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چکیده
صورتدرقراردادانعقادورابطهطرفینمذاکره بینانجامبهمنوطقرارداديهرانعقادمعموالً
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اینمطلقحاکمیتاست، ولیبودهقراردادهاحقوقدرحاکماصولیکی ازهموارهشخصیمنافع
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مقدمه
ه برگرفتـه از اصـل حاکمیـت    اصل آزادي مذاکرات یکی از اصول حاکم بر قراردادها است کـ 

مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و درنهایت انعقاد یا عـدم انعقـاد   . اراده است
کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقـاد قـرارداد   توان مذاکرهقرارداد آزاد هستند و نمی

کـه قـراردادي منعقـد نشـده، تحمیـل      ا وقتـی اثر مهم آزادي مـذاکراتی ایـن اسـت کـه تـ     . ملزم کرد
قبول نیست؛ رویکـردي  مسئولیت با اصول حاکم بر قراردادها در تعارض است لذا پذیرش آن، قابل

هـاي  هـاي حقـوقی بـود و در حـال حاضـر نیـز در برخـی نظـام        که درگذشته رویکرد غالب در نظام
میـت مطلـق و نامحـدود اصـل     ولـی آنچـه حاک  . عنوان رویکرد رایج موردپـذیرش اسـت  حقوقی به

کشاند این است که شروع مـذاکره و تـداوم آن بـا حـدوث وقـایعی      آزادي مذاکره را به چالش می
ممکن است در طرف مقابل این اتکـا و اعتمـاد را بـه وجـود آورد کـه قـراردادي درنهایـت منعقـد         

سـو و  ن اتکـایی از یـک  مشروع بـودن چنـی  . هایی را متقبل شودخواهد شد و به اعتبار این اتکا هزینه
کنـد کـه در فراینـد مـذاکره     حاکمیت اصل آزادي مذاکره از سویی دیگر این سؤال را مطـرح مـی  

بـه اعتبـار   وچـراي اصـل آزادي قـراردادي را پـذیرفت یـا اینکـه      چـون بایستی حاکمیت مطلق و بـی 
از قبـل آن  احترام به حقوق و منافع دیگران باید دنبـال اصـولی دیگـر همچـون حسـن نیـت بـود تـا         

و توجـه بـه حقـوق    تبع، به مسـئولیت شـخص بـی   حاکمیت مطلق اصل آزادي قراردادي تعدیل و به
اصل حسن نیت در مفهوم توجـه بـه حقـوق و منـافع دیگـران ازجملـه       . دیگران رأي داده شودمنافع

بـه  هاي حقوقی دنیا براي تعـدیل و کنتـرل اصـل آزادي مـذاکره     ابزارهایی است که امروزه در نظام
این مقاله در نظر دارد بـه شـیوه توصـیفی و تحلیلـی نقـش محدودکننـده حسـن        . شودکار گرفته می

:شده استاین تحقیق در شش بند تنظیم. نیت را در مرحله انعقاد قرارداد موردبررسی قرار دهد
در بنـد دوم حسـن نیـت در    . یافتـه اسـت  اصـل آزادي مـذاکره اختصـاص   اول بـه معرفـی  بند

هـاي حقـوقی در دو   در بند سوم رویکرد نظـام .گیردهاي آن موردمطالعه قرار میلوهمذاکره و ج
در بندهاي چهارم و پنجم ماهیـت مسـئولیت ناشـی    . شودقسمت کامن لو و حقوق نوشته ارائه می

گیـرد و درنهایـت در بنـد آخـر     از نقض حسن نیت و ضـمانت اجـراي آن موردمطالعـه قـرار مـی     
.شودوق ایران به بحث گذارده میموضوع از منظر فقه و حق

اصل آزادي مذاکره-1
ایـن اصـل کـه بـر مبـانی      . شـود اصل حاکم تلقـی مـی  1در روابط قراردادي، اصل حاکمیت اراده،

1. Party Autonomy
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حـال مهـم   استوار است مبـین یـک نـوع تفکـر سـاده و درعـین      ... مختلف فلسفی، اقتصادي، سیاسی و 
:است

بنابراین هر قـراردادي کـه   ؛ که خود بخواهدینتوان حاکم شد مگر ابر سرنوشت شخص نمی
اصـل آزادي  . با نقض اصـل حاکمیـت اراده منعقـد شـود از درجـه اعتبـار حقـوقی سـاقط اسـت         

قراردادي یکی از اصول مهم برخواسته از اصل فوق است که متضمن دو بعد منفی و مثبت است 
)Woo Pei Yee 2002: 165 .(رارداد و محتــواي آن ایــن اســت کــه قــ1منظــور از آزادي مثبــت

تـوان  دهـی بـه آن آزاد اسـت و نمـی    شـکل لذا شخص در نحوه،برخواسته از اراده شخص است
بـر  . رغم خواست اشخاص، تعهدي به تعهدات قراردادي اشخاص اضافه یـا از آن کـم کـرد   علی

تواند شروط قـراردادي موسـوم بـه وجـه التـزام را بـه اعتبـار       نمیاالصولهمین اساس قاضی علی
قـانون مـدنی ایـران    230مـاده  .مفاهیم دیگر مورد بازرسـی قـرار داده و آن را کـم یـا زیـاد کنـد      

اگـر در ضـمن معاملـه شـرط شـده باشـد کـه در صـورت         : اي از این نوع طرز تفکـر اسـت  نمونه
توانـد او را بـه بیشـتر یـا کمتـر      عنوان خسارت تأدیه نمایـد، حـاکم نمـی   تخلف، متخلف مبلغی به

.شده است محکوم کندازآنچه ملزم
اي در روابـط حقـوقی   بـر آزاد بـودن شـخص از هرگونـه مداخلـه     2در مقابل، آزادي منفی

بنابراین شخص تـا زمـانی کـه تعهـدي را بـر عهـده نگرفتـه بـري از تعهـد بـوده و           ؛ تأکید دارد
اصل آزادي منفی یکی . رغم خواست خود به انعقاد قرارداد ملزم کردتوان شخص را علینمی

مطابق این اصل، اشخاص در ورود بـه مـذاکرات،   . ز اصول اقتصاد مبتنی بر رقابت آزاد استا
توان بـه بهانـه شـروع مـذاکره،     تداوم آن و تصمیم به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد آزادند و نمی

ایـن  . طرف مذاکره را به انعقاد قرارداد یا جبران خسارات ناشی از قطع مذاکرات محکوم کرد
1035مـاده  .المللـی موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت    هاي حقوقی ملی و بـین ع در همه نظامموضو

ایـن اصـل را مـورد    - ترین قرارداد اجتماعی شخص استکه مهم- قانون مدنی ایران در نکاح
:تأکید قرار داده است

کند اگرچه تمام یـا قسـمتی از مهریـه کـه بـین طـرفین       وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی
بنابراین هریک از زن و مـرد مـادام کـه عقـد     ؛ شده باشداي موقع ازدواج مقرر گردیده پرداختهبر

وجه او را مجبـور  هیچتواند بهتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمینکاح جاري نشده می
.کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نمایدبه ازدواج

1. Freedom To
2. Freedom From
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1-102و مـاده 1المللی موسـوم بـه اصـول یونیـدورا    دادهاي تجاري بیناصول قرار1-1ماده
.یافته استنیز به آزادي طرفین در انعقاد قرارداد اختصاص2اصول حقوق قراردادهاي اروپا

مطـابق ایـن   . اصل تعقیب منافع شخصی یکی دیگر از اصول حاکم بر مرحله انعقـاد قـرارداد اسـت   
وردنیاز جهت انعقاد قرارداد مطلوب را به دست آورنـد و تعهـدي   اصل، اشخاص خود باید اطالعات م

هاي کـامن لـویی   مبنی بر ارائه اطالعات در جریان مذاکرات بر عهده طرفین نیست؛ اصلی که در نظام
مطـابق ایـن   ). Yee 2002: 133(صـورت عینـی یافتـه اسـت     3در قالـب دکتـرین خریـدار مواظـب بـاش     

پـذیري در  بینـی ن آزادي قراردادي، ضـرورت قطعیـت و پـیش   دکترین به لحاظ حاکمیت اصولی چو
روابط بین اشخاص تعهدي مبنی بر دادن اطالعات بر عهده فروشنده در رابطه بین خریـدار و فروشـنده   

.نیست و خریدار خود بایستی اقدامات احتیاطی الزم جهت مصون ماندن از مخاطرات به عمل آورد
تعقیـب منـافع شخصـی    منفی وحاکمیت اصل آزاديشود این است که سؤالی که مطرح می
آیا شخص آزاد است که بدون توجه به حقوق و منافع دیگـران حقـوق   : را تا کجا باید قبول کرد

خود را به کار اندازد؟ بدیهی است شخص آزاد است که قراردادي منعقـد بکنـد یـا نکنـد، ولـی      
ر دیگري ایجـاد کـرده خدشـه وارد    اگر اعمال این آزادي به اعتمادي که رفتار و عمل شخص د

کند در این صورت نیز بایستی آزادي مطلق شخص را بدون هرگونه جبرانی قبول کرد یـا اینکـه   
آزادي شخص بایستی محدود به حقوق و منافع دیگران شـود تـا تعـادلی بـین دو ارزش آزادي و     

.احترام به حقوق و منافع اشخاص برقرار کرد
روابط ساده قابل دفـاع اسـت؛ روابطـی کـه بـه لحـاظ سـاده و        الذکر درحاکمیت اصول فوق

از . کند نتوان بر مبناي شروع مذاکره، تعهدي بر عهده اشـخاص گذاشـت  کوتاه بودن ایجاب می
شـده  عنوان یـک اصـل پذیرفتـه   ها بههمین رو در دکترین سنتی حقوقی این اصول در همه سیستم

ه تحوالت صورت پذیرفته شـکل دیگـري بـه خـود     مرور درنتیجلیکن، روابط مذاکراتی به. است
طـرفین و  عنوان بخش مهمی از فرایند قرارداد درآمده اسـت کـه در آن  گرفته است؛ مذاکرات به

ها وقـت و هزینـه خـود را مصـروف تعیـین چـارچوب حرکتـی خـود         مشاوران متخصص، ساعت
تبـع، زمـان و مکـان    و بـه سـادگی، ایجـاب و قبـول    توان بـه در این نوع روابط دیگر نمی. کنندمی

.طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین محتواي آن آزاد هستند.1
شده در اصول، در انعقاد قرارداد و تعین بینییشپعد آمره طرفین در چارچوب الزامات حسن نیت و معامله منصفانه و قوا.2

.محتواي آن آزاد هستند
3. Caveat Emptor

در رابطه خریدار و فروشنده نیز محدود محدود به رابطه خریدار و فروشنده نیست، بلکهتنهانهالزم به ذکر است این دکترین 
)Rossum 1964: 307Van(:ك. ر. استمشمول دکترینو فرونشده نیزبه خریدار نبوده



85 نقش محدودکننده حسن نیت در مذاکرات

اسـت اعمـال   بـر و پرهزینـه  در ایـن نـوع روابـط کـه پیچیـده، زمـان      . تحقق عقد را تشـخیص داد 
. شـود وسخت اصول مستقر حقوق قراردادها، منتهی به نتایجی غیرعادالنه و غیرمنصفانه مـی سفت

اصـل  .کنـد طوري که وجدان عمومی آزادي مطلق اشـخاص در ایـن نـوع روابـط را قبـول نمـی      
هاي حقـوقی بـراي تـأمین تعـادل     ترین ابزارهایی است که امروزه در نظامحسن نیت یکی از مهم

.شده استکار گرفتهبین آزادي مذاکراتی و احترام به حقوق و منافع اشخاص به

حسن نیت در مذاکره-2
بـودن از  عنوان یکی از مفاهیم مرتبط بااخالق، ارزشی اجتماعی است؛ اجتماعی حسن نیت به

اي را پیدا کرد که در آن حسن نیت داشـتن، نـه یـک ارزش، بلکـه     توان جامعهاین حیث که نمی
تـر،  اي کـه حسـن نیـت حـاکم اسـت تنظـیم روابـط حقـوقی، مطمـئن         در جامعه. ضد ارزش باشد

که معیار تنظـیم روابـط حاکمیـت حسـن نیـت باشـد       درصورتی. تر خواهد بودهزینهتر و کمساده
اي که ممکن است در آینـده پـیش آیـد در حـین     نیست طرفین قرارداد براي هر واقعهدیگر الزم

. شـود هـا مـی  خود باعث افزایش هزینـه هاي الزم را انجام دهند که خودبهبینیپیشانعقاد قرارداد
شـود حجـم   عنوان یک اصل کلـی حقـوقی شـناخته مـی    رو در کشورهایی که حسن نیت بهازاین

. نشده اسـت حسن نیت به رسمیت شناختهآنتر از کشورهایی است که درقرارداد بسیار کوچک
ها مجال بیشتري بـراي ایفـاي   عالوه، شناسایی اصول کلی حقوقی همچون حسن نیت به دادگاهبه

دهـد و از ایـن طریـق خألهـاي محتمـل      نقش در موارد سکوت، ابهام، اجمال و نقص قرارداد می
.شودیقراردادي با مداخله دادگاه پر م

در بعد ذهنی تکیه مفهوم حسن نیـت بـر اعتقـاد و بـاور     :دو بعد ذهنی و عینی داردنیتحسن
در این معنا شخصی با حسن نیت است که بر این باور . شخص نسبت به یک پدیده حقوقی است

کـه واقعیـت چیـزي غیـرازآن     جا و مشروع است، درحـالی دهد قانونی، بهباشد که آنچه انجام می
مثال مبناي غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده اسـناد تجـاري حسـن نیـت     عنوانهب. است

آوردبـه دسـت  واقعـی ایراداتازآگاهیرا بدوندارنده، سندياگردارنده است که مطابق آن
بـود  نخواهداستنادقابلويمقابلدر) استظاهرنشدهسنددرکهايرابطه(یواقعرابطهایرادت

.1)50: 1382؛ بهرامی 161: 1376امیار ک(

یله وسبهباشد و سپس 703. فاقد شرایط مذکور در ماگر برات به هنگام صدور: داردیمالیحه تجارت مقرر 707ماده .1
توانند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان ینمبرات مسئوالنیک از یچهدر این صورت . دارنده تکمیل شود، اعتبار برات را دارد

منظور از دارنده ناآگاه شخصی است که از واقعیت . کننده سند یا خروج او از حدود اختیار اعطایی استناد کنندیلتکمار اختی
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کـه  شود؛ ایـن به نیت واقعی شخص نمیدر این بعد توجهی. بعد دیگر حسن نیت، عینی است
شخص چه تصوري از یـک پدیـده حقـوقی دارد محـل بحـث نیسـت، بلکـه شـخص بایسـتی در          

ه محافظـت از آن  تکلیفی بآنکهروابط خود با دیگران به حقوق و منافع دیگران نیز توجه کند بی
دیگر، حسن نیت در ایـن معنـا یـک قاعـده     بیانبه).Yee, op. cit: 135(حقوق و منافع داشته باشد 

نـوع نگـرش،  ایـن در. ارتبـاط بـا دیگـران آن را رعایـت کنـد     رفتاري است که شـخص بایـد در  
-کمتـر حـاکم اسـت   ضـرر وبیشـتر سـود منطقآندرکه-حوزه محض رقابتییکنهقرارداد

همکـاري با یکدیگرثروتمنصفانهتوزیعراستايدربایدطرفینکهشودمیتلقیايرابطهبلکه
. نشـود تبـدیل دیگريازطرفینازیکیبرداريبهرهدرصرفابزاربهقراردادکهنحويبه.نمایند

در حسـن نیـت   . یافته استبا توسعه نگرش همکاري گونه به قرارداد، توجه به حسن نیت افزایش
:شودمرحله مذاکراتی در دو نقش ظاهر می

کند؛ شخص آزاد اسـت کـه   طرف حسن نیت آزادي شخص در مذاکره را محدود میازیک
بایست با مورد لحـاظ قـرار   مذاکره را شروع، ادامه و درنهایت خاتمه دهد، ولی اعمال آزادي می

کننـده بـدون قصـد    ذاکرهکـه مـ  حقوق و منافع طرف دیگر قرین باشد؛ بنـابراین درصـورتی  دادن
همچنین است فرضی که شـخص  . شودجدي مذاکره، آن را شروع کند فاقد حسن نیت تلقی می

شــود و بــا قصــد جــدي، وارد مــذاکره شــده ولــی در جریــان آن از انعقــاد قــرارداد منصــرف مــی
طـرف مقابـل، مـذاکره را ادامـه داده و درنهایـت بـه نـام آزادي        رغم عدم اعالم موضـوع بـه  علی

قیـد در این موارد حسن نیت شخص را از اعمال مطلق و بـی . دهدقراردادي به مذاکره خاتمه می
کنـد کـه وي بایسـتی در اعمـال     آزادي قراردادي بازداشته و شخص را متوجـه ایـن واقعیـت مـی    

آزادي خود حقوق و منافع غیر را موردتوجه قرار دهد در غیر این صورت به علت فقـدان حسـن   
.با مسئولیت مواجه شودنیت ممکن است

از سوي دیگر، حسن نیت مبناي تعهـد پـیش قـراردادي دادن اطالعـات و حفـظ محرمـانگی       
االصـول بـا خـود    در روابط بین اشخاص، تحصـیل اطالعـات علـی   . اطالعات ردوبدل شده است

ایـن  ).Legrand 1986: 323(توان انتظار ارائه اطالعات از طرف مقابل داشت شخص است و نمی
عنـوان رابطـه مبتنـی بـر همکـاري تغییـر       مرورزمـان و بـا تغییـر نگـرش بـه قـرارداد بـه       وع تلقی بهن

تـرین مبـانی تعهـد دادن اطالعـات، حسـن نیـت       که امروزه یکی از مهـم نحويبه.پیداکرده است
منظـور اتخـاذ   مطابق این تعهد شخص موظف است اطالعات موردنیاز طـرف مقابـل را بـه   . است

.شودیمبه اتکاي ظاهر معتبر حاضر به دریافت سند فقدان اختیار یا خروج از اختیار آگاه نبوده و صرفاً
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و رضامندانه در اختیار طرف مقابل قرار دهد تا از این طریـق نـابرابري اطالعـاتی    تصمیم آگاهانه
خصـوص در فرضـی ظـاهر    اهمیـت ایـن نـوع تعهـد بـه     . مابین طرفین به تعادل نسبی نزدیک شود

و طـرف مقابـل در   بـوده شود که یکی از طرفین در موقعیت انحصاري دسترسی به اطالعـات می
ت نیسـت یـا تحصـیل آن مسـتلزم هزینـه بسـیار گـزاف اسـت کـه          موقعیت امکان تحصیل اطالعا

اي گـذار در قـرارداد بیمـه نمونـه    گر و بیمهرابطه بیمه. راحتی حاضر به تقبل آن نیستنداشخاص به
روابط است که در حقوق کامن لو از این نوع قراردادها بـا عنـوان قراردادهـاي بـا حـداکثر      ازاین

در بیمه در خصوص تعهد پـیش قـرارداديِ دادنِ   ر قراردادهابرخالف سای. شودحسن نیت یاد می
هاي مخالف حسـن نیـت نیـز    نظري نیست و حتی در نظامهاي حقوقی اختالفاطالعات بین نظام

الـی  12و مـواد  1906قانون بیمه دریایی انگلیس 20الی 17مواد .شده استاین موضوع پذیرفته
.این مقررات استاي از نمونه1316قانون بیمه ایران 15

تعهد به حفظ محرمانگی اطالعات ردوبدل شده در فرایند مذاکره نیز از تعهـداتی اسـت کـه    
. 1. 16توان به ماده مثال میعنوانبه. شودطرفین مذاکره تحمیل میبر مبناي رعایت حسن نیت به 

اشـاره کـرد کـه    حقوق قراردادهاي اروپااصول2: 302المللی و اصول قراردادهاي تجاري بین2
1.یافته استبه تعهد حفظ محرمانگی اطالعات ردوبدل شده در فرایند انعقاد قرارداد اختصاص

هاي حقوقیرویکرد نظام-3
کامن لو-3-1

سیستم کامن لو مفهومی با عنوان حسن نیت و مسـئولیت ناشـی از نقـض آن در مرحلـه پـیش      
سـتم مبتنـی بـر پـذیرش مطلـق اصـل آزادي       موضـع ایـن سی  . شناسـد قراردادي را به رسمیت نمـی 

: جملـه مـن دلیلـی هـر بهوهرلحظهدررامذاکراتتوانندمیطرفیناست که مطابق آن2مذاکره
نماینــد قطــعدلیلــی،هرگونــهبــدونحتــیوبهتــرمعاملــهیــاواحــوالاوضــاعتغییــرنظــر،تغییــر

)Farnsworth 1987: 217, 221.(
فراینـد پـیش قـراردادي اسـتوار اسـت کـه      3حتمـالی بـودن  اصل آزادي مذاکره بـر تئـوري ا  

جمله به نتیجـه نرسـیدن آن را بـر    مذاکره منموجب آن هر طرف بایستی، خود خطرات توأم بابه
اطالعات شود طرف دیگر متعهد استیمرف یکی از طرفین داده ي از طامحرمانهجایی که در جریان مذاکره اطالعات .1

از اینکه بعداً قراردادي نظرصرف.ننمایداستفادهنادرستصورتبهدریافتی را افشا نکند یا از آن در راستاي اهداف شخصی 
.منعقد بشود یا نشود

2. Freedom of Negotiation
3. Aleatory theory
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:این تئوري مبتنی بر سه امر است).arnsworth 1994: 57(عهده گیرد 
ر نزده است، نقض اصـل  که خطایی از سوي طرفین سمداخله در فرایند انعقاد قرارداد مادامی

).271: 1388حاجی پور (قبول است آزادي قراردادي بوده و غیرقابل
دارد و تحمیل مسئولیت بر مبناي نقض حسن نیت، اشـخاص را از ورود بـه مـذاکرات بـازمی    

-Goderre 1997: 269(یابـد  گذاري ناشـی از آن کـاهش مـی   شمار قراردادها و سرمایهتبع آن،به

270- Klein& Bachechi 1994: 7.(
قـرار نگرفتـه، نبایـد اعتنـا     ... که در چارچوب احکام ناظر به قـرارداد و  به رفتار طرفین مادامی

ین صرف قطع مذاکره، تقصیر نیست، حتی اگـر مـذاکرات تـا سـرحد انعقـاد قـرارداد       ؛ بنابراکرد
.کشانده شده باشد

در حـال مـذاکره هسـتند وجـود     الوصف، در این سیستم وظیفه حسن نیت بین تُجاري کـه  مع
ندارد؛ هر یک از طرفین باید به تصمیمات شخصی خود تکیه کرده یا مشاوره اشـخاص ثالـث را   

و نـه منـافع همـدیگر توجـه کننـد      منافع شخصی خودبه دست آورد؛ طرفین مذاکرات بایستی به
)Bao 8-10.(

:ندکروشنی این موضع را بیان میبهFeldmanرأي صادره در پرونده
تجاري فرض بر معاملهیکدرواقع، در.کندنیت رهنمودي معین و مشخص ارائه نمیحسن

تحصـیل درطـرفین تـالش . آورنـد به دسترامعاملهبهترینکنندمیتالشاین است که طرفین
را1شخصـی نفـع جـویی پـی تواننمیبنابراین؛ استآزادبازاردردادوستدمعامله، اساسبهترین

حتـی شـود، سوءنیت تلقـی تواندنمیمذاکراتدرنوع درخواستیهیچ. کردتوصیفسوءنیت، 
منطقـی عبـارت  ومعقـول راهکـار . باشـد غیرمعقـول شدیداًمقابلطرفبهنسبتدرخواستاگر

سـوءنیت  بـا مـذاکره بهانـه بـه مقابـل طرفپذیرش آزادي خروج از مذاکره و نه تعقیبازاست
)Tene 4.(

شناسایی اصـل حسـن نیـت ناشـی از ایـن امـر اسـت کـه در ایـن          لو بهعدم تمایل کامن 
حسن نیت مرجح اسـت  وانصافبرمبتنیعدالتبرحقوقینتایجيِبینی پذیرپیشسیستم،

)Zaccaria 2004: 103(صـورت عـدالت و2قطعیـت بـین باشـد انتخـابی  قـرار بنابراین اگـر ؛
).Nicholas 1993: 2(ي خواهد بود بینی پذیرو پیشقطعیتنفعبهانتخاباینپذیرد

در برخی کشورها خصوصاً انگلستان مخالفت با حسن نیت تا آن حد است که توافق طـرفین  

1. Self - Interest
2. Certainty
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دو دلیل بر عدم شناسایی توافق به مـذاکره  1.االجرا نیستبر اینکه با حسن نیت مذاکره کنند الزم
کـه وقتـی طـرفین در    دوم ایـن اول، مبهم بودن مفهـوم حسـن نیـت و    : شودبا حسن نیت اعالم می

.معنا استانعقاد اصل قرارداد آزادند، توافق به مذاکره با حسن نیت بی
:کرده استروشنی به این موضع اشارهبه2لرد آکنر

هنگـام  مفهوم تکلیف مذاکره با حسن نیت، ذاتاً در تعارض با موقعیت متضاد طرفین عقـد بـه  
ر صورت اجتناب از تدلیس، باید درصدد حفظ منـافع  مذاکره است؛ هر یک از طرفین مذاکره د

طـور  الزام به انجام مذاکره با حسن نیت در مقام عمل، فاقـد کـارایی اسـت؛ زیـرا بـه     ... خود باشد
-Sims 2004: 216(ذاتی با موقعیت طرفین مذاکره در تعارض است  217.(

ن نیـت در مـاده   در بین کشورهاي کامن لویی، آمریکا تنها کشـوري اسـت کـه در آن حسـ    
ولـی در ایـن کشـور نیـز     4شـده اسـت  بینـی پـیش 3مجموعه مقررات متحدالشکل تجـاري 203-1

یـا الـزام   5صرفاً مرحله اجراتوسعه حسن نیت به مرحله موردپذیرش عمومی نبوده و ماده مذکور
Leonhard 2010: 313-7(گیرد را در برمی6قراردادي

Kunz 1106.(

حقوق نوشته. 3-2
رومـی دکتـرین مبنـاي را بـر مـذاکرات درنیـت تکلیـف حسـن  سنتیطوربهنوشتهحقوق

Bona Fidesاست شناختهرسمیتبه)Litvinoff 1997: 1645.(  یکی از دالیل تفاوت رویکـرد
طـرفین مـابین رابطهدر حقوق نوشته، تئوري قرارداد، برحقوق نوشته و کامن لو این است که

).Lake 1984: 331, 342(هسـتند  مـذاکره نیـز در برابـر هـم ملتـزم     طـرفین مبتنی است؛ بنابراین
تبـادل بـر بلکـه طـرفین، بـین اقتصاديتبادلبرنهنوشتهدیگر، تئوري قرارداد در حقوقبیانبه

.متمرکز استطرفینرفتاراخالقیارزیابیوهااراده
از طــرف ایرینــگ، )Culpa In Contrahendo(اولــین بــار نظریــه تقصــیر در انعقــاد قــرارداد  

1. Walford and Other Appellants V.Miles and Another Respondent(1992)
2. Lord Ackner
3. Uniform Commercial Code

هر قرارداد یا تعهدي در یو سی سی تعهد حسن نیت در اجراي قرارداد یا الزام آن را تحمیل : داردیممقرر 1-203ماده .4
.کندیم

5. Performance
6. Enforcement

برخی از محققین داخلی بر این نظرند که در حقوق استرالیا حسن نیت یکی از اصول اساسی حقوق این کشور به شمار .7
ی در هنگام اجراي حقوق و اختیارات خود طورکلبهآید و طرفین قرارداد باید در مرحله مذاکره و اجراي قرارداد و یم

دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت (.ا ساختار حقوق استرالیا سازگار نیسترسد این نظر بیمنظر به.صادقانه عمل کنند
-Munro, 2009, pp. 167(:ك. ر) 9، ص 1388، دانشگاه تهران، )رساله دکتري(یمدن 177(
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در لغت به معنی تقصیر و خطا و در اصطالح عبـارت اسـت از   Culpa.حقوقدان آلمانی، ارائه شد
-Mirmina 1992(تقصـیر و خطـا در فراینـد انعقـاد قـرارداد       بـه نظـر ایرینـگ طـرفین    ). 77 :1993

واسـطه  بـه نیت هستند بنابراین طرفی که با نقـض حسـن نیـت و   رعایت حسنبهمذاکرات، ملتزم
اعتباري بعدي قرارداد منعقـده  شود یا باعث بیرفتار قابل سرزنش خود، مانع از انعقاد قرارداد می

شود، مسئول جبران خساراتی است که طرف مقابل با اعتماد به صحت و اعتبـار قـرارداد آتـی    می
ایـن  1فرانسوي،رایموند سالی، نویسنده 1907بعداً در سال).Novoa 2005: 584(شود متحمل می

صـورت را بـه مـذاکرات توانـد نمـی شـود مـی مـذاکرات واردکـه طرفـی : تئوري را تکمیل کرد
). Kessler& Fine 1964: 401(نمایـد  طرف مقابل قطـع 2خسارات اتکاییجبرانبدونوناگهانی

نظـر  مبتنی بر اعتماد و امانت، صـرف رابطه... که طرفین مذاکرات قراردادي را شروع کنند همین
آیـد؛ شـخص، مسـئول انتظـاري اسـت کـه در       از موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات به وجود مـی 

دانـد یـا بایسـتی    کـه مـی  طرف مقابل در خصوص انعقاد قرارداد به وجود آورده اسـت، درحـالی  
).Ibid 404(بداند تحقق این انتظار عملی نیست 

کننـدگان صـرفاً   گویند مذاکرهمیموافقان دکترین حسن نیت در رد احتمالی بودن مذاکرات 
پذیرند که عبارت اسـت  عنوان بخشی از فرایند مذاکره میخطرات عادي و متعارف تجارت را به

مـواردي  . هاي مرتبط با اقتصاد و تجارت کـه ممکـن اسـت مـانع انعقـاد قـرارداد شـود       ریسکاز
ف مقابـل در  همچون عدم توافق در خصوص موضوع خاص، تغییر اساسی در وضعیت مالی طـر 

پذیرد که طرف مقابل بدون داشـتن قصـد انعقـاد    ، ولی شخص این خطر را نمی...طول مذاکره و 
بتواند وي را بـه مـذاکره رهنمـون سـاخته و درنهایـت از انعقـاد قـرارداد بـه         قرارداد و با سوءنیت

.استناد آزادي قراردادي امتناع ورزد
:استاي از توجه به این نوع نگرشرأي زیر نمونه

عنـوان  که مناقصه، نه با حسـن نیـت، بلکـه بـه    اثبات کندگر ناکام بتواندکه مناقصهدرصورتی
گـر مـوردنظر صـورت گرفتـه اسـت     پوششی جهت پنهـان کـردن واگـذاري قـرارداد بـه مناقصـه      

شده جهت برنـده شـدن در مناقصـه اقامـه     هاي انجامجهت مطالبه هزینهگزارتواند علیه مناقصهمی
).Summers 1968: 221(ند دعوي ک

شـده  المللی شناسـایی صراحت در مقررات ملی و اسناد بینتکلیف مذاکره با حسن نیت به
طـول دربایـد طـرفین :داردمـی مقرر) 1942(یتالیاامدنیقانون1337مثال مادهعنوانبه. است

1. Raymond Saleilles
2. Reliance Damage
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نماینــد فتــاررمنصــفانهمعاملــهونیــتحســنبــاقــراردادتنظــیموقــرارداديپــیشمــذاکرات
)Palmieri  1993: 201-202.(

مقرر 2، در بند 1قانون تعهدات کرواسی بعد از ذکر اصل آزادي قراردادي در بند 251ماده 
اگر یکی از طرفین برخالف اصل حسن نیت مذاکره کند یا آن را قطـع نمایـد، مسـئول    :داردمی

).Doris 2008: 49-52(طرف مقابل است خسارات وارده به
قانون تعهدات کرواسـی طـرفین متعهدنـد اطالعـات محرمانـه      251ماده 4مچنین مطابق بند ه

ها براي اهداف شخصی اسـتفاده نکننـد مگـر    دریافتی در جریان مذاکرات را فاش نکنند یا از آن
.اینکه توافقی برخالف آن شده باشد

د در طـول مـذاکرات   طـرفین بایـ  : داردقانون مدنی آلبانی مقرر مـی 674پاراگراف یک ماده 
).Ikonomi&zyberaj 2013: 483(قرارداد در برابر یکدیگر با حسن نیت عمل کنند 

یافتـه  اصول حقوق قراردادهاي اروپایی به حسـن نیـت در مـذاکرات اختصـاص    2-301ماده 
بـه دررسیدنشکستمسئولوآزادندکردن مذاکرهدرطرفینازیکمطابق این ماده هر. است
ونیـت حسـن بـرخالف یـا اسـت کردهمذاکرهنیتحسنبرخالفکهطرفییول. تندنیستوافق

.اســتدیگــرطــرفبــهواردهو زیــانضــررمســئولنمــوده،قطــعرامــذاکراتمنصــفانهمعاملــه
بـا مـذاکرات واردطرفـی کـه اسـت منصـفانه معاملـه ونیـت حسنبرخالفامراینخصوص،به

طرفباتوافقبهرسیدنبرجديقصدآنکهبیدهددامهاويبارامذاکراتیاشوددیگرطرف
المللی نیز به موضـوع مـذاکرات   اصول قراردادهاي تجاري بین2-1-15ماده . باشدداشتهدیگر

.یافته استبا سوءنیت اختصاص
ضــرورت توجــه بــه حســن نیــت در تفســیر مقــررات  بــه7مــاده 1در کنوانســیون ویــن بنــد 

مطابق این بند در تفسیر مقررات این کنوانسیون باید به خصیصـه  . ه استیافتکنوانسیون اختصاص
ضرورت ایجاد هماهنگی در اجـراي آن و رعایـت حسـن نیـت در تجـارت      المللی آن و نیز بهبین
.الملل توجه شودبین

یکی از مواردي اسـت کـه وحـدت نظـري     بحث حسن نیت و جایگاه آن در کنوانسیون وین
کننـده در تهیـه سـند،    این اختالف هم بین نمایندگان شـرکت . شودمیدر خصوص آن مالحظه ن

نتیجـه اخـتالف ایـن اسـت کـه      . و هم در مقام عمل وجود دارد7هم در فرایند تنظیم نهایی ماده 
یافتـه  هـایی کـه تربیـت   تفسیر از متن واحد تابع سیستم حقوقی مفسر یا مرجع قضـاوتی اسـت؛ آن  

و با قاطعیت حسن نیت را صرفاً محدود به مقررات سند کـرده  صراحت سیستم کامن لو هستند به
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کـه ایـن   کنند، چه برسد به ایـن تعهدي مبنی بر حسن نیت طرفین قرارداد استنباط نمی7و از ماده 
یافته حقـوق نوشـته هسـتند    هایی که تربیتدر مقابل، آن. تعهد را به مرحله مذاکرات توسعه دهند

ابق کنوانسیون طرفین قرارداد تعهدي مبنی بر رعایت حسن نیت دارنـد  تنها بر این باورند که مطنه
7بـدین ترتیـب ابهـام موجـود در مـاده      . دهنـد بلکه این تعهد را به مرحله مذاکرات نیز توسعه می

مانع از تحقق یکی از اهداف کلی کنوانسیون یعنی تحقق یکنـواختی در اعمـال مقـررات بیـع در     
-Powers 1999: 340(المللی شده است تجارت بین 344(.

ایـن اسـت کـه چنـین تعهـدي در     در بحث تعهد حسن نیت در مرحله مذاکراتی نظریه غالب
تـوان در  قراردادهاي مشـمول کنوانسـیون شناسـایی نشـده اسـت اگرچـه مصـادیقی از آن را مـی        

-Perillo 1994: 281, 287(مقررات خاص این سـند مالحظـه کـرد     Goderre, op. cit 263- 264-

Spagnolo 2007: 293). نمونه بارز این مصادیق است16ماده 1بند.
مطابق این بند مادام که قرارداد منعقد نشده، ایجاب قابل رجوع است به شـرطی کـه پـیش از    

بـاوجوداین ایجـاب در دو   . بـه وي واصـل شـود   ،آنکه مخاطب ایجاب قبول خود را ارسـال دارد 
گرفتـه  ورد اول فرضی است که اراده موجـب بـر آن تعلـق   م. مورد ممکن است قابل رجوع نباشد

واحوال حاکم بر رابطه طرفین به نحـوي اسـت   مورد دوم، فرضی است که شرایط و اوضاع. است
معقـول سـاخته و مخاطـب    1عنوان یک ایجاب غیرقابـل رجـوع  که اتکاي موجب بر ایجاب را به

ایجـاب بـر غیرقابـل رجـوع بـودن آن      اتکاي مخاطـب .بر ایجاب اقدام کرده استایجاب با تکیه
بـراي مثـال ایجـابی کـه     . ممکن است ناشی از رفتار ایجاب دهنده یا ماهیـت خـود ایجـاب باشـد    

قبولی آن مستلزم تحقیق وسیع و پرهزینه از سوي مخاطب ایجاب است یـا ایجـابی کـه در آن بـه     
ه مخاطب ایجـاب بایـد   اعمالی ک. شده که از طرف خود به ثالثی ایجاب دهدمخاطب اجازه داده

مقدمات تولید، خرید یا اجاره مصالح یا تواند شامل فراهم آوردنکرده، میبا تکیه به ایجاب می
ها و غیره باشد به این شرط که در تجارت موردنظر، اعمال مزبـور  تجهیزات، متحمل شدن هزینه

کـرده یـا   بینی میا پیشتوانسته معمول تلقی شود؛ در غیر این صورت ایجاب دهنده باید آن رمی
را 16موافقـان پـذیرش حسـن نیـت در کنوانسـیون ایـن بنـد از مـاده         . بـوده اسـت  از آن مطلع می

).Klein 1993: 5(کنند اي از شناسایی اصل حسن نیت در کنوانسیون معرفی میعنوان جلوهبه
ق اصــول حقــو2-202مــاده ) 3(Cقســمت اصــول یونیــدروا و2-1-4) 2(مــاده Bقســمت 

.کنوانسیون است16ماده 1قراردادهاي اروپا در خصوص رجوع از ایجاب شبیه بند 

1. Irrevocable Offer
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ماهیت مسئولیت ناشی از نقض حسن نیت-4
المللی در خصوص تعهد رعایت حسن نیت در مـذاکره  که در حقوق نوشته و اسناد بینبا این

بـین کشـورهاي   نظر وجود دارد، ولی در خصوص ماهیت و حـدود مسـئولیت ناشـی از آن   اتفاق
.شودمختلف وحدت نظري مالحظه نمی

شود؛ وقتـی  در برخی کشورها مثل آلمان حسن نیت در مذاکرات، تعهد قراردادي قلمداد می
شـود  صورت ضمنی، نوعی رابطه توأم با اعتماد و اتکا ایجـاد مـی  شوند بهطرفین وارد مذاکره می

کنـد؛ بنـابراین قطـع مـذاکرات     یکـدیگر مـی  که طرفین را ملزم به رعایت حسن نیت در رابطه بـا  
صورت ناگهانی و بدون توجه به منافع طرف مقابل نقض تعهد حسن نیتی اسـت کـه بـا شـروع     به

در نظریـه ایرینـگ مسـئولیت بـر ایـن فـرض       . اندگرفتهمذاکرات طرفین در برابر یکدیگر برعهده
اي قـرارداد ممکـن نیسـت؛ ولـی     استوار است که در صورت عدم اعتبار قرارداد، تنها مطالبه اجـر 

دیگـر، در  عبـارت به. شودعقد، مبناي مطالبه جبران خسارات ناشی از عدم اعتبار قرارداد تلقی می
عنوان اینکه ناشی از عقد اسـت رغم باطل بودن، تعهد به جبران خسارت را بهاین تحلیل عقد علی

وقتـی  تلقـی قـراردادي ایـن اسـت کـه     اساس ایـن . آوردعنوان یک واقعه مادي، به بار میو نه به
صـورت  ها عالوه بر تعهـدات اصـلی قـرارداد، بـه    کنند هر یک از آنطرفین، قراردادي منعقد می

بنــابراین حتــی ؛ دارنــدضـمنی تعهــد وارد نکــردن خســارت درنتیجــه انعقــاد قـرارداد را بــر عهــده  
ناظر به موضوع اصـلی قـرارداد   که قرارداد به دالیلی معتبر نباشد، این عدم اعتبار صرفاًدرصورتی

خواهد بود و به تعهد ضمنی طرفین در خصوص تعهد جبـران خسـارات ناشـی از بـرهم خـوردن      
-Ben(کند مذاکره سرایت نمی Dror 1993: 188.(

ایراد مهم قراردادي تلقی کردن مسئولیت ناشی از نقض حسن نیت در مذاکره این است کـه  
بنـابراین بحـث از مسـئولیت قـراردادي، سـالبه بـه انتفـاء        ؛ه اسـت اوالً هنوز قراردادي منعقد نشـد 

شود تـا اثـري   عقد باطل ازلحاظ حقوقی اساساً وارد دنیاي حقوق نمیموضوع است خصوصاً که
ثانیـاً، قـرارداد بـا تمـام تعهـدات اصـلی و فرعـی خـود         . همچون جبران خسـارت را بـه بـار آورد   

این دو و ترتب آثار صحیح بـه تعهـدات ضـمنی    دهد که تفکیکمجموعه واحدي را تشکیل می
.سازدو عدم ترتب اثر به تعهدات اصلی را دشوار می

. اي به وظیفه مذاکره با حسن نیـت نکـرده بـود   اشاره2002حقوق مدنی آلمان قبل از اصالح سال 
1آلمـان . م. ق242مـاده  .انـد اي هستند که از حسن نیت یـادکرده قانون مدنی دو ماده157و 242مواد 

1. Burgerliches Gesetzbuch.
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همچنـین  . متعهد باید با حسن نیت و با در نظر گرفتن رویه مرسوم تعهدش را اجـرا کنـد  : داردمقرر می
قراردادها باید منطبق بر الزامات حسن نیت و بـا در نظـر گـرفتن عـرف معمـول      : داردبیان می157ماده 

.تفسیر شود
طـرفین قـرارداد موجـود    اً بهشود مواد فوق وظیفه حسن نیت را صرفهمچنان که مالحظه می

هاي آلمان رویکرد دادگاهیول. اند و ذکري از حسن نیت در مذاکرات نشده استمنحصر کرده
معموالً بر این است که در موارد زیر تکلیف حسن نیـت یـک تعهـد ضـمنی در مرحلـه پـیش از       

:شودقرارداد تلقی می
د که قرارداد امضا خواهد شد؛دهطرف دیگر اطمینان میجایی که یکی از طرفین به-
شـود قبـل از امضـاي قـرارداد اجـراي آن را شـروع       جایی که از یکی از طرفین خواسته می-
کند؛
.کنندتعهداتشان طبق قرارداد آتی میو جایی که هر دو طرف شروع به اجراي-

تعهـد  عنـوان یـک  الوصف، رویه قضایی آلمان وظیفه حسن نیت در مذاکرات را ماهیتاً بـه مع
اثبـات مسـئولیت قـراردادي بایـد     ی خواهـان جهـت  ول. کند نه مسئولیت مدنیقراردادي تلقی می

قـانون  276مـاده  (شده است مباالتی انجاماحتیاطی یا بیاثبات کند که نقض تعهد قراردادي با بی
).مدنی آلمان

هـا در تسـري حسـن    گذار آلمانی به تبعیت از رویـه دادگـاه  قانون2002ژانویه1در باالخره 
عنـوان بخشـی از اصـالح گسـترده قـانون      پیش قراردادي حسن نیت را بهتعهدنیت به مذاکرات،

.)311ماده ) 2()1(بند (مدنی آلمان پذیرفت 
بـر قواعـد   در مقابل، برخی دیگر از کشورها مثل فرانسه تعهـد حسـن نیـت در مـذاکرات را    

قـانون مـدنی   1383و 1382مـواد  (کننـد  تنـی مـی  مبمسئولیت مدنی و نظریه سوءاسـتفاده از حـق  
در فرانسه نظریه غالب این است که مسئولیت پیش قراردادي ناشی از نقض حسن نیـت،  ). فرانسه

بـر  ین مسئولیت پیش قراردادي نه بر وظیفـه مـذاکره بـا حسـن نیـت، بلکـه      بنابرا.جنبه قهري دارد
:Durry 1972(ممنوعیـت مـذاکره بـا سـوءنیت مبتنـی اسـت        779 Mazeaud, Tunc 1965: 116-

121.(
اثبـات کنـد کـه طـرف     قانون مـدنی 1382بنابراین براي طرح دعوي خواهان باید طبق ماده 

درواقـع، در  . شده که منجر بـه ورود خسـارت بـه خواهـان شـده اسـت      2مرتکب تقصیري1مقابل
1. Opposite Party
2. Fault
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؛ امـري کـه   نشـده اسـت  فرانسه مفهومی تحت عنوان تعهـد پـیش قـراردادي حسـن نیـت شـناخته      
اي بـه حسـن نیـت در    اشـاره آید که در آنقانون مدنی فرانسه برمی1134وضوح از سیاق ماده به

شـده  طـور قـانونی تشـکیل   مطابق این مـاده قراردادهـایی کـه بـه    .مرحله انعقاد قرارداد نشده است
رد مگـر بـا   توان فسـخ کـ  این قراردادها را نمی. باشند، نسبت به دو طرف آن حکم قانون را دارند

1.این قراردادها را باید با حسن نیت اجرا کرد. دهداقاله یا به جهاتی که قانون اجازه می

هاي فرانسوي با توسـل بـه   باعث شده دادگاهعدم اشاره به حسن نیت در فرایند انعقاد قرارداد
کـه یکـی از   هـا درصـورتی  مثال این دادگاهعنوانبه. قواعد مسئولیت مدنی رأي به مسئولیت دهند

طرفین بدون قصد انعقاد قرارداد، وارد مـذاکرات شـده و انتظـار معقـول و متعـارفی را در طـرف       
دیگر ایجاد کند که قراردادي در فرایند موجود شدن است، ولـی درنهایـت مـذاکرات را خاتمـه     

که شخصـی  همچنین درصورتی). Nicholas, op. Cit 53(دهند رأي به مسئولیت شخص میدهد،
ثالث یا تحصیل اطالعات محرمانه مشـخص از  قصد بازداشتن طرف متضرر از مذاکره کردن بابه

).Terre&Lequette 1999: 168(طرف متضرر وارد مذاکرات شود 
عنـوان تقصـیر، توجـه بـه سـطح پیشـرفت مـذاکرات        یکی از ضوابط مهم در تلقی قطع مذاکره بـه 

عنـوان عمـل   ه باشد احتمال تلقی قطـع مـذاکرات بـه   پروسه مذاکره پیشرفت بیشتري داشتاست؛ هر چه
). Loncle& Trochon 1997: 162(هاي فرانسـوي زیـاد اسـت    تقصیري توأم با سوءنیت از طرف دادگاه

در حـال مـذاکره بـراي    ) فرانسـوي (یـدار خرهـاي مشـهور در فرانسـه،    عنوان نمونه دریکی از پروندهبه
. در فرانسـه بـود  ) آمریکـایی (فروشـنده  نـده انحصـاري   کنخرید دستگاه ساخت آمریکا از یک توزیـع 

مـذاکرات طـوالنی   ماشـین انجـام داد و  بعدازاینکه خریدار آتـی سـفري بـه آمریکـا جهـت بازدیـد از      
طرفه و بدون دلیل موجه قطـع کـرد و   طور ناگهانی مذاکرات را یککننده بهخوبی انجام شد، توزیعبه

کننـده بـر مبنـاي اینکـه     دیـوان تمیـز حکـم داد توزیـع    . ورزیـد از فروش دستگاه به خریدار آتی امتناع
هـاي  صورت ناگهانی و با سوءاستفاده قطع نموده است مسئول جبران اقـدامات و هزینـه  مذاکرات را به
).Tene, op. cit, p. 8(شده از طرف خریدار بالقوه بوده است مقدماتی انجام

ــورخ    ــه در رأي م ــوق فرانس ــرد حق ــپتامبر17رویک ــتري 2002س ــوان دادگس ــادی ــز اروپ نی
توانـد بـه مناسـبت    بدیهی است که مسئولیت ناشی از عـدم انعقـاد قـرارداد نمـی    :شده استاعمال

اي کـه طـرفین را   انعقاد قرارداد و نقض احتمالی قواعد حقوقی خصوصاً قاعـده مذاکرات ناظر به
دعـواي مسـئولیت   . تلقـی شـود  کند با حسن نیت در مذاکرات رفتـار نماینـد، قـراردادي    ملزم می

).Klein, op. cit 20(اند دادهقانون مدنی را به مذاکرات توسعه 1134حکم ماده الزم به ذکر است برخی.1
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کنوانسـیون بروکسـل   5) 3(مسئولیت مدنی در چهارچوب ماده قراردادي خوانده، مرتبط باپیش
).Ibid 29(است 

ــده  ــت Satellite Broadcasti Cable, INC.V. Telefonica de Espanaپرونـ در ایالـ
:قـراردادي اسـت  پـیش پورتوریکوي آمریکا نمونه دیگري از تلقـی غیـر قـراردادي از مسـئولیت     

اشخاصی که در حال انجام مـذاکرات قـراردادي هسـتند ملتـزم بـه رعایـت حسـن نیـت هسـتند؛          
از مذاکره ممکن است منتهی به مسئولیت غیر قراردادي بـر مبنـاي مـاده    بنابراین خروج نادرست

).Lexjuris. Com(قانون مدنی شود 1802

ضمانت اجراي قطع مذاکره-5
جداي از اختالف در ماهیت مسئولیت ناشی از نقض حسن نیت در مرحله پـیش از انعقـاد قـرارداد    
در خصوص ضمانت اجراي نقض حسن نیت نیز بین کشورهاي مختلف شناسایی کننـده حسـن نیـت    

هاي حقوقی مختلف ایـن نتیجـه را اسـتنباط    توان از مالحظه نظاملیکن، می. وحدت نظري وجود ندارد
اسـت کـه در آن قطـع مـذاکره رخ     ايانت اجراي حسن نیـت در مـذاکرات تـابع مرحلـه    ضمکرد که

کـه  1مرحلـه اولیـه  . تفکیـک اسـت  ترتیب که فرایند مذاکره به سه مرحله مجزا از هم قابلدهد بدینمی
در همه کشورهاي موردمطالعه قطع مـذاکره در ایـن   . هنوز طرفین در آغاز پروسه مذاکرات قرار دارند

.صورت مطلق حاکم استاجرا بوده و اصل آزادي مذاکره بهاقد ضمانتمرحله ف
یافته و طرفین به اتکاي مذاکره است که مذاکرات، جریان و تداوم2مرحله دوم، مرحله میانی

اجـراي رعایـت حسـن نیـت در مـذاکره،      در ایـن مرحلـه ضـمانت   . انـد هایی را متقبـل شـده  هزینه
منظـور از خسـارات   . نافع منفی یـا خسـارات اتکـایی اسـت    مسئولیت ناقض حسن نیت به جبران م

خساراتی است که طرف مقابل به اتکاي مذاکره و به امید قـرارداد متحمـل شـده    اتکایی آن نوع
است؛ اتکایی که ناشی از عمل طرف مقابل بوده و اتکاي شخص به موفقیت مـذاکرات موجـه و   

انـد در حکـم دادن   عهد حسن نیت را پذیرفتهدر این مرحله کشورهایی که ت. قبول بوده استقابل
نظر دارند و کشورهایی همچون فرانسه که مسئولیت را مبتنـی بـر   به جبران خسارات اتکایی اتفاق

کنند نیز در رأي دادن بـه ایـن نـوع خسـارات بـا کشـورهاي دسـته اول        قواعد مسئولیت مدنی می
اکرات در آخـرین مراحـل خـود قـرار     که در آن مـذ 3باالخره مرحله نهایی؛ ووحدت نظر دارند

امتنـاع از  . گیـرد سادگی موردپذیرش قـرار نمـی  بهکه قطع مذاکرات در این مرحلهنحويبهداشته
1. Initial Stage
2. Continuing Stage
3. Final Stage
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انعقاد قرارداد به اتکاي اصل آزادي مذاکره در این مرحله در تضـاد آشـکار بـا تکلیـف رعایـت      
اي موردمطالعـه در ایـن   شـده در کشـوره  بینیاجراي پیشضمانت. حسن نیت در مذاکرات است

فرانســه حکــم بــه جبــران خســارات اتکــایی داده در کشــورهایی همچــون: مرحلــه واحــد نیســت
مبناي اصلی اتخاذ چنین رویکردي در این کشور، اصل آزادي قراردادي اسـت بـه ایـن    . شودمی

و ناقض اصـل بـوده  صورت که الزام طرف مذاکره به انعقاد قرارداد یا پرداخت خسارات متوقع،
حکم به جبران خسـارات اتکـایی در تضـاد بـا     کهبایستی از حکم دادن به آن امتناع کرد درحالی

ارتباط بـا دیگـران   اصل آزادي مذاکره نبوده و شخص الزم است مسئول نتایج اقدامات خود در
.باشد

منظـور  . شـود کشورهایی همچون آلمان رأي به جبران خسارات متوقع داده میدر مقابل، در
شد طرف مقابـل از  خسارات متوقع یا نفع متوقع آن نوع منافعی است که اگر قرارداد منعقد میاز

بنابراین اگر طـرف در ایـن مرحلـه از انعقـاد قـرارداد امتنـاع ورزد بـه جبـران         ؛ شدمند میآن بهره
طـور غیرمسـتقیم نقـض اصـل آزادي     اي کـه بـه  شـود؛ نتیجـه  منافع متوقع طرف مقابل محکوم می

.دادي را در پی داردقرار
و باالخره در برخی دیگر از کشورها مثل هلند حکم به اجراي عین تعهد یعنی الزام به انعقـاد  

شود، یعنی در این مرحله آزادي شخص در قطع مذاکره خاتمـه یافتـه و شـخص    قرارداد داده می
.شودبه انعقاد قرارداد ملزم می

فقه و حقوق ایران-6
قرارگرفتـه  کـرات مـورد تأکیـد   ک مفهوم اخالقی در حقوق اسالمی بـه عنوان یحسن نیت به

غرض از بعثت خویش را اتمام مکارم اخالقی اعـالم فرمـوده   ) ص(اکرم که پیامبر چناناست آن
حسن نیت داشتن در معنی توجـه  ) 105: 1428؛ حسینی شیرازي 21: 1418موسوي خوئی (است 

مختلـف بـه آن   اخالقـی اسـت کـه در ضـمن متـون     به حقوق و منافع دیگران هم یکی از اصـول 
عنوان یـک مفهـوم حقـوقی در فقـه امامیـه     ، ولی به)119، 11: 1402مصطفوي (شده است توصیه

در فقـه امامیـه اسـاس    . نشـده اسـت  تعهدي تحت عنوان حسن نیـت در انعقـاد قراردادهـا شـناخته    
بنـابراین تـا   ؛عدم انعقاد آن اسـت قراردادها بر تأمین شخصی منافع و آزادي اشخاص در انعقاد یا 

. شـود زمانی که قراردادي منعقد نشده است اساساً مسئولیت ناشی از قطع مـذاکرات مطـرح نمـی   
همچنین بحثی تحت عنوان تعهد دادن اطالعات و حفظ محرمانگی اطالعـات ردوبـدل شـده در    
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ن نیـت در  هـاي حسـ  لیکن مواضـعی وجـود دارد کـه در آن برخـی جلـوه     . فقه مطرح نشده است
اي از ایـن  المـال نمونـه  قراردادهاي مبتنی بر اخبار از رأس.توان مشاهده کردانعقاد قرارداد را می

المـال و سـود   االصول تکلیفی مبنـی بـر اعـالم رأس   دانیم در فقه علیهمچنان که می. موارد است
کره طـرفین اسـت   نیست و قیمت مورد معامله نتیجه توافـق و مـذا  حاصله از آن بر عهده فروشنده

بیع که در فقه موسـوم بـه بیـع مسـاومه اسـت ازلحـاظ فقهـی از        این نوع.)215، 1414:11حلی (
گلپایگـانی  ؛3،428: 1410؛ شهید ثـانی  1،502: 1420خمینی (افضلیت بیشتري برخوردار است 

نـد و  کچه تنها از احکام عمومی مربـوط بـه بیـع پیـروي مـی     ). 218، 3: 1410شهید اول ؛390، 1
هـا متعهـد باشـد وجـود نـدارد     بـه رعایـت آن  هیچ حکم اختصاصی که موجب شود بـایع نسـبت   

همچنین در حدیثی علت ارجحیت بیع مساومه دور بودن این نوع معاملـه از  .)242: 1384باقري (
در کنار مساومه، قراردادهـاي  . )4،555: 1427ترحینی(تدلیس، دروغ و غرور دانسته شده است

المال، سود و سایر شرایط مرتبط خبر هست که در آن فروشنده از رأس1مواضعه و تولیهمرابحه، 
رابطــه طــرفین در تمــام ایــن . شــودداده و خریــدار بــه اتکــاي آن اخبــار، بــا وي وارد معاملــه مــی

قراردادها مبتنی بر اعتماد و اطمینان است؛ خریدار با لحاظ نوع رابطـه بـه اظهـارات فروشـنده در     
کند و ممکن است به انعقاد قرارداد ترغیب شـده یـا   ن و سایر شرایط آن اطمینان میخصوص ثم

چـه هرگـاه   کـاال افشـاء شـود،   واقعـی د؛ بنابراین ضروري اسـت قیمـت   شواز انجام آن منصرف 

بیع )473-471،472:ق. هـ1387شیخ حلی (شودیمدسته تقسیم از ثمن به چهاردر فقه بیع به اعتبار اخبار یا عدم اخبار.1
. یک قرارداد چانه زدنی است که طرفین آزادند براي تعیین قیمت کاال با یکدیگر به گفتگو و چانه زدن بپردازند» مساومه

به هر طریق ممکن کندیخریدار سعی مکهیسود بیشتري به دست آورد، درحالتواندیتا جایی که مکندیفروشنده سعی م
.ندارد که قیمت اولیه کاال را براي خریدار افشا کندايیفهقرارداد، فروشنده هیچ وظگونهیندر ا. از قیمت کاال بکاهد

و در اصطالح عبارت است از ) 1419:332عبدالرحمن الجزیري (در لغت مصدر ربح و به معناي زیاده است »مرابِحه«
صورت بهتواندیسود توافق شده م. ه استعالوه سود توافق شدقرارداد باز فروش کاال به قیمت اولیه پرداختی فروشنده، به

تولیه و ياین نوع قرارداد، همراه با قراردادها. مبلغی معین یا درصد معینی از قیمت اولیه، مثالً ده یا پانزده درصد، باشد
.شوندیها نیز ذکر قیمت اولیه براي خرید الزم است، عقود امانی تلقی موضیعه که در آن

و به معناي کم کردن و کاستن است و در اصطالح عبارت است از بیعی که » و ض ع«، برگرفته از از حیث لغت»مواضعه«
جهت این بیع را ازآن. فروشدیفروشنده پس از آگاه کردن مشتري از قیمت خرید، کاال را به قیمتی کمتر از آن به وي م

و با کم شودیبلکه نسبت به قیمت خرید متضرر هم م،بردیتنها سودي نمکه برخالف مرابحه، فروشنده نهنامندیمواضعه م
.فروشدیکردن بخشی از رأس المال کاال را م

به معناي نزدیک کردن است و در اصطالح عبارت »ولی«در حقیقت لغوي خود، مصدر باب تفعیل و برگرفته از »تولیه«
افزون بر موارد فوق، برخی فقها نوع پنجمی از . است از قرارداد فروش مجدد کاال با همان قیمتی که فروشنده خریده است

اند که در آن فروشنده بخشی ازمبیع را به نسبت رأس المال به مشتري بیع را با لحاظ ضابطه اخبار از ثمن ذکر کرده
تو را در نصف این کاال به نسبت مساوي شریک : گویدیمثالً فروشنده به مشتري م) 319شهید ثانی، پیشین (فروشدیم

- 218، 3الدروس الشرعیه فی فقه االمیه، (شده که با قرارداد تولیه قرابت دارد يگذارنام»تشریک«این نوع از بیع . کردم
.)391، 1معالم الدین فی فقه آل یاسین، 
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خواهـد کاالهـایش را بـر اسـاس یکـی از آن چهـار نـوع        فروشنده به خریدار اطالع دهد کـه مـی  
کند که با آن قرارداد از فریب فروشنده در امان است و خریدار فکر میقرارداد بفروشد، معموالً 

که وي تا حدودي بر اظهارات فروشـنده در مـورد کـاال اعتمـاد کـرده      این امر داللت دارد بر این
زیـرا  ؛گـذارد به دلیل این اعتماد، حقوق، وظیفـه افشـاي واقعیـت را برعهـده فروشـنده مـی      . است

کـه در  شـده کـه ازآنجـایی   نقلکاسانی از . آیدحساب میصداقت او بهدهندهچنین افشایی، نشان
خریدار درباره قیمت اولیه منحصراً متکی بر فروشـنده بـوده و بـه آنچـه فروشـنده      نوع عقود، این

حسن نیت یا امانت و حفظ آن از فریـب و تقلـب ضـرورت دارد،    لذا کند، بیان نموده، اعتماد می
بهـروم  (شود که عقد را تأیید یـا فسـخ نمایـد    یار براي خریدار میچه نقض آن سبب ایجاد حق خ

1380:163-164(.
مباالتانـه شـخص در فراینـد انعقـاد     عالوه، در برخی موارد رفتار توأم با سوءنیت یا رفتار بیبه

دهد که قرارداد منعقده را فسخ کند یـا خسـارات ناشـی    طرف قرارداد این امکان را میقرارداد به
اي از رفتـار تـوأم بـا سـوءنیت     تدلیس نمونـه .اعتباري قرارداد را از طرف مقابل مطالبه نمایداز بی

تـدلیس در مفهـوم پنهـان کـردن     .کنـد شخص است که به مدلَس حق فسخ قـرارداد را اعطـا مـی   
اي نمونـه ...و ) 452: 1تاعبدالرحمن، بی-378، 1: 1417زمخشري (امر واقعیت، تاریک ساختن 

در احکام تدلیس، شکل منفی حسن نیت یعنی اجتناب از رفتـار  . ر مغایر با حسن نیت استاز رفتا
بنـابراین  ؛ توجهی به حقوق و منافع دیگران استتوأم با سوءنیت منع شده است که شکل بارز بی

کاري طرف مقابل را به انعقاد قرارداد برانگیزد، این رفتـار خـالف   اگر شخصی با تدلیس و پنهان
دهد که قـرارداد منعقـده را فسـخ کنـد،    این حق را می) مدلَس(مقابل طرف ت مدلس، بهحسن نی

طـرف مقابـل بـا سـوءنیت و بـا      اي که در آنآنکه متحمل غبنی شده باشد؛ چراکه تأیید معاملهبی
در تـدلیس رفتـار و   . قبـول نیسـت  قابـل طرف مقابل اقدام کـرده اسـت  به فریب دادنکاريپنهان

شود طرف مقابل بتواند نیت مدلس در مرحله پیش از انعقاد قرارداد باعث میعمل خالف حسن
قـانون  438مـاده  (قرارداد منعقده را به اعتبار تدلیس صورت پذیرفته در مرحله انعقاد فسـخ کنـد   

).مدنی
معامله موسوم به نجش در فقه نمونه دیگري است که در آن رفتار خالف حسن نیت شـخص  

نجش در لغت به معنی زیاده اسـت  . قابل بتواند قرارداد منعقده را فسخ کندشود طرف مباعث می
ثالــث قصــد خریــد کــاالیی را در آن کــه اي اســتمعاملــهو در اصــطالح ) 1421:2،139مغنیـه (

سازد و به شکلی دروغین و غیرواقعـی، قیمـت کـاال را    خویش را داخل در معامله میولیندارد، 
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خورده و کاالي مزبـور را بـا قیمتـی بـاالتر     که خریدار واقعی فریبدهد؛ با این هدفافزایش می
فقهـا در تعریـف از  ). 1421:1056سنن النسائی ؛1386:3618جعفري لنگرودي (خریداري کند

برخـی فقهـا بـه تبـانی فروشـنده و کسـی کـه پیشـنهاد قیمـت بـاال           . نجش رویکرد واحدي ندارند
نظـر از تبـانی یـا    ی صرف اقـدام پیشـنهاددهنده را صـرف   که برخکنند، درحالیدهد اشاره میمی

بـراي مثـال شـهید ثـانی در مسـالک      . داننـد عدم تبانی با فروشنده کـافی بـراي تحقـق نجـش مـی     
گوید بهتر است در تعریف نجش گفته شود که افزودن بر قیمت کـاال از طـرف کسـی اسـت     می

، 1414:3شـهید ثـانی  (ن برانگیزانـد براي اینکه دیگري را به خریـد آ ،که قصد خریدش را ندارد
کند که نجـش عبـارت   در مقابل، محقق حلی در شرایع تصریح می.)1422:337شهیدثانی؛ 190

محقـق  (است از افزودن بر قیمت در اثر افزایش قیمت توسط کسی که با بایع تبانی کـرده اسـت  
؛200، 2: 1383انصاري ؛1422:3،171طوسی ؛10، 1418:2العالمه الحلی ؛2،15: 1383حلی 

نجـش خصوصـاً در   .)139، 2: 1421یـه  ؛ مغن157، 12: 1414عالمه حلی ؛476، 1376:22نجفی 
قصـد  هاي رفتار بـا سـوءنیت اسـت کـه بـه     یکی از جلوه،گیردفرضی که با تبانی بایع صورت می

ایـن حـق   که به منجوشگیردفریب دادن خریدار و پنهان ساختن واقعیت از دید وي صورت می
.دهد که قرارداد منعقده را فسخ نمایدرا می

اي دیگـر از توجـه بـه حسـن نیـت در      تواند نمونهدر فقه می2تلقی الرکبانو1ممنوعیت غش
در کنار مصادیق . دهدمرحله انعقاد قرارداد باشد که اثر آن بعد از انعقاد قرارداد خود را نشان می

واند مبنایی براي ممنوعیت سوءاسـتفاده از حـق قطـع مـذاکره     تالذکر قاعده نفی ضرر نیز میفوق
آنکـه  رأي بـه جبـران خسـارات ناشـی از آن داده شـود بـی      3تلقی شده و با قبول اثر مثبت قاعده،

.طرف متخلف را به جبران خسارات متوقع یا الزام به انعقاد قرارداد وادار کردبتوان

صفت کمالی که در صورتبهاخفاء عیب مال باشد یا صورتبهتقلب در کسب، : در اصطالح فقهی غش عبارت است از.1
معامله با دن شیء خارج از موردبه شیوه خاصی از تقلب که همان مخلوط یا ممزوج کرمعموالًوعقد وجود ندارد دمورمال 

.)1376:111نجفی (ن شیر با آب دمانند مخلوط کرشود،میمبیع است، اطالق 

در تلقی .)516و 1386:313یم عبد النبی ق(به استقبال رفتن یعنی» تلقی«وجمع راکب است، یعنی سوارگان؛ »رکبان«.2
:1419الجزیري (هم مطابق فقه امامیه و هم فقه اهل سنت نهی و ممنوع شده است است،رکبان که عملی مغایر با حسن نیت 

عدم اطالع تجار واسطهبهتجار خارج از شهر رفته و راهسرتجار شهر به بیرون شهر و بر . )1422:172طوسی ؛331و 330
العالمه (کردندمیدر بازار شهر خریداري هاآناز قیمت معمولی ترپایینبسیار باقیمتیهاآنهر، کاالهایی از خارج از ش

)1362:67محقق داماد ؛ 10پیشین ،الحلی
آنکه مثبت کند بیبسیاري از فقها بر این نظرند که قاعده الضرر صرفاً جنبه نفیی دارد یعنی فقط نفی حکم ضرري می.3

اسداهللا : براي مالحظه رویکردهاي مختلف ناظر به بحث رجوع کنید. ثالً الزام طرف به جبران خسارات وارده باشدحکم م
.به بعد158: 1391به بعد و سید مصطفی محقق داماد 38: 1382لطفی 
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حسن نیـت در مرحلـه مـذاکرات وجـود     در خصوص رعایت در حقوق ایران مقرره صریحی
گذار ایرانی بـه عـدم مسـئولیت ناشـی از بـه هـم زدن وعـده        ندارد و حتی در برخی مواضع قانون

وعـده ازدواج ایجـاد علقـه زوجیـت     : قانون مدنی1035مطابق ماده . کرده استصراحت اشارهبه
دواج مقـرر گردیـده   کند اگرچـه تمـام یـا قسـمتی از مهریـه کـه بـین طـرفین بـراي موقـع از          نمی

توانـد از  بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقـد نکـاح جـاري نشـده مـی     ؛ شده باشدپرداخته
کـرده یـا از جهـت    وجه او را مجبـور بـه ازدواج  هیچتواند بهوصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی

.صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید
بـه امکـان مطالبـه خسـارات     1391ون جدید حمایـت خـانواده   قان4ماده 1خوشبختانه در بند 

اي بـراي شناسـایی امکـان مسـئولیت پـیش      شده است کـه زمینـه  ناشی از برهم زدن نامزدي اشاره
.توان در سایر موارد نیز استفاده کردقراردادي است و از آن می

بـا  از عقد بیمـه 1316اجتناب از اشاره به حسن نیت تا آنجا است که قانون بیمه ایران مصوب 
قـانون بیمـه دریـایی    17کـه در مـاده   یاد نکرده است، درحـالی 1عنوان عقد با حداکثر حسن نیت

البتـه در قـانون بیمـه ایـران نیـز      . شـده اسـت  یمه با چنین عنوانی معرفـی ب2انگلستان1906مصوب
داري از همچون انگلستان مصادیق بـارز حسـن نیـت در مـذاکرات یعنـی دادن اطالعـات و خـود       

.موردتوجه قرارگرفته استبه بعد قانون12دادن اطالعات نادرست در مواد 
قـانون تجـارت   3صـراحت از حسـن نیـت یـادکرده مـاده      اي که در حقوق ایران بـه تنها ماده
ایـن مـاده   . کنوانسیون وین اسـت 7است که برگرفته از ماده 1382/ 10/ 17مصوب الکترونیکی 

المللـی، ضــرورت توســعه  خصوصــیت بــینیر ایــن قــانون همیشـه بایــد بـه  در تفسـ : داردمقـرر مــی 
.هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد

از کنوانسـیون 7نظرهـاي موجـود حـول مـاده     و اخـتالف ذکر عبـارت در تفسـیر ایـن قـانون    
قانون تجارت الکترونیکی و به تفسیر مقررات 3عواملی است که نظریه محدود بودن قلمرو ماده 

.کندرا تقویت میعدم امکان توسعه آن به مرحله مذاکراتی
ها در توسل به اصـل کلـی حسـن نیـت در تفسـیر روابـط       در نبود مقرره خاص قانونی دادگاه

اشخاص مرددند؛ تردیدي که با لحاظ نوشته بودن حقوق ایران، ابهام و کلیت مفهوم حسـن نیـت   
تـوان از بر روابط تا حدودي قابل دفاع است، ولی در نبود مقرره قـانونی مـی  و حاکم بودن قانون 

1. Utmost Good Faith
داکثر حسن نیت از سوي هر یک از که حیدرصورتقرارداد بیمه دریایی قرارداد مبتنی بر حداکثر حسن نیت است و .2

.تواند توسط طرف دیگر لغو گرددیمطرفین رعایت نشود، قرارداد 
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.منابع دیگر استفاده کرد
مطابق عرف هر شخص بایستی بـه اثـري کـه    . باشدتواند یکی از این منابعتوسل به عرف می

طـور  گذارد توجه کند؛ بنابراین اگر کسی بدون توجه به آثار رفتار خود بـه میاعمال و رفتار وي
توان رفتار وي را عرفاً تقصیري قلمـداد کـرد؛   ناگهانی و در دقایق آخر مذاکرات را قطع کند می

چراکه تقصیر عدول از رفتار انسان متعارف در روابط اجتماعی و نوعی اسـت؛ حیـات اجتمـاعی    
سـبی  اي جـاي منا مبتنی بر اعتماد متقابل است اگر اعتماد متقابل به بازي گرفته شود چنین جامعـه 

براي حیـات نخواهـد بـود بنـابراین ضـرورت حمایـت از حیـات و همبسـتگی اجتمـاعی ایجـاب           
کند که اشخاص را پایبند آن چیزي قرار دهیم که در دیگران ایجاد کرده اسـت، بـا ایـن قیـد     می

ایجاد اتکا در دیگـران وي را بـه انعقـاد قـرارداد یـا جبـران       توان در حقوق ایران به استنادکه نمی
.ات متوقع ملزم کردخسار

توانـد زمینـه مسـئولیت پـیش     نظریه سوءاستفاده از حق یکی دیگر از ابزارهایی است کـه مـی  
ممنوعیت سوءاسـتفاده  . مطابق این نظریه سوءاستفاده از حق ممنوع است. قراردادي را فراهم کند

1.رارگرفته اسـت موردتوجه قنیتحسنسلبیبعدعنوانبهحقوقیهاينظامازبسیارياز حق در

توانـد اعمـال حـق خـویش را وسـیله      کس نمیهیچ: داردقانون اساسی ایران نیز مقرر می40اصل 
در فرضی کـه شخصـی در دقـایق پایـانی و بعـد از      بنابراین؛ اضرار به غیر و منافع عموم قرار دهد

ه دادن بـه  کند درواقع از حق خود مبنـی بـر خاتمـ   جلب اعتماد طرف مقابل مذاکرات را قطع می
رو بایسـتی  کند که مطابق این نظریه ممنـوع اسـت و ازایـن   استفاده می2مذاکرات به نحو نادرستی

.مسئولیت جبران خسارات ناشی از آن را نیز متحمل شود

گیرينتیجه
هـا آزادي  تـرین ارزش یکی از مهـم .ها استدهنده تضاد و برخورد ارزشتاریخ حقوق نشان
داري و اقتصـاد بـازار آزاد را تشـکیل    ط حقوقی است کـه اسـاس سـرمایه   اشخاص در تنظیم رواب

مطـابق بعـد منفـی آزادي   . دهـد هاي مختلف نشان مـی این اصل خود را در قالب و جلوه. دهدمی
بنـابراین شـخص تـا    ؛ خـود بخواهـد  قرارداد وادار کرد مگـر اینکـه  توان اشخاص را به انعقادنمی

ایـن  . پرداخته آزاد است از پذیرش هرگونه تعهد حقوقی امتنـاع کنـد  زمانی که به انعقاد قرارداد ن
المللیینباصول قراردادهاي تجاري 1-7ماده توضیح شماره دو .1
بهرامی :ك. که براي مطالعه آن رشدهارائهچیست، نظرات متعددي سوءاستفادهکه معیار تشخیص ینادر خصوص .2

.به بعد89: 1377احمدي 
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در کنار آزادي اشـخاص، ارزش دیگـري   . هاي بنیادین حقوق قراردادهاستاصل یکی از ارزش
نیز موردتوجه تمام ملل متمدن است و آن احترام به حقوق، منـافع و اعتمـاد اشـخاص در روابـط     

کنـد نـاگزیر از اعتمـاد بـه دیگـران      اجتمـاعی زنـدگی مـی   که در محیطانسان به اعتبار این. است
دهد و نقـض آن باعـث بـرهم خـوردن     است؛ اعتمادي که سرمایه اجتماعی جوامع را تشکیل می

با لحاظ این اعتماد هر کس که با شروع مذاکرات اعتمـاد دیگـران را بـه    . شودنظام اجتماعی می
را بـه انجـام هزینـه ترغیـب کنـد بایسـتی از       ويقرارداد جلب کند طوري که در سـایه آن انعقاد

صورت جبران خسارات ناشی از اتکـا بـه   برآید که بههاي این اعتمادسازي نیزعهده جبران هزینه
گـر  حسـن نیـت و تعهـدات ناشـی از آن توجیـه     . گیـرد انعقاد قرارداد صورت حقوقی به خود می

اتی تالش دارد به حقـوق و منـافع   طرفی است که در سایه اصل آزادي مذاکرتحمیل مسئولیت به
کننـده و محدودکننـده اصـل آزادي    حسـن نیـت در ایـن معنـا کنتـرل     . تـوجهی کنـد  اشخاص بی

هاي مختلـف  حرکت نظام. مذاکراتی است تا از قبل آن، تعادلی ارزشمند در جامعه به وجود آید
دهنـده  نشـان ... جملـه حسـن نیـت و    در کنترل روابط مذاکراتی از طریـق ابزارهـاي مختلـف مـن    

.الذکر استضرورت برقراري تعادل بین دو ارزش فوق
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