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Imami jurisprudence 

 

Abstract 

Individuals enter into a dialogue with each other to discuss the terms of a contract and 

share their terms and conditions. This exchange of information continues from the 

time the parties communicate until their conversation leads to a contract or termination 

of negotiations. In the meantime, one of the parties may have entered into the 

negotiation without serious intention of concluding the transaction or may leave the 

dialogue without a reasonable and conventional reason. Individuals may enter into 

negotiations with other persons with the aim of depriving the negotiating party of the 

opportunity to do business with them. The parties may also misuse the technical and 

professional information provided by the contracting party and make it available to its 

competitors or make a profit by using it. All of this happens in the pre-contract phase. 

In the past, when the principle of contractual freedom was accepted as absolute, 

individuals were not held responsible for the above actions. Because everyone had the 

right to stop negotiations and not to enter into a contract. On the other hand, the 

negotiating parties have voluntarily entered into a risky process and accepted the 

possible losses in order to make a profit. As a result, they do not have the right to claim 

damages from the other party. But over time, the needs and changes of modern society 

and specialized sales on the one hand and the unethical competition of merchants on 

the other hand led to the adjustment of this approach and lawyers each with their own 

theorizing, try to make law more ethical and Recognition of pre-contractual liability, 

the result of which is evident in their domestic law and international treaties. 

Keywords: Pre-contractual Liability, Goodwill, Termination of Negotiation, Fault, 

Compensation 
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 کامن ال و فقه امامیه مسئولیت ناشی از مذاکرات پیش قراردای با نگاهی به
 1رضا حسین گندمکار

 2عزیزاهلل فهیمی

 3سید علی سید دارابی

 4عزت اهلل گنج خانلو

 چکیده

شروط و موارد مورد  شده و  شرایط انعقاد یک قرارداد با یکدیگر وارد گفت و گو  سی در مورد  شخاص برای برر ا

نظر خود را با هم در میان می گذارند. این ردّ و بدل شدددن اعاتاا اه هاگامی  ط عرنین با هم اراطاط برقرار می 

یا قطع مذا راا می شدددود ادامط می یابد. در این بین نمایاد اا همانی  ط گفت و گوی آنها ماتهی بط تقد قرارداد 

ممکن اسددت یکی اه عرنین بدون ق ددد بدی برای معاماط وارد مذا ره شددده باشددد یا گفت و گو را بدون د ی  

معقول و متعارف ارک نماید. ممکن اسددت انراد با هدف مورون نمودن عرف مذا ره اه معاماط با سددایر اشددخاص 

شوند اا  ست عرنین اه اعاتاا نای و وارد مذا ره  صت معاماط با آنها مورون نمایاد. همچاین ممکن ا او را اه نر

ستفاده اه  ستفاده نموده و آنها را در اختیار رقطای وی قرار دهاد یا با ا سوء ا شده اوسط عرف تقد  اخ  ی ارائط 

می دهد. در گذشتط  ط اص  آهادی  آنها  سب سود  ااد. همط این اافاقاا در مرحاط پیش اه انعقاد یک قرارداد رخ

قراردادی بط صددورا مطام مورد پذیرق قرار می گرنتم مسددتو یتی در قطال اقداماا نوذ ا ذ ر متوبط انراد نمی 

اه سددوی دیگر عرنین شددد. هیرا هر شددخ  حم داشددت  ط مذا راا را متوقه نموده و ان بط انعقاد تقد ندهد. 

سود پذیرنتط مذا ره با اختیار خود وارد یک  سب  شده اند و هیان های احتما ی را بط ماظور   نرآیاد مخاعره آمیز 

اند. در نتیجط حم مطا طط خسددارا اه عرف مقاب  را ندارند. اما بط مرور همانم نیاهها و ایییراا بامعط مدرن و بیع 

مذ ور اعدی  شود  های اخ  ی اه یک سو و رقابت های غیر اخاقی اجار اه سوی دیگر موبب شد اا رویکرد

و حقوقدانان هر یک با نظریط پرداهی مطاوبِ خودم سدددعی در اخاقی ار  ردن حقوذ و بط رسدددمیت شدددااختن 

 مستو یت پیش قراردادی نمودند  ط نتیجط این ااق ها در حقوذ داخای آنها و پیمان های بین ا ماای هویدا است.

 قطع مذا رهم اق یرم بطران خساراواژگان  ایدی: مستو یت پیش قراردادیم حسن نیّتم 
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 اطیین موضوعد 1

ط  اه قچط در بیع های اجاری و چط در سایر معاماا ساتی  ط بین اشخاص غیر اابر صورا می گیردم اشخاص 

یع های اجاری بدر امروهه  انعقاد قرارداد در مورد شدددروط و آ ار آن با یکدیگر مذا ره و گاه مکااطط می نمایاد.

یت مذا راا  اد هیرا مذا راا عرنین نقط بط اعیین  من اهم مایی می   ط  خود ن قدماای بیشدددتر اه ق اط و مم عام

سر سائ  اخ  یِ انتقال نااوری یا بوث بر  شود و بوث های عوالنی در خ وص م ساتی مودود نمی   شروط 

رد. این مذا راا می گیبزئیاا ساخت یک پروژه یا اوانم بر سر نقشط های ساهه یا سایر اعاتاا بین عرنین در

ردد. گارائط دهاده خدماا اخ  ی می  خ وصاً عرف منوتاً مستازن صرف وقت و اومی  هزیاط هایی بط عرنین

اد حال ممکن اسدددت  ط پز اه شدددروع این مذا راا و گذشدددت مدا قاب  اوبهی اه آنم یکی اه عرنین اه انعق

ا داغ ار بمذا ره می شود و  خساراای بط عرف  این ان راف اغاب موبب اومی  هزیاط ها و معاماط ما رف شود.

ص  آه شود  ط آیا با وبود ا سواالا بیش اه پیش مطرح می  سطح بهانی این  ادی شدن رقابت های اجاری در 

ست  ط عرنین مذا ره را بط خاعر هیان هایی  ط اه اقداماا آنها بط عرف مقراردادی باه شده هم ممکن ا قاب  وارد 

ست؟ این م ستول دان ست و حدم ستو یت چی شرایط ایجاد این م شد؟  ستوار خواهد  ود و ستو یت بر چط مطاایی ا

  یور آن اا  جا خواهد بود؟ نووه بطران هیان وارده بط چط صورا خواهد بود؟

شتط و هر سوال ها اافاذ نظر ندا سخ بط هیچ یک اه این  سمت  نظان های حقوقی داخای و بین ا ماای در پا یک بط 

اصول حا م بر  ی  ط تادالنط ار یا ماطقی ار دیده اند رنتط اند. اختاط بوث های مستو یت مدنی وو سوی راه حا

ررسی بدون ب روابط قراردادی اه یک سو و بوث های ناسفی حقوذ اه سوی دیگر بط دشواری بوث انزوده است.

سواالا مذ ور وبود شن و مد ّ  بط  سخگویی رو شود ندارد. ابتدا با دقیم امامی مقدماا الهنم امکان پا شن  ید رو

شود سخی در خور داده  سش پا سپز بط این پر ست؟ و  شروع و پایان مذا راا پیش قراردادی  جا  ط با   ط نقطط 

ص  آهادی در انعقاد قرارداد شده وبود ا ها بر چط مطاایی می اوان عرنی را  ط در حین مذا راا مراکب اقداماای 

صاً می اوان امان انعال هیان آو ط بط عرف مذا ره هیان وارد نمود ستول ااقی  رد؟ آیا ا ر در این مرحاط را ه را م

سک های  سهم هیان دیده و پذیرق ری ست؟   ستو یت مدنی نات  آن دان سون مبا انتخاب مطاایی واحدم موبب م ر

ی اه هیان های وتدر معاماا بط وسددیاط او در  جای این معاد ط قرار می گیرد؟ در ادامط باید معاون شددود  ط چط ن

ست.  شده قاب  بطران ا سایر اقداماا هیان بار باتث اه بین رنتن هزیاط هایوارد  شود ی قطع مذا راا یا   ط می 

سدددت. همچاین صدددورا گرنتط ایا ایجاد همیاط انعقاد و ابرای قرارداد احتما ی مورد مذا ره عرنین برای مذا ره 

سددت قراردادی  ط ماعقد نشددده مورون می  اد. دیگر آنکط ممکن اعرف را اه بط دسددت آوردن سددود احتما ی 

شود. باابراین باید حدود هیان های شخاص دیگر  صت تقد قرارداد با ا قاب  بطران  مذا راا باتث اه بین رنتن نر

 نیز معاون و مشخ  شود  ط در هیر بط بررسی این مسائ  خواهیم پرداخت.

یط قدیمی حقوذ غرب خ ددوصدداً  امن ال در بوث حاضددر این بوده  ط همین با الهن اسددت یادآوری  ایم  ط رو

قطع مذا رااِ پیش قرادادی بر عرنین بار نمی  ردند. اما رویط ای  ط ا اون در برخی مطاقاً مسدددتو یتی اه بهت 
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مسدددتوم دریانت هزیاط هایی می داند  ط در 1نظان های حقوقی عرندارانی دارد آن اسدددت  ط اشدددخاص را مطاقاً 

  2متوم  شده اند و ی آن مذا راا بط انعقاد قراردادی معتطر ماتهی نشده است. اط پیش قراردادی مرح

 پیش قراردادیدوره قامروی د 2

برخی گفتط در بدو امر اعیین نقطط آغاه و پایان گفت و گوهای مقدماای آسددان می نماید اما هیشددط ایاطور نیسددت. 

صرف هم اراطاط : اه همانی  ط عرنین با3اند شود یا اه آن  شان ماعقد می  برقرار  رده اا موقعی  ط قرارداد مورد نظر

اد. اد را دوره پیش قراردادی می گوی اط پیش قراردادی امری  نظر می  ا یان مرح پا ید بگوییم  ط شدددروع و  با

شرای شاهاد )ایجاب( حاوی  سال پی ست. ار ضوع معاماط متفاوا ا ستط بط نوع  و مو ست و ب ضوتی و ترنی ا ط مو

مطیع و  من آن در بین اجار بین ا ماای نقطط آغاه مرحاط پیش قراردادی موسددوب می شددود اما پرسددیدن قیمت و 

ویژگی های ابااس موبود در یک میاهه نقط  سددب اعاتاا بوده و داخ  در مرحاط پیش قراردادی نمی شددود. 

نتشددار آگهی  ار در سددایت یک همچاین ارسددال رهومط اه عرف یک متقاضددیِ  ار برای یک شددر ت اجاری یا ا

شد. باابراین می اوان مرحاط ای پیش اه مذا ره را نیز ا ور نمود  ط همان  شر تم ااها دتوا برای مذا ره می با

ستو یت مدنی عرنین در مرحاط مذا راا  سی آن را داریمم م شتار ق د برر ست. آنچط در این نو دتوا بط مذا ره ا

ضمن اقداماای  ط ترناً ق د رسد نقطط شروع این مرحاط همانی است  ط شخ ی پیش اه قرارداد است. بط نظر می 

بدی برای معاماط را بط ذهن متطادر می نمایدم اه مخاعب درخواسددت ردّ و بدل نمودن اعاتاا و بررسددی امکان 

عرح های انعقاد یک معاماط را می نماید. در نتیجط ارسدددال یک ایمی  سددداده بط شدددر ت ایران خودرو برای ارائط 

او یدی اه سوی یک مهادس صاایع نمی اواند مطدائی برای شروع مذا راا مقدماای موسوب شود و ااها دتوا 

بط مذا ره است. پز اه شروع مذا راا غا طاً صوطت هایی بین عرنین یا نمایادگان آنها صورا می گیردم اه نظریط 

رایط قرارداد مطرح می شود و در نهایت ممکن است  ارشااسان استفاده می شودم بوث هایی پیرامون توضین و ش

عرنین درباره مفاد قرارداد احتما یِ آیاده بط اوانقی او یط دسدددت یاباد یا ایاکط بط د ی  اختاف نظر بط این نقطط 

با اتان قطع مذا راا یا ردّ ایجاب مذا راا مقدماای پایان یابد یا ایاکط تایرغم نرسددداد. باابراین ممکن اسدددت 

انقت ابتدائی یکی اه عرنین مذا ره را بط صدددورا یکجانطط رها نماید. پز می اوان گفت نقطط پایان مذا راا مو

شاهاد ست  ط پی شود یا همانی ا شده و تقد موقّم می  شاء  ست  ط ایجاب و قطول ان ها با قطع مقدماای هاگامی ا

 فی می گردد. مذا راا یا ردّ یک عرف موابط می شود و انعقاد قرارداد تماً مات

آنچط امروهه بط تاوان دوره پیش قراردادی و بط ماظور بررسددی مسددتو یت مدنی عرنین مذا ره مورد بوث قرار می 

گیرد ناظر بط همین دوره اسددت. در واقع این دوره با آغاه مذا راا یا پذیرق دتوا بط مذا ره شددروع شددده و اا 

مط م قاد قرارداد یا پایان مذا راا عرنین خاا یت می یابد این انع طط آغاه مذا راا اهم چط در اعیین نق ی یابد. آن

 . 4است  ط اقدان مزبور باید نوتاً برای مخاعبِ متعارف قاب  ااّکاء و حا ی اه ق د بدی برای مذا ره باشد

                                                           
1 . strict liability 
2. Lucian arye Bebchuk and Omri ben-SHahar, precontractual reliance, p 426. 

و یت پیش م وضعیت حقوقی مستپور حابی مراضیو   83قطع مذا راا پیش قراردادیم ص م مستو یت ناشی اه مهدی قطو ی درانشان.  3

 .49قراردادیم ص
بیان نموده اند  ط اص  حسن نّیت اقتضاء دارد  ط اشخاص ااها در صورای  نویسادگان اغاب  ط است این ماده دور هانظر اه  ط ای نکتط.  4

نمایاد. این در حا ی است  ط گاهی مذا ره ابزاری برای  سب اعاتاا و  مذا ره بط شروع  ط ق د بدی برای معاماط وبود داشتط باشد
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ئط یا نای ارا حال ممکن است در این دورهم یک عرف بدون د ی  متعارف مذا ره را پایان دهد یا اه اعاتاا سرّی

و قرار دهد و موبب اشده اه سوی عرف مذا ره استفاده نموده و بر دارائی خود بیانزاید یا آنها را در اختیار رقطای 

است؟ و اگر پاسخ  هیان وی گردد. باید دید آیا اگر در ا ر این اقداماا هیانی بط عرف مقاب  وارد شود قاب  بطران

 ود. مثطت است این حکم بر چط مطاایی استوار می ش

 ی مستو یت مدنی پیش قراردادیاامطد 3

 د پیشیاط بوث3د1

برای مقدمط می اوان گفت  ط م داذ باره اقداماای  ط اه سوی برخی نظان های حقوقی بط تاوان اق یر در مرحاط 

شروع مذا راا بدون ق د بدی برای انجان معاماط و  شدهم قطع بی د ی  مذا راا یا  سوب  پیش اه قرارداد مو

همچاین سددوء اسددتفاده اه اعاتاا مهخوذه اه عرف مقاب  اسددت. در حقوذ  اسددیک و  امن ال  ط نرد گرایی و 

شده  شان داده ن ستو یت مدنی پیش قراردادی ن شی بط م شدا رواج داردم روی خو حمایت اه آهادی های نردی بط 

ضوع اظه سط نیز با احتیاط رابع بط این مو شتط اه بماط نران ساتی این و در حقوذ نو ست. قاتده  ار نظر گردیده ا

است  ط اشخاص این آهادی را دارند  ط در مورد شرایط معاماط با یکدیگر گفت و گو نمایاد و در آخر این حم را 

سر ساهند یا اه انعقاد آن  اهمیت آهادی قراردادی اا  اون حفظ  هناد.هبا دارند  ط با اوانم یکدیگر قراردادی ماعقد 

اه عرف دیوان دادگسددتری اروپا بط تاوان اصدد   ای و تان حقوذ مدنی مورد  1999در سددال  شددده اا حدی  ط

سایی قرار گرنت و ماده  شور حقوذ بایادین اروپا نیز اه آن در قا ب آهادی انجان اجارا حمایت  رده  16شاا ما

مستو یتی برای قطع  ااده  است. با قطول این اص  بط شک  مطامم قطع مذا ره د و و بدون د ی  معقول و متعارف د

بر اسددداس اتوری مخاعره آمیز بودن مذا راام هر  ز  ط وارد برخی معتقد بودند  ط همچاین  ایجاد نمی نماید.

سک های مربوط بط آن را هم می پذیردم باابراین نمی شود ری اواند هیان هایی  ط در این مرحاط بط وی مذا ره می 

بط مرور همان معاون شددد  ط تدن مسددتو یت مطام عرنین در مرحاط پیش  وارد شددده را اه دیگری مطا طط نماید. 

بوث اه مستو یت پیش قراردادی در حقوذ غرب با  . 5قرارداد ممکن است نتایج غیرما فانط ای در پی داشتط باشد

سال نظریط پرداهی ایریاگ د صراحتاً اتان نمود  ط اق یر در مرحاط پیش اه قرارداد نیز می  1861ر  شد. او  آغاه 

سط نرض را مطرح می  اد و در همط این حاالا بط این شود. او  ستو یت  شاره می  اواند باتث ایجاد م ضوع ا مو

اراده عرف تقد شددده بط بهاای باع  بوده یا موبب تیب  ماقعد شددده اما اد  ط قرارداد و و بط صددورا ظاهری 

هیرا او بط  . موضوع مطرح شده اوسط ایریاگ با مستو یت پیش قراردادی بط معاای امروهی آن متفاوا است6است

صوت  شرایط  شود اما ایراداای در ق د یا  صورا ظاهری ماعقد می  شاره نموده  ط قراردادی و و بط  حاالای ا

هان داشتط اما مراد اه مستو یت پیش قراردادی در حقوذ  اونی قرارداد وبود دارد  ط یک عرف آن را اه دیگری پا

آن اسددت  ط یک عرف بدون د ی  متعارف مذا ره را قطع نماید یا اقداماای نماید  ط بط عرف مقاب  هیان برسدداند. 

شود ر ضی هم  ط مذا راا ماتهی بط انعقاد قرارداد ن سعط یانت و نر ا هم بط هر حال نظریط ایریاگ بط مرور همان او

                                                           
سد اگر شخ  ق د بدی برای مذا ره داشتط باشد اما ناقد ا میم گیری رابع بط انجان یا تدن انجان معاماط است. باابراین بط نظر می ر

 ق د بدی برای معاماط باشد مراکب اق یری نشده است. در آیاده بیشتر بط این موضوع خواهیم پرداخت. 
 .52م وضعیت حقوقی مستو یت پیش قراردادیم ص حابی پور مراضی  5
 اه یا مت رف با حسن نیت استفاده می نمود.  . او اه این مطاا برای بطران خسارا ناشی اه اد یزم ا ر 6
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بط مرور همان  ط نظریط پرداهان قائ  بط مسددتو یت پیش قراردادی شدددند در مورد ماهیت قراردادی یا . 7دربر گرنت

قهری آن دچار اختاف نظر شددددند. برخی اه قطی  ایریاگ اتتقاد داشدددتاد ورود بط مذا راا مقدماای حاوی یک 

موسدوب شدده و اعهداای بر دوق عرنین می اراضدی نانوشدتط و ضدمای بین عرنین اسدت  ط خود یک قرارداد 

گذارد. ا طتط همانطور  ط برخی اسدددتادان حقوذ ایران اذتان نموده اند  ط پادار مربوط بط پیش قراردادی  ط با آغاه 

گفت و گوهای مقدماای بین عرنین بستط می شود مطاای واقعی و خاربی ندارد و امری است  ط بط خیال آنها نمی 

 رسد. 

 ی مستو یت پیش قرادادی مطااد 3د2

ن  ایم بط واسطط می آید در واقع بط دنطال این هستیم  ط معاو نوقتی سخن اه مطاای مستو یت پیش قراردادی بط میا

ه قرارداد برهان و سددطب موبط حقوقی می اوان اشددخاص را بط واسددطط اتمال هیان بار آنها در مرحاط پیش ا  دان

ستول ست م سانم بطد. با اوبط بط رویکردان شتطم  امن ال و حقوذ ا افکیک بط  های متفاوا نظان های حقوقی نو

ضوع خواهیم پرداخت. سی مو سارا برر شخ  ماوط بط ورود خ شااختن هر  ستول  بط  ا طتط مطابم قواتد تانم م

 عرف مقاب  اسدددت. در نتیجط اگر یک عرف مذا ره بط صدددورا مواهی با شدددخ   ا ثی هم وارد مذا راا پیش

سارای متوبطقرارداد شود اما در نهایت مطادرا بط انعقاد قرارداد با مخاعب اول خود بامایدم خ وی نگردیده اا  ی 

 بتواند بط بهت این مذا راا مواهی اه وی مطا طط خسارا نماید. 

 حقوذ غرب د3د2د1

آهادی قراردادی بط شدا مورد حمایت و صیانت قرار گرنتط   ط در حقوذ  امن ال و حقوذ نوشتطم اص ِ گفتط شد

ستااد می نمایاد ص  آهادی قراردادی ا ستو یت پیش قراردادی بط اعارض آن با ا ست بط حدی  ط مخا فان م . این 8ا

در نرانسط برخی  شدا در حقوذ نرانسط بط بهت گرایش های سوسیا یستی  مرنگ ار اه حقوذ انگاستان است.

معتقادند  ط هر  ز هر همان  ط بخواهد می اواند بط مذا راا پایان دهد و با اوبط بط ایاکط مذا راا مقدماای بط 

ایجاب حقیقی نیانجامیدهم قطع مذا راا مشددروع اسددت اما با ایاهمط گروهی در مقاب  تده ای بر این تقیده اند  ط 

ص  آهادی قرارداد ستها ااها یک مودودا ستکاری ا سن نیّت و در ص  ح سن بط رتایت اعهد  .9یت دارد و آن ا ح

 یآ مان برا حقوذاسددت.  یقراردادمسددتو یت  طیبر اسدداس نظر شددتریآ مان ب در پیش اه قرارداد در حقوذ تین

در انگایز  .10 اد یارائط م یقرارداد یقرارداد راه ح  ها یابرا ایمذا ره  نیاه رنتار مذمون در ح یخسداراا ناشد

اا مدا ها بط صراحت اتان می شد  ط مستو یت پیش قراردادی اه مقو ط مستو یت اخاقی بوده و بط د ی  بدایی 

حقوذ اه اخاذم نمی اوان بط چاین مسددتو یتی در تا م حقوذ نظر داد هیرا اصدد  بر آهادی اشددخاص در انعقاد یا 

قی بط قاتده ماطقی و تقائی آهادی قراردادی پایطاد بوده اند چاد همط نظان های حقوتدن انعقاد قرارداد اسددت. هر

اما واقعیت این اسددت  ط اخاذ بدا اه حقوذ نطوده  ذا بذبط تدا ت و می  بط باوگیری اه ورود هیان های ناروا 

                                                           
 . همان. 7

8 . E. Allan Farnsworth, Precontractual Liability and Preliminary Agreements: Fair Dealing and Failed 

Negotiations, p. 221.  

 
 . 133. مهدی قطو ی درانشانم مستو یت ناشی اه قطع مذا راا پیش قراردادیم ص  9

10 .  John Kleint and Carla Bachechi, PRECONTRACTUAL LIABILITY AND THE DUTY OF GOOD FAITH 

NEGOTIATION IN INTERNATIONAL TRANSACTIONS, p. 17. 
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ست. شده ا ستو یت پیش قراردادی  شااختن م سمیت  شک  گیری د ترین هایی بدید برای بط ر اختاف  باتث 

ست باکط آ ار تمای نراوانی اه قطی  افاوا در مرور همانم افاوا در اد ط ا طاای و نظرها نق ستاط نظری نی ط یک م

صاحیت دادگاه ایجاد می نماید. شده  بار ا طاا و  سیم  صای اق سادگان در این ااق بط دو گروه ا و بوث را نوی

ستو یت قراردادی و غیر قراردادی  ها نقط مودود بط مطاای چاین ین اختاف نظرا طتط ا اند.پیش برده حول موور م

نوع و میزان مسددتو یت هم وبود دارد. ابماالً در ایاجا می اوانیم بط این نظریط مسددتو یتی نیسددتم باکط در همیاط 

اشاره  ایم  ط برخی با ایاکط مستو یت پیش قراردادی را می پذیرند اما سقه آن را مودود بط هزیاط هایی می داناد 

 11ها معقول بوده است. انجان آن ط ترناً

 یک د اتوری مستو یت قرادادی 

هاگان شروع  یک دستط این مستو یت را بط تاوان مستو یت قراردادی اوبیط و اوای  می  اادم بط این شرح  ط در

 ط بر خاف  اقداماای ااد نمی شددو در برابر یکدیگر متعهدمذا ره برای انعقاد یک قرارداد بط عور ضددمای عرنین 

خاهم مستول باابراین با انجان اَتما ی  ط بر خاف اعهداا مذ ور استم شخ ِ متحسن نیّت است انجان ندهاد. 

نی در بین گروه  ط ایریاگ بط نوتی پیشدددرو آنها اسدددتم عرنداران چادا اینبطران هیان های وارده خواهد بود. 

زاتی و نرضی مای در بسیاری اه نروض ناممکن و در غا ب مواردم انتحقوقدانان ندارند هیرا ا ور یک قرارداد ض

 است. 

 دود اتوری مستو یت غیر قراردادی

 سوء استفاده اه حم نظریط 

در در اوبیط این مسدددتو یت اختاف نظر دارند.  گروه دیگر  ط وبود قرارداد ضدددمای را امری موهون می داناد

شور ساییهایی  ط   شاا ست بط ابزار اعهد پیش قراردادی  سایی آن رویکرد حداقای حا م ا شاا شده یا در  های ن

ستااد م شی اه رنتار پیش قراردادی ا ستو یت نا شود. برای نمونط رایجدیگری برای اومی  م می اوان بط د ترین  ی 

شاره  رد ستفاده اه حم ا سادگانم باای12سوء ا ستط اه نوی ستفاده اه ح . این د سوء ا ستدالل خود را بر ماع  م قرار ا

می دهاد بط این شک   ط اص  آهادی قراردادی را موبد حقی برای اشخاص نسطت بط انعقاد یا تدن انعقاد قرارداد 

پز اگر بط سدددوء اسدددتفاده اه آن نگردد.  می داناد و نظر می دهاد  ط اِتمال حم اا بایی ممکن اسدددت  ط ماجر

شد یا شده با بدون د ی  موبط اقدان بط ارک مذا ره نمایدم اه  شخ  بدون ق د بدی برای معاماط وارد مذا ره 

بدیهی حم خود سوء استفاده نموده و باید پاسخگوی هیان هایی  ط اه این عریم بط عرف مذا ره وارد شده باشد. 

 است  ط در این نظریط مدتی سوء استفاده اه حم باید ادتای خود را ا طاا نماید.

 نظریط حسن نیّت 

                                                           
11 . ibid, p. 440: each party is required to compensate the other for a fraction of its reliance costs, regardless of their 

respective fault in the negotiation failure. Under the third intermediate rule, liability is strict but capped: each party 

is required to reimburse the other party, but only up to the amount of the socially optimal level of reliance. 
 .55وضعیت حقوقی مستو یت پیش قراردادیم ص  محابی پور مراضی.  12
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ستدالل خود برایبرخی  سن نیّت و نتایج آن باا  ا ستو یت پیش قراردادی را بر پایط اکایه بط رتایت ح اومی  م

گرایی در مورد مسدددتو یت پیش قراردادی بط واسدددطط شددددا نرد 14چاد این نظریط در حقوذ انگایزهر .13می  ااد

ص  اخیر بر دیگری ربوان دار سن نیت و آهادی قراردادیم ا شده و در اعارض بین ح د. ا طتط با مورد قطول واقع ن

  یشددااسدددم اشددخ ینم تیرا بط رسددم تیانجان مذا راا با حسددن ن ی مطای برفیاکا زیانگا چون حقوذ ط نیا

سن ن نیوبود د تر شوارار م یرا برا زیانگا یدر حقوذ قراردادها تیح  تیواقع نیحالم ا نیا با . اد یدادگاه د

این   طاست معاا  نینقط بط ا آنندارد.  زیانگا یهابر حقوذ قرارداد یریاصاً اه  تی ط حسن ن ستیمعاا ن نیبط ا

در حقوذ داخای بسددیاری اه اه سددوی دیگر  دارد.ن چادانی ریحقوذ قراردادها اه حا م بر قواتد  میااظ در قاتده

های اجاری بین ا ماایم اصددول حقوذ اصددول قراردادها و همچاین  اواسددیون های بین ا ماای و اه بماط  شددور

شده.سایر نظریط ها  اه بیشهای اروپا قرارداد صول قراردادهای  2دددد1دددد15در ماده برای مثال  15مورد اقطال واقع  ا

ست  ط اجاری بین ا ماای ست. : »16آمده ا ستیابی بط اوانم نی ستول نا امی در د ست و م هر عرف برای مذا ره آهاد ا

با این وبود عرنی  ط انجان یا قطع مذا ره را با سوء نیّت همراه می ساهد مستول هیان هایی است  ط موبب شده 

ا بیانی شفاف ار و اا یر پذیرنتط ار ب هااصول اروپایی قرارداد 1د102ماده همچاین «. است بر عرف دیگر وارد شود

عرنین در انعقاد قرارداد و اعیین مفاد آن با در نظر گرنتن اصدد  حسددن : »18اشددعار می دارد 17اه قاتده حسددن نیّت

نیز همین اصول  2د301و ماده « نیّت و معاماط ما فانط و قواتد ا زامی ایجاد شده اوسط این اصولم آهاد می باشاد

                                                           
ست در برخی نظان های اتدن رتایت حسن نّیت نوتی اق یر موسوب می شود. در واقع مکن های رومی ژرمایم . در حقوذ  شور 13

د و مق ّرم بر وشحقوقی قاتده حسن نّیت مطاای مستو یت مدنی پیش قراردادی نطاشد اما تدن رتایت حسن نیّت بط تاوان اق یر شااختط 

 پایط قواتد تان مستو یت مدنی مستول بطران خساراا وارده بط عرف مقاب  را بط دوق  شد. 
 ط اعهد  شد حیاست  ط در آن ا ر Walford v. Miles پرونده مجاز  ردها در میم ا متیدر مورد حسن ن یسیانگا پرونده نیمهمتر.  14

 در این پرونده  رد اَ ار می گوید  ط:  .ستیمعتطر ن تیبط مذا ره با حسن ن
<a duty to negotiate in good faith was ‘inherently repugnant to the adversarial position of the parties involved in 

negotiations> 

 در مذا راا مااناا دارد. ریدرگ یعرف ها ]میاباط ای[ ذاااً با موضع خ مانط تیبا حسن نۀ مذا ر فطیوظیعای: 
15 . Ewan Mckendrick, contract law (text, cases and materials), p.494:  While English contract law is influenced by 

notions of good faith, it does not, as yet, recognize the existence of a doctrine of good faith. In this respect English 

law stands out from many other legal systems in the world. 

شااسد.  ینم تیسمرا بط ر تیاستم اما هاوه وبود آموهه حسن ن تیحسن ن میمفاه ریاوت اه  یسیانگا ی ط حقوذ قراردادها یدر حا 

 است. زیدر بهان متما گرید یحقوق یها ستمیاه س یاریاه بس زینظر حقوذ انگا نیاه ا

 :76های اجاری بین ا ماایم ص . بهروه اخاقی و نرهاد امانم اصول قرارداد 16

2-1-15: A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. However, a party who 

negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party. 

 
ودود بط اراکاب اتمال اوأن با سوء نّیت نموده است اما در اصول مهای اجاری بین ا ماای آهادی عرنین را اصول قرارداد 2د1د15. ماده  17

فهون و بار ا طاا در آنها های اروپا عرنین مازن بط رتایت حسن نیّت هستاد. بدیهی است  ط قامروی این دو ماروپایی حقوذ قرارداد

اشد اما دیوان بمتفاوا است. در گذشتط در حقوذ نرانسط قطع مذا ره هاگامی موبب مستو یت مدنی بود  ط با نیّت اضرار صورا گرنتط 

 1383 و 1382د تا ی نرانسط در آرای بعدی و اوت اا یر مفهون نوتی اق یر چاین نظر داده  ط نیّت و ق د اضرار برای اوس  بط موا

 . 134 قانون مدنی )بوث اق یر( الهن نیست. نق  اه مهدی قطو ی درانشانم مستو یت ناشی اه قطع مذا راا پیش قراردادیم ص
18 . Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the requirements of good faith 

and fair dealing, and the mandatory rules established by these Principles. 
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شتط  ط ستو یتی ندارد. با این  : »19مقرر دا سطت بط تدن ح ول اوانم م ست و ن عرف قرارداد در مذا ره نمودن آهاد ا

ره  رده یا مذا راا را قطع نمودهم نسددطت بط وبود عرنی  ط بر خاف اصدد  حسددن نیّت و معاماط ما ددفانط مذا 

 .20«خساراا وارده بط عرف مقاب  مستول است

ست شخاص مکافاد در رنتار خود بط نوو متعارف تم  نمایاد و در  ط تای ا قا شا وده این نظریط آن ا تده همط ا

سر سارا صورای  ط رنتار غیر متعارنی اه آنها  ستول بطران خ شدم آنها م ضرر بط دیگران با بزند  ط موبب ورود 

ردادی این نظریط بیان می  اد  ط اشددخاص در همط اتمال خود اه بماط مذا راا پیش قراهیان دیده خواهاد بود. 

ستاد.  سن نیّت ه شتط های حقوقی مکاه بط رتایت ح سعی در نو سن نیّت ارائط گردیده و  اعاریه مختافی اه ح

صواب دتوا در پیچ و خم ا طاا این امور شود اا ا ساّم آن بط گونط ای اح اء و اعریه  نیانتاد.  21شده م ادیم م

شوراگر سیون ها یا قواتد چط در قوانین داخای   صی اعریه دقیقی اه ها و  اوان شده حقوذ خ و ساهی  سان  یک

  سعی در اح اء م ادیم آن شده است. ر تین حال م اما 22حسن نیّت بط تم  نیامده

سن نیّت در دو بعد حمایتی و ا زامی بط  ار  ستدر حقوذ اروپاییم ح سن نیّت در بعد حمایتی بط ا ور 23رنتط ا . ح

شود و در آن ا شتطاه( اعاذ می  شده و بط حقوذ دیگران اعرض نموده خاف واقع )ا شتطاه  شخ ی  ط دچار ا ه 

شخ ی  ط با ا ور ایاکط ما ی را اه ما ک خریده در آن ا رف می نماید و بعداً  حمایت بط تم  می آید. هماناد 

مشخ  می شود  ط مال متعام بط شخ ی دیگر بوده است.  ذا بط واسطط ایاکط خریدار دچار اشتطاه بوده و ا رف 

ر مال اه روی حسددن نیت بوده اه وی در برابر صدداحب واقعی مال حمایت می شددود. اما حسددن نیّت در ب عد او د

ا زامی خود در بائی بط  ار می رود  ط اشددخاص اکایه بط رتایت حسددن نیّت در اتمال خود دارند. برای مثال 

ین معاا تدن رتایت حسدن در ا های مقدماای خود مکاّه بط رتایت حسدن نیّت هسدتاد.اشدخاص در گفت و گو

 نیّت د بط تاوان قاتده ای ا زامی د موبب مستو یت شخ  بط بطران خساراا وارده بط اشخاص می گردد.

 نظریط اق یر 

این نظریط با رویکرد سدداتی مسددتو یت مدنی سددعی در اوبیط مسددتو یت پیش قراردادی می نماید. ا طتط این نظریط 

گونط اتما ی  ط خارج اه چهارچوب شطاهت هیادی بط نظریط حسن نیّت دارد. بیان این نظریط این است  ط انجان هر

خواهد بود. افاوا این نظریط با حسن نیّت  متعارف باشد اق یر موسوب شده و نات  آن مستول بطران خساراا

                                                           
19 . A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. However, a party who has negotiated 

or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for the losses caused to the other party. 

 مطا عط اططیقی(.. ابراهیم شعاریان و ابراهیم ارابیم اصول حقوذ قراردادهای اروپا و حقوذ ایران ) 20
بوده و در صاحیت  خود اتان نموده  ط اشخی  اق یر در مقطع مذا راا امری ماهوی 1997آوری   22. دیوان تا ی نرانسط در رای  21

چاد احراه اراکاب یا تدن اراکاب یک . در این همیاط باید گفت  ط هر135قضاا ماهوی است. نق  اه مهدی قطو ی درانشانم همانم ص 

ن نّیت یا سوء نّیتم در دادگاه با اوس  بط اد ط صورا می گیرد و امری موضوتی است اما اططیم آن تم  بط تاوان م داقی اه حستم  

 سی و نقض قرار دهد. در همیاط درستی اططیم م داذم نظر دادگاه بدوی را مورد برریک امر حکمی بوده و دیوان تا ی  شور می اواند 

 انگایز حقوذ در قیاططی ی مطا عط با قراردادی؛ پیش ی دوره در آن پیامدهای و نیت حسن اص و سید تای خزائیم . تایرضا باریکاو  22

 .55نرانسطم ص  و
 بط بعد. 49. احمد دیامیم حسن نّیت در مستو یت مدنیم ص  23
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را می اوان در شخ ی و نوتی بودن ضابطط آن دانست. حسن نیّت با اوبط بط سابقط ااریخی آنم معیاری شخ ی 

ستو یت بر پایط آن  سن بوده و باا  ردن م شخ ی یا نوتی در رتایت ح ضابطط  می اواند اختاف هایی در مورد 

شد شتط با ستخوق نیّت بط دنطال دا شخ ی بوده اما بط مرور همان د سن نیّت مفهومی  . اق یر نیز در ابتدا ماناد ح

ضاناً ایاکط اق یر  ستااد قرار می گیرد. م شتط های حقوقی مورد ا سیر نوتی اق یر در نو شتر نف شده و بی ایییراای 

د است اما قاتده حسن معیاری پذیرنتط شده در نظان های حقوقی داخای بهان د خ وصاً نظان های رومی ژرمای 

ستم های حقوقی  سی شده  ط برخی  نیّت بط معاای ا زامی آنم اه چاین مقطو یتی برخوردار نطوده و همین امر باتث 

 اه اتوری اق یر برای اوبیط مستو یت استفاده نمایاد.  

 نظریط دارا شدن بابهت 

د گاهی در آن دستط اه نظان های حقوقی  ط مطانی پیش گفتط در آنها مورد پ د خ وصاً  امن ال ذیرق قرار نگرنتط 

. این اافاذ 24برای بطران رنتار ناتادالنط اشددخاص در مرحاط پیش قراردادی بط اسددتفاده بابهت اسددتااد می شددود

هاگامی رخ می دهد  ط یکی اه عرنین مذا رهم با اسددتفاده اه اعاتاا و امکاناای  ط در این دوره  سددب نمودهم 

شروع ب ست. در واقع هربدون بهتی م ستقیماً هیانی بط عرف مقاب  وارد نکرده اما در ط دارائی خود انزوده ا چاد م

تم  اه اعاتاا او برای انزودن بط دارائی خود بهره برده اسددت. برای مثال شددر تی  ط ق ددد خرید نرموالسددیون 

در روند مذا راا اه عرف مقاب   دارویی را داشددتطم مذا راا را قطع می نماید و خود با اسددتفاده اه اعاتاای  ط

گرنتط استم اقدان بط ساخت دارو و  سب سود می نماید. این مطاا قاب  قطول بط نظر می رسد اما ایرادق این است 

 ط ااها م ادیم اند ی اه مستو یت پیش قراردادی را در بر میگیرد و مودود بط نروضی است  ط استفاده بابهت 

 در نرض ورود هیان بط این نظریط استااد نمود.  صورا می گیرد و نمی اواند

 نقط امامیط حقوذ ایران و در  د3د2د2

ستاندارد سیاری بط رتایت ا شده امور آندر نقط امامیط اا ید ب صیط  شده و مکرراً او ست  های اخاقی  گونط  ط دو

سطت بط دیگران انجان دهیم. اما با این همط در  شودم ن ستو یت پیش قراردادی مطاا و داریم در حم ما انجان  اوبیط م

نقدان عرحی ماسجم بط معاا بی افاوای این سیستم حقوقی بط موضوع مستو یت  نظریط ماسجمی وبود ندارد. ا طتط

احادیثی در این همیاط وبود دارد  ط بیشتر ااقی  آخر متابر در  تب نقهیدر قسمت  ط پیش قراردادی نیست. چرا

در مرحاط مانی برای مراکب بط بار نمی آورد. برای مثال ماع اه ورود در معاماط دیگران اخاقی اه آنها شددده و ضدد

مذا راا در روایاا آمده اسددت. گاهی این اقدان شددخ  ورود  ااده با اطانی قطای با عرف مذا ره و برای پایین 

وارده حکم بط ضدددمان مادِر همچاین نقهای امامیط بر مطاای روایاا  . 25آوردن یا باال بردن قیمت صدددورا می گیرد

مردی داده اند  ط بدون اذن اه سوی پسرق اقدان بط ازویج نضو ی خانمی برای نرهندق نموده و این اقدان وی با 

ضو ی( بط پرداخت ن ه مهر بط دختر داده اند. این  ضمان مادر )ن شده. در ایاجا نقهاء نظر بط  ردّ نرهندق موابط 

شطاهت هیادی بط نظریط ایری شده و تقدی ماعقد  رده  ط  هیرااگ دارد حکم  سمت وارد مذا ره  شخ ی بدون 

صاط می گیرد هیرا بط انعقاد تقد دددد و و بط  ستو یت پیش قراردادی نا ست. ا طتط این مثال اه معاای اخ ّ م باع  ا

                                                           
24 . E. Allan Farnsworth, Precontractual liability and preliminary agreements: fair dealing and failed negotiations, p. 

229. 
 . 150م ص 3. شهید  انیم شرح  معطم ج 25
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گفتط شک  نضو ی دددد ماتهی شده است و بیشتر ماططم با نظریط او اه مستو یت پیش قراردادی است. ممکن است 

حاوی حکمی استثاائی است. اما برخی استادان حقوذ  ا خسارای بط  سی وارد نشده و آن روایتشود  ط در ایاج

یا ورود  طمط روانی اه ماظر شددارع اتتقاد دارند  ط در ا ر اقدان نضددو ی مادر بط آن دختر  طمط روانی وارد شددده 

. ا طتط احادیث هیادی در نقط 26ا معاوی اسددتو در واقع پرداخت ن دده مهر برای بطران خسددارامفروض اسددت 

شتر نقهاء رتایت این موارد را  ست اما بی سن نیّت( ا ستکاری و رتایت اقوا )ح امامیط وبود دارد  ط مطاای آن در

 مستوب یا مکروه دانستط و ماناد حقوقدانان انگایز تماً قائ  بط افکیک مرههای اخاقی اه نقط شده اند.

هم بط  در حقوذ ایران در همیاط مستو یت پیش قراردادی اتوری پرداهی خاصی صورا نگرنتط و اص  حسن نیّت

انانم تاوان یک قاتده مشددخ  ا زامی مورد شددااسددایی واقع نشددده اسددت. اما در سددال های اخیر با ااق حقوقد

یت شااختن قی بامعط را در بط رسماا حدودی نیاه حقوافسیرهایی اه اصول  ای مستو یت مدنی بط تم  آمده  ط 

سیر ستو یت پیش قراردادی رنع می نماید. ا طتط این اف شده م شتط و هاوه در قوانین وارد ن شتر باطط نظری دا ها بی

های متعارض شده و صدور احکامی در همیاط مستو یت پیش قراردادی را است. همین امر می اواند موبب افسیر

ر همان  ط هقانون مدنی ایران در بخش خواستگاری بط صراحت اتان شده  ط عرنین  1035بط مواذ برد. در ماده 

اهدواج  رده یا اه  بخواهاد می اواناد این وتده را بط هم بزناد و عرف دیگر نمی اواند بط هیچ وبط او را مجطور بط

سیر ا سارای نماید. ا طتط برخی حقوقدانان در مقان اف صات مطا طط خ ای تادالنط  ردن ین ماده و بربهت امتااع اه و

تقد یا  حکم آن اتان  رده اند  ط اگر ارک وصددات اوأن با اق ددیر باشددد و خسددارای اه باب هزیاط های دوران

 نماید.  مراسم اهدواج بط عرف مقاب  وارد شودم هیان دیده می اواند اه باب اسطیب این خساراا را مطا طط

حقوذ ایران می اوان مطای متعددی یانت  ط بط وسددیاط آنها مسددتو یت مدنی در  27برخی نویسددادگان اتتقاد دارند  ط

پیش قراردادی موقّم گردد اه بماط اسطیبم غرورم اق یر و نفی ضرر. بط نظر می رسد سابقط ااریخی غرور و نفی 

سط ستو یت پیش قراردادی نماید هیرا در غرورم نات  هیان خود بط وا ط گمراه ضرر نمی اواند  مکی در پذیرق م

شدددن اه سددوی شددخ   ا ث ضددرر را بط دیگری وارد  رده و مفاد قاتده ناظر بر امکان مرابعط او بط غارّ بهت 

استرداد خساراای  ط بط هیان دیده پرداخت  رده استم می باشد و اه بوث مستو یت پیش قراردادی ناصاط هیادی 

ضرر دارد. همچاین اختاف نظر ضع حکم یا رنع حکم ها در خ وص  ار رد قاتده ال و اوان این قاتده برای و

سان  شده اا رویکرد غا طی در این همیاط در حقوذ ایران بط وبود نیاید. ا طتط  ار رد این قاتده در   ضرری باتث 

ضمان را ماو راً بط  ضع  سارا و و ضرری بوده و نوتاً نقهاء ا زان بط بطران خ شتر ماو ر بط رنع حکم  نقهاء بی

 ستاد ناموده اند. قاتده الضرر م

ستو یت  سد در حقوذ ایران بدون عی راه های پر پیچ و خم می اوان مطابم قواتد تان م حکم مدنی بط نظر می ر

بط مستو یت مدنی پیش قراردادی بدهیم. با این دیدگاهم مطاای مستو یت پیش قراردای در حقوذ ایران هماناد سایر 

ستو یت مدنی ضررهای نار28م ادیم م ستو یت پیش قراردادی در حقوذ م بطران  ست. باابراین م شخاص ا وا بط ا

ضرری ناروا بط  ست و هر اقدامی در مرحاط پیش قرارداد  ط باتث ایجاد  صی برخوردار نی صیت خا ایران اه خ و

                                                           
 .93-92. حطیب اهلل رحیمیم اقریراا درس مستو یت مدنی مقطع ارشد دانشگاه تامط عطاعطائیم نیمسال اول او یای  26
 .144. مهدی قطو ی درانشانم همانم ص  27
 را دانست.اه این حیث استثااء است و  زوماً نمی اوان مطاای آنها را بطران خسابهت . غ ب )ضمان ید( و استفاده با 28
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سک بط قاتده مادرج در ماده 29عرف مذا ره گرددم اه باب اااف سطیب یا ام ستو یت مدنی قاب  بطران  1م ا قانون ن

 د بود. خواه

 د دیدگاه نگارنده3د3

ردادی بط نظر می رسد در حقوذ داخای و خاربیم مطاای اصای در مستول شااختن شخ ی  ط در مرحاط پیش قرا

ضرر صیه می  ااد موبب هیان بط عرف مقاب  می گرددم بطران  ست. حال تده ای هیانی را ناروا او های ناروا ا

شده و  سطط اق یر در مرحاط پیش قراردادی بط عرف مذا ره وارد  ضرری را ناروا ط بط وا می پادارند  گروهی نیز 

ضمای عرنین را ری شد. برخی نیز  ط در اقایت قرار دارندم اوانم  شده با شی  سن نیت نا صای  ط اه نقض ح شط ا

ههای حقوقی مسدددتو یت پیش قراردادی می داناد. ا طتط هیچ یک اه این مطانی نمی اواند بط ااهایی بوابگوی نیا

تث شده اا ی بط شخ  وارد نمی شود باکط تم  عرف او در مرحاط پیش قراردادی بابامعط باشد. هیرا گاهی هیان

 بدون بهتم بر دارائی خود بیانزاید. 

ست  ط هر  ستو یت پیش قراردادی را بطران هیان های ناروا دان صایم مطاای م در نتیجط می اوان بط تاوان قاتده ا

ط تاوان قاتده . همچاین ب30اعریه و اوای  می  اد نظان حقوقی با اسدددتدالل مخ دددوص بط خودم ضدددرر ناروا را

ستفاده اه اعاتاا مهخوذه اه  سوء ا شده اما عرف مقاب  با  شخ  وارد ن ستقیماً هیانی بط  اکمیای در مواردی  ط م

وی و بط شددکای ناروا بط دارائی خود انزوده اسددتم می اوان بط نظریط اسددتفاده بابهت بط تاوان مطاای مسددتو یت 

سن نیّت در مرحاط پیش قرار ص  ح سک نمود. بط بیان دیگر همط نظریط ها و م ادیقی  ط بط تاوان نتیج ا دادی ام

 پیش قراردادی برشمرده اند در دو مطاای نوذ ا ذ ر بای می گیرد.

  آن شرایط اوقممستو یت مدنی پیش قراردادی و د 4

بستط بط ایاکط چط مطاایی برای قطول مستو یت پیش قراردادی مورد پذیرق قرار بگیردم شرایط اوقم این مستو یت 

دچار ایییر می شددود. برای مثال اگر مسددتو یت را بر پایط نظریط اق ددیر اسددتوار نماییمم باید مدتی ا طاا نماید  ط 

داده یا تمای  ط می بایسددت انجان دهد را ارک  رده و اه خوانده در مرحاط مذا راا اقدامی اوان با اق ددیر انجان 

سن نیّت قرار دهیمم مدتی باید ا طاا نماید  ط  ست. اما اگر مطاا را بر ح سارای بط مدتی وارد نموده ا این عریمم خ

همچاین اگر خوانده در اقداماا خود اقتضای حسن نیّت را رتایت نکرده و موبب ورود هیان بط وی شده است.  

اای اسددتفاده بابهت مورد پذیرق قرار گیردم الهن اسددت انزودن بط دارائی خوانده اه یک سددو و  اهش دارائی مط

مدتی دددد و و دارائی ممکن ا و ول در آای دددد مورد ا طاا قرار گیرد. در نتیجط بیان شرایطی خاص برای اوقم 

هر یک اه م ادیم آن مورد قطول قرار می دهیمم مستو یت قراردادی قاب  دناع نطوده و باید بستط بط مطاایی  ط برای 

بط وبود بیاید اا بتوان شددخ  را بط واسددطط اقدامااش در مرحاط پیش قراردادی مسددتول آن نظریط  و قیودشددرایط 

ست. شود. هیان  دان سیم می  شخاص در مرحاط پیش قراردادی بط مافی و مثطت اق اه یک ماظر هیان های وارده بط ا

                                                           
ند  ط نع  هیانطار موبب . برخی حقوقدانان امسک بط قاتده اااف یا اسطیب را با اوبط بط سابقط نقهی آنم ماو ر بط همانی دانستط ا 29

ط نروض مستو یت . باابراین در هم23حیمیم مستو یت مدنیم ص گرددم رک سید حسین صفائی و حطیب اهلل ر« اموال»ورود خسارا بط 

 ایاجا راهگشا باشد. قانون مستو یت مدنی می اواند در 1پیش قراردادی نمی اوان اه اااف و اسطیب  مک گرنت اما قاتده تان ماده 
سوء استفاده اه حم  ابهت و سرانجان اتوریم استفاده ب. برای مثال اق یر در حقوذ ایرانم حسن نیّت در حقوذ بین ا ماای و نرانسط 30

 در سایر نظان های حقوقی می اواند مطاایی برای مستو یت پیش قراردادی باشد.
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طرد برای پیشددد نده هزیاط هایی اسدددت  ط شدددخ  با اکیط بر اتتماد معقو ی بط عرف مقاب مهای مافی در برگیر

در پی اقداماا عرف مقاب م ابزاء مافی دارائی شددخ  انزایش یانتط  بط دیگر سددخن مذا راا انجان داده اسددت.

او یدی برای برای مثال شددر تی معتطر سددفارق یک سددامانط احراه هویت را بط یک او یدی می دهد و این اسددت. 

برآورد هزیاط ها و اعداد قطعاا و نقشددط برداری اقدان بط هزیاط هایی می نماید. مطاای اقداماا او ید  ااده اتتماد 

معقو ی اسددت  ط نوتاً بط شددر ت معتطر متقاضددی می شددود. حال اگر این شددر ت بدون د ی  مذا راا را متوقه 

ستول بطران هزیاط هایی خواهد بود  ط ا ست. هیان نمایدم م شده ا و ید  ااده در مرحاط مذا راا مقدماای متوم  

های مثطت در این دیدگاهم با تدن ا افع یا ماانع ممکن ا و ول در حقوذ ایران شطاهت دارد و مق ود اه این هیان 

ست پیدا می  رد  ط ا اون با قطع  سودی د شدم عرف معاماط بط  ضی  ط قرارداد ماعقد می  ست  ط در نر ها آن ا

گردید  ط با ذا راا اه آن مورون شده. در واقع اگر قرارداد ماعقد می شدم بزئی مثطت )سود( وارد دارایی او می م

   خاامط مذا راا این سود ماتفی شده است.

باشددد. بط همین د ی  « ناروا»نی این اسددت  ط ضددرر ا طتط بط عور مرسددونم یکی اه شددروط اوقم مسددتو یت مد 

سادگان حقوقی بط بر ضررنوی سی انواع هیان ها می پرداهند و در نهایت  های قاب  بطران را اح اء می نمایاد. بط ر

بیان دیگر ممکن است اقداماا اشخاص در مرحاط پیش قراردادی موبب ورود هیان بط اموال عرف مقاب  گردد یا 

سید مورون نم صورا انعقاد قرارداد بط وی می ر صت مذا ره ایاکط او را اه ماانع احتما ی  ط در  اید یا ایاکط اه نر

شودم عرف  ستقیمی بط وی وارد  ست بدون ایاکط هیان م شود. همچاین ممکن ا سایرین مورون  و انعقاد قرارداد با 

شد. باید دید  ط  سود و انزودن بط دارایی های خود نموده با سب  مقاب  با بهره برداری اه اعاتاا وی اقدان بط  

هیان های مت ددوره در مرحاط پیش قراردادی را بط  31یت بطران دارد. برخی نویسددادگان دان یک اه این هیان ها قابا

شدن انعقاد  ستط نفع مت ور بوده  ط با ماتفی  سط د سب  سیم نموده اند. در واقع برای عرف مذا ره   ستط اق سط د

 قرارداد اه آنها مورون شده  ط تطارااد اه: نفع متوقعم نفع ااکایی و نفع استردادی. 

. اغاب نظان مراد اه نفع متوقعم همان سودی است  ط در صورا انعقاد قرارداد و ابرای آن بط وی می رسیده است

اناد و دهای حقوذ مطا طط چاین خواسدددتط ای را بط د ی  احتما ی و غیر قطعی بودن آنم مقرون بط صدددواب نمی 

 ط حتی در اه وی قرار نمی دهاد چرا اق دددیر یک عرف در قطع مذا راا را بهانط ای برای اخاذی عرف مقاب 

ن نیطم چرا باید نرضی  ط قرارداد ماعقد شود معاون نیست  ط سود موتم  را بط بار خواهد آورد یا خیر و در ما نو

انط خروج او شخ ی  ط هیچ اقدامی در راستای  سب سود خود انجان نداده بتواند توایدی را اه عرف مقاب  بط به

 نماید .  اه مذا راا دریانت

نفع ااکایی آن سددودی اسددت  ط در نرض ادامط مذا راا و انعقاد قرارداد بط عرنین می رسددید. در واقع ماظور این 

اسددت  ط قطع مذا راا باتث شددده اا نرصددت انعقاد قرارداد برای عرف مقاب  اه بین برود و این اه دسددت رنتن 

صتم باتث هیان او خواهد بود. پذیرق  ستط  با این هیان در نرنر شخ  عطم روال تادی امور می اوان ضی  ط 

شده تادالنط  سوی اوم اه آن مورون  سایرین قراردادی ماعقد نماید و در ا ر اقداماا عرف مقاب  و قطع مذا ره اه 

                                                           
 .64. مراضی حابی پورم همانم ص  31
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ساراا  ستط اه خ سادگان حقوقی  متر بط این د شده اا نوی سارا باتث  شواری در اقویم میزان خ می نماید اما د

 دهاد. روی خوق نشان 

ستفاده اه اعاتاا مذا راا پیش ق سوء ا ست  ط عرف مقاب  با  سودی ا ستردادی همان  راردادی ماظور اه نفع ا

فاواش این اتاید خود  رده و عرف مقاب  را اه آن مورون نموده اسددت. این بخش با نفع متوقع شددطاهت دارد اما 

ضیط نگاه ست  ط در نفع متوقعم ما اه ماظر هیان دیده بط ق انع احتما ی مورون می  ایم و می بیایم  ط او اه چط ما ا

در نفع  شددده و اصدداً بط وضددعیت نات  هیان و ایاکط اه این راه سددودی برده اسددت یا نط اوبهی نمی شددود. اما

شخ  در نتیجط اقداماای  ط در مذا راا پیش قراردا ست  ط آیا  ضوع ا ستردادی همط اوبط بر این مو دی انجان ا

صورداده و اعا ست بط دارائی خود بیانزاید یا خیر. در  ستط ا سخ مثطت تاای  ط اه عرف مقاب  گرنتطم اوان ای  ط پا

ست. باابراین می اوان  شروع بط دارائی خود انزوده ا شد او بط ناروا و بدون بهت م شروع را اه وی این هیاده نابا م

 استرداد نمود.

 ضمانت ابرای مستو یت مدنی پیش قراردادید 5

ین( بط عور  ای بطران خسدددارا در مسدددتو یت مدنی بط دو گروه بطران های تیای و بطران های بد ی )بایگز

ردیده گاقسددیم می شددوند. بطران تیای بط معاای آن اسددت  ط اگر اعهدی نقض شددده و اه این عریم هیانی وارد 

ص  اعهد گردد. در مواردی  ط امکان ابرای ستم نات  هیانم مازن بط ابرای ا ستفاده تین اعهد وبود ندار ا دم با ا

سارا  شود  ط اه این گروه می اوان بط پرداخت خ شیوه های بایگزینم هیان های وارده بطران می  شاره  رد. ااه 

 د بطران تیای5د1

اه  32ها دو گروه اه اوانمقط  اه عرح موضدددوع اصدددای باید بط این مطاب اوبط داشدددت  ط در حقوذ  امن ال بین 

   agreement  lock-out بینعرنین رابع بط خروج اه مذا ره یا اوانم افاوا می گذارند. آن ها حیث اختیار 

-lockاوانم  کیاست  ط  نیدر ا نوذ ا ذ راوانم دو  نیافاوا بافاوا می گذارند.  lock-in agreement  و 

outینم مذا رهاو را مازن بط مذا ره با عرف گاه هیچ ادم اما  یماع م  ا ثی شدددخ را اه مذا ره با هر  ینم عرن 

بط  بایی  ط  شدددوند اا  یمبا یکدیگر مذا ره ادامط مازن بط  نیدر واقع عرن lock-in اوانم کی ط  یدر حا  . اد

باابراین در اعیین نوع بطران باید بط ماهیت اوانم او یط عرنین مذا ره نیز اوبط  33.ی مشددترک دسددت پیدا  ااداوانق

. در واقع اگر عرنین مذا رهم دانسددتقاب  پذیرق  راچاین اف ددیای  شدداید بتوان شددود. در نظان حقوقی ایران نیز

سیدن بط  10قراردادی عطم ماده  شترک بامایاد و حم قانون مدنی ماعقد نمایاد و اعهد بط ادامط مذا ره اا ر اوانقی م

مرابعط بط اشخاص  ا ث را نیز اه یکدیگر ساب نمایاد می اوان راه حای شطیط بط حقوذ  امن ال را در پیش گرنت 

ارکِ آن  رده را بط ادامط گفت و گو و ح دددول قرارداد ا زان نمود. اما   یو عرنی  ط اعهد بط ادامط مذا ره نموده و

ط بط ایاکط قواتد تمومی قرارداد ما تقدی را صددویح می داند  ط موضددوع آن معاون و واقعیت آن اسددت  ط با اوب

مشخ  باشد نمی اوان رویط حقوذ  امن ال را بط سادگی در حقوقی ایران پذیرنت. هیرا موضوع اعهد عرنین در 

اند اما اوانم  مثال باال مشددخ  نیسددت. بط بیان دیگر هرچاد عرنین اعهد بر ادامط مذا ره اا ح ددول تقد نموده

شخ  ا زان  ست. باابراین نمی اوان عرنین مذا ره را بط انعقاد قراردادی م نهایی آای قاب  پیش بیای نطوده و مطهم ا

                                                           
32 . agreement 
33 . Ewan Mckendrick, contract law (text, cases and materials), p.501. 
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نمود هیرا موضوع اعهد آن ها )توضین و شروط قرارداد نهایی( مشخ  نطوده است. با این همط باید گفت  ط در 

سددتاد  ط چون بهترین راه بطران خسددارام ا زان نات  هیان بط ابرای برخی بر این نظر هبین نویسددادگان حقوقی 

اص  اعهدی است  ط نقض نموده می اوان او را بط مذا ره ا زان نمود. ا طتط این سخن در بایی م داذ می یابد  ط 

مذا ره یک عرف بدون د ی  مذا ره را ارک  رده اسددت.  ذا نمی اوان در سددایر موارد اه قطی  انشددای اعاتاا یا 

مواهی اه بطران تیای بهره برد. عرنداران این نظریط می گویاد  ط اشدددخاص در مذا راا خود اعهد بط رتایت 

ست  ط  سن نیّت دارند و نطاید مذا ره را بدون د ی  ماطقی و متعارف ناامان بگذارند. در نتیجط بهترین راه این ا ح

کم  ایم. در مقاب  تده ای بط حم گفتط اند  ط این اعهد قائم بط متخاه را بط میز مذا ره برگردانیم و بط ا زان او ح

سوی  شخاص را بط ادامط آن ا زان نمود و اه  ست  ط نمی اوان ا شخ  بوده و تماً ماهیت مذا ره بط گونط ای ا

 دیگر اص  آهادی قراردادی مانع اه آن می شود  ط اشخاص را بط بهانط نقض حسن نیّت در مذا راا پیش قراردای

مازن بط انعقاد قرارداد نماییم. ناذا بط نظر می رسدددد امکان بطران تیای و اومی  مذا ره انتزاتی بوده و در تم  

 میسور نخواهد بود. 

 د بطران بایگزین 5د2

متداول ارین شیوه بطران هیان های وارده پرداخت خسارا است. بدین نوو  ط با اوبط بط مطاایی  ط در خ وص 

شخ  می  ایم و آن گاه نات  هیان  ضرر قاب  بطران را م ضوابط  شرایط و  ستو یت پیش قراردادی پذیرنتط ایمم  م

نماییم. اعیین ضدددرر قاب  بطران در بخش  را مازن بط پرداخت هزیاط ها و خسددداراای  ط قابایت بطران دارند می

   مستو یت پیش قراردادی آمده است.مربوط بط شرایط اوقم 
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 گیرینتیجط 

سم و مافعت گرایی انراعیم دیگر نمی اوان بط  سطاا پیچیده دنیای  اونی و رواج روهانزون ما یاو ی با اوبط بط ماا

ی در آن امسددک نمود و انتظار اامین نیاههای بامعط را داشددت. اجربط اصددول حقوقی پیشددین بدون ایجاد ایییراا

صط قرارداد صواط اقت اد و تر ست  ط آهادی در  شری بط مرور همان دریانتط ا ها بهترین راه برای ایجاد تدا ت و ب

شد. اما بط مرور همان ست و می اواند نظم و تدا ت را در ب عد حقوذ قراردادها اوقّم بخ سیم  روا ا شدا  اق و 

شر ت  صط بین ا ماای و همچاین با ورود دو ت ها اه عریم  صاً در تر شخاصم خ و گرنتن نفع گرایی در بین ا

شد و  شکااده با شدا  ص  آهادی قراردادی می اواند بط  شد  ط ا شخ   صواط اجارا خاربی م های دو تی بط 

سا سایرین و ابزاری برای رقابت نا سارا بط  ساختن خ ستاویزی برای وارد  شد. باابراین حقوقدانان د  م بین اجار با

سعی در بیان راه ح  هایی بط ماظور باوگیری اه سوء استفاده های احتما ی در مرحاط مذا راا قراردادی نمودند. 

ستوار نمودند ستدالل را بط وبود پیش قرارداد ا سن نیّت )بط گروهی بایان ا ص  ح ستااد بط نتایج ا . برخی نیز با ا

و تده ای اربیح دادند  ط با اسدتفاده اه اتوری های قدیمی اه بماط نظریط  ن( در این راه  وشدیدندمعاای ا زامی آ

اق ددیر نوتیم اسددتفاده بابت یا ماع سددوء اسددتفاده اه حم بط مطارهه با بی تدا تی بروند. آنچط در قواتد حا م بر 

سن نیّت و نتاروابط  ص  ح شم می خوردم پذیرق ا شتر بط چ ست. در حقوذ ایران بین ا ماای بی ص  اه آن ا یج حا

ستااد بط ماده  شخ  در مرحاط  1می اوان با ا سطیبم در مواردی  ط  ستو یت مدنی و قا ب های اااف یا ا قانون م

 پیش قراردادی باتث ورود هیانی ناروا بط عرف مذا ره شده استم حکم بط ا زان او بط بطران خسارا نمود.
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  ماابع

  ریم قرآن

 ا ه: نارسی

 .1393اخاقیم بهروه و امانم نرهادم اصول قراردادهای اجاری بین ا ماایم انتشاراا شهر دانشماهرانم  .1

 ی مطا عط با قراردادی؛ پیش ی دوره آن در پیامدهای و نیت حسن و خزاییم سیدتایم اص  باریکاوم تایرضا .2

سطم مجاط و انگایز حقوذ اططیقی در ستر حقوقی نران سال )تامی یدادگ شی(  /  76 ی شماره/  75 پژوه

 .1390 همستان

سوو یت و قاطریم پیمان سعیدم رامین پور .3 شی مدنی م م  اجارا حقوذ قراردادی در پیش مذا راا قطع اه نا

 .1397م اابستان 4ا ما م مجاط دانش حقوذ ما یطم سال اولم شماره  بین

ضی .4 ضعیت حابی پورم مرا ستو یت حقوقی م و ضاییم دورۀپیش  م  قراردادیم نرهاگاامط دیدگاههای حقوذ ق

 .79 همستان م 42 شمارۀ م 42

سؤو یت های مدنی داخای و بین ا ماای و  .5 ضام چا ش های حقوقی در م داراب پورم مهراب و تا ی پااهم تایر

 .1396راهکار اوس  بط ورشکستگی بین ا ماایم انتشاراا خرسادیم اهرانم 

 .1389در مستو یت مدنیم بایاد حقوقی میزانم اهرانم بهار دیامیم احمدم حسن نیّت  .6

 .1385ژوردنم پااریز )اربمط ادیبم مجید(م اصول مستو یت مدنی )چاپ دون(م نشر میزانم اهرانم  .7

شاراا  .8 صول حقوذ قراردادهای اروپا و حقوذ ایران )مطا عط اططیقی(م انت شعاریانم ابراهیم و ارابیم ابراهیمم ا

 .1389نروهقم اطریزم 

حقوذ اعهداا )مطا عط اططیقی عرح اصدداحی حقوذ اعهداا نرانسددط با  شددعاریانم ابراهیم و ارابیم ابراهیمم .9

 .1393حقوذ ایران و اسااد بین ا ماای(م انتشاراا شهر دانشم اهرانم 

 .1392عا ب احمدیم حطیبم مستو یت پیش قراردادیم بایاد حقوقی میزانم اهرانم بهار  .10

شانم قطو ی .11 ستو یت و مهدی دران سعیدم م سایم  شی مو  در اططیقی مطا عط)قراردادی  پیش مذا راا قطع اه نا

 دونم سال خ وصیم حقوذ پژوهش ن ااامط م (اروپایی و ا ماای بین قراردادهای نرانسطم اصول ایرانم حقوذ

 .1393 اابستان هفتمم شماره

 .1386انتشاراا دانشگاه اهرانم اهرانم  ااوهیانم ناصرم ا زان های خارج اه قرارداد )ضمان قهری(م  .12

 قرارداد.  نقض اه ناشی مستو یت نظان اططیقی م مطا عط مفیدیانم شراره .13
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