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چكیده
توافقات عمودي ش�امل قراردادهایی اس�ت که جهت همكاری در س�طوح 
مختل�ف تجاری بین دارن�ده ي حق تجاری ب�اارزش مانند نام و عن�وان تجاری و یا 
فرآین�د خاص تولید یا توزی�ع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد می ش�ود که؛ به 
موج�ب آن، طرف اول امتی�از بازاریابی، فروش، یا س�ایر فعالیت های اقتصادی خود 
را ب�ه طرف دیگر اعطا می کند. این قراردادها بیش�ترین حجم را در تبادالت تجاري 
و اقتصادي و گس�ترش دان�ش و فن آوري به خود اختص�اص داده و همگی بر اصول 
واحدی اس�توار هستند که یكی از آن ها اصل حس�ن نیت است؛ اصلي که در حقوق 
بین الملل به طور عام و در حقوق تجارت بین الملل به طور خاص پذیرفته شده است و 
طیف وسیعي از وظایف و تكالیف مانند امانت داري، حسن انجام وظیفه، اطالع رساني 
صحیح، سالمت مالي و غیره را به طرفین یك توافق عمودي تحمیل مي کند. در این 

نوشتار تأثیر اثر حسن نیت بر این توافقات و نتایج ناشي از آن بررسي مي شود.
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درآمد
ام��روزه کمتر مي توان معاهده، کنوانس��یون، قرارداد و ی��ا توافقی را یافت که 
در آن به »حس��ن نیت«1 اشاره نشده باش��د. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات 
به قدری ش��ایع اس��ت که حتي در صورت ع��دم درج آن در قراردادها به عنوان اصل 
پذیرفته ش��ده، تلق��ی می گردد و طرفي که عملكردي مغایر با آن داش��ته، مس��ؤول 

شناخته می شود.  
اهمیت حسن نیت در قراردادهایی که دارای ماهیت مستمرند، بسیار بیشتر از 
قراردادهایي مانند بیع است که در مدت بسیار کوتاهی اجرا شده و خاتمه می یابند. در 
واقع حس��ن نیت زیربناي ایجاد و تداوم یک رابطه ي مستمر تجاري است؛ اهمیت این 
موضوع در روابط تجاری بین المللي بیش از تجارت داخلي است؛ زیرا، بعد مسافت در 
سطح بین المللي، طرفین را از امكان احاطه و نظارت دقیق نسبت به بسیاري از موارد 
محروم مي س��ازد. حتي اگر گس��ترش روزافزون تبادل اطالعات و ش��فافیت بازارها تا 
حدي از این موضوع بكاهد، باز هم شخصیت فردي طرفین در تصمیم گیري و عملكرد 
آینده ي تجار بس��یار مهم است؛ از این رو، هر یک از طرفین قرارداد ناگزیرند تا حدي 

به عملكرد همراه با حسن نیت طرف مقابل امیدوار باشند.
از س��وی دیگر قراردادها و توافقاتی که تحت عنوان کلی »توافقات عمودی«2 
ق��رار مي گیرن��د، حجم بس��یار باالیی از تج��ارت جهانی را به خ��ود اختصاص داده و 
گس��تره ي وس��یعی را در برمی گیرند؛ این توافقات به دلیل ساختار خاص خطی خود، 
از جه��ات مختلف داراي وجوهي متفاوت از دیگر توافقات مي باش��ند. براي نمونه، در 
زمینه ي مسؤولیت ناشي از زیان هاي وارده بر اثر عرضه ي محصوالت معیوب، نمي توان 
صرفاً عرضه کننده ي نهایي را مس��ؤول دانس��ت، بلكه باید این رابطه در خط عمودی 
گس��ترش پیدا کند تا مس��ؤولیت به فردي منتقل شود که بیشترین سهم را در نقض 

حقوق زیان دیده داشته است؛ چرا که مسؤول شناختن وی منصفانه تر است. 
در جهت بیان تكالیف ناش��ی از اصل حس��ن نیت در توافقات عمودی، در این 
نوش��تار ابتدا تعاریف و مفاهیم حس��ن نیت و توافقات عمودی بیان می ش��ود؛ سپس 
مفهوم حس��ن نیت و مصادیق آن بررس��ی و آن گاه مباني حسن نیت و مصادیق آن در 

1. Good Faith.
2. Vertical Agreements.
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توافقات عمودي بحث مي شود.

1. تعاریف و مفاهیم
در این قسمت ابتدا تعریف حسن نیت بیان، سپس توافقات عمودی و مصادیق 

عمده ي آن تشریح و به اختصار تبیین می شود.

1-1. حسن نیت
حس��ن نیت مفهومی ذاتاً اخالقی است که اصول حقوقی را به مفاهیم بنیادین 
عدالت مرتبط می کند. حسن نیت در زبان فارسی به معنای نیكو و خوب شدن می باشد 
) عمی��د، 1379: 792(. ای��ن واژه ترجم��ه ي لغت التین “bona fides” اس��ت که با 
عناویني چون”Bonne Foi” در حقوق فرانسه و سوئیس؛ “true und glauben” در 
حقوق آلمان؛ “buona fede” در حقوق ایتالیا و “good faith” در حقوق انگلس��تان 

از آن یاد مي شود. 
در معنای مثبت )ایجابی( حسن نیت را شامل معقولیت، استانداردهای معقول 
و متع��ارف در ی��ک معامله ي منصفانه و صداقت در عمل برش��مرده اند، اما در معنای 

سلبی، آن را به آنچه که نیست، معنا نموده اند )جعفرزاده، 1384: 136-137(. 
قوانین کش��ورهای مختلف به رغم شناسایی اصل حس��ن نیت و به کارگیری 
گس��ترده ي آن، معموالً تعریفی از آن به دس��ت نداده اند؛ به نحوي که تعریف این واژه 
بیشتر در نوشته های حقوقی و دکترین قابل جستجو است. برخي حسن نیت را چنین 
تعریف نموده اند: »حس��ن نیت در معنای عام رفتاری است که گویای اعتقاد یا اراده ي 
رعایت قواعد حقوقی اس��ت که به ذی نفع اجازه ي گریز از خشونت قانون را می دهد« 
)به نقل از محس��ني، 1385: 210(. برخی دیگر آن را »فقدان بدخواهی و سوءنیت و 
یا راهنمای صادق و درس��ت خوانده اند« )انصاري، 1388: 22(. در حقوق آمریكا یک 
تعریف کلی از حس��ن نیت در ماده ي 201-1 »قانون متحدالش��كل تجاری«1 با عنوان 
»صداقت )درستكاری( در رفتار یا معامالت مربوط« آمده است. ماده ي 202- 2 همان 
قانون صداقت را »رعایت اس��تانداردهای متعارف عدال��ت در انجام تجارت«، مي داند. 

1. Uniform Commercial Code (UCC)
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در حق��وق ایران هی��چ متن قانونی به صراحت حس��ن نیت را تعری��ف نمی کند، بلكه 
نویس��ندگان حقوقی آن را از جمله چنین تعریف کرده اند: »کس��ي که اقدام به عمل 
حقوقي مانند عقد یا ایقاع یا عمل مادي که منش��اء اثر یا آثار حقوقي اس��ت مي کند و 
به صحت عمل خود اعتقاد دارد. این اعتقاد او حس��ن نیت اس��ت« )جعفري لنگرودي، 
1354: 200(. باید دانس��ت که گستره ي اصل حس��ن نیت نه تنها مرحله ي انعقاد که 

مرحله ي اجرا و حتي انحالل قرارداد را نیز در برمي گیرد ) صالحي راد، 1378: 84(.

2-1. توافقات عمودی و مصادیق آن
توافقات عمودی طیف وسیعي از قراردادها و توافقات تجاری را شامل مي شود. 
این ها »توافقاتی هس��تند که در آن ها دو یا چند فعال تجاری توافق می نمایند که در 
س��طوح مختلف )کنترل از باال به پایین( به همكاری تج��اری بپردازند. این همكاری 
معموالً با اعطای امتیاز فعالیت تجاری از س��وی دارنده ي یک امتیاز ارزشمند تجاری 
مانند نام و عنوان تجاری، حق اختراع، شیوه ي خاص تولید و توزیع، محصوالت خاص، 
ف��ن آوری، دانش فنی و یا هرگونه حقوق مالكیت فكری و س��ایر حقوق انحصاری، به 
ط��رف دیگر همراه اس��ت؛ امري که برای انجام فعالیت تج��اری در رابطه با آن امتیاز 
ص��ورت می گیرد؛ در این قراردادها اعطا کننده با درجات مختلف، دارای حق نظارت و 

هدایت روند این فعالیت می باشد«.   
کمیس��یون اتحادیه ي اروپا در آخرین مقررات مربوط )بیستم آوریل 2010( 
که جهت معافیت این گونه توافقات از شمول ممنوعیت موضوع »معاهده ي لیسبون«1 
وضع ش��ده، توافقات عمودی را چنین تعریف می نماید: »توافق عمودی یعنی توافق یا 

1. The Treaty on the Functioning of the European Union Treaty of Lisbon, 2009.
  کش��ورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم بنا به ضرورت های روز، در راه ایجاد اروپایی مش��ترک گام نهادند؛ 
نخس��تین اقدام عملی، تصویب معاهده ای در س��ال 1957 توس��ط آلمان فدرال، فرانس��ه، ایتالیا، بلژیک، هلند و 
لوکزامب��ورگ بود. این معاهده که به عنوان معاهده ي رم ش��ناخته می ش��ود؛ جامعه ي اقتص��ادی اروپا را با عنوان 
اختصاری )EEC( در س��ال 1958 بنیان نهاد. با پیوستن کشورهای دیگر، این جامعه ي اقتصادی گسترش یافت 
و به همراه جامعه ي زغال سنگ و فوالد و جامعه ي انرژی اتمی اروپایی، اتحادیه ي اروپایی را تشكیل داد. در سال 
1991 می��الدي و با تصویب پیمان ماس��تریخت، جامعه ي اقتصادی اروپایی به جامع��ه ي اروپایی با نام اختصاری 
»EC« تغییر نام داد. در س��ال 1997 با انعقاد معاهده ي آمس��تردام، مواد 81 تا 89 معاهده ي رم اصالح شد و به 
حقوق و اصول رقابت اختصاص یافت. س��رانجام در س��ال 2007 میالدي معاهده ي لیسبون بین اعضای اتحادیه ي 
اروپا امضاء شد و از سال 2009 به مرحله ي اجرا درآمد. این معاهده که در واقع اصالحیه اي بر معاهده ي اتحادیه ي 

اروپایی و معاهده ي ایجاد جامعه ي اروپایی بود، به نوعی جایگزین قانون اساسی اروپا محسوب می شود.
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رویه ي عملی اجرا شده میان دو یا چند متعهد تجاری است؛ به منظور اجرای اهداف 
آن توافق یا رویه ي عملی در سطوح مختلف تولید یا توزیع و در رابطه با شرایطی که 
بر طبق آن ش��رایط اقدام به خرید، فروش و یا دوباره فروش کاالها یا خدمات خاصی 

می نمایند«.1
عمده تری��ن ویژگی های توافقات عمودی عبارتند از: وجود توافق بین افراد در 
یک خط عمودی در قالب توافق، قرارداد و یا صرفاً رویه ي عملی؛ همكاری مش��ترک 
اقتصادی در جهت نیل به اهداف مشترک تجاری و اقتصادی؛ وجود همكاری اقتصادی 
در س��طوح مختلف عمودی به نحوی که یک طرف در وضعیت کنترل قرار داش��ته و 
دیگری را در شبكه هدایت می کند؛ ایجاد محدودیت هاي عمودي به شكل اختصاصی 
ی��ا انحصاری؛ وجود موض��وع توافق در محدوده ي زمانی و مكانی معین و اس��تمرار و 

تداوم در بازه های زمانی مشخص و یا قابل تعیین.  
مهم ترین و معمول ترین توافقاتی که با عنوان توافق عمودی شناخته می شوند، 
عبارتن��د از: قراردادهایي که جه��ت فروش یا باز فروش کاالها منعقد مي گردند، مانند 
ان��واع مختل��ف قراردادها و توافق��ات نمایندگی، توزیع و فرانش��یز توزیعی2 که هدف 
آن ه��ا بیش��تر بازاریاب��ی و باال بردن میزان فروش اس��ت؛ در حالی ک��ه در هر یک از 
آن ه��ا روش خاصی به کار م��ی رود و درجه ي کنترل اعطاکنن��ده ي امتیاز نیز در هر 
مورد متفاوت اس��ت؛ قراردادهایي که جهت تولید کاال مورد اس��تفاده قرار مي گیرند، 
از جمله توافقات فرانش��یز تولید و توافق��ات تولید3 که در آن ها هدف ایجاد واحدهای 
تولیدی در مقیاس های مختلف و تحت نظارت واگذارنده ي امتیاز می باش��د و توافقات 
و قراردادهایی که برای انتقال دانش فني و تكنولوژی منعقد می ش��وند، مانند توافقات 
لیس��انس4 دانش فني که گیرنده ي امتیاز با اس��تفاده از آن فن آوری جدید، اقدام به 
بهب��ود روند و کیفیت تولید و یا س��اخت محصوالت و فرآورده ه��ای جدید مي نماید. 
در ه��ر یک از این س��ه گروه، زیربخش های مختلف دیگری نی��ز وجود دارد که بنا به 

1. COMMISSION REGULATION (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the      
application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European 
Union, Official Journal of the EU.
2. Agreements  Franchise.
3. Manufacturing Agreements.
4. Licensing Agreements.
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درجه ي استقالل گیرنده ي امتیاز فعالیت تجاری و دیگر شرایط قرارداد، اهمیت اصل 
حسن نیت نیز در این توافقات تغییر می نماید.

2. مبنا و لزوم رعایت حسن نیت در توافقات عمودی  
همان گونه که اش��اره ش��د، در نظام های حقوقی مختلف جهان و هم چنین در 
معاهدات و کنوانسیون ها به ضرورت رعایت اصل حسن نیت نه تنها در انعقاد، بلكه در 
اجرای قراردادها و توافقات تأکید شده است. برای م�ثال قانون م�دنی فرانسه با این که 
حسن نیت را تعریف ننموده، در ماده ي 1134 طرفی�ن قرارداد را به رعایت حسن نیت 
 ،)Schlechtriem, 1991:1( ملزم دانس��ته است. مش��ابه این امر در قوانین آلمان و
آمریكا )قانون متحدالش��كل تجاری( نیز وجود دارد؛ در حالی که در انگلس��تان اصل 
حس��ن نیت به ش��كلی متفاوت بر پایه ي قاعده ي انصاف ق��رار دارد )خندانی، 1385: 

 .)104
در عرص��ه ي بین الملل��ی نیز اس��ناد مه��م بین المللی به حس��ن نیت و لزوم 
رعایت آن اش��اره دارند. »کنوانس��یون بیع بین المللی کاال«1 مصوب1980 در بند یک 
م��اده ي 7، »اصول حق��وق قراردادهای اروپایی«2 در بیش از ش��انزده ماده3 و »اصول 
قراردادهای تجاری بین المللی«4 در مواد متعددي همگی این اصل و موارد رعایت آن 

را برشمرده اند؛ امري که تفصیل آن خارج از قلمرو این نوشتار است. 
از آنجا که رعایت حسن نیت در روابط قراردادی، اصلي مسلم است، در بسیاري 
از نظام های حقوقي، حسن نیت به عنوان یكي از الزامات اصلی در توافقات عمودی لحاظ 
ش��ده اس��ت؛ به نحوي که طرف های این توافقات ملزم به رعایت اقتضائات آن هستند. 
برای نمونه در زمینه ي قراردادهای نمایندگی که از جمله س��اده ترین و در عین حال 
متداول ترین توافقات عمودی می باش��ند، ماده ي 2 ق��رارداد نمونه ي نمایندگي5 اتاق 

1. United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(1980).
2. Principles of the European Contracts Law, 1998.

3. ا ز جمله مواد 2-1،301-1،201-102، 4-107، 5-102، 6-102.
4. UNIDROIT Principles of the International Contracts, 1994.
5. ICC Model Commercial Agency Contract.
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بازرگان��ي بین المللي1 طرفین را موظف به رفتار توأم با حس��ن نیت مي داند؛ هم چنین 
تفس��یر مقررات موافقت نام��ه و اظهارات طرفین در خص��وص نمایندگي را بر مبناي 
حسن نیت مي داند. ماده ي 3 دس��تورالعمل شماره ي 86/653 اتحادیه ي اروپا2 نیز در 
خصوص نمایندگان تج��اری خویش فرما مقرر مي دارد: »نماینده ي تجاري باید منافع 
اصیل را در نظر گرفته و با نهایت دقت و حسن نیت عمل کند«.3 در بند دوم ماده ي 3 
قانون نمایندگي تجاري انگلیس نیز آمده است: »در اجراي وظایف نمایندگي، نماینده 
باید منافع آینده ي اصیل را در نظر گرفته و با دقت و حس��ن نیت عمل کند و به ویژه 
در مذاکرات کوش��ش کرده و در انعقاد مبادالت احتی��اط کند«. در ادامه در بند یكم 
ماده ي 4 مقرر ش��ده اس��ت: »اصیل در روابطش با نماینده ي تجاري باید محتاطانه و 
با حس��ن نیت عمل کند«. بند سوم ماده ي 86 قانون تجارت آلمان4 نیز مقرر مي دارد: 
»نماین��ده باید به وظایفش با دقت یک ب��ازرگان دوراندیش توجه کند«. طبق ماده ي 
4 قانون روابط نمایندگي فرانسه مصوب بیست و هفتم ژوئن 1991: »طرفین باید در 
اجراي تعهدات با وظیفه شناسي، حسن نیت و غیره عمل کنند«.5 مشابه همین عبارات 
در بن��د دوم ماده ي 1746 قانون تج��اري ایتالیا6 و ماده ي 5 قانون نمایندگی اتریش7 

نیز آمده است. 
قان��ون مدني ایران نیز در مبحث وکال��ت که رژیم حاکم بر نمایندگي را بیان 
می کند، در ماده ي 667 چنین مقرر مي دارد: »وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود 
مصلحت موکل را مراعات نماید«. در این ماده مصادیق »رعایت مصلحت موکل« ذکر 
نش��ده و تش��خیص آن بر عهده ي طرفین قرارداد، مرجع حل و فصل اختالف )دادگاه 
یا داوری( و یا عرف تجاري نهاده ش��ده است. رعایت مصلحت، قاعده اي آمره و الزامي 

1. International Commercial Chamber (ICC).
2. Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the Coordination of the 
Laws of the Member States relating to Self-employed Commercial Agents.
3. The Agency Commercial Contracts, Austrian Law: 5.
4. German Commercial Code.
5. Law of 25 June 1991, included in the Code of Commerce in articles L. 134-1 to 
L. 134-17.
6. Italian Commercial Code.
7. The Federal Austrian Law regarding the Legal Status of Self-employed Com-
mercial Agents.
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می باش��د؛ به گونه اي که دیوان عالي کش��ور در یكي از آراء خ��ود نظر داده که در هر 
وکال��ت قید »ل��زوم رعایت مصلحت و فروش به بهاي عادالن��ه« به طور ضمني وجود 
دارد و اختیار وکیل در داخل این چهارچوب معین مي ش��ود )کاتوزیان، 1386، ج 4: 
181(. هم چنین لزوم رعایت حسن نیت در سایر توافقات عمودی مانند فرانشیز، توزیع 

و امثال آن نیز وجود دارد.

3. موارد حسن نیت در توافقات عمودی
با توجه به مفهوم وس��یع حس��ن نیت و تفاس��یر گوناگونی که از آن به عمل 
آمده اس��ت، رفتارهای مطابق با حس��ن نیت طیف وس��یعي از اعمال مختلف را شامل 
می ش��ود. برای مثال، در کشور ایتالیا حسن نیت در حقوق قراردادها متضمن دوری از 
قصد تقلب، ارائه و افشای اطالعات به صورت کامل، همكاری با طرف قرارداد، صداقت 
رفتاری در مرحله ي مذاکرات و صداقت نس��بت به تعهد طرف یا وظیفه ي او به همان 

صورت مندرج در قرارداد می باشد )محسني، 1385: 213(. 
با بررس��ی قوانین و منابع مختلف می توان اهم موارد حس��ن نیت در توافقات 

عمودی را به شرح زیر بیان نمود. 

1-3. عدم دریافت هر نوع امتیاز مالي خارج از قرارداد
متعهد تجاري نباید رشوه و یا هر نوع منفعت مخفي قبول کند. منفعت مخفي 
یک دریافت مالي افزون بر آن چیزي اس��ت که متعهد تجاری مطابق قرارداد مستحق 
آن بوده است؛ مانند این که خارج از چارچوب قرارداد، پورسانتي اخذ کند یا جنسی را 
به قیمت بیشتری به فروش رسانیده و اضافه ي قیمت را براي خود منظور کند. اهمیت 
این مس��أله و لطمه اي که به روابط تجاري مي رس��اند، موجب ش��ده است تا دولت ها 
و نهاده��اي بین المللي هر یک ب��ه نوبه ي خود در مقام مبارزه ب��ا این معضل برآیند. 
ب��راي مثال، اتاق بازرگاني بین المللي »کردار نامه اي براي مبارزه با اخاذي و رش��وه در 
معام��الت تجاري بین المللي«1 دارد که م��اده ي 3 آن درباره ي نمایندگان عامل مقرر 
مي دارد: »واحدهاي تجاري موظفند تا جایي که عرفاً در توان آن ها است، اقداماتي به 

1. ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business 
Transactions (1996 edition).
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عمل آورند تا اطمینان حاصل کنند که: الف( پرداخت هایي که به نماینده ي عامل خود 
مي کنند بیش از حق الزحمه ي مناس��ب او یا ارزش خدمات مش��روعي که انجام داده، 
نباش��د. ب( نماینده ي عامل قسمتي از پرداخت هاي مذکور را به عنوان رشوه یا سایر 
عناوین بر خالف مفاد این قواعد به ش��خص دیگري مس��ترد نمي کند. ج( مشخصات 
و ش��رایط قرارداد اس��تخدام نمایندگان عامل که براي معامالت ی��ا بخش عمومي یا 
ش��رکت هاي دولتي به کار گرفته ش��ده اند، در دفتري ثبت و نگه داري مي ش��ود«. در 
ماده ي 4 همین کردارنامه آمده است: »الف( کلیه ي معامالت مالي باید به طور صحیح 
و منظم در دفاتر حسابداري مربوط ثبت شود. ب( هیچ حساب مخفي یا خارج از دفتر 
نباید وجود داش��ته باشد و هیچ س��ند و مدرکي جز براي ثبت صحیح و دقیق معامله 

موضوع سند، نباید صادر شود«. 
در حقوق کامن ال نماینده ای که رش��وه دریافت کند و پرداخت کننده ي رشوه 
مجرم محسوب مي شوند؛ جرم این افراد تباني و توطئه است و هر دو مجازات خواهند 
شد )Judge, 1999: 346(. در این نظام حقوقي به طور کلی حقوقی برای اصیل لحاظ 
ش��ده است که مشتمل اس��ت بر عزل نماینده ي خاطي؛ امتناع از پرداخت کمیسیون 
و یا حق العمل نماینده و نیز اس��ترداد کمیسیوني که به نماینده پرداخت کرده است؛ 
اس��ترداد و اخذ مبلغ رش��وه یا منفعت اضافي از نماینده، در صورت دریافت آن و یا از 
شخص ثالث، در فرضي که پرداخت نكرده اما وعده ي پرداخت آن را داده باشد؛ و نیز 
ضبط کاالي خریداري ش��ده با مبلغ رشوه از سوي اصیل؛ اقامه ی دعوا برای مطالبه و 
اخذ هر گونه ضرر و زیان، این موضوع از بازپس گیري رشوه مستقل مي باشد؛ رد کردن 
تمامي معامالت حتي اگر به رش��وه مربوط نباش��ند، اصیل براي اقامه ي دعوا باید بین 
نماینده و ش��خص ثالث یكي را برگزیند و پس از آن دیگر حق انصراف و اقامه ي دعوا 

 .)kouladis, 1995: 98( علیه دیگري را ندارد
در حق��وق ایران نیز قوانی��ن مختلفي در خصوص منع دریافت رش��وه و مال 
نامش��روع وجود دارد. قانون منع مداخله ي کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب 
1337، ماده ي 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختالش، ارتشا و کالهبرداري مصوب 
1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مجازات اسالمي1 و قانون ممنوعیت اخذ 

1. فصل یازدهم مواد 588 به بعد.
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پورس��انت در معامالت خارجي مصوب 1372، از جمله قوانینی اس��ت که بر منع اخذ 
رش��وه و پورس��انت داللت دارد، اگر چه قوانین مذکور بیشتر بر معامالت دولتي ناظر 
است، اما بیانگر حساسیت قانونگذار نسبت به مسأله ي رشوه و دریافت هاي غیرقانوني 

مي باشد. 
در قانون تجارت ایران دو ماده به منافع مالي خارج از قرارداد نماینده اش��اره 
دارد. نخس��ت ماده ي 365 که مقرر کرده اس��ت: »اگر حق العمل کار مال التجاره را به 
کمتر از قیمتي که آمر تعیین کرده بخرد یا به بیش��تر از قیمتي که آمر معین نموده 
بفروش برس��اند حق اس��تفاده از مابه التفاوت را نداش��ته و باید آن را در حس��اب آمر 
محس��وب دارد«؛ هم چنین ماده ي 370 این قان��ون مقرر می دارد: »اگر حق العمل کار، 
کار نادرس��تي کرده و مخصوصاً در موردي که به حس��اب آمر قیمتي عالوه بر قیمت 
خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود و به عالوه 
در دو صورت اخیر آمر مي تواند خود حق العمل کار را خریدار و یا فروش��نده محس��وب 
کن��د...«. در تبصره ي همین ماده آمده اس��ت ک��ه این امور مان��ع از اجراي مجازات 
خیانت در امانت نیس��ت. بنابراین، در حقوق ایران اصیل مي تواند کمیس��یون نماینده 
را پرداخت کرده و با مراجعه ي مس��تقیم به وي، وجوه را از او دریافت کرده علیه وي 
ش��كایت کیفري مطرح نماید. اگر چه در قانون تجارت ای��ران به امكان عزل نماینده 
اش��اره اي نشده، اما مسلم است که خیانت نماینده، اعتماد اصیل را که پایه گذار ایجاد 
رابطه ي نمایندگي بوده، از میان برده و ادامه ي همكاري را ناممكن مي س��ازد؛ لذا باید 

حق عزل نماینده را براي اصیل قطعي دانست.

2-3. عدم ایجاد تعارض منافع
رعایت حسن نیت در روابط تجاری عمودی، اقتضاي این را دارد که گیرنده ي 
امتیاز تنها به طرف تجاری اعطاکننده ي امتیاز تكیه کند و از انجام فعالیت های منافي 
ب��ا این هدف، اجتناب ورزد. همین وظیفه در خصوص اعطاکننده ي امتیاز نیز مصداق 
مي یاب��د؛ وي نیز باید از انجام اموري که منافع ط��رف مقابل را به مخاطره مي افكند، 
خودداری کند. رقابت و معامله ي با خود، از جمله موارد مهمی است که تعارض منافع 

را موجب مي شود.
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1-2-3. رقابت
ط��رف تجاري با پذیرفتن نمایندگي، حق توزیع، امتیاز فعالیت تجاری، امتیاز 
اس��تفاده از حق��وق مالكیت فك��ری و مانند آن، انتظار س��ودبری در محدوده ي عمل 
خوی��ش و نی��ز عدم رقابت اصیل ب��ا وی در آن فعالی��ت اقتصادی را دارد. از س��وي 
دیگ��ر اعطاکننده ی امتیاز نیز مي خواه��د که گیرنده ي امتیاز تجاري فقط به منافع او 
بیاندیشد و از بازاریابی کاالهاي شرکت هاي رقیب خودداری کند تا از جهت اقتصادی 
به اصیل آس��یبي نرس��د. بدین ترتیب نوعي حقوق متقابل بین طرفین در عدم رقابت 

به وجود مي آید.
رقابت به چند شكل مي تواند به وجود آید؛ مانند آن که در رابطه ي نمایندگی، 
اصیل به رغم اعطای نمایندگی به طرف دیگر، شخصاً اقدام به تجارت کاالها و خدمات 
موض��وع نمایندگی بنماید؛ ی��ا این که اصیل در محدوده ي نمایندگی اعطا ش��ده، به 
شخص دیگري نمایندگي دهد. نماینده نیز ممكن است کاالها و خدمات رقبای اصیل 

را بازاریابی کند؛ امري که به اصیل خسارت می رساند. 
تكلی��ف این موارد معم��والً در قراردادهاي نمایندگي، توزیع و فرانش��یز و یا 
در قوانین آمره مش��خص شده اس��ت؛ چنین اقداماتي معموالً نقض قرارداد محسوب 
مي ش��وند؛ به ویژه در مورد اقدامات اصیل و اعطاکننده، با توجه به این که معموالً حق 
انحص��اري فعالیت در خص��وص منطقه اي خاص به نماینده یا گیرن��ده ي امتیاز اعطا 
مي ش��ود، هرگونه اقدام مستقیم اصیل یا اعطاي نمایندگي و امتیاز جدید، نقض حق 

مكتسبه ي نماینده تلقي مي شود.
بس��یاري از قوانی��ن نیز حق انحص��اري فعالیت را براي نماینده به رس��میت 
ش��ناخته اند. مطابق ماده ي 1743 قان��ون تجارت ایتالیا، »اصیل ح��ق ندارد بیش از 
ی��ک نماینده ي تجاري براي هر منطقه در یک فعالیت مش��ابه قرار دهد«. در قوانین 
بسیاري از کشورهاي خاورمیانه فرض مي شود که نماینده ي تجاري )در غیاب هرگونه 
توافق خالف( داراي حق انحصاري بر سرزمیني است که به وس�یله ي او پوش�ش داده 
مي ش��ود. اصیل خارجي نیز داراي این حق مي باش��د که نماین��ده، اقدام به پ�ذیرش 
فروش ی��ا توزی�ع کااله��اي رقی�ب نن�ماید.1 م��اده ي 8 قان���ون نم�ایندگي تجاري 

1. www.stovall-law.com.



حسن نیت در توافقات عمودی

20

شماره 75/ پایيز 1390
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ

ام���ارات مت�حده ع�ربی مقرر م��ی دارد: »نماینده ي تج�اري ث�بت ش��ده داراي حق 
انح�صاري براي واردات کاالهاي موضوع نمایندگي مي باشد و مي ت�واند از واردات کاال 
توس��ط نمایندگان دیگر اصیل جلوگیري کند«.1 بند یكم ماده ي 13 قرارداد نم�ونه ي 
نمایندگی ات��اق ب�ازرگاني بین ال�مللي چنین م�ي گوی��د: »اعطاکنن�ده ي نماین�دگي 
ن�بای��د در طول عمر این ق��رارداد حق عرضه یا ف�روش کاالها را به ش��خص دیگري 
در داخ���ل منطقه، اعطا ی��ا تعهدي بنماید؛ اما اصیل مي تواند به ش��رط اطالع دادن 
ب��ه نماینده و در صورت توافق با او، مس��تقیماً با مش��تریاني ک��ه در ح�وزه ي فعالیت 
نم�اینده هس��تند، وارد مع�امله ش��ود، اما در هرگونه قراردادي که منع�قد مي ش��ود، 
کمی�س��یون نماینده محفوظ خ�واهد ماند؛ هرچند طرفین مي توانند توافق نمایند که 
این کمیس��یون نسبت به وض�عیت معمول کمتر باشد«. اما در خصوص نماینده حتي 
اگر وي در قرارداد از فع�الیت مس��تقل در این زمینه نهي نش��ده باشد، با توجه به این 
ک��ه انج�ام هر معامله اي که در رقابت با اصیل باش��د، در واقع محروم کردن اصیل از 
سود آن است، این عمل در تعارض مستقیم با منافع اصیل بوده و برخالف حسن نیت 
تلقي مي ش��ود. هم چنین در مورد فعالیت نماینده ب��راي رقباي تجاري اصیل، مطابق 
مقررات نمایندگي اتحادیه ي اروپا، نماینده در طول مدت نمایندگي از فعالیت داشتن 
ب��ه عن��وان نماینده ي رقبا در تمام ممالک محروم اس��ت؛ حتي اگر وي در س��رزمین 
مش��خصي نماینده باش��د؛ چنین اقدامي نقض قرارداد تلقي شده و اصیل را مستحق 
 The Agency Commercial Law under Austrian( جبران خسارات مي س��ازد

.)Law,7
بن��د یكم ماده ي 5 نمونه ي قرارداد نمایندگ��ی اتاق بازرگاني بین المللي مقرر 
مي دارد: »نماینده نباید بدون داش��تن مجوز قبلي از اعطاکننده ي نمایندگي در تمام 
مدت این قرارداد اقدام به ساخت، توزیع یا قبول کاالهایي نماید که با کاالهاي موضوع 
قرارداد رقابت داشته باش��د«؛ اما این ممنوعیت مطلق نمي باشد؛ نماینده مي تواند در 
م��ورد هرگونه کاالیي که رقیب کااله��اي موضوع قرارداد نمایندگي نیس��تند، قبول 
نمایندگي نموده و یا اقدام به س��اخت و توزیع آن نماید؛ مش��روط بر آن که به اصیل 
اط��الع دهد؛ صرف این که کاالها توس��ط رقیب اصیل س��اخته می ش��وند، مجوز منع 

1. www.tamimiagency.com.
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نماینده از تجارت چنین کاالهایي نمي باش��د؛ این امر مس��تلزم کسب اجازه از اصیل 
نمي باش��د؛ مگر آن که برخالف آن توافق شده باشد )ماده ي 3 قانون روابط نمایندگي 
فرانسه مصوب بیست و هفتم ژوئن 1991(. مطابق بند دوم ماده ي 5 نمونه ي قرارداد 
نمایندگ��ی ات��اق بازرگاني بین المللي در فرضي که مش��خصات کاالهایي که نماینده، 
نمایندگي آن ها را پذیرفته و زمینه ي فعالیت اعطاکننده ي نمایندگي به گونه اي باشد 
ک��ه احتمال تأثیرپذیري منافع اصیل اول، غیرمنطقي باش��د، اطالع به اصیل ضرورت 
ن��دارد؛ با این وج��ود، چنان چه اصیل از نماینده تقاضا کند ک��ه از قبول نمایندگي یا 
توزیع کااله��اي غیررقابتی تولیدکننده ای که رقیب اصیل اس��ت، خودداري کند، در 
صورتي ک��ه تقاضاي وي منطقي و قابل قبول باش��د، نماینده باید آن را بپذیرد، مانند 
آن ک��ه همكاري نماینده و رقیب موجب ش��ود به اعتماد اصی��ل و نماینده یا حفاظت 
از اطالعات تجاري وي صدمه وارد ش��ود. اما به نظر مي رس��د در مواردي که نماینده 
بخواهد ش��خصاً در مناطقي خارج از حدود قرارداد نمایندگي اقدام به فعالیت تجاري 
رقابت آمیز بنماید، دادگاه باید اوضاع و احوال خاص هر مورد را بررسي و مغایرت این 

امر را با حسن نیت احراز کند.
در توافقات فرانشیز1 به طور معمول انحصاری بودن منطقه ي فعالیت گیرنده ي 
امتیاز، جزیی قطعی از توافق و در واقع ضامن انتفاع گیرنده ي امتیاز اس��ت. امري که 
گیرن��ده را در چارچوب��ی کنترل ش��ده ق��رار داده و آزادی عمل او را بس��یار محدود 
می نماید. همین وضعیت در توافقات لیس��انس2 و دیگر توافقات انتقال حقوق مالكیت 

فكری و صنعتی نیز مشاهده مي شود. 

1. فرانشیز عبارت است از یک سیستم متحدالشكل شبكه ای جهت بازاریابی، فروش و تولید کاالها و )یا( خدمات 
و )یا( تكنولوژی به همراه همكاری بین اعضای این شبكه که از نظر مالی و حقوقی از یكدیگر مستقل و متمایزند. 
این سیس��تم براس��اس توافق فرانش��یز بین اعطاءکننده و گیرندگان امتیاز به وجود می آید که در آن اعطاءکننده 
در ازای عوض مالی مس��تقیم حق اس��تفاده از عالمت و نام تجاری، عالمت خدمات، دانش فنی و تجربی، سیستم 
عملیاتی، ایده ی تجاری، مدل ها و طرح های صنعتی و غیرصنعتی، عالئم مغازه ها، ش��هرت تجاری  و دیگر حقوق 
مالكیت معنوی و صنعتی را اعطاء می نماید. اعطاءکننده ی امتیاز در کلیه ی مراحل پشتیبانی الزم را به عمل آورده 

و به نحو مستمر و برای حفظ استانداردهای الزم، فعالیت را مورد بازرسی و بازبینی قرار می  دهد.
2. قراردادهای لیس��انس یا مجوز واگذاری حق بهره برداری در قوانین ایران و س��ایر کشورها فاقد تعریفی مشخص 
می باشند. به موجب این قراردادها مالک انحصاری یک حق، بهره برداری و انتفاع از تمام یا بخشی از آن حقوق را به 
شخص دیگری واگذار می کند. این قراردادها معموالً به شكل معوض منعقد شده و گیرنده ی امتیاز باید در ازای آن 
مبالغی را پرداخت نماید. در چنین قراردادهایی حق بهره برداری از یكی از حقوق مالكیت معنوی منتقل می گردد.
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2-2-3. معامله ي با خود
یك��ي از معمول تری��ن موارد ایجاد تعارض منافع، مس��أله ي معامله ي با خود1 
مي باش��د. این بحث نیز بیش��تر در حیطه ي توافقات نمایندگي مطرح مي ش��ود. اکثر 
نظام  هاي حقوقي، حق نماینده را براي معامله ي با خود منتفي مي دانند. ماده ي 208 
قانون مدنی مصر مقرر مي دارد: »جایز نیس��ت که ش��خصي بدون این که اجازه اي از 
جانب اصیل داش��ته باش��د، طرف معامله با خودش به اس��م کسي که نیابت از او دارد 
قرار گیرد؛ اعم از این که معامله به حس��اب او یا به حس��اب شخص دیگر باشد. با این 
حال قانون به اصیل این حق را داده معامله را با مراعات آنچه به موجب قانون و قواعد 

تجارت اقتضا دارد بپذیرد« )سنهوري، 1371: 65(.
در حقوق فرانسه در نمایندگي هاي قراردادي، نماینده براي طرف معامله قرار 
گرفت��ن با برخي موانع قانوني مواجه اس��ت. به موجب بن��د دوم ماده ي 1596 قانون 
مدني فرانس��ه، وکیل نمي تواند در مزایده ي خرید اموالي که فروش آن ها به او محول 
ش��ده، ش��رکت کند؛ هم چنین در صورت اطالق وکال��ت، وي نمي تواند طرف معامله 
قرار گیرد. دیوان کش��ور فرانس��ه نیز در یكي از آراء خود اع��الم نموده که وکیلي که 
بدون اطالع موکل خود طرف قرارداد مي ش��ود، مرتكب تدلیس ش��ده اس��ت. موضوع 
اطالع موکل نیز در حقوق انگلیس آمده اس��ت؛ به نحوي که نماینده حق ندارد بدون 
اذن و آگاه��ي اصیل، خود را در وضعي ق��رار دهد که وظایف نمایندگي او با منافعش 
در تع��ارض قرار گیرد. در حقوق آلمان نیز جز در موارد اجراي س��اده ي تعهد، وکیل 
نمي توان��د در صورت اط��الق وکالت، معامل��ه را براي خود واقع س��ازد. هم چنین در 
سوئیس دیوان عالي فدرال اعالم نموده است انعقاد قرارداد نماینده با خود، در صورتی 
که بنا به طبع آن براي اصیل متضمن خطر باشد، نامشروع بوده و عمل حقوقي انجام 
ش��ده، باطل است )به نقل ازکاتوزیان، 1379: 91(. به طور کلي فصل مشترک تمامي 
ای��ن قوانین را می توان نگرانی از به خطر افتادن منافع اصیل در نتیجه ي تضاد منافع 

اصیل و نماینده عنوان کرد.
قوانی��ن مدني و تجاري ایران نی��ز در خصوص اجازه ي معامله با خود، بین دو 
مورد تفكیک قائل شده اند؛ به نحوي که در مواردي که شخصیت نماینده در عقد مؤثر 

1. Self Transaction.
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است، به عنوان قاعده، نماینده را از معامله با خود منع کرده و در فرضي که شخصیت 
وکی��ل اثري ن��دارد، وي را در چنین معامله اي مجاز دانس��ته اند. ماده ي 1082 قانون 
مدنی به عنوان مصداقي در قاعده ي کلي در مورد اول مقرر داشته است که در صورتي 
که وکالت به طور اطالق داده ش��ود، وکی��ل نمي تواند موکله را براي خود تزویج کند؛ 

مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. 
ماده ي 373 قانون تجارت مقرر می دارد: »اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا 
فروش مال التجاره یا اسناد تجاري یا اوراق بهادار باشد که مظنه بورسي یا بازاري دارد 
مي تواند چیزي را که مأمور به خرید آن بوده خود ش��خصاً به فروشنده تسلیم کند یا 
چیزي را که مأمور به فروش آن بوده ش��خصاً به عنوان خریدار نگه دارد مگر این که 
آمر دستور مخالفي داده باشد«. مفهوم مخالف ماده که به صورت جمله ي شرطیه بیان 
ش��ده ، این است که اگر مورد وکالت بهاي معین نداشته باشد، حق العمل کار نمي تواند 
خ��ود طرف معامله قرار گی��رد؛ این قاعده را مي توان در س��طح  بین المللي نیز مورد 

استفاده قرار داد. 
قرارداد خرید و فروش برخی اجناس و غالت مانند گندم، جو، نفت خام، قهوه، 
کاکائو، مواد معدني و امثال آن در بازارهاي جهاني داراي قیمت مش��خص مي باش��د؛ 
به نحوي که نوس��ان قیمت آنان در تمامي جهان کم و بیش یكس��ان اس��ت. در چنین 
حالتي اگر نماینده ي تجاري، خود مالک چنین کاالیي باش��د و آن را به اصیل تحویل 
دهد، جز در صورت وجود قراین و ش��واهد روش��ن، احتمال بروز تعارض منافع منتفي 

است؛ به هر حال انجام معامله با خود مستلزم رضایت صریح یا ضمنی اصیل است. 
 

3-2-3. ارائه ي اطالعات
وظیفه ي ارائه ي صحیح اطالعات الزم، یكي از دیگر از وظایف طرفین توافقات 
عمودي اس��ت که از مصادیق اصل حس��ن نیت تلقی می ش��ود. تعهد طرف تجاري در 
ی��ک رابطه ي عمودی به آگاه نمودن طرف مقابل موجب مي ش��ود که اصیل از نیازها 
و ش��رایط بازار آگاه شده و بتواند فعالیت هاي تجاري گیرنده ي امتیاز را کنترل نماید. 
هم چنی��ن اطالع رس��اني صحیح از ط��رف اعطاکننده به نماینده موجب مي ش��ود که 
نماینده با احاطه ي بیش��تر نس��بت به اوض��اع تجاري در انج��ام فعالیت هایش توفیق 
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بیشتري داشته باشد. 
در اکثر قوانین و ش��روح آن ها تأکید ش��ده است که دادن اطالعات باید بدون 
تأخی��ر انجام گیرد.1 براي تعیی��ن معناي »بدون تأخیر« ابتدا بای��د به توافق طرفین 
مراجع��ه و بر اس��اس توافق صریح یا ضمن��ي آن ها عمل نمود. چنانچ��ه طرفین این 
موضوع را معین نكرده باش��ند، متناس��ب بودن زمان اطالع به نظر و تش��خیص عرف 
واگذار مي شود؛ مرجع رسیدگي با در نظر گرفتن مواردي چون عرف تجاري، امكانات 
طرفین، در دس��ترس بودن یا نبودن آنان، اضطراري بودن موقعیت و اهمیت موضوع، 
در خص��وص تأخیر اظهارنظر مي کند. با توجه به امكان��ات ارتباطي امروز باید توجیه 
تأخیر در اطالع رس��انی را متوجه طرفي دانست که مدعي عدم امكان اطالع رساني به 

موقع مي باشد. 
وظ�یفه ي ارائه ي اط�العات به اس��ت�ناد حس�ن نیت امري است که حتي پیش 
از انعق��اد ق�رارداد نیز وجود دارد. بر این اس��اس، چن�انچه طرفی��ن یا یك�ی از آن ها 
دیگ���ری را در مذاک���رات و تع�هداتی که پیش از انع�قاد ق�رارداد اصلی داش��ته اند، 
گم�راه کرده یا حقایق را کتمان نمایند، واجد »مس���ؤولیت پیش قراردادی« مي شوند 

 .)Bogart, 2000: 159(

1-3-2-3. شرایط و اوضاع تجاري
گیرنده ي امتیاز مكلف اس��ت تغییر و تحوالت بازار، نوسانات قیمت ها، شرایط 
خاص منطقه اي، سالیق و خواسته هاي مشتریان، اطالعات مربوط به دیگر رقبا و مانند 
آن را به اطالع اعطاکننده ي امتیاز برس��اند. م��اده ي 1745 قانون تجارت ایتالیا مقرر 
مي دارد: »نماینده باید در خصوص موضوع نمایندگي اصیل را از ش��رایط بازار، آگاه و 

هم چنین از دیگر اطالعاتي که مي تواند در ارزیابي مؤثر باشد، مطلع نماید«. 
از ط��رف دیگر، اعطاکننده نیز مكلف اس��ت تمام اطالعات��ي را که گیرنده ي 
امتیاز در راستاي انجام وظایف و اهدافش الزم دارد، در اختیار وي قرار دهد. بند یكم 
م��اده ي 14 قرارداد نمونه ي نمایندگي اتاق بازرگاني بین المللي در این  خصوص آورده 
است: »اعطاکننده ي نمایندگي باید کلیه ي اطالعات کتبي الزم را در ارتباط با کاالها، 

1. مانند بند 2 ماده ی 86 قانون تجارت آلمان و ماده ی 351 قانون تجارت ایران.



25

شماره 75/ پایيز 1390
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ

عبدالحسین شیروی/ محمد باباپور

مانند لیست قیمت ها، بروشورها و نیز تمام اطالعاتی که براي انجام تعهدات قراردادی 
به موجب قرارداد مورد نیاز می باش��د، در اختیار وی قرار دهد«. برای مثال، ش��یوه ي 
استفاده از کاال ها، نوسانات قیمت ها در بازار جهانی، بحران های مالی و تجاری احتمالی 
یا دیگر مسایلی که اعطاکننده ي نمایندگی به خاطر موقعیتي که در بازار جهانی دارد، 
آگاهي بیشتري نسبت به آن ها دارد، از جمله مسائلی است که باید توسط اعطاکننده 

به اطالع نماینده برسد.

2-3-2-3. اطالع درباره ي معامالت
گیرن��ده ي امتیاز باید بالفاصله پس از انجام معامله و انعقاد قرارداد، موضوع را 
ب��ه امتیاز دهنده اطالع دهد. بند دوم ماده ي 86 قانون تجارت آلمان در این باره آورده 
اس��ت: »نماینده باید بدون تأخیر اصیل را از عملیات تجاری و معامالت منعقد ش��ده 
ب��رای وی مطلع نماید«. م��اده ي 5 قانون نمایندگی تجاری اتریش نیز دادن اطالع به 
اصیل درباره ي هر معامله ای که توسط نماینده برای وی انجام شده را ضروری دانسته 
اس��ت. در حقوق ایران ماده ي 351 قانون تجارت مق��رر می کند: »حق العمل کار باید 
آمر را از جریان اقدامات خود مس��تحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت 
ای��ن نكته را ب��ه فوریت به او اطالع دهد«. اهمیت این موضوع از آن جهت اس��ت که 
قیمت اجناس و معامالت در بازارها به خصوص در س��طح بین المللی همیش��ه یكسان 
نیست؛ نوسانات بازار می تواند بر ارزش اجناس تأثیرگذار باشد. در این حالت اگر براي 
مثال قیمت کاالها افزایش یابد، ممكن اس��ت نماینده اي که انجام معامله را به اصیل 
خود اطالع نداده، بخواهد از این اضافه قیمت سوءاستفاده کند؛ در حالی که در فرض 

اطالع رساني، امكان سوءاستفاده منتفي است.
از س��وی دیگر اصیل نیز باید بالفاصل��ه نظر خود را در خصوص معامالتی که 
نماینده برای وی منعقد کرده اس��ت، به اطالع او برس��اند. بند دوم ماده ي 86 قانون 
تج��ارت آلمان مقرر مي کند: »اصیل باید بدون تأخیر، قبول یا رد فعالیت هاي تجاري 
نماینده و یا قراردادهاي خارج از حیطه ي اختیارات نماینده و یا عدم اجراي قراردادها 
را به اطالع نماینده برس��اند«. همان گونه که در این ماده آمده اس��ت، حق تأیید یا رد 
معام��الت را باید بر اقدامات خارج از چهارچوب اختی��ارات نماینده و قرارداد طرفین 
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ناظر دانس��ت؛ اگر نماینده در حیطه ي اختیارات��ش اقدام به عملی نماید، اصیل جز با 
پرداخت خسارات مادی و معنوی نماینده نمی تواند از اجرای تعهد سرباز زند.

ش��ایان ذکر اس��ت که در نحوه ي این اطالع رس��اني باید میان انواع توافقات 
عمودي قائل به تفكیک ش��د. به طور معمول طرفین در قرارداد اولیه ي خود این امور 
را بیان مي نمایند؛ اما در فرض فقدان چنین توافقي، باید به ماهیت و شیوه ي عملكرد 
هر س��اختار توجه نمود. در یک قرارداد فرانشیز خدماتي مانند »برند فست فود«1 که 
روزانه با حجم عظیمي از خرده فروش��ي همراه اس��ت، اطالع رس��اني باید در دوره هاي 
چندماهه یا س��االنه ي حسابرسي که براي پرداخت حق االمتیاز صورت مي گیرد، انجام 
شود. در حالي که یک توزیع کننده ي عمده ي منطقه اي باید ارسال هر محموله ي عمده 

در منطقه ي جغرافیایي را اطالع رساني نماید.

3-3-2-3. مسائل مالی و حسابرسی
گیرندگان امتیاز فعالیت تجاری اعم از مس��تقل و یا غیرمس��تقل مكلفند در 
دوره های زمانی مش��خصی که معموالً در قرارداد طرفین تعیین مي ش��ود، حساب کار 
خود را به اعطاکننده ي امتیاز داده و آنچه را به حساب او و برای وی دریافت کرده اند، 
به او رد کنند؛ چرا که گیرنده ي امتیاز، امین اعطاکننده محس��وب شده و حساب های 

دریافتی در ید وی امانت محسوب می شود.
ماده ي 668 قانون مدني ایران در این زمینه مقرر می دارد: »وکیل باید حساب 
م��دت وکال��ت را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده اس��ت به او رد 
کند«. حس��اب کار بای��د صادقانه و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی داده ش��ود. البته 
اعطاکننده می تواند ضمن قرارداد یا پس از آن، گیرنده را از دادن حس��اب معاف کند؛ 
در تجارت بین الملل که روابط، رس��می و فارغ از آش��نایی های شخصی است، این امر 

متداول نمي باشد.
همان گونه که اعطاکننده، حق کنترل و بازرسی حساب ها و روند به کارگیري 
امتیاز را دارد، گیرنده ي امتیاز نیز برای دریافت حق السعي خود دارای حق حسابرسی 
می باش��د. گیرنده، حق دسترس��ی به کلیه ي اطالعات را دارد؛ ب��ه ویژه اطالعاتي که 

1. Fast Food Brand
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مربوط به نحوه ي محاسبه ي حق السعي وي است. این امر در اکثر قوانین کشورها برای 
نماینده پیش بینی شده است؛ از این جمله است بند دوم ماده ي 12 قانون نمایندگی 
انگلیس، بند دوم ماده ي k 418 قانون تعهدات س��وئیس و بند دوم ماده ي 87 قانون 
تجارت آلمان. به موجب این قوانین،  اعطاکننده مكلف اس��ت به حسابدار مستقلی که 
از سوي گیرنده ي امتیاز تعیین می شود، اجازه دهد تا دفاتر وی را به منظور رسیدگی 
داده های مربوط به محاس��به ي کارمزد نماینده، بررس��ی نمای��د؛ هزینه ي این کار بر 
عهده ي نماینده است. این حسابرسی تا حدی الزامي است که به حقوق امتیازگیرنده 
مربوط می ش��ود؛ به نحوي که این اقدام نباید به افش��ای اطالع��ات تجاری اعطاکننده 
منجر ش��ود. در صورت بروز اختالف، حل قضیه می تواند به مرجع حل و فصل مندرج 
در قرارداد مانند دادگاه یا داوری ارجاع ش��ود. هم چنین اعطاکننده مكلف است برای 
مشخص شدن حق السعي نماینده، صورت حساب دقیقي در فواصل زمانی منظم تهیه 
کند. در نمونه قرارداد نمایندگي اتاق بازرگانی بین المللی این زمان سه ماه تعیین شده 

.)ICC Model Commercial Agency Contract 2002( است

4-3-2-3. اطالع از مكاتبات مشتریان
ماده ي 12 نمونه قرارداد نمایندگي اتاق بازرگانی بین المللی، موضوع اطالع از 
مكاتبات مش��تریان را این گونه بیان کرده است: »نماینده باید اعطاکننده ي نمایندگی 
را بالفاصله از هرگونه ش��كایت علیه وی و نظرات مش��تریان در خصوص کاالها، آگاه 
نماید«. طرفین قرارداد باید با چنین ش��كایاتی به درس��تي و سرعت برخورد نمایند. 
نماین��ده هیچ نوع اختی��اری براي متعهد نمودن اعطاکنن��ده ي نمایندگی ندارد؛ مگر 
آن که مجوز کتبی خاصي در این زمینه دریافت نموده باشد. انتقال شكایات و نظرات 
مش��تریان به اعطاکننده این امكان را ب��ه وی می دهد تا بتواند تولیداتش را با ذائقه و 
نیازهای مصرف کنندگان آن کش��ور و منطق��ه هماهنگ کرده و عیوب محصوالتش را 
مرتفع س��ازد )باباپور، 1386: 52(. به هر حال تش��خیص این امر با اعطاکننده است؛ 
گیرنده ي امتیاز نمی تواند از جانب وی در تولیدات یا تعهدات وی تغییري ایجاد کند.

این امكان وجود دارد که مش��تریان و اس��تفاده کنندگان در داخل محدوده ي 
س��رزمیني گیرنده ي امتیاز، با اعطاکننده مكاتبه نماین��د. وي باید این گونه مكاتبات 
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را ب��ه انتقال گیرن��ده اطالع دهد. به طور معم��ول محتوای این مكاتب��ات بر دو گونه 
اس��ت:  گاهي مشتمل بر شكایات، انتقادات و پیشنهادهایی در رابطه با فعالیت تجاری 
گیرنده ي امتیاز و یا خدمات و کاالهای ارائه شده است؛ با توجه به همكاری اعطاکننده 
و گیرن��ده ی امتی��از و این که فرد اخیر، نایب اعطاکننده در منطقه اس��ت، باید چنین 
مواردي به اطالع او برس��د؛ گاهي نیز س��فارش مس��تقیم کاال به اعطاکننده است؛ در 
اینج��ا اعطاکنن��ده باید با توجه ب��ه انحصار یا عدم انحصار گیرنده ي امتیاز و ش��رایط 
قرارداد و این که س��فارش از ناحیه ي کدام گروه از مشتریان صورت گرفته، اقدام کند؛ 
حتی اگر ملزم به انتقال س��فارش به گیرنده نباش��د، در راستای حسن نیت بهتر است 

که او را در جریان امر بگذارد.

5-3-2-3. اطالع از وضعیت تجاری یكدیگر
طرفی��ن تواف��ق عمودي باید هرگونه تغییر در وضعی��ت تجاری خود را که بر 
فعالیت و موقعیت طرف دیگر مؤثر است، به دیگری اطالع دهند. برای مثال، در فرض 
کاهش ظرفیت تولید محصول به نحوی که قابلیت پاسخگویی به تعهدات از میان برود 
و طرفین در معرض ورشكستگی قرار گیرند، حق دسترسی به دفاتر حساب و وضعیت 

مالی دیگری را خواهد داشت.  

4-2-3. انجام تعهدات به بهترین شكل ممكن
گیرنده ي امتیاز باید برای مذاکراه و انعقاد قراردادهای تجاری و گسترش بازار 
مربوطه حداکثر تالش خود را به کار گیرد. این وظیفه در بسیاري از قوانین به صراحت 
آمده اس��ت. برای مثال بن��د دوم »الف« ماده ي 3 قان��ون نمایندگی تجاری انگلیس، 
ماده ي 5 قان��ون نمایندگی اتریش، بند دوم م��اده ي 1746 قانون تجارت ایتالیا، بند 
یكم ماده ي 86 قانون نمایندگی آلمان و ماده ي 40 قانون روابط نمایندگی فرانس��ه با 
عباراتی مانند یک حرفه ای، یک بازرگان دوراندیش، پدر خوب خانواده و س��ایر عبارت 
مش��ابه، این جلوه از وظیفه ي حس��ن نیت نماینده را مقرر نموده ان��د. بنابراین، چنین 

وظیفه اي جزء ارکان ثابت در قراردادهاي عمودي است.
  بارزتری��ن مصادیق این وظیفه، تضمین بهترین قیمت برای کاالها و خدمات 
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می باش��د. گیرنده ی امتیاز مكلف است بهترین قیمت ممكن را برای کاالها و خدمات 
اعطاکننده تعیین کند. تصریح این امر در قرارداد، ضروري نمي باش��د؛ چرا که به طور 
ضمنی هر توافق عمودي متضمن چنین ش��رطي اس��ت. هرچند در این خصوص باید 
به تمامی جنبه های موضوع و مس��ائل بازار و تجارت توجه داش��ت؛ شاید در بسیاری 
موارد بهترین قیمت لزوماً باالترین قیمت نباشد. فروش به باالترین قیمت ممكن است 
با تعهد دیگر یعني حفظ منافع آتی اعطاکننده مغایر باش��د. برای مثال، در مرحله ي 
نخس��ت، گاه الزم اس��ت کاالیي با قیمتي کم تر به بازار عرضه ش��ود ت��ا مورد رغبت 
مردم واقع ش��ود؛ گاهي نیز اعطاگیرنده باید قیمتی را برگزیند که در میدان رقابت با 
دیگر کاالها امكان حضور داش��ته باش��د. هم چنین در تعیین قیمت باید به دستورات 
اعطاکننده توجه ش��ود؛ چنان چه قیمتی خاص را تعیین کرده و دس��تور فروش به آن 
قیمت را داده باشد، اعطاگیرنده نباید از آن تخطي کند؛ به ویژه در قراردادهایی مانند 
فرانش��یز که قیمت تعییني در قرارداد پایه ثابت اس��ت؛ حتی اگ��ر اعطاگیرنده بتواند 
محصوالت را به قیمت بیشتري عرضه کند، از این کار ممنوع است؛ زیرا در این موارد، 
هدف اعطاکنن��ده ي امتیاز حفظ یكنواختی و یكپارچگی بازار محصولش در سراس��ر 

جهان و یا مناطق مورد عمل می باشد.

5-2-3. وظیفه ي اطاعت
گیرن��ده ي امتیاز باید از دس��تورالعمل ها و راهنمایی ه��ای اعطاکننده اطاعت 
ک��رده و آن ها را دقیق��اً اجرا کند؛ حتی اگر گیرنده ي امتیاز معتقد باش��د که عمل او 
بهترین س��ود را برای اعطاکننده به همراه دارد، باز هم باید دس��تورالعمل اعطاکننده 
را اج��را نماید. بند »ج« ماده ي 3 قان��ون نمایندگی انگلیس در این باره مقرر می دارد: 

»نماینده باید دستورات معقول اصیل را اطاعت کند«.
این دس��تورها می تواند ش��امل توصیه هایی در خصوص ش��یوه ي کار، تعیین 
قیمت ها، تبلیغات، بازاریابی و مانند آن باشد. اصوالً دستورهاي مذکور بر دو نوع است. 
نخس��ت، دس��تورهاي آمرانه که گیرنده مكلف به تبعیت کامل از آن اس��ت؛ در فرض 
عدم رعایت، آمر می تواند از قبول معامله خودداری کرده و جبران خس��ارت حاصله را 
خواستار شود. قسم دیگر، دستورات اختیاری و یا ارشادی است. براي مثال، چنان چه 



حسن نیت در توافقات عمودی

30

شماره 75/ پایيز 1390
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ

آمر دس��تور دهد ک��ه گیرنده، کاال را به بهترین قیمت به فروش رس��اند، از آن جا که 
حداقل قیمت تعیین نش��ده اس��ت، قیمتي که گیرنده ي امتیاز انتخاب می کند، چون 
به عقیده ي او بهترین قیمت بوده، نمی تواند مورد ایراد واقع شود؛ مگر آن که در مقام 

تعیین این قیمت مرتكب اشتباه فاحش شده باشد.
در حقوق ایران در ماده ي 364 قانون تجارت آمده اس��ت: »اگر حق العمل کار 
تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی 
ش��ده باش��د برآید«. قانون تجارت به ط��ور صحیح عدم رعایت دس��تورات آمر را در 
مواردی موجب مس��ؤولیت دانسته که ناش��ی از تقصیر باشد؛ اما اگر به عللی خارج از 
توان نماینده مانند قوه ي قهریه و یا تغییر قوانین، نماینده دس��تور آمر را اطاعت نكند 
و یا موقعیتی پیش آید که مصلحت اولی تر آمر، ترک دس��تور وی باشد، نماینده فاقد 

مسؤولیت است. 
ذکر دو نكته ضروري اس��ت؛ نخس��ت آن که، مطابق ماده ي 3 دس��تورالعمل 
اتحادیه ي اروپا درباره ي نمایندگان تجاری خویش فرما، دستورات اصیل می تواند فقط 
ناظ��ر بر وظایف محوله به نماینده باش��د؛ لذا، اصیل نمی توان��د وظایف جدیدی برای 
نماینده ایجاد نماید )س��توده، 1375: 60(. ش��رح وظایف و مسؤولیت طرفین قرارداد 
نمایندگی مانند س��ایر قراردادها با توافق طرفین تعیین شده است؛ اصیل نمی تواند به 
بهانه ي ابالغ دس��تورات خود، وظایفی خارج از قرارداد برای نماینده تعیین کند. دیگر 
آن ک��ه، چنانچه در نتیجه ي مبهم بودن دس��تورات اص�یل، اختالفی بروز کند، مرجع 
حل و فصل اختالف باید این مس��أله را بررس��ی  کند که آی��ا نماینده به طرز متعارف 
و معقول��ی رفتار کرده یا آن که فاقد چنین رفتاري بوده اس��ت؟ اصیل مس��ؤول ابالغ 
غیرواضح منویات خویش اس��ت؛ مرجع حل و فصل اختالف در هر پرونده با توجه به 
عرف و رویه ي معمول تجاری و ش��رایط و اوض��اع و احوال درباره ي آن اتخاذ تصمیم 

مي نماید.

6-2-3. وظیفه ي امانت یا شبه امین بودن
در نظام کام��ن ال در مواقعي که نوعي رابطه ي وکالت و یا نمایندگي به وجود 
مي آید، وظیفه ای برای وکیل، نماینده و یا به طور کلي گیرنده ي امتیاز لحاظ ش��ده و 
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وي را در موقعیت ش��به امین قرار مي ده��د )باباپور، 1382، 78(. در این نهاد وظایفی 
چون وفاداری، پرهیز از کس��ب منافع شخصی، عدم قبول رشوه، عدم افشای اطالعات 
اصیل بر عهده ي وي نهاده ش��ده اس��ت؛1 زیرا، اصیل یا اعطاکننده ي امتیاز، قدرت و 
اختیار دخالت در اموال و منافع را به امتیازگیرنده داده و وی را امین و معتمد خویش 
دانس��ته اس��ت؛ در واقع، می توان این حالت را همان وظیفه ي حس��ن نیت و توجه به 

منافع اصیل دانست.

7-2-3. عدم تحمیل ش�روط غیرمنصفانه و سوءاس�تفاده از وضعیت 
اقتصادي مسلط

قان��ون اصالح م��وادي از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و اجراي سیاست های کلي اصل چهل و چهارم )44( 
قان��ون اساس��ي که به موجب ماده واحده اصالح این قان��ون مصوب 1389/12/24 به 
»قانون اجراي سیاس��ت هاي کلي اصل چهل  و  چهارم قانون اساس��ي« تغییر نام داده 
اس��ت، در فصل نهم خود به بیان مقرراتي پرداخته ک��ه تنظیم کننده ي قواعد رقابتي 
مي باشد.2 با این حال برخي از این مقررات به عنوان مقررات عام مي توانند در رابطه ي 
میان طرفین یک رابطه ي عمودي مؤثر باشند. این مقررات در واقع جلوه اي از رعایت 
اصل حس��ن نیت در قراردادها مي باشند. عدم تحمیل شرایط غیرعادالنه و اجحاف آمیز 
در قرارداده��ا از آن جمله ان��د. تج��ارت عادالن��ه و مبتني بر تعادل مناف��ع باید بدون 
سوءاس��تفاده از موقعیت برتر اقتصادي و یک طرفه نمودن قرارداد صورت گیرد؛ عدول 

از این وضعیت بر خالف روح اصل حسن نیت مي باشد.

8-2-3. روابط پس از پایان رابطه ي قراردادي
در توافق��ات عمودي وظیفه ي  رعایت حس��ن نیت ب��ه دوره ي قرارداد منحصر 
نب��وده و مرحله ي پایان بخش��یدن به قرارداد را نیز در برمي گیرد. هرچند در بیش��تر 

1. برای آگاهی بیش تر در این خصوص بنگرید به:
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com
http://definitions.uslegal.com

2. مواد 43 به بعد قانون مذکور.
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موارد در متن قرارداد، ضرورت رعایت حس��ن نیت در پایان دادن به قرارداد پیش بیني 
مي ش��ود، اما حتي در فرض عدم تصریح به آن، طرفین باید بر پایه ي حس��ن نیت به 

قرارداد پایان دهند. 
پس از پایان مدت توافق، هر یک از طرفین در فعالیت خویش آزاد مي باشند، 
اما برخي محدودیت ه��اي عرفي و قراردادي حتي پس از پایان قرارداد هم چنان باقي 
اس��ت. به موجب اصل حس��ن نیت، گیرنده ي امتیاز متعهد است حداقل تا مدت زمان 
مش��خصي از همكاري با رقباي تج��اري اعطاکننده ي امتیاز خ��ودداري کرده و خود 
نیز از تالش براي معامله با مش��تریان خاص اعطاکنن��ده ي امتیاز پرهیز نماید. گاهي 
حتي گیرنده ي امتیاز باید لیس��ت مش��تریان و اطالعات مربوط ب��ه آنان را به همراه 
س��ایر اطالعات براي اعطاکننده ي امتیاز ارس��ال کند. گیرنده ی امتیاز  هم چنین پس 
از پای��ان مدت ق��رارداد نباید از حقوق مالكیت فكري اعطاکننده اس��تفاده کند و نیز 
نباید این گونه حقوق مانند نام و نش��ان تجاري، لوگو و دیگر موارد را به نام خود ثبت 
و یا از آن اس��تفاده نماید. حفاظت از اس��رار و اطالعات از دیگر تعهداتي است که باید 
پس از ختم قرارداد توس��ط طرفین توافقات عمودي رعایت ش��ود. طرف قرارداد نباید 
از اطالعاتي که از طرف مقابل در طول دوره ي همكاري به دس��ت آورده، سوء استفاده 

کند؛ وي باید تمام مدارک طرف قرارداد را به وي مسترد نماید.1

1. The ICC Model International Franchising Contract, International Chamber of 
Commerce, The World Business Organization, 2000: 38.
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برآمد
جوان بودن ش��اخه های مختل��ف حقوق تجارت بین المل��ل و کمبود مقررات 
جهان��ی درباره ي آن، ما را ناگزیر به اس��تفاده از اصول و قواعد مش��ترک بین قوانین 
و نظام ه��ای حقوقی مختلف برای دس��تیابی به نظری نس��بتاً واحد درباره ي مس��ائل 
پیش روی این رش��ته می نماید. یكی از این اصول، اصل حس��ن نیت می باشد؛ دامنه ي 
آن تمام اعمال و رفتار فعاالن بخش تجاری را در برمی گیرد. روابط ناش��ی از توافقات 
عمودی تجاری نیز نه تنها از این امر مستثنی نبوده، بلكه بنا به طبع خود بسیار بیشتر 
از این اصل سود می برد. به گونه اي که می توان قسمت عمده ي مفاد یک توافق عمودی 
را به طور مس��تقیم و ش��اید تمام مفاد آن را به نحو غیرمستقیم برگرفته از این اصل 
دانس��ت؛ به نحوی که دادگاه ها هر کجا در تفس��یر قرارداد نمایندگی، توزیع، فرانشیز 
و مانند آن یا مس��ائل ناشی از چنین قراردادهایي با مشكلی مواجه شوند، می توانند با 

توجه به حسن نیت و قواعد آن مشكل به وجود آمده را حل و فصل نمایند.  
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