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 (6/7/88، تاریخ پذیرش:8/5/88تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

یان قواعد اخلاقی و مقررات لازم الاجرا در عرصه در جوامع بشری پیوند م
های مختلف نمودار شده و اخلاقیات در قوانین نفوذ دارند به نحووی هوه 
در هنار قواعد حقوقی یک سلسله قواعد اخلواقی وجوود دارد هوه انروا را 

(.همچنوین جامعیوا اخلوار در مموامی زمینوه هوای 1متعادل می هنود 
وقی انکار ناپوییر بووده و حتوی الیاموی اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حق

بعنووان یوک  2در مجوارت 1انجایی هوه جلووریری از مقلو  (. از2اسا 
( هه مبانی قاعده میهور را می موان اخلوار 3هلی ملقی می رردد 3قاعده
 7و اعتماد سوازی6 در معامله و حسن نیا 5در مجارت و شفافیا 4مداری

حسونه ، پیشوگیری از بحوران و اخلار  8بین افراد و رعایا نظم عمومی
معووادل سووود و زیووان، دارا شوودن  9اقتصووادی ، منووع اسووتفاده از حوو 

،نفوی رورر، 13انصوا  ،12صوداقا در مجارت ، 11؛جرا مشروع11بلاسب 
خوردن مال دیگری به ناح  و غرور را نام برد.هه همگی انرا ریشوه در 

( و 4سوا  اخلار داشته اسا هه به مدریج در عالم حقور نیی وارد شده ا
مشترک بین ممامی ابعاد زندری انسان و یکی از مرمترین طرر حفو  و 

 ارمقاء سلاما زندری اجتماعی اسا. 
 
 
 
 

 

 
با پایبندی شوخ  بوه اصوول اخلواقی از جملوه صوداقا ،راسوتگویی، 
شفافیا، انصا  و حسن نیا، دیگور جایگواهی بورای مقلو  و نیرنو  

حسنه و پیشوگیری از  بحوران  نخواهد بود و رعایا نظم جامعه و اخلار
اقتصادی موج  حف  و سلاما جامعه نیی خواهود بوود و شخصوی هوه 
متوسل به فری  در مجارت و موج  اررار دیگری رردد به جرا موسل 
به طرر نامشروع و انگییه ناصواب موج  اررار دیگری خواهد بود هوه 

دن مال خور»در این صورت اموال بدسا امده از این راه ناصواب موج  
می باشد هه در قوران هوریم نیوی از ان منوع رردیوده « دیگری به ناح 

(. با عنایا به اینکه دارا شدن بلا جرا و سوء اسوتفاده از حو  5اسا  
نامشروع بیشتر در متون خارجی مورد استفاده قرار ررفته اسا از انجایی 

ایوران (. لیا می مووان در 6می باشد « لاررر و لاررار»هه ریشه انرا هم
 نیی به انرا بعنوان مبانی قاعده جلوریری از مقل  استناد نمود.

 ماهیت مبانی منع تقلب دراخلاق
بسیاری از قواعد اخلاقی با قانون مضمین شوده و بور هموین اسوا  بوه 

 ی همچنان در ووووقواعد حقوقی مبدیل شده اند و بسیاری از قواعد اخلاق
 
 
 

 چکیده

مبانی قاعده جلوریری از مقل  در مجارت به جرا وجوه مشترک همکاری دو نظام اخلار و حقور یکسوان موی باشود. و مبوانی قاعوده زمینه : 
میهور بیان هننده عدم مجویی و جلوریری از بکارریری مقل  می باشد.مبانی مورد بحث جرا حف  منافع اشخاص و امنیا اموال و حتی حفو  

 اشد و اشخاصی هه به جرا بردن منفعا بیشتر متوسل به مقل  و فری  می رردند ملیم به جبران می باشند.نظم جامعه می ب

پایبندی به اخلاقیات موج  اطمینان و اعتماد بین افراد جامعه برای مشارها بیشتر در فعالیا های اقتصادی و مضومین امنیوا نتیجه گیری: 
رر نامشروع ،با نادیده انگاری اخلاقیات موج  اررار دیگری شده و میموم و ناپسند اسا و عامول سرمایه ریاری خواهد بود. محصیل مال به ط

 و اصوول ورع فلسفه و روح با حقوقی خصوص قواعد در مقل  منع ورود ررر از انجام ان منع رردیده و می بایستی جبران ررر نماید.معمیم
 عمومی،حسن جمله اخلار مداری، شفافیا، نظم از حقوقی نیی قواعد و مقل  منع قاعده مبانی اینکه ویژه به باشد. می منطب  اخلاقی قواعد

 ندارند. اخلاقی قواعد به نسبا و رجحانی مفور قوانین و باشد می نیا با قواعد اخلار یکسان

 

 . اخلار، مجارت، حقور، مقل گان: کلیدواژ
 

 pashazadeh45@gmail.com :نویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی 
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عودم رومانا قوانونی، عنووان قاعوده حوزه اخلار باقیمانده و به لحاظ 
حقوقی را ندارند. برخی از حقوقدانان معتقدند هه حقور هر قوم نماینوده 
مدنیا و اخلار ویژه مردم ان اسا و هیچ قانونگیاری نمی مواند بودون 
موجه به این عوامل ورع قانون هند. انرا معتقدند هه  قواعود اخلواقی از 

در اینجا باید به این پرسش پاسو  .(3هر سو حقور را احاطه هرده اسا 
داد هه چه ویژری هایی موج  می شود بتوان برای یک قاعوده اخلواقی 

احکام و قوانین  ما، موروعه حقور رمانا اجرای حقوقی ورع هرد. در
می نمایود. بورای  دلالا ان اثار و مقل  نفی بر هه دارد متعددی وجود

رایط اساسوی صوحا مثال:حقور مودنی از معرودات و اموور موالی و شو
معاملات و مانند ان سخن می روید. وفای به عرد، رد امانوا  و ودیعوه، 
احترام به ماری  و مفاد قراردادها، اجرای وصویا ناموه هوا، نگروداری و 
سرپرستی از جان و مال صغیران و مرجوران در واقوع قواعودی اخلواقی 

ایوران و قوانون مودنی  219اسا هه جامه قانون به من هرده اسا.ماده 
 به صریح مرین وجه مبیوین شوده،« وفای به عرد»به بعد ان  264مواد 

 بوه مجاوز یا غیر به اررار به قصد ح  اعمال اساسی قانون 41اصل 

اسا. در حقور هوار نیوی پیونود نارسسوتنی  هرده منع را عمومی منافع
 قانون 65ماده  نیی وقف موروع حقور و اخلار را مشاهده می هنیم. در

 منوط اسا، شده واقع دیان اررار علا به هه را وقفی صحا مدنی

در اینجوا بوه بررسوی موواردی از مصوادی  دانسته اسا.  دیان اجازه به
 اخلاقی منع مقل  پرداخته می شود.

 شفافیت:

شفافیا یا وظیفه ارائه اطلاعات علاوه بر اینکه عیوب مال مورد مجوارت 
یا در واقع بر مبنای صداقا و را بیان می دارد، افشارری یا همان شفاف

در مجارت فقط  14(. شفافیا یا افشارری7اعتماد داشتن در معامله اسا 
ارائه اطلاعات و بیان عیوب نیسا، بلکه اطلاعات راجع به مال التجاره و 
اطلاعات اساسی ان را به طر  مقابل بیان می دارد. دادن اطلاعات لوازم 

ن اطلاعات مورد معامله هه فروشنده و مسئولیا ناشی از خودداری از داد
(. 8باید شیوه درسا استعمال هالای فروخته شده را به خریودار بیواموزد 

شفافیا طرفین در مجارت در واقع بیان هننده ممامی حقای  در خصوص 
مال مورد مجارت می باشد و صر  دادن اطلاعات رروری نیسا؛ بلکوه 

خواهد بود، البتوه شوفافیا ممامی اطلاعات در خصوص مال مورد معامله 

بوا اینکوه شوفافیا موورد .حداهثر حسن نیا معامله هننده را می رسواند

بحث در حقور ایران مورد بررسی هافی قورار نگرفتوه و فقوط بوه ارائوه 
اطلاعات رروری اهتفا نموده اسا ولی در برخی هشور های پیشرفته از 

دهوای بیموه ،ارروی جمله انگلستان در برخی از موارد از جمله در قراردا
عرره سرام شرها، قراردادهای بیع زمین، رمانا ناموه هوا و شورها 

و ( 9نامه ها و قرار و مدارهای خانوادری مورد شناسایی قرار ررفته اسا 
برای افشای اطلاعات و حقای  مرم چه از طر  مقابل مقاروا شوود یوا 

 (.11رردد مقارا نشود می بایستی از طر  متعاملین بیان و افشاء 

 حسن نیت:

 زینا یک از و شده برخوردار رفیعی جایگاه از نیا حسن اصل امروزه

 را مجادلوات و معارفوات دوره نرواده، روام حقوقی ررورت به اخلاقی

 هه ای رونه اسا، به رسیده عملی و عینی اثرریاری دورۀ به و سپری

 (.11 هند  می بسط و قبض دچار را طرفین معردات و قرارداد
از انجایی هه هر یک از متعاملین باید با حسن نیا رفتار منصفانه ای را 
از خود بروز نمایند می بایستی اصل حسن نیا هه یک اصل اخلاقی می 
باشد در مجارت با دیگران را رعایا نمایود. حسون نیوا در واقوع رفتوار 

(.در حسن 12منصفانه ی اشکار، بدون هررونه پنرانکاری و مقل  اسا  
صداقا و اخلار هه رعایا ان متضمن اجتناب از مدلیس، خدعوه و  نیا

(. بعود رفتواری حسون 13مقل  و سوء استفاده از ح  اسا ،وجود دارد  
نیا در مجارت قصود و بواور درسوا و پسوندیده و خوودداری از حیلوه، 
اغفال،هتمان واقعیا و پرهیوی از هور رونوه امتیواز نوامعقول از دیگوری 

مرهی حسن نیا رعایا صداقا و وفاداری و دوری (. بیشترین م14اسا 
 (.15از فری  و مقل  اسا 

 می عرد به وفای لیوم اصل مکمیل موج  مقل ، فقدان و نیا حسن

 اور الیام اصل و طرفین مراری مفاد مغایر سوءنیا و مقل  زیرا رردد

 در نیا حسن لیوم قاعده واقع اسا. در متعاقدین معردات مفاد بودن

 همین رعایا بنابر و اسا اخلار و حقور پیوند نتیجه رداد،قرا اجرای

 هموین بر و هنند رفتار نیا حسن با هم برابر در باید طر  دو پیوند،

.علی رغم اینکه حسن نیا به عنووان بخواهند را قرارداد اجرای اسا ،
یک قاعده هلی هه طرفین معامله به رعایا صداقا و اخلاص در معامله 

ه اسا ولی قانونگیار در برخی از موواد قوانونی منجملوه ملیم هند پییرفت
لیوم صداقا و اجتناب  1382قانون مجارت الکترونیک مصوب  31ماده 

از خدعه و مقل  در معامله اشاره نموده اسا و در بیشتر مباحث از جمله 
 (.16در خیار مدلیس ماثیر حسن نیا به طور رمنی بیان شده اسا 

 سوء استفاده از حق:

ده خواهی در اجرای ح  نه فقط از نظر اخلار پسندیده نیسا، بلکوه زیا
در مائیود ایون رفتوه بایود اظروار  علم حقور به صراحا انرا برنمی مابد.

داشا هه، قانون اساسی ایران در اصل چرلم، سوءاستفاده از حو  را بوه 
هویچ »دارد هوه:  صراحا ممنوع اعلام داشته اسا. این اصل مقرر موی

عمال ح  خویش را وسیله ی اررار بوه غیور یوا مجواوز بوه هس نباید ا
، اما ماهیا چندرانه ح  موج  شده هوه رواه  «منافع عمومی قرار دهد

سوء استفاده از ح  رمانا اجرا نداشوته باشود و حکوم اعموال حو  را 
(. در اسولام 6مطل  ریارد و راه اجرای منصوفانه حو  را ممنووع سوازد 

(. در بسیاری از مووارد 17ازاد نیسا  صاح  ح  در چگونگی اجرای ان
منشاء ایجاد مسئولیا نامشروع بودن ،نفس عملی اسا هه ررر ارمبواط 
وسایل مشروعی را هه می موان معادل بین دو دارایوی را بور هوم زنود و 
فیونی یکی را در برابر هاستی دیگری موج  سازد سب  یوا جروا دارا 

 شدن می باشد. 
نه در مملک در مجارت بورهم موی خوورد همچنین در صورت مقل  مواز

(.در اخلار و حقور استفاده بدون جرا معیین می نماید هوه بایود از 18 
استفاده بدون سب  جلوریری شود و به هسی هوه بوه زیوان او اسوتفاده 
ناصواب صورت ررفته باید اجازه داد ما انچه را بوه نواح  از دسوا داده 

ستقلی بنام استفاده بودون سوب  یوا بازستاند با اینکه در ایران، عنوان م
 جرا دیده نمی شود .



 مبانی قاعده جلوگیری از تقلب در تجارت از منظر اخلاق حسن پاشازاده و همکاران: دکتر
 

 31 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

 نفی ضرر:
لیوم جبران ررر؛ قدیمی مرین بنیانی اسا هه در مسئولیا مدنی از دیر 

(. 6باز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه ررفته اسا 
قانون مدنی ایران مقرر نموده اسا هه هسوی نموی  132بعلاوه ماده ی 

در ملک خود مصرفی نماید هه مستلیم مضرر به همسایه شود مگور مواند 
در مصرفی هه بقدر متعار  و برای رفع حاجا یا دفع ررر از خود باشد. 

حقور اسلام طب  قاعده نفی ررر؛ هر جا هه ررر نامشروع یا نامتناسبی 
مشورور  بیوان از قاعوده ایون از احکام ناشی شود از ان باید پرهیی هرد.

ررفته شده اسا « لاررر و لاررار علی مومن »( هه فرمودند: پیامبر ص
 19.)  

 خوردن مال دیگری به ناحق
حقور اسلام نسبا به مفروم استفاده نامشروع و ناصواب بیگانه نیسا.   

لا ماهلو امووالکم »سوره نساء امده اسا: 29چرا هه در قران هریم در ایه 
و خووردن امووال « ض مونکمبینکم بالباطل الا ان مکون مجاره عن مورا

دیگری از راه باطل نری شده اسا و بخوبی برمی اید هه موزیوع ثوروت 
( و جابه جایی اموال از یک دارایی بوه دارایوی دیگور بایسوتی از راه 21 

 (. 21مشروع و اسباب صحیح و صواب صورت ریرد  

 استفاده بدون جهت :
د می هشاند، انگییه انگییه اسا هه ذهن هر معامله هننده را به سوی خو

و هد  هر شخصی در مجارت بعنوان محرک اصلی و جرا شناخته می 
(. 22شود هه ارر ان انگییه و هد  نبود، مجارمی نیی صورت نمی ررفا 

بنابراین ارر شخصی در مجارت هد  و انگییه ای شخصی نداشته باشود 
 اصلا معامله ای صورت نمی ریرد و در صوورت انجوام معاملوه، هود  و
انگییه شخ  می بایستی مشروع و مخوالف اخلوار حسونه نبایود بووده 
باشد. بی رمان حیله و مقل  سرانجام با نظم عموومی و اخلوار برخوورد 
می نماید و زشتی هار بیشتر از لحاظ زیانی اسا هه به دیگری وارد می 
اید. هار نامشروع اعم از اینکه انجام هار ممنوع و خلا  اخلوار و قوانون 

عمل قرار ریرد و هار نامشروع همان اعمال مخالف اخلار و عقول مورد 
می باشند. همچنین معردی هه حلالی را حرام یا حرامی را حلال رردانود 

 بلااثر می باشد. 
پییرش دارا شدن بدون سب  یا جرا، علاوه بر اینکه جنبه اخلاقی دارد، 

ن موال فقیران نیی برای اثبات لیوم مراری در مجوارت و حرموا خوورد
دیگری در اثر ربا و قمار به ان استناد هرده اند.پس نمی موان ادعوا هورد 
هه استفاده بی جرا در حقور اسلام حکمی ندارد و مفروم ان ناشناخته 

نیی مبنای دیگری برای جبران بخوش « قاعده علی الید(. »5مانده اسا 
ن مرمی از استفاده های بدون جرا قرار می ریرد. زیورا بوه موجو  ایو

قاعده هور هسوی موال دیگوری را در مصور  خوود دارد بایود ان را بوه 
 (.23صاحبش بازررداند 

 اخلاق مداری:
از دیرباز اخلار به عنوان یک وسیله منظیم هننده روابط اجتمواعی افوراد 
شناخته شده و مرمترین منابع قابل استفاده برای اخلار محووری دیون، 

(.اخلار حسنه و نظم عمومی 24عر ، اداب و رسوم و اخلار مدنی اسا 

مفاهیم اجتماعی و پویا هستند هه پایه های ممدن هور قووم را مشوکیل 
می دهند هه با مصالح دولا هوا و ایجواد نظوم و عودالا سوازرار موی 

محکمه نموی »قانون مدنی ایران مقرر داشته اسا:  975(. ماده 21باشد 
ر خلوا  اخلوار مواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را هوه بو

حسنه بوده و یا واسطه جریحه دار هردن احساسات جامعه یوا بوه علوا 
دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا ریارد، ارور 

قوانون ایوین  6همچنینی ماده «. چه اجیاء قوانین میبور اصلا مجاز باشد
 عقوود و قراردادهوایی هوه مخول نظوام»دادرسی مدنی بیان موی هنود: 

 «.عمومی یا بر خلا  اخلار حسنه اسا، در دادراه قابل مرمی  اثر نیسا

 نظم عمومی :
اخلار حسنه چرره خاصی از نظم عمومی اسا بوا انکوه منظوور اخلوار 
ساختن انسان اسا و حقوور بوه برقوراری عودالا و برابوری نظور دارد 

ین مخالفا قرارداد با اخلار ممکن اسا در اثر معارض موروع ان با قوان
اخلاقی باشد در عدم مجویی چنین قراردادهایی، نباید مردیود هورد. بحوث 
درباره غیراخلاقی بودن قراردادها بیشوتر جوایی بوه میوان موی ایود هوه 
موروع ان مشروع اسا ولی هد  از بسوتن ان نقوض قووانین اخلواقی 

(. نباید چنین پنداشا هه اخلار در روابط مالی و معردهای 21و 23اسا 
ی ندارد. زشتی خوردن مال دیگران از راهرای نامشروع و لیوم مدنی نقش

جبران ررر و منع دسا اندازی به مال دیگران و دهروا قاعوده حقووقی 
دیگر در جامعه ریشه های اخلاقی و میهبی دارد و همه مصدار های ان 
را در قوانین نمی موان یافا. پس برای ابطال قراردادهایی هوه برخلوا  

از ایون رو موی باید به نظم عمومی و اخلوار روی اورد. این قواعد اسا 
قانون مدنی هوه اموور خلوا  نظوم عموومی را  975موان به استناد ماده 

 .ممنوع اعلام می دارد، مقل  را ممنوع دانسا

 اعتماد :
عنصر اعتماد مانودرارمرین و مرمتورین سورمایه اجتمواعی اشوخاص در 

فریو  وحیلوه در مجوارت دنیای هنونی اسا. اولوین پیامود موسول بوه 
(. موی مووان رفوا 19مخدوش ساختن اعتماد و اعتماد سوتییی اسوا 

مرمترین مبوانی قاعوده منوع مقلو  در روابوط بوین اشوخاص و معوالی 
 ه عنصر اعتماد افرینی می باشد.بخشیدن ب

 مشروعیت جهت معامله : 

قانون مدنی ایران مشروعیا جرا معاملوه را یکوی از شورایط  19ماده 
همین قانون مصریح می  217صحا معامله برشمرده اسا. ماده  اساسی
در معامله لازم نیسا هه جرا ان مصریح شود، ولی ارور مصوریح »هند:

موراد از نامشوروع «. شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل اسا
هلیه اموری اسا هه مخالف انتظامات عمومی و یا مخالف اخلار حسنه 

 وج  قانون صریح نری نشده باشد .باشد هر چند به م

 انصاف :
انصا  مد نظر قرار دادن شرایط و اوراع و احوال قضیه و دخیل هوردن 

اساسونامه دیووان بوین  38انرا در دادن رای یا حل اختلا  اسا. مواده 
المللی دادرستری از رعایوا عودل و انصوا  بعنووان وسویله ای بورای 

هه معمولاً در مصومیم ریوری  جایگیینی قواعد حقوقی، معاهدات و عر 
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استفاده می شود، یاد می هنند. علی رغم اینکه مقل  در مجارت با جرا 
معامله مفاوت هایی دارد، مصدار مشترک این دو در مجارمی اسا هه به 
منظور مقل  در مجارت صورت ررفته و جرا معامله نیوی در ان مصوریح 

 15(. معرود24ه باشوند شده باشد یا طرفین بر جرا نامشروع مبانی داشوت
معامله می مواند بدلیل داشتن هد  های غیراخلاقی و خلا  قوانون نیوی 

(.در دیدراه حقوقی، ممنوع شرعی نیوی در حکوم 16نامشروع ملقی شود  
ممنوع عقلی اسا .جایی هه قانون، انجام هار یا مسلیم و انتقال موالی را 

مووان هویچکس  ممنوع می هند، بدان می مانود هوه انجوام ان هوار در
 نیسا. البته معیین مصدار های هار نامشروع دشوار بوده اسا.

از انجایی هه قوانین مجارت ریشه در اخلار دارد مقل ، فریو  و خدعوه 
در مجارت قبل از ایجاد هر نوع مسئولیا، ایجاد مسوئولیا اخلواقی دارد 
چرا هه مقل  عمل قبیحی بوده و با ارزش هوای اخلواقی مغوایرت دارد. 
ملقی ابیار انگارانه از نیروی انسانی، زیورک پنوداری، فریو  در مجوارت، 
ارزش محسوب نمودن رفتارهای ناشایسا در جامعه از مرمترین عوامل 

 (.18رایج بودن مقل  می باشد 
(.بوه لحواظ 25فلسفه مجارت را باید در معادل سوود و زیوان پیودا نموود 

مرین بعودهای مسوئولیا  اخلاقی پای بندی به اقتصاد منصفانه از اصلی
برد در رابطه اقتصوادی در هنوار اصول  –های اخلاقی اسا. نگرش برد 

اخلاقی صداقا و حسن نیا از مرمترین مولفه هوای قاطعیوا ، سوبک 
(.چورا هوه نظوام حقووقی بوه دلیول 26مرارت ارمباطی بین افراد اسوا 

 پایبندی به نظم عمومی نمی مواند ما حدی به هنجارهای اجتمواعی بوی
موجه باشد هه به معارض اشکار میوان قواعود اخلواقی و حقووقی منجور 
شود.در این بخش با اشاره به برخی از موارد، صر  نظر از وجود خارجی 

 و عینی مصادی  اخلاقی و حقوقی، به صورت جدول ذیل مبیین نمود : 
 

 : مصادیق اخلاقی و حقوقی مبانی منع تقلب3جدول 
 مصادیق حقوقی اخلاقی 
 شفافیا جواز لیاما 1

 حسن نیا جواز الیام 2

 سوء استفاده از ح  منع منع 3

 نفی ررر الیام الیام 4

 خوردن مال دیگری به ناح  منع منع 5

 استفاده بدون جرا منع منع 6

 اخلار مداری جواز الیام 7

 نظم عمومی الیام الیام 8

 اعتماد جواز الیام 9

 مشروعیا جرا معامله الیام الیام 11

 انصا  جواز الیام 11

 

 جلوگیری از تقلب در آیینه قانون
جنبو   منرااز لحاظ حقوقی، هر قاعدۀ اخلاقی هه فاقد رمانا اجرا باشد، 

موصیه خواهد داشا. طبیعی اسا هه موصیه هواربردی مورثر در جامعوه 
مو  هد  قانونگیار حف  نظم و محافظا از جان، مال و نوا (.27ارد ند

افراد جامعه اسا. قانونگیار دغدغه امنیا و سلاما روابط و معاملات بین 

انسان را دارد و برای رسیدن به این هد  در ملواش اسوا موا بوا وروع 
(. 28قوانین از هررونه مخطی و معدی به حقور دیگران جلوریری نماید 
مواد اعتماد افرینی در جامعه هلید موفقیا و برمری رقابتی می باشد. اعت
(. 29افرینی اصلی مرین عامل موفقیا و ماندراری محسوب موی شوود 

لیا موسل به مقل  در معامله و مجارت، مخدوش هردن اعتماد و اعتمواد 
ستییی اسا و پایبندی به قانون و حف  و ایجاد اعتماد افرینی یکوی از  

 (. 31اولین مبانی جلوریری از مقل  در مجارت محسوب می رردد  
ین هم و بیش جنبه اجتماعی دارد و مصلحتی در ورع ان مورد همه قوان

نظر بوده اسا منتری در بعضی از انرا مصلحا مربوط به ازادی اراده بر 
مصلحتی هه محرک قانونگیار در ورع قانون بوده اسا رجحان دارد به 
همین جرا اشخاص می موانند بر خلا  ان با هم مراری نمایند. لیکن 

رای قانون چندان مرم اسا هه مصولحا مربووط بوه در بعضی دیگر اج
احترام به حاهمیا اراده در برابر ان ناچیی به شمار می اید هوه اصوطلاحا 
رفته می شود قانون با نظم عمومی ارمباط دارد در ممامی مواردی هه به 
نظم عمومی استناد می شود مقصود این اسا هه چون اجرای قاعده ای 

نافع جامعه ملازموه دارد بور معاملوات حکوموا با مصالح عالی دولا و م
 (.31دارد 

با موجه به اینکه قانونگیار ایران در برخی موارد از جمله سوء اسوتفاده از 
ح  و دارا شدن بلاجرا را به صراحا مورد پییرش قرار نداده اسا اموا 
مفروم شرایط هلی ان را در برخی از موارد بیان داشته، از جمله در مواده 

قانون اساسی سووء اسوتفاده از حو  را بوه  41نون مدنی و اصل قا 132
قانون مجارت بوه صوراحا بوه  319صراحا منع نموده اسا و در ماده 

استفاده بدون جرا به صراحا اشاره نموده اسا و هسی هه بوه زیوان 
دیگری استیفای نامشروع صورت داده باشد در پناه قانون می مواند ان را 

 (. 32و33باز ستاند 
با اینکه شخ  با داشتن ح  مشروع، با بکار بردن ان ح  در برخوی از 
موارد مسئول شناخته می شود، اما قانونگیار در برخی مووارد از جملوه در 

قانون ایین دادرسی مدنی راه سووء اسوتفاده را مسودود  119مبصره ماده 
نموده اسا و از انجایی هه طرح دعوی ح  هور شوخ  و شورروندی 

دد و هر هسی در صودد اقاموه دعووی جروا مواخیر در محسوب می رر
انجام معرد یا غرض ورزی بوده باشد قانون، دادراه را مکلف بوه صودور 

 رای به پرداخا سه برابر هیینه دادرسی به نفع دولا نموده اسا.
 قوانین در و رریخته جسته صورت به مقنن ما حقوقی نظام در چه ارر

 41قوانون بیموه، اصول  18و  12موواد  در موردی صورت به و مختلف
در برخوی مووارد  قانون اساسی و ... بوه منوع مقلو  اشواره داشوته ولوی

جلوریری از مقل  را با موانعی در مضاد دانسته اند هه البته مورد استقبال 
(. از جمله اینکه قاعده جلوریری از مقل  34حقوقدانان قرار نگرفته اسا 

قراردادهوا و مجوارت و نیوی مفسویر با اصل حاهمیا اراده و اصل ازادی 
قووانون موودنی را  11مضوی  قوووانین منوافی دانسووته انود و اینکووه مواده 

مستمسک قرار داده اند و در مقابل هر چند اصل حاهمیا اراده و ازادی 
قراردادها از اصول مسلم و بدیری اسا اموا قاعوده جلووریری از مقلو  

معامله به قصد فورار از قلمرو ان را محدود می سازد به ویژه در خصوص 
دین ازادی مدیون ما جایی قابل محمل اسا هه الوده به مقل  و خدعوه 
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شود و در صورت مقل ، مشروع بودن ازادی قراردادها مورد مردیود قورار 
می ریرد و نیی استناد به مفسیر مضوی  در مسوائل هیفوری و قووانین و 

از جنبه حقوقی  قواعد امری مصدار دارد در حالی هه مورد بررسی مقل 
قانون مدنی  438البته خاطر نشان می شود هه در ماده  مدنظر می باشد.

مقل  در معامله را بعنوان مدلیس بیوان نمووده و رومانا اجرایوی ان را 
بین  اسناد مقل  در قاعده خیار فس  معیین نموده اسا. همچنین، اررچه

 و قواعد مومیع نظم مأثیر محا عمدما و ندارد مستقلی جایگاه المللی

وجود می مووان مقلو  را نووعی مجواوز از  این اسا، با ررفته قرار امره
 استناد مقل  قاعده منع به طور صریح به دادراه اختیار ملقی هرد، اررچه

 .باشد نکرده
 

 نتیجه گیری 
 یکسوانچگونگی بیان و شکل ظاهری احکام اخلاقی و قوانین حقووقی 

بوه . میان فعل و غایا مطلوب اسوا اسا و هر دو بیانگر رابط  حقیقی
نظر می رسد یکی از مفاوت های اساسوی احکوام حقووقی و اخلواقی در 

ز انجایی هه ریشه ممامی قوانین اخلاقیات بوده ارمانا اجرایی انراسا. 
اسا، مقل  و فری  قبل از ایجاد هر نووع مسوئولیا، ایجواد مسوئولیا 

ابا و بدون مغییر داشته، اما اخلاقی دارد. چرا هه اخلار همواره ماهیتی ث
قوانین همیشه دستخوش مغییر و محول اند، ارر چه حقوقدانان، اخلار را 
به عنوان یک منبع اصلی در عرض سایر منابع، به شمار نمی اورند، اموا 
اخلار را سرلوحه هار خود قرار می دهند و به طوور رومنی ان را ملواک 

شوود هوه فاقود رنو  و بووی قانون ریاری می دانند. ارر قانونی وروع 
اخلاقی باشد، مورد پییرش افراد جامعه قرار نمی ریرد، لیا قانونگیار برای 
اینکه بتواند قانونی را ورع هند هه با استقبال مردم روبرو شوود، مجبوور 
اسا هه اخلار را ملاک این قانون قرار دهد.پایبندی به اقتصاد منصوفانه 

رین مبانی مسئولیا های اخلاقی اسا. و ایجاد اعتماد افرینی از اصلی م
برد در رابطه با مجارت در هنار اصل اخلاقی صداقا،حسون  -نگرش برد

نیا نیی از مرمترین مبانی بشومار موی رود. موسول بوه مقلو  در واقوع 
مخدوش هردن اعتماد و اعتماد ستییی محسوب می رردد. اخلار حسنه 

نماید از اعمال مقلو  هه چرره خاصی از نظم عمومی دارد و ایجاب می 
جلوریری رردد و قواعد دیگری از جمله سوء استفاده از ح ، دارا شودن 
بلاجرا، غرور، صداقا، خوردن موال دیگوری بوه نواح ، حسون نیوا، 
انصا ، شفافیا هه در واقع حداهثر حسون نیوا معاملوه هننوده را موی 

له را رساند هه مبنای ان نیی صداقا، حسن نیا و اعتماد داشتن در معام
می رساند و در ممامی مبانی ذهر شوده عامول ورود رورر موی بایسوتی 
جبران خسارت بنماید. چرا هه مقل  چه در اخلار، حقور و امووزه هوای 
دینی میموم و ناپسند بوده اسا ررچه بعضی از مبانی مویهور بوه طوور 
هلی در حقور ایران پییرفته نشده اسا ولی قانونگیار به صورت جسوته 

ه نمونه هایی از پایبندی به انرا مانند سوء اسوتفاده از حو ، دارا و رریخت
شدن بلاجرا و حسن نیا را بیان نموده اسا و در دین اسلام نیی موورد 
پییرش قرار ررفته اسا در واقع محصیل موال بوه طورر نامشوروع، بوا 

نادیده ررفتن اخلاقیات بدسا می اید و موج  اررار دیگری می روردد 
 ا به قاعده نفی ررر جبران خسارت رردد.هه بایستی بن

از نظر اخلاقی مقل  در مجارت و هس  و هار ناپسند و میموم اسا. نظر 
« وجدان شخ »به اینکه در مسئولیا اخلاقی رمانا اجرایی، خارج از 

وجود ندارد، وجود قوانین مدون و رمانا اجراهای « اعتقاد به اخرت»و 
الای اجتماعی را حف  هند و اثوار سووء حقوقی، می مواند جایگاه اخلار و
بنابراین، در حقور منرا حسن فعلی مدنظر اخلاقی مقل  را برطر  نماید. 

بالاجبوار  ؛مأمین نیازهای جامعه اسا، حتویفقط اسا و چون هد  ان 
هم می مواند انجام ریرد، اما در اخلار علاوه بور اختیوار و حسون فعلوی، 

ر به حسن فاعلی موی شوود، نیوی شورط انگییه و نیا فرد هه از ان معبی
بدین مرمی  قاعده منع مقل  با موجه به معیارهای فور الویهر بوا  اسا،

ملاحظات  همچنیناخلار و نظم عمومی قرابا و مشابرا بیشتری دارد. 
به عنوان مانع استثنایی مورد موجه قرار ریرد ولی موجه در معامله اخلاقی 

فیتی اعمال شود هه مورد سواسوتفاده به ملاحظات اخلاقی نبایستی به هی
رویوه قضوایی قووانین، عور  و قرار ریرد در همین راستا معیارهایی در 

معامله و ساخته و پرداخته شده ما معادلی بین ملاحظات اخلاقی و الیامات 
. پس برتر اسا هه اخلار به عنوان یکی از منابع ایجاد رردد زادمجارت ا

ا شناخا قواعد و اصول اخلاقی ملواک و مستقل حقور شناخته شود، ما ب
خط مشی ای برای ورع قوانین اخلاقی و عوام پسند در حوزه معاملوه و 

 مجارت ،به دسا اید.
 

 اخلاقی ملاحظه های
در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلواقی امانوا داری 

 علمی رعایا و ح  معنوی مولفین اثار محترم شمرده شده اسا.
 

 هنام اژهو
 Fraud .1 مقل 

 Business .2 مجارت

 The base .3 قاعده

 Orientation ethical .4 اخلار مداری

 Transparency .5 شفافیا

 Good faith .6 حسن نیا

 The trust .7 اعتماد

 Public order .8 نظم عمومی

 Misuse of the right .9 سوء استفاده از ح 

  Have a good time .10 داراشدن بلاجرا

Legitimate direction .11 جرا مشروع      

 Honesty .12 صداقا

 Fairness .13 انصا 

 Disclosure .14 افشارری

 Commitment .15 معرد
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