
  Research Article 

Vol. 2, Issue. 1, Spring 2022 (P. 19 – 37) 

 

Journal of 

Religious Research & Efficiency   
 

 

Governance of Good Faith as a Jurisprudential and Moral 

Principle on Commercial Credit Insurance Contracts 

 
   _________     1 Diba Jafari     _________ 

 

1. Ph.D. Student, Department of Private law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, 

Iran. 

 

 

 

DOI:10.22034/NRR.2021.46183.1079 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13566.html 

Corresponding Author: 

Diba Jafari 

ABSTRACT 

Good Faith as a principle that can be deduced from religious and jurisprudential 

texts, trough time, has been converted to a legal rule and eventually benefits 

from the legal sanctions. The legal feature of this principle draws the sequence 

of non-observance from the afterlife sequence to the present world and affects 

legal acts and events. Although this principle has overshadowed all contracts, 

just in insurance contracts the utmost good faith is needed. The principle of 

good faith is doubly important in credit insurance because of the continuous 

relationship between the insurer and the insured due to the special features of 

this type of insurance and the commitment of the insurer to disclose at all stages 

of the contract. In other Words, the Commercial fate of the insured and the 

insurer in this contract is so intertwined that pushes them to the border of 

business partners. The present article is a descriptive-analytical review of the 

principle of good faith in the credit insurance contract from each parties' side. 
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 :نویسنده مسئول

 دیبا جعفری
 چکیده

 به عالوه بر جنبه اخالقی و دینی، نیت به عنوان اصلی که از متون دینی و فقهی  قابل برداشت است، سنحُ

وجود جنبه  گردد.مند میبهرهنیز  حقوقی اجرای ضمانت و به تبع از نموده تن بر حقوقی جامه زمان مرور

مد عدم رعایت آن را از مجازات اخروی به دنیای کنونی کشیده و  اعمال و وقایع احقوقی در این اصل، پی

 به بیمه قراردادهای در تنها لکن است، افکنده سایه قراردادها تمامی بر اصل سازد. اینحقوقی را متأثر می

 و گذاربیمه میان مستمر ارتباط دلیل های اعتبار، بهاست. در بیمه شده اشاره نیت حسن نهایت وجود لزوم

 عقد، مراحل تمامی گذار درافشای اطالعات بیمه به تعهد و بیمه نوع این خاص هایویژگی جهت به گربیمه

 به آنچنان قرارداد این در گربیمه و گذاربیمه سرنوشت اینکه یابد، چهاصل حسن نیت اهمیت دو چندان می

 تحلیلی-توصیفی بررسی رو، پیش مقاله برد.می پیش تجاری شرکای مرز تا را آنها که است شده ممزوج هم

 باشد. می طرفین از یک هر جانب  از اعتبار بیمه قرارداد در نیت حسن هایجلوه

 ایمیل:
dibajafari1@gmail.com 

 1400/10/13تاریخ دریافت: 

 1401/01/23تاریخ پذیرش: 

 1401/02/12تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

اصل حسن نیت، افشای 

 .اطالعات، بیمه اعتبار، فقه
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 بیان مسأله

کننده ( منعکس106: 1396حامد، است )قاسمیاخالقی که در حقوق نهادینه شدهعنوان مفهومی حسن نیت به 

انتظار هر یک از طرفین قرارداد از طرف مقابل است که تعهدات ناشی از قرارداد خویش را به درستی و منصفانه 

های نظر از آنکه ارزشصرف .(331 :1999پاور،  ای که در دنیای تجارت متعارف است به انجام رساند )و به شیوه

( حسن نیت، 87: 1399گرا ) سربخشی، اخالقی را با چه مبنایی توجیه نماییم و آنها را غایتگرا بدانیم و یا وظیفه

 به عنوان ارزشی اخالقی شناخته شده است. 

)موسوی گرداند، ضمانت اجرای نقض قواعد اخالقی و دینی است آنچه اخالق و دین را از حقوق متمایز می

( به  عبارتی  اگرچه الزامات  فقهی، قانونی و اخالقی ممکن است نظیر هم باشد، اما  129: 1399و سربخشی، 

 توالی آنها در صورت نقض، متفاوت است.

( از امری 3042: 2006نکته شایان توجه اینکه امروزه حسن نیت به مثابه صداقت در رفتار و  اهداف )میشل، 

اخالقی، پا فراتر نهاده و به جهت توافق بشریت بر آن و نظر بر اینکه رعایت آن منفعت همگان را محقق وجدانی و 

( از پشتوانه حقوقی برخوردار گردیده و خود محکی بر صحت اعمال 55: 1390خواهد نمود )باریکلو و خزائی،

یشه در نظم عمومی دارد )دیلمی، شود. این اصل با مبنای مستحکم اخالقی، عقالئی و فقهی، رحقوقی تلقی می

(.  علی الخصوص در جامعه اسالمی که مسائل قانونی، اقتصادی و مالی با اخالق و فقه اسالمی 115: 1397

( و حسب شرع مقدس اسالم، رعایت اصل حسن نیت 117: 1399منطبق گردیده است ) محمدی و جعفرزاده، 

قراردادی، انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادی امری مطلوب و پسندیده در تمامی مراحل قراردادها اعم از مذاکرات پیش 

 (.75: 1393است )سیمایی صراف، 

است )انصاری قراردادهای بیمه از معدود قراردادهایی است که حد اعالی حسن نیت در آن الزم دانسته شده

جز از طریق شخص وی برای گذار، به . در بسیاری از موارد دسترسی به اطالعات بیمه(22: 1391و دهنوی، 

گر مقدور نیست، به عنوان مثال در قراردادهای بیمه عمر و یا تکمیلی درمان، چه بسا تنها فردی که از میزان بیمه

گذار است. همچنین ممکن است امکان دسترسی به اطالعات برای سالمتی خویش به درستی مطلع باشد، خود بیمه

های گزاف امکان پذیر گردد که با توجه به تعداد تب تنها با صرف هزینهوجود داشته باشد، لکن مرا گربیمه

قراردادهای شرکتهای بیمه، اساساً کشف اطالعات توسط شرکت بیمه با توجه به مخارج، وقت و نیروی انسانی 

شده  توسط  مورد نیاز، نه میسور و نه معقول است. بر این مبنا شرکت های بیمه ناگزیر از اعتماد به اطالعات افشا

 است. گذار  هستند. به همین جهت است که قید حسن نیت به حد اعالی آن در قراردادهای بیمه الزام گردیدهبیمه

 
1. Power 
2. Mitchell 
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( چه اینکه 561: 2013قرارداد بیمه اعتبار، چه بسا بیش از سایر انواع بیمه ریشه در اعتماد طرفین دارد )ژو، 

گذار است و با توجه به جنبه بازرگانی اطالعات واصله از جانب بیمه گر در بسیاری از موارد تنها براتکای بیمه

 گر وجود ندارد. قراردادها و تعدد مشتریان فروشنده، امکان رصد تمامی آنها برای بیمه

ای پیرامون حسن نیت در قراردادها نگاشته شده است. لکن کاربرد و جایگاه عملی آن در بیمه مقاالت عدیده

های بازرگانی تاکنون مورد بررسی مستقلی قرار نگرفته است. تطبیق ن یکی از مهمترین اقسام بیمهاعتبار به عنوا

مباحث فقهی با مسائل روز و آزمون نهادهای فقهی در بستر قراردادهای جدید، گامی مهم در راستای روزآمد و 

واقع خواهد شد و سپس آنچه به عنوان باشد. بر این مبنا ابتدا مفهوم حسن نیت مورد بررسی پوینده نمودن فقه می

های حسن نیت در این قرارداد هم از جانب گردد. در نهایت جلوهبیمه اعتبار تجاری مطمح نظر است، شرح می

 گذار و  نهایتاً تبعات آن به بحث گذارده خواهد شد. گر و هم بیمهبیمه

 ای حقوقی بر تنای فقهی و اخالقی با جامهحسن نیت، قاعده .1

: 1390است )باریکلو و خزائی، حسن نیت به مثابه اصل متعالی اخالقی و وجدانی هماره مورد تأکید ادیان بوده

گیرد و هدف آن رواج فضلیت و امحا رذیلت در جوامع است )کاتوزیان و (. این اصل از اخالق نشأت می54

های جدی اتی با هم دارد، لکن تفاوت(. هدف و گستره حقوق و اخالق، اگر چه اشتراک169: 1392عباس زاده، 

(. یکی سامان دادن امور اجتماع را در سر دارد و دیگری 29: 1390خورد )غالمی،نیز در این میان به چشم می

ای، قواعد اخالقی، به منظور حفظ پروردن فضائل در فرد و طی طریق به سوی کمال را. اما در موارد عدیده

(. یکی از این 170: 1392زاده، گردند )کاتوزیان و عباسمند میحقوقی بهرهمصلحت عمومی، از ضمانت اجرای 

موارد، اصل حسن نیت است که امروزه از یک سجیه اخالقی پا فراتر نهاده و به ضرورت حقوقی بدل گردیده 

مد (. در واقع با حکم فرمایی حسن نیت روابط حقوقی، ساده، مطمئن و کارآ34: 1393است )نقیبی و همکار، 

 به آن پذیرش از بیش مراتب به آن دینی و اخالقی صبغه که ایقاعده (.86: 1395خواهد گردید )حاجی پور، 

 .(53: 1393 صراف، سیمایی) است  حقوقی ایقاعده عنوان

(، مبین نوعی 71: 2004این اصل که ارائه تعریفی از آن به جهت ذهنی و کیفی بودن آن، دشوار است )تالتلی، 

(. فرهنگ بلیک آن را حالت ذهنی 3: 1386صداقت و اخالق محوری در مراودات است )اسکینی و شهرکی، 

های رفتار مطابق با عرف و و حداقل مبتنی بر صداقت عقیده و پایبندی به تعهد در برابر دیگری، مراعات الزامات

تعریف  کارگیری تقلب و حیله و قصد برای آنانصاف در اعمال اعم از تجارت، کسب و کار و نیز اجتناب از به

 
1. Jus 
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 قانون بیمه دریایی انگلستان دانسته اند (. خاستگاه این اصل در حقوق بیمه را713: 2004می نماید )گارنر، 

موضوعه برخی از کشورها به صراحت به این اصل اشاره نموده و نیز تعهد به آن در (. قوانین 9: 2004تالتی، )

(. این 221: 1390کنوانسیون بیع بین المللی کاال آمده است )قاسمی عهد،   7برخی از اسناد بین المللی نظیر ماده 

از اصول انکار ناپذیر  اصل آنچنان جای خود را در روابط حقوقی باز نموده است که در حال تبدیل شدن به یکی

( و به  تعبیر بسیاری 229تلقی می گردد )همان: جهانی است که شرط خالف یا تحدید آن در تغایر با نظم عمومی 

 (.128: 1399در زمره اصول حقوق بین الملل به شمار می آید )کریمی، 

موارد متعددی، نظیر بحث امانت شود، لکن در اگرچه در فقه هیچ تئوری مستقلی با عنوان حسن نیت یافت نمی

و لزوم وجود سوء نیت در امین برای احراز خیانت وی، موضوع تدلیس و غرور به مفهوم آن اشاره گردیده است 

(. منع اعمالی نظیر آراستن عروس، پیراستن کاال به  منظور فروش به جاهل ناشی 8: 1386)موسوی بجنوردی، 

( که البته برخی موارد نظیر این دو مثال اخیر، ضمانت اجرای 63: 1393از این اصل بوده است )سیمایی صراف، 

حقوقی داشته و برخی نظیر منع تلقی رکبان و  منع وارد شدن به معامله دیگری تنها  مذموم و مکروه تلقی شده 

 (. 64است ) همان: 

، منجر به  ابطال آن به عنوان یک قاعده از منظر فقهی، فقد حسن نیت در اعمال حقوقی بر خالف عبادات

توان به مثابه یک اصل کلی حمایت از فرد با حسن نیت را می (. لکن63: 1399نخواهد گردید )باقری و دیگران، 

(. عباراتی نظیر احسان، برٌ، انصاف در  متون دینی و فقهی 30: 1397در فقه  مالحظه نمود )ایزدی فر و دیگران، 

آنجا که   21(. عبارت احسان در سوره توبه آیه12: 1396)نجفی و تقی زاده، معادل با حسن نیت ذکر شده اند 

(.  همچنین 27: 1390می فرماید »ما علی المحسنین  من سبیلِ« به حسن نیت تعبیر شده است )احمدی و کالئی، 

سوره  282 -233 -231نفس نهی از ضرر نیز که در موارد متعددی در قرآن کریم آمده است، نظیر آیات شماره 

( 818: 1984، 1)سامر سوره نساء نیز چنانچه حسن نیت را نفی از ورود ضرر به دیگری تلقی نمایم 12بقره و آیه 

است. همچنین این موارد نهی از ضرر، از منظرکارکردی نیز  در موارد مزبور در راستای حسن نیت به کار رفته

 (.56: 1393یمایی صراف، مرحله اجرای قرارداد نظیر حسن نیت عمل می نمایند )س

: 1396البته نباید از  نظر دور بماند که حسن نیت مشتمل بر کیفیات نفسانی و وجدانی است )نجفی و تقی زاده، 

 رود که با ورود به بستر حقوق و فقه ابعاد جدیدی یافته است.( که مفهومی مجرد و انتزاعی به شمار می13

ای به دنبال ده است و مسلماً هر یک از طرفین عقود در عقود مغابنهدر حقوق قراردادها اصل بر حاکمیت ارا

منافع خویش است. حسن نیت ابزاری است که بر اصل آزادی مذاکره حد میزند و آن را از تاختن بر حقوق و 

 (. 83: 1395دارد )حاجی پور، منافع دیگری به منظور افزودن بر منافع خود، باز می
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 ( و103: 1990، 1اکنور)ک آن، چه حسن نیت را متخذ از اصل وفای به عهد بدانیم نظر از مبنای تئوریصرف

( حسن نیت بر تمامی قراردادها سایه 59: 1998، 1گیریم، )سلکتریم چه عرف را مبنا و منشائی برای آن در نظر

مه یکی از این نماید و بیتر میافکنده است. لکن ماهیت برخی از قراردادها، نقش حسن نیت در آن را پررنگ

این اصل، آنچنان در قراردادهای بیمه، حائز اهمیت است که این  (33: 1390قراردادهاست )امینی و ابراهیمی، 

( و بر این مبنا، حسن نیت را قید ضمنی تمامی 333: 1369قراردادها را »عقود حسن نیت« نامیده اند )کاتوزیان، 

 (.176: 1384قراردادهای بیمه  دانسته اند )السان،

توان در نظر آورد، حسن نیت ناشی از جهل که دارای جنبه ذهنی و روانی بوده و دو جنبه برای حسن نیت می

گردد. به عنوان مثال در مواردی نظیر منجر به تعدیل حکم قانونی و عدم اجرای اثر قانونی بر مرتکب فاقد علم می

گردد. وجه دیگر حسن نیت، ر اعمال یاد شده، بار نمیتصرف به شبهه و یا وطی به شبهه احکام قانونی مترتب ب

حسن نیت ناشی از رفتار به مثابه محکی بر رفتار و عملکرد و گفتار صادقانه و شفاف متعاملین از مذاکره تا اجرای 

( که در قراردادهای 169: 1393قرارداد و عدم به کارگیری، دروغ و نیرنگ و فریب است )کاتوزیان و عباس زاده،

 مه، این جلوه از حسن نیت منظور نظر است. بی

گیرد، آیا نفس عدم  صداقت در خصوص  اینکه برای احراز عدم حسن نیت چه محکی مورد استفاده  قرار می

بیمه گذار و سوء نیت وی از بعد ذهنی کافی است یا خیر؟ الزم به توضیح است که )انصاری و عسگری دهنوی، 

نه بعد ذهنی آن، که تبلورات آن در قالب عینی مد نظر است، چه اینکه معیار در ( منظور از حسن نیت 28: 1391

(. به عبارت دیگر بذل توجه 161: 1397حسن نیت عینی است. لکن صداقت عنصری شخصی است )فیضی پور،

از  و حسن نیت به عنوان انتظار هر یک باشدبه حقوق و منافع دیگران در مراودات، از اسباب این حسن نیت می

ای منصفانه، منطبق با عرف و به درستی طرفین از طرف مقابل مبنی بر انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شیوه

ای عینی، به مثابه وجهی دارای کاربردی عمومی . با این شرح، حسن نیت واجد جنبه(333: 1999پاور، باشد )می

 رود. های درونی فرد، فراتر میمبتنی بر اندیشهای صرفاً ارزشی و گردد و از ضابطهو  بیرون از فرد می

 بیمه اعتبار تجاری .2

و  گرفتن پول، اعتماد به توانایی فرد برای بازپرداخت دینبه مثابه اعتماد، قابلیت یک فرد برای  قرض1اعتبار

(. 396: 2004 2گاردنر،)نماید، تعریف گردیده است که فروشنده برای پرداخت دین به خریدار اعطا میزمانی

اند بدون اینکه پرداخت بالفاصله انجام همچنین اعتبار را به معنای روشی از خرید یا فروش کاال و خدمات دانسته

معنای این کلمه در عبارت »بیمه اعتبار« نیز با تعریف مزبور قرابت دارد )حقیقی کفاش  .(17: 1985، 2شود )هال

 
1. Credit 

2. Gardner 
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گذار )فروشنده( در موارد فروش (. با این شرح، بیمه اعتبار تجاری پوشش دهنده دارایی بیمه28: 1393و دیگران، 

خریدار، جبران مافات  با اعطای مهلت برای بازپرداخت و به عبارتی فروش اعتباری است که در صورت قصور

دهد و به این گذار را پوشش می(. در واقع این بیمه، حساب بستانکاری بیمه9: 1389نماید )صحت و زندی، می

انجمن بین المللی ) نمایندطریق کسب و کارها را در برابر ریسک قصور خریدار از تعهدات پرداخت حفاظت می

 (.9: 2015، 2بیمه اعتبار و  ضمانت

چرخد و هر اعطای اعتباری با ریسک فرض، چرخ دنیای تجارت کنونی بدون اعتبار نمیوان یک پیشبه عن

تواند امنیت و توأمان خواهد بود. ورشکستگی خریدار، قصور عامدانه و یا ناگزیر از پرداخت و  نیز قبول کاال می

نیز نام  1هاشدنیرا  بیمه دریافت های فروشنده را به چالش بکشد. بیمه اعتبار تجاری که آنحتی حیات شرکت

اند، خسارات ناشی از عدم پرداخت و تأخیر در پرداخت بها را در قراردادهایی که پرداخت ثمن با دریافت نهاده

رهاند. از آنجایی که در قراردادهای مثمن همزمان نیست، جبران نموده و به این طریق فروشنده را از مهلکه می

خورد؛ آنچنان که گوئیا آن دو، شرکای گذار به نوعی در هم گره میگر و بیمهسرنوشت بیمهبیمه اعتبار تجاری، 

 تر می گردد. تجاری هستند؛ الزامات رعایت حسن نیت از جانب طرفین، پر رنگ

 مقتضیات اصل حسن نیت در عقد بیمه .3

: 1391جاری است )انصاری و دهنوی،بیمه در زمره معدود قراردادهایی است که اصل حد اعالی حسن نیت در آن 

: 1397، تعهدی حقوقی بوده و ضمانت اجرای آن را به دنبال دارد. )دیلمی، 2( که امروزه بیش از تکلیف اخالقی21

اما در پاسخ به این سوال که حیطه این اصل تا کجاست و در کدامیک از مراحل عقد بیمه وجود آن ضروری  (104

اند که از مذاکرات پیش قراردادی رابطه طرفین در عقد بیمه دانستهپیوست دائمی  است؟ باید گفت حسن نیت را

ای (، چه اینکه طبیعت معامالت بیمه181: 1384آغاز و تا انعقاد قرارداد و اجرا و خاتمه آن ادامه دارد )السان، 

گذارد، اتکا کند. اختیارشان می گذار بر حسن نیت و اطالعاتی که طرف مقابل درگر و بیمهنماید که بیمهحکم می

این مهم حدوثاً و بقائاً در عقد بیمه جاری است، به این شرح که هم قبل و هنگام انعقاد قرارداد و هم پس ازآن و 

 (.50: 1391در جریان قرارداد وجود آن ضروری است )نعیمی، 

گذار نسبت به هم  و یکی از عناصر گر و بیمهحسن نیت یکی از اصول حاکم بر عقد بیمه و تعهد متقابل بیمه

(. تعهد به ارائه اطالعات قرارداد چه در مراحل پیش قراردادی 49: 1393اصلی اعتبار قرارداد بیمه است )بابایی،

گردد )امینی و قاسمی عهد، و چه پس از آن از مهمترین نتایج این اصل است که تعهدی مستمر و طرفینی تلقی می

 گر در ذیل خواهد آمد:گذار و بیمهصل حسن نیت از جانب بیمهمقتضیات ا (130: 1391

 
1. Account Receivable Insurance 

2. Ethical duty 
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 گذارمقتضیات  اصل حسن نیت از جانب بیمه. 1-3

 ارائه اطالعات اساسی .1-1-3

 در مذاکرات پیش قراردادی :الف

واداشت اگر چه به عنوان یک اصل تحصیل اطالعات با خود فرد است و نمی توان دیگری را به ارائه اطالعات 

( لکن این تلقی متأثر از نظریات مختلفی تغییر نموده که حسن نیت یکی از اهم آنهاست. 32: 1986، 1)لگراند

 (87: 1395)حاجی پور، 

نماید تا بنای قراداد از طریق مذاکرات پیش از انعقاد آن به درستی نهاده شود اصل الزام قراردادها ایجاب می

 1عدم تقارن اطالعات (.151: 1384نعقد شده و مستوجب اجراست )السان، تا عقدی حاصل آید که صحیحاً م

(. از این روی که به فردی که از 147: 1395یکی از بسترهای مخدوش نمودن حسن نیت است )زمانی و رفیعی، 

مه از بی اطالعات در قرارداد تعهد به  افشایدهد. موقعیت برتر اطالعاتی برخوردار است، مجال استفاده سوء می

گر تلقی می شود تعهدات اساسی است چه اینکه زیربنای تعهدات طرفین را تشکیل داده و مبنای محاسبات بیمه

(. بر این مبنا کلیه اطالعات مربوط به قرارداد و شرایط اعتباری و حدوث هر واقعه 21: 1391)انصاری و دهنوی، 

تواند تخمینی از ضررهای پیش رو و مسئولیت و وی میگر اطالع داده شود به این نحبایست به بیمهمرتبط می

حسن نیت را گرانیگاه مذاکرات پیش قراردادی دانسته اند  (.14: 2013ژو، خویش در این خصوص داشته باشد )

 . (56: 1390)باریکلو و خزائی، 

گذار، حداقل شده توسط بیمهگر عمالً از اتکا به اطالعات ارائه های عملی، بیمهبا توجه به واقعیات و ضرورت

تا حدودی که کسب اطالعات از منابع دیگر برای وی امکان نداشته و یا مقرون به صرفه نباشد ناگزیر است 

گذار به افشای صحیح  زمینه این اتکا را (. اصل حسن نیت با وادار نمودن بیمه22: 1391)انصاری و دهنوی، 

گذار اطالعات مربوطه را به موجب شنهاد بیمه به عنوان سندی که بیمه(. پی66: 1383آورد )آل شیخ، فراهم می

 (.60: 1390گذار دانست ) باریکلو و خزائی، توان اولین مبنای احراز حسن نیت بیمهآن ارائه نماید را می

و  داندبایست مراتبی را که در مورد خطر میگذار میبه جهت تعهد به افشای منبعث از اصل حسن نیت، بیمه

از (. 27: 1391گر برساند )انصاری و دهنوی، یا عرفاً باید بداند با رعایت دقت، صداقت و امانت به  اطالع بیمه

آنجا که نیت امری ذهنی و وابسته به فرد است، حسن نیت در قراردادها بیش از همه چیز به قصد طرفین بستگی 

ی دیگر عرف به مثابه ابزاری برای درک عینیت دهد. از سودارد و این به ضابطه حسن نیت رنگ شخصی می

گردد رود، لذا از هر دوی این ضوابط در سنجه  حسن نیت در قراردادهای بیمه استفاده میحسن نیت به کار می

 
1. Information asymmetry  
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گر خاص حائز اهمیت باشد و همچنین حقایقی گذار و بیمه(. براین مبنا حقایقی که از منظر بیمه59: 1384)کوشا، 

این اطالعات عموماً با میزان  بایست ابزار گردد.گر متعارف مهم و اساسی باشد، میگذار و بیمهیک بیمهکه از منظر 

 .(235: 2002، 1)کولمن تعهد شرکت بیمه و عوامل اثرگذار بر قبول تعهد از جانب آنها، مرتبط است

که  1گر محتاطمعیار بیمهبا این شرح، دو محک برای اساسی تلقی نمودن اطالعات، قابل دستیابی است؛ 

داند گر محتاط در پذیرش پوشش ریسک، تأثیر گذار است را الزم به افشا میاطالعاتی که در تصمیم یک بیمه

گذار معقول از موضوعات واجد که مناط را تشخیص بیمه 3گذار معقولو معیار بیمه2(1: 1996)مصلح الدین، 

 .(16: 2004، 1دهد )سینگ آواتاراهمیت و الزم و ضروری قرار می

ای که مرتبط با موضوع بیمه است، اعم از اینکه از گذار یا نماینده او مکلف است که کلیه اطالعات عمدهبیمه

گذار به عنوان یک فرد معقول گر ارائه نماید. در واقع بیمهبه بیمهبایست داشته باشد را آنها اطالع داشته و یا می

گر قرار دهد )انصاری و بایست عالوه بر ارائه اطالعات خویش، اطالعات الزم را کسب کند و در اختیار بیمهمی

خریدارانش و گذار ملزم است آخرین اخبار مربوط به های اعتبار، بیمه(. بر این مبنا در بیمه39: 1391دهنوی، 

(. با این شرح تمامی موارد مندرج در 132: 2013)ژو،  گر برساندهر گونه اطالعات مرتبط را به سمع بیمه

(. 61: 1384گر شود، مستلزم افشا است )کوشا، پرسشنامه و هر آنچه که  ممکن است منجر به افزایش تعهد بیمه

گر از  مراودات اعتباری با خریدار مزبور و زان پوشش بیمهبرای هر خریدار، به  مثابه می 4تعیین حدود اعتباری

گر، با گذار با خریداران بدون اخذ رضایت بیمهبه عنوان میزان مراودات تحت پوشش بیمه 5نیز حدود صالحدیدی

بایست حسب اصل حسن نیت، به نحو منصفانه تمامی گذار میگیرد. بیمهتکیه بر اطالعات یاد شده صورت می

ات مرتبط که وی از آنها اطالع دارد و یا می بایست به حکم رفتار خوب در روال یک تجارت عادی اطالع اطالع

: 2013ژو، گر گزارش نماید )داشت و در ارزیابی ریسک، پذیرش آن و تعیین حق بیمه موثر است را به بیمهمی

36) . 

( با عنایت 577: 2001، 6)آنتونی و تار موده انداین تعهد آنچنان مهم است که از آن به عنوان تعهدی جهانی یاد ن

تواند گذار مبنایی برای ارزیابی ریسک و حق بیمه می باشد، فقدان اطالعات یاد شده میبه اینکه  اطالعات بیمه

ای اندک در برابر پذیرش ریسکی توازن قرارداد بیمه را بر هم زند و به عبارتی منجر به این امر شود که حق بیمه

گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری و یا اظهاری قانون بیمه، چنانچه بیمه 12بزرگ تعیین شود. حسب ماده 

نظر از اینکه گر بکاهد، صرفنادرست نماید، به شرحی که موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن نزد بیمه

 
1. Prudent Insurer 

2. Musleh-ud-din 

3. Reasonable Insured 

4. Credit Limits 

5. Discretionary Limits 
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که به  مواردی  13ماده  اطالعات یاد شده تأثیری در وقوع حادثه داشته باشد یا نه، عقد بیمه باطل خواهد بود. در

گر میان است که در این حالت بیمهگذار نباشد مقرر شدهپردازد که این عدم ارائه اطالعات ناشی از عمد بیمهمی

 التفاوت حق بیمه مخیر خواهد بود.فسخ قرارداد و یا مطالبه مابه

 در روند اجرای قرارداد: ب

افزایش میزان خطر به دالیلی در طی اجرای قرارداد متصور باشد، از آنجایی که عقد بیمه، عقدی مستمر می

بایست بالفاصله باشد. تشدید خطر به مثابه  افزایش سطح و میزان رخداد خطر در طول اجرای قرارداد میمی

 گر برسد. گذار به اطالع بیمهتوسط بیمه

ای می ه و خطر موضوع پوشش بیمهچه اینکه اعتبار قرارداد بیمه مستلزم وجود و تداوم موازنه میان حق بیم

(. مناط از تشدید خطر، تغییر در شرایط به نحوی است که این موازنه را بر هم زند و 11: 1397باشد. )افشاری، 

گرفت از گر در  مقام اتخاد تصمیم برای پوشش خطر در برابر ریسک مزبور قرار میبه همین جهت چنانچه بیمه

 (.145: 1390، پوشش آن تن می زد )قاسمی عهد

گر دانست )ایزانلو و لطفی، گذار به بیمهتوان پیشنهاد اصالح قرارداد بیمه از سوی بیمهدرواقع تشدید خطر را می

 توان از این منظر نگریست.(. درخواست گشودن حدود اعتباری جدید و یا افزایش این حدود را می70: 1390

اینکه عدم  (، چه37: 2013ژو، ز سایر انواع بیمه متمایز می نماید )تعهد مستمر به افشا در بیمه اعتبار آن را ا

پرداخت دین در سررسید، نه پیشآمدی ناگهانی، که چه بسا قرین اَمارات و شواهدی باشد که با رصد 

مراوده حاصل آید. در قراردادهای بیمه اعتبار از آنجایی که معموالً بسیاری از شرکتهای فروشنده، سوابق 1خریدار

طوالنی با خریداران دارند، ممکن است از تغییر وضعیت مالئت خریداران، به نحو مستقیم و یا از طریق رقبا و یا 

گر و تبعیت سایر فعاالن در عرصه تجارت مطلع گردند، در این صورت آنها مکلف به اطالع رسانی فوری به بیمه

قانون بیمه، هر  16کاستن از میزان آن هستند. حسب ماده از راهکارهای شرکت بیمه برای اجتناب از ضرر و یا 

گذار در نتیجه عمل خود،  خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید نماید، الزم است گاه بیمه

گذار نباشد نیز گر را فوراً در جریان مراتب مزبور قرار دهد. چنانچه این تشدید  خطر در نتیجه عمل بیمهبیمه

گر حق دارد حق بیمه اضافه را بایست ظرف ده روز صورت گیرد . در این حالت بیمهع رسانی مزبور میاطال

 گذار اعالم نماید و در صورت عدم پذیرش و پرداخت آن، قرارداد را فسخ کند.محاسبه و به بیمه

 

 

 
1. monitoring 
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 پس از وقوع حادثه :ج

گذار به محض آگاهی از  وقوع از ین جهت بیمهتعهد اطالع رسانی پس از وقوع ریسک نیز تداوم داشته و به ا

گر می بایست اطالع دهد و معموالً در قراردادهای بیمه، مدتی برای انجام این امر تعیین خطر آن را به بیمه

 روز تعیین گردیده است.  5قانون بیمه  15نمایند. مدت مزبور در ماده می

گذاران تعهد به اطالع تعبیر شده است به این شرح که نه تنها بیمهتعهد یادشده که از آن به تعهد مضیق نیز 

(. به 189: 1390رسانی دارند بلکه می بایست در بازه زمانی کوتاهی نیز از عهده این تعهد برآیند )قاسمی عهد، 

 منظور فراهم آوردن امکان تحقیق کافی در خصوص نحوه ورود خسارت، میزان واقعی بودن آن، بررسی امکان

تبانی و نیز امکان تعقیب به موقع  مسبب اصلی و اقامه دعوی در مراجع دادگستری می باشد. در واقع مالحظات 

 (.102: 1393آورد )بابایی، گر برای جبران خسارت و بازیافت آن را در نظر میعملی بیمه

گذار تنها ع اطالع رسانی بیمهگذار را رصد ننموده و در واقگر، وصول مطالبات توسط بیمهدر بیمه اعتبار بیمه

(. با این شرح به محض عدم پرداخت دین 166: 2014، 1طریق اطالع شرکت بیمه از وقوع ریسک است )سالچی

در سررسید و یا اطالع از وضعیت ورشکستگی خریدار و یا اجتناب وی از قبول کاال، مراتب می بایست به  

ست ورشکستگی قبل از تاریخ سررسید دین و یا تحویل کاال رخ شرکت بیمه منتقل گردد. نظر به اینکه ممکن ا

گر منعکس نماید. نماید، به محض اطالع، امر را به بیمهگذار نیز از آن مطلع گردد، حسن نیت ایجاب میدهد و بیمه

سارت گر به پرداخت خقانون بیمه آمده است، عدم تعهد بیمه 15ضمانت اجرای تعهد مزبور همانگونه که در ماده 

 در صورت عدم اطالع رسانی در موعد مقرر است. 

 اجتناب از ارائه اطالعات نادرست و کذب .2-1-3

گذار یک سویه دیگر نیز دارد که همانا اجتناب از ارائه اطالعات نادرست است. تعهد به حسن نیت از سوی بیمه 

مسائل اعم از پاسخ سواالت مندرج در پرسش نامه و  بر این مبنا حسب اصل حسن نیت عالوه بر اینکه تمامی

گذار با صداقت و صحیح افشا بایست توسط بیمهینماید مگر ارائه میمواردی که داوطلبانه برای جلب نظر بیمه

شود. عنصر سوءنیت در اظهارات نادرست و کذب بیشتر شود، وی از ارائه هر گونه اطالعات کذب نیز بازداشته می

 (.50: 1391تواند در ضمانت اجرا اثرگذار باشد )نعیمی و صداقت، محسوس بوده و می

م مطابق با واقع توسط متقاضی بیمه و یا نماینده او در خصوص اظهار نادرست شامل هر گونه اظهار عد

شود. به نماید، میگر را به سوی انعقاد قرارداد متقاعد میوضعیت پیشین و یا حال و یا آتی موضوعی که بیمه

دادی عنوان مثال از آنجایی که سابقه قراردادی خریدار در بیمه اعتبار شایان اهمیت است، کتمان سوء سابقه قرار

باشد. نکته شایان توجه خریدار و یا درج نادرست آن در پرسشنامه، مصداق این اظهار نادرست در بیمه اعتبار می

تواند ضمانت اینکه این اظهارات باید در مجموع و کلیت آن صحیح باشند و مسلماً یک اظهار نادرست جزئی نمی
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ضمانت اجرای عدم ارائه اطالعات  (.178: 1993، 1میاجرای ارائه اطالعات کذب را در پی داشته باشد )ایوا

گذار، بطالن قرارداد قانون بیمه، در صورت اطالع بیمه 13و  12اساسی و نیز ارائه نادرست اطالعات  حسب ماده 

و امکان مطالبه تمامی اقساط حق بیمه و در صورت عدم عمد، پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی )در 

التفاوت از حق بیمه و یا فسخ قرارداد خواهد گر به دریافت مابهعد از وقوع حادثه( و اختیار بیمهصورت اطالع ب

 بود.

 همکاری دراجرا .3-1-3

نماید و وی را از انجام  اعمالی که منجر به حسن نیت در قرارداد متعهد له را به همکاری برای اجرا تکلیف می

(. در واقع 179: 1392ی گردد، باز می دارد )کاتوزیان و عباس زاده، دشوار شدن و پر هزینه شدن قراردادها م

(. 103:2009، 1یکی از  اهداف اعمال اصل حسن نیت در قراردادها ترغیب طرفین به همکاری و اعتماد است )بیلی

گذار متعهد است بیمهبر این مبنا  .(103: 2009، 1حتی تعهد به همکاری معادل حسن نیت دانسته شده است )پدن

تمام جوانب امر را با معیار دیرین پدر خوب خانواده بسنجد و آنچنان رفتار نماید که گوئیا تحت پوشش بیمه نمی 

باشد. از آنجایی که با بری کردن  مسئول  حادثه و یا مصالحه با وی، دیگر محملی جهت ادعا توسط خود اصیل 

ماند؛ لذا  انجام چنین  عملی پس از دریافت گر به جانشینی وی باقی نمیبیمه گذار یا ذی نفع بیمه(  و مآالً)بیمه

 (. 27 :1393منع شده است )بابائی،  گر و از کیسه ویخسارت از بیمه

گذار مکلف به انتقال طلب به شرکت بیمه است. ممکن است  انتقال در مواردی در قراردادهای بیمه اعتبار، بیمه

گر گذار در واقع به نمایندگی بیمهقانونی و قراردادی امکان پذیر نباشد در این صورت، بیمه هایبه جهت محدودیت

گر نیز از تبعات این امر می انتقال تضامین به بیمه (.2014:171سالجی، جهت بازیابی خسارات اقدام می نماید )

ات خریدار به پرداخت مطالبات باشد. چه اینکه در  بسیاری از  موارد فروشندگان، جهت تضمین ایفای تعهد

گر به نمایند. همچنین در مواردی که علی رغم پرداخت خسارت توسط بیمهخویش از آنها وثایقی دریافت می

گذار اعالم می گر بنا به مصالحی اطالع بدهکار از وجود قرارداد بیمه را به مصلحت نداند، به بیمهگذار، بیمهبیمه

ل مطالبات از خریدار گردد و حسب قاعده  حسن نیت بیمه گذار مکلف به این امر نماید تا کماکان پیگیر وصو

 خواهد بود. 

 تعهد به رازداری. 4-1-3

مذاکرات پیش قراردادی معموالً مستلزم ارائه اطالعات از جانب طرفین قرارداد است. اصل حسن نیت، رازداری 

نماید. اگرچه در قراردادهای بیمه اعتبار معموالً و منع افشای اطالعات محرمانه  طرف مقابل قرارداد را  ایجاب می

گذار نیز گیرد، لکن بیمههای بیمه قرار میر اختیار شرکتگذاران داطالعاتی واجد ویژگی محرمانگی بیشتر از بیمه

گر، جزئیات و شرح قراردادهای بیمه، شیوه گر از حیث منابع اطالعاتی بیمهمکلف به حفظ اسرار تجاری بیمه
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عملکرد، حق بیمه مربوطه و... می باشد. عالوه بر این نفس تحت پوشش بیمه اعتبار قرارداشتن مطالبات نیز، 

تواند گذار از  افشای آن منع گردد. چه اینکه اطالع از این مهم میاست به نوعی محرمانه تلقی شده و بیمهممکن 

را افزایش دهد. از این روی که چه بسا خریداری به جهت سابقه تجارت و حسن همکاری با  1مخاطرات اخالقی

ای مبلغ برد، با علم به پوشش بیمهکار میفروشنده تمام مساعی خویش برای پرداخت به موقع دین در سررسید به 

یاد شده، اهتمام چندانی در این امر ننماید. بر این مبنا وجود بیمه اعتبار، حدود اعتباری و حدود صالحدیدی 

، فروشندگان 2گردد. با این شرح  شرکت بیمه نظیر »شریک تجاری خاموش«تعیین شده در آن محرمانه تلقی می

. ضمانت اجرای این تعهد به صراحت در قانون بیمه نیامده است، لکن  (117: 2014ژو،  ماید )گذار عمل می نبیمه

تواند به عدم رازداری و افشای وجود قرارداد بیمه اعتبار علی رغم تعهد به محرمانگی، بنا به شرایطی حتی می

 عنوان یکی از مصادیق تشدید خطر تلقی گردد. 

 گربیمهمقتضیات حسن نیت از جانب . 2-3

 گرارائه  اطالعات از جانب بیمه. 1-2-3

گر نیز در قراردادهای بیمه ملزم به ارائه اطالعاتی شدنی قرارداد بیمه با  تعهد به حسن نیت، بیمهنانظر به بستگی جدا

ارائه نماید و هم بایست اطالعات اساسی را گذار هم می( وی نیز نظیر بیمه130: 2009، 3لوریگذار است )به بیمه

در قرارداد بیمه با عنایت به تخصصی بودن موضوع و نیز پیچیده بودن آن و  از ارائه اطالعات نادرست بپرهیزد.

گر به ارائه اطالعات، کمتر از تعهد طرف ضرورت ارائه اطالعات از طرف متخصص به مصرف کننده، تعهد بیمه

گذار محتاط در خصوص اینکه آیا قراردادی منعقد داند و برای بیمهگر میباشد اطالعاتی که بیمهگذار نمیبیمه

گر علی الخصوص توانایی وی در جبران تواند شامل جزئیات راجع به خود بیمهنماید یا خیر مهم است این امر می

عمال دوره خسارات، جزئیات مربوط به منافع قراردادی، جزئیات مرتبط با تعهد قراردادی نظیر شروط قراردادی، ا

گذار . همچنین سویه دیگر این تعهد خودداری از  ارائه  اطالعات  نادرست  به بیمه، فسخ قرارداد و... باشد3انتظار

 (.216: 1390است )قاسمی عهد، 

گذار را به عنوان یکی از  تبعات اصل حسن نیت، تنها متوجه در بادی امر، تعهد به ارائه اطالعات توسط بیمه

گر نیز متصور گذار می دانستند اما با توجه به عدم برابری این دو هر یک از جهتی، بعدتر این تعهد برای بیمهبیمه

از انعقاد قرارداد اطالعات کافی در خصوص خطر و  گر پیش( تا بیمه121: 1394گردید ) انصاری و دهنوی، 

گر ارائه نماید. نحوه جبران خسارت، حق بیمه، حق فسخ، واگذاری و انتقال قرارداد و مدیریت اطالعات را به بیمه

 
1. Moral Hazard 

2. Silent business partner 

3. Cooling off period 
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گذار را تبیین می شورای عالی بیمه که حقوق بیمه23/3/1391مورخ   71آیین نامه موسوم به آیین نامه شماره 

گر به ارائه  اطالعات پیش از انعقاد قرارداد اشاره نموده است. الزم به توضیح است بیمه اعتبار، ه تعهد بیمهنماید ب

گذاری منعقد می شود گردد، با بیمهکننده منعقد میگر و مصرفهای دیگر بیمه که معموالً میان بیمهبر خالف گونه

 گر به اطالع رسانی بکاهد.د بیمهکه در زمینه  تجارت متبحر بوده و این شاید از تعه

 عدم درج شروط غیر منصفانه .2-2-3

شروط غیر منصفانه که گاه آن را  شروط تحمیلی نیز می نامند در نتیجه  نابرابری بین طرفین معامله ایجاد 

الکترونیک  قانون تجارت 46گذار قرار گرفته است نظیر ماده گردند. این مهم در قوانین متعددی مطمح نظر قانونمی

که شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده را فاقد اثر دانسته است، لکن در جایی به تعریف این شروط نپرداخته 

(.  به صورت کلی شروط غیر منصفانه به مثابه شروطی است که موضوع و 12-13: 1399است )ابهری و فالح، 

یش، واجد نابرابری معناداری به ضرر مصرف کننده آثار آن، به جهت سو استفاده یکی از طرفین از  قدرت خو

گر و  قصد وی در کسب سود، ممکن است از طریق شروط در قرارداد گذار در برابر  بیمهگاهی بیمهمی باشد. نا آ

 (.127: 1394گر را دارد، منعکس گردد )انصاری و دهنوی، که بعدها قابلیت استناد و تفسیر به نفع بیمه

اقداماتی نظیر درج ریز شروط و چاپ آنها در پشت برگ قرارداد بیمه و به صورت  ناواضح ممکن است 

کننده نیز برای مقابله با چنین دکترین تفسیر علیه تنظیم (.129: 1397ای بر سوء نیت تلقی گردد )دیلمی، اماره

باشد مبین انتخاب معنایی از یک شرط مبهم می 1یتواند مورد استفاده واقع گردد. این قاعده تفسیرهایی مینابرابری

: 1997، 2باشد )کنتگذار میکه معارض منافع طرف تنظیم کننده قرارداد است. نتیجه آن تفسیر ابهامات به نفع بیمه

 باشد.گذار میگر در برابر بیمهشفافیت شروط و اجتناب از درج شروط دوپهلو از تعهدات بیمهبر این مبنا  (532

در روابط قراردادی وضع مطلوب آن است که هر دو طرف موقعیت یکسان و برابری داشته باشند که در بسیاری 

( و عدم برابری موقعیت طرفین در مواردی که یکی از طرفین صاحب 24: 1396از مواقع میسور نیست )دالوندی، 

عنوان قراردادهای الحاقی متبلور شده  کننده باشد، نمود بیشتری دارد. این مهم در اتخادحرفه و دیگری مصرف

کند و برای طرف دیگر ( بدین معنا که یکی از طرفین شرایط و مفاد قرارداد را تعیین می88: 1389است )شهیدی،

حق مذاکره و تعیین شرایط وجود ندارد و طرف مقابل یا باید آن را بپذیرد و یا به تمامه کنار بگذارد ) جعفر زاده 

 (.141: 1384، و سیمایی صراف

گر موظف است در شروط غیر منصفانه بیشتر ناظر به شروط استثناکننده و سالب مسئولیت هستند. اصوالً بیمه

به نحو روشن بیان نماید و موارد سند بیمه  هر آنچه که نشان دهنده  تعهدات است، چه از نظر کیفی و چه کمی، 

 
1. Contra Proferentum 
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(. البته قراردادهای بیمه 28: 1396رت را درج کند )دالوندی، حائز اهمیت در صورت بروز حادثه در میزان خسا

اعتبار،  ممکن است به  نحو مبسوطی میان طرفین مذاکره گردیده و به این نحو در  قالب قراردادهای الحاقی 

(. ضمانت اجرای درج شروط غیر منصفانه در  قانون بیمه نیامده 148: 1398نگنجند ) قاسمی عهد و رست، 

مستفاد از قانون تجارت الکترونیکی، موضع قانونگذار ما در برابر این شروط را  نظیر اکثرکشورها، می  است، لکن

 توان بی تأثیر تلقی نمودن شروط غیر منصفانه دانست.

 ارائه پرسش نامه . 3-2-3

گر طرف بیمه و بدون طرح سوال از  1شکل سنتی تعهد به ارائه اطالعات، ارائه اطالعات به صورت خود انگیخته

گذار موظف بود تمامی اطالعات و مسائل مرتبط با خطر را (. با این وصف، بیمه60: 1390است )ایزانلو و لطفی، 

گر در خصوص عدم افشا و طفره رفتن وی گر به وی ارائه نماید؛ این رویه مجال ادعای بیمهبدون درخواست بیمه

وی با پاگرفتن صنعت بیمه و افزایش گنجینه اطالعات و تجربه از پرداخت خسارت را فراهم می آورد. از این ر

گر و از طریقی شرکتهای بیمه، رفته رفته تعهد به افشای خود انگیخته به تعهد به افشای مشروط به پرسش بیمه

( و یکی از مصادیق حسن نیت فروشنده، ارائه پرسشنامه بدون 64: 1390پرسش نامه بدل شده )ایزانلو و لطفی، 

های ارائه شده توسط نامهباشد. در خصوص مراتب خارج از حیطه پرسش( می119: 1397هام و جامع )دیلمی، اب

دانند چه گذار را محدود به ارائه پاسخ به سواالت پرسشنامه میای تکلیف بیمهگر، دو موضع وجود دارد؛ عدهبیمه

گذار را توان بیمهاز  اهمیت مسائل مورد سوال،  نمیاینکه با توجه به تهیه پرسشنامه توسط افراد حرفه ای و احر

(. نظر مقابل اینکه 25: 1991، 2گر مهم باشد، وادار نمود )مارشالبه کنکاش در آنچه ممکن است به زعم  بیمه

گر حتی با استخدام بایست افشا شود؛ چه اینکه بیمهکلیه اطالعات مهم حتی در فرض عدم طرح در پرسشنامه، می

گذار ابعاد موضوع مطلع و پیرامون آن سوال طرح نماید حال آنکه بیمهتواند از تمامی اسان متخصص نیز نمیکارشن

گذار متعهد به گر و بیمه(. به این ترتیب بیمه102: 1979 ،1کالینوکس به زوایا و خفایای آن اشراف دارد )رائول

 .(101: 2004، 1وص از آنها پرسیده شود )بردز و هیردارائه اطالعات اساسی هستند بدون آنکه سوالی در این خص

 تعهد به رازداری. 4-2-3

های اعتبار، مستلزم ارائه اطالعات در خصوص مشتریان بالقوه و بالفعل از آنجایی که مذاکره در خصوص بیمه

گذار که آن را گذار، میزان مراوده و سایر اطالعات مربوط به آن است، ممکن است اسرار تجاری شرکت بیمهبیمه

گر قرار الجرم در روند مذاکرات در اختیار بیمه (1: 2006، 1هالینگن) های ظریف و شکستنی نام نهاده انددارایی

حسن نیت در مراحل پیش قراردادی اقتضا دارد اسرار تجاری طرف . (4: 1397) اسماعیلی و دیگران،  گیرد

 
1. Spontaneous declaration  



 ...                                                                          دیبا جعفریسن نیت به عنوان اصلی فقهی و اخالقی حکومت حُ

33 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
اره

شم
 ،

 1  ،
هار

ب
 

14
01

 

 
قرارداد که منظور ترغیب طرف مقابل در مذاکرات به وی ارائه شده است، حفظ گردد ) کاتوزیان و عباس زاده، 

(. چنانچه اظهاراتی یکی از طرفین قرارداد بیمه متضمن اسرار حرفه ای باشد، طرف مقابل از افشای 170: 1392

تعهد مزبور  دانند،اجتناب ورزد تا به حدی که رازداری را یکی از  اصول حاکم بر مذاکرات پیش قراردادی می آن

گذار به آن پرداختیم. نقض  تعهد به رازداری حسب باشد که در بحث تعهدات بیمهگذار نیز متصور میبرای بیمه

تواند ی )در صورت وجود( حسب عمومات، میعمومات، عالوه بر ضمانت قراردادی مندرج در قرارداد رازدار

 منجر به مسئولیت مدنی ناقض آن گردد.

 گیرینتیجه

(، نه تنها نیت سود جویی افراد را 138: 1395حسن نیت به عنوان برآیند پیوند اخالق و حقوق )زمانی و رفیعی، 

ای در روابط بازرگانی بدل شده و از مولفه( بلکه به 269: 1399دهد )ناروئی و دیگران، مورد مذمت قرار می

(. چه اینکه حسن نیت متضمن عملکرد 55: 1390مند گردیده است )باریکلو و خزائی، ضمانت اجرای حقوقی بهره

 (. 32 : 1392صحیح و توجه به منافع دیگران است )حاجی پور، 

(. 149: 1384نماید )السان، حمل میهای خاص آن، همواره رکن حسن نیت را با خود بیمه به جهت ویژگی

های حقوق اتفاق نظر اگر چه در خصوص  ضرورت رعایت حسن نیت در قراردادها به عنوان یک تعهد در نظام

(، لکن اهمیت آن در قراردادهای بیمه  در نظامهای حقوقی مفروغ عنه 52: 1393وجود ندارد )سیمایی صراف، 

ای حسن نیت داشته و حتی کشورهایی که به نحو سنتی پذیرش چندانی است. امروزه کشورها پذیرش بیشتری بر

برای مفاهیمی  نظیر حسن نیت نداشته اند، به مرور زمان  به نوعی مفهوم مزبور را پذیرفته اند )حاجی پور ، 

 توان گفت این اصل در عرصه حقوق داخلی، بین المللی، از انعقاد تا  تفسیر معاهدات سایه( و می62: 1392

 (.127: 1399افکنده است )کریمی، 

ترین جلوه حسن نیت در مرحله اجرای قراردادها دانسته شده است )زمانی در بسیاری از قراردادها با اهمیت

رسد از آنجایی که شالوده قراردادهای بیمه در مرحله پیش قراردادی نهاده (، لکن به نظر می141: 1395و رفیعی، 

این  مرحله رخ می نمایاند. اگرچه حسن نیت دارای ماهیتی تجریدی و معنوی  می شود، حسن نیت بیشتر در

(. ارائه  115: 1397توان احراز نمود )دیلمی، است، لکن آن را از طریق مظاهر آن در عملکرد اشخاص می

از  اطالعات با صداقت و شفافیت در تمامی مراحل اعم از مذاکرات پیش قراردادی و حین اجرای قرارداد و پس

(، 53: 1390توان  مهمترین  اقتضای حسن نیت در قراردادهای بیمه اعتبار دانست )باریکلو و خزائی، آن را  می

گذار نسبت به چه اینکه اعتبار قرارداد بیمه و پرداخت خسارت منوط به عملکرد صحیح و مطابق با قرارداد بیمه

ز سوی دیگر این ویژگی (. ا108: 2013الزم است )ژو، ارائه اطالعات مربوطه و انجام کلیه اقدامات و مساعی 

گردد، از حساسیت به بیمه اعتبار تجاری که نه با مصرف کننده که با شرکت فروشنده )اعتبار دهنده( منعقد می
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های اعتبار منعقده با شرکتهای بزرگ عقد بیمه گر خواهد کاست چه اینکه علی الخصوص در بیمهحسن نیت بیمه

 بایست دانست. عقد الحاقی که  عقدی مفصالً مذاکره شده، میرا نه یک  

  

 منابع
، سال چهل وهفتم، دوره دوم،  فرودین و کانون(، »اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه  از منظر حقوقی«، 1383شیخ، محمد، )آل  

 .76-61، صص 49اردیبهشت، شماره 

 «،غیر منصفانه در قرارداد تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و اروپا(. »شروط 1399ابهری، حمید، فالح خاریکی، مهدی، )

 .33-9، صص 5، بهار و تابستان، شماره پژوهشنامه حقوق تطبیقی

 .44-25، صص 5، بهار، شماره مطالعات فقهی و فلسفی(، »قاعده  احسان«، 1390احمدی، سید محمد مهدی، کالئی، حسن، )

 . 21تا  3، صص 10، شماره حقوقی گواه(، »مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه«، 1386ا، ) اسکینی، ربیعا، نیازی شهرکی، رض

(، »حل چالش های عمده در  دعاوی اسرار تجاری با رفع تزاحم 1397اسماعیلی، محسن، تقی زاده، ابراهیم، حیدری منور، حسین، )

 .29 -1، صص 16،  شماره قوق  اسالمی،  فقه و حدو حق، دادخواهی منصفانه و حفظ  محرمانگی اطالعات«

سال چهارم،  ن و عترت،آمعارف قر(.  »عقد بیمه و دیدگاههای نوین فقهی فقها درباره مشروعیت آن«،  1397افشاری، زینب، ) 

 .34-7،  صص 8شماره 

 .184-149 ، ص8،  شماره های حقوقیپژوهش(، »تعهد به  حسن نیت در قرارداد بیمه عمر«،  1384السان، مصطفی، )

مطالعات (، »حسن نیت در قراردادها از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامن ال«، 1390امینی، منصور، ابراهیمی، یحیی، )

 .42تا  23، صص 2، شماره حقوق تطبیقی

گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله مذاکرات پیش قراردادی«، (، »تعهد بیمه1391، قاسمی عهد، وحید، )---------

 . 136تا  83، صص  8، ویژه نامه شماره تحقیقات حقوقی

های پژوهش نامه اندیشه گذار در انعقاد قرارداد بیمه«،(، »نقش و معیار خسن نیت بیمه1391انصاری، علی، عسگری دهنوی، جواد، )

 .48تا  21، صص 2، شماره حقوقی

)حقوق ایران و نظامهای حقوقی  (،  »مطالعه تطبیقی نقش حسن نیت در عقد بیمه1394، )------------، ---------- 

 . 138تا  119، صص 119«، پژوهشنامه بیمه، شماره (معاصر

،  شماره 41، سال مطالعات حقوق خصوصیگذار به اطالع رسانی«، ( »درباره تعهدات بیمه1390ایزانلو، محسن، لطفی، احسان، )

 .76تا  57،  صص 23

(، »بررسی تطبیقی حمایت از خریدار  با حسن نیت در فقه و حقوق 1397ایزدی فر، علی اکبر، صداقتی، علی،  عباس تبار، مجید، )

 .32-11، صص 51، بهار، شماره های فقه و  حقوق اسالمیوهشپژتطبیقی«، 
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(، »اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره پیش قراردادی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق 1390باریکلو، علیرضا، خزائی، سید علی، )

 .88-53،  76، شماره حقوقی دادگستریانگلستان و فرانسه« ، 

عرفان (، »نسبت سنجی حسن نیت در فقه امامیه و عرفان اسالمی«، 1399عی، محمدرضا، )باقری، احمد، داور زنی، حسین، شجا

 .74-55، صص 64، شماره اسالمی

، 13، شماره دین و قانون(، »تفکیک قلمرو قانون و اخالق تجاری در رویکرد اسالمی«، 1395توکلی، محمد جواد، کریمی، سعید، )

 . 87-49ص 

 .108-81، صص 14،  شماره پژوهش حقوق خصوصیش محدود کننده حسن نیت در مذاکرات«، ( »نق1395حاجی پور، مرتضی، )

 . 68-31، صص 7، پاییز و زمستان،  شماره مطالعات حقوق  معاصر(، »حسن نیت تکلیفی در  فقه امامیه«، 1392، )-----

مکان سنجی توسعه بیمه های اعتباری در (، »ا1393حقیقی کفاش، مهدی، موسوی مرادی، موسی، امینی، صفیار، بهرامی، امیر، )

 صنعت بیمه«، طرح پژوهشی پژوهشکده بیمه.

، پایانامه کارشناسی ارشد گرایش حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید شروط غیر منصفانه در قراردادهای بیمه(، 1396دالوندی، شهاب، )

 بهشتی.

، 17شماره  پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب،ثبات آن«، ( »ماهیت و مبنای قاعده  حسن نیت و راههای ا1397دیلمی، احمد )

 .118-93صص 

،   28(، »تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد«، حقوق خصوصی، شماره 1395زمانی، محمود، رفیعی، محمدتقی، )

 . 159-137صص 

پژوهش های خالقی توسط خداوند متعالی«،  (. »وظیفه گرایی یا غایت گرایی و وجه مراعات  ارزشهای ا1399سربخشی، محمد )

 .96-77، سال اول،  شماره  اول، تابستان، صص نوین دینی

 های فقه مدنی،آموزه(، »بررسی تطبیقی  حسن نیت در فقه،  حقوق خارجی و اسناد بین المللی«،  1393سیمایی صراف، حسین، )

 . 74-51، صص 10پاییز و زمستان،  شماره 

 .46تا  29، صص 34،  شماره پژوهشنامه حقوق اسالمی(، »حقوق و اخالق از تالقی تا تفاهم«، 1390غالمی، علی، )

تا  145، ص 2، سال اول، شماره علم و وکالت(، »حسن نیت در  عصر مذاکرات الکترونیکی«، 1397فیضی پور رفعت، خدیجه، )

168 . 

 .128-99، ص 46، شماره حقوقی تحقیقاتقوق فرانسه«، (، »حسن نیت و تعهد به همکاری در ح1396حامد، عباس، )قاسمی

گذار در قراردادهای الحاقی بیمه در حقوق ایران  و (، »مطالعه تطبیقی روشهای حمایت از بیمه1398قاسمی عهد، رست، علیرضا، )

 .175-145،  صص 4، سال سوم، شمارهپژوهشنامه حقوق تطبیقیآمریکا«، 

 تشارات بهنشر.، جلد پنجم، تهران: انحقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها(،  1369کاتوزیان، ناصر، )
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، سال  چهل و سوم،  مطالعات حقوق خصوصی(، »حسن نیت در حقوق ایران«، 1392، عباس زاده، محمد هادی، )----------

 .186تا  167، صص3شماره 

(، »مطالعه تطبیقی حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقت نامه ها  نزد ارکان حل اختالف سازمان  تجارت 1399کریمی، سیامک، )

 .156-127، صص 7، تابستان، شماره های حقوقیدانشنامهی«، جهان

های پژوهش(،  »اخالق محوری در ایدئولوژی بانکداری اسالمی با رویکرد  نوین فقه«، 1399محمدی، صفدر، جعفر زاده، سیامک، )

 .139-117، سال اول، شماره  اول، تابستان، صص نوین دینی

بهار، حقوق و علوم سیاسی، (، »نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق«، 1386موسوی بجنوردی، سید محمد، )

 .20-7، ص 2شماره 

پژوهشهای نوین (، »ررسی ضمانت اجرای اخالق در دیدگاه کانت  و شهید مطهری«، 1399موسوی، سید زهرا، سربخشی، محمد، )

 .152-129تابستان، صص ، 2، سال اول، شماره دینی

(، »بررسی فقهی خیار غبن و حسن نیت در مذاهب 1399ناروئی، عبد اهلل، پنجه پور، جواد، عابدینی، احمد، بهار لویی، سیامک، )

 .274تا  255، صص  40،  شماره های اخالقیپژوهشخمسه و رابطه آن با اخالق تجاری«، 

،  تابستان، تحقیقات جدید در علوم انسانین نیت و جایگاه آن در فقه و حقوق ایران«،  ( »حس1396نجفی، آزاده، تقی زاده، ابراهیم، )

 .183-167، صص 25دوره سوم، شماره 

 ، چاپ اول، تهران ، انتشارات جنگل.حقوق بیمه(، 1391نعیمی، عمران،صداقت، محمد مهدی، )

،  پژوهشنامه حقوق اسالمیجایگاه  حسن نیت در فقه امامیه«، (، »1393نقیبی، سید ابولقاسم، تقی زاده، ابراهیم، باقری، عباس، )

 .58تا  33، صص 39شماره 
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