
 
 
 

 

 

 سههای حقوق قراردادهای جدید فرانوآورین

 و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران 
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 چکیده

 10مورخ  2016 - 131 شماره موجب مصوبهاصالح حقوق قراردادهای فرانسه که به
 اردادی، رژیممیالدی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قر 2016ال س فوریه

 راستای در مزبور الحیهاص. است نموده ایجاد اساسی تحوالتی اثبات آنها حقوقی و ادله
 المللی،بین ادهایقرارد حقوق با فرانسه قراردادهای حقوق بیشتر هرچه تطبیق و سازیساده

 افزایش نیز و یقرارداد عدالت تأمین منظوربه قاضی اختیارات تقویت در مهمی تغییرات
. است وردهآ به وجود قرارداد اقتصادی کارایی افزایش باهدف جانبهیک اراده قدرت
 راردادهایقانکار بر حقوق حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل دانیممی چنانکه

 ،قراردادها حوزه اب مرتبط قانونی متون بر خود فاسیرت و شرح در نیز ما حقوقدانان و ما داشته
 این مجموعه که اندداشته مبذول فرانسه حقوقی  دکترین و مدنی قانون به ایویژه توجه

حال ااینب. است شده کشور دو قراردادهای حقوق بین تنگاتنگ ارتباطی وجود سبب عوامل
 حقوق دیدج تحوالت تأثیر و طبیقیت مطالعه به راجع پس از تصویب نهایی قانون جدید،

 امر این و نپذیرفته صورت مدونی تحقیق ایران حقوقی نظام بر فرانسه قراردادهای
 .است ساخته مصمم مهم آن فوری انجام به را مقاله  کنندگانتهیه

 
 کارایی اردادی،قر عدالت قراردادها، حقوق اصالحیه، جانبه،یک اراده :كلیدی واژگان

 .قاضی نقش اقتصادی،
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 مقدمه
 در اساسی اصالحاتی انجام به فرانسوی گذارقانون سرانجام قرن، دو از بیش گذشت از پس

 شماره قانون  8 ماده مطابق که صالحیتی موجببه. نمود مبادرت کشور این قراردادهای حقوق

 ستریدادگ قلمروی در دادرسی آیین و قراردادها حقوق سازیساده و نوسازی برای 2015 - 177

 اثبات ادله و حقوقی رژیم تعهدات، حقوق اصالح شد، اعطاء فرانسه دولت به 1داخلی حقوق و

. درآمد اجرا مرحله به 2016 فوریه 10 مورخ 2016 – 131 شماره مصوبه موجببه تعهدات

 بر زیادی حد تا اروپا قراردادهای حقوق که دهدمی نشان پذیرفته صورت اصالحات بررسی

 فوریه 25 تاریخ در اصالحات این مصوبه نویسپیش. است یافته تسلط فرانسه دادهایقرار حقوق

 را فرانسه مدنی قانون سوم کتاب طرح مصوبه این 2.شد ارائه فرانسه دادگستری وزیر توسط 2015

  که دهدمی قرار موردبحث خود سوم عنوان در را تعهدات منابع و داده قرار تغییراتی دستخوش

 این از که است قراردادها شبه و مدنی مسئولیت قراردادها، به ناظر فرعی عنوان هس از متشکل

 خود چهارم عنوان در مصوبه این همچنین. است نکرده تغییر مدنی مسئولیت کتاب تنها عناوین،

 .کندمی مطرح را تعهدات اثبات ادله نیز مکرر چهار عنوان در و تعهدات عمومی رژیم

 کشور این مدنی قانون در تاکنون که است تغییراتی ترینمهم حات،اصال این  نیست تردیدی

. باشدمی فرانسه حقوقی نهادهای از برخی کارآمدی تقویت و نوسازی دنبال به و پذیرفته صورت

 کندمی دنبال را اساسی هدف سه اصالحات این ،2015 فوریه 16 مصوب قانون 8 ماده موجببه

 عموم برای را قراردادها عمومی قواعد که است معیارهایی اییکار و حقوقی امنیت نخست تضمین

 بود قضایی رویه بر مبتنی و پیچیده فرانسه قراردادهای حقوق ازاین،پیش تا چراکه سازدمی مفیدتر

 که نمود بینیپیش را قانونی تدوین مصوبه این دلیل همین به. 3خوردمی مردم درد به کمتر که

                                                                                                     
1. LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du 

droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. 
2. http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf 

مانده بود و نخورده باقیگذشت، همچنان دست. توضیح اینکه حقوق قراردادهای فرانسه که بیش از دو قرن از تصویب آن می3
های ویژه دیوان عالی کشور فرانسه، در طول سالیان متمادی اقدام به پر کردن خالءی قضایی و بهرویهشد که این امر باعث می

 Mazeaud, Denis, "Avant-Propos de La Réforme du Droit desموجود در قانون مدنی بنماید )

uropéen, Allemandes", Droit Comparé et E –Journées Franco  émes5Obligations en France 
Vol. 20, 2015, p. 9 پیوست و سرانجام سبب اصالح قانون مدنی این کشور (. امری که در حقوق کشور آلمان نیز به وقوع

 Schulze, Reiner, "Propos Introductif d'un Point de Vue Extérieur", Droit Comparé etگردید )
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 حقوقی ایران سه و تطبیق آن با نظامهای حقوق قراردادهای جدید فرانوآورین

 کشور این حقوق در شدهنهادینه قضایی رویه آبشخور از ترسی،دس قابلیت و خوانایی ضمن

 منظوربه راهکارهایی یارائه موجب که بود قراردادی عدالت تقویت دوم، هدف. باشد شدهتغذیه

 حقوق نمودن ترجذاب نیز سوم هدف نهایتاً و گردید قرارداد ضعیف طرف از حمایت

 مبادالت مبنای عنوانبه فرانسه قراردادهای حقوق ،ازاینپیش تا چراکه بود، فرانسه قراردادهای

 میالدی 1804 سال از که بود کشور این مدنی قانون سوم کتاب از برگرفته عمدتاً اقتصادی،

 داشت؛ فاصله کنونی جهان اقتصادی و اجتماعی واقعیات با درنتیجه و بود ماندهباقی نخوردهدست

 .کنندمی وارد نیز ما کشور مدنی قانون به عموماً که ایرادی

 آن دنبال به و گردید مطرح میالدی 2000 سال حدود از فرانسه تعهدات حقوق اصالح ایده

 کاتاال پروفسور نظارت تحت هاطرح این از یکی که شد ارائه حقوقی هاینظریه بر مبتنی طرح دو

(Catala )تره پروفسور نظارت تحت دیگر طرح و (Terré )و خالقیا لومع آکادمی مشارکت با و 

 حقوق سنت ترویج به ملزم را خود بیشتر کاتاال نویسپیش. گردید تدوین فرانسه سیاسی

 اصول ویژهبه اروپا، وقحق تأثیر تحت شدیداً تره نویسپیش اما دانستمی فرانسه قراردادهای

 یسو زا منتشره نویسیشپ مبنای عنوانبه نویسپیش دو هر که بود اروپایی قراردادهای حقوقی

 .شدند گرفته کار به 2013 نوامبر در دادگستری وزیر

 میان از که آورده ارمغان به فرانسه قراردادهای حقوق برای زیادی هایپیشرفت مزبور اصالحیه

 وابستگی وضعیت از ءاستفادهسو با مبارزه محرمانگی، و رسانیاطالع تعهد شناسایی به توانمی آنها

 آورالزام اصل بر استثناء پذیرش الحاقی، قراردادهای در ناعادالنه روطش با مبارزه قرارداد، طرف

 حاصل نفع و بدهکار برای تعهد یک اجرای هزینه میان آشکار تناسب عدم فرض در قراردادها بودن

. کرد اشاره نشدهبینیپیش وقوع حوادث فرض در قرارداد بازبینی امکان و طلبکار برای آن از

 به تعهد به تعهدات سنتی تقسیم به دیگر آن در که شده ارائه قرارداد از جدیدی تعریف همچنین

 قراردادی، آزادی اصول به آن بر افزون. است نشده اشاره عمل انجام عدم و انجام مال، انتقال

 توجهی باشند،می قراردادها حقوق درزمینه مرجع اصولی که نیت حسن و قراردادها بودن آورالزام

 مبتنی راهکارهای اما گردیده حذف «سبب» مفهوم جدید، قانون در همچنین. است دهش مبذول ویژه

                                                                                                     
Européen, Vol. 20, 2015, p. 13.) 
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 Le Pacte de) تقدم حق پیمان به مربوط مقررات این، بر عالوه .1اندشده حفظ همچنان مفهوم این بر

Préférence )جانبهیک تعهد و یافتهراه قراردادها حقوق به (La Promesse Unilatérale ) نیز

 قراردادهای حقوق بر اروپا قراردادهای حقوق غلبه از حاکی موارد این تمام که است شدهتقویت

 ایجاد کشور این قراردادهای حقوق در بزرگی تغییرات اصالحات این اگرچه البته. 2باشدمی فرانسه

 قانون زیرا ساخته دگرگون را آن اساس و ماهیت تغییرات این که پنداشت چنین نباید اما نموده،

 وفادار کشور این مدنی قانون پیشین سوم کتاب روح و فرانسه حقوق هایسنت به همچنان جدید

 توسط اتخاذشده راهکارهای از بسیاری نمود، خواهیم مشاهده مباحث خالل در کهچنان و مانده

 بررسی به ما مقدمتا نوشتار این در. است شدهاستفاده متمادی سالیان در کشور این قضایی رویه

 و قرارداد در تعادل برقراری در قاضی اختیارات . تقویت1پیرامون:  اصالحیه این برجسته هاییژگیو

جانبه و تعهد یک . نوآوری دیگر این اصالحیه درزمینه2  پردازیمآن می ضعیف طرف از حمایت

 عهتوس برای گراییجانبهیک افزایش .3های حق تقدم را موردبررسی قرار خواهیم داد پیمان

 بررسی از امکان حد تا و کنیمبازار را مطالعه می اقتصاد تحوالت با منطبق و کارآمد هاییحلراه

 .3ماند نخواهیم غافل نیز ایران قراردادهای حقوق در موضوع
 

 عدالت اجتماعی ی در توسعهقاض اختیارات تیتقو. 1
 اصل سه به اجتماعی، لتعدا ترویج باهدف و قاضی اختیارت تقویت راستای در جدید قانون

داشته است. پیش از بررسی این  مبذول ایویژه توجه قراردادی برابری و صداقت نیت، حسن

این نوشتار نیز اشاره شد، یکی از اهداف  که در مقدمهضروری است، چنان اصول، بیان یک نکته

                                                                                                     
1. Weller, Marc-Philippe, " "La Clause" dans le Projet d'ordonnance Portant Réforme du 

Droit des Contrats, du Régime Général et de la Preuve des Obligations de 2015", Droit 
Comparé et Européen, Vol. 20, 2015, p. 146. 

ازاین اصالحات (. تا پیشIbid, p. 143ن تعریف نمود )سوی مدیوتوان به چرایی پذیرش تعهد از را می« سبب»به زبان ساده  
جدید قانون مدنی این  1128ی رفت؛ مادهعنوان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها در حقوق فرانسه به شمار میبه« سبب»

عنوان مشروع را نیز بهپیشین که وجود سببی  1108ی باشد، برخالف مادهکشور که راجع به شرایط عمومی صحت قرارداد می
 دانست، دیگر از این مفهوم ذکری به میان نیاورده است.یکی از شرایط عمومی صحت قراردادها ضروری می

 اصول حقوقی قراردادهای اروپایی. 1:201المللی و اصول قراردادهای تجاری بین 7.1 . رجوع شود به ماده2
شعاریان، ابراهیم، : به شود رجوع ایران، حقوق و المللیبین اسناد با تحوالت این تطبیقی بررسی درزمینه بیشتر مطالعه برای. 3

، )تهران: المللی(حقوق تعهدات )مطالعه تطبیقی طرح اصالحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین ترابی، ابراهیم،
 (.1393شهر دانش، 
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 حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام سههای حقوق قراردادهای جدید فرانوآورین

 در شدهنهادینه اییقض رویه آبشخور از بود که قانونی حاوی این اصالحات، تدوین اصلی مصوبه

تا پیش  باشد؛ اصولی همچون حسن نیت، صداقت و برابری قراردادی شدهتغذیه کشور این حقوق

قضایی کشور فرانسه موردتوجه حقوقدانان و قضات بوده و  از انجام این اصالحات نیز در رویه

، دست قضات شد، اما به دلیل فقدان مقررات مدون قانونی در حمایت از این اصولرعایت می

ها باز نبود و که بایدوشاید برای اجرای اصول مزبور و اعمال ضمانت اجرا برای نقض آنچنانآن

گفته و همین امر گاها سبب بروز اختالفاتی در خصوص چگونگی تفسیر و اجرای اصول پیش

 رزمینهمنظور تقویت هر بیشتر اختیارات قاضی دگردید. این اصالحات بهصدور آرایی متهافت می

قضایی این کشور خاستگاهی  شده در رویهاجرای این اصول و گسترش آن، به مفاهیم پذیرفته

قانونی بخشیده و بدین ترتیب مستندات قانونی حاوی این اصول را در اختیار قضات قرار داده 

 .   پردازیممی اخیر اصالحات در آنها آثار و اصول این بررسی به ادامه در است که
 

 تین حسن اصل. 1 -1

 این مدنی قانون 1134 ماده در صراحتاً نیت حسن اصل نیز، فرانسه سنتی قراردادهای حقوق در

 امر این که بود  محدود قرارداد اجرای مرحله به صرفاً آن رعایت اما بود شدهگنجانده کشور
 صداقت رعایت لزوم و معامالت حقوقی امنیت به صدمه ورود حیث از شدیدی انتقادات موجب

 این خوشبختانه اما 1شدمی زمینه این در نظراتی اختالف وجود و طرفین همکاری و قراردادی
 تواندمی که رسید تصویب به ایگسترده قلمرو با کشور این جدید مدنی قانون 1104 ماده در اصل

 حسن اصل رمزبو ماده طبق. دهد پایان موجود نظرهایاختالف به و شدهاقتباس نیز ایران حقوق در

 بند برگیرد؛ در را آن اجرای و تشکیل تا مذاکره مرحله از و باشد اثرگذار قرارداد کل بر باید نیت
 به مربوط قواعد جزء مزبور ماده که داردمی اشعار اصل این تقویت جهت در نیز ماده این اخیر

 در طرفین دیآزا اصل بیان ضمن قانون این 1112 ماده نخست بند همچنین،. است عمومی نظم
 انجام در نیت حسن رعایت لزوم بر مبنی االجراالزم تعهدی آن، از خروج و مذاکرات انجام

 عدم یا حصول در کنندگانمذاکره اینکه رغمعلی یعنی ؛2گذاردمی طرفین عهده بر را مذاکرات

                                                                                                     
1. Ancel, Pascal, "Les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle en droit 

français à la lumière du droit québécois", 45 R. J.T. 87, 2011, p. 92 et suiv. 
بینی شده است. در حقوق ایران نیز به رغم اصول حقوقی قراردادهای اروپایی پبش 2:301 موجب ماده. مشابه چنین تعهدی به2

قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود، اما  8 توان از مالک مادهی پیش قراردادی را مییت در دورهاینکه لزوم رعایت اصل حسن ن
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 به خود از هسازند و مثبت رفتاری توافق، حصول راستای در باید اما آزادند، کامالً نتیجه حصول

 اجتناب بیانجامد، مذاکره شکست به تواندمی که قبولغیرقابل پیشنهاداتی ارائه از و گذارده نمایش
 البته که برسند نتیجه به معقول مدتی طی در باید مذاکرات همچنین مقرر گردیده که. نمایند

 قرارداد انعقاد ایبر را خود تالش باید طرفین یعنی نتیجه؛ نه و است وسیلهبه تعهد یکاین
 سوءنیت، بر مبتنی مذاکره قطع هرگونه لذا انجامد، نتیجه به مذاکراتشان لزوماً اینکه نه کارگیرند،به

 .داشت خواهد پی در خسارت جبران قالب در را مذاکرات قاطع طرف مسئولیت

 طریق از یحقوق هاینظریه کمک به اما نشدهبینیپیش صراحتاً ایران قوانین در نیت حسن اصل

-زمینه در و پیداکرده ایویژه نمود معامالت و مالکیت باب در ویژهبه آن، کاربردهای برشمردن

-قاعده عنوانبه اصل این از حقوقدانان از برخی که جایی تا 1شدهنهادینه و کاررفتهبه مختلف های

 اصل در بحث این ریکارگیبه موارد از یکی میان، این در. 2اندیادکرده ما حقوق در عمومی ای

 که کنندمی معامله ظاهری وضع به اعتماد با اموال مبادله در اشخاص چراکه است، اموال تصرف

 به آثاری تواندمی واقعیت با آن تطابق عدم و نباشد یا باشد واقع با مطابق است ممکن وضع این

 مدعی و است ضمفرو مالکیت در نیت حسن حال،بااین. باشد داشته دنبال به متصرف ضرر

 اگرچه نیز قراردادها باب در. نماید اثبات را متصرف نیت حسن وجود عدم باید سوءنیت

 از پرهیز و صداقت رعایت به گذارقانون توصیه اما نشده، اشاره نیت حسن مفهوم به صراحتبه

 در که شتدا توجه باید منتها باشد، ایران حقوق در مفهوم همین گربیان تواندمی تقلب و تدلیس

 اجرا ضمانت آن نقض برای بیشتر نیت، حسن رعایت به مستقیم تأکید جایبه ایران حقوق

 این به قرارداد تکمیل و تفسیر در مستقیماً بتواند دادرس که رسدنمی نظر به لذا است، شدهتعیین

 نشده یکاف توجه نیت حسن واالی نقش به ما حقوق در که داشت اذعان باید و نماید استناد اصل

                                                                                                     
 قراردادی قلمداد گردد. ی پیشای قوی برای لزوم رعایت این اصل در دورهپشتوانه تواند به مثابهاین ماده نمی

قانون دریایی ایران مصوب  40ون مسئولیت مدنی، قان 8، 1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  3. رجوع شود به مواد 1
، مبنای 1316. همچنین این اصل در قانون بیمه مصوب 1391قانون دریایی ایران مصوب  1مکرر  96قانون تجارت،  154، 1343

خی از حقوقدانان باشد. عالوه بر این، براین قانون می 18و  13، 12، 11گذار در مواد تعیین ضمانت اجراهای گوناگونی علیه بیمه
حسن نیت در »است )کاتوزیان، ناصر،  قرارداد نیت حسن با اجرای مصادیق از یکی نیز مدنی قانون 279 ماده ما بر این نظرند که

 (.185، ص 1392، 3 ، شماره43حقوق و علوم سیاسی، دوره  دانشکده ی حقوق مجله، فصلنامه«حقوق ایران
به بعد؛ برای دیدن نظر مخالف رجوع  207(، ص 1389، )تهران: گنج دانش، قوق تعهداتح. جعفری، لنگرودی محمدجعفر، 2

 .28(، ص 1392، )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، یالمللنیب عیب حقوقشود به: صفایی، سید حسین و دیگران، 
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 .1شودمی احساس ازپیشبیش امروزه اصل این به نیاز و است

 
 صادقانه رفتار کی وجود از یناش تعهدات. 2-1

 اقتضا نیت، حسن اصل آثار از یکی عنوانبه( Loyauté contractuelle) قراردادی صداقت اصل

 این از نیز قاضی و نمایند مساعیتشریک فعاالنه قرارداد، هدف تحقق منظوربه طرفین که کندمی

 رفتار با را طرفین از یک هر سوی از احتیاطیبی یا صداقتیبی هرگونه که باشد برخوردار اختیار

 اصل از. نماید مجازات را خاطی طرف اجراهایی، ضمانت از استفاده با و سنجیده متعارف

ن در خصوص ارتباط دو پردازیم، اما پیش از آمی آنها بیان به که شودمی ناشی تعهداتی گفتهپیش

را تعبیر دیگری « صداقت قراردادی»شاید بتوان عنوان « صداقت قراردادی»و « حسن نیت»مفهوم 

از اصل حسن نیت دانسته و درنتیجه تمایزی بین این دو مفهوم قائل نبود، اما آنچه در ادبیات 

ین دو مفهوم از نوع زبان موردپذیرش قرارگرفته این است که ارتباط احقوقی کشورهای فرانسوی

عنوان اصلی عام شامل اصولی خاص همانند باشد و حسن نیت بهعموم و خصوص مطلق می

 رسانیاطالع به تعهد همانند تکالیفی که 2باشد،صداقت قراردادی، تکلیف به همکاری و غیره می

 دهندمی رقرا موردمطالعه قراردادی صداقت اصل از ناشی خاص تعهدات عنوانبه را محرمانگی و

 اصل آثار عنوانبه و نیت حسن عام اصل از جدای را تعهدات این شیوه، این از تبعیت به نیز ما و

 داخلی نویسندگان از برخی که گونههمان وگرنه دهیم،می قرار موردمطالعه قراردادی صداقت

 لذا ذیرفته،نپ صورت ما حقوقی دکترین حتی و تقنینی نظام در هنوز تفکیک این اند،کرده مطرح

 .  گیرندمی قرار موردبحث نیت حسن اصل پرتو در مرقوم اصول همه تبعا
 

 یرساناطالع به تعهد. 1 -2 -1

 خصوص در رسانیاطالع به تعهد جدید، مدنی قانون 1112-1 ماده ،3قضایی رویه با همسو

                                                                                                     
 .54 ص ،(1395 انتشار، سهامی شرکت: تهران) ،3 ج ،قراردادها یعموم قواعد ناصر، کاتوزیان،. 1

2. Ancel, Pascal, Op. cit., p. 92;  Poisson, Élise, "Bonne foi et loyauté dans les relation 

commerciales", Lavery, De Billy, 2006, p. 1. 
داد ای قراررسانی را برای طرف حرفهمیالدی صادره کرده، تعهد به اطالع 1997. دیوان عالی کشور فرانسه در رأیی که به سال 3

 ,Civ. 1re, 29 avr. 1997, Bull. civ. Iبینی نموده و بار اثبات انجام صحیح این تعهد را نیز بر دوش وی گذارده است )پیش

no 132.توانسته به (؛ همچنین همین مرجع، مشابه چنین تعهدی را برای شخصی مقرر داشته که طرف مقابلش به راحتی نمی
 (.Civ. 3e, 29 nov. 2000, Bull. civ. III, no 182دسترسی پیدا کند ) اطالعاتی که وی در اختیار داشته،
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 به مربوط قواعد هزمر در را آن و گذارده طرفین عهده بر را طرفین خصوصیات و قرارداد موضوع

 یک هر ماده این موجببه. است کرده معین اجرا ضمانت آن برای و داشته محسوب عمومی نظم

 دیگر طرف رضایت در کنندهتعیین اطالعاتی که( ایغیرحرفه و ایحرفه از اعم) قرارداد طرفین از

 هاآن به نسبت وعیمشر نحو به مقابل طرف کهدرصورتی باید باشد، داشته قرارداد انعقاد برای

 ناظر صرفاً تعهد این برساند؛ او آگاهی به را اطالعات آن باشد، کرده اعتماد وی به یا بوده جاهل

 تخمین به ناظر اطالعات شامل و باشدمی مطلع آنها از طرفین از یکی فقط که است اطالعاتی به

 مزبور ماده اخیر بند نیز تعهد این اجرای ضمانت خصوص در. شودنمی تعهد موضوع ارزش

 و داشت خواهد پی در را متعهد قانونی مسئولیت تعهد این انجام عدم که نموده بینیپیش

را در معرض بطالن قرار  قرارداد ،(تدلیس یا اشتباه مثل) گردد رضاء عیب به منجر کهدرصورتی

 مصداق نندهما گاها رضاء عیوب نوع با متناسب بطالن حکم این که است بدیهی البته دهد؛می

 مبتال مطلق بطالن به موارد برخی در اما انجامد،می بطالن به قاضی حکمبه و بوده نسبی حاضر

 .کندمی پیدا قهقرایی اثر و گشته

 قرارداد. نمود مشاهده را رسانیاطالع به تعهد از مواردی توانمی ایران قوانین در استقراء با

 انعقاد از پیش مرحله سه در و شدهبینیپیش آن در تعهد این که است قراردادی ترینمهم بیمه

 بروز و ظهور مختلف صور به شدهبیمه حادثه وقوع از پس نهایتاً و آن انعقاد از پس قرارداد،

 است استنباط قابل خوبیبه 1316 مصوب بیمه قانون 16 ،15 ،13 ،12 مواد از مزبور تعهد. 1یابدمی

 بیمه قرارداد فسخ یا بطالن مورد، به بسته نیز تعهد این نقض برای شدهبینیپیش اجرای ضمانت و

 حقوق از حمایت قانون 7 ماده همچنین و 3 ماده سوم و دوم بند همچنین. است شدهاعالم

. است داشته مقرر کنندهمصرف نفع به را رسانیاطالع به تعهد نیز 1388 مصوب کنندهمصرف

 الیحه 9 ماده بدانیم، قرارداد را تجاری هایکتشر سهام نویسیپذیره کهدرصورتی همچنین

 دانسته ضروری نویسیپذیره اعالمیه طرح باب در را نکاتی ،1347 مصوب تجارت قانون اصالحی

 موارد این وجود اینکه رغمعلی. دانست رسانیاطالع به تعهد با مرتبط را آن توانمی که است

 ایران قراردادهای حقوق در رسانیاطالع به تعهد به ناظر کلی اصلی وجود مثبت تواندنمی معدود

                                                                                                     
دانشکده حقوق و علوم  حقوق مجله ، فصلنامه«رسانیگذار به اطالعی تعهد بیمهدرباره». ایزانلو، محسن، لطفی، احسان، 1

 .57، ص 1390، 3 ، شماره41 سیاسی، دوره
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 مبیع تسلیم بحث در مثالً. است آثاری واجد تکلیف این رعایت عدم مواردی در اما گردد، قلمداد

 تسلیم تعریف در ریشه تعهد این. 1باشدمی مبیع درباره الزم اطالعات دادن بایع، تعهدات از یکی

 مشتری اختیار در چنان را مبیع باید فروشنده که است این زممستل و بوده عرفی مفهومی که دارد

 صورتبه تسلیم صورت این غیر در کند، استفاده آن از مطلوب نحو به بتواند او که دهد قرار

 سبب مبیع جایبه نا استعمال که یابدمی اهمیت درجایی ویژهبه تعهد این. است نشدهانجام کامل

 که شدهمطرح بحث این تدلیس خیار باب در این بر عالوه. شود راداف یا کاال خود به زیان ورود

 اصل چون است مثبت پاسخ خیر؟ یا است تدلیس کاال عیب درباره فروشنده عمدی سکوت آیا

 و دهد اطالع خریدار به را مبیع پنهانی عیوب فروشنده که کندمی ایجاب قراردادها در نیت حسن

 حقیقت از نیمی که کسی و است ترقوی اعتماد بر مبتنی و امانی یقراردادها در ویژهبه تکلیف این

 و شده مقابل طرف فریب مرتکب نیز داندمی حقیقت تمام را آن شنونده که داندمی و گویدمی را

 اجراهایی ضمانت بینیپیش با گذارقانون مواردی در همچنین. 2باشدمی خویش عمل ضامن

 طرف جهل مواردی در توانمی نمونه عنوانبه است؛ داشته ررمق تکلیفی چنین تلویحی صورتبه

 به او مقابل طرف کهدرصورتی و است مؤثر دیگر طرفبه وی رجوع در امر، واقعیت به قرارداد

 جاهل برای باشد، آمده وارد خسارتی و باشد ننموده عمل رسانیاطالع بر مبنی خود تکلیف

 آمده، وارد وی به رهگذر این از که خساراتی مطالبه ورمنظبه که است محفوظ حق این دیدهزیان

 به جاهل مشتری رجوع همچون مباحثی در را وضعیت این بارز مثال. نماید رجوع دیگر طرفبه

 ماده) بایع سوی از وی غرامات مطالبه منظوربه مبیع درآمدن للغیر مستحق فرض در بیع عقد فساد

 لزوم و فضولی بایع به معامله بودن فضولی به نسبت جاهل مشتری رجوع ،(مدنی قانون 391

 به جاهل مشتری رجوع و( مدنی قانون 263 ماده) فضولی بایع توسط وی به وارد غرامات پرداخت

( مدنی قانون 325 ماده) خود به وارده خسارات دریافت برای غاصب، بایع به مبیع بودن غصبی

 در که گفت گونهاین توانمی مزبور فروض در یفتکل این وجود تحلیل مقام در. نمود مشاهده

 بودن فضولی مبیع، به نسبت غیر استحقاق ترتیب به که نموده مکلف را بایع گذارقانون موارد این

 به تعهد نوعی ترتیب بدین و دهد اطالع مشتری به را کاال بودن غصبی همچنین و معامله

                                                                                                     
 .78 ص (،1390)تهران: گنج دانش،  1، ج ینمع هایی از عقوددرس ناصر، کاتوزیان،. 1
 .327 ص ،(1388 میزان، نشر: تهران) ،یکنون یحقوق نظم در یمدن قانون ناصر، کاتوزیان،. 2
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 به نسبت وی مسئولیت آن، از تخلف اجرای ضمانت که است نموده بار او عهده بر را رسانیاطالع

 .بود خواهد مشتری به وارده احتمالی خسارات جبران

 ار حقوق مدتوان چنین گفت، ایران می نظام حقوقی در نهایتاً در خصوص وضعیت این تعهد

 رد دتعه این مهم نقش به توجه با اما ندارد وجود باشد رسانیاطالع به تعهد بر ناظر که کلی اصلی

 قراردادها حقوق در عمومی ایقاعده صورتبه تکلیفی چنین برقراری معامالت، حقوقی امنیت

، ئولیت قهریصرف امکان اعمال ضمانت اجراهای ناشی از مس زیرا نیست، انتظار از دور چندان

 زا تفاوتم قهری مسئولیت تحقق آورد چراکه شرایطحمایت کافی از این اصل مهم به عمل نمی

 یزن آن اثبات مالًع رسانی،اطالع تعهد به اخیر مسئولیت تسری لذا با باشد،می قراردادی لیتمسئو

 .دهدمی افزایش را حقوقی امنیت طریق این از و شده تسهیل

 
 یمحرمانگ تعهد. 2 -2 -1

 مذاکرات، در شده ردوبدل اطالعات به نسبت کنندگانمذاکره جدید، 1112-2 ماده موجببه

 که ایمحرمانه اطالعات مجوز، بدون که یموجب این تعهد، کسبه. دارندعهده بر گیمحرمان تعهد

 دتعه مقابل در عهدت این. است مسئول نماید، افشاء یا استفاده را نموده تحصیل مذاکرات مناسبت به

 اطالعات افشای عدم هب ناظر فقط اگرچه و شودمی محسوب آن عوض نوعیبه و اطالعات ارائه به

 .رسدمی نظر به تسرّی بلقا نیز آنها از استفاده عدم به اما باشد،می مذاکرات طول در شده بدلردو

 در آنچه همانند کلی ایقاعده ایران، حقوقی نظام در تعهد این وضعیت خصوص اگرچه در

 چنین که دارد جودو معدودی موارد اما خورد،نمی چشم به قرارگرفته موردپذیرش فرانسه حقوق

 بانکی و پولی انونق 14 ماده 10 بند به توانمی جمله از قرارگرفته است؛ شناسایی مورد تعهدی

 نکبا توسط مشتریان ایحرفه اسرار حفظ لزوم خصوص در که نمود اشاره 1351 مصوب

 اقتصادی و تجاری اراسر افشای و تحصیل نیز الکترونیکی تجارت قانون 64 ماده همچنین. باشدمی

 مجازات آن برای و نموده انگاریجرم را الکترونیکی محیط در مؤسسات، و هابنگاه توسط

 .است کرده بینیپیش

 تعهدی فرانسه حقوق همانند نیز ایران حقوق در تواننمی اگرچه که رسدمی نظر به چنین

 توانمی که است این مراتب حداقل اما شناخت، رسمیت به قرارداد طرفین برای عنوان این تحت
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 قرارداد دیگر طرفبه زیانی ورود موجب طرفین از یکی سوی از آن رعایت عدم که دیموار در

 تعهد نقض باب از نه را عمل این قهری، ضمان به مربوط مواد عمومات از استفاده با شود،می

 .    دانست موجود اجراهای ضمانت مشمول قانونی تکلیفی نقض جنبه از که قراردادی

 
 یقرارداد تعادل. 3-1

 خود از گاه دالیل این که بخورد هم بر است ممکن مختلفی دالیل به قرارداد یک تعادل

 نشدهبینیپیش وادثح بحث نظریه موضوع امر این شود؛می ناشی خارجی شرایط از گاه و قرارداد

 .پردازیممی بدان که است
 

 نشدهینیبشیپ وقوع حوادث فرض در قرارداد ینیبازب. 1 -3 -1

 و بحرآنها همچون) اقتصادی شرایط که است ممکن بلندمدت قراردادهای جرایا حین در

 زده هم بر را طرفین هایبینیپیش آن، مانند و( انقالب و جنگ همچون) سیاسی ،(پولی نوسانات

 از خارج که است آن شرایط این مشترک خصیصه. شود قرارداد در تعادل عدم ایجاد سبب و

 Theorie de) نشدهبینیپیش حوادث نظریه فرانسه عالی دیوان .هستند طرفین اراده حیطه

l'imprévision )را 1اندکرده تعبیر «نشدهبینیپیش حوادث نظریه» به آن از حقوقدانان از بعضی که 

 در را تجاری معامالت نظریه این چراکه ،2کرده رد پیوسته معامالت حقوقی امنیت به توجه با

 اصل بر مبتنی که نظریه این. 3کندمی مخدوش را قرارداد امنیت و دهدمی قرار ثباتیبی معرض

 و قرارگرفته موردتوافق متعارف وضع مبنای بر قرارداد که است مفهوم بدان قراردادهاست، لزوم

 قرارداد انعقاد به تن هیچگاه نماید، بینیپیش را حادث شرایط توانستمی اگر دیدهزیان متعهد

 تا معامله که است همراه ضمنی شرط این با همواره تراضی که پذیرفت باید درنتیجه داد،نمی

 رویه در که نظریه این .4بماند پابرجا کنونی متعارف وضع که است محترم و آورالزام زمانی

 تأثیر تحت و مزبور اصالحیه طریق از بود، شدهشناخته خوبیبه فرانسه کشور 5اداری قضایی

                                                                                                     
 .78، ص 3، پیشین، ج قراردادها یعموم قواعد. کاتوزیان، ناصر، 1

2. Civ. 1re, 6 mars 1876. 

 .88، ص 3ج  ، پیشین،قراردادها یعموم قواعد. کاتوزیان، ناصر، 3
 . همان.4
 Leاز سوی شورای دولتی فرانسه )« Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux»موجب رأی . این نظریه به5
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 تعادل تضمین منظوربه. 2یافت راه نیز کشور این قراردادهای حقوق به 1اروپا قراردادهای حقوق

حوادث  نظریه فرانسه مدنی قانون جدید 1195 ماده قراردادی، عدالت و قراردادها لزوم اصل بین

 طرفین نخست مرحله در است؛ نموده بینیپیش ایمرحله سه سازوکاری قالب در را نشدهبینیپیش

 اجرای و بوده بینیپیشغیرقابل قرارداد انعقاد هنگام به که بیافتد اتفاق غییریت که زمانی مجازند

 مورد را قرارداد مجدداً سازد، دشوار نپذیرفته، را خطرات این ریسک که طرفی برای را قرارداد

 در توانندمی طرفین مذاکرات، شکست یا پذیرش عدم فرض در سپس. 3دهند قرار مذاکره

 تعدیل تقاضای قاضی از طرفین، رضایت صورت در یا و کنند توافق قرارداد فسخ خصوص

 مدتی طی در طرفین توافق عدم فرض در تواندمی قاضی سوم، مرحله در نهایتاً. بنمایند را قرارداد

 .نماید( قضایی فسخ) فسخ یا بازبینی را قرارداد طرفین از یکی درخواست با معقول،

 در. 4انددانسته نشدهبینیحوادث پیش نظریه معادل را «ثحاد غبن» ایرانی، نویسندگان برخی

 مثالعنوانبه است؛ قرارداد تعدیل امکان پذیرش از حاکی که خوردمی چشم به مواردی ما قوانین

 ترقی به استناد با دهدمی اجازه مستاجر یا موجر به 1356 مصوب مستاجر و موجر روابط قانون 4 ماده

 حقوقدانان برخی. بنماید را بهااجاره میزان به نسبت تجدیدنظر رخواستد زندگی هزینه تنزل یا

 از همچنین. 5اندآورده شمار به قرارداد تعدیل از مصداقی را 1369 مصوب کار قانون 41 ماده حکم

 مستاجر و موجر روابط قانون 9 ماده و مدنی قانون 652 و 277 مواد همچون قانونی مواد دیگر برخی

 چنین نیز باشدمی اقساط قرار صدور و متعهد به عادله مهلت اعطای به راجع که 1362 مصوب

 امر بادی در عمومی، ایقاعده عنوانبه امکان این پذیرش خصوص در است؛ استنباط قابل امکانی

                                                                                                     
Conseil d'État:موردپذیرش قرارگرفته است ) 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-
importantes-du-Conseil-d-Etat/30-mars-1916-Compagnie-generale-d-eclairage-de-

Bordeaux 
 المللی.اصول قراردادهای تجاری بین 3.2.6اصول حقوقی قراردادهای  اروپایی و  6:11. رجوع شود به مواد 1

2. Picod, Yves, "Les Projets Français sur la Réforme du Droit des Obligations", Indert, 

2009, p. 9. 
 المللی رجوع شود.اصول قراردادهای تجاری بین 2.2.6اصول حقوقی قراردادهای  اروپایی و  6:111. به مواد 3
؛ البته این دیدگاه از سوی برخی دیگر از حقوقدانان 186، ص 5، پیشین، ج قراردادها یعموم قواعد. کاتوزیان، ناصر، 4

 (. 146(، ص 1393، )تهران: مجد، آثار قراردادها و تعهداتیدی، مهدی، موردانتقاد واقع شده است )شه
، مجله حقوقی نشریه «ایران حقوق حلراه و قرارداد بر واحوالاوضاع تغییر تأثیر تطبیقی مطالعه»صادقی مقدم، محمدحسن،  .5

 .221، ص 1379، 25ی المللی جمهوری اسالمی ایران، شمارهدفتر خدمات حقوقی بین
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 عمومی قواعد از غبن نظریه فرانسه، حقوق برخالف ما حقوق در که برسد نظر ممکن است چنین به

 تعدیل توانمی بخورد هم بر قرارداد تعادل که موردی هر در بنابراین  است، وضمع قراردادهای

 هنگام به اقتصادی تعادل عدم بر ناظر غبن نظریه زیرا است مردود نظر این اما نمود، تجویز را قرارداد

 غبن نظریه ما حقوق در لذا قرارداد، اجرای هنگام به حادث تعادل عدم نه و باشدمی قرارداد انعقاد

 شرایطی با و استثنایی موارد در صرفاً و نیست قرارداد تعدیل یا فسخ عمومی قواعد شمار در حادث

 .1قرارداد تعدیل نه و است فسخ حق اعطای نیز آن اجرای ضمانت و شدهپذیرفته خاص
 قرارداد خود از یناش تعادل عدم. 1 -3 -2

 تعادل لزوم بر ناظر کلی اصل یک فاقد ران،ای فعلی مدنی قانون همچون فرانسه قبلی مدنی قانون

 حق که بودند قرارداد طرفین این صرفاً کشور، این مدنی قانون اصالح از پیش تا. بود قراردادی

 این قضات و داشتند اختیار در را آن تحقق جهت الزم سازوکار بینیپیش و قراردادی تعادل ارزیابی

 در الزم راهکارهای بینیپیش دلیل همین به ،2نبودند نهزمی این در نقش ایفای به قادر چندان کشور

 برخی اتخاذ با اصالحیه. است اصالحات این هاینوآوری ترینمهم از یکی خصوص این

 مثالً باشد؛می قراردادی تعادل تقویت پی در آشکارا کشور، این حقوق در موجود سازوکارهای

 پذیرش عدم به ترتیب به که جدید مدنی قانون 1170 و 1169 ،1168 مواد در شدهبینیپیش موارد

 عوض وجود فرض در قرارداد بطالن قراردادها، حقوق در عمومی قاعده یک عنوانبه غبن نظریه

 از دارند، اشاره مدیون تعهد اساس رفتن بین از به منجر شروط حذف نهایتاً و کم بسیار یا غیرواقعی

 تعادل برقراری راستای در اقدامات ترینمهم از یکی توانیم را اخیرالذکر ماده هستند؛ سنخ این

 که «Chronopost» رأی یعنی فرانسه عالی دیوان سوی از مشهور رایی اساس بر که دانست قراردادی

 ازاینپیش تا اینکه توضیح است؛ گردیده وضع صادرشده، مسئولیت تحدید شرط یدرزمینه

 در که بود مهمی مباحث از یکی قراردادی، تعادل با معارض شروط با برخورد چگونگی اصالحات،

 که گرفتمی قرار متعارض آرایی صدور و محاکم بین جدی نظراختالف محل کشور این حقوق

 بردن بین از دلیل به شروطی چنین که داشت اعالم چنین رأی این صدور با مزبور مرجع سرانجام

                                                                                                     
؛ برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند 99 – 96 – 82، صص 3، پیشین، ج قراردادها یعموم قواعدکاتوزیان، ناصر، . 1

له جبران شرایط غبن حادث را نپذیرد، آنگاه متعهد حق فسخ قرارداد را خواهد داشت )شهیدی، مهدی،  که متعهددرصورتی
 (.143، پیشین، ص تعهدات و قراردادها آثار

2. Aubert De Vincelles, Carole, Droit Des Obligations, T. I, (Paris: Dalloz, 2014), p.18. 
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 از یکی عنوانبه که را شروط از دسته این اثر طریق این از و 1هستند یکن لم کأن مدیون تعهد اساس

 .نمود خنثی رفتند،می شمار به قراردادی تعادل تهدیدات ترینجدی

 وابستگی وضعیت از سوءاستفاده اجرای ضمانت تعیین برای قاضی به مجوز اعطای همچنین

 فرانسه گذارقانون دیگر گام باید را 1143 ماده موجببه دیگر طرف توسط قرارداد طرفین از یکی

 طرفین از یکی سوءاستفاده مزبور، ماده. بدانیم قراردادی عدالت بیشتر چه هر برقراری سویبه

 مشابهی آثار و احکام درنتیجه و نموده اعالم اکراه حکم در را مقابل طرف وضعیت از قرارداد

 این مشابه نیز ما حقوق در. آیدمی حساببه بدیع امری اقدام این که است کرده بار هاآن برای

 و مطرح دیگر طرف اضطراری وضعیت از قرارداد طرفین از یکی سوءاستفاده درزمینه بحث

 معامله نفوذ عدم سبب درنتیجه و اکراه را آن  برخی کهطوریبه اظهارشده، متفاوتی نظرات

 دیدگاه باید نظر به ؛3اندنیاورده شمار به اراده عیوب از را آن دیگر بعضی و 2داشته محسوب

 اوضاع درنتیجه که شودنمی محسوب اراده عیوب از زمانی تا اضطرار چراکه نمود تأیید را نخست

 سوءاستفاده مورد و نگردیده ایجاد معامله انجام به شخص اجبار برای و عمدبه که باشد احوالی و

 زدن هم بر برای ایبهحر عنوانبه است ممکن صورت این غیر در نگیرد، قرار نیز مقابل طرف

 .      گیرد قرار ناصحیح مورداستفاده قراردادی تعادل

 ماده. نمود مشاهده توانمی 1171 یماده در را اصالحیه دیگر ابداع فوق، راهکارهای بر افزون

 قراردادهای در فاحش نابرابری ایجاد سبب که را شروط این ناعادالنه، شروط تعریف ضمن مزبور

 قانون همچون فرانسه قوانین برخی از در ازاین،پیش تا. است نموده اعالم باطل گردند،می الحاقی

 اما بود، شدهاعالم باطل شروط این سر بر کنندگانمصرف و تولیدکنندگان بین توافق مصرف،

 شدهبینیپیش محدودیت. گردید کشور این مدنی قانون در حکم این ورود سبب اخیر اصالحات

 آزاد مذاکره بر مبتنی قراردادهای شامل و باشدمی الحاقی قراردادهای به ناظر صرفاً ورمزب ماده در

 قراردادی تعادل به صدمه زمینه الحاقی قراردادهای در که است دلیل این به امر این. است نگردیده

 که مواردی در محدودیت این تمهید عدم حالبااین اما است، فراهم دیگری حوزه هر از بیش

                                                                                                     
1. Cour de cassation, chambre commerciale 22 octobre 1996 N° de pourvoi: 93-18632 

Publié au bulletin Cassation. 

 .  500 - 499، صص 1، پیشین، ج قراردادها یعموم قواعد . کاتوزیان، ناصر،2

 . 241(، ص 1393، )تهران: انتشارات اسالمیه، 1، ج مدنی حقوق حسن، سید . امامی،3
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 در زیرا شود، واقع موردانتقاد تواندمی دارد، وجود طرفین معامالتی قدرت در فاحش نابرابری

 .     دارد شکننده امنی حاشیه قراردادی تعادل نیز موارد گونهاین

 عدم امکان اعطای دی،قراردا تعادل برقراری تأمین منظوربه اصالحیه دیگر مقرره نهایتاً 

 اجرای هزینه بین آشکار تناسب عدم وجود فرض در قاضی به راردادق اجباری اجرای پذیرش

 این. است ردیدهگ مقرر 1221 ماده در که باشدمی له متعهد برای آن نفع و متعهد برای قرارداد

 از قرارداد ریاجبا اجرای درخواست امکان حالت، این در که باشدمی دیدگاه این بر مبتنی حکم

 که است حالی در این و داشت خواهد دنبال به ناعادالنه و یرمنصفانهغ پیامدهایی له متعهد سوی

 له، متعهد هب خسارت جبران درخواست امکان اعطای با قراردادی، تعادل برقراری جهت توانمی

 .  نمود تأمین نیز را او منافع
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 ی. اجبار اقتصاد1 -2 -3 -1

ی قی قراردادهاادی همچون اصول حقواز اسن تأثیر با اصالحیه، در اقتصادی اجبار مفهوم طرح

. است پذیرفته تصور (7.2.3المللی )ماده ( و اصول قراردادهای تجاری بین4:109اروپایی )ماده 

 سری یک تخاذا اصالحات، انجام منظوربه دولت به صالحیت اعطای به ناظر قانون 8 ماده

 از که طرفی رفتار رایب اجرا انتضم تعیین» که داد قرار دولت عهده بر را گانهدوازده اقدامات

 .بود اقدامات این ازجمله نیز «کندمی سوءاستفاده مقابل طرف ضعف وضعیت

 از بازتابی تواندمی اقتصادی اجبار که نموده اعالم خود آرای از برخی در فرانسه عالی دیوان

 است؛ دهگردی مقرر جدید 1143 ماده در موضوع این ؛1باشد( اراده عیوب از یکی) اجبار

 وابستگی وضعیت از سوءاستفاده با طرفیک که شودمی محقق زمانی اجبار ماده، این موجببه

 را تعهد آن وی مقابل طرف محدودیتی، چنان فقدان که در نماید تحصیل را تعهدی مقابل، طرف

. نماید تحصیل را گزاف آشکارا نفعی رهگذر این از او ترتیب بدین و گرفتنمی عهده بر

 به توجه با را سوءاستفاده این و نموده تعیین اجرا ضمانت ایسوءاستفاده چنین برای گذارونقان

 مفهوم ثغور و حدود البته. 2کندمی ارزیابی کننده، سوءاستفاده طرف سوی از شده تحصیل منفعت

 .است انتقاد قابل این که نیست مشخص چندان نموده مطرح گذارقانون که «وابستگی وضعیت»

 برخی است؛ نموده اعالم صحیح را اضطراری معامله حکم 206 ماده ما، مدنی قانون در

 طرف اضطرار از قرارداد طرفیک که انددانسته موردی از منصرف را ماده این حکم حقوقدانان

 بانظم مرتبط مصلحت با قراردادی چنین حالت، این در چراکه باشد، کرده سوءاستفاده مقابل

 و کمک قرارداد هر ،1343 مصوب دریایی قانون 179 ماده همچنین ؛3بود دخواه مخالف عمومی

 نموده اعالم تغییر یا فسخقابل را باشد گردیده منعقد آن تأثیر تحت و خطر حین در که نجاتی

 طرف اضطرار وضعیت از طرفیک آنها در که قراردادهایی اعتبار باب در ما حقوق در. است

 و انددانسته صحیح را قراردادی چنین برخی شده؛مطرح متشتّتی ریاتنظ نماید، سوءاستفاده دیگر

 اعطای و قرارداد صحت به نظر دریایی قانون 179 ماده به استناد با بعضی نافذ؛ غیر دیگر برخی
                                                                                                     
1. Cf. Civ. 1re, 30 mai 2000, D. 2000.879 - Civ. 1re, 3 avr. 2002, D. 2002.1860 - Civ. 1re, 

4 pppp. 2015, pp 14-10920. 
2. Dalloz, Réforme du Droit des Obligations – Un Supplément au Code Civil 2016, (Paris: 

Dalloz, 2016), p. 11. 

 .203، پیشین، ص یکنون یحقوق نظم در یمدن قانون. کاتوزیان، ناصر، 3
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 مضطر به خیار حق اعطای با همراه قرارداد صحت به قائل برخی نهایتاً و دارند آن تعدیل حق

 موردبحث اخیر بخش در را معامله صحت بر اضطرار تأثیر خصوص در تحلیلی بحث. 1هستند

 که کنیممی بسنده نکته همین بیان به صرفاً و گذریمدرمی آن تکرار از بنابراین، قراردادیم؛

 است مرجّح لذا است، زیاد بسیار زمینه این در دکترین آراء تشتت نماییم،می مشاهده کهچنان

 و تحریم ابزار از استفاده که روزگاری در ویژهبه و اندیشیده ایچاره امر این برای گذارقانون

 سایر به اقتصادی فشار آوردن وارد برای هادولت دست در ایحربه به تبدیل اقتصادی، اجبار

 ایقاعده وضع به اقدام خود فرانسوی همتای همچون گردیده، اقتصادی گذارانسرمایه و هادولت

 . بنماید خصوص این در
 

 ناعادالنه شروط با مقابله. 2 -3-2 -1

 اجبار وضعیت چراکه است، خطرناک ارتباطی ناعادالنه شروط و اقتصادی اجبار میان

 طرفبه خواهسودجویان تمامیت سوی از ناعادالنه شروط تحمیل برای مناسبی زمینه اقتصادی

 گزاف امتیازاتی که آید ودوج به شروطی از تواندمی عمالً قراردادی نابرابری. است قرارداد دیگر

 شرطی هر گویدمی عام شکلی به اصالحیه 1170 ماده. نمایدمی اعطاء قرارداد طرفین از یکی به را

 این ازجمله ؛2شودمی فرض( یکن لم کان) نانوشته ببرد، بین از را مدیون اصلی تعهد مقتضای که

 معتبرند صورتی در فقط شروط این. 3نمود اشاره مسئولیت محدودکننده شروط به توانمی شروط

 مصداق توانندمی شروط این صورت این غیر در ننمایند، بالاثر را قرارداد از ناشی اساسی تعهد که

  L.132-1 ماده از دقیقاً ماده این شوند؛ اعالم باطل 1171 ماده طبق بر و شده ناعادالنه تلقی شرط

اقتباس  باشد،می فرانسه قانون تجارت L.442-6-2 ماده با مشابه ادبیاتی دارایقانون مصرف که 

در مقابله با شروط  یعموم یسازوکار 1169در ماده  یدادگستر یروز نویسیش. پ4است یدهگرد

قانون مصرف و قانون  در نموده بود که بر اساس آن حکم مواد مذکور بینییشناعادالنه را پ

                                                                                                     
 های حقوقی، شماره، مجله اندیشه«ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد». باریکلو، علیرضا، 1

 به بعد. 26، ص 1383، 4
 قانون مدنی ایران چنین شروطی را باطل و مبطل عقد دانسته است. 233 . ماده2

3. Ferrier, Nicolas, "Le Renforcement du Rôle de Juge dans la Détermination et la Révision 

du Contenu du Contrat", Droit Comparé et Européen, Vol. 20, 2015, p. 83. 
4. Dalloz,  Op. cit., p. 15; Dissaux, Nicolas, Jamin, Christophe, Réforme du Droit des 

Contrats, Du Régime Général et de la Preuve des Obligations, (Paris: Dalloz, 2016), p. 9. 
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اما در اصالحیه  داد،می یتسرّ -آن  ینرفط یژگینظر از وصرف –قراردادها  یرتجارت را به سا

از  یتچراکه حما ید،گرد یحکم مستثن یناز حوزه شمول ا یااشخاص حرفه ینروابط ب یی،نها

کنندگان در برابر شروط از مصرف یتحما یکه برا یسمیبا اعمال مکان یااشخاص حرفه

با  ازاین،یشتا پ یزن یی. رویه قضادرسیچندان موجه به نظر نم گیرد،یناعادالنه مورداستفاده قرار م

 عوض پرداختقرارداد توانسته بود بدون  یناز طرف یکیکه  ی، در موارد«سبب» یهاستفاده از نظر

 قرارداد در وی نفع به نابرابری نوعی ایجاد سبب که بنمایددر قرارداد  یمبادرت به درج شرط

 یهاز نظر ینکهبدون ا ید،در اصالحات جدحل راه ین. ا1نمودمی شرط آن ابطال به اقدام گردد،

 ینماده چن ینقرارگرفته است؛ ا یرشموردپذ 1169 ماده درآمده باشد،  یانبه م یذکر« سبب»

 تعهدی که کسی نفع به شده توافق عوض آن، انعقاد زمان در که معوضی قراردادکه  داردیمقرر م

 . 2است لباط باشد، کم بسیار یا غیرواقعی استگرفته برعهده را

 ناعادالنه شروط از گذارقانون آن در که خوردمی چشم به مواردی ما کشور قوانین در

به  حالبااین داشته، مقرر بطالن اجرای ضمانت آنها برای و 3کرده صحبت( گزاف/  غیرمنصفانه)

داد  یرقراردادها تس یرحکم را به سا ینکه بتوان ا رسدیمزبور، به نظر نم ینخاص بودن قوان یلدل

شروط  ینا یتوضع یل. در مقام تحلپذیرفت یعموم یاعنوان قاعدهو بطالن شروط ناعادالنه را به

 که برداشتی  است ممکن ینکهکه با توجه به ا رسدمی نظر به ینقرارداد چن در آنها درجدر فرض 

بر آن  افزونو  باشد یگرشخص د برداشتمتفاوت از  دارد،« عادالنه بودن» مفهوم از شخص یک

 این بطالن اعالم حق اعطای لذا است،دشوار  نیز یمشخص از مفهوم ناعادالنگ یفیتعر ارائه اساساً

اصل استحکام معامالت  یبرا یدیو تهد نامعقول امری آنناعادالنه بودن  به بهانه یبه قاض شروط

                                                                                                     
1. Com. 22 Octobre 1996, Bull. civ. IV, n°261, arrêt Chronopost - Civ. 1ère, 3 juillet 1996, 

Bull. civ. I, n°286. 
 )کاتوزیان، ناصر،« بیعی که ثمن آن صوری یا ناچیز است، بیع نیست و احتمال دارد به تفاوت موارد هبه یا صلح تلقی شود. »2

 (.284، پیشین، ص یکنون یحقوق نظم در یمدن قانون
 چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( ط بند 2 شماره) 45 ماده ،1390 مصوب کار و کسب محیط بهبود قانون 23 ماده. 3

 اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجراء و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه
 یکیقانون تجارت الکترون 4 ماده و 1388 مصوب کنندگانمصرف حقوق از حمایت قانون 1 یماده 5 بند ،1386 مصوب

 یقشروط ناعادالنه را ازجمله مصاد یلکنندگان تحماز حقوق مصرف یتقانون حما 1ماده  5گذار در بند ون؛ قان1382مصوب 
را  گردندیم یفیتک یاکه منجر به کاهش عرضه  یشروط یلو تحم یقانون انجام تبان ینهم 8محسوب و در ماده  یتبان

 کننده،مصرف ضرر به غیرمنصفانه شروطاعمال یکیکترونقانون تجارت ال 4موجب ماده به یننموده است؛ همچن یانگارجرم
 نیست. مؤثر
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ناعادالنه  یرهوم متغمف یرشپذ یجابه که باشد بهتر شاید لذا. رسدمی نظر به آنها یحقوق یتو امن

بر  یا حفظآن شرط در  یراعالم بطالن آن، به تأث یبرا عمومی ایقاعدهعنوان شرط به یکبودن 

 یکه وجود شرط یو آنگاه با موارد ییمدو عوض توجه نما یهمبستگ و قراردادی تعادلهم زدن 

 نماید،می قیمع را وی مقابل طرف تعهد جهت یا شودمیرفتن اساس تعهد متعهد  ینسبب از ب

 قرارداد قوی طرف یاز سو دستینازا یشروط یلاز تحم اجتناب ضمن تا نموده برخورد و مقابله

 .یمباش و استحکام آنان را مخدوش نساخته افراد هایسرنوشت قرارداد ضعیف،طرف به
 

 ناعادالنه متیق رییتغ. اسقاط حق 3 -2 -3 -1

 یکی سوی از قیمت یجانبهیک تعیین ،1قضایی یهرو از الهام با اصالحیه 1165 و 1164 مواد

 برای مواد این. است نموده تجویز خدمات، یارائه و چارچوب قراردادهای در را طرفین از

 قیمت، یجانبهیک تعیین از متضرر طرف از حمایت برای و قیمت یناعادالنه تعیین از جلوگیری

 طرفی یعهده بر را تعهد این نخست وهله در که ترتیب بدین است؛ کرده وضع جدید ایقاعده

 اختالف، وقوع صورت در که دهدمی قرار است کرده تعیین جانبهیک صورتبه را قیمت که

 قیمت یناعادالنه تعیین از که طرفی به قضایی، رویه همچون سپس نماید؛ توجیه را شدهتعیین مبلغ

 و کند درخواست قاضی از را راردادق فسخ یا خسارت جبران که دهدمی اجازه گردیده متضرر

 وزیر طرح که است ذکر به الزم. 2نمایدمی تشدید را مسئله این اجرای ضمانت طریق، بدین

 یارائه قراردادهای و چارچوب قراردادهای در قیمت تعیین در سوءاستفاده فرض در دادگستری،

 انتظارات و بازار یمتق عرف، یبامالحظه را قیمت در بازنگری امکان قاضی برای خدمات،

 نشان خود از را آشکاری نشینیعقب زمینه این در اصالحیه که بود نموده بینیپیش طرفین مشروع

 است حالی در این و نموده قیمت در بازنگری امکان جایگزین را فسخ و خسارت جبران و داده

 حفظ سازوکار، این از هدف چراکه ،3شدهبینیپیش اروپا قراردادهای حقوق در امکان این که

 که نقشی این،بر  عالوه. است آن فسخ از جلوگیری و آن در تعادل مجدد برقراری با قرارداد

 در چراکه نیست برخوردار چندانی نوآوری از است نموده ءاعطا فرانسوی قاضی به اصالحیه

                                                                                                     
1. Cour de cassation, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995. 

2. Dalloz, Op. cit., p. 14. 

 المللی رجوع شود.اصول قراردادهای تجاری بین 7.1.5اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و  6:105. به مواد 3
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 را متیقی رأساً تواندنمی قاضی طرفین، از یکی سوی از قیمت تعیین در سوءاستفاده فرض

 خصوص در. است گردیده تعیین وی توسط ایناعادالنه شکل به که نماید قیمتی جایگزین

 دسترس در یا ندارد وجود دیگر که شود تعیین شاخصی اساس بر باید قیمت که هم وضعیتی

 شاخص آن با را نزدیکی بیشترین که شاخصی که نموده بینیپیش 1167 ماده در اصالحیه نیست،

 .       گرددمی آن جایگزین دارد
 

 قرارداد یاجبار یاجرا درخواست. 4. 2. 3. 1

 تعهد یک له متعهد که داردمی مقرر اخیر اصالحیه 1221 ماده ،1فرانسه قضایی رویه تأیید در

 باشد غیرممکن اجرا اینکه مگر نماید، مطالبه را تعهد عین اجرای رسمی، یمطالبه از پس تواندمی

 باشد؛ داشته وجود له متعهد برای آن نفع و متعهد برای تعهد آن ارزش بین آشکاری نابرابری یا

 ،2بود کشور این محاکم رویه ازاینپیش تا که تعهد عین اجباری اجرای بعد به این از ترتیب بدین

 . است پیداکرده قانونی مستند و گردیده وارد فرانسه مدنی قانون در رسمی صورتبه

 اجازه وی به و داده قرار له متعهد اختیار در نیز را دیگری یگزینه 1222 ماده دیگر سوی از

 متعهد، از تعهد اجرای رسمی یمطالبه از پس تعهد، اجباری اجرای یمطالبه جایبه که دهدمی

 وی از سپس و برده بین از را نگردیده اجرا درستیبه آنچه و یا نموده اجرا را تعهد شخصاً خودش

 یوسیلهبه را قرارداد اینکه یا و بنماید را گردیده متحمل که هاییهزینه زپرداختبا یمطالبه

( Le remplacement) «جایگزینی» به آن از که له متعهد برای اختیار این. نماید اجرا ثالثی شخص

 شرایط اما 3بود شدهشناخته قراردادهای اروپا حقوق و فرانسه حقوق در ترپیش شود،می تعبیر

 دانسته ضروری آن شرطپیش عنوانبه قاضی یاجازه دیگر و گردیده ترمنعطف آن اعمال یکنون

 .است نشده
 

 تقدم حق پیمان و جانبهیک تعهد. 2
 و جانبهیک یکی دیگر از تحوالت ناشی از حقوق قراردادهای جدید فرانسه ناظر به تعهد

                                                                                                     
1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 06-13.983, Publié au 

bulletin. 
2. Dalloz, Op. cit., p. 25. 

 اصول حقوقی قراردادهای اروپایی رجوع شود. 9:506المللی و اصول قراردادهای تجاری بین 5.4.7بیشتر به مواد  . برای مطالعه3
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شده بینیهاد حقوقی مستقل پیشنیک صورتجدید به اصالحات در که است تقدم حق هایپیمان

 که شده تعبیر قراردادی به 1124 ماده در جانبهیک تعهد  .گذار قرارگرفته استو موردتوجه قانون

 آن اساسی عناصر که قراردادی انعقاد برای انتخاب حق ذینفع به علیه مشروط آن وسیلهبه

 این کارایی که نمایدمی اعطاء را نیست نیازی ذینفع اراده به جز آن انعقاد برای و شدهمشخص

 تعهد اجباری اجرای) علیه مشروط با ذینفع توسط قرارداد انعقاد امکان بینیپیش با نیز تعهد

 و گردیده تقویت منعقدشده ثالثی شخص با تعهد این نقض در که قراردادی بطالن و( جانبهیک

 در نهاد ترینشبیه بتوان شاید. 1تاس داده پایان قضایی رویه در موجود تناقضات به ترتیب بدین

 مزبور مکانیسم با شفعه به اخذ مقایسه در دانست؛ شفعه به اخذ را نهاد این به ایران حقوقی نظام

 مال شریک ضمنی تعهد با را فرانسه مدنی قانون اصالحیه 1124 ماده در مندرج تعهد توانمی

 و( مدنی قانون 808 ماده) فروش قصد فرض در دیگر شریک به خود سهم فروش به مشاع

 با وی توسط قرارداد انعقاد و ذینفع توسط ثالث و متعهد بین منعقده قرارداد نقض اجرای ضمانت

 شفیع سوی از مبیع حصه تملک امکان با را است گردیده مقرر اصالحیه 1124 ماده در که متعهد

 .  نمود مقایسه( مدنی قانون 808 ماده)

 موضوع آن از شپی تا که جانبهیک تعهد به فرانسه جدید ادهایقرارد حقوق ترتیب، بدین

 و راردادیق نظام مشکل تا داده قانونی شکلی بود کشور این حقوقی نظام در نظراتی اختالف

 باشدمی مشترک دمتق حق پیمان در قانون نوآوری  با جهتازاین که نماید برطرف را آن فعاالن

ز کشور نی گذار اینپس این دو نهاد مورد شناسایی قانوناینی قضایی، ازچراکه عالوه بر رویه

 الزام تواندمی هاآن خاص ماهیت از نظرصرف حقوقی عمل دو هر در له متعهد اند وقرارگرفته

 .   مایدن درخواست گاهداد از نوین ایشیوه با استناد به مواد قانونی و به را تعهد اجرای به متعهد

 که است قراردادی ماهوی ازلحاظ شدهتعریف اصالحیه 1123 ماده در که نیز تقدم حق پیمان

 ذینفع به ابتدا بگیرد، قرارداد انعقاد به تصمیم کهدرصورتی شودمی متعهد طرفیک آن موجببه

 با پیمانی که فرضی در  داشته مقرر همچنین ماده این. دهد ارائه را او با قرارداد انعقاد پیشنهاد

 مقابل، در و داشته را پیمان اجرای در خود حق اعمال قصد نیز شخص آن و منعقدشده شخصی

                                                                                                     
 جانبه در فرضی که اعمال حق متعهدازاین در عمل، اجرای اجباری تعهد یکالی کشور فرانسه تا پیش. توضیح اینکه دیوان ع1

 (.Dalloz, Op. cit., p. 7داد )له مؤخر بر رجوع متعهد بود را رد نموده و صرفاً حکم به جبران خسارت می



222 
 

 1397 پاییزو چهارم،  بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 قصد و پیمان وجود از که ثالثی شخص با قرارداد انعقاد به مبادرت پیمان این نقض در متعهد

 را تعهد اجباری اجرای درخواست دادگاه از تواندمی له متعهد نماید،می را داشته آگاهی له متعهد

 جایگزین قرارداد آن در را وی و کرده اعالم باطل را دوم قرارداد وسیلهدینب و آوردهعمل به

 بینیممی بنابراین آید؛ وارد ایخدشه وارده خسارات مطالبه حقبه اینکه بدون نماید، ثالث شخص

 مشروط را تضمین این اعطای اما نموده، تضمین را تقدم حق هایپیمان امنیت و ثبات ماده این که

 ثالث آگاهی اثبات داشت؛ یعنی وجود نیز کشور این قضائی رویه در که است نموده رطیش دو به

 .1آن از انتفاع بر مبنی ذینفع قصد احراز و پیمان وجود از
 

  جانبهکی اراده تقدر شیافزا. 3

 آن تجلی که است گراییجانبهیک افزایش فرانسه، مدنی قانون اصالحات بارز دیگر ویژگی

 یا اجرانشده وی نفع به عهدت که طرفی ماده این موجببه. کردد  مشاهده توانمی 1217 ماده در را

 :تواندمی گردیده اجرا ناقص صورتبه

 کند؛ تعلیق را آن یا نموده خودداری خویش تعهد اجرای از

 نماید؛ درخواست را تعهد اصل اجباری اجرای

 کند؛ مطالبه را قیمت کاهش

 اید؛نم قرارداد فسخ به مبادرت

 .بنماید را قرارداد اجرای عدم از حاصل نتایج جبران تقاضای

 ندارند، یکدیگر با تعارضی که اجراهایی ضمانت که کندمی تصریح نیز ماده این آخر بند

 و تقدم لذا است، مطالبه قابل حال همه در نیز خسارت جبران اجرای ضمانت و 2بوده جمعقابل

 همچون مختلفی هایمجموعه از وضوحبه ماده این. 3ندارد وجود اجراها ضمانت این بین تأخری
                                                                                                     
1. Le Floch, Marie-Anne, Leveneur, Carolie, Nerrière, Rémy, "Morceaux Choisis: La 

Réforme du Droit des Contrats en 6 Questions", Le Bulletin de Cheuvreux Notaires, N. 84, 
2016, p. 22. 

موجب این اصالحیه ازاین در حقوق آلمان نیز موردپذیرش قرارگرفته بود که به. قابلیت جمع ضمانت اجراهای مختلف پیش2
 Gsell, Beate, "Le Nouveau Régime de l'inexécution deار گرفت )در حقوق فرانسه نیز موردپذیرش قر

178, p. 2015, 20Contrat", Droit Comparé et Européen, Vol. .) 
3. Boucard, Hèléne, "La Réforme, De la Doctorat à L'ordonnance", Droit Comparé et 

Européen, Vol. 20, 2015, p. 166; Gsell, 2015, p. 172; 

دیوان عالی کشور  6عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد )رأی صادره از شعبه اگر الزام فروشنده به تسلیم ممکن نشود، خریدار به
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 اقتباس الکامن حقوق از درواقع و گرفته نشأت( 8:101 ماده) اروپایی حقوقی قراردادهای اصول

 را گوناگونی اجراهای ضمانت ناقص، و پراکنده ایشیوه به که فرانسه سنتی حقوق با و است شده

 عدم اجراهای ضمانت بیان به ادامه در. است متمایز نمود،می بینیپیش قرارداد اجرای عدم برای

 .پردازیممی فرانسه قراردادهای حقوق اصالحات در قرارداد اجرای
 

 قرارداد یاجرا عدم رادیا  -3 -1

 ؛1اندنموده تجویز را قرارداد اجرای عدم ایراد فرانسه، مدنی قانون اصالحیه 1220 و 1219 مواد

 عمل خود تعهد به قرارداد طرفین از یکی اگر کندمی مقرر 2قضایی رویه از تبعیت به نخست ماده

 در حتی را خود تعهد اجرای بتواند دیگر طرف باشد، مهم کافی اندازهبه نیز اجرا عدم این و نکند

 نوآوری از پیشین ماده به نسبت که 1220 ماده نماید؛ معلق است، مطالبه قابل تعهد آن که فرضی

 3اروپا قراردادهای حقوق طورهمین و تره پروفسور طرح 104 ماده همانند است، خورداربر بیشتری

 بتواند که نموده فراهم را امکان این له متعهد برای وین، کاالی المللیبین بیع کنوانسیون 71 ماده و

 موجببه. کند استناد قرارداد اجرای عدم ایراد به پیشاپیش قرارداد، اجرای به متعهد اجبار منظوربه

 محضبه و مقابل طرف توسط قرارداد اجرای عدم از پیش توانندمی طرفین از یک هر ماده، این

 عدم .2 کرد نخواهد عمل تعهدش به سررسید زمان در وی مقابل طرف .1 شود آشکار اینکه

 را تعلیق این و نموده معلق را خود تعهد اجرای باشد، مهم کافی اندازهبه او برای نیز قرارداد اجرای

 .کند  ابالغ ممکن زمان سریعترین در نیز

 تعبیر «بینیپیش قابل نقض نظریه» عنوان تحت موضوع این از نویسندگان برخی ایران، حقوق در

                                                                                                     
(؛ در مقابل برخی 300، پیشین، ص قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ به نقل از: کاتوزیان، ناصر، 14/7/1327به تاریخ 

 آید که ضمانت اجرای ناشی از فسخ قرارداد در وهلهغم اینکه از برخی مواد قانونی چنین برمیرحقوقدانان نظر به این دارند علی
نخست تقاضای الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد است و در صورت عدم امکان اجبار حق فسخ قابل اعمال است، اما انتقاداتی بر 

عرضی  ای طولی بلکه رابطهبین حق اجبار و حق فسخ را نه رابطه این رویکرد داشته و آن را با عبارات برخی فقها که رابطه
بینی در فقه و حقوق نقض قابل پیش ماهیت و مبانی نظریه»دانند )صفایی، سید حسین، عسگری، جعفر، اند ناسازگار میدانسته
 (.96، ص 1394های حقوق قضایی، دیدگاه ، فصلنامه«ایران

اصول حقوقی قراردادهای اروپایی رجوع شود. همچنین این  9:201المللی و دهای تجاری بیناصول قراردا 3.1.7. به مواد 1
 (.Weller, Op. cit., p. 147مکانیسم در قانون مدنی آلمان نیز موردپذیرش قرارگرفته است )

2. Cour d'Appel de Paris, 28 janvier 2015, RG n°10/15692 - Cour de cassation, civile, 

Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-28.576 11-28.979, Inédit. 

 المللی.اصول قراردادهای تجاری بین 3.1.7اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و  9:201. مواد 3
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 به استناد با ندارد، وجود آن به راجع نصی ایران حقوق در که موضوع این به اذعان ضمن و اندنموده

 فسخ خیار مبنای احتساب همچنین و عقال بنای ضرر، ال قاعده مچونه حقوقی و فقهی مبانی برخی

 حقوق در نظریه این آثار و مفاد طرفین، قرارداد ضمن ارتکازی شرط عنوانبه مزبور نظریه در مقرر

 و اسالم حقوق در قراردادها بر حاکم اصول و قواعد با را آن تنهانه و داده قرار موردپذیرش را ایران

 و دانسته پذیرشقابل ایران حقوق در جدید نظریه یک عنوانبه را آن بلکه اند،نیافته ایرمغ ایران

. 1اندنموده توصیه گذارقانون به را مدون قوانین در نظریه این به تصریح ابهام، هرگونه رفع منظوربه

 که است ریام بینیپیش قابل نقض فرض در قرارداد فسخ امکان زیرا است تاییدقابل توصیه این

 ظرف که شودمی متعهد پیمانکاری مثالعنوانبه که فرضی در زیرا کندمی تایید را آن نیز منطق

 گونههیچ قرارداد انعقاد از ماه 11 گذشت از پس و بسازد مالک برای را ساختمانی سال یک مدت

 باشد، غیرممکن عقالً نیز ماندهباقی مدت در تعهد ایفای و نیاورده عمل به خصوص این در اقدامی

 دعوا اقامه به مبادرت ازآنپس و نموده صبر مدت انقضای تا کرد ملزم را مالک که نیست منطقی

 شود؛می وی به وارده زیان افزایش موجب زمان گذر که فرضی در ویژهبه نماید، پیمانکار علیه

 در ضرر ورود لزوم چونهم ایشدهپذیرفته قواعد به توجه با که رسدمی نظر به چنین حالبااین

 . باشد دشوار له متعهد برای حقی چنین شناسایی ما، کنونی مدنی مسئولیت و مدنی حقوق

 
 ثمن لیتقل -3 -2

 مقرر ،(50 ماده) وین کاالی المللیبین بیع کنوانسیون تأثیر تحت فرانسه مدنی قانون اصالحیه

 کاهش را قیمت جانبهیک صورتبه د،قراردا نادرست اجرای صورت در بتواند له متعهد که نموده

 تعهد ناقص اجرای رسمی، یمطالبه از پس تواندمی له متعهد اصالحیه، 1223 ماده موجببه. دهد

 پرداختی هنوز چنانچه و بنماید را قیمت نسبی کاهش درخواست( میزان همان به) و بپذیرد را

 این. کند ابالغ ممکن زمان( ترینریعس) بهترین در را خود تصمیم باید وی باشد، نپذیرفته صورت

 کشور این مدنی قانون پیشین 1644 ماده چراکه نیست، ناشناخته چندان فرانسه حقوق در سازوکار

 تقاضای تواندمی گردیده، متضرر پنهان عیب یک وجود از که خریداری که نمودمی بینیپیش

 صورتبه و گرفته نادیده را اردادهاقر لزوم اصل تواندمی له متعهد همچنین .نماید قیمت کاهش

                                                                                                     
 . 99 – 98. صفایی، سید حسین، عسگری، جعفر، پیشین، صص 1



225 
 

 حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام سههای حقوق قراردادهای جدید فرانوآورین

 به قیمت کاهش یا قرارداد جزئی ضروری است که بازبینی اما نماید، نظرصرف تعهد از جانبهیک

 مطالبه رسمی، صورتبه قبل از باید له متعهد همچنین. باشد قرارداد اجرای عدم اهمیت نسبت

 نپذیرفته صورت وی جانب از رداختیپ هنوز کهدرصورتی سپس بنماید؛ را قرارداد کامل اجرای

 در و نموده ابالغ متعهد به را قیمت کاهش بر مبنی خود تصمیم ممکن زمان بهترین در باید باشد،

 را قیمت کاهش مطالبه میزان همان به تواندمی باشد، گرفته صورت پرداخت قبال که هم صورتی

 شود اعمال تواندمی زمانی تنها قیمت هشکا که داشت توجه نکته این به باید همچنین. داشته باشد

 قرارداد کامل اجرای عدم با کهدرصورتی زیرا باشد، جزئی صورتبه قرارداد اجرای عدم که

 .ثمن تقلیل نه و گردد فسخ به منجر تواندمی فقط وضعیتی چنین باشیم، مواجه

 قانون در اما نگرفته، قرار شناسایی مورد قاعده یک عنوانبه ثمن تقلیل امکان ایران حقوق در

 موارد این ازجمله است؛ نهاد این به گذارقانون اقبال از حاکی که خوردمی چشم به مواردی مدنی

 خصوص در ما حقوقی دکترین در آنچه. کرد اشاره ارش نهاد و صفقه تبعّض خیار به توانمی

 مفهوم دو قرابت به توجه اب که شده مطرح تقریر بدین خورد،می چشم به ثمن تقلیل اختیار پذیرش

 که باشیم نظر این بر قائل اگر است؛ بررسیقابل منظر دو از امکانی چنین ثمن، تقلیل اختیار و ارش

 به مستند خریدار برای ارش بینیپیش چون است، امامیه فقهای مشهور نظر بر مبتنی ما مدنی قانون

 بنابراین و نداشته را عمومی قاعده یک به شدنتبدیل و تعمیم قابلیت لذا باشد،می خاص روایاتی

 با بخواهیم اگر دیگر منظر از است؛ منتفی قاعده عنوانبه موضوع این پذیرش امکان منظر این از

 ویژهبه و صفقه تبعّض خیار همچون احکامی به توجه با آنگاه بنگریم، قضیه به صرف حقوقی نگاه

 آن ازجمله که غرب حقوق در ثمن تقلیل ختیارا حقوقی مبانی به توجه و سویک از ارش نهاد

 بالجهت شدن دارا منع و خریدار به غیرعادالنه زیان جبران معاوضی، عدالت رعایت به توانمی

 .      1بود خواهد توجیه قابل ایران نیز حقوق در امکانی چنین پذیرش نمود، اشاره

 
 قرارداد فسخ -3 -3

 یا فاسخ شرط اجرای طریق از یا است؛ نموده بینیپیش فسخ وقوع برای طریق سه اصالحیه

                                                                                                     
« المللی، فقه امامیه و حقوق ایران(ی تطبیقی در کنوانسیون بیع بینطالعهاختیار تقلیل ثمن )م»زاده، صفر، باریکلو، علیرضا، . بیگ1

 .72 – 71، صص 1390، 3 ، شماره15های حقوقی، دوره پژوهش مجله
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دادگاه خواهد  تصمیم طریق از یا و شودمی ارسال له متعهد سوی از که اییکجانبه اخطاریه ابالغ

 از یکی سوی از قرارداد جانبهیک زوال از امکان مانع قراردادها لزوم اصل اینکه رغمعلی. بود

 صورت در تواندمی طرفین از یکیآن طبق بر که پذیرفته ار اصلی قضایی رویه اما است، طرفین

 فرانسه، عالی دیوان ازنظر. نماید فسخ را قرارداد طرف،یک سوی از قرارداد مهم نقض حدوث

 بتواند دیگر طرف که کند توجیه را موضوع این تواندمی قرارداد در طرفین از یکی رفتار اهمیت

 قرارداد مدت که موضوع این و 1دهد خاتمه قرارداد به ،خود مسئولیت به و جانبهیک صورتبه

 پا فسخ، حق این پذیرش ضمن اصالحیه 2.نیست برخوردار چندانی اهمیت از خیر یا باشد مشخص

 وسیلهبه جانبهیک فسخ ،1228 و 1227 مواد در قضایی، فسخ کنار در و گذارده فراتر نیز این از را

 مقرر 3اروپا قراردادهای حقوق از الهام با جدید 1224 ماده. کندمی مطرح را( Notice) اخطار

 از که اجرایی عدم فرض در یا شودمی حاصل فاسخ شرط یک اعمال از یا فسخ که داردمی

 قضایی؛ تصمیم یک طریق از یا متعهد به له متعهد اخطار طریق از باشد، برخوردار کافی اهمیت

 صورت در تواندمی طرفین از یک هر قرارداد، در سخفا شرط وجود بدون حتی پسازاین بنابراین

 این از هدف و دهد پایان قرارداد به جانبهیک صورتبه مقابل، طرف سوی از تعهد ایفای عدم

 که قراردادی از بماند، قاضی مداخله منتظر اینکه بدون بتواند له متعهد که است این نیز مقرره

 .شود خارج است نگردیده اجرا درستیبه

 قراردادی اصلی تعهد اجرای عدم از ناشی ابتدایی فسخ حق خصوص در ایران مدنی قانون

 به مزبور قانون در موادی حال،بااین ندارد؛ خود در را عام ایقاعده مورد این در و است ساکت

 خصوص در ما حقوقی دکترین در(. 239 ماده) کندمی تقویت را مخالف ظنّ که خوردمی چشم

 ارائه نظراتی مقابل طرف تعهدات انجام عدم دلیل به طرفین از یکی سوی از راردادق فسخ امکان

 برخی نمود؛ بندیتقسیم گروه دو به توانمی را اندزدهقلم زمینه این در که کسانی عمده شده،

 قانون 496 و 379 ،243 ،242 مواد همچون قانونی مواد برخی به تمسک با که اندنموده تالش

 و فقهی نظریات و مبانی و 1362 مصوب مستاجر و موجر روابط قانون 8 ماده «د» دبن و مدنی

 به ناظر عام ایقاعده وجود تعهدات، تقابل و عادت و عرف عقد، ضمن شروط همانند حقوقی
                                                                                                     
1. Cf. Civ. 1re, 13 oct. 1998, D. 1999.197, note Jamin. 

2. Cf. Civ. 1re, 20 févr. 2001, D. 2001.1568, note Jamin. 

 اصول حقوقی قراردادهای اروپایی. 9:301 المللی و مادهاصول قراردادهای تجاری بین 2.3.7و  1.3.7. مواد 3
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 بعضی و 1نمایند توجیه را قرارداد طرفین از یکی سوی از آن نقض فرض در قرارداد فسخ امکان

 در ما مدنی قانون ناکارآمدی و خصوص این در عام ایقاعده وجود عدم به اذعان ضمن نیز دیگر

 بر خاص، طوربه قرارداد فسخ و عام طوربه قراردادی تعهد نقض جبران راهکارهای بحث

 تاکید قراردادها تمامی در تعهد نقض به نسبت عام ایقاعده عنوانبه فسخ حق شناسایی ضرورت

 به ناظر مواد نگارش سبک و ادبیات و ما حقوقدانان مشهور نظر هب توجه با اگرچه. 2اندنموده

 انکار و قرارداد ابتدایی فسخ امکان پذیرش کنونی وضعیت در ایران، مدنی قانون در شرط احکام

 رسدمی نظر به اما باشد،می دشوار امری قرارداد نقض اجراهای ضمانت بین مراتبسلسله وجود

 قرارداد نقض اجراهای ضمانت بین عرضی رابطه برفرض مبنی ما رگذاقانون در هاییگرایش که

 مصوب ساختمان فروشپیش قانون 16 ماده به توانمی هاآن ازجمله که است گیریشکل حال در

 اتخاذشده فرانسه جدید حقوق در جانبهیک فسخ به شبیه سازوکاری آن در که نمود اشاره 1389

 له متعهد متعهد، سوی از قراردادی تعهدات اجرای معد صورت در آن، موجببه که است

 پیش به ای،هفتهیک مهلتی تعیین و سند کنندهتنظیم دفترخانه به مراتب کتبی اعالم ضمن تواندمی

 این غیر در نماید اقدام معوقه اقساط پرداخت به نسبت ماه یک ظرف تا نماید اخطار خریدار

 را قرارداد که داشت خواهد حق دادگاه، از تعهد عین اجرای درخواست به نیاز بدون وی صورت

 . کند فسخ

 حسن اصل از نیز اجرا عدم اهمیت لزوم که نماییم خاطرنشان است شایسته بحث این پایان در

 داشت دور ازنظر نباید دلیل همین به و است گرفته نشأت معامالت امنیت اهمیت طورهمین و نیت

  نیست، متعهد از حمایت گرفتن نادیده معنای به حقوق دیاقتصا کارایی تقویت به توجه که

 جانبهیک فسخ امکان پسازاین که نیز فرانسه حقوق در حتی که پنداشت چنین نباید بنابراین

 حدوث صرفبه تواندمی وی شده،شناخته رسمیت به قانونی صورتبه له متعهد سوی از قرارداد

 1226 ماده 2 بند. نماید قرارداد فسخ به اقدام دمتعه سوی از اهمیتکم و کوچک تخلف یک

                                                                                                     
مجتمع آموزش عالی قم،  ، مجله«فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران». شیروی، عبدالحسین، 1

 ، فصلنامه«رارداد باوجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایرانحق فسخ ق»به بعد؛ صادقی، نشاط امیر،  64، ص 1377، 1 شماره
 به بعد. 310، ص 1388، 4 ، شماره39 حقوق و علوم سیاسی، دوره دانشکده حقوق مجله

سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن )نقض( تعهد قراردادی در حقوق اروپایی؛ ». امینی، منصور، حقانی، علی، 2
 .17، ص 1393، 1 ، شماره5 مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ، نشریه«حقوق ایرانرهنمودهایی برای 
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 پیش باید له متعهد اضطرار، موارد در جز که نموده تاکید امر این بر کشور این جدید مدنی قانون

 در و کند اجرا معقول زمانمدت در را خود تعهد که دهد اخطار متعهد به اقدامی هرگونه انجام از

 خواهد را قرارداد فسخ حق وی تعهد، اجرای عدم رتصو در نماید تصریح خود اخطار ضمن

 کهدرصورتی و باشد متعهد از قرارداد اجرای رسمی مطالبه بر مؤخر باید فسخ بنابراین داشت؛

 وی به را فسخ علت حاوی ایاخطاریه متعهد ورزد، اصرار قرارداد اجرای عدم به همچنان متعهد

 .گرددمی محسوب شدهفسخ اخطاریه این وصول اریخت از قرارداد که است آنگاه و نموده ارسال

 

 گیریجهینت
 تصادیاق مبادالت از صیانت عین در قراردادی عدالت ارتقای و معامالت حقوقی امنیت

. است بوده فرانسه دنیم قانون تعهدات کتاب کنندگاناصالح مدنظر اهداف ترینمهم ازجمله

 همچون یمیمفاه است؛ برجسته نقشی شده، اعطاء قاضی به اصالحیه این موجببه که نقشی

 گزاف زینهه و ناعادالنه شروط از ناشی اساسی تعادل عدم اقتصادی، اجبار از ناشی وابستگی

 که است نموده وی هب اعطاء قراردادی عدالت نام به مستحکم ایپشتوانه قرارداد، اجباری اجرای

 از گسترده حجم این دیگر سوی از. کند ارتنظ قراردادی تعادل عدم بر آن از استفاده با بتواند

 امدبیانج قرارداد سرنوشت در ثباتیبی و اطمینان عدم به تواندمی قاضی، ارزیابی و نظارت اختیار

 امنیت با و آیدنمی خوش حقوقی متخصصین و تجاری فعاالن مذاق به چندان موضوع این که

 نیز قوقح اقتصادی کارایی خصوص در. است تعارض در نیز فرانسوی گذارقانون مدنظر حقوقی

 بر فراوانی رکزتم قرارداد، فسخ همچنین و اجرا عدم ایراد قیمت، تعیین درزمینه اصالحیه این

 تمایل و اروپا اردادیقر حقوق از خود تأثیرپذیری صورتبدین و داشته جانبهیک اراده قدرت

 .است ذاشتهگ نمایش به را ادهاقرارد بودن آورالزام اصل کالسیک مفهوم نوسازی به خود

 یقراردادها حقوقاز حقوقدانان،  یاریاذعان بس به م،یدر خالل مباحث مشاهده نمود چنانچه

 یقراردادها حقوق از و است روروبه ییهایکاست با مطروحه موارد خصوص در زین ما کشور

 یجذاب برا یربست عنوانبهکه کشور ما  دشویامر سبب م نیا دارد؛ فاصله یالمللنیب

 یالمللنیب یتجار یقراردادها از حاصل اختالفات وفصلحل یبرا مناسب یو مقر یگذارهیسرما

 جامعه اتیمقتض به توجه با زین ما گذارقانون که است ستهیشا لذا نگردد، قلمداد یداور قیطر از
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 و آن یهاشهیر از گرفتن فاصله دورازبه و خود یمبان به توجه عطف ضمن ،یکنون یالمللنیب

 تیتقو به مبادرت فرانسه، کشور یقراردادها حقوق در رفتهیپذ صورت اصالحات از محض دیتقل

 .دیبنما آن روزآوریبه قیطر از رانیا یقراردادها حقوق کارایی و تیجذاب
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 منابع

 یفارس
 (.1393)تهران: انتشارات اسالمیه،  اول، جلد ،مدنی حقوق حسن، سید امامی،

 قراردادی هدتع( نقض) نشدن اجرا از ناشی فسخ حق تکوین سیر» علی، حقانی، صور،من امینی،
 شماره ،5 دوره تطبیقی، حقوق مطالعات نشریه ،«ایران حقوق برای رهنمودهایی اروپایی؛ حقوق در
1 ،1393. 

 جلهم حقوق فصلنامه ،«رسانیاطالع به گذاربیمه تعهد درباره» احسان، لطفی، محسن، ایزانلو،
 .1390، 3 شماره ،41 دوره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده

 ،«اردادقر طرف اضطراری وضعیت از سوءاستفاده حقوقی اجرای ضمانت» علیرضا، باریکلو،
 .1383، 4 شماره اول، سال حقوقی، هایاندیشه مجله

 بیع نوانسیونک در تطبیقی مطالعه) ثمن تقلیل اختیار» علیرضا، باریکلو، صفر، زاده،بیگ
  .1390، 3 شماره ،15 دوره تطبیقی، حقوق هایپژوهش مجله ،«(ایران حقوق و امامیه فقه المللی،بین

 .(1389، )تهران: کتابخانه گنج دانش، تعهدات حقوق محمدجعفر، لنگرودی، جعفری

  (.1393مجد،  انتشارات )تهران: ،تعهدات و قراردادها آثار مهدی، شهیدی،

 مجله ،«ایران قوقح در تعهد انجام از متعهد امتناع صورت در قرارداد فسخ» بدالحسین،ع شیروی،
 .1377، 1 شماره اول، سال قم، عالی آموزش مجتمع

 حقوق حلراه و قرارداد بر واحوالاوضاع تغییر تأثیر تطبیقی مطالعه» محمدحسن، مقدم، صادقی
، 25 شماره ایران، یاسالم جمهوری المللیبین حقوقی خدمات دفتر نشریه حقوقی مجله ،«ایران

1379 . 

 فصلنامه ،«یرانا حقوق در اجرا به الزام امکان باوجود قرارداد فسخ حق» امیر، نشاط، صادقی
 .1388، 4 شماره ،39 دوره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجله حقوق

، المللیینب بیع حقوق اکبر، میرزانژاد، مرتضی، عادل، محمود، کاظمی، حسین، سید صفایی،
 .(1392)تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 حقوق و فقه در بینیپیش قابل نقض نظریه مبانی و ماهیت» جعفر، عسگری، ،___________
 . 1394، 70 شماره قضایی، حقوق هایدیدگاه فصلنامه ،«ایران

  (.1390ان: گنج دانش، )تهر اول، جلد ،معین عقود از هاییدرس ناصر، کاتوزیان،

پنجم، )تهران: شرکت سهامی  و سوم اول، جلد ،قراردادها عمومی قواعد ،___________



231 
 

 حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام سههای حقوق قراردادهای جدید فرانوآورین

  (.1395انتشار، 

 .(1388، )تهران: نشر میزان، کنونی حقوقی نظم در مدنی قانون ،____________

 حقوق دهدانشک مجله حقوق فصلنامه تهران، ،«ایران حقوق در نیت حسن» ،____________
 .1392، 3 شماره ،43 دوره سیاسی، علوم و
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