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 چكيده

 مراد   اولرين  انر  شرمرد   محتررم  را قراردادی آزادی المللبين تجارت اسناد و حقوقی هاینظام
 منعق  را قراردادی آزادن  طرفين داردمی بيان PECL(2002))) اروپايی قراردادهای حقوقی اصول

 نير   حسرن  با و منصفانه معقول، ورود نظريه اصل اين کنار در. کنن  تعيرين را آن محتروای و
 را الملرل بين تجارت عرصه بر حاکم حقوق توان می المللیبين تجاری قراردادهای در هادول 
 غيرر  نتايج به ديگر اصول انعطاف قابل غير و خشن حکوم  که هايیحال  در و نمود  تکميل
 .  شود حاکم اصول آن بر شودمی منجر عادالنه
 همچرون  خاصری  اهر اف  برا  و انصاف، از خارج و ني سوء با توانن نمی هادول  اساس اين بر
 اسراس  برر  کره  المللری برين  آزاد تجارت در خود گرو  يا حزب برای طلبانهمنفع  و سياسی اه اف

 آنچره  همچرون  معقرول غير هایگذاریقانون با يا نمود  م اخله گيردمی شکل قراردادی آزادی اصل
 ج ير   ک.د.ا.ق 744 ماد  يا اس  مطرح قرارداد بر حاکم قانون تعيين در م.ق 869 ماد  درخصوص

 پرروای بی بازنويسی با يا نماي ،می مخ وش را نماي می تحصيل تجار که آرائی مختومه امر اعتبار که
 اصرل  رسران  ،  آسري   حقوقی نظام ثبات به هانويسیباز اين که. تجارت اليحه نمونه عنوانبه قوانين
 .نماي  دشوار بازرگانان بر را بازرگانی و نقض را قراردادی آزادی

 آزادی اراد ، حاکمير   ،المللری برين  تجراری  قراردادهرای  ،اسرممی  هفقر : واژگان کليدد  
 .منصفانه رفتار و ني  حسن دول ، حاکمي  اعمال قراردادی،
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 مقدمه

گذارنر  و آزادی قرراردادی را برر    های حقوقی اراد  را آزاد میدر تشکيل قراردادها نظام
( PECLقراردادهای اروپايی )اصول حقوق  101:1دهن  ماد  هر رويه ديگری ترجيح می

در تشرکيل و   دارد؛ طرفين( بيان میfreesom of contractبا عنوان اصل آزادی قراردادی )
 تعيين محتوای قرارداد آزادن .

به گفته برخی از نويسن گان حتی تشريفات سرخ  و خشرن حقروق روم باسرتان     
 (Cerne, 2011, p7)داش حرم  آزادی اراد  را نگه می

 1
اين در حالی اس  کره بعارا     .

و خر مات   3و اخرمق حسرنه   1هايی همچون نظم عمومیها به بهانهشود دول دي   می
طوری که به نحرو غيرر قابرل    کنن  بهپروا میبه حريم آزادی قراردادی ورود بی 7عمومی
( از :1، ش1396)کاتوزيان، « شوداقت ار دول  در زن گی خصوصی آشکار می»تحملی 
ايرن اقتر ار را نباير     »مبانی نظری که اين نوشته بر آن تأکي  دارد ايرن اسر  کره    جمله 

عنروان بر  ورروری    کنن   آزادی اس  و با وجود اين بهناپسن  و زيانبار شمرد، مح ود
(، کمرا اينکره در بسرياری از مروارد باير  وارد      :1، ش1396)کاتوزيان، « شودتحمل می

ر جلوگيری از دامپينگ و بسياری موارد ديگر کره در  عنوان نمونه ورود دول  دشود. به
شود، لکرن بر ون   مکات  مختلف اعم از مارکسيستی و غير آن بر ورود دول  تأکي  می

قي  و شرط ب ه ، باي  معقول، با حسرن نير  و   اينکه در دام اومانيسم بيفت  و آزادی بی
 باش . 5منصفانه

ساز اس  و خود قاع  واع  کلی، ای از اصول اس  که ج ای از قنصاف مجموعها
 ( اصررل حسررن نيرر  نيررز  :1، ص1383)محبرری،  کنرر گرراهی قواعرر  را تکميررل مرری 

 رسانی اسر  کره در اسرناد و دعراوی متعر دی همچرون دعروای       بيانگر ص اق  و خير
Doyle v Gordon (  تصريح ش   اسBlack`s law dictionary, p. 693 .) 

 دارد اين اسر  کره اصرولی همچرون انصراف و      ای که اين نوشته بر آن تأکي نکته
و بررای   الملل دارنر  المللی که سلطه فراگيری بر تجارت بينحسن ني  که در اسناد بين

انر  همچرون اصرول    ( ايجاد ش  Ferrari, 2012, pp2 ,8« )سازی بازرگانی فراملیيکسان»
 6(Principle UNIDROIT(، اصول مؤسسه يونير روا ) PECLحقوق قراردادهای اروپايی )

و همچنرين در قروانين برخری از کشرورها از      4(CISGالمللی کاال )و کنوانسيون بيع بين
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عنوان کسانی که ها نيز بهان ، اختصاص به تجار ن ارد و دول جمله آلمان تنصيص ش  
شرون   الملل ورود دارن  و از فعاالن عرصه تجارت محسروب مری  در عرصه تجارت بين

ن هستن . اين ب ين دليل اس  کره ورمن يکسران کرردن و هماهنرگ      ملزم به رعاي  آ
بينی بودن الملل، امني  و قابل پيشحقوق کشورهای فعال در عرصه تجارت بين 9کردن

( و مرانع تجرری   Ferrari, Ibid) حقوق تجارت و سهول  جريان تجارت را افزايش داد 
 ها از ق رت شود.دول 

بانی و مصاديق اعمال حاکمي  معقرول، منصرفانه و برا    رو اين نوشته با بيان مايناز
ها در حسن ني  دول ، نظريه تنصيص وظيفه حکمرانی منصفانه و با حسن ني  دول 

 ده .تح ي  قراردادها و آزادی قراردادی را مورد بررسی قرار می

: حسن نيت و اعمدا  حاکميدت لو دت لر يددآدد ي ال  دددارلال  لر      گفتارنخست

 ا ملليجارت بين

الملل اشار  در اين گفتار ابت ا به مبانی اصل حسن ني  و رفتار منصفانه در تجارت بين 
شود سپس در بن  دوم مصاديق سامان هی اعمال حاکمي  دولر  در تح ير  آزادی   می

 شود.قراردادی توسط اصل حسن ني  و رفتار منصفانه بيان می

  مللابند نخست: مباني اصل حسن نيت لر يجارت بين

پذيرش اصل حسن ني  نتيجه گردن نهادن بر مبانی همچون مبنا بودن اخمق، لرزوم وجرود   
استفاد  از حرق  اصول کلی حقوقی در نظام حقوقی، مح ود و نه مطلق بودن حق و منع سوء

(abuse of right theory)8   و لزوم ص اق  و بيان حقايق و منع اورار به غير اس ، کما اينکره
از اختيارات قانونی صررفا  بررای اوررار    »اعمم ش   (Decoy Caseدر دعوای ) 14:6در سال 

 (.  3، ص1344)بهرامی احم ی، « توان استفاد  کردبه ديگری نمی
ها سرر و کرار   آزادی اخمق به دنبال امر خوب اس  و با داليل افراد در استفاد  از

دانان اسر  بره گفتره نويسرن گان     . اخمقی کردن حقوق دغ غه بسياری از حقوق:1دارد
ق.م آلمان به منظور اخمقی کرردن روابرط قرراردادی     171تنصيص حسن ني  در ماد  

(moralization of contractual relationships. بود  اس )ترين مبنرای  توان  اصلیو می 11
 ها در تح ي  آزادی قراردادی باش .  در سامان هی حاکمي  دول اصل حسن ني
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 ( PECLاصررول حقرروق قراردادهررای اروپررايی )    101:1مطررابق تعليقررات مرراد    
(PECl comments, 2002, p116و ديگر اسناد بين ) المللی، حسن ني  و رفتار منصفانه در

خی از موارد اختصاص بره  المللی کارکردهای متع دی دارد که برقراردادهای تجاری بين
گرری و  هرا در اعمرال دولتری و اداری )تصر ی    تجار دارد و برخی قابل تعميم به دول 

 آي .باش  که در بن  بع ی میها نيز میحاکميتی( آن

 يددآدد  لر لو دت  حاکميدت  اعما  بند لوم: مصالآق حسن نيت و رفتار منصفانه لر

 ا مللددارلال  لر يجارت بين ي ال 

 (  performance( و اجراي آن )formationاف و حسن نيت در تشکيل قرارداد ). انص1

تشريفاتی کردن قراردادها )مشابه آنچه در مرورد نقرل و انتقرال    عنوان نمونه افراط در به
خودرو اتفاق افتاد و عمو  بر درج انتقال در برر  سربز نيرروی انتظرامی، تنظريم سرن        

توان  از مصاديق نقض اعمال حاکمير  منصرفانه   رسمی دفترخانه نيز الزم تلقی ش ( می
 و با حسن ني  باش .  

عنوان نمونه ديگر، در قراردادهای دولتی اگر قراردادی نياز به تصروي  مجلرس   هب 
ق.ا.د.م( نماين   دول  باير  مووروع را    756ق.ا و ماد   138داشته باش  )موووع اصل 

در خمل مذاکرات بيان نماي  و اال بر خمف حسن ني  و رفترار منصرفانه عمرل کررد      
 (.38، ص:138اس  )اسکينی، 

 توانن  ب ون قصر  واقعری بررای انعقراد قررارداد وارد مرذاکر  شرون        نمی تجار نيز
Melato, 2011, p9)،)   اصول حقروقی قراردادهرای اروپرايی(. در خصروص      103:1)ماد

هرای فرعری همچرون    ها نباير  برا انگيرز    ها نيز باي  گف 0 دول اعمال حاکمي  دول 
هرا برا   دادهرايی تشرويق کننر  يرا در آن    های سياسی، تجار را به مذاکر  برای قرارانگيز 

که مقررات سرختگيرانه  ابزارهايی همچون معافي  مالياتی و ... انگيز  ايجاد کنن  درحالی
 کنن .همچون ممنوعي  واردات و صادرات و ... را اعمال می

گونره کره در قررون    در تشرکيل قراردادهرا همران    حاکمير  اراد   اصل انکار مطلق
نشرين بحررين   نامه بين دول  بريتانيا و شيخگونه که در توافقيا آنگذشته وجود داش  

 بر خمف اصل انصاف و حسن ني  اس .   11(Subedi, 2012, p7اتفاق افتاد )
( گفته برود و پيشرتر   Vattelطور که قاوی واتل )در خصوص اجرای قرارداد، همان



 1    ...و دولت حاكميت اعمال مبناي نيت حسن با و منصفانه معقول، حكمراني

هرای محلری    گرذاران خرارجی از کمتررين حماير  دولر     معروف بود تجار و سررمايه 
(minimum standard of protention   برخوردارنر  و دولر )  ( هرای محلریHome states )

( کره بره   sebedi, 2012, p12از اتباع خود حماي  کننر  )  کنن  تابعاا  قوانين را نسخ می
شود بر اسراس نظريره حکمرانری    ( تعبير میDiplomatic protectionحماي  ديپلماتيك )

توانن  تعه ات قراردادی که به زيان خود يا  برخی از اتبراع خرود   ها نمیمنصفانه، دول 
الب اهه و بر ون اينکره پيشرتر بيران     گذاری و ... فیهايی همچون قانونبا روش اس  را

ش   باش  يا خسارت طرف مقابل جبران شرود متوقرف نماينر . البتره مرواردی زيرادی       
ني  وارد ش   و اجرای قراردادی را متوقف ها احتماال  با حسن وجود دارد که حاکمي 

برين دو  مرا کميسيون اروپايی، اجرای قرارداد فری  1::1عنوان نمونه در سال ان . بهنمود 
شرک  بزر  آمريکايی جنرال الکتريك و هانی ول را به دليل مخالف  برا قواعر  برازار    

های تجاری نامه وجود موافق 13(.Herdegen, 2013, p83عمومی )رقاب ( متوقف نمود )
گذاری، ابرزار خروبی بررای حماير  از اتبراع اسر ،       به جای قانون 17(RTAsای )منطقه

 15موووعی که در دعوای اخير دول  آرژانتين عليره انررژی سرمپرا برر آن تأکير  شر .      
المللری ناشری از حماير     هرای برين  ( يا ديگر دادگرا  ICJ) بسياری از دعاوی مطرح نزد

از اتباع خود در مقابرل سراير دول برود  کره بعارا  اصرول حقروق         هاديپلماتيك دول 
 (. Subedi, 2012, p.13ان  )الملل را نقض نمود بين

هاس  که اطراف پروای دول های بیگذاریها و مقرر گذاریخاطر همين قانونبه
متوسرل   16«شررط ثبرات  »المللی )عم تا  قراردادهرای نفتری( بره    قراردادهای تجاری بين

ها لطمه نزن . تصوي  قوانينی همچرون  های بع ی به حقوق آنگذاریشون  تا قانونمی
ق.م و تفسير آن به نحروی کره تجراری ايرانری نتواننر  قرانون ديگرری را برر          869ماد  

ق.ا.د.ک ج ي  کره جرايگزين مراد      744قراردادهای خود حاکم نماين  يا تصوي  ماد  
انقمب ش  و موج  ش   که قاعر   اعتبرار امرر     های عمومی وقانون تشکيل دادگا  19

هرا  مختومه را مخ وش نمود  و هر رأيی کره تجرار از دادگسرتری اخرذ نماينر ، بره آن      
اطمينان خاطر ن ه  و هر زمانی امکران نقرض آن وجرود داشرته باشر  و در عمرل نيرز        

ش  احتراز موج  شود بازرگانان خارجی از اينکه قانون ايران بر قراردادهايشان حاکم با
 توان به اعمال حاکمي  نادرس  تعبير کرد.نماين  از جمله قوانينی اس  که می
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 استفاده از اضطرار بازرگانانحفظ اسرار و اطالعات و منع سوء. 2

شود فاش نماين . ايرن  ای که در جريان مذاکر  بيان میبازرگانان نباي  اطمعات محرمانه
گيررد کره باير  مصرون از     اطمعات در بيشتر موارد در اختيار نهادهای حاکميتی نيز قرار مری 

هرای  در بسرياری از کشرورها، شررک    نويسن گان  افشا باش . توويح اينکه به گفته برخی از
عرات و اسرناد را تهيره و    مبايس  حجرم زيرادی از اط  المللی میتجارت بين فعال در عرصه

در اختيرار  هرای خرود،   المللی کاالنقل بين و ين  صادرات، واردات و حملآجه  تکميل فر
هرا و  سرختی عات و رعاي  چنين الزاماتی، گونه اطمارائه اينربط قرار دهن . ذی یهادستگا 
(. فراش شر ن ايرن اطمعرات کره از مصراديق اعمرال        1399، هايی دارد )گل محم یهزينه

 نماي .تر میني  اس  خود مسئله را وخيمحاکمي  با سوء

استفاد  از اوطرار طرف قرارداد نيز خمف حسن ني  و انصراف اسر . عر م    سوء
گذاری کاال در جايی که تجار مجبور به عروه کراالی خرود و بره    ورود دول  در قيم 

دولر  در بسرته   ن  از جمله اعمال حاکمي  منصفانه اس  کما اينکره  نوعی ماطر هست
  ،يابمغ گرد 15/5/83 خيکه در تار رانيوز  يئه 18/5/83مصوب  شيخو یو  رکود

  آورد  اس 0
هرا در برورس   و فروش آن  يو خر رشيکه امکان پذ يیکاالها یگذارم يق -11»

 . «ممنوع اس  ،یو انحصار یاساس یکاال وجود دارد به جز کاالها اي یانرژ
 201:2. حسن نيت عامل اصلي در احراز شروط ضمني قراردادي است )ماده 3

 .كننده اصول ديگرتکميل 17اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي(

اين وظيفه در اعمال حاکمي  از طريق دادگستری و داوری باي  لحاظ شود. و بره   
 ام تفسررير قراردادهرا مر  نظررر قررار دهنرر     گفتره نويسرن گان دادرسرران و داوران در مقر   

(Cohen, 2011, p.125    در تعيين خسارات ناشی از نقض قرارداد نيز باي  مر  نظرر قررار )
 (.Mahoney, 2011, p.155گيرد )

( آم  ، اين اصل مفراد اصرول ديگرر را تکميرل نمرود  و      pecدر تعليقات رسمی سن  )
قابل انعطاف اس  و اصول ديگر بره نترايج   هايی که حکوم  خشن و غيرتوان  در حال می

برر   19(PECL comments, 2002, p.112شود، بر آن اصول حراکم شرود )  غير عادالنه منجر می
توان گف  که اصل حسن ني  و رفتار منصفانه بر اصل تفوق اعمال حاکمير   اين اساس می



 99    ...و دولت حاكميت اعمال مبناي نيت حسن با و منصفانه معقول، حكمراني

 دول  بر آزادی قراردادی حکوم  دارد.

دليل به تشرريفات پاششراري   طرف قرارداد بياصل حسن نيت از اينکه يک . 4
   19نمايد.كند جلوگيري مي

دليل تشريفات تجارت کُش ايجاد کننر . مووروعی کره اوال  و    ها نيز نباي  بیدول 
هرای  گرذاری گذار مجلس شورای اسممی اسر  و سرپس مقررر    بالذات در دس  قانون

 کنن   در آن دارد.دول  نقش تعيين

کن  که قبول شرخص )ب( زمرانی   ف( در ايجاب خود تصريح میبرای مثال شخص )ال
روز به دفتر تجاری مرکزی )الف( بفرست . )ب( قبولی را بره   9مؤثر اس  که قبولی را ظرف 

دارد. روز آن را به دفتر مرکرزی ارسرال مری    7نماين   محلی )الف( فرستاد  و نماين   بع  از 
 :1ع م رعاي  تشريفات فسخ نماي . توان  اين قرارداد را به بهانه)الف( نمی
معقرول  کنن  م اخله غيرمعقول بر تشريفات تأکي  میجه  و غيرهايی که بیدول 

در دنيرای پرر   »ان ؛ گونه که برخی از نويسن گان گفتهمنصفانه دارن  چه اينکه همانو غير
هش مر ت  عات و کرا مشتاب امروز، عامل سرع  در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اط

ويره  در عرصره   ای در توفيرق تجرارت بره   کننر   زمان تشريفات گمرکری، نقرش تعيرين   
ين های صادرات و واردات، اغلر  مسرتلزم مبادلره    آآنجا که فر کن . ازالمللی ايفا میبين
هرا نيرز بره نوبره خرود،      عات و اسناد بين چن  نهاد مختلف اس  که هرکر ام از آن اطم
سراز و  هرای روان در اين شرايط، نبود مکرانيزم  .خاصی دارن  هایهای کاری و فرمرويه

ويره  در صرحنه   عنروان مرانعی در مسرير توسرعه تجرارت، بره      توان  بره کنن  ، میتسهيل
شماری را از دسترس بخش تجاری کشور خرارج  های بیالمللی عمل کن  و فرص بين

 (.1399)گل محم ی، « سازد
هرا از جملره ايرن    تجار بره اخرذ ايرن مجروز     زهای کس  و کار و الزامايجاد مجو

 4ايرانری در مراد     گرذار روسر  کره قرانون   اينتشريفات و حکمرانی نامطلوب اس . از
بره منظرور تسرهيل و    »مقرر داشته اسر 0   77های کلی اصل ِ نحو  اجرای سياس قانونِ

 هرای هرای اقتصرادی بررای بخرش    گذاری و ص ور مجوز فعالير  تسريع در امر سرمايه
( ايرن قرانون،   96) هرای دولتری مووروع مراد     غيردولتی در قلمروهای مجراز، دسرتگا   

های صنفی موظفن  ترتيبی اتخاذ ها و مجامع و اتحاديهشهر، شهرداری شوراهای اسممی
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 وگرذاری و کسر    ها و مجوزهای سررمايه نماين  تا کليه مقررات ناظر بر ص ور پروانه
غيرورروری، تسرهيل شررايط دريافر  مجوزهرا و      کار برا رويکررد حرذف مجوزهرای     

های اقتصادی ح اکثر ظرف شش ما  پرس از تصروي  ايرن قرانون     سازی فعالي شفاف
ای اصمح، تهيه و ت وين شود که پاسخ متقاوی ح اکثر ظررف د  روز از تراريخ   گونهبه

 ....«. ربط کتبا  داد  شودثب  درخواس  توسط مرجع ذی

اقتصادی و دارايی موظف اس  ظرف شش ما  از تصوي  وزارت امور  -1 تبصره
بررداری يرا نظراير    اين قانون با همکاری کليه مراجع ص ور مجوز يا پروانه کاری يا بهر 

 کن . ...های اقتصادی را منتشر گذاری در کليه فعالي آن کتاب راهنمای سرمايه
زدايری و  اتتی را مأمور نظارت بر مقررر ئرئيس جمهور موظف اس  هي -2تبصره

 ....های اقتصادی نماي .فعالي  تسهيل شرايط ص ور مجوزها و پروانه
کليه مراجعی که به هر نحو مجروز يرا پروانره فعالير  اقتصرادی صرادر        -3تبصره

بار اطمعات مربوط به مجوزهای صادر  بررای اطرمع   کنن ، موظفن  هر شش ما  يكمی
 عموم منتشر نماين .

توان به ايرن اشرار    ر از حکمرانی خوب و ب ون ايجاد تشريفات میعنوان نمونه ديگبه
هرای حقروقی از جملره انگلسرتان و ويلرز، بررای قراردادهرای        کرد که در بسرياری از نظرام  

گرذاری ج اگانره قررار    المللی ليسانس تشريفاتی در نظر گرفتره نشر   و مووروع قرانون    بين
المللری برود  کره    دادهرای تجراری برين   نگرفته اس  بلکه مشمول قواع  عمرومی سراير قرار  

 (. Attree, 2002, p194من  نمود  اس  )ها را نظامدکترين و رويه قاائی آن
هرای قبلری اصرل آزادی    هرای آمريکرا وقتری دي نر  کره در دور      نماي  دادگا تأکي  می

گردد در قرن نوزدهم در احکام خود تصرريح  گذار نقض میقراردادی به راحتی توسط قانون
توانر  برر حقروق ناشری از قراردادهرای گذشرته       معقول نمیهای غيرگذارینمودن  که قانون

هرا برر رعاير     عمقمن ی دادگا  11خللی ايجاد نماي  و اصل آزادی قراردادی را نقض نماي .
ها نيز نمايان اس  بره  اصل آزادی قراردادی در مقابل دخال  نامعقول دول  در ديگر پرون  

شود که به نحوی که دادرسران دادگرا    دي   می 1943های ديگر در سال ون  نحوی که در پر
هرا در پيگيرری قراردادهرا و    تأکي  کردن  که اصمحات چهاردهم قرانون از حرق قرانونی آن   

 11کن .پايبن ی به قراردادها در مقابل دخال  نامعقول دول  حماي  می
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و طرشين را به يک مراعرات   23شودصادقانه ميحسن نيت مانع رشتارهاي غير. 5
 .كندوادار مي 24و مالحظه دو طرشه

ب( آم   اسر ؛ اگرر )الرف( بخواهر  )ب( را     برای مثال در قرارداد بين )الف( و )
سال عليه )ب(  1مسئول نواقصی که در اجرای قرارداد وجود داشته بشناس ، باي  ظرف 

اله نقصری در اجررای قررارداد    اقامه دعوا نماي . )الف( قبل از اتمرام مررور زمران دو سر    
ده . )ب( برای آرام کردن )الف( از يك سياس  ياب  و به )ب( اخطار اقامه دعوا میمی

ده  که مووروع را  کن  و در مواقع مختلف به او اطمينان میبه تأخير ان ازی استفاد  می
گرذرد.  یگوي  دليلی برای نگرانی نيس . تا اينکه م ت دو سال منماي  و میبررسی می

توان  به مررور  در اينجا مطابق اصل حسن ني  در صورت اقامه دعوا، شخص )ب( نمی
 ( PECL comments, 2002, p.112ساله استناد کن  ) 1زمان 

هرای  تروان بره برخری وعر      هرا مری  صادقانه دول هايی از اق امات غيربرای نمونه
المللری  عرصره داخلری يرا برين     اگر دولتری در ها اشار  کرد. همچنين غيرصادقانه دول 

توانر   گردد و در آين   نمیني  عمل کن  مشمول قاع   استاپل میمنصفانه و با سوءغير
   15های ديگر سر بزن  اعتراض نماي .به همان رفتارها در صورتی که از دول 

کنر  اسرتان اردهای معاملره    ( اطراف قررارداد را ملرزم مری   PECLسن  ) 101:1ماد  
ا رعاي  نمود  و به منافع طرف مقابل توجره الزم را بنماير . بررای اشرخاص     منصفانه ر

الوقوع کره در توافرق   درگير در قرارداد اين کارکرد حسن ني  در کنترل حوادث محتمل
 16«.ياب م  نظر نبود  و قانون حاکم بر قرارداد هم ساک  اس  ظهور می

انر  از  رگران آن بيمار ش  که تع اد زيادی از کا« ش»برای مثال شرک  ساختمانی 
ايرن درخواسر  را رد   « م»خواهر .  برای تکميل ساختمان مهل  اوافی  مری « م»مالك 

شود که به دالئل خارجی او سه ما  بع  از زمرانی  متوجه می«  م»نماي . پس از م تی می
توانر  از سراختمان اسرتفاد  کنر . در     موظف بود  ساختمان را تحويل ده  می« ش»که 
اطمع ده  که الزم نيسر  سراختمان را   « ش»به « م»نماي  که جا حسن ني  اقتاا میاين

 ( PECL Comments, 2002, p.114سر موع  تحويل ده  )
کن  طور کلی رفتار منصفانه و با حسن ني  از کسی که به تعه ات خود عمل میبه

زيان دي   باير  ترا حر      رود. مثم خواه  انتظار میو کسی که الزام به انجام تعه  را می
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 14امکان جلو زيان ناشی از نقض قرارداد توسط ديگری را بگيرد.
عنروان نمونره   ها نيز در م اخمت خود باي  سود تجار را در نظر بگيرنر  بره  دول 

ان  حماي  بلهيك از سهام اران خرود در قاريه   گونه که برخی از نويسن گان گفتههمان
ميران   کره  اختمفری  بره  راجرع :184سال  در تراکشن لونابارس مح ود مسئولي  با شرک ِ
برا هر ف کمرك و مراعرات و ممحظره       (1383)محبری،   19بود داد  رخ اسپانيا و بلهيك

 ووعي  سهام اران بلهيکی از اين دس  بود  اس . 
هررای مررورد نيرراز زيرسرراخ عنرروان نمونرره ديگررر اقرر اماتی همچررون ايجرراد  برره

ان ازی خطوط منظم کشتيرانی و هوايی، کمك هزينه شررک   صادرکنن گان از جمله را 
ر هايی برای صادرکنن گان خر مات فنری     المللی خارجی و مشوقهای بيندر نمايشگا 

هرای دولر  اسر  کره برا حسرن نير         ها و کمرك از اين تعاملمهن سی و صنايع تك 
 گيرد.صورت می

يابرد و مرانع   ار مري با اعمال حاكميت منصفانه و با حسن نيت عدالت استقر. 2
 شود0  اجراي شروط غير واقعي مي

آي  يعنی شررايطِ  ( و ع ال  تعارض پيش میlegal ruleگاهی بين قاع   حقوقی )»
در اين شرايط  18«.شودقراردادِ کامم  قانونی، در شرايطی به يك نتيجه ناعادالنه منجر می
 ني  کارساز اس .  توسل به اصولی همچون اصل اعمال حاکمي  منصفانه و باحسن

ها نباي  چنين حقی داد  شود که از شروط موجود در عقر  يرا   بنابراين به حاکمي 
از قوانين در شرايط خاص طوری استفاد  کن  که مطرابق اسرتان اردهای حسرن نير  و     

 و به زيان بازرگانان باش . :3رفتار منصفانه پذيرفتنی نباش .

شرود، شررط عر م    بعاا  اصم  اراد  نمی واقعی و شروطی کهمثال بارز شروط غير 
عنوان نهاد حاکميتی نيز باي  بر شروطی کره  دستگا  قاا به 31مسئولي  در قراردادهاس 

 قص  نش   اس  اصرار نکن .

به گفته نويسن گان يکی از عواملی که فرانسه را به سوی اين اصل کشي  اين اس  
رارداد مبررا از مسرئولي    که اجرای شروطی را که يرك طررف را در صرورت نقرض قر     

گرذاری، خرود را   گرذاری و مقررر   ها نيز نباي  در قرانون کن ، مح ود سازد. حاکمي می
 11عنروان نمونره مراد     کنن   تصوي  نماين  بهمعاف از مسئولي  ب انن  و قوانين معاف
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ها در اعمرال حراکميتی   دارد دول که بيان می 1338قانون مسئولي  م نی ايران مصوب 
( که بررای  1351مصوب قانون برنامه و بودجه ) :5ماد   8ود مسئوليتی ن ارن ، يا بن  خ

قرانون   19استفاد  مجانی از حقوق اشخاص برای دول  تجرويز شر   اسر ، يرا مراد       
تأکي  دارد همگی ( که بر استفاد  مجانی دول  در استفاد  از اراوی 1376سازمان برق )

و با حسن ني  اس  کره باير  اصرمح شرود. شرورای       اعمال حاکمي  منصفانه خمف
شررعی برودن قروانين مزبرور و لرزوم پرداخر        نگهبان نيز در نظررات متعر د برر غيرر    

 31التفاوت از سوی دول  تأکي  دارد.مابه
طرور  توسط شورای انقمب کره بره   59تصوي  اليحه قانون نحو  خري ... در سال 

های اشخاص، محترم شمرد  شود از جملره  سعی کرد  اس  حقوق  و آزادی ح اکثری
 رود. منصفانه به شمار میهای اعمال حاکمي 

در كشورهايي چون شرانسه، بلژيک و لوكزامبورگ حسن نيت عامرل تعيرين   . 7
 رود.كار ميو براي پر كردن خألهاي قانوني به 33حدود حقوق و تعهدات است.

ويرن در قالر  دو    :189ن در کنوانسريو  37توويح اينکه ظهور نظريه حسرن نير   
. در آلمران نيرز از ايرن    35نقش بود يکی نقش تفسيری و ديگری نقش پر کننر   خههرا  

ق.م امکان اخمقری کرردن    171در آلمان با تنصيص ماد  »کارکرد به خوبی استفاد  ش . 
عنروان اصرل   گرايی افراطی مح ود شر   اسر . و بره   روابط قراردادی فراهم ش   و فرد

 (.1397)مير قاسم جعفرزاد ، « کن م عمل میو حاک 36ناظر
ان ؛ اگر در جريران مرذاکرات يرا    وين گفته :189در اين زمينه شارحين کنوانسيون 

تروان بره   ای ن اشته باش ، مری اجرای قرارداد مشکمتی حادث شود که کنوانسيون مقرر 
 طرور کلری  ( بره 133، ص1347قاع   حسن ني  متوسل شر  )جمعری از نويسرن گان،    

بينی اين قاع   برای پويرايی سرن  و پاسرخگويی بره حروادث واقعره مفير  اسر          پيش
(Honold, 1999.)34  

ها به خوبی قابل استفاد  اس  با توجره  اين کارکرد حسن ني  در خصوص دول 
ها در انجام اعمرال حراکميتی خرود از اقتر اراتی برخوردارنر  کره کمترر        به اينکه دول 

به قوانين و مقررات حقوق مووروعه کررد. تمسرك بره نظريره      ها را مح ود توان آنمی
هرا در تح ير  آزادی   شود کره دولر   اعمال حاکمي  منصفانه و با حسن ني  باعث می



 9315 پایيز و زمستان(، 44)پياپي دوم، شمارة هفدهم، سال حقوق اسالمي هپژوهشنام    92

 کار برن .قراردادی حزم بيشتری به

توان گف  که برخی از کارکردهای با توجه به مواردی که در اين گفتار بيان ش  می
المللی آمر   اسر ، اختصاصری بره تجرار      ها و اسناد بينحسن ني  که در قوانين کشور

ها نيز ملزم به رعاي  آن هستن  که تح  عنوان نظريره اعمرال حاکمير     ن ارد و دول 
هرای آتری بره مبرانی     شود. ذيرم  در گفتراری  ها مطرح میمنصفانه و با حسن ني  دول 

 شود.توان برای آن در نظر گرف  اشار  میفلسفی و فقهی که می

لوم: اعما  حاکميت منصفانه و با حسن نيت لو ت لر يددآد ددارلالها لر فقده   گفتار

 اسالمي  

پردازی شر   اسر    در اسمم حکوم  حکيمانه در مباحث سياس  م ن به خوبی نظريه
( نظريه والي  فقيه که به صورت والير  فقاهر  و   11، ص1383)مؤمن قمی، محم ، 

به بع (. خرود دليرل برر     :1، صص1349شود )جوادی آملی، عب اهلل، ع ال  اجرايی می
گفتار به برخری از مبرانی و مصراديق     در اين جايگا  اخمق محوری در حکمرانی اس 

 شود.  حاکمي  منصفانه و با حسن ني  دول  در تح ي  قراردادها در اسمم اشار  می

 بند نخست: مباني اعما  حاکميت منصفانه لو ت لر يددآد ددارلالها لر فقه اسالمي

ن توان به قاعر   الوررر کره شرمول آ    از جمله مبانی اعمال حاکمي  منصفانه دول  می
گيرد، قاع   تسليط )الناس مسرلطون علری امروالهم( و قاعر       حکمرانان را نيز در بر می

و لزوم ص اق  « حکوم  امان »احترام )اليحل مال امرء مسلم اال بطي  نفسه( و اصل 
 گردد.در تعاممت اشار  کرد که ذيم  تبيين می

کمراني منصفانه عنوان مبناي ح. لزوم صداقت و پرهيز از عمل خالف واقع به1
 با حسن نيت   و

اسر . شراي  بيران     39های حسن ني  ص اق  و بيان کامل حقايقيکی از مشخصه
ها متوقع نباش  چه اينکه اقتارائات ادار  جامعره و آرامرش    کامل حقايق از سوی دول 

پاي ار آن، اين اس  که همه حقايق گفته نشود ولی آنچه که متوقع اس  اين اسر  کره   
واقع عمل نکن  البته اين تعبير نيز مانن  خرود مفهروم حسرن نيتری کره از      دول  خمف 

طور کره در عرصره خصوصری و    رود، انتزاعی و مشکك اس ، همانها انتظار میدول 
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ای را برای فعاالن خصوصی عرصه تجارت، واوح اس  که فرردی کره عيروب اساسری    
رف ديگر را بره اشرتباهی   گيرد و ططوری که غش در معامله صورت میکن  بهپنهان می

ان ازد، ابراز حقرايق  ( می:8، ص1381ده  )صفايی، الشعاع قرار میکه قص  او را تح 
اساسری را  در کنار آن، تاجری که يرك واقعير  غيرر   پذير اس . نکرد  و معامله او خلل

 دارد معامله او صرحيح اسر   مخفی کرد  مثم  داعی و انگيز  خود را در معامله بيان نمی
( حتی اگر اورار به غير نيز در انگيز  او باش  هرچنر  حقرايق   1:1، ص1399)صفايی، 

هرای درونری ورودی در   را کامم  بيان ننمود  اس  لکن به جه  اينکه دواعی و انگيرز  
در خصوص ( 81، ص1344)بهرامی،  کن قراردادها ن ارن  لذا خللی به معامله وارد نمی

هرا  دولر   رود ولری ها انتظار نمیاساسی از دول حقايق غيربيان  ها نيز باي  گف دول 
هرا را  تجار را به اشتبا  بيان ازنر  و آن  شرايط اساسیبرخی از واقع غيرتوانن  با بيان نمی

   متارر نماين .
ص اق  در اسمم تأکي  ش   و دروغ از نظر حکم تکليفی حرام اس  و دولتمردان 

اسمم فعاالن تجاری بر هم يگر حقوقی دارن ؛ اينکه  نيز مکلف به اين حکم هستن . در
ای در بين نباش ، غش در معامله صورت نگيرد و در همه حال تقروای الهری   هيچ خ عه

 38(.14، ص7رعاي  شود )کافی، ج
آثار اين حرم  و نهی در همه موارد يکسان نيس . چررا کره دروغ ممکرن اسر      

... شود. در مواردی نيرز رورای متعراملين    منجر به خيار غبن، خيار ت ليس، خيار رؤي 
دهر  در برخری   تأثير قررار مری   شود و اراد  را تح واقع، مخ وش میخاطر بيان غيربه

 آورد. مثرل حاالت نيز تنها حرم  تکليفی داشته و خللی بره صرح  معاملره وارد نمری    
مثرال اگرر   يا دروغی که به قص  معاممتی لطمه نزنر  بررای    :7دروغ بايع در بيع مرابحه

دروغ و ع م ص اق  در مورد قيم  )در صرورتی کره غربن فراحش در ميران نباشر (،       
اوصاف )در صورتی که اين اوصاف وارد قلمرو قرارداد نشر   باشر (، شرخص طررف     
قرارداد )در صورتی که شخصي  او عل  عم   عق  نباشر (، داعری، جهر  و قرانون،     

نير  و  رغرم وجرود سروء   اين موارد، علیچنانچه به قص  معاممتی لطمه نزن ، در همه 
 ع م ص اق ، معامله صحيح اس . استحکام معاممت نيز اقتاای همين را دارد. 
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 . نظريه امانت حاكميت2
به خوبی مررز قر رت عراريتی را    « امان  حاکمي »در نظام الهی حکوم ، نظريه »

نر  را برر دوش   ده  حکوم  از آن خ اس  و حکمران امين. خ ا نيز برار اما نشان می
ق.ا  هرچنر  کره بره مسرامحه      56انسان نهاد  و از او به دول  رسي   اس ... در اصرل  
مطلق بر جهان و   يحاکم»خوانيم0 عنوان آن را حق حاکمي  ملی نهاد  اس  چنين می

حراکم سراخته    شيخرو  یسرنوشر  اجتمراع  س  و هم او انسان را بر انسان از آن خ ا
)اراد  انسان برر سرنوشر  خرود( را از انسران      یحق اله نياتوان  یکس نمچي. ه«اس 

 یدادحق خر ا  نيخاص قرار ده  و مل  ا یگروه ايدر خ م  منافع فرد  ايسل  کن  
 (.76، ص1396)کاتوزيان، « کن یاعمال م  يآیکه در اصول بع  م یرقرا از ط

ا  ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم »در قرآن کريم نيز آياتی همچون کريمه  ََ ِإ َماَناِت ِإَلى َأْهِلَهاا َو
َ
وْا األ َأن ُتؤدُّ

اِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ... تررين  عنروان اصرلی  لزوم ادای حق حکوم  بره  71«َحَكْمُتم َبْيَن النَّ
ده . به گفته برخی از نويسرن گان  امان  الهی در دس  حکمرانان را به خوبی نشان می

 معنری  در اس  فرمود  البيانمجمع در طبرسی، مرحوم قرآن، بزر  مفسر که گونههمان»
 خ اونر   و هسرتن   حکمرانان آن مخاط  اقوال، از يکی بنابر که اس  قول چن  آيه اين
 .کننر   قيرام  مردم حقوق رعاي  به که ده می فرمان را آنان امان ، ادای لزوم به تعبير با

 که آنجا شود؛می تأيي  احتمال همين نيز زرار  به خطاب () باقر امام از روايتی ذيل در
ه خاَطَب ِبَهاا الُحّكاامَ »… 0  فرماي می حارت  کره  گونره همران  البتره . «ُهُم الُحكاُم ياُزرارَه، ِانَّ

 برر  آن تطبيرق ) کره  دهر  مری  نشران  رواير   ذيرل 0 »اس  کرد  تصريح طباطبائی عممه
 صر ق  حکمری  و امانر   هرر  دربرار   شرريفه  آيه گرنهو ؛اس  جری باب از( زمام اران

 اصرلی  صراح   نظرر  زيرر  باي »(. بنابراين دولتمردان 1387)اسماعيلی، محسن،  «کن می
 پاسرخگو  و کررد   وظيفره  انجام ش   مشخص هاآن برای که اختياراتی ح ود در و حق

 انگيز  نتيجه، در و داش  نخواهن  من یبهر  عمومی ق رت و ثروت بر تسلط از. باشن 
 حاکمير   تصر ی  از کره  اسر   چنرين  اين. بود نخواه  ميان در فردی منافع و شخصی
 ق رتنر   مصر ر  در ترا  البته و کنن می استقبال شون  نهاد  کنار اينکه از و هستن  گريزان

 چنرين  آثرار  و برکات تفاوت .دانن می منّ بی و صادقانه خ متگزاری به مکلف را خود
« اسر   درک قابل آسانی به دارد، وجود حکومتی هاینظام ساير در آنچه با فکری مبنای
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از »زنر 0  در نامه به مأموران حکرومتی نهير  مری    ( نيز)همان(. حارت اميرالمؤمنين )
طرف خود با مردم به انصاف رفتار کني  و در برآوردن نيازهای آنران پرحوصرله باشري ؛    

 «.  چرا که شما امانت ار مردم، وکيل امّ  و نماين   حکوم  هستي

 بند لوم: مصالآق اصل حسن نيت و رفتار منصفانه لر متون رواآي 

هرا  کار رفته اس  که تقريبا  تمام آناز منظر روايی نيز حسن ني  در روايات به کرات به
بر جنبه اخمقی تعاممت افراد منصرف اس . از اطمق، منطوق يا مفهروم ايرن روايرات    

کنن گان در عرصه معاممت وظرايفی در نظرر   ودعنوان ورتوان برای دولتمردان نيز بهمی
 عنوان مثال0گرف  به

 روايت حٌسن البيع. 1
عنوان رئيس حکوم  و کسی خود بره آنچره   از حارت امير نقل ش   که ايشان به

کردن  و مردم را به  تقوا و حسرن البيرع   فرماي  پايبن  اس  در بين اسواق حرک  میمی
ََ َو َيْمِشي بِ »فرمودن . امر می ِِ َو َيُقاوُل َأْوُفاوا اْلَكْيا ِه َو ُحْسِن اْلَبْيا ْسَواِق َيْأُمُرُهْم ِبَتْقَوى اللَّ

َ
َها ِفي اأْل

 71.«.اْلِميَزاَن ..
 «اذا بعت شاحسني»روايت . 2

( منقول اس  که فرمودن 0 در زمان بيع احسان نمرا و از غرش   از حارت رسول )
 73شود.تر و باعث بقای اموال مینزديك در معامله بپرهيز که اين به تقوای الهی

خواهی اس . اگرر معنری ايجرابی    در کمم حارت امير احسان نوعی تفال و خير
تروان  از اصل حسن ني  اراد  شود در اين صرورت مری  « داشتن ني  خير برای ديگران»

 کن .که حسن ني  يکی از شقوق آن اس  امر می گف  که اين رواي   به احسانی
اِس ِإَلَّ َما َتْرَضى ِلَنْفِسَك  روايت. 3  َو ََل َتْرَض ِللنَّ

ای نصريح  و توصريه   ( به کسری کره از وی در مرورد تجرارت    حارت رسول )
   77شوی رواي  م  .خواسته بود فرمود برای مردم جز به آنچه برای خود راوی می

 نفي اضرار به غير. 4

هر جا که از اعمال حق شخصی به ديگری ورری وارد آي  شارع »در فقه اسممی 
رغرم وررر غيرر، اعمرال حرق را      دان  اگر در موردی علیاين اعمال حق را غيرمجاز می

مجاز بشمارد، باز در آنجا معيار و وابطه ورر اس . به اين معنی که ورری که از ع م 
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ر قررار گرفتره و پرس از تعرارض وررر      اعمال حق متوجه صاح  حق ش   ملحوظ نظ
)بهرامری  « حلی که اتخاذ ش   تجويز اعمال حق بود  اس صاح  حق و ورر غير، را 

(. البته به گفته برخی از فقها اين ب ين معنی نيسر  کره مالرك    117احم ی، همان، ص
خاطر اينکه ديگری در ورر يا حررج نيفتر  خرود دچرار وررر، حررج يرا        حق، باي  به

خراطر قاعر     (. در اينجرا بره  65، ص:138 ،الخمينری  اهلل الموسویروحع شود )النفع م
توان بره قصر  اوررار بره     توان  حق خود را اعمال نماي  ولی در هر حال نمیمی تسليط

 (.66)همان، ص 75ديگری يا از روی لهو به ديگری ورر زد
يی برا احکرام   سخن پايانی اينکه مصاديق اخمقی در احکام قراردادها همچون آشنا

( پرهيرز از ظلررم،  :134ای سري  علرری،  و آشررنايی برا وظيفرره واليران )خامنرره   76تجرارت 
هرای  گری، تلقی رکبان و ... بسيار اس  که اسرمم در برخری از مروارد بره جنبره     واسطه

اخمقی، قواع  حقوقی نيز اشار  و تأکي  ش   مثم  دربار  لزوم پايبن ی به عقرود کره از   
و »های مؤمن وفای به عه  اسر   شود، آم   که از ويهگیاستنباط می« قوداوفوا بالع»آيه 

« و الرذين هرم المانراتهم و عهر هم راعرون     ( »114)بقرر ،  « الموفون بعه هم اذا عاه وا
( وفای به عه  حتی با دشمن به مالك کره  البمغه حارت امير )(. در نهج79)مؤمنون، 

هرای  توان  از جمله بايسرته ( که می53غه، نامه البمکن  )نهجحاکم مصر اس  توصيه می
 (.  :138حکمرانی باش  )کعبی، عباس، 

    گيد  و پيشنهالاتنتيجه

شرود از  انسان برای دس  يافتن به نتايج سودمن ی که از حاکمي  دولر  نصريبش مری   
دانن  کره راهری   گذرد ناروايانی همچون روسو نيز میآزادی و استقمل طبيعی خود می

ی بازگش  به دوران طبيعی آزاد و فارغ از حاکمي  دول  نيس . دول  در بسياری برا
از موارد لزوما  باي  ورود پي ا کن  مواردی همچون مقابله با دامپينگ، حماير  از طررف   

کنن  (، تنظريم برازار و ... لکرن    کنن   و حتی تولي وعيف قراردادها )حماي  از مصرف
اساس طرف اران مکات  نزديك به مارکسيسم ح اکثری  اعمال حاکمي  دول  )خوا  بر

الملرل باير  معقرول    عنوان عملی در تجارت برين باش  يا بر اساس ليبراليسم ح اقلی( به
امروز  وجود يا ع م حسن ني  منشأ اثر شر    »منصفانه و با حسن ني  باش  چه اينکه 

مابين را ق و تعه ات فیاس ، گا  صح  يا لزوم قرارداد را با چالش کشي   و گا  حقو
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(. همچنرين ارزيرابی روابرط، حقروق و     1397)جعفررزاد ،  « کنر  دچار قبض و بسط می
 الزامات طرفين را از شئونات اصل حسن ني  اس .  

ني ، ص اق  و بيان کامرل حقرايق و   های تشخيص حسن و يا سوءاز جمله ممک
باشر  کره در   فعاالن تجراری مری  رسانی به رفتار معقول اس  و در معنی ايجابی آن سود
عنوان مصاديقی برای معنی اخير حکمرانری  فقه اسممی به قاع   احسان نزديك اس . به

ها در توان گف 0 حاکمي با حسن ني  )معنی ايجابی اعمال حاکمي  با حسن ني ( می
گرذاری و غيرر ، وورعي  فعراالن تجرارت      گرذاری و مقررر   اعمال خود اعم از قرانون 

پروای قوانين همچرون اليحره   عنوان نمونه از بازنويسی بیلل را در نظر بگيرن . بهالمبين
ق.م احتراز نماينر .   869تجارت و ... يا تفسير به ورر تجار ايرانی همچون تفسير ماد  

معنی و مص اق ح اقلی اعمال حاکمي  با منصرفانه و برا حسرن نير  ايرن اسر  کره        
يا گرو  خاص اعمالی به ورر بازرگانان و مصالح ها برای منافع خود يا حزب حاکمي 

 کشور انجام ن هن .عاليه 

 هاآاللاشت
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 مطررح  الملرل برين  با حقروق  ديگر دول  اق امات مغايرت خصوص در را ادعايی که دولتی 15.

 را هرا آن گذشرته خرودش   در يرا  باش  کرد  اعمم مجاز را اق امات همين قبم  چنانچه سازد،

 زيان به رفتار خود، و مواوع از توان نمی و اس  خود قبلی مووع به مأخوذ باش ، داد  انجام

 (1383بگريزد )محبی،  ديگری
16. a duty to observe reasonable standards of fair dealing and to show due regard for the 

interests of the other party. 



 63    ...و دولت حاكميت اعمال مبناي نيت حسن با و منصفانه معقول، حكمراني

 

14. see Article 9:505 of pecl. 

 بلهيکی دارانسهام ادعاهای از ر قاايی حماي  سياسی عنوان مقام در بلهيك، قايه، اين در .19
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 رک0 کرد. دعوا طرح دادگستری المللیديوان بين در اسپانيا عليه ورشکسته اعمم نمود  بود،
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اد  نمودن دول  از اراوری  اطمق جواز استف»نگهبان0 محترم شورای  9/4/1396نظر مورخ  .31
در نهاي  نظر نهايی شورا کره بره نحروی ارتبراط      .«مذکور خمف موازين شرع دانسته ش 

ابرراز   :19/7/138در تاريخ   ،سازدنحو  خري  را با ساير قوانين روشن می و یناليحه قانو
مف موارد ديگری که دقيقا  ممک مصوبه مذکور را داشته باش ، همرين حکرم خر   ... گشته 

نظريره شرمار    همچنرين رک؛   باشرن . ها نيز بار اسر  و ملغری االثرر مری    شرع بودن بر آن
ی أره و ادار  حقروقی قرو  قارائي     6/7/98 -544/4نظريه شمار  و  14/11/96 - 9666/4

. تارنمای شرورای    عمومی ديوان ع ال  اداریئهي 7/6/47- 47/35وح ت رويه شمار  
   /www.shora-gc.irمحترم نگهبان؛ 
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37. Manifestations of good faith. 
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Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. 

39. full and complete discolsure of the financial facts of the debter 
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ااَه َتَباااَرَ  َو َتَعاااَلى ِفااي  .38 ِقااَي اللَّ َُ َتْيَدَتااُه َو َتتَّ ااُه َو  َُ َتُ شَّ ُه َو  َُ َتُ اارَّ ِْ َأْن  ااا َحاالُّ اْلَيِلااي  َأْمااِرهِ َأمَّ
 . 613، ص1 ج ،الفقيهاليحار من

 ، فال خياار للمشاتر .ظهر كذب البائِ مرابحة في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مِ ربحهإَا  .:7
 (.)افزار کتابخانه اهل بي . نرم161، ص5ج  ،کتاب المکاس الشيخ األنصاری، 

 . 59سور  نساء آيه  .71

71. « ِِ ِه َو ُحْسِن اْلَبْي  .:31، ص3، جالوسائلمست رک « َيْأُمُرُهْم ِبَتْقَوى اللَّ
ا ِبْعِت َفَأْحِسِني .73 ََ   . 151ص ،5ج ،الکافی ....ِإ
َُّ َما َتْرَضى ِلَنْفِسَك.......  .77 اِس ِإ َُ َتْرَض ِللنَّ   .395ص ،14ج ، َو 
 روح اهلل الموسوی السي  ألن النهي تن اإلضرار بال ير ُ يقتضى تحمَ التضرر أو الحرج والمشقة. .75

لرو کران أحر هما حرجيرا واالخرر وررريا       . و قر  يقرال   66ص  ،1ج  ،الرسرائل  ،الخمينی
 .)همان( يتعاروان

 الفقه المتجر، الفقاه مام المتجار، الفقاه مام المتجار. يا معشر التجار فرماين 0( میالمؤمنين )امير .76
 .151، ص5، جکافی

 کتابنامه

، مؤسسره  المللری اصرول قراردادهرای تجراری برين    (، 1348اخمقی، بهروز، و امام فرهاد، ) .1
 .1(، تهران، شهر دانش، چUNIDROITالمللی يکنواخ  کردن حقوق خصوصی )بين

های دولتی در مراجعه بره داوری تجراری   نها و سازما( اختيار دول 1368اسکينی ربيعا، ) .1
 .15شمار   -)دانشگا  تهران(  یاسيمجله دانشک   حقوق و علوم س المللی.بين

ت ، مجموعره مقراال  «پذيررری دعراوی در حقروق ايرررران   ریداو» (:138ربيعا، ) اسکينی، .3
مطالعرات و   مؤسسره  ،يکص مين سررال تأسررريس نهراد داوری در حقروق ايرران، تهرران     

 .های حقوقی شهر دانش، چاپ نخس پهوهش

، نظرررارت همگرررانی درنظرررام مرررردم سررراالری دينررری (، 1387اسرررماعيلی، محسرررن، ) .7
http://mohsenesmaeili.ir 

 (افزار کتابخانه اهل بي  )، نرمکتاب المکاس (، 1381االنصاری الشيخ مرتای، ) .5
 افرزار کتابخانره   . نررم 161، ص5ج ، کتراب المکاسر    (،1381الشيخ مرتای، ) األنصاری، .6

 (.) اهل بي 
حقروق اسرمم و   استفاد  از حق، مطالعره تطبيقری در   سوء (1344حمي ، ) بهرامی احم ی، .4

 ، اطمعات.1تهران، چ های حقوقی،ديگر نظام



 65    ...و دولت حاكميت اعمال مبناي نيت حسن با و منصفانه معقول، حكمراني

 

   /www.shora-gc.irتارنمای شورای محترم نگهبان؛  .9

 http://hvm.ir/print.asp?id=26722تارنمای معاون  حقوقی و امور مجلس قو  قاائيه؛  .8
المللری؛  جعفرزاد  مير قاسم و حسين سريمائی صرراف، حسرن نير  در قراردادهرای برين       .:1

 .71، شمجله تحقيقات حقوقی دانشگا  شهي  بهشتی، ای فراگير يا حکمی استثنائیقاع  
 .1349، 4، تهران، گنج دانش، دور  حقوقی م نی حقوق تعه اتجعفری لنگرودی،  .11

، ويرن  1899المللری کنوانسريون   تفسيری بر حقوق بيع برين  (1347) جمعی از نويسن گان .11
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