نشده است و به عبارت ديگر قرارداد هنوز امضا نشده است

 است و در كتب و جرينگ را نپذيرفته) culpa in contrahendo( انگليس اصل تقصير در مذاكره
 كه آغاز  مسئلهنيابنابراين، . شودهاي حقوقي هم ارجاع و استناد به اين عبارت ديده نمينوشته

مذاكره براي يك قرارداد به خودي خود موجد يك رابطه حقوقي تعهدآور باشد، در اين حقوق 
فين بايد ريسكهايي در واقع تا زمانيكه قرارداد منعقد نشده است، طر. مورد قبول واقع نشده است

  1(.Goode, 1992, p. 8) .را بپذيرند و اين قبول ريسك از لوازم ورود به عرصه تجارت است
بنابراين در حقوق اين كشور، طرفي كه در حين مذاكره به طور يكطرفه مذاكرات را قطع كند، هيچ 

كشانده و قرارداد در تقصيري مرتكب نشده است، اگر چه طرف قرارداد را تا سر حد انعقاد قرارداد 

                                                 
1 <http://soi.cnr.it/~crdcs/crdcs/goode.htm>. 
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همچنين هيچ اشكالي ندارد اگر يك طرف به طور همزمان با چند طرف ديگر . شرف امضا باشد
  .مشغول مذاكره باشد، بدون آنكه به هيچ يك از آنها از مذاكره همزمان خود با ديگري اطالعي دهد

 طرف دعوت به استدالل حقوقدانان انگليسي در حمايت از اين ديدگاه اين است كه وقتي يك
مذاكره طرف مقابل را مي پذيرد از اين نكته آگاه است كه ورود به هر مذاكره مقداري ريسك به 
همراه دارد و يك مقدار معيني سرمايه مالي، انساني و غيره ممكن است با به نتيجه نرسيدن 

صه براي يك به عنوان مثال وقتي يك شركت پيمانكاري ساختمان دعوت به مناق. مذاكرات هدر رود
، اين شركت ممكن است مبالغ قابل توجهي جهت تهيه نقشه ها، برنامه شود يمقرارداد ساختماني 
  . و موفق به امضاي قرارداد نگرددهزينه كند و در پايان در مناقصه برنده نشده... زماني، ارزيابي ها و

  

Walford v. Milesمعروف  بازخواني پرونده
   نيتتعهد پيش قراردادي حسن:  ١

برخي از مفسران در حقوق انگليس معتقدند كه حقوق انگليس گرايش به سوي پذيرش 
مسئوليت پيش قراردادي راجع به مذاكره با سوء نيت دارد، ليكن تصميم مجلس اعيانانگليس 
در اين پرونده روشن ساخت كه حقوق انگليس هنوز در عدم پذيرش مسئوليت طرفين در 

ارداد، حتي در مواردي كه طرفين به طور صريح اين تكليف را در فرايند مذاكرات پيش از قر
بر عهده خود گذاشته باشند، بر موضع  ،)Letter of intent( سند پيش قرارداد، مانند قصدنامه

  .كند يمخود پافشاري 
  با راي1975 والفورد، رويكردي را كه از سال در پرونده) The House of Lords( مجلس اعيان

Courtney & Fairbairn Ltd v. Tolaini Bros Ltd. در .  در انگلستان ايجاد شده بود حفظ كرد
در حقوق انگليس «اين راي كه توسط دادگاه استيناف اين كشور صادر شده بود، آمده است كه 

به عبارت . »را احراز كرد (A contract to negotiate)  يك قرارداد براي انجام مذاكرهتوان ينم
 مبتني بر يك رابطه قراردادي دانسته و از آن، تعهد توان ينم به انجام مذاكره را ديگر، تعهد

پيش قراردادي طرفين بر مذاكره با حسن نيت را استنتاج نمود؛ اگر چه در قالب قصدنامه يا 
 برخي تعهدات را پيش از امضاي قرارداد اصلي مقرر صراحتاًساير اسناد توافق شده، طرفين 

  (Goswami, 2004, p. 8) ٢.نموده باشند
موضوع دعواي والفورد مربوط به مذاكراتي است كه بين طرفين راجع به خريد يك كسب و كار 

شركت والفورد پذيرفت كه يك . راجع به شيوه هاي پردازش عكس در لندن در جريان بود
قت كرد كه  شركت مايلز هم مواف بانكي راجع به پرداخت مبلغ قرارداد ارائه نمايد ونامه ضمانت

گونه مذاكره خود با هر شخص ثالث راجع به موضوع اين مذاكره را قطع نمايد و به هر

                                                 
1 Martin Walford Charles Miles [1992], Available 
on:<http://www.nadr.co.uk/articles/published/MediationLawReports/WALFORDvMILES1992.pdf>. 
2 Goswami Rahul, The Principle of Good faith in English Contract Law: Walford v Miles Revisited ,p8. 
Available on: <http://www.indlaw.com/publicdata/articles/article214.pdf>. 
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ولي برخالف توافقات انجام . پيشنهادهاي بعدي ارائه شده از سوي اشخاص ثالث توجه ننمايد
لذا شركت والفورد بر . شده، شركت مايلز كسب و كار موصوف را به يك شركت ثالث فروخت

  .مابين اقامه دعوي نمودموافقت نامه فيمبناي نقض 
  عدم انجام كارنامه موافقتنظر مجلس اعيان اين بود كه به طور معمول چنين توافقاتي يك 

)lock-out agreement(  باشنداالجرا مي كه به شرط تعيين نمودن مدت، الزمشوند يمشناخته .
موجب آن يك شخص به ديگري تعهد  اي است كه به نامه موافقتتوافق نامه عدم انجام كار، 

 در پايان مجلس اعيان به اين .رد مذاكره نشود كه براي مدت معيني با شخص ثالثي وادهد يم
نامه مورد استناد، منطبق با توافق نامه عدم انجام كار نيست، لذا اين نتيجه رسيد كه موافقت

  .باشد ينماالجرا موافقت نامه الزم
منظور اينكه توافق نامه اوليه طرفين يك اثر تجاري داشته باشد، بايستي والفورد استدالل كرد به 

بعالوه چون در توافق نامه . شركت مايلز يك تعهد ضمني بر ادامه مذاكرات با حسن نيت داشته باشد
اوليه نيامده بود كه اين مذاكرات تا چه زماني ادامه خواهد داشت، شركت والفورد انتظار داشت كه 

 به  كهيزمان، تا كنند يم كه با حسن نيت مذاكره نيطرفمايلز به ادامه مذاكره براي تعهد شركت 
  .نحو متعارف براي رسيدن طرفين به يك توافق نهايي الزم است، معتبر باشد

مجلس اعيان نظر داد كه اين توافق نامه در صورتي كه اعمال آن مستلزم فرض يك توافق 
كه اكثر  )Lord Ackner( آقاي لورد اكنر. االجرا نيستالزمضمني بر مذاكره با حسن نيت باشد، 

دليل اينكه چرا يك توافق به انجام مذاكره «: قضات لرد با او اتفاق نظر داشتند، بر اين نظر بود
زيرا اين گونه تراضي، همچون يك توافق بر توافق، فاقد . االجرا نيست، ساده و روشن استالزم

  .»حتميت و قطعيت الزم است
يك تعهد به مذاكره  با حسن نيت در عمل نيز قابل «: در ادامه اظهار نظر آقاي اكنر آمده است

 نيااجرا نيست، زيرا فرض چنين تعهدي از اساس با موضع طرفين مذاكره ناسازگاري دارد و 
لذا به نظر من تا زماني كه مذاكرات در . شود يم موجب عدم حتميت و قطعيت توافق مسئله

 هر يك از طرفين حق دارد كه در هر زماني و به هر دليلي از اين مذاكرات جريان است
  ».بنابراين يك توافق ساده به مذاكره هيچ اثر حقوقي ندارد.  كندنظر صرف

 مخالف با راي فوق ، قاضي كامالً در تصميمي 1991يك سال پيش از راي فوق يعني در سال 
 توافقات طرفين را به خاطر عدم قطعيت، باطل دكنن يم تالش ها دادگاهبينگهام نظر داد كه 

به نظر او توافق بر عدم . اعالم نكنند و تا حد امكان رويه عملي تجاري را مورد تاييد قرار دهند
انجام مذاكره با ثالث يك تعهد مستقل بوده كه به عنوان قسمتي از سلسله مذاكرات، كه خود 

-بلكه خود به عنوان نيروي محركه و هدايتشود ينموابسته به يك قرارداد آتي هستند، تلقي 

  .گردد يمكننده مذاكرات محسوب 
  



 

 

  35  ال از نظريه تا عمل؛ نگاهي به موضوع در نظام حقوقي كامن: حسن نيت در قراردادها

 داليل مخالفان پذيرش اصل حسن نيت در حقوق انگليس

در حقوق انگليس داليل متعددي در مخالفت با پذيرش اصل كلي حسن نيت در حقوق 
رخي آراء محاكم  حقوقي، سمينارها و بو كتبقراردادها بيان شده و در بسياري از مقاالت 

در اين ميان چند مورد را كه بيشتر مورد . اند قرارگرفتهدادگستري و ديوان داوري مورد بحث 
 :ميكن يماند به اختصار بيان استناد قرار گرفته

 اساساً با ايراد شده كه نظريه حسن نيت، با الزام طرفين به رعايت انتظارات و منافع طرف ديگر، - 1
باشد ا و حاكميت اراده كه از اصول بنيادين در حقوق قراردادهاي انگليس مياصل آزادي قرارداده

اين نظريه با تحميل اين تكليف بر دوش طرفين قرارداد، آزادي طرفين را محدود . معارض است
 كه پذيرش يك الزام اظهار داشته اكنردر دعواي والفورد، كه شرح آن گذشت، لوردآقاي . كند يم

 :باشد يمبا اخالق رقابتي كه زير بنا و شالوده حقوق انگليس است سازگار نناشي از حسن نيت، 

 مواضع رقابتي طرفين در حين انجام مذاكرات ذاتاً با تعهد انجام مذاكرات با حسن نيت مسئله«
ا دنبال كند و در حال بايد از منافات دارد؛ هر يك از طرفين مذاكره حق دارد كه منافع خود ر

بنابراين يك تعهد مذاكره با حسن نيت در عمل غير قابل اعمال  .دداري نمايدگونه تدليس خوهر
  (Bradgate, 2003, p.47) ».زيرا اين امر از اساس با مواضع طرفين مذاكره منافات دارد است،

 :اند دادهبرخي ديگر از نويسندگان نيز در مخالفت با تئوري تعهد ضمني حسن نيت چنين نظر  - 2

ي خود اروپا مورد ساالر وانيدسن نيت يك بدعت اروپايي است كه با نگرش نظريه ح: اوالً«
  .رديگ يمتعريف و تفسير قرار 

 .ها دادگاه نه هاست پارلمانايجاد قواعد و مقررات راجع به عدالت قراردادي در حيطه صالحيت : اًيثان

يي كارا بين رفتن  منجر به ازشود يم حاضر تعبير در حالتئوري حسن نيت به نحوي كه : ثالثاً
  .و اثر قراردادها خواهد شد

 اشخاص طرف قرارداد نتواند بدانند كه در كجاي شود كهاين مفهوم ممكن است باعث : رابعاً
، اند نموده از آنچه در قرارداد درج توانند ينمبه عبارت ديگر، طرفين قرارداد  ؛اند ستادهياقرارداد

د و بدين ترتيب نسبت به آينده قرارداد نگران حدود دقيق حقوق و تعهدات خود را دريابن
 (Bradgate, 2003, p.48) ».هستند

، ناظر شود يم در نظريات ترديدآميز صاحبنظران آمريكايي نيز بيان عموماً ايراد ديگري كه - 3
همه قبول دارند كه نظريه حسن : بر ابهام تعريف و قلمرو حسن نيت در قراردادهاي تجاري است

حال محل ابهام . كند يم و منافعشان ايجاد ها خواستهيي براي طرفين در تعقيب ها تيمحدودنيت 
 روشن نيست و مشخص نيست كه ها تيمحدودو اشكال اين است كه ميزان و حدود و ثغور اين 

طرفين در مراحل مختلف يك قرارداد تا چه قدر محدوديت و موانع در پيش دارند و قلمرو اراده 
به عبارت ديگر، نظريه حسن نيت يك سري استانداردهاي اخالقي كه . د استمشروع آنها تا چه ح
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 ولي چارچوب و حدود اين كند يم را ترسيم رديگ يمبر اساس آن رفتار طرفين مورد قضاوت  قرار 
بنابراين دكترين حسن نيت و رفتار منصفانه اگر چه موجب .ضوابط اخالقي قابل تشخيص نيست

، شود يمشدت اصول و قواعد حقوقي ه عبارت ديگر كاستن خشكي و پذيري و بنرمي و انعطاف
 گردد يمبيني تصميمات قضايي ليكن ابهام اين مفهوم نيز، خود، باعث عدم امكان قابليت پيش

  Goode, 1999, p. 4)(. افكند يمكه آينده حيات تجاري بازرگانان را به مخاطره 
نيت مستلزم  اين است كه احراز حسنباشد يم اشكال چهارم كه بسيار مرتبط با مورد قبل - 4

. يي دشوار راجع به حاالت ذهني و فعل و انفعاالت دروني طرفين قرارداد استها يبررسانجام 
 سؤال كهدر اغلب نوشته هاي مربوط به موضوع حسن نيت تاكيد بر اين است كه پاسخ به اين 

. گي به انگيزه هاي اقدام او داردآيا متعهد بر اساس حسن نيت عمل نموده است يا خير، بست
 چنان پيچيده است كه باز شناختن انگيزه واقعي يك طرف كاري ها زهيانگبرخي اوقات اين 

  . بسيار دشوار و حتي غيرممكن است
كه به نظر -  ديگر آنكه اگر حسن نيت شروط ماهوي قرارداد را دستخوش تغيير كند مسئله - 5

ن نيت به عنوان يك تعهد ضمني براي همكاري تلقي  در موردي كه حس مسئلهنيارسد مي
   .كند يم  در اين صورت با اصل حاكميت اراده طرفين قرارداد منافات پيدا - صادق استشود يم

 دادگاه با استفاده از استدالالت فوق .Union Eagle Ltd. v. Golden Achievement Ltd 1در پرونده
 يك اختيار و صالحيت نامحدود يافته تا هر جا كه مفاد براي مقاومت در مقابل منش فريبكارانه،

در اين پرونده، . صريح قرارداد را بر خالف حسن نيت دريابد طرف مقابل را از اجراي آن معاف سازد
بر طبق قرارداد، . قرارداد براي خريد يك دستگاه آپارتمان در جزيره هونگ كونگ منعقد شده بود

 گذاشت و  مبلغ قرارداد به عنوان وجه التزام نزد وكيل فروشنده%10خريدار يك سپرده به مقدار 
 12بنا به ماده . تعيين شد1991 سپتامبر30 عصر5قرارداد براي ساعت  (Completion)اتمام 

قرارداد مورد بحث، در صورت عدم انجام هر يك از شروط قرارداد توسط خريدار، فروشنده حق 
خريدار در تاريخ مقرر، ده دقيقه . سپرده را تصرف كند داشت كه قرارداد را فسخكرده و مبلغ 

ديرتر از زمان تعيين شده در جلسه حاضر شد و اين در حالي بود كه فروشنده اعالم كرد كه مبلغ 
 نياتالشهاي زيادي از جانب خريدار براي توجيه . سپرده را ضبط و قرارداد را فسخ نموده است

تواند با توجه به دفاعيات صادقانه  اين بود كه آيا دادگاه مي اساسي  انجام گرفت ليكن سوالمسئله
  2فروشنده را ملغي اعالم كند؟) unconscionable( غير معقولوي، اين عمل قانوني ولي 

 نكته پاياني قابل ذكر اين است كه اغلب صاحبنظران انگليسي براين عقيده اند كه در حقوق - 6
راه حل هايي جايگزين به همان نتايج مورد انتظار از حسن  با توان يمانگليس در بسياري موارد، 

                                                 
1 Union Eagle Ltd v. Golden Achievement Ltd. (1997) Available 
on:<http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1997/5.html>. 
2 Bradgate, Robert, Roger Brownsword and Christian Twigg-Flesner, (2002), Op. Cit, p. 51. 
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نيت و رفتار منصفانه رسيد، بدون اينكه نيازي به استناد به اين تئوري و تحمل تعارضات 
حقوقي ناشي از آن باشد؛ به عنوان مثال اگر يك طرف بر اثر اظهارات نادرست طرف مقابل 

ارداد را فسخ كند، اگر چه اظهارات طرف مقابل او اقدام به انعقاد قرارداد نمايد، مي تواند قر
همچنين شخصي كه در اعالم عيوب خطرناك كاالها به .  صادقانه صورت گرفته باشدكامالً

خريدار كوتاهي نموده، بر مبناي مسئوليت مدني مسئول خسارات وارده از ناحيه كاالها به 
يه مسئوليت يا عدم مسئوليت او خريدار است و در اينجا نيز حسن نيت هيچ تاثيري در توج

 .او مسئول است چون تقصير نموده است: ندارد
  

   استرالياوا  كانادحقوق: بند سوم
  حقوق كانادا.1

در حقوق كانادا، بر خالف حقوق آمريكا، تعهد كلي حسن نيت حتي در محدوده اجراي قراردادها به 
ادا در جهت تكميل اصول كلي حقوق ي كانها دادگاهبا اين حال . طور صريح پذيرفته نشده است

اند پاره اي از صاحبنظران حقوقي كانادا بر اين عقيده. گيرندقراردادها مفهوم حسن نيت را به كار مي
ارائه يك برهان قاطع مبني بر اينكه تعهد حسن نيت در اجراي قراردادها در حقوق كنوني «: كه

  (McCamus, 2004, p. 90) .»كانادا مورد پذيرش واقع شده، امري دشوار است
اري از مسايلي كه در حقوق اگر نگوييم تمام، بسي«: اند داشتهدر مقابل برخي ديگر نيز اظهار 

 (tradition) ، در حقوق كانادا به وسيله عرفشوند يم با نظريه حسن نيت حل و فصل آمريكا
 ».كندر ميبنابراين در حقوق كانادا عرف جاي خالي حسن نيت را پ. يابند خاتمه مي

)(McCamus, 2004, p. 91.  
 كه حقوقدانان كانادايي نظريه حسن دهد يمدو مطالعه تطبيقي انجام شده در انتاريو كانادا نشان 

در ) Farnsworth, Duties of good faith, p. 5( .اند دادهنيت در اجراي قراردادها را مورد حمايت قرار 
انتاريو در رابطه با قراردادهاي بيع كاال، اتخاذ  گزارش كميسيون اصالح قوانين 1979سال 

  .راردادهاي فروش را پيشنهاد نموديك قاعده حسن نيت در اجراي ق
(Ontario law Reform Commission, (1979) Report On Sale Of Goods 103-61.) 

 است، حسن ا آمريكقانون يكنواخت بازرگاني 2در ماده پيشنهادي اين كميسيون كه بسيار شبيه ماده 
  ».صداقت در عمل و رعايت استانداردهاي متعارف معامله منصفانه«: نيت چنين تعريف شده است

 نيز در گزارش گروه اصالح قانون قراردادها پيشنهاد شد كه قانونگذار دكترين 1987در سال 
به نحوي كه آور در اجراي قراردادها مورد تصويب قرار دهد؛ حسن نيت را به عنوان يك قاعده الزام

 (Farnsworth, Op. Cit., p.5) .اين تعهد الزام آور قانوني، قابل ساقط شدن توسط طرفين نباشد

در عمل هم، طرفين قرارداد در كانادا در مقابل يكديگر مكلفند كه به طور متعارف و با حسن نيت 
  :ير قابل مراجعه استبه عنوان نمونه آراي ز.عمل كنند و قرارداد را به طور صادقانه اجرا نمايند
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Salama Enterprises (1988) Inc. v. Grewal, (1992);Abdool v. Somerset Place 

Developments of Georgetown Ltd. (1992); Le Mesurier v. Andrus (1986). 
  :د به داليل زير استناد كرده اندحقوقدانان كانادايي در حمايت از تئوري حسن نيت در قراردا

  .است شناخته تي در قرارداد را به رسمتيها در عمل تعهد حسن ن دادگاهرويه قضايي ) اوال
  . قرارداداستني طرفي تعهد همسو با انتظارات قراردادنيا) ثانيا
 ي داراي كشورهايي و قضايني تقني حوزه ها اغلب متحده واالتي اني در قوانهي نظرني ا)ثالثا

  .رود به عنوان يكي از اصول كلي حقوق به شمار مي به طور صريح شناخته شده وحقوق نوشته
در مقابل، برخي نويسندگان به عذر اجمال يا ابهام اين مفهوم ، شخصي و ذهني بودن آن و به 

 و اختالف در آراي قضايي، ايجاد اطاله دادرسي و ها دادگاهتبع آن امكان قضاوتهاي سليقه اي 
ها با  پژوهشي و دانشگاه- بحث در مراكز علميباالخره ضرورت تحقيق و تكميل مطالعه اين 

  .باشنداتخاذ اين مفهوم در حقوق كانادا مخالف مي
در خصوص ماهيت حسن نيت دو رويكرد متفاوت ي آمريكا ها دادگاهي كانادا نيز همچون ها دادگاه

اد و در رويكرد نخست حسن نيت به عنوان يك راهنما براي تفسير مندرجات قرارد: اندارائه كرده
 باشد يمانتظارات متعارف طرفين تلقي شده است، ولي در رويكرد دوم، حسن نيت يك تعهد كلي 

  .استوار است )Fairness & Reasonableness(كه بر پايه تفسير قضايي از منصفانه و معقول بودن 
 .Gateway Realty Ltd. V. Arton Holdings Ltdدر پرونده 

هر طرفين «: دادگاه نظر داد كه 1
 منصفانه و با حسن ،قرارداد ملزم هستند كه حقوق ناشي از آن قرارداد را به نحوي درستكارانه

  ٢».نيت اعمال نمايند
 دادگاه در تاييد و دفاع Elite Specialty Nursing Services Inc. v. Ontario, S.C.3در دعواي

ه حسن نيت، حقوق را به رسميت شناختن صريح نظري«: از دكترين حسن نيت اعالم داشته كه
به جاي رفتن ... «: ر ادامه اين راي آمده استد »....سازد يمتر تر و منصفانهتر، قابل فهمبا ثبات

نظر، دادرس تنها كافي است بگويد  هاي پرپيچ و خم تفسيري براي رسيدن به نتيجه موردراه
ر بدين صورت اعمال كه يك حق ناشي از قرارداد بايد با حسن نيت به كار گرفته شود و اگ

  ».نشود، بدين معني است كه قرارداد نقض شده است
Freidman v. Masonدر پرونده 

تواند  ديوان عالي كانادا راي داد كه فروشنده تنها در صورتي مي4
  .اهانه و از روي هوي و هوس نباشداستناد كند كه ادعاي او خودخو» شرط ضمني حسن نيت«به 

                                                 
1 Gateway Realty Ltd. v. Arton Holdings Ltd. (No. 3), (1991) 106 N.S.R. (2d) 180 (N.S.S.C.); affirmed 
(1992) 112 N.S.R. 
2 Gateway Realty Ltd. v. Arton Holdings Ltd. (1991). 
3 Elite Specialty Nursing Services Inc. v. Ontario, [2002] O.J.. No. 3009. 
4 Mason v. Freedman, [1958] S.C.R. 483 ; available on: 
<http://scc.lexum.org/en/1958/1958scr0-483/1958scr0-483.html>. 
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 (.Dynamic Transport v. Ok Detailing Ltd)رديوان در پرونده اي ديگ
يز چنين حكم داد  ن1

نيت در انجام كه يك قرارداد، نوعا، متضمن يك تعهد ضمني از سوي فروشنده بر رعايت حسن
ي كانادا تا آنجا پيش ها دادگاهبرخي از .باشد يمتمام اقدامات متعارف براي اجراي قرارداد فروش 

 كه بر اساس آن، دهد يمتعهد حسن نيت به دادگاه اين اختيار را «: اند دادهرفته اند كه نظر 
در چنين پرونده هايي ممكن است مندرجات صريح . مفاد صريح قرارداد را نيز ناديده بگيرند

قرارداد تجاري طرفين، تعيين كننده نتيجه اختالف نباشد و نتيجه دعوي كه بر اساس تعهد 
با اين حال، پاره اي از .»قرارداد نيز مغايرت داشته باشدحسن نيت صادر شده، با مفاد صريح 

محاكم، درباره اينكه آيا حسن نيت به عنوان يك تعهد ضمني مورد پذيرش در حقوق 
قراردادهاي كانادا است يا اينكه اين مفهوم تنها به عنوان يك ابزار در تفسير قراردادها به كار 

  .اند نكردهشود، تصميم روشن و قاطعي اتخاذ گرفته مي
 McNamaraدر پرونده. اند  نيز به طور صريح نظريه حسن نيت را رد كردهها دادگاهبرخي از 

Construction CO. v. Newfoundland Transshipment Ltd.
دادگاه نظر داد كه جايي كه  2

دو طرف قرارداد شركتهايي بزرگ و با تجربه بوده و با تالش در جهت حفظ منافع و مصالح خود 
  .كنند، هيچ گونه تعهد ضمني يا صريح حسن نيت وجود نداردمبادرت به امضاي قرارداد مي

ي آمريكا  كه قايل به يك تعهد صريح ها دادگاهي كانادا نيز همانند ها دادگاهبه طور خالصه، 
حسن نيت در حوزه اجراي قراردادها هستند، درباره قابليت اعمال تعهد ضمني حسن نيت و 

 .يا همسو ندارند اي يكسان و آن، رويهقلمرو اعمال

ديوانعالي كانادا با اينكه قاعده صريحي مبني بر پذيرش حسن نيت در قوانين كانادا وجود ندارد، 
نظر به وضعيت خاص قراردادهاي استخدامي، برخالف قراردادهاي تجاري، تعهد به حسن نيت 

با -  در قراردادهاي تجاريها دادگاهگر، به عبارت دي. را در روابط استخدامي الزامي دانسته است
 تعهد ضمني حسن نيت را نپذيرفتند ولي در -فرض توازن قدرت، تجربه و آزادي عمل طرفين

 را بخاطر عدم تساوي قدرت و موقعيت طرفين در اين قراردادها  مسئلهنياروابط استخدامي 
كه آيا يك تعهد حسن نيت در تمام ي آمريكا در مورد اينها دادگاهدر نقطه مقابل، . اندپذيرفته

  .ابعاد روابط استخدامي وجود دارد يا خير، اتفاق نظر ندارند
به نظر حقوقدانان كانادايي، انتظار مي رود ديوانعالي كانادا نيز در آينده با حدوث مسايل و 

 ناپذير و در جهت ايجاد وحدت رويه قضايي و حل اختالف در نظراتضرورتهاي حقوقي اجتناب
 و حقوقدانان، به سمت تبيين و تعريف يك قاعده عام حركت كرده و با الهام از حقوق ها دادگاه

                                                 
1 Dynamic Transport Ltd. v. O.K. Detailing Ltd., [1978] 2 S.C.R. 1072; available on: 

<http://scc.lexum.org/en/1978/1978scr2-1072/1978scr2-1072.html>. 
2 McNamara Construction Co., a division of Tarmac Canada Inc. v. Newfoundland Transshipment Ltd. 
(2002), 213 Nfld. & P.E.I.R. 1 (S.C.T.D.) ; available on: 

<http://pm.cle.bc.ca/manuals/considered/viewCase.do?id=2728071>. 
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كشورهاي نوشته و نظام حقوقي آمريكا  تاسيس حقوقي حسن نيت در قراردادها را به عنوان 
  .يك اصل كلي به رسميت بشناسد

  

   حقوق استراليا.2
اليي از جمله جه ديگر كشورهاي كامنتوسعه مفهوم حسن نيت در حقوق آمريكا  مورد تو

اين غير معقول نيست كه تصور ...«: پروفسور الك در اين رابطه مي نويسد.استراليانيز قرار گرفت
كنيم پذيرش دكترين حسن نيت نتيجتا تاثيري بسيار مهم و مثبت بر حقوق خصوصي استراليا 

  (Farnsworth, Op. Cit., p.3). »خواهد داشت
روفسور پل فين نيز با تاكيد بر ضرورت اتخاذ اين مفهوم در حقوق استراليا  پ1989در سال 

نظريه حسن نيت در اجراي قراردادها در حال حاضر به طور مستقيم در «: اعالم مي دارد كه
  )Finn, 1989, pp. 87-89 (.»برنامه كارگروه قرار گرفته است
اي نوشت كه  مقاله1989اليا، در سال ي تجديدنظر استرها دادگاهآقاي پريستلي، قاضي يكي از 

. ياد كرده استصه اصلي حقوق قراردادهاي آمريكا در آن، وي از حسن نيت به عنوان يك مشخ
 كه آيا حقوق استراليا نيز به آن نقطه رسيده كنند يمايشان در مقاله مزبور اين سوال را مطرح 

ه داراي همان تاثيرات پذيرفته است كه به موجب تئوري حسن نيت بتوان شروطي ضمني را ، ك
 )Priestley, 1989, p. 40(شده در حقوق آمريكا  باشد، در قراردادها مفروض دانست؟ 

اساس تئوري تعهد ضمني حسن نيت، به اين نظريه را گسترش داده و بر1992مشاراليه در سال
  (Farnsworth, Op. Cit., p. 53) .شركت دولتي حق فسخ قرارداد پيمانكاري را داده است

 

  نتيجه
به طور  و رفتار منصفانه تيحسن ن، اگرچه اصل  در نظام حقوقي آمريكاد،يچنانكه مالحظه گرد

مقرر شده و بر تمام قراردادها حاكم است، ليكن ) UCC( صريح در قانون يكنواخت بازرگاني
ز آن شده موارد اعمال و لزوم رعايت آن تنها محدود به اجراي قرارداد و اعمال حقوق ناشي ا

بنابراين به علت سكوت قانونگذار در مقام بيان، درباره حكومت اين اصل در مراحل . است
نيز عموما تمايلي بر قبول  ها دادگاهرويه قضايي . انعقاد قرارداد، جاي بحث وجود دارد مذاكره و

عقاد  آن، در طول مذاكرات قبل از ان بري مبتنيقرارداد  شي پتيمسئولاين اصل و به ويژه 
در حقوق انگليس اين مقاومت بيشتر بوده، به نحوي كه هنوز هم اين  .دهندقرارداد، نشان نمي

. قاعده نتوانسته است در حقوق راجع به قراردادهاي اين كشور رسما مقبوليت خود را بيابد
پذيرش يا عدم پذيرش اين اصل در اين نظام حقوقي هم با مخالفان وطرفداراني مواجه بوده 

انگيز استكه ريشه آن به اي ديرپا و بحثرويه قضايي انگليس در اين باره داراي پيشينه. است
 از Carter v. Boehm (1766)راي معروف . گردد بر ميقبل از طرح موضوع در حقوق آمريكا
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هاي شاخص و پرمايه درباره دكترين حسن نيت در حقوق قراردادهاي اين كشور به شمار نمونه
اند و بر قدانان و قضات انگليس از پذيرفتن صريح حسن نيت در قراردادها ابا داشتهحقو .رودمي

اند كه در اين نظام حقوقي نيازي به پذيرش اين نظريه وجود ندارد و حتي بر آن اين باور بوده
به نظر اينان در حقوق اين كشور اصول جايگزين حقوقي مختلفي . دانندايراداتي را نيز وارد مي

به عبارت .  به همان نتايج مورد نظر از اين اصل دست يافتتوان يمدارد كه با اعمال آنها وجود 
 مسايل حقوقي توان يم... جرم، اكراه، اشتباه، نفوذ ناروا، تدليس و ديگر با قواعدي چون شبه

اهميت و دامنه بحث در اين دو كشور به حدي گسترده بوده كه اين . قرارداد را حل نمود
 قرار داده و ريتأثقوق و رويه قضايي دو كشور كانادا و استراليا را نيز به طور جدي تحت نظريه،ح

 .ت حقوقي مفيدي را برانگيخته استآراي قضايي و مباحثا
  

  خذĤمنابع و م
  فارسي .الف

مجلـه كـانون وكـال،       ،)متـرجم  (يفي س ي منصور و غالمعل   ،ينيام،  تيحسن ن  ،)1375(تيوانل، مارگر  .1
 .ديه جد دور،10شماره 

 ي و اجرا  ري انعقاد، تفس  در تي مفهوم و آثار حسن ن     يقيمطالعه تطب « ،)1388( ييحي، ي ميابراه .2
 ،41شماره  ) المللي رياست جمهوري    نشريه مركز امور حقوقي بين     (المللي  مجله حقوقي بين  ،  »قراردادها

 .پاييزـ زمستان

: المللي قراردادهاي بينحسن نيت در ، )1384(حسين  ،جعفرزاده، ميرقاسم و سيمايي صراف .3
 .تابستان ، بهار و41شماره  ،مجله تحقيقات حقوقي، اي فراگير يا حكمي استثناييقاعده

 . چاپ اول: دانشگاه تهرانانتشارات ،يالملل نيب عيحقوق ب ،)1384( گراني و دنيحسدي س،ييصفا .4
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