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  چکیده
در ایـن مرحلـه از    ؛انعقـاد قراردادهـاي مهـم اسـت    ساز  طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه به

همه مسـأله ایـن اسـت کـه در      با این ؛مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادي حکومت دارد
تـوان   صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اسـاس چـه مبنـایی مـی    

این جستار با بررسی . شود ئولیت مزبور بار میکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثري بر مس قطع
المللـی و اصـول حقـوق     تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهـاي بـین  

گفته نقض تعهد  اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش
ست و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در نیت و ارتکاب تقصیر مبناي مسئولیت مزبور ا حسن

در ) تسبیب، الضرر، غـرور و تقصـیر  (توان از مبانی عام مسئولیت مدنی  صورت وجود شرایط، می
کننـده مـذاکره، وي    در هر حال در صـورت تحقـق شـرایط مسـئولیت قطـع     . این زمینه بهره جست

هـاي   البتـه خسـارت   ؛اهد بـود هاي وارده خو مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت
.مثبت و به تعبیري منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود
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  مقدمه
اي حقـوقی  هـ  تـرین اسـباب پیـدایش حـق و تکلیـف، در کلیـه نظـام        عنوان یکی از مهم قرارداد به

طبیعـی اسـت بـراي انعقـاد یـک قـرارداد مراحـل        . اي را به خود اختصاص داده است مباحث گسترده
طـور معمـول    بـه  .یکـی از مراحـل مزبـور مرحلـه مـذاکرات مقـدماتی اسـت        ؛شـود  مختلفی انجام مـی 

ــیش   ــري هســتند، از جایگــاه مهــم  مــذاکرات مقــدماتی در قراردادهــایی کــه داراي اهمیــت ب ــري  ت ت
 ،همـین جهـت  خـورد و بـه   در واقع شرایط و محتـواي قـرارداد در ایـن مرحلـه رقـم مـی       ؛ارندبرخورد

چه مذاکرات بـا موفقیـت سـپري     طبیعی است چنان. شود اي مبنایی در خلق قرارداد محسوب می دوره
لیکن گاه جریان مذاکرات به دالیل مختلفی کـه بعضـاً بـه اراده خـود      ؛شود قرارداد منعقد خواهد شد

حال باید دیـد   ؛رسد ها مرتبط است، به سرانجام نمی بستگی دارد و بعضاً به عناصر خارج از آن طرفین
که از نقطه نظر حقوقی اگر یکی از طرفین بدون دلیل موجه اقدام بـه قطـع مـذاکرات نمایـد و از ایـن      

ا رهگذر موجب ورود خسارت به طرف مقابل گـردد، آیـا در برابـر رفتـار خـویش مسـئولیتی دارد یـ       
تواننـد بـه اسـتناد اصـل آزادي قـراردادي،       خیر؟ در واقع سؤال این است که آیا هریک از طـرفین مـی  

بدون دلیل موجه به مذاکراتی خاتمه دهند که طرف مقابل بـه اعتمـاد آن و بـه امیـد تحصـیل قـرارداد       
  .هایی را از دست داده است متعاقب آن، متحمل هزینه شده و یا منافع و موقعیت

کـه   هـاي حقـوقی مختلـف، ضـمن تأییـد و تأکیـد بـر اصـل آزادي قـراردادي و ایـن           در نظام
گونه که در انعقاد قرارداد آزاد هستند، در عدم انعقاد قـرارداد نیـز آزادي دارنـد،     اشخاص همان

در مواردي کـه مـذاکرات پیشـرفت کـرده و امیـد مشـروع و متعـارف بـه انعقـاد قـرارداد ایجـاد            
هـاي   در میـان نظـام  . آورنـد  کننده مذاکرات نیز سخن به میان می ی قطعگردیده، از مسئولیت مدن

عنـوان یکـی از    حقوقی که به مسأله مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پرداخته، حقوق فرانسـه بـه  
المللی کـه بـر    عالوه اصول قرارداهاي بینبه ؛نمایندگان شاخص نظام حقوقی رومی ژرمنی است

هاي حقوقی مختلـف و توسـط مؤسسـه یکنواخـت نمـودن حقـوق       اساس مطالعه تطبیقی در نظام
هاي حقوقی مختلف  خصوصی تهیه شده و نیز اصول حقوق اروپایی قراردادها که الجرم به نظام

  .باشند ، از جهت مطالعه تطبیقی داراي اهمیت میاست در حوزه اتحادیه اروپا توجه داشته
ناشـی از قطـع مـذاکرات در نظـام     این جستار درصدد است، ضمن بررسـی مبـانی مسـئولیت    

گفته، دیدگاه نظام حقوقی ایران را در این خصوص آشـکار نمـوده    حقوقی فرانسه و اصول پیش
  ).مبحث دوم(و به تبیین آثار مسئولیت مزبور بپردازد ) مبحث نخست(
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  مبناي مسئولیت -مبحث نخست
ود کـه مسـئولیت مـذکور    براي شناسایی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات باید در پی مبنایی ب

در این راستا، با توجه به سابقه طرح مسأله در نظـام حقـوقی فرانسـه، اصـول     . بر آن استوار گردد
المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها شایسـته اسـت ابتـدا بـه بررسـی       قراردادهاي تجاري بین

بنـد  (گفتـه   ل پـیش و اصـو ) بند نخست(مبناي مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات در حقوق فرانسه 
  ).بند سوم(پرداخته شود و سپس دیدگاه حقوق ایران در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد ) دوم

  مبناي مسئولیت در حقوق فرانسه -بند نخست
کـه بـه مسـأله تشـکیل قـرارداد پرداختـه، سـخنی از مـذاکرات          رغم اینقانون مدنی فرانسه به

بنـابراین در خصـوص پـذیرش یـا عـدم پـذیرش       . ه اسـت مقدماتی و احکـام آن بـه میـان نیـاورد    
مسئولیت ناشی از نقض مذاکرات مقدماتی و یافتن مبناي آن، باید پاسخ مسـأله را در دکتـرین و   

  .رویه قضایی فرانسه جستجو نمود
شود که یکی از اصول مهم پذیرفته شده در قلمرو  با بررسی نظام حقوقی فرانسه مشخص می

 ,Marty et Raynaud, 1988, pp: 27 s.; Flour).ي قـراردادي اسـت  قراردادهـا، اصـل آزاد  

Aubert et Savaux, 2002, pp: 67 s; Weill et Terré, 1980, pp: 51 s.)     بـه موجـب ایـن
همین ترتیب هر شخصـی آزاد اسـت کـه از    اصل هر شخصی براي انعقاد قرارداد آزاد است و به

عنـوان رکـن اساسـی حسـن      سخن، آزادي قراردادي بـه  به دیگر ؛انعقاد قرارداد خودداري نماید
.نماید که هـر شخصـی بتوانـد آزادانـه بـه مـذاکرات پایـان دهـد         جریان اقتصاد بازار، ایجاب می

(Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 143)(Le Tourneau et Cadiet, 2002, p: 84)
کـه مـذاکرات    دارند کـه بـا توجـه بـه ایـن      نیز با استناد به برخی از آراي قضایی، اظهار میبرخی 

  .مقدماتی به ایجاب حقیقی نینجامیده است، قطع مذاکرات مزبور اصوالً مشروع است
بـه تعبیـر برخـی از نویسـندگان فرانسـوي      . البته اصل مزبور از محدودیت نیز برخوردار است

(Bénabent, 1995, p: 37) عــام  ، تنهــا محــدودیت اصــل مــذکور عبــارت اســت از تکلیــف
کنـد کـه قرادادهـا بایـد      قانون مدنی فرانسه تکلیف می 1134ماده  3بند . نیت و درستکاري حسن

نیـت در مرحلـه اجـرا سـخن گفتـه،       هرچند مقرره مزبور صـرفاً از حسـن   1.نیت اجرا شود با حسن
را در مرحلـه انعقـاد قـرارداد و تفسـیر آن     لیکن دکترین حقوقی و رویه قضایی فرانسه رعایت آن

                                                                                                    
1. Article 1134: “… Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
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نیـت رفتـار    بنابراین طرفین متعهد هسـتند کـه در مـذاکرات مقـدماتی بـا حسـن       ؛دانند یز الزم مین
ــد ــت   ) Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 143(.نماین ــه رعای ــف ب ــی اســت تکلی طبیع

رد مـذاکرات را    نیت در مرحله مذاکرات مقدماتی، رعایت صداقت و لـوازم آن در پـیش   حسن بـ
  .کند ایجاب می

، رویـه  )نیـت  اصـل آزادي و اصـل حسـن   (ظاهر متعارض مـذکور  ي جمع میان دو اصل بهبرا
چه قطـع   لیکن چنان. قضایی فرانسه بر این اساس عمل نموده که قطع مذاکرات اصوالً آزاد است

مذاکره توسط اشخاص مرتبط با آن، وصف سـوء اسـتفاده بـه خـود گیـرد، مسـئولیت وي را بـه        
در واقع اقدام مزبور مصـداق  (Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 143).دنبال خواهد داشت
قانون مدنی فرانسه هرگونه عمل مبتنی بـر تقصـیر را موجـب مسـئولیت      1382تقصیر بوده و ماده 

ذکر است که در گذشـته در حقـوق فرانسـه، قطـع گفتگوهـا      البته الزم به؛ عامل آن دانسته است
لـیکن   ،آمد که با نیـت اضـرار صـورت گرفتـه باشـد      شمار میهفقط در صورتی همراه با تقصیر ب

 12و  19722و نیـز آراء سـوم اکتبـر     19721مـارس   20دیوان عالی کشور فرانسه به موجـب رأي  
 1383و  1382، چنین نظر داده است که نیت و قصد اضرار بـراي توسـل بـه مـواد     19763آوریل 

  (De Coninck, 2002, p: 22).، الزم نیست4قانون مدنی
نیت و تحقق تقصیر، به عهـده مـدعی    چنین باید توجه داشت که بار اثبات تجاوز از حسن هم

.نماینـد  گیرانه عمل می نیت سخت ها نسبت به پذیرش نقض حسن در این راستا، دادگاه. آن است
)Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, p: 266 ( 5در واقع نگرانی محاکم فرانسـه 

به خطر افتادن بیش از حد آزادي قراردادي موجب شده است که فقط در مواردي که تقصیر  از
 Terré, Simler(.دهند و غیر قابل مناقشه وجود دارد، مسئولیت را مورد پذیرش قرار می 6آشکار

et Lequette, 1996, p: 144, référence 5 (گونه که دیوان عالی کشور فرانسـه   در هر حال همان
                                                                                                    
1. Cass. Fr. (com.), 20 mars 1972; Rev. Trim. dr. civ. 1972.
2. Cass. Fr. (civ.), 3 octobre 1972.
3. Cass. Fr. (civ.), 12 avril 1976.

قانون مدنی فرانسه بیانگر قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه بوده و از لزوم تقصیر براي  1383و  1382مواد  .4
.شناسایی مسئولیت سخن گفته است

Article 1382: "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Article 1383: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son 
fate, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
5. cf. CA Pau 14 janv. 1969 cité par Terré, Simler ET Lequette, 1996, p. 144, référence 5.
6. faute patente
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مقرر نموده، تشخیص تقصیر در قطع مذاکرات امري مـاهوي   1997آوریل  22أیی به تاریخ در ر
  )De Coninck, 2002, pp: 24-25(.بوده و در صالحیت قضات ماهوي است

براي مسئول قلمداد نمودن شخصـی کـه اقـدام بـه قطـع      ) تقصیر(نیت  لزوم اثبات نقض حسن
نابراین حتی در فرضـی کـه طـرفین مـذاکره قـبالً      ب. مذاکرات نموده، در تمام موارد صادق است

انـد، هریـک از طـرفین حـق دارد مـذاکرات را       قراردادي امضا نموده براي انجام مذاکرات، پیش
در این راسـتا الزم  ؛ باشد قطع نماید و مسئولیت وي در این خصوص منوط به احراز تقصیر او می

بـراي طـرفین مـذاکره تعهـداتی را مقـرر      به ذکر است که دکترین حقوقی و رویه قضایی فرانسه 
عنـوان   بـه  ،نیت بوده و نقض آن تعهـدات تقصـیر دانسـته شـده اسـت      اند که مبتنی بر حسن نموده

رسانی صادقانه به طرف مقابل در جریان مذاکره، مهلت دادن به طرف مقابـل بـراي    نمونه، اطالع
ه در حقـوق کـار مصـداق دارد،    طور ویژ العمل معقول، تالش براي رسیدن به توافق که به عکس

اجتناب از ارائه پیشنهادهایی که غیرقابل پذیرش بودن  آن به روشنی معلوم است، خـودداري از  
شـود، عـدم ادامـه مـذاکره در فرضـی کـه شـخص         اقداماتی که باعث ایجاد تأخیر غیرموجه مـی 

ي کـه در جریـان   ا تصمیم به قطع مذاکره گرفته است و نیز رعایت محرمانگی اطالعات محرمانه
 Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, 2009, p: 237; v. Le).مذاکره به دست آمده اسـت 

Tourneau et Cadiet, 2002, p: 86).  
تواند مسـئولیت مقصـر را    طبیعی است نقض هریک از تعهدات مزبور، تقصیر محسوب شده و می

عنـوان   قـراردادي بـه   بحث قطع مذاکرات پـیش ترین مواردي که در عمل در  مهم ؛به دنبال داشته باشد
که شخص بدون داشتن قصد جدي انعقـاد قـرارداد،    شمار آمده، عبارت است از اینمصادیق تقصیر به

که مذاکره را صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مـذاکره بـا دیگـري     شروع به مذاکره نماید یا این
ت با هدف دسـتیابی بـه اسـرار طـرف مقابـل صـورت       چنین است اگر ورود به مذاکرا هم ؛شروع کند
اتی که بی نتیجه بودن  آن از ابتدا بـر شـخص قطـع کننـده مـذاکره       طوالنی نمودن مذاکر ؛گرفته باشد

جانبه نیز مصـداق تقصـیر    معلوم بوده و نیز قطع مذاکرات پیشرفته بدون دلیل مشروع و به صورت یک
 ,Terré, Simler et Lequette, 1996).ته شـده اسـت  و موجب مسئولیت دانسـ ) نیت تجاوز از حسن(

p: 144) کننده در خصوص موضوع مذاکره فاقـد حـق اسـت، اقـدام      چنین در مواردي که مذاکره هم
در هر حال بـراي احـراز تقصـیر بایـد      (De Coninck, 2002, p: 25)؛وي تقصیر محسوب شده است

ی که در همان شرایط و اوضاع و احـوال قـرار دارد،   رفتار طرفین مذاکره با رفتار انسان متعارف محتاط
؛تقصیر در مذاکرات، مشمول تعریف عـام تقصـیر غیرقـراردادي اسـت     ،به دیگر سخن ؛سنجیده شود
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(De Coninck, 2002, p: 30)        کننـده مـذاکره قبـل از قطـع      در عـین حـال ایـن نکتـه کـه رفتـار قطـع
عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی تقصـیر      وده باشد، بهمذاکره، اعتماد مشروعی براي طرف مقابل ایجاد نم

  .(De Coninck, 2002, p: 21).تبدیل گردیده است
حال سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که مسئولیت ناشی از نقض مذاکرات مقدماتی 
مبتنی بر تقصیر قراردادي است و مسئولیت مزبور ماهیـت قـراردادي دارد یـا مبتنـی بـر تعهـدات       

بـدیهی اسـت مسـئولیت قـراردادي     . آیـد  شـمار مـی  مسئولیت غیرقـراردادي بـه   و ردادي نبودهقرا
چـه در موضـوع    حـال چنـان   (Mazeauds, 1985, p: 365)؛مستلزم وجود قراردادي معتبر است

مورد بررسی بر این عقیده باشیم که بـه صـورت ضـمنی، قـراردادي مقـدماتی وجـود دارد و بـر        
نیت و لوازم آن در مذاکرات هستند، طبیعی است تعهـد   رعایت حسن اساس آن طرفین متعهد به

شـوند ریشـه    گویی بابت تقصیرهایی کـه در جریـان مـذاکرات مرتکـب مـی      ایشان مبنی بر پاسخ
 ,Terré).منتسب شده اسـت ) دان آلمانی حقوق(1این دیدگاه به ایرینگ ؛کند قراردادي پیدا می

Simler et Lequette, 1996, p: 144, référence 6) باید گفت منتسب  ،در مقام نقد نظر مزبور
نمودن تعهدات مزبور به اراده ضـمنی طـرفین ادعـایی بـیش نیسـت و پـذیرش انعقـاد قـراردادي         

طور  ، به2همین دلیل، رویه قضایی فرانسهشاید به. مقدماتی در این خصوص با تکلف همراه است
  .م کرده استقاطع نظریه مسئولیت قراردادي را مردود اعال

 Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 144; Marty et)دکترین حقوقی غالب در فرانسه 

Raynaud, 1988, p: 101; Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, 2009, p: 238; 
Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, pp: 266 et 752; De Coninck, 2002, 

pp: 22; Le Tourneau et Cadiet, 2002, pp: 84 et 86; Bénabent, 1995, p: 38)   نیـز
، مسـئولیت ناشـی از قطـع    (De Coninck, 2002, p: 22)همگـام بـا رویـه قضـایی ایـن کشـور       

کنــد و نــوع مســئولیت را غیــر  مــذاکرات مقــدماتی را بــر پایــه تقصــیر غیرقــراردادي توجیــه مــی
  4.آورد شمار میبه 3قراردادي

                                                                                                    
1. Ihering
2. Cass. com. 11 janv. 1984; Cass. 3e civ. 3 oct. 1972; rapp. Cass. com. 23 mai 1989, cité 
par Terré, Simler et Lequette, 1996, p. 144, référence 7.
3. responsabilité délictuelle.

که سخن از تعهد ضمنی مبنی بر حفظ ) Carbonnier, 1988, p. 83(برخی از حقوقدانان فرانسوي  البته عبارات .4
تواند داللت بر پذیرش نظریه مسئولیت قراردادي در مسأله قطع مذاکرات مقدماتی داشته  اند، می نمودن ایجاب به میان آورده

.باشد
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چه قرارداد به مرحله انعقـاد رسـیده باشـد، دیگـر مسـأله مـذاکرات        توجه داشت که چنانالبته باید 
بلکه سخن از مسئولیت قراردادي ناشی از نقـض آن بـه میـان     ؛قراردادي و نقض آن مطرح نیست پیش

گـردد، بایـد گفـت     که در حقوق فرانسه چه زمـانی قـرارداد منعقـد مـی     در خصوص این. خواهد آمد
برخـی از  کـه  گونـه   بـه عـالوه همـان    ؛شـود  قـرارداد از ایجـاب و قبـول آن محقـق مـی     طور طبیعـی   به

وقتـی   ،ایجـاب  :انـد  بیـان داشـته   (Flour, Aubert et Savaux, 2002, p: 91)نویسـندگان فرانسـوي   
گردد که حداقل دربردارنده عناصر اساسی بوده باشد و منظور از عناصـر اساسـی عناصـري     محقق می

بنـابراین بـراي تحقـق     ؛قدان آن، معلوم نباشد که چه قراردادي منعقد شده استاست که در صورت ف
توانـد   گردد نیز توافق طرفین در مورد شـروط اساسـی مـی    قرارداد که در پی ایجاب و قبول محقق می

  (v. Colin, Capitant et Julliot De la Morandière, 1966, p: 172).کافی باشد

المللـی و اصـول حقـوق     ر اصول قراردادهاي تجـاري بـین  مبناي مسئولیت د -بند دوم
  اروپایی قراردادها

  المللی اصول قراردادهاي تجاري بین -الف
المللـی  در خصوص قطع مذاکرات و مسئولیت ناشی از آن در اصول قراردادهاي تجاري بین

چـه   و چنـان  طرفین براي مذاکره آزاد بوده -1«به موجب این ماده،  ؛مواجه هستیم21-15با ماده 
با وجود این، طرفی که انجام یا قطع مـذاکره   -2. آیند به توافق دست نیابند، مسئول به شمار نمی

. سازد، مسئول زیانی است که موجب ورود آن به طرف دیگر شده است را با سوءنیت همراه می
را ه شـود یـا آن  که قصد رسیدن به توافق را ندارد، وارد مـذاکر  ویژه طرفی که با علم به اینبه -3

  ».ادامه دهد، داراي سوءنیت است
عنـوان یکـی از    ین ماده مذکور بر آزادي مذاکره بهتشود، بند نخس گونه که مالحظه می همان

المللی نیز با استناد به در آراي داوري بین .نتایج اصل بنیادین آزادي قراردادي تأکید نموده است
موجب عنوان نمونه، به طع مذاکره تأکید شده است؛ بهاین بند، بر عدم مسئولیت ناشی از صرف ق

گذار در حوزه انرژي در پی انعقاد قراردادي بـا دولـت    اي، یک شرکت امریکایی سرمایه پرونده
هایی  رغم چند دوره مذاکره با نمایندگان کشور ترکیه و صرف هزینهترکیه برآمده بود؛ لیکن به

                                                                                                    
در  2- 15، شماره ماده 2010و  2004هاي  هاي سال ی در ویرایشالمللنیب يتجار يقراردادها با توجه به افزایش مواد اصول .1

براي مالحظه . که در محتواي ماده تغییري صورت گرفته باشدتغییر یافته است بدون این 2- 1- 15هاي مذکور به شماره  ویرایش
,International Institute for the Unification of Private Law. (آخرین ویرایش اصول، رك 2010(  
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همـین   نین ترکیه، امکان انعقاد قـرارداد فـراهم نگردیـد، بـه    در این رابطه، به دلیل تغییرات در قوا
المللـی   دلیل شرکت مزبور دعوایی علیه دولت ترکیه به خواسـته مطالبـه خسـارت در مرکـز بـین     

مرکـز مزبـور، در پرتـو مـاده     . اقامـه نمـود  ) ایکسید(گذاري  وفصل اختالفات ناشی از سرمایه حل
 یالزامـ گونه اظهارعقیده نمـود کـه اصـوالً هـیچ      ی، اینالملل نیب يتجار يقراردادها اصول 15-2
  1.ددارنکار وجود  نیدر قبال عدم انجام ا یتیبه توافق و مسئول دنیرس يبرا

المللـی  دهد که از نظر اصول قراردادهاي تجاري بـین  توجه به بند دوم این ماده نشان میالبته  
خصی در ورود به مذاکرات یا قطع چه ش نیز اصل آزادي مذاکره بدون محدودیت نیست و چنان

بنـد سـوم مـاده مـورد بررسـی نیـز یکـی از         ؛آن با سوءنیت عمل نمایـد، داراي مسـئولیت اسـت   
  .کننده را بیان نموده است مصادیق بارز سوءنیت مذاکره

توضـیح   ،اصول دانسـته شـده اسـت    1- 7در شرح مندرج در ذیل ماده مزبور، این ماده امتداد ماده 
شمار آمده اسـت کـه   عنوان یکی از قواعد آمره اصول به نیت به س ماده اخیر، اصل حسنکه بر اسا این

نیت در تجارت بـین الملـل هسـتند، بلکـه      نه تنها طرفین متعهد به انطباق خود با الزامات حسن ،طبق آن
 به همین جهت حق مذاکره آزاد نباید در تعارض بـا اصـل   ؛حق محدود نمودن قلمرو آن را نیز ندارند

سو و شـرح مـاده    از یک 2- 15البته باید توجه داشت که نحوه نگارش متن ماده ؛ نیت قرار گیرد حسن
 ،نیـت را فـراهم آورده اسـت    حسنختالف درباره شخصی یا نوعی بودنمزبور از سوي دیگر، زمینه ا

لـزوم  فقط سوءنیت در مـذاکره نفـی گردیـده کـه بیـانگر      ) بند دوم(2- 15که در متن ماده  توضیح این
کـه در شـرح مـاده مزبـور از لـزوم رعایـت       در حـالی  ؛نیـت در معنـی شخصـی آن اسـت     وجود حسن

نیت به معنی نوعی را نیـز   تر دارد و حسن اي وسیع نحو مطلق سخن به میان آمده که گسترهنیت به حسن
بلکـه عملکـرد   کنندگان نباید با سوءنیت به مذاکره بپردازنـد،   به دیگر سخن، نه تنها مذاکره ؛دربردارد

چـه در   در واقـع چنـان   (De Coninck, 2002, p: 97)؛ایشـان بایـد منطبـق بـر رفتـار متعـارف باشـد       
نیت و فقدان آن، ضابطه شخصی مـالك باشـد، قلمـرو آن محـدودتر بـوده، اقـدامات        تشخیص حسن

  2.گیرد نامتعارف که بدون سوءنیت ارتکاب یابد را دربرنمی
                                                                                                    
1. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1670&step=Abstract

هایی همچون خسارت  در پرونده استنادي فوق، ایکسید دولت ترکیه را به دالیل و جهات دیگر، ملزم به جبران خسارتالبته 
النفع و ارزش  ادعاي خسارت ناشی از عدممحکوم کرد ولی  مجوز کسب ی ومطالعات فن ،یمشاوره حقوق يهانهیهزناشی از 

  .افزوده طرح مورد پذیرش قرار نگرفت
).109- 96، صص1388انصاري، . (نیت، رك هاي مختلف درباره ضابطه نوعی و شخصی حسن براي مالحظه دیدگاه .2
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و شـرح آن از   2-15در توجیـه اخـتالف مـتن مـاده      (De Coninck, 2002, p: 99)برخـی  
توضـیح   ؛انـد  ال و حقوق نوشته سخن گفتـه  هاي حقوقی کامن احتمال تأثیر اختالف دیدگاه نظام

ال، در متن مـاده صـرفاً    که نویسندگان اصول براي جلوگیري از برخورد با نظام حقوقی کامن این
نیت سخن بـه   مه در شرح ماده مزبور به نحوي از حسنبا این ه، اند فقدان سوءنیت را الزم دانسته

بـدیهی اسـت انتخـاب تفسـیر     . اند که زمینه تفسیرهاي مختلف را فراهم آورده اسـت  میان آورده
بسـتگی بـه رویـه کنشـگران عرصـه       2-15نیت مذکور در شـرح مـاده    نوعی یا شخصی از حسن

  (De Coninck, 2002, p: 101).حقوق دارد
هـایی اسـتفاده شـده     براي تبیین مسأله، از مثال 2-15است که در شرح ماده  البته جالب توجه

 ,De Coninck)؛باشـد  ال و رومی ژرمنی مـورد قبـول مـی    که در هر دو دسته نظام حقوقی کامن

2002, p: 100)   نخستین مثال مربوط به شخصی است که با مالک یک رستوران مذاکراتی را بـا
دومـین مثـال راجـع بـه      ،مانع انتقال رسـتوران بـه رقیـب خـود گـردد     کند که  این انگیزه آغاز می

توانـد مجوزهـاي الزم    اش نمی که طرف مذاکره فروشنده تجهیزات نظامی است که با علم به این
در سـومین   ،شـود  دست آورد، بـا او وارد مـذاکره مـی   براي صدور کاالهاي موضوع معامله را به

دارد که اختیار الزم براي توافـق   ات طوالنی اعالم میمثال یک شرکت تابع بانک پس از مذاکر
دیگري کـه در زمینـه   به موجب مثال  ؛گفته را نداشته است درباره اعطاي اعتبار و تسهیالت پیش

، اعطاکننده یـک امتیـاز بـراي اعطـاي     مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات با سوءنیت مقرر گردیده
ــرح مــی     ــرط را مط ــدا دو ش ــاز، در ابت ــازد امتی ــه     -1: س ــب تجرب ــراي کس ــدامات الزم ب  -2اق

لـیکن قبـل از فرارسـیدن موعـد امضـاي قـرارداد امتیـاز،         ،گذاري به میزان مبلغی مشخص سرمایه
گذاري نماید و همـین   گفته سرمایه تر از مبلغ پیش دارد که طرف مقابل باید مبلغی بیش اعالم می

  .گردد مسأله باعث قطع مذاکرات می
هرچند در سـه مثـال    (De Coninck, 2002, p: 100)،نویسندگان حقوقیبه اعتقاد برخی از 

اول، دوم و چهارم، وجود سوءنیت محرز است، لـیکن مثـال سـوم بـا هـر دو فـرض سـوءنیت و        
زیرا در این مثال تعیین نشده است که شرکت مزبور عمداً . تقصیر بدون سوءنیت قابل جمع است

  .ا در اثر غفلت مرتکب اقدام مزبور شده استفقدان اختیارات خود را کتمان نموده ی
در خصوص قراردادي یا غیرقراردادي بودن  مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات، متن اصول و 

عالوه موضوع مورد بررسی از مواردي نیسـت کـه بتـوان بـا توسـل بـه       به ،شرح آن ساکت است
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در  ؛گیـري نمـود   آن تصـمیم اصـول، دربـاره    1-6مـاده   2اصول کلی و بنیادین مورد نظر در بند 
جـایی کـه اصـول مبتنـی بـر مطالعـات تطبیقـی در        تـوان گفـت، از آن   توجیه این سکوت نیز مـی 

هاي حقوقی مختلف بوده و ماهیت مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات از نظامی به نظام دیگر،  نظام
کننـدگان  به شدت مختلف است، پرداختن به ماهیت مسـئولیت قطـع مـذاکرات بـا اقبـال تـدوین      

البته در  (De Coninck, 2002, p: 102).رو نگردیده و به سکوت برگزار شده استهاصول روب
به دعواي یک شرکت ایتالیایی علیـه یـک    1اي که توسط دیوان دادگستري اتحادیه اروپا پرونده

قطع مـذاکرات همـراه بـا سـوءنیت را      2شرکت آلمانی مورد رسیدگی قرار گرفته، مستشار دیوان
اصـول، مسـئولیت مزبـور را فاقـد مبنـاي       2-15وجب مسئولیت دانسته و با استناد به بند دو ماده م

کـه در رأي خـود    قراردادي شمرده و آن را مبتنی بر قانون دانسته است؛ قاضی دیوان بـدون ایـن  
  3.تصریحی به مواد اصول نماید، نظر مستشار دیوان را مورد پذیرش قرار داده است

نیز نتـوان   1- 6عی است در مواردي که اصول ساکت بوده و بر اساس بند دوم ماده در هر حال طبی
اقدام به حل مسأله نمود، الجرم باید نظام حقوقی ملی حاکم بر مسأله را جستجو نمود و بـر اسـاس آن   

ویژه در این اسـت کـه در خصـوص احکـام نـاظر بـر       اهمیت این مسأله به. مبادرت به حل مسأله نمود
  .هایی وجود دارد دو دسته مسئولیت قراردادي و مسئولیت غیرقراردادي تفاوتهریک از 

چه قرارداد بـه مرحلـه انعقـاد رسـیده باشـد،       گونه که قبالً نیز بیان شد، چنان البته گفتنی است همان
بر این مبنا، باید توجه داشت که بر اساس توضـیح   ؛نقض آن مسئولیت قراردادي در پی خواهد داشت

المللـی یکنواخـت    مؤسسـه بـین  (المللـی   اصول قراردادهـاي تجـاري بـین    24- 13ذیل ماده  یک هشمار
، توافـق طـرفین بـر شـروط اساسـی موجـب انعقـاد قـرارداد         )61، ص1379کردن حقوق خصوصـی،  

  .گردد و در نتیجه از این مرحله به بعد باید از مسئولیت قراردادي سخن گفت می
  

  اصول حقوق اروپایی قراردادها -ب
صول حقوق اروپایی قراردادها نیـز بـه مسـأله آزادي قـراردادي و قطـع مـذاکرات پرداختـه        ا
طـرفین در انعقـاد قـرارداد و تعیـین     «اصـول مزبـور آمـده اسـت،      1:102در بند یـک مـاده   . است

                                                                                                    
1. Court of Justice of the European Communities.
2. The Advocate General.

  ).91-90، صص1380، کدخدائی. (مستشار و حدود صالحیت وي، رك براي مالحظه نقش
3. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=813&step=Abstract.

  .تغییر یافته است 2- 1- 13بدون هیچگونه تغییر محتوایی، به شماره  2- 13، شماره ماده 2010و  2004هاي  هاي سال در ویرایش .4
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نیت و معامله منصفانه و قواعد آمرانه مقرر  که اقتضائات حسن محتواي آن آزادند، مشروط بر این
اصـول مزبـور نیـز ضـمن تصـریح بـه اصـل         2:301، در ماده »ن اصول را رعایت نمایندوسیله ای به

نیـت و مسـئولیت ناشـی از عـدم رعایـت       آزادي مذاکره، از تکلیف طرفین مبنی بر رعایت حسن
طرفین براي مـذاکره آزادنـد و مسـئولیتی     -1«موجب ماده مزبور، به ؛نیت سخن گفته است حسن

با ایـن همـه، طرفـی کـه مـذاکرات را بـرخالف الزامـات         -2. دارنددر قبال عدم حصول توافق ن
طـرف  نماید، مسئول جبران خساراتی است کـه بـه   دهد یا اقدام به قطع آن می نیت انجام می حسن

که شخصی بدون قصد جدي براي حصول توافق، مبادرت بـه   ویژه اینبه -3. شود دیگر وارد می
  ».نیت است هد، در مغایرت با الزامات حسنآغاز مذاکرات نماید یا آن را ادامه د

آید، اصول حقوق اروپایی قراردادها رعایت اصـل حسـن    خوبی از این ماده برمیگونه که به همان
ــین 2- 15در مــذاکرات را الزم دانســته و بــرخالف مــتن مــاده   المللــی مؤسســه  اصــول قراردادهــاي ب

مال ارتکابی همـراه بـا سـوءنیت محـدود     یکنواخت نمودن حقوق خصوصی، مسأله مزبور را به منع اع
 ,De Coninck, 2002)گفتـه، برخـی    نیت در مـاده پـیش   با توجه به وسعت معنی حسن. ننموده است

pp: 107-108) اند نیت سخن گفته نیت، از مفهوم نوعی حسن در مقام تفسیر حسن.  
دهـا تصـریحی   در خصوص ماهیت مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات، اصول حقوق اروپایی قراردا

در  ؛قراردادي اشاره به ماهیت مسـئولیت نمـوده اسـت    البته اصول مزبور در مورد مسئولیت پیش ،ندارد
قراردادي به دو مبناي مختلف قلـب حقیقـت یـا ارائـه تصـویر       واقع اصول در خصوص مسئولیت پیش

ي اول مسـئولیت  اشاره نموده است که مبنـا ) promise(و تعهد قراردادي ) misrepresentation(غلط 
گونه که بیان شد، اصـول   همه همانبا این ؛سازد غیرقراردادي و دومی مسئولیت قراردادي را مطرح می

ویژه در خصوص ماهیت مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات سکوت اختیـار  حقوق اروپایی قراردادها به
  (V. De Coninck, 2002, p: 109).نموده است

  
  حقوق ایران -بند سوم
بـا ایـن    ؛خـورد  چشم نمـی اي به تون قانونی ایران در خصوص قطع مذاکرات مقرره ویژهدر م

طبیعـی   1.همه، در نظام حقوقی ایران نیز اصل آزادي قراردادي مورد پذیرش قـرار گرفتـه اسـت   
                                                                                                    

، اصل آزادي قراردادها قابل »المؤمنون عند شروطهم«و » أوفوا بالعقد«عموماتی مانند ز نقطه نظر فقهی نیز با توجه به گفتنی است ا .1
  ).1373حائري، ؛ 178- 166و  27- 26، صص1388محقق داماد، . رك(البته در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد . پذیرش است
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گونه که اشخاص در انعقاد قرارداد آزادند، تـا زمـانی کـه قـراردادي منعقـد ننماینـد،        است همان
زیرا از نظر حقوقی و نیز فقهی ادله مربوط به وفاي به عهد . گیرد ایشان قرار نمیتعهدي بر عهده 

المؤمنـون عنـد   «و » أوفوا بالعقد«قانون مدنی و نیز عموماتی مانند  237و  219مانند مواد (و شرط 
بنـابراین اصـوالً تـا قبـل از انعقـاد      . ناظر به مرحله پس از انعقاد قرارداد و شرط اسـت ) »شروطهم

کنندگان مبنی بر ادامه مذاکرات به منظور انعقاد قرارداد، وجود  ارداد، تعهدي بر عهده مذاکرهقر
به همین جهت، در فرضی که طرفین خود نیـز تـوافقی در ایـن خصـوص نداشـته باشـند،        ،ندارد
حال که امکـان الـزام   ؛ توان از الزام اشخاص به ادامه مذاکره براي انعقاد قرارداد سخن گفت نمی
گردد که آیـا   فین مذاکره به ادامه مذاکرات و انعقاد قرارداد منتفی است، این سؤال مطرح میطر

توان از مسـئولیت ناشـی از قطـع مـذاکرات سـخن گفـت؟ آیـا در ایـن          در نظام حقوقی ایران می
نیت تأثیري در پاسخ به مسأله دارد؟ پاسخ به این سؤاالت از ایـن   خصوص وجود یا فقدان حسن

المللی  اهمیت است که برخالف متون قانونی فرانسه، اصول قراردادهاي تجاري بین جهت داراي
مؤسسه یکنواخت نمودن حقوق خصوصی و اصول حقوق اروپایی قراردادهـا، در متـون قـانونی    

البته ممکن است ایـن سـؤال پـیش آیـد     ؛ نیت نشده است ایران به صراحت ذکري از قاعده حسن
المللـی و اصـول حقـوق اروپـایی      اصـول قراردادهـاي تجـاري بـین    گفتـه از   که آیا مقررات پیش

در این خصوص باید گفـت، هرچنـد    ؟تواند الگوي مناسبی براي حقوق ایران باشد قراردادها می
چون صداقت و درسـتکاري   یده مفاهیم اخالقی همینیت از این امتیاز برخوردار است که زا حسن

بـر عهـده دارد، لـیکن نهـاد حقـوقی مزبـور دچـار        است و رسالت اجتناب از تقلب و تـدلیس را  
نیت و ضابطه آن دچار ابهامـاتی اسـت کـه     در واقع از سویی، مفهوم حسن ،هایی نیز هست رخنه

چـه در نظـام حقـوقی     از سـوي دیگـر آن   ،گر شده است گفته نیز جلوه این ایراد در مقررات پیش
کلی در متـون قـانونی ایـران مـورد      عنوان یک اصل نیت به ایران اهمیت دارد این است که حسن

نیـت پدیـدار    نتیجه ابهامات جـدي در مفهـوم، شـرایط و احکـام حسـن     تصریح قرار نگرفته و در
انــد،  بیــان داشــته) 83، ص1388انصــاري، (گونــه کــه برخــی از نویســندگان  گــردد و همــان مــی

ــ  حســن« ه چشــم نیــت بــا آن ظهــور و صــراحتی کــه در حقــوق فرانســه دارد، در حقــوق ایــران ب
» نیت در مقررات این مفهوم را در حقوق ایـران ناشـناخته گذاشـته    عدم ظهور حسن... خورد نمی

اي  هاي ارزنده تالش) 1388انصاري، . عنوان نمونه، رك به(البته در دکترین حقوقی ایران  ،است
ولـی هنـوز    ؛نیت صورت گرفتـه اسـت   براي تبیین مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراي حسن
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البتـه  ؛ منـد دشـوار اسـت    عنوان اصلی حقـوقی روشـن و ضـابطه    نیت به ن گفتن از اصل حسنسخ
نیـت از طـرق دیگـر     توان کتمان نمـود کـه در نظـام حقـوقی ایـران، نتـایج حاصـل از حسـن         نمی
عنوان نمونـه، برخـی از اسـاتید     به ،ها قابل استنباط است چون تمسک به عرف در برخی زمینه هم

اند که به نتایج مشابهی با  در عرصه آثار قراردادها، سعی نموده) 159، ص1385صفایی، (حقوق 
قـانون مـدنی کـه از تکلیـف      225و  220ایشـان بـا اسـتناد بـه مـواد       ؛نیت دست یابند نتیجه حسن

اي  توان تقریباً به همان نتیجه متعاملین به لوازم عرفی قرارداد سخن به میان آورده، معتقدند که می
نیـت در اجـراي    رعایـت حسـن  «به تعبیر ایشان،  ،رود نیت توقع می هاد حقوقی حسنرسید که از ن
  ).160، ص1385صفایی، (» توان از لوازم عرفی آن دانست قرارداد را می

رسد براي بررسی مسئولیت ناشی از قطـع مـذاکرات مقـدماتی در نظـام      نظر می در هر حال به
در این میان، پر واضـح اسـت کـه     ؛لیت توجه نمودحقوقی ایران، باید به مبانی شناخته شده مسئو

زیـرا مبنـاي    ،سخن گفتن از مسئولیت قراردادي منوط به وجود قراردادي در این خصوص است
گونـه کـه در گذشـته نیـز بیـان شـد،        البتـه همـان   ؛مسئولیت مزبور نقض تعهدات قراردادي است

منعقـد گـردد، دیگـر سـخن از      چـه از مرحلـه مـذاکرات مقـدماتی عبـور نمـاییم و قـرارداد        چنان
بلکه مسأله نقض قـرارداد و  . قراردادي به میان نخواهد آمد مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش

گـردد، نیازمنـد    که در چه زمانی قراردادي منعقد می البته این ،شود مسئولیت قراردادي مطرح می
کاتوزیـان،  (دانان  رخی از حقوقگونه که ب رسد، همان نظر می با این همه به. بررسی علیحده است

اند، در نظام حقوقی ایران نیز پـس از توافـق طـرفین دربـاره      نیز بیان نموده) 74-73، صص 1385
 ؛تواند به عرف واگذار گردد گردد و تکمیل امور فرعی می ارکان اصلی قرارداد، عقد محقق می
ه بـه توافـق در مـورد امـور فرعـی      طور صریح یا ضمنی وابست البته اگر طرفین، وقوع قرارداد را به

بـراي مالحظـه   (.باشـد  نموده باشند، انعقاد قرارداد نیازمنـد توافـق در مـورد امـور مزبـور نیـز مـی       
، .ق 1390و خمینـی،   74تـا   71، صـص 1377خـوئی،  . هاي فقهی در این خصوص، رك دیدگاه

بـراي تحقـق چنـین     گـردد و  هـا منعقـد مـی    در واقع از نظر تحلیلی، عقد بـا توافـق اراده  )505ص
گیـرد و متعلـق قصـد     تمام اموري کـه در دامنـه حرکـت اراده قـرار مـی     «توافقی، توافق در مورد 

  )27، 1384شهیدي، . ؛ نیز رك166، ص1377شهیدي، . رك(.کند کفایت می» است
تـوان از مسـئولیت    ، نمی)حسب فرض(به هر حال با توجه به فقدان قرارداد در این خصوص 

پنـدار مربـوط   «به دیگر سخن،  ؛گفت و باید به مبانی مسئولیت مدنی متوسل شد قراردادي سخن
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شـود مبنـاي واقعـی و     قرارادادي که با آغاز گفتگوهـاي مقـدماتی بـین طـرفین بسـته مـی       به پیش
بـراي  ) 281، ص1376کاتوزیـان،  (» رسـد  خارجی ندارد؛ امري است که به خیال آنـان نیـز نمـی   

به این نکته مهم است که در نظام حقوقی ایران مبانی متعددي بـراي   تر مسأله، توجه تبیین مناسب
مسئولیت مـدنی پذیرفتـه شـده اسـت کـه در صـورت تحقـق شـرایط هریـک از مبـانی مـذکور،            

توان بـه قواعـد    از جمله مبانی قابل بررسی در این خصوص، می ،گردد مسئولیت مدنی محقق می
گفتنی است هرچند قواعد مزبور نسبت بـه قلمـرو    ؛تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر اشاره نمود

نیت، از گستره محدودتري برخوردار است، لـیکن مبـانی مزبـور کـه ریشـه در فقـه امـامی         حسن
تري را بـراي حـل مسـائل مـرتبط      دارد، در نظام حقوقی ایران شناخته شده بوده و ضوابط روشن

  .دهد ارائه می
ه ورود خسـارت بـه دیگـري را پدیـد آورد،     چه شخصـی زمینـ   بر اساس قاعده تسبیب، چنان

شخص مزبور را علت ورود خسارت بـه شـمار آورد، مسـبب، مسـئول     فعل  ،اي که عرف گونهبه
هر کس سبب تلـف مـالی بشـود،    «قانون مدنی،  331به موجب ماده . جبران خسارت خواهد بود

باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت 
دیده نیز خـود   مسأله قطع مذاکرات مقدماتی، زیان البته ممکن است گفته شود که در» .آن برآید

آور نبوده، نموده است و خود، مباشر زیان  اقدام به ورود به مذاکراتی که براي طرف مقابل الزام
چه مذاکرات با دلیل موجه و بدون تقصیر قطـع شـده    در پاسخ باید گفت چنان ؛به خویش است

لـیکن در مـواردي کـه     ،طه علیت را احراز نمـود توان میان ورود خسارت و سبب، راب باشد، نمی
کننده مذاکرات با تقصیر و سوء استفاده، اقدام به قطـع مـذاکره نمـوده باشـد، عـرف وي را       قطع

  .داند و از این حیث مسئولیت متوجه او است سبب اقوي در ورود خسارت به طرف دیگر می
توان در نظر گرفت، قاعده غرور کننده مذاکره می مبناي دیگري که براي مسئولیت مدنی قطع

چه شخصی موجب فریب دیگري شده و به مغرور خسارت وارد  بر اساس این قاعده، چنان ؛است
در  1.دهنـده رجـوع نمایـد    تواند بـراي دریافـت خسـارات خـود، بـه فریـب       آید، شخص اخیر می

اعده غـرور،  دهنده براي تحقق مسئولیت مبتنی بر ق خصوص لزوم یا عدم لزوم عمد و قصد فریب
عمد و قصد ) 269تا، ص  حکیم، بی(در این میان برخی  ؛میان اندیشمندان اختالف نظر وجود دارد

؛ طباطبـایی  441، ص2، ج.ق1418مراغی، (دهنده را شرط دانسته و برخی دیگر  و آگاهی فریب
                                                                                                    

.المغرور یرجع إلی من غرّه .1
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، 1، ج.ق1419؛ موســـوي بجنـــوردي، 195، ص1376؛ رحمـــانی، 179، ص1، ج1378یـــزدي، 
فرض جهل ) 66، ص1388؛ بهرامی احمدي، 191، ص1389صفایی و رحیمی،  ؛270-269صص
، 1378کاتوزیان، (دانان  برخی از حقوق ؛اند دهنده را نیز مشمول قاعده غرور به شمار آورده فریب

به اعتقاد ایشان، باید  ،اند حل سومی را مطرح نموده دهنده، راه با تکیه بر تقصیر فریب) 170، ص1ج
دهنده شرط الزم  به دیگر سخن، تقصیر فریب. دهنده از تقصیر وي سخن گفت یببه جاي علم فر

در مقام داوري میان نظرات مختلـف بایـد   . براي تحقق مسئولیت مبتنی بر غرور دانسته شده است
که اصوالً در صدق عناوین افعال، علم و قصد شرط نیست، در فرضی که غار  گفت، با توجه به این
البته نباید از  ؛کند شود، عنوان غرور تحقق پیدا می ، موجب فریب دیگري میبدون علم و آگاهی

نظر دور داشت که براي تحقق مسئولیت، احراز رابطه علیت میان اقدام غار و فریب خوردن مغرور 
  .ها به غرور، ضروري است و انتساب خسارت
ل را به انعقـاد قـرارداد   چه شخصی اعتماد مشروع طرف مقاب چه بیان شد، چنان با توجه به آن

جلب نموده و بدین ترتیب وارد مذاکره شده یا به مذاکره ادامه دهد و موجب شـود کـه طـرف    
توانـد مصـداق غـرور بـوده،      هایی گردد، عمل وي مـی  مقابل براي انجام مذاکرات متحمل هزینه

توجه داشت که چون  البته در مسأله مورد بررسی باید. مسئولیت وي در برابر مغرور را ایجاد نماید
گردد تا قطع  آور نیست، صرف ورود به مذاکره باعث تحقق غرور نمی مذاکرات اولیه اصوالً الزام

اي بـوده   کننده مذاکره باید به گونه بنابراین اقدامات قطع. مذاکرات مسئولیتی به دنبال داشته باشد
  .اشی از غرور باشدهاي وارد شده نیز ن باشد که عرفاً غرور محقق گردیده و خسارت

توان از ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز بهره  کننده مذاکره می به عالوه براي مسئولت قطع
احتیـاطی بـه جـان یـا      هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی«بر اساس ماده مزبور، . برد

به موجب قانون براي  سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که
اي وارد نماید که موجب ضرر مادي یا معنـوي دیگـري شـود، مسـئول      افراد ایجاد گردیده لطمه

طبیعی است شخصی که از روي تقصـیر اقـدام بـه    . ».باشد جبران خسارت ناشی از عمل خود می
هاي صـورت گرفتـه توسـط طـرف      قطع مذاکرات مقدماتی نموده است و موجب شده که هزینه

گونـه کـه برخـی از     البتـه همـان  . نتیجه گردد، موجب لطمه مالی بـه وي گردیـده اسـت    ابل بیمق
اند، تأمین آزادي کامـل اشـخاص ایجـاب     نیز بیان داشته) 281، ص1376کاتوزیان، (دانان  حقوق

  .نماید که در تشخیص و احراز تقصیر جانب احتیاط را نگاه داشت می
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تـوان   هاي طرف مقابل می اکره در قبال جبران خسارتکننده مذچنین براي مسئولیت قطع هم
در واقع بنابر نظـر مشـهور فقیهـان، قاعـده الضـرر، نـافی احکـام        . به قاعده الضرر نیز استناد نمود

؛ موسـوي بجنـوردي،   382، ص3، ج.ق1418؛ نـائینی،  116، ص.ق1414انصاري، (ضرري است 
چـه عـدم مسـئولیت     ال چنـان ح. 1)243، ص.ق1417؛ مصطفوي، 219-218، صص1، ج.ق1419

کننده مذاکره در فرضی کـه قطـع مـذاکره بـدون علـت موجـه موجـب زیـان طـرف مقابـل            قطع
گردد و از نفی  گفته نفی می گردیده است، حکمی ضرري محسوب گردد، بر اساس قاعده پیش

نراقـی،  (البتـه ممکـن اسـت بسـان برخـی فقیهـان       . گـردد  عدم مسئولیت، مسـئولیت اسـتنباط مـی   
، 1، ج.ق1417؛ مراغــی، 236-235، صــص1، ج.ق1419؛ موســوي بجنــوردي، 55، ص.ق1417

ادعا شود که قاعده الضرر صرفاً نـاظر بـه نفـی احکـام وجـودي اسـت و اثبـات حکـم         ) 320ص
محقـق دامـاد،   (گونه که اگر برخی از اندیشـمندان   رسد از سویی همان نظر می لیکن به. نماید نمی

از سـوي   ،اند، احکام عدمی داخل در قلمرو قاعده الضرر اسـت بیان داشته) 167، ص1، ج1378
در واقع به  ؛گردد دیگر بازگشت عدم مسئولیت به برائت است که حکمی وجودي محسوب می

  .گردد کننده مذاکره نفی می موجب قاعده مزبور در فرض مورد بررسی، برائت قطع
  

  آثار مسئولیت -مبحث دوم
هـاي ناشـی از    کننده مـذاکره، لـزوم جبـران خسـارت     براي قطع طبیعی است اثر شناسایی مسئولیت

اي بایـد صـورت گیـرد     در این راستا، از سویی باید دید جبران خسارت به چه شیوه؛ اقدام مزبور است
  )بند دوم(.هاي قابل جبران بایسته است و از سوي دیگر، شناسایی قلمرو خسارت) بند نخست(

  
  شیوه جبران خسارت -بند نخست

که اصل مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات مورد پذیرش قرار گرفت، باید بـه ایـن نکتـه     حال
از سـویی، بـا    ؛توجه نمود که از لحاظ اصول کلی مسئولیت مدنی، دو شیوه جبـران وجـود دارد  

باشد و مقصـود از آن اعـاده    شیوه جبران عینی خسارت مواجه هستیم که بهترین شیوه جبران می
                                                                                                    

نیز ضمن پذیرش نفی حکم ضرري به استناد فقره ) به بعد 134، صص.ق1414حسینی سیستانی، (فقهاي معاصر  برخی از .1
، اوًال تحریم اضرار و ثانیًا تشریع وسایل اجرایی مناسب براي )الضرار(، بر اساس قسمت دوم روایت )الضرر(اول حدیث 

.اند جلوگیري از زیان را استنباط کرده
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عنوان شیوه جـایگزین مواجـه    است و از سوي دیگر با پرداخت خسارت به وضع به حالت پیشین
بنابراین باید دید در ) 313-311، صص1389صفایی و رحیمی، . در این خصوص، رك(.هستیم

؛ تـوان متوسـل شـد    یک از دو شـیوه مـی  صورت ورود خسارت ناشی از قطع مذاکرات، به کدام
طـور   قی مورد بررسی در این خصوص، باید گفت که بـه هاي حقو البته قبل از تبیین دیدگاه نظام

با ایـن   ،باشد منطقی، معناي جبران عینی در مسأله قطع مذاکرات، الزام به از سرگیري مذاکره می
 (Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 144)،همه در برخی از متـون حقـوقی مـورد بررسـی    

  .کار رفته و مورد بررسی قرار گرفته استد بهجبران عینی در معناي الزام به انعقاد قراردا
.کننده مذاکره به انعقاد قـرارداد منتفـی دانسـته شـده اسـت      در نظام حقوقی فرانسه امکان الزام قطع

(Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 144; Bénabent, 1995, p: 38)    باید توجه داشـت کـه در
انجام مذاکره مواجه هستیم کـه در حقـوق فرانسـه بـا عنـاوین      مواردي با قراردادهاي مقدماتی مبنی بر 

یـا   (contrat temporaire)، قـرارداد موقـت   (accord preparatoire)مختلف از قبیل توافق مقـدماتی  
 :Terré, Simler et Lequette, 1996, p)؛شـود  شناخته مـی  (contrat négociation)قرارداد مذاکره 

ر صورت قطع مذاکره به رغم وجود قراردادهـاي مزبـور، آیـا امکـان     حال سؤال این است که د (145
دانـان فرانسـوي    گونه کـه برخـی از حقـوق    کننده مذاکره به انعقاد قرارداد وجود دارد؟ همان الزام قطع

(Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 145; Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre, 
2010, p: 752) نیـت اسـت و    ند، تعهد طرفین مذاکره یک تعهـد سـاده بـه رعایـت حسـن     ا بیان داشته

حـل مزبـور توسـط آراء شـعب      راه ؛تواند موجب الزام ایشان به انعقـاد قـرارداد مـورد نظـر گـردد      نمی
-com 27 nov. 2003; civ. 3 juin 2006, cité par Buffelan)تجاري و مدنی دیـوان عـالی فرانسـه    

Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, p: 752)        نیز تأیید شـده اسـت کـه بـه موجـب آن، طـرفین
  .توانند در هر زمانی مذاکرات مقدماتی را قطع نمایند مذاکره می

کننـده مـذاکره بـه     المللی در خصوص جبران عینی به معنـاي الـزام قطـع    در اصول قراردادهاي بین
 (De Coninck, 2002, p: 104)برخـی نویسـندگان حقـوقی   . انعقاد قرارداد سخنی گفته نشـده اسـت  

 1المللـی قابـل اسـتنباط نیسـت     معتقدند امکان جبران عینی به معناي مزبـور، از اصـول قراردادهـاي بـین    
                                                                                                    

 کیبا افزدون ) 1994بر اساس نسخه  2-15شماره (2-1-15اصول، در شرح ماده  2004شیرایکه در و گونه البته همان .1
 ،)International Institute for the Unification of Private Law, 2010, p. 60(دهیپاراگراف، ذکر گرد

اده باشند، نقض تعهد مزبور، امکان را مورد توافق قرار د تیبه صراحت تعهد به مذاکره با حسن ن نیکه طرف یدر فرض
  .آوردینقض تعهد از جمله الزام به انجام تعهد را فراهم م جبرانيمختلف برا يها تمسک به روش
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خـورد و در نظـام حقـوقی     هاي حقوقی رومی ژرمنی چنین الزامی به چشم نمـی  که در نظام ویژه اینبه
  .ال نیز الزام مزبور مردود اعالم شده است کامن

گونه که بیان شد، مفهوم جبران عینی در مسأله قطع مذاکرات، الزام به از سرگیري  همان البته
حال اصول در خصـوص جبـران عینـی بـه معنـاي       با این ؛مذاکره و نه الزام به انعقاد قرارداد است

لیکن با توجـه بـه    ،کننده مذاکره به از سرگیري مذاکره نیز سخنی به میان نیاورده است الزام قطع
نیـت هسـتند و    کنندگان ملزم به رعایـت حسـن   اصول، مذاکره 2-15و  1-7که بر اساس مواد  ینا

رسـد جبـران عینـی بـه      نظر مـی  قطع مذاکرات بدون دلیل موجه در تعارض با تعهد اخیر است، به
 v. De)؛قابـل پـذیرش اسـت   ) کننـده مـذاکره بـه از سـرگیري مـذاکره      الـزام قطـع  (معناي اخیـر  

Coninck, 2002, p: 105)          در عین حال بـا توجـه بـه عـدم تصـریح اصـول در ایـن خصـوص و
هاي حقوقی داخلی وجود دارد، اقبال یا عدم اقبال بـه نظـرات مطـرح     هایی که میان نظام اختالف

المللی داوري  ؛ در این راستا، یکی از آراي دیوان بیندر فوق را باید به عرصه عمل واگذار نمود
 يهـا کابـل کننـده   جالب توجه اسـت، بـه موجـب ایـن پرونـده عرضـه       1لیالمل اتاق بازرگانی بین

مزبور اقامه و مدعی شده بود که خوانده با سوءنیت يهاکننده کابلدیتولی دعوایی علیه مخابرات
عنـوان قـانون    بـه (دیـوان بـر اسـاس قـانون ایالـت نیویـورك       . اقدام به قطع مذاکرات نموده است

رگیري مذاکرات نمود و در تأیید رأي خـویش بـه مـواد مختلـف     ، خوانده را ملزم به ازس)صالح
  2.، استناد نموده است2-15اصول از جمله ماده 

بینی امکان الزام به انعقاد قرارداد در اصول حقوق اروپایی قراردادها و با  با توجه به عدم پیش
خصـوص اصـول   گفته در  رسد مطالب پیش نظر می نیت، به عنایت به تأکید اصول مزبور بر حسن

  .المللی درباره اصول حقوق اروپایی قراردادها نیز صادق است قراردادهاي بین
زیرا هیچ تعهدي اعم از قـراردادي،   ،در نظام حقوقی ایران الزام به انعقاد قرارداد منتفی است

الـزام بـه از سـرگیري مـذاکرات نیـز       ،توان تصور نمود قانونی و عرفی مبنی بر انعقاد قرارداد نمی
گونـه تعهـدي نیسـت و از     زیرا از سویی، ادامه دادن به مذاکرات نیز موضوع هـیچ  ،ممکن نیست

توضـیح   ؛سوي دیگر، انجام مذاکرات با توجه بـه ویژگـی آزاد بـودن  آن قابلیـت اجبـار نـدارد      
که مذاکره نمودن امري کامالً شخصی است و بدون خواست و تمایل شخص، انجام مذاکره  این
  .معنا است بی

                                                                                                    
1. ICC International Court of Arbitration.
2. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=644&step=Abstract
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حال که معلوم شد الزام به انعقاد قرارداد و نیز الزام به سرگیري مذاکرات منتفی دانسته شـد،  
در این میان، پرداخت مبلغی پـول بـراي جبـران     ؛هاي دیگر جبران خسارت رفت باید سراغ شیوه

  .دیده شیوه رایج است هاي وارد شده به طرف زیان خسارت
  

  هاي قابل جبران خسارت -بند دوم
هاي قابل جبران اهمیـت   آید، تعیین نوع خسارت سخن از پرداخت خسارت به میان میوقتی 

دیـده بابـت    از سـویی، زیـان   ،در این خصوص با دو دسـته خسـارت مواجـه هسـتیم     ؛کند پیدا می
از سـوي دیگـر، بـا قطـع      ،هایی گردیده و منافعی را از دست داده اسـت  مذاکرات متحمل هزینه

ت داده که در صورت عدم قطع مذاکرات و انعقاد قـرارداد، بـه منـافع    مذاکرات منافعی را از دس
هاي دسـته   هاي منفی و از خسارت هاي نوع نخست به خسارت از خسارت ؛یافت مزبور دست می
  (V. De Coninck, 2002, pp: 35-36).هاي مثبت یاد شده است دوم به خسارت

کننـده مـذاکرات نـه تنهـا بایـد       ه قطـع چه مسلّم دانسته شده، این است ک در حقوق فرانسه آن
،چـه از دانـش فنـی    شده به طرف مذاکره را پرداخت نماید، بلکه چنان ها و مخارج تحمیل هزینه

(savoir faire) مند گردیده، باید  اطالعات محرمانه یا اسرار به دست آمده در اثر مذاکرات بهره
است اگر قطع همراه با تقصـیر مـذاکرات   چنین  هم. 1هاي مربوط به آن نیز برآید از عهده غرامت

  (De Coninck, 2002, p: 35).به اعتبار تجاري طرف مقابل لطمه وارد نماید
دیـده   کـه زیـان   توضـیح ایـن   ؛هاي مثبت قابـل مطالبـه دانسـته نشـده اسـت      در مقابل، خسارت

ر مـوقعیتی  گردیـد، د  یافت و قرارداد منعقد مـی  تواند مدعی شود که اگر مذاکرات ادامه می نمی
دلیـل قطـع مـذاکرات و عـدم انعقـاد      کـرد کـه اینـک بـه     گرفت و منافعی را تحصیل مـی  قرار می

توانسته روي تشکیل قطعـی قـرارداد    دیده نمی زیرا زیان ،قرارداد، از آن منافع محروم مانده است
ی پوشـ  از آن چشـم ) حتـی همـرا بـا تقصـیر    (توانسته  اي حساب باز کند که طرف مقابل می نهایی
طـور   هاي ادعایی مزبور بـه  در واقع باید گفت که خسارت(De Coninck, 2002, p: 36).نماید

ها ناشی از عدم انعقاد قراردادي است که  بلکه این خسارت ،مستقیم معلول قطع مذاکرات نیست
                                                                                                    

شود، به هر دلیلی به نتیجه  باید توجه داشت اگر مذاکراتی که در طی آن اسرار تجاري فاش می در مورد اسرار تجاري .1
کننده اسرار مزبور در حقوق فرانسه مکلف به رازداري بوده و استفاده یا افشاي اسرار مزبور در دکترین و  نرسد، دریافت

 Le Tourneau؛187، ص1388رهبري، (گردد  یمحسوب م) رقابت مکارانه(رویه قضایی فرانسه نوعی رویه ضدرقابتی 
et Cadiet, 2002, p. 87.(
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دیده هیچ حقی بر انعقاد  به دیگر سخن، زیان ؛طرف مقابل هیچ تکلیفی به انعقاد آن نداشته است
دانـان   برخـی دیگـر از حقـوق   . قرارداد نداشته است که قطع مذاکرات، آن را تضییع کرده باشـد 

-Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, 2009, p: 238; v. aussi Buffelan)فرانسـوي  

Lanore et Larribau-Terneyre, 2010, p: 752)   نیز با استناد به رویه قضایی، بر مطلب مزبـور
  .ندا تأکید نموده

المللـی نیـز اصـل لـزوم جبـران خسـارت را مـورد         اصول قراردادهاي بـین  2-15بند دوم ماده 
بـا   ؛هاي قابل جبران تصـریحی نـدارد   لیکن در خصوص قلمرو خسارت، پذیرش قرار داده است

هـاي مـواد    همه، با توجه به شرح مذکور در ذیل ماده مزبور و نیز با توجه به مقررات و شـرح این
هـاي   توان به نتایجی در زمینه قلمرو خسارت می) خسارات: قسمت چهارم(،بعد اصولبه  1-4-7

  .قابل مطالبه دست یافت
المللـی یکنواخـت    مؤسسـه بـین  (المللـی   اصول قراردادهاي بین 2-15در شرح مربوط به ماده 

هاي قابـل مطالبـه، از    در مقام بیان قلمرو خسارت) 69-68، صص1379کردن حقوق خصوصی، 
هـاي مثبـت نفـی     هاي منفـی سـخن گفتـه شـده و امکـان مطالبـه خسـارت        یت مطالبه خسارتقابل

در همین راستا، در دعوي یک شرکت کاستاریکایی علیه یک شرکت فرانسوي، ؛گردیده است
اصـول، خسـارت از دسـت     7-4-3با استناد به مـاده   30/4/2001دیوان داوري در رأیی به تاریخ 

آید، بـه   النفع که خسارت مثبت به شمار می انسته ولی در مورد عدمرفتن فرصت را قابل جبران د
چـه   چنـان  در هـر حـال،   1.دلیل عدم قطعیت آن، جبران خسارت را غیرقابـل مطالبـه اعـالم نمـود    

خصوص برخی در این. تر خواهد بود اطالق متن ماده پذیرفته شود، متن مزبور از شرح آن موسع
ضمن تأکید بر لزوم وجود رابطـه سـببیت    (De Coninck, 2002, pp: 103-104)دانان  از حقوق

هاي مثبت و منفی را مورد  هاي وارد آمده، تفکیک میان خسارت میان قطع مذاکرات و خسارت
  .انتقاد قرار داده و معتقدند که تفکیک مزبور منافی اصل جبران کامل خسارت است

در  ؛بینـی نمـوده اسـت    را پـیش اصول، حق مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهـد   7-4-1ماده 
) 273، ص1379المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصـی،   مؤسسه بین(شرح مربوط به این ماده 

قواعد حاکم بر دریافت خسارت به دلیل عدم اجراي تعهد را به مـذاکره همـراه بـا سـوءنیت نیـز      
  .ن گفته استها سخ اصول از لزوم جبران کامل خسارت 7-4-2ماده . توسعه و تعمیم داده است

                                                                                                    
1. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1100&step=Abstract
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نیـت   اصول حقوق اروپایی قراردادها طرفی کـه بـرخالف حسـن    2:301ماده  2به موجب بند 
وارد مذاکره شده یا مذاکره را قطع نموده است و از این راه موجب زیان طرف مقابـل گردیـده،   

شود متن ماده مزبور سخنی از  مالحظه میکه گونه  همان. هاي مزبور است مسئول جبران خسارت
با این همه برخـی از نویسـندگان    ؛به میان نیاورده است) مثبت یا منفی بودن  آن(ها  وع خسارتن

(De Coninck, 2002, p: 110; Terré, Simler et Lequette, 1996, p: 142)    بـه اسـتناد
هـاي منفـی مـورد نظـر      انـد کـه فقـط خسـارت     هاي مربـوط بـه اصـول مزبـور، ادعـا نمـوده       شرح

چه در مـورد اصـول حقـوق اروپـایی قراردادهـا مسـلّم        بنابراین آن ،ده استنگارندگان اصول بو
هـاي صـورت گرفتـه، اجـرت      در نتیجـه هزینـه   ؛هاي منفی اسـت  باشد، امکان مطالبه خسارت می

اقدامات انجام شده و زیان ناشی از اعمال حقوقی که با اعتمـاد بـه ادامـه مـذاکرات انعقـاد یافتـه       
چنین از دست رفتن فرصت انعقاد قرارداد با دیگـران از دیگـر    هم ،داست، قابل مطالبه خواهد بو

  . رسد نظر می ضررهاي قابل مطالبه به
چـه اهمیـت دارد، صـدق عنـوان خسـارت از نظـر عرفـی و قابلیـت          در نظام حقوقی ایران آن

در واقـع مهـم ایـن اسـت کـه       ؛هاي مزبور به قطـع غیـر موجـه مـذاکرات اسـت      انتساب خسارت
هـاي مثبـت    بنابراین خسارت. ورود زیان ناشی از قطع مذاکرات ناموجه را اثبات نمایددیده  زیان

زیرا عدم تحصیل مـوقعیتی کـه ممکـن بـود از انعقـاد       ،باشد گفته، قابل مطالبه نمی به مفهوم پیش
تر رفت  توان پیش بلکه می ،قرارداد براي شخص پدید آید، ضرر منتسب به قطع مذاکرات نیست

به دیگر سخن، . گیرد الً عدم تحصیل موقعیت مزبور مشمول عنوان ضرر قرار نمیو گفت که اص
انـد، ضـرر از دسـت آن     بیان نموده) 378، ص3، ج 1418نائینی، (گونه که برخی از فقیهان  همان

النفع نیز در صورتی که مقتضی آن  به اعتقاد ایشان، عدم ،چیزي است که شخص واجد آن است
  .آید شمار میفته باشد، از مصادیق ضرر بهکامل شده و تمامیت یا

  
  نتیجه

هاي صورت گرفته درباره قطع مذاکرات مقدماتی و مسئولیت ناشـی از آن، معلـوم    با بررسی
گردید که هرچند اشخاص در انعقاد قرارداد و نیز خودداري از آن آزاد هستند و در نتیجه مجاز 

انعقـاد قـرارداد اجتنـاب    ادامه مذاکرات و مـآًال رغم ورود به مذاکرات مقدماتی، از هستند که به
نمایند، لیکن در مواردي که مذاکرات مقدماتی اعتماد مشروع و متعارف طرف مقابـل مبنـی بـر    



152
1393تابستان، هفتماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شمف

در . شـود  کننده مـذاکرات مطـرح مـی    تحصیل قرارداد را ایجاد نموده باشد، مسأله مسئولیت قطع
. نیت اسـت  بور مبتنی بر نقض تعهد حسننظام حقوقی فرانسه و اصول مورد بررسی، مسئولیت مز

کننده  شمار آمده و مسئولیت مدنی غیر قراردادي نقضدر واقع نقض تعهد مزبور نوعی تقصیر به
تـوان از   کننده مذاکره، می در نظام حقوقی ایران براي پذیرش مسئولیت قطع. گردد را موجب می

د تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضـرر قابـل   در این راستا، قواع ؛مبانی عام مسئولیت مدنی بهره برد
البته بدیهی اسـت اعمـال هریـک از قواعـد مزبـور منـوط بـه تحقـق شـرایط          . استفاده خواهد بود

کننده مـذاکرات   در هرحال مسئولیت مدنی ناشی از قطع مذاکرات، تکلیف قطع. باشد مربوط می
الـزام بـه انعقـاد    (عینـی خسـارت   در این راستا امکـان جبـران    ،به جبران خسارت را به دنبال دارد

کـه از سـویی الـزام بـه انعقـاد قـرارداد        توضیح این. منتفی است) قرارداد یا از سرگیري مذاکرات
نیـت بـوده و    زیرا تعهد طـرفین مـذاکره یـک تعهـد سـاده بـه رعایـت حسـن        . قابل پذیرش نیست

شـان تعهـدي بـه انعقـاد     بـه دیگـر سـخن ای   . تواند موجب الزام ایشان به انعقاد قـرارداد گـردد   نمی
از سـوي  . اند که در مقام جبران عینی، از الزام به انعقاد قرارداد سخن به میان آیـد  قرارداد نداشته

زیرا مذاکره نمـودن امـري کـامًال     ،دیگر الزام طرفین به ازسرگیري مذاکرات نیز پذیرفتنی نیست
بنـابراین پرداخـت   ؛ سـت معنـا ا  شخصی است و بدون خواست و تمایل شخص، انجام مذاکره بی

  .غرامت تنها راه جبران خسارت است
دیده کـه از   هاي تحمیل شده به زیان هاي قابل جبران، باید گفت هزینه در خصوص خسارت

البته منافع  ؛قطع مذاکرات ناشی شده و نیز منافع مسلمی که وي از دست داده، قابل مطالبه هستند
جـراي آن ممکـن بـود نصـیب خواهـان گـردد و بـه        احتمالی که در صـورت انعقـاد قـرارداد و ا   

از نظـر حقـوق ایـران نیـز فقـط      . هاي مثبت موسوم است، قابل مطالبه دانسته نشده اسـت  خسارت
البتـه بـراي   . هاي مسلّم قابل مطالبه است و منافع صرفاً احتمالی آینده قابل مطالبـه نیسـت   خسارت

هم بـودن  موجبـات منفعـت الزم و کـافی     مسلّم دانستن منافع از دست رفته، داوري عرف و فـرا 
  .رسد نظر می به
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