حسن نیت در حقوق ایران و قاعدهی احسان در فقه امامیه-قسمت اول
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چکیده
باتوجه به اینکه قوانین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران الزاماٌ می بایست به تصویب شورای نگهبان قانون
اساسی برسد بنابراین تدوین قوانین نباید با متون و آموزه های فقهی بیگانه باشد و چنانچه دو مفهوم قانونی و
فقهی به یکدیگر نزدیک باشند حقوقدان وظیفه دارد به وجوه تمایز وتشابه آن دو مفهوم بپردازد ،نتیجهی عملی
از آن ارائه نماید و به سؤاالت و ابهامات خواننده پاسخ دهد .زیرا چنانچه هر یک از این مباحث صرفاً در عنوان
مربوط به خود مطرح شود اساساً هیچ گونه پیوندی بین حقوق و فقه ایجاد نمی شود در حالی که با توجه به
مقدمه مزبور یک حقوقدان متعهد به اسالم می بایست به رابطه ی این مباحث بپردازد .نگارنده در امر حاضر
سعی دارد بدواً به بررسی مفاهیم حسن نیت و قاعدهی احسان در قانون و فقه امامیه سپس به آثار هریک از این
دو مقوله در قرارداد و مسئولیت قهری بپردازد.آن گاه به وجوه تمایز و تشابه و ضمانت اجرای آن ها که در واقع
نتیجهی عملی بحث می باشد گریزی بزند .امید است که این ناچیز چراغی باشد برای کلیهی کسانی که می
خواهند به تبیین مسائل مرتبط حقوقی و فقهی بپردازند.
کلیدواژه ها :حسن نیت ،قاعدهی احسان ،تحلیل حقوقی ،تحلیل فقهی ،قرارداد ،مسئولیت قهری ،ضمانت اجرا،
مسئولیت قراردادی.
مقدمه
قضایی علوم دانشگاه خصوصی حقوق ارشد کارشناسی  .1دانشجوی

همانطور که از عنوان تحقیق بر می آید هدف از بررسی دو عنوان حسن نیت و احسان صرفاً مطالعهی آن ها بهه
نحو مجزا نمی باشد ،زیرا هرچند که منابع موجود به تبیین این دو عنوان به نحو مختصر و ناچیز پرداخته اسهت
اما تقریباً در هیچ کتاب یا مقاله ای به بررسی تطبیقی این دو موضوع پرداخته نشده است .نقطه عطف تحقیق نیز
که در فصل سوم آن نمود پیدا می کند ،بررسی وجوه تمایز و تشابه این دو عنوان می باشد ،که عهالوه بهر آثهار
عملی آثار تئوری در زمینه ی فقه و حقوق دارد و خواننده را به واکاوی در آثار آن مجاب می نماید .امید اسهت
که بحث حاضر ذهن خواننده را چنان با موضوع عجین نماید که به تحقیق حاضر بسنده ننماید و جهت بهارور
شدن و تکمیل موضوع به سایر منابع رجوع نماید .حسن نیت ،اصلی اخاللی و وجهدانی اسهت کهه همهواره در
آموزه های دینی بر رعایت آن سفارش شده است( .من حسنت نیه امره التوفیق) به رغم اینکه این اصل در نظام
های حقوقی دنیا پذیرفته شده است و در قوانین برخی از کشور ها نیز مقرراتی را به خود اختصاص داده است؛
اما تعریفی روشن و صریحی از آن ارائه نشده است .برخی حسن نیت را مفهومی سهل و ممتنع بیان کهرده انهد.
به عقیدهی برخی از صاحب نظران حسن نیت مفهومی ذهنی ،کیفی و مهبهم بهوده و تعریهف آن امهری دشهوار
است .حسن نیت ترکیبی اضافی ،متشکل از دو واژه «حسن» و «نیت» مهی باشهد کهه همهواره بها تعبیهر «رفتهار
منصفانه» به کار می رود .در حقوق ایران با وجود تصریح به برخی اصول حاکم بر قرارداد ها در حقهوق مهدنی
مانند اصل صحت در مادهی  222و اصل لزوم در مادهی  212در خصوص اصل حسن نیت یا تکلیف به رعایت
آن  ،حکمی دیده نمی شود .با وجود این فقدان نص صریح مبنی بر رعایت حسن نیهت را نمهی تهوان موجهب
انکار و نفی کامل آن در حقوق ایران دانست .برخی حقوق دانان با اتکا به مادهی  8قانون مسئولیت مدنی ضمن
پذیرش اصل حسن نیت در حقوق ایران معتقدند که آنچه در مقررات ایران با عنوان علم و جهل از آن یاد مهی
شود همان است که در حقوق نوین از آن با عنوان «سوء نیت» و «حسن نیت» یاد می شود .

از طرفی آنچه در لسان فقها و حقوقدانان به قاعدهی احسان مشهور است ،صراحتاً در مادهی  015ق.م.ا مصوب
 1222به رسمیت شناخته شده است .بر طبق این ماده «هرگاه شخصی با انگیزهی احسهان و کمهک بهه دیگهری
رفتاری را که به جهت حفظ مال ،جان ،عرض یا ناموس او الزم است ،انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و
یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ،ضامن نیست» .بنابراین قاعدهی احسهان بهه
عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه در حقوق موضوعه ایران نیز پذیرفته شده است و دست قضهات را
البته با رعایت قیود مذکور در قانون باز گذاشته است .آنچه در این مقاله مطمح نظر است ،این می باشد که دقت
در مبانی این دو نظریه که اولی مقولهای ذاتاً حقوق غربی و دومی قاعده ای ریشه دار در حقهوق اسهالم اسهت،
می تواند قلمرو استناد به آن دو را مشهخص ،تفهاوت آن دو را تبیهین و امکهان اسهتناد بهه ههر دو را در مهوارد
مشخص توسط دکترین حقوقی و رویه قضایی مشخص کند.
اهمیت این تحقیق از این جهت می باشد که ارتباط قاعدهی احسان و حسن نیت که از دو حوزهی فقه و حقوق
می باشد را تحلیل و بررسی می نماید و کاربردها و ضرورت های آن را تبیین می کند.
از اصلی ترین اهداف این تحقیق ترویج استفاده و نمایاندن محاسن قاعدهی حسهن نیهت و همچنهین شناسهایی
مبنا و خواستگاه قاعدهی حسن نیت و قاعدهی احسان می باشد و از دیگر اهداف تحقیق ،تشریح آثار و تهرویج
استناد به این دو عنوان می باشد.
این نوشتار مشتمل بر سه فصل است .در فصل نخست و دوم به تعریف و مفهوم حسن نیت و قاعدهی احسان،
مبانی و منابع آن ها ،آثار و ضمانت اجرای آن دو در قرارداد و خارج از قرارداد پرداختهه ،و در فصهل سهوم بهه
مطالعهی تطبیقی حسن نیت و احسان از نظر تعریف و مفهوم ،آثار و ضمانت اجرا خواهیم پرداخت.
.1حسن نیت

 .1-1تعریف و مفهوم
برای تعریف حسن نیت ابتدائاً به معنای لغوی آن و سپس به تعریف اصطالحی این تئوری خهواهیم پرداخهت.
حسن نیت ترجمه ی اصهطالحات « »bonae foiدر حقهوق فرانسهه و « »good faithدر حقهوق کشهورهای
آمریکا و انگلیس می باشد که اغلب آنها ریشه رمی دارند و اصطالح التین آن « »bona fidesاست.
حسن نیت از دو واژه «حسن» و «نیت» ترکیب یافته که حسن در لغت بهه معنهای نیکهو شهدن ،خهوب شهدن،
زیباشدن ،خوبی و زیبایی است و «نیت» ،به معنی قصد ،عزم ،آهنگ آمده اسهت (عمیهد،1232 ،ج ،2ص.)1325
که در حالت ترکیبی می توان آن را به داشتن قصدنیکو دانست .مجموعه ی قوانین هیچ یک از کشورهای ایهران
و فرانسه تعریفی از حسن نیت ارائه نداده اند و در میان دکترین هم اجمهاعی در خصهوص تعریهف آن وجهود
ندارد .صرفاً در حقوق آمریکا یک تعریف کلی از حسن نیت در بخش  251-1قانون یکنواخت تجهاری 2ارائهه
شده که عبارت است از «صداقت در رفتار با معامالت مربوط» و در مادهی  251-2در مورد صداقت می گویهد
«رعایت استانداردهای متعارف عدالت در انجام تجارت».
اما از نظر اصطالحی و مفهوم ،برداشت های مختلفی از این نظریه شده که غالباً آن را مفهومی اخالقی می دانند.
حقوقدانان فرانسه معتقدند که حسن نیت «راهنمای صادق و درسهت اسهت» ( )Le Tourneau,ph, 2005و
حسن نیت برای طلبکار نیز همانند بدهکار ضروری است)Jourdain, P, 1992( .
 .1-2مبانی و منابع
در این قسمت به صورت مختصر به مبانی و منابع تئوری حسن نیت در دو بحث جداگانه خواهیم پرداخت.
 .1-2-1حقوق موضوعهی ایران
1. Uniform commercial code.

همانطور که می دانیم حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپائی و بیشتر فرانسه تأثیرات زیادی پذیرفتهه اسهت و
قانونگذار حکیم با ظرافتی خاص آن را با فقه اسالمی در آمیخته و به صهورت مهدون درآورده اسهت .در نظهام
قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران پس از تصویب قانون در مجلهس شهورای اسهالمی مهتن قهانون بهه لحها
مطابقت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال می گردد و قانونگذار نمی تواند بدون هیچ گونه دخل
و تصرفی در قوانین بیگانه که بعضاً مخالف قانون اساسی ایران یا شرع مقدس است آن ها را تصویب نماید کهه
نمونه بارز آن قانون مدنی ایران است که آمیخته ای از فقه و حقوق خارجی ،باالخص قانون مدنی فرانسهه مهی
باشد.
حسن نیت در مقررات مختلف مدنی ،تجارت ،بیمه و  ...اثر دارد هرچند که قبالً بیان شد حسن نیت در حقهوق
ایران تعریف نشده است .امّا از نظر بعضی از حقوقدانان ،قانون گذار در هنگام تدوین و تصویب مقررات ،آن را
در ذهن خود پرورانده و به آن توجه داشته است .چراکه به دور از انصاف است در قوانین ایران که اکثراً از شرع
مقدس سرچشمه گرفته است این تفکر مورد غفلت قانونگذار قرارگرفته باشد .در ادامه به برخی از مواردی کهه
چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی در برخی از قوانین ایران انعکاس یافته است می پردازیم.
اصل چهلم ق.ا ،مادهی  30ق.م ،مادهی  232ق.م ،مواد  922،123،122،152ق.آ.د.م مادهی  223ق.ت ،مادهی 3
ق.ب ،مواد  2و  20ق.ت.ا
 .1-2-2فقه امامیه
همانطور که می دانیم حقوق ایران سرچشمهی فقهی دارد و از مبانی فقهی بهی نیهاز نخواههد بهود زیهرا اساسهاً
حقوق ایران مبنای فقهی دارد و برای بهتر شناختن آن و درک عمیق مفاهیم حقوق نبایهد از فقهه ،بیگانهه مانهد.
احکام فقهی صرفاً جنبه معنوی نداشته و ضمانت اجرای آنها نیز مربوط به جهان باقی نیست ،بلکه در ایهن دنیها

نیز آثار و نتایجی دارند .امّا این دستورات در صورتی الزام آورهستند که منبعهث از پایگهاهی معتبهر و قدرتمنهد
باشد ،پایگاهی که از تردید و گمان مبری بوده و قابل خدشه نیز نباشد.
فقه مبین اسالم احکام مربوط به عبادات و معامالت را تبیین و بررسی می نماید .تشخیص اینکه در چه عقودی،
امانت ،اعتماد و حسن نیت الزم است ،به طور کلی بستگی به شرایط و اوضاع هر عقد دارد و رابطه بین مودع و
مستودع ،قیم و مولی علیه ،وکیل و موکل مشمول این دسته ممکن است قرار بگیرد ،چراکهه مبنهای ایهن عقهود
صرف نظر از جنبهی مالی آن بیشتر جنبه احسان دارد و طرفین باید اعتماد یکدیگر را نه تنها به صورت کتبی در
قرارداد لحا کنند بلکه در عمل باید به طور کامل حسن نیت را رعایت کنند و کلیهی موارد و مسهائل مربهوط
به جنبه های اصلی و فرعی معامله را بیان نمایند .افشا نکردن در حقهوق اسهالمی بهه کتمهان معهروف اسهت و
موجب تحقق تدلیس در عقود می گردد و بدین معناست که تمهام عیهوب موضهوع قهرارداد را کهه از آن آگهاه
هستند ،ابراز ننمایند .توجه به این نکتهی مهم است که آگاه بودن از وجهود عیهب در موضهوع قهرارداد و افشها
ننمودن آن شر ط الزم برای اعطای حق فسخ تلقی نمی شود .زیرا حتی اگر فروشنده در زمان انعقهاد قهرارداد از
وجود عیب آگاه نباشد نیز حق خیار عیب برای خریدار به وجود می آید(.انصاری ،شیخ مرتضی،ج،0صهص 13
و .)18
رعایت اصول و ارزش های انسانی و اخالقی و پایبندی به اموری همچون وفای به عههد ،رعایهت صهداقت و
درستی ،انصاف ،بیان کامل حقایق و دوری از هرگونه فریب و تدلیس در قلمرو قراردادها از مسلمات دین مبین
اسالم بوده که در آیات و روایات به صورت ایجابی یا سلبی مورد تأکید قرار گرفته است.
 .1-3آثار و ضمانت اجرای حسن نیت در قرارداد و مسئولیت خارج از قرارداد

در این مبحث می خواهیم به نقش تئوری حسن نیت در قلمرو قرارداد و مسئولیت غیر قراردادی بپهردازیم .بهه
عبارت اخری اعمالی که اشخاص روزانه انجام می دهند یا در قالب اعمال حقوقی اسهت و یها وقهایع حقهوقی
(مسئولیت فقهی و یا خارج از قرارداد) که اگر در قالب اعمال حقوقی باشد در حقوق و تکالیف طرفین چهه در
عقد و چه در ایقاع به صورت قاعده مند خواهد بود و طرف خسارت دیده با توجه به مسهئولیت قهراردادی بهه
راحتی می تواند جبران خسارت وارده را مطالبه کند .امّا در مسئولیت خارج از قهرارداد مطالبهه خسهارت کمهی
دشوارتر از اعمال حقوقی باالخص عقود می باشد .چرا که مسئولیت قراردادی معموالً به صورت مکتوب بهوده
و حتی اگر به صورت شفاهی نیز باشد باز هم اثبات مسئولیت نسبت به مسئولیت خهارج از قهرارداد سههل تهر
خواهد بود .دراین مبحث در دو گفتار جداگانه به آثار و ضمانت اجهرای حسهن نیهت در قهرارداد و مسهئولیت
خارج از قرارداد خواهیم پرداخت.
 .1-3-1آثار و ضمانت اجرای حسن نیت در قرارداد
در این گفتار به آثار حسن نیت در مذاکرات مقدماتی  ،انعقاد ،تفسیر و اجرای قرارداد و همچنین اجرای هریهک
از این موارد خواهیم پرداخت.
همانطور که می دانیم حقوقدانان غالباً حسن نیت را در چهار مرحلهی قهرارداد کهه شهامل مهذاکرات مقهدماتی،
انعقاد قرارداد ،تفسیر قرارداد و اجرای قرارداد است ،می دانند ،در واقع از انعقاد نطفه قرارداد تا مرحله به بلهو
رسیدن آن می باشد.
 .1-3-1-1اثرحسن نیت در مرحلهی مذاکرات مقدماتی 2قرارداد و ضمانت اجرای آن

1.Negotiation

آنچه که تعهدات آینده یک قرارداد را به طور کامل و واضح تبیین می نمایهد و در واقهع چهارچوب شهکلی و
ماهوی قرارداد را پی ریزی می نماید ،بحث مذاکرات مقدماتی قرارداد خواهد بهود کهه طهرفین بهدون هرگونهه
دغدغه ذهنی در فضائی کامالً آرام با یکدیگر در خصوص میزان و حدود تعهدات آیندهی مهذاکره مهی نماینهد.
هرچند که مذاکرات مقدماتی نمی تواند به طور دقیق نتایج عملی اجهرای قهرارداد را پهیش بینهی کنهد ولهی تها
حدودی می تواند آنها را شناسایی و ضمانت اجرای کافی را برای آن در نظر بگیرد .بدین منظور بهرای اجتنهاب
از ورود خسارت به طرف مقابل و عملی شدن مذاکرات انجام شهده  ،حقهوق موضهوعه طهرفین را مکلهف بهه
معامله با حسن نیت می کند که البته در این مرحله ما باید بین مرحله قبل از ایجهاب و بعهد از ایجهاب تفهاوت
قائل باشیم.
 .1-3-1-1-1مرحلهی قبل از ایجاب
در مرحله ی قبل از ایجاب حسن نیت ،طرفین را ملزم می نماید که مذاکرات را با صداقت و درستی بهه منظهور
اجرای هرچه بهتر توافقات انجام شده به پایان برسانند .این تکلیف در فرضی که مهذاکرات پهیش قهراردادی در
قالب یک قرارداد جداگانه ارائه می گردد ،اهمیت بیشتری دارند .اما در حالتی که مذاکرات پیش قراردادی فاقهد
قالب قراردادی است ،حسن نیت طرفین را ملزم می نماید که چنانچه قصهد واقعهی بهرای معاملهه ندارنهد وارد
مذاکره نشوند و طرفین یکدیگر را به انتظارات واهی و نادرست امیدوار ننمایند .تها زمهانی کهه قهرارداد منعقهد
نگردیده است طرفین این ف رصت را دارند که آزادی خود را حفظ نموده و مختار بهه انعقهاد و یها عهدم انعقهاد
قرارداد خواهند بود .البته قطع مذاکرات مقدماتی باید با رعایت ضوابط خاص صورت گیرد به گونه ای که قطع
مذاکره به صورت نابهنگام موجب ضرر طرف مقابل نگردد .رعایت حسن نیت و یها نقهآ آن را مهی تهوان بها
مالحظه شرایط و اوضاع حاکم به قطع مذاکرات احراز نمود و نمی توان به طور کلی ضوابطی را ارائه نمود کهه

در صورتی که طرفین از اجرای آن شانه خالی کنند آن را فاقد حسهن نیهت دانسهت .مهثالً «اگهر طهرف مقابهل
مذاکرات را ادامه دهد اما همین که امکان انعقاد قرارداد با سایرین برای او با دشواری مواجه شهود مهذاکرات را
قطع نموده و ادامه ندهد داللت به وجود سوء نیت و نقآ اصهل حسهن نیهت در انعقهاد قهرارداد مهی نمایهد»
(انصاری،علی،1221،ص .)251فی الواقع حسن نیت در این مرحله به این معناست که طرفین ،مذاکرات را آغهاز
نموده ومطابق این مذاکرات به یک جمع بندی کلی برسند و بر اساس آن قراردادی را منعقد نماینهد .البتهه ایهن
قرارداد نیازمند ارائه یک ایجاب قابل قبول می باشد.
شروطی که معموالً در این مرحله (قبل از ایجاب) مورد توجه طرفین قرار می گیهرد ،حفهظ اسهرار و اطالعهات
قراردادی می باشد که در قراردادهای تجاری بسیار امر مهمی می باشد ،چرا که اگر طرفین به یک جمهع بنهدی
کلی نرسیدند نباید طرفی که در مذاکرات ازشیوه و عرف تجاری طرف مقابل با خبرگردیده ،آن را فهاش نمایهد
که همهی این موارد با رعایت حسن نیت تضمین خواهد شد.
 .1-3-1-1-2مرحلهی بعد از ایجاب
در این مرحله حسن نیت بیشتر متوجه شخص موجب است ،هرچند بر اساس اصل آزادی قراردادها موجب می
تواند چنانچه شرایط قراردادی را مطلوب ندید از ایجاب خویش عدول نماید ،آنگاه هنگامی که ایجهاب اعهالم
می گردد یک اعتماد قانونی و عرفی در پی خواهد داشت به گونه ای که طرف مقابل ایجهاب تصهور مهی کنهد
موجب با رعایت و سنجش کلیهی شرایط نسبت به اعالم ایجاب اقدام نموده اسهت و بهه ایهن دلیهل قاعهدتاً از
ایجاب خویش عدول نخواهد کرد .حسن نیت در این مرحله ایجاب می کند که موجب در یک زمان متعارف و
معقولی که مخاطب ایجاب فرصت بررسی و سنجش شرایط ایجاب را دارد از ایجاب خویش منصهرف نگهردد.
البته این مورد زمانی حاکمیت دارد که ایجاب دارای مهلت نباشد امّا اگر برای ایجاب بهازه زمهانی تعیهین شهده

باشد در این حالت موجب موظف است که ایجاب را با همان شرایط حفظ نماید و به محآ ملحق شدن قبول
به مفاد قرارداد پایبند باشد .البته الزم به ذکر است اگر ایجاب هیچ گونه مهلتی نداشته باشد نمی توان ادعا کهرد
برای همیشه معتبر است و طرف مقابل تا هر زمان کهه بخواههد قبهولی خهود را بهه آن ملحهق کنهد .ضهابطهی
تشخیص این مصلحت عرفی می باشد .به عنوان مثال هنگامی که شخص شرایطی را در قالب ایجاب ،خطاب به
چندین شخص بیان می نماید و احدی از مخاطبین مفاد ایجاب را در غیاب سهایرین قبهول مهی کنهد ،شهخص
غایب نمی تواند بعداً به موجب رجوع کند و قبولی خود را ملحق نماید ،چرا که انقضای مهلت ایجاب یا زمهان
الحاق اولین قبولی به آن بوده است .اکنون به چند نمونه از مواد قانونی در بحث رعایت حسن نیهت در مهورد
مذاکرات مقدماتی اشاره می کنیم.
الف .مادهی  22قانون تجارت الکترونیک مقرر می دارد «فروشندگان کهاال و ارائهه دهنهدگان خهدمات بایسهتی
اطالعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبهل از عقهد
در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند».
ب .مادهی  20قانون مارالذکر اشاره می دارد «اطالعات اعالمی باید بر اساس لزوم حسن نیت در معامالت ارائه
شود».
ج .مادهی  0قانون فوق می گوید «تأمین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعهل
شوند».
د .مادهی  39قانون مارالذکر «به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادالنه در بستر مبهادالت الکترونیکهی
تحصیل غیر قانونی اسناد تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود یا افشای آن برای اشهخاص ثالهث
در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

 .1-3-1-2اثر حسن نیت در مرحلهی انعقاد قرارداد
خداوند متعال در آیه  282سوره بقره می فرماید «یَا اَیُهَا اَلَذینَ امَنُو اِذا تَدَایَنتُم بِهدَین اِلهی اَجَهل مُسَهمیک فَکتُبهوهُ
وَلیَکتُب بَینَکُم کاتِبُ بِالعَدلِ  »...بدین معنا که «ای کسانی که ایمان آورده اید چون به قرض و نسهیه بهه زمهانی
معین معامله کنید سند و نوشته در میان باشد و باید نویسنده ی درستکاری معاملهی میان شهما را بنویسهد و از
نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر
داشته چیزی نکاهد (و نیفزاید) و اگر مدیون سفیه و یا صغیر است و صالحیت امضاء ندارد ولی او بهه عهدل و
درستی امضا کند .»...
همانطور که خداوند متعال در آیه فوق اظهار نموده است ،بهتر است قراردادهها بهه صهورت کتبهی باشهد تها از
هرگونه سوءاستفاده احتمالی در آینده جلوگیری گردد ،چرا که قرارداد مکتوب در راستای اثبات ادعای خسارت
دیده در آینده در مراجع قضایی با سهولت بیشتری نسبت به قرارداد شهفاهی برخهوردار مهی باشهد و بعضهاً در
قراردادهایی مانند روابط کارگر و کارفرما دیده می شود که کارفرما جهت فهرار از تعههدات و مسهئولیت ههای
مندرج در قانون کار قرارداد را به صورت شفاهی منعقد می نماید که در صورت اختالف بین طرفین فهرد زیهان
دیده (کارگر) نتواند به راحتی رابطه کارگر و کارفرمایی را اثبات نماید و از قبهل آن خسهارت را دریافهت کنهد.
قانونگذار در برخی از مواد قانون مدنی و قوانین دیگر به این موارد اشاره نموده کهه در ذیهل بهه آن اشهاره مهی
کنیم
الف .مادهی  125قانون مدنی بیان می دارد « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است
 .1قصد طرفین و رضای آنها
 .2اهلیت طرفین

 .2موضوع معین که مورد معامله باشد.
 .9مشروعیت جهت معامله
عدم رعایت هریک از این موارد می تواند ضمانت اجرای فسخ ،انفساخ یا بطالن را در پی داشته باشد .به عنوان
مثال چنانچه فردی محصول یک سال انگور فردی را می خرد بدین منظور که از آن شراب تهیه نماید؛ این مورد
باعث نامشروع شدن معامله و بطالن آن می گردد ،هرچند که درج جهت معامله در قرارداد الزامی نمی باشد اما
اگر جهت ذکرشد الزاما باید مشروع باشد.
ب .مادهی  218قانون مارالذکر «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین ،بطهور صهوری انجهام شهده ،آن
معامله باطل است» .هرچند که در تفسیر این ماده اختالف نظراتی وجود دارد چرا که عبارت «به طهور صهوری»
ماده را دچار ابهام نموده است زیرا با این وجود سوالی که پیش می آید این است که اگر معامله به قصد فرار از
دین با قید صوری صورت نگرفته باشد ،وضعیت آن به چه نحو است یعنی آیا در این حالهت ،معاملهه صهحیح
است یا همچنان باطل می باشد .توضیح در خصوص زوایای این بحث از حوصله ی این تحقیق خارج اسهت.
اما آنچه مهم است این است که فردی که به قصد فرار از دین معامله می کند و هدف او خارج نمودن امهوال از
ید مالکیت خود که در واقع وثیقه ی دین طلبکاران است ،می باشد ،چنین شخصی را نمی توان با حسهن نیهت
دانست و به موجب همین سوء نیت ،معامله باطل بوده و فاقد هرگونه اثر می باشد.
ج .مواد  929الی  923قانون تجارت در ماده ی  929ق.ت معامله ی تاجر قبل از توقف درصورتی که به منظور
فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها باشد قابل فسخ است .مطابق این ماده حتی می توان گفهت طهرفین
در هنگام انعقاد قرارداد نه تنها باید صداقت و درستی را نسبت به متعاقدین رعایت نماینهد و عهدم رعایهت آن

موجب ایجاد حق فسخ معامله خواهد بود ،بلکه اطراف عقد باید صداقت و درستی را نسبت به اشخاص ثالهث
نیز رعایت نمایند.
د .مفهوم حسن نیت به طور نسبی در حین انعقاد عقد بیمه نیز در قانون بیمهی ایران مهورد توجهه قهانون گهذار
قرارگرفته است .مطابق مواد  11و  12و  12قانون مذکور چنانچه بیمه گذار اقداماتی خالف حسهن نیهت انجهام
داده باشد ضمانت اجرای بطالن پیش بینی شده است.
مادهی  11قانون بیمه مقرر می دارد «چنانچه بیمه گذار یا نماینده ی او با قصد تقلب ،مالی را اضافه بهر قیمهت
عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ،عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست» .متن صریح
ماده ی مذکور تقلب را که اقدامی غیر صادقانه می باشد موجب بطالن عقد بیمه دانسهته اسهت .پیداسهت کلیهه
شرایط اساسی صحت معامله در اینجا رعایت شده است ،اما به علت تقلب بیمه گذار این عمهل باطهل شهناخته
شده است .همچنین مادهی  12این قانون عدم اظهار عمدی مطالب و یا اظهارات عمدی کاذبه موثر در موضهوع
خطر را از موارد بطالن عقد بیمه دانسته است .بنابراین فقدان تقلب (جنبه سلبی رعایت صداقت) به صراحت از
شرایط اساسی عقد بیمه قلمداد شده است بدین منظور برخی گفته اند بیمه عقدی مبتنی برحسن نیهت اسهت و
حسن نیت نه تنها باید در جریان اعتبار بیمه بلکه در زمان انعقاد آن نیز وجود داشته باشهد .طبیعهت ایهن عقهد
مستلزم این است که بیمه گر به اعتماد و صداقت بیمه گذار اتکا نماید و بیمه گذار نیز باید در رعایت این مههم
تقلب و اقدام نادرستی را مرتکب نگردد .ماده ی  12ق.ب مقرر داشته است « هرگاه بیمه گذار عمهداً از اظههار
مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه به طوری باشهد کهه
موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد ،عقد بیمه باطل خواهد بود ،حتی اگر مراتهب
مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداختهه اسهت ،بلکهه

بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند» (ایزدپناه-1233 ،
،1230صص95و.)91
 .1-3-1-3اثر حسن نیت در مرحلهی تفسیر قرارداد
تفسیر در لغت به معنای آشکارساختن و در اصطالح حقهوقی از نظهر دکتهر شههیدی عبارتسهت از «تشهخیص
ماهیت ،مفاد و طرفهای قرارداد براساس اداره مشترک انقضا کننهدگان آن و مقهررات قهانونی» (شههیدی،1285،
ج،2ص .)131
در تفسیر متون حقوقی به هیچ وجه نباید تابع عنوان باشیم چرا که عنوان صرفاً ظرفی است که باید با مظهروف
آن معنا گردد و نمی توان به ظاهر این ظرف توجه نمود .به عنهوان مثهال قهراردادی بها عنهوان بیهع بها طهرفین
مشخص ،که ممکن است هریک آن را به نفع خویش تفسیر نماید اما فی الواقع قرارداد ما بیع نباشد .مثالً خیهار
حیو ان که از جمله خیارات اختصاصی عقد بیع می باشد که طرف قرارداد می خواهد از این حق به نفع خویش
استفاده نماید ،سعی بر این دارد که قرارداد را بیع ،تفسیر نماید ،در حالی که طرف مقابل او که می بینهد اعمهال
خیار از طرف دیگر به ضرر او خواهد بود عنوان قرارداد را معاوضه ،صلح و یا هر عقد دیگر که نتیجهه آن مهی
تواند تملیک باشد تفسیر نماید .بنابراین طرفین قرارداد که با یکدیگر اختالف پیدا می نماینهد بهه ناچهار سهرا
محاکم دادگستری یا داوری خواهند رفت .از این جاست که قاضی باید با رعایهت قواعهد مربوطهه ،بهه تفسهیر
قرارداد و لحا جنبه بی طرفی با حسن نیت کامل به تفسیر قرارداد نه براساس عنهوان بلکهه بهر اسهاس محتهوا
بپردازد.
همانطور که می دانیم در قانون مدنی ،حکمی در مورد حسن نیت در تفسیر قرارداد وجود ندارد و صرفاً مهادهی
 2قانون تجارت الکترونیک رعایت حسن نیت در تفسیر قرارداد را مورد توجه قرار داده است .هرچند این مهاده

حکم یک قانون فرا ملی را دارد که مقرر می دارد در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصهیت بهین المللهی،
ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیهت توجهه کهرد .ههدف اصهلی از
رعایت حسن نیت در تفسیر قرارداد ،رعایت استاندارد رفتاری است و توجه به قصد و رضای طرفین نیهز بایهد
براساس این استانداردها صورت گیرد.
در مادهی  1523قانون مدنی ،قبل از اصالحیه ی سال  1231به جای عبارت «هزینه هایی که از روی حسن نیت
صورت گرفته است» ،عبارت «مخارج متعارفه» را بکار برده بود .هرچند این ماده بعداً بطور کلی حهذف گردیهد
اما حکایت از این امر دارد که مقنن ایرانی با این مفاهیم آشنا بوده و به طور صریح یا ضمنی به آن توجه داشهته
است.
از سوی دیگر در مادهی  15قانون بیمه و مادهی  221قانون تجارت که بیان می دارد «اگهر مهال التجهاره بهدون
هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود ،دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفتهه نمهی شهود ،مگهر در
مورد تدلیس یا تقصیر عمده» .منظور از تدلیس همان مفهوم سلبی حسن نیت ،یعنی سوء نیت  ،تقلب و تقصهیر
سنگین می باشد نه تدلیس به معنای مذکور در ماده  928قانون مدنی (سمیعی ،1288 ،ص.)03
مالک در تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین است و معیارهای دیگری همچون انصاف ،رعایت مصالح اجتماعی
عدالت زیاد مورد توجه قرار نگرفته است و همواره باید بر محور قصد مشترک طرفین حرکت نمهود و تها مهی
توان از آن عدول نکرد .البته تا جایی که این تفسیر به ضرر طرف دیگر قرارداد نباشد .یکهی از مهواردی کهه در
تفسیر قرارداد بر اساس قصد مشترک طرفین باید به آن توجه نمود ،عرف می باشد و حاکمیهت عهرف در مهواد
مختلف قانون مدنی باالخص مواد  225و  220مورد توجه قرار گرفته است و تفسیر قرارداد با رعایت عرف نیز
از موارد حسن نیت می باشد .هرچند که قانون گذار ایران ،حسن نیت در مرحلهی تفسهیر قهرارداد را بهه طهور

صحیح بیان ننموده است اما به این بهانه نمی توان رعایت حسن نیت در مرحله تفسیر قرارداد را فروگذاشهت و
باید با جمع مواد قانونی نسبت به اجرای این اصل اقدام نمود که از جمله مواد مربوط ،مهادهی  222ق.م اسهت
که مقرر می دارد « هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود»؛ یعنهی
زمانی که قراردادی در عالم خارج واقع می گردد ،در مرحلهی تفسیر آن باید اصهل را برصهحت آن گذاشهت و
فساد آن نیاز به دلیل دارد.
ضمانت اجرا
عدم رعایت اصل حسن نیت در مرحلهی تفسیر قرارداد را بایهد بها تفسهیر مهاده  222ق.م تطبیهق نمهود .یعنهی
طرفینی که بر پایه اعتماد و صداقت متقابل اقدام به انعقاد قرارداد و اجرای آن می نمایند اگر بعداً ادعهایی مبنهی
بر فساد و بطالن قرارداد گردد ،دادرس حکم به بطالن یا تنفیذ فسخ خواهد داد.
 .1-3-1-4اثر حسن نیت در اجرای قرارداد و ضمانت اجرای آن
مفهوم حسن نیت در قرارداد به این معناست که متعهد باید نهایت صداقت و رعایهت اعتمهاد تمهام تعههدات را
علیرغم مشکالت و موانعی که ممکن است در روند اجرای قرارداد حادث شود اجرا نماید .در اینجا پرسشی که
به ذهن می آید این است که آیا حسن در اجرای قرارداد در حقوق ایران مهورد پهذیرش واقهع گردیهده اسهت
چنین حکمی به صداقت در حقوق مدنی ایران سابقه ندارد و شاید بتوان گاه جمع مواد قانونی آن را امری مسلم
دانست.
یکی از اساتید حقوق (صالحی راد ،1280،ص )22در این مورد اعتقاد دارد که حسهن نیهت در اجهرای قهرارداد
واجد مفهومی است که این مفهوم در اجرای قراردادها همان «عمل به وجه معروف» تعبیر می گردد که به طهور
کلی تر در مواد قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است

مادهی  220ق.م مقرر می دارد «متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بودن تصریح هم منصرف
به آن باشد به منزله ذکر در عقد است» .همچنین به موجب ماده  225قهانون مزبهور «طهرفین قهرارداد ملهزم بهه
نتایجی که به موجب عرف و عادت از قرارداد ناشی می شود هستند».
درخصوص رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد باید به این نکته توجه نمود که طرفی که بهه موجهب قهرارداد
تعهدا تی را برعهده دارد باید عالوه بر اجرای مفاد قرارداد به لوازم آن نیز پایبند باشد ،ولی نمیتواند بیان نمایهد
که این جانب تمام تعهدات مندرج در بندهای قرارداد را انجام می دادم ،بنابراین از مسئولیت مبهرا مهی باشهم و
باید مطابق قانون به لوازم تعهد که موجب عرف و عادت به آن قرارداد و تعهدات مندرج در آن بهار مهی شهود
پایبند باشد .اصل حاکمیت طرفین را مجاز می دارد که هر شرط و تعهدی را که خالف قانون و شرع نباشهد در
قرارداد خود بگنجانند و قصد مشترک خود را در قالب چهارچوب حقوقی جامه عمل بپوشانند که این قصهد از
طریق پاره ای از عوامل خارجی مورد شناسایی قرار می گیرد .البته شناسایی قصد طرفین کهار چنهدان سهاده ای
نمی باشد و برای این اقدام ناگزیر باید به عرف رجوع نمود .البته اصهل اولیهه ،رجهوع بهه تعههدات منهدرج در
قرارداد می باشد که در این حالت اگر در تفسیر تعهدات که نهایت آن اجرای تعهدات است با مشهکلی مواجهه
نشدیم و طرفین با یکدیگر اختالفی نداشته ،در این حالت رجوع به عرف عمل مفیدی نخواهد بود ،امّا اگهر در
اجرای قرارداد با توجه به لوازم تعهدات دچار مشکل شدیم در این حالت باید به عهرف مراجعهه نمهود و ایهن
مراجعه همراه با حسن نیت خواهد بود.
همانطور که بیان شد قانون مدنی و به طور کلی قوانین ایران رعایت حسن نیت در قهرارداد را بهه طهور صهریح
مورد حکم قرار نداده اند امّا نتایج عملی این مفهوم مستندات قانونی دارد که روشن می دارد قانون گذار ایرانهی
رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد را مدنظر داشته است.

مادهی  232ق.م مقرر می دارد «اگر موضوع تعهد غیر شخص نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد
اعالی آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد» .این ماده در مقام وفای به
عهد مال کلی می باشد و از جمله مقررات تکمیلی است کهه از اجهرای بها حسهن نیهت قهرارداد حکایهت دارد
(کاتوزیان ،1233 ،ج ،2ص.)05
مادهی  223قانون مارالذکر بیان می دارد «متخلف از انجام تخلف وقتی محکوم به تأدیهی خسارت می شود که
نتواند ثابت کند عدم انجام به واسطهی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود».
با این اوصاف اگر خارجی بودن حادثه محرز شود امّا معلوم گردد که مدیون در عدم انجام تعهد خود سهوءنیت
داشته است نمی توان وی را از مسئولیت بری نمود.
مادهی  10قانون بیمه بیان می دارد «بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را کهه عادتهاً ههرکس از
مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که
برای جلوگیری از سرایت و توسعهی خسارت الزم است به عمل آورد.»...
مفاد این ماده حکایت از این امر دارد که فرد بیمه گذار نباید به امید اینکه خسارت ناشی از عدم رعایت احتیاط
او را شخص بیمهگر پرداخت می کند ،در اقدامات خویش بی محابا عمل نماید زیرا اگر بیمهگهذار تکلیفهی بهه
مراقبت از مال موضوع بیمه یا جلوگیری از توسعه ی خسهارت نداشهته باشهد ،ممکهن اسهت صهاحب منفعهت
بادآورده ای شود یعنی با اهمال و سهل انگاری خالف رفتار متعارف مال خود را در معرض خسارت قرار دههد
یا از گسترش خسارت جلوگیری نکند .

ماده  192قانون ثبت مصوب  1201مقرر می دارد «نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفتهه
باشد و بعداً معلوم شود که اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را براساس قیمت مندرج در اولین
سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت ایداع و تقاضای اصالح سند خود را بنماید».
در این جا فرض براین است که ملک در مجموع با احتساب مساحت معین مورد معامله قرارگرفتهه و در واقهع
مساحت و متراژ جنبه ی ثانوی و فرعی داشته و صرفاً در تعیین ثمن معامله نقش داشته است که ضمانت اجرای
رعایت حسن نیت در اینجا مانع از فسخ معامله و یا تفکیک زمین می گردد.
یکی از نویسندگان (جعفری لنگرودی،1285،ص )258ضمن تأیید به تنظیم این ماده بر اساس حسن نیت گفتهه
است که این ماده از حسن نیت نیز فراتر رفته و از این حیث که فرقی بین متعامل با حسن نیت و متعاملی که با
خدعه و نیرنگ معامل را وادار به معامله مذکور کرده است ،نگذاشته است ایراد داشته و یک افراط است.
نویسنده دیگری (کاتوزیان،همان،صص03و )03اعمال مادهی  283ق.م را که تلف مبیع قبل از قهبآ را از مهال
بایع دانسته و وی را ملزم به رد ثمن به خریدار می داند ،حق حبس در قراردادهای معوض (مادهی  285ق.م) و
خیار تأخیر ثمن در بیع (مادهی  952ق.م) و خیار تفلهیس (مهاده  285ق.م) را رعایهت حسهن نیهت در اجهرای
قرارداد دانسته و بر این باور است که بیان فقها در ارتباط با خیار غبن و عیب به شرط ضمنی یا بنایی دربهارهی
لزوم معامله مبتنی بر سالمت عوض و معوض نیز جلوه ای از رعایت حسن نیهت مفهروض طهرفین در تفسهیر
قرارداد می باشد.
ضمانت اجرا
درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد مطلب زیاد است اما بهرای مثهال
به چند نمونه از آن اشاره خواهیم کرد

 .1فسخ معامله فردی که در اجرای قرارداد حسن نیت متعهارف را رعایهت نمهی نمایهد و همهواره در اجهرای
قرارداد به دنبال فریب به طرف مقابل است می تواند در عمل موجبات فسخ را فراهم نماید.
 . 2مطالبه خسارت شخصی که با حسن نیت اقدام نمی نماید و همواره می کوشد که با خدعه تعهدات خهود را
به پایان برساند می تواند ضمانت اجرای مطالبه خسارت را به همراه داشته باشد ،مثالً بیمهگذاری کهه بها سههل
انگاری در خصوص موضوع بیمه اقدام می کند و این کوتاهی موجب ورود خسارت گردد هرچند که بیمههگهر
موظف است در قدم اولیه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید اما می تواند بعداً به شخص بیمهگذار رجهوع
نموده و تمامی خسارت خود را مطالبه نماید.
 . 2عدم استقبال از انعقاد قرارداد با شخص فاقد حسن نیت همواره شخصهی کهه بهه خلهف وعهده در اجهرای
تعهدات خویش اشتهار یافته است نمی تواند به راحتی در بازار اقتصادی معامله نماید چرا که هیچ شخصی اعم
از حقیقی یا حقوقی مای ل به معامله با این شخص به لحا آثار زیان باری که برای ایشان در پی خواهد داشهت
نخواهد بود و. ...
 .1-3-2آثار حسن نیت در مسئولیت خارج از قرارداد و ضمانت اجرای آن
در گفتار قبل در خصوص آثار حسن نیت در مراحل مختلف قرارداد و ضهمانت اجهرای آن پهرداختیم .در ایهن
گفتار می خواهیم این امر را بررسی نمائیم که آیا در مسئولیت قهری (غیهر قهراردادی) نیهز اشهخاص ملهزم بهه
رعایت حسن نیت می باشند یا خیر و آیا اگر حسن نیت را رعایت ننمایند ضمانت اجرا در خصهوص ایشهان
در نظر گرفته شده است

شاید در بررسی اولیه در خصوص این الزام در قانون مدنی ایران در یابیم که رعایت حسهن نیهت در مسهئولیت
خارج از قرارداد الزام آور نباشد .مادهی  258ق.م مرقوم می دارد «غصب استیالء بر حهق غیهر اسهت بهه نحهو
عدوان ،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
در مورد غصبی که غاصب سوءنیت دارد و غصب به معنای حقیقی کلمه است اعمال مقررات غصهب در مهورد
غاصب با اشکالی مواجه نیست چون شخص غاصب به نحو عدوان (غیر قهانونی) و از روی سهوءنیت بهه مهال
دیگری تسلط پیدا کرده است امّا اشکال در جایی مطرح می گردد که فردی از روی جهالت و بدون علم در مال
غیر تصرفی نموده است ،مانند خریداری که با حسن نیت مال غصبی را خریداری می کند در حهالیکهه از نظهر
قانون مدنی باز هم مکلف به رد مال به صاحب اصلی آن می باشد که در این حالت تفاوتی بین فهرد بها حسهن
نیت (جاهل به غصبی بودن مال خریداری شده) و فرد با سوءنیت نمی باشد.
مادهی  222ق.م در خصوص احکام غصب آورده است «اگر کسی مال مغصوب را از غاصهب بخهرد آن کهس
نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده ،عین و در
صورت تلف شدن آن ،مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حهال مطالبهه نمایهد» .ضهامن قهرار دادن
خریدار مال مغصوب بدون توج ه به علم و جهل وی ،از این حیث با این معنای حسن نیت که جاههل غالبهاً بها
حسن نیت است و چنین فردی نیز باید مورد حمایت قانونگذار باشد هم خوانی ندارد که ایهن امهر مهی توانهد
موجب تقویت این شبهه گردد که حسن نیت در حقوق ایران پذیرفته نشده است.
امّا همانطور که میدانیم در بررسی هر موضوعی در قانون باید با توجه به جمع مقهررات قهانونی بهه یهک نظهر
واحدی برسیم ،چرا که بعضاً قانونگذار در هر قانونی با آوردن موادی در فصول اولیه مباحث کلی یها جزئهی را
مطرح می کند که در فصول آینده ممکن است مواد اولیه مفید شوند یا به گونه ای دیگر تفسیر شوند.

مادهی  220ق.م ایران مقرر می دارد «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کهرده باشهد او نیهز
می تواند نسبت به ثمن و خسارت به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالهک
نسبت به مثل با قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت».
هنگامی که این دو ماده را با یکدیگر مقایسه می کنیم در می یابیم که قانون گذاران ایران به حسن نیت خریهدار
جاهل بی توجه نبوده است؛ هرچند قانونگذار در حکم اولیه خود به منظور تسههیل مالهک مهال در وصهول بهه
مالش به نحو مطلق تفاوتی بین علم و جهل خریدار نگذاشته است اما در حکم ثانویه بین خریدار عالم و جاهل
تفاوت مؤثری نهاده است و در واقع خریدار عالم را غاصب واقعی می داند و خریدار جاهل را در حکم غاصب
نامند .مادهی  229ق.م ایران در بیان حکم مشتری عالم به غصب نیز مؤید نظر فوق می باشد.
مادهی  232ق.م نیز در خصوص خریدار با حسن نیت در معاملهی فضولی که حق دارد پس از رد مال به مالک
و دادن غرامت به بایع فضولی رجوع کند و ثمن و غرامات را بگیرد ،شاهد دیگری بر ادعای ما باشد.
ضمانت اجرا
همانطور که بیان شد شاید در بررسی اولیه برداشت گردد که در حقوق ایران مفهوم حسهن نیهت در مسهئولیت
خارج از قرارداد مورد حمایت قرار نگرفته است ،اما با کمی کنکاش و واکاوی پی می بریم که قانونگذار به طور
کامل از این حمایت دست برنداشته است .بنابراین عدم رعایت حسن نیت در مسهئولیت مهی توانهد دارای اثهر
باشد که آن اثر این است که شخص با حسن نیت می تواند به طرف مقابل خهود در قهرارداد و غیهر آن رجهوع
نماید و تمام خسارات خویش را دریافت نماید.
در قسمت دوم مقاله به بررسی قاعده احسان خواهیم پرداخت..
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