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ي اقتصاد ليتحل در قرارداد از تيحماي دهاكريرو
  )فرانسه و رانيا حقوق در يقيتطب مطالعه( حقوق

  

  2ابدالي مهرزاد، ∗∗∗∗1محمد عيسائي تفرشي
  

   گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران استاد. 1
  ايران قزوين، ،)ره( خميني امام المللي بين دانشگاه استاديار. 2

  
  25/9/91:                                              پذيرش    21/1/91: دريافت

  

 دهيچك

 قرارداد، از حمايت چگونگي مورد در رانيا و فرانسه  درقراردادها بر حاكم قواعد و حقوق مطالعه
ي قراردادها بر حاكم قواعد توانيمي سخت به حقوقي اقتصاد ليتحل اندازچشم از كه دهديم نشان

 و فرانسهي قراردادها حقوق مقاله، نيا در. كرد ليتحلي واحد كرديرو با راي حقوق نظام دو نيا
 انتظارات نيتأم كرديرو و پارتو كرديرو ييعن ،اقتصاد و حقوق در مطرح كرديرو دو با رانيا

 تخاباني قواعد كه است فرض نيا بري مبتن كينئوكالس كرديرودر واقع، . است هشدي بررس
 و) شونديمي منته پارتويي كارا بهي موارد در يا (دهنديم شيافزا راي اجتماع ثروت كه شوند يم
 دهديم نشان مقاله نيا. ميكن درك بهتر را حقوق تيكل ازي مهمي هابخش تا سازنديم قادر را ما
 با نه همزمان، و هماهنگ صورت به ران،يا و فرانسه حقوق در موجودي هانيدكتر ازي برخ كه
 ديشا و( موارد ازي بعض در بلكه. ثروت كردني حداكثر كرديرو با نه ،ندجمع قابل پارتو كرديرو
  .است بوده توجه مورد انتظارات نيتأم كرديرو رسديم نظر به )موارد غالب در

  
  هاقرارداد حقوقي اقتصاد ليتحل انتظارات، نيتأم كرديرو ،ييپارتو كرديرو :واژگان كليدي
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  مقدمه .1
 قابل گاهيجا قراردادها ،انددهينام11»نانياطم عدم جهان «را آن اقتصاددانان كهي جهان در

 تدارك ماي برا راي گذارهيسرما امكان نده،يآ بودن نامعلوم وجود با رايز دارند،ي توجه
 به دارنديي آشنا آن تحوالت وي مدن حقوق با كهي اقتصاددانان و دانانحقوق. ننديبيم

 به كهجا  آن تا قرارداد«. دارند اذعاني حقوق نهاد نيا از تيحما و درست درك ضرورت
 آورديم وجود به راي حقوق تيامن كه استي نگرشيپ ابزار نيترمهم است، مربوط افراد

 انسان كردن شكوفاي برا كه است تيمسؤول وي آزاد به دنيرسي برا يمطلوب ريمس و
  .]44ص ،1[ »اردد ضرورت جامعه در

 از كه است مقدمه نيا بري مبتن ،فرانسه و رانياي قراردادها حقوق در حاضر مطالعه
 به پرداختني برا روش دو ،ديجد اقتصاد و حقوق يا حقوقي اقتصاد ليتحل اندازچشم

  : دارد وجود مسأله نيا
ي ابيرزا دآييم وجودبه  قرارداد مورد دري مشكلي وقت نخست، كرديروي مبنا بر
 قيطر يك از ديبا گر،يد انيب به. رديگيم صورت نيطرف توسط منافع و هانهيهز تمام

براي  هم و قرارداد نيطرفي برا هم را دادگاه ميتصمي امدهايپ ،كارامد و مطمئن
 در. كردي ابيارز) شوديم شامل زين را قرارداد ندهيآي احتمال نيطرف كه( ثالث اشخاص

ي ها زهيانگ كردن فراهم ديباـ قراردادها حقوقويژه  به ـ حقوق ، هدف اوليهصورت نيا
 نيا ،درست و موجهي هازهيانگ از منظور. باشد قرارداد نيطرفي برا درست و موجه
 بهي اجتماعي هانهيهز وي اجتماع منافع انيم فاصله كه شود عملي اگونه به كه است
 يافتن ،حقوقي اقتصاد گرانليتحل هدف؛ زيرا برسد حداكثر به اجتماعي منافع نفع
 حاصلي تر بيش مطلوب ها،نهيهز نيتر  كمبا كه معنا نيا به ،است حقوقيي كاراي هاراه

  .]41ص ،2 [شود
 جامعهي اعضاي برا ديبا قانون وضع زمان در گذارقانون كه است نيا دوم كرديرو

 همه كه ستيني تيوضع در قانونگذار البته. كند لحاظ را موجه و تدرسي هازهيانگ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. world of uncertainty 
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 ارزهمي هاليبدي نيجانش امكان قاعدهبراساس  را ممكني اجتماع منافع و هانهيهز
 تنهايي به شانقانون كه اندداشته را ادعا نيا گذارانقانون ازبريد از اگرچه. كندي ابيارز
ي ول ،دارد پا بر را مطلوبي حقوق نظم و كند اداره راي اجتماع روابط تمام توانديم

 دورنگر و قيدقهرچه  گذارقانون: است گزافه ادعا نيا كه هداد نشاني خيتاري هاتجربه
 هستندرو  روبه آن با خودي اجتماعي زندگ در مردم كه راي مسائل تمام تواندينم باشد

 كه كردي ابيارز راي اقاعده آثار همه توانينم براي نمونه، .]139 ، ص3 [كندي نيبشيپ
 در. كند نقض را قرارداد ،يگريد تيرضا بدون دهديم اجازه قرارداد نيطرف ازي يك به

 قضن به مربوط قاعده اعمال شود، داده دهيدانيز بهي مناسب خسارات اگري حت واقع،
 عدم زانيم دادن كاهش همان كه قرارداد نهاد هدف بري منف آثار است ممكن ،قرارداد

 از تيحما ديبا حقوق هياول هدف ن،يبنابرا. باشد داشته ،است قرارداد طرفين نانياطم
 آنان شود سبب كه آورد فراهم افرادي برا راي هازهيانگ گر،يد عبارت به و باشد قرارداد

  .شد خواهد محقق مشروعشان انتظارات كه يابند نانياطم حساسا ثيح نيا از
 ازي اريبس شوديم دهينام پارتوي جار كرديرو اصطالح در كه نخست كرديرو

  .]107ص ،4 [دهديم پوشش را حقوقي اقتصادي هاليتحل
 صورتي به منابع ،آن در كه است حالتي بيانگر ،تخصيص وريبهره يا  پارتو كارايي

 نتواند)  او خود هايمطلوب و ارزيابيبراساس ( كسي مطلوبيت كه يافته صاصاخت
 كرد فرض را حالتي بتوان هرگاهبنابراين، . شود بهتر ديگران مطلوبيت در كاهش بدون
 ،شود كاسته ديگران مطلوبيت ازكه  اين بدون ،كند كسب يتر  بيشمطلوبيت كسي كه

 بهكه  آن تا بود خواهد يتر  بيشكارايي داراي قبلي حالت با مقايسه در جديد حالت
 اين). پارتو مطلوبيت نقطه( نباشد جهت اين در تغييري امكان كه شود منتهي اينقطه
 ديگران از بهتر كس هر) 1: است مبتني ارزشي داوري يا اخالقي مقدمه سه بر معيار
 كه است افرادي رفاه بر مبتني جامعه رفاه )2؛ كند داوري خود رفاه مورد در دتوانمي

 بدون ،دهد افزايش را نفر يك رفاه حداقل كه تغييري هر )3؛ اندداده تشكيل را جامعه
  .]32 ص ،5 [بخشدمي بهبود را جامعه رفاه شود، كاسته ديگران رفاه ازكه  آن
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 اقتصاد و حقوق بهي شياتر كرديرو ا ي1»انتظاراتي سالمت كرديرو «را دوم  كرديرو
براساس . شد مطرح شياتر اقتصاد و حقوق مكتب آثار در بار نينخست رايز ؛اند،داده نام
 بر خود اطالعات رهيزنج داخل در نيطرف ازهريك  كهي نانياطمي منطق هيپا«، كرديرو نيا

ي كاف بهره خود شناخت از تا سازديم قادر راها  آن كه است نيا كنند،يم عمل آني امبن
 حقوق. دارند مكان و زمان طيشرا از كهي واحد شناخت وي واقعتجارب  ازويژه  به ؛ببرند

 راي اطالعات رهيرنج ،قيطر نيا از و آورد حساب به ديبا راي اتيواقع چه كه ديگويم او به
 به حال نيع در. دهد شيافزا كندي نيبشيپ را عملشي امدهايپ توانديمها  آن حوزه در كه
يي زهايچ چه و آورد حساب به عملشي برا ديبا راي ممكني امدهايپ چه ديگويم او

  .]157-156 ص ،6[ »كنديم بار او بر را تيمسؤول
 مطالعه قرارداد از تحماي چگونگي مورد در رانيا و فرانسهي قراردادها حقوقي وقت

در . كرد ليتحلي واحد كرديرو با را دو نياي قراردادها حقوق توانيمي سخت به شوديم
 ثروت كه شونديم انتخابي قواعد كه است فرض نيا بري مبتن ،كينئوكالس كرديروواقع، 
 قادر را ما و) شونديمي منته پارتويي كارا بهي موارد در يا (دهنديم شيافزا راي اجتماع

 ميخواه نشانكه  چنان اما ؛ميكن درك بهتر را حقوق تيكل ازي مهمي هابخش تا سازنديم
 و هماهنگ صورت به ران،يا و فرانسه حقوق در موجودي هانيدكتر ازي برخ داد

 در بلكه ،ثروت كردني حداكثر كرديرو با نه ،دعنجم قابل پارتو كرديرو با نه همزمان،
  .است بوده توجه مورد انتظارات نيتأم كرديرو رسديم نظر به موارد، ازي بعض
  

  قراردادها از تيحما .2
 نيا در ست اقراردادها از تيحما ،نخست هدف ،يحقوق نظام دو هر در كهجا  آن از  

  .ميپردازيم تيحما نياي چگونگ به بخش
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. safety- of- expectation approach 
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  اعتبار يبي قراردادها .2-1
 از جلوگيري هدف با كه قرارداد از تيحماي نيشيپي هاوهيش ازي كي فرانسه، قحقو در

 شود اثبات كه است نيا گيردمي صورت قانونيغير و نامشروع قراردادهاي انعقاد
 تا نشده محققي قرارداد ن،يبنابرا و بوده اعتبار فاقدي ريگشكل زمان در اصوالً قرارداد
 را» ناموجود عقد «ديبا دگاهيد نيا از ،بدين ترتيب .]132 ص ،7 [كرد تيحما آن از بتوان

  .كرد كيتفك» باطل عقد «از
 بطالن. است شده زيتمام گرييكد ازي نسب بطالن و مطلق بطالن فرانسه، حقوق در
 ،گريد انيب به. دارند تعارضي تيهداي عموم نظم با كه استيي قراردادها بر ناظر مطلق

 نه ،است جامعه تمام منافع بر ناظر كه استي عموم نظم با ريمغاها  آن انعقاديي قراردادها
ي تيحماي عموم نظم كه استيي قراردادها بر ناظر دوم بطالن. قرارداد نيطرفمنافع  فقط
 آن فهد كه راي عموم نظم قرارداد، نيطرف ازي يك كهيي قراردادهاي يعن ؛كننديم نقض را

 مورد كهي طرف ،يموارد نيچن در. باشد گرفته دهيناد ،است فيضع طرف از تيحما
  .]46ص ،8 [يابد ادامهي اصالحات با قرارداد دهد اجازه توانديم استي عموم نظم تيحما

 نيشيپ تيوضع به اعاده كه معنا نيا به ،دارد واحدي اثر ،بطالن نوع دو هر البته
 نيچن باره دري كل اصل يك ن،يعوض استرداد و قرارداد انعقاد از شيپ زمان در نيطرف

 اگرچه ؛كرد مطالبه توانينم زيني قرارداد خسارت چيه ،رو نيا از. استيي قراردادها
  .]106ص ،7 [كرد خسارت مطالبهي مدن تيمسؤولي دعوا طرح با توانيم

 از راي نسب باطل دعق و مطلق باطل عقد ناموجود، عقد گروه سه ديبا ح،يتوض نيا با
 و موضوع اتحاد در اشتباه اراده، كامل فقدان( يتراض فقدان) 1 موارد كرد؛ جدا گرييكد

 شكل فقدان )4و  غلط، سبب و سبب فقدان )3 موضوع، فقدان) 2 ،)عقد تيماه در اشتباه
 كه عقدي به رو، اين زا .شونديم عقد ايجاد مانع اصوالً 1يفاتيتشري قراردادها در

 نظم ريمغاي قراردادها. اندداده ناموجود عقد عنوان باشد موارد اين از يكي بر مشتمل
 جهت بودن نامشروع  يامعامله موضوع بودن نامشروعبه علت  مثالً( يتيهداي عموم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . داندمي نسبي بطالن را مورد اين اجراي ضمانت ،فرانسه قضايي رويه البته .1
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 انندم ،اراده بيعداراي ( يتيحماي عموم نظم ريمغاي قراردادها و ندباطل مطلقاً) معامله
 كهي مورد زين و هستندي نيمع شخصي خصوص نفع بر ناظر كه غبن و سيتدل اكراه،
 ندمواجهي نسب بطالن با) باشدي كودك وي وانگيد مانندي روان حالت اراده فقدان سبب

 ،ميرينپذ را باطل عقد و ناموجود عقد انيم انيم تفاوت كهي صورت در البته .]385ص، 9[
 باطل عقد عنوان مشمول شد برده نام ناموجود عقد عنوان تحت كهي مواردي تمام
  1.رنديگيم قرار مطلق
 عالم در عقد ،آن در كه استي حالتي معنا به قرارداد، بطالن ران،ياي مدن حقوق در
 بودن موضوع بدون اي يتراض نشدن واقع جهينت در خواه يابد،نمي وجودي حقوق اعتبار

 ،بطالن از معنا نيا .]297 ص ،9 [نامشروي تراض نفوذ از ونقان منع ليدل به خواه و آن
  .است فرانسه حقوق در مطلق بطالن همان معادل
 ذكر قراردادهاي ،)انتظارات تأمين و پارتو معيار( حقوق اقتصادي تحليل اندازچشم از
 يا فقدان از ناشيها  آن اعتباريبي كه قراردادهايي :داد قرار گروه دو در توانمي را شده
 نظم( اراده از خارج امري از ناشيها  آن اعتباريبي كه قراردادهايي  و است اراده عيب

  .است) عمومي
 اراده بدون كهيي قراردادها همه گفت توانمي انتظارات، تأمين معيار كردن لحاظ با 
 اعتباريب مطلقاً دياب انتظارات نيتأم عدم علت به است گرفته صورت معيوب اراده با يا

 انتظارات فاقد قرارداد طرفين اراده، عيب يا اراده فقدان لحاظ به زيرا؛ شوند اعالم
 معامالتشان دارند انتظار مردم كهجا  آن تا انتظارات، تأمين معيار اندازچشم از. ندمعقول

 ترديد در قرارداد يابقا يا نقض ميان كه رودمي احتمالتر  كم گيرد، شكل اراده روي از
 اراده روي از كه قراردادي هر گفت توانمي معيار اين لحاظ با و  نتيجه در. گيرند قرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي عمل دهيفا كه ثيح نيا از) contra nul( »باطل عقد «و) contra inexistant( »ناموجود عقد «انيم كيتفك .1
 كه است اين آن فايده اندگفته بعضي البته. است گرفته قرار فرانسه دانانحقوق ازي رايبس انتقاد مورد نداردي اديز

 ادعو اقامه به نيازي آن نفوذ عدم اثبات براي و كنند استناد آن به توانندمي همه است نيامده وجود به عقدي چون
 نيا در تر شيب اطالعي برا. شودنمي زمان مرور مشمول و رسدنمي نظر به تنفيذ قابل است داده روي آنچه .ندارند
 .  ]بعد به 382 ص ،3[ :رجوع كنيد به مورد
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 بيان به. شد خواهد منتهي مشروع انتظارات از ايپاره نقض به حداقل نگيرد، صورت
 مجنونكه   اينلحاظ با كه كرد استدالل نيچن توانمي تياهل فقدان مسأله مورد در ديگر،
 فاصله »معقول انتظارات درك«از  نيز كودك درك و است معقول انتظارات فاقد اصوالً
 كه شد قائل معامله، از ديوانهيا   وكودك انتظارات كردن لحاظ با تواننمي دارد زيادي
 بودن اراديغير صورت در زيرا ؛باشد شده برآوردهها  آن انتظارات است ممكن

 نيز انتظارات معيار) مجنون در آن فقدان و كودك در اراده نقص لحاظ به(قرارداد
 صحيح را معامله تواننمي نيز پارتويي معيار با حتي ،مورد اين در. است نشده برآورده

 ،نيبنابرا 1.دارندي انتقال حاتيترج كودك يا مجنونكه  شد قائل تواننمي زيرا ؛كرد تلقي
 اريمع با] 37ص ،10[ است تيمعقول فقدان نشانگري انتقال ريغ حاتيترج كهجا  آن از

  .است باطل آنان معامله زينيي پارتو
 با و است مشروع انتظارات انتظارات، تأمين معيار در انتظارات از منظور كهجا  آن از
 از يكي وجود لحاظ به ي،هدايت عمومي نظم مغاير يا ناموجود قراردادهايكه  اين لحاظ
 تأمين معيار نگاه از قراردادها اين بطالن به حكم شوند،نمي تلقي مشروع قانوني، موانع

  .دارد كافي توجيههم  انتظارات
ي مورد در مثالي برا. كرد تأييد توانمي نيز پارتو معيار كردن لحاظ با را نتيجه اين

 نيطرف اراده كه (است آن بودن امشروعن يا موضوع فقدان ،قرارداد بطالن علت كه
 ،يموارد نيچن در رايز ،بود خواهديي كارا فاقد قرارداد ،)نداردي نقشها  آن در قرارداد
 بدون گريد طرف و ابدييم تحققها  آن ازي كي يبرا فقط قرارداد عوضين تيمطلوب

 اما. است داده دست از را دخو مال شود، عوض مالكي حقوق اعتبار عالم دركه  آن
 خود مطلوب به قرارداد، نيطرف ازهريك  كه ودشمي محققي صورت دريي پارتويي كارا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حيترج زين C بر A سبد پس دارد حيترج C بر B و B بر A سبد اگر كه ست امعنا نيا بهي انتقال حاتيترج .1
 C با B و است تفاوتيب B و A نيب كنندهمصرف اگري يعن است،ي جار همي تفاوتيب مورد در شرط نيا. دارد
ي انفراد حاتيترج در دور جاديا مانع شرط نيا. بود خواهد تفاوتيب زين C و A نيب كنندهمصرف پس است برابر

 حيترج A بر C كه است ممكن ريغ ،C بر B و دارد حيترج B بر Aي وقت كه رسانديمي ريپذ انتقالي يعن ؛گردديم
  .باشد داشته
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 طرف تيوضع ،است نامشروع يا موضوع فاقد قرارداد كهي مورد دركه   آنحال ،برسد
                   .است شده بدتر قرارداد تحقق از قبل زمان با سهيمقا در مقابل
 عوضين، استرداد و نيشيپ تيوضع به اعاده اصل باره در فرانسه، حقوق در
 نيطرف ازي كي يعمد عمل ازي ناش قرارداد بطالن اگرويژه  بهو  دارد وجوديي استثنا
ي ربانق كه معنا نيا به ؛شوديم ليتعد اصل نيا ،)ياصل سيتدل مورد در مثالً( باشد

 النفععدم و خسارت و دارد نگاه را آن يا بخواهد خسارت جبران و باطل را عقد تواند يم
  .]105-103 ص،8 [رديبگ

 نوع نيا. كند تيحما متقلبانه رفتار مقابل دري قربان از كنديم تالش قانونگذار گاه
 رايز ؛تاس هيتوج قابل ثروت كردني حداكثر ايي يپارتو اريمع چارچوب در دخالت

 كردن اصالحي پ دركه   آناز شيب قانون است بهتر. دهديم كاهش را معامالت نهيهز
 از. باشدي احتمال خطاكاران بهيي هاعالمت دادن دنبال به باشد، يافته تحقق يخطا رفتار
 نيابه  رايز ؛ستين روشن چنداني دخالت نيچن منافع انتظارات، تأمين معيار اندازچشم

 در. باشند نداشتهي چندان دقت است ممكن بالقوه انيقربان كه توجه داشت ديبا تياقعو
 تا. داننديم استثنا را قراردادي اعتباريب موارد هادادگاه كه كرد غفلت دينبا صورت، هر
 كردن امن به قراردادها بطالن موارد كردن محدودي برا ديبا است ممكن كهجا  آن

  .]202ص ،1 [پرداخت معامالت
  

  قرارداد ريتفس .2-2
 و داردي مستقل عنوان كشور نياي مدن قانون در قراردادها ريتفس فرانسه، حقوق در

 مواردي در. است شده ذكر 1164 تا 1156 مواد در عمدتاً و 1135 موارد در آن مقررات
 اگر. كند اصالح يا تفسير را قرارداد شروط قرارداد، از حمايت مقام در دادگاه است ممكن
 مشكالت اين حل براي دادگاه نقش باره در شود ايجاد مشكالتي قرارداد اجراي در

 با قاضي كه دارد وجود امكان اين هميشه رو، اين از «گستن نظر از. ندارد وجود نظر اتفاق
 صورت روزهام كهچنان برعكس، يا   وشود منع دخالتي گونه هر از عدالت، به ارجاع
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 حداقل كه كند تضمين تواندمي اوبنابراين،  .كند توجيه را خود اصالحي دخالت گيرد، مي
  .]50ص ،1[ »دارد وجود شوندمي مبادله يكديگر با كه تعهدي دو ميان نسبي توازن

 قرارداد، شروط ارزيابي در قاضي نقش«: است شده گفته نظر اين تأييد در همچنين
 طرفين از يكي او كه استدالل اين با را قاضي توانمي طرفي، از. است بسيار اختالف وردم

 از بعضي و كند دخالت نبايد هرگز قاضي ،رو اين از و دانست اختيار فاقد نيست، قرارداد
 را قرارداد در قاضي دخالت توانمي ديگر، طرف از  وكند اصالح را قرارداد شروط
 را اول رويكرد اكنون حقوق. دهد راه قرارداد در را انصاف ماليم دبا بتواند تا پذيرفت
 گونههمان واقع، در. موافق نيست) موضوعه حقوق( حقوق واقعيت با رويكرد اين اما. دارد
 قاضي و كرده تجويز خود براي را قرارداد تنظيم و تكميل حق گذارقانون كرديم اشاره كه
  .]124ص ،7[ »دارد دخالت حق كه يافته اطمينان تي،دخال چنين لحاظ با

 فرانسه حقوق سنت در ريشه كه است 1»حقوقي توافق «فرانسه حقوق در عمده اصل
 2دارد اراده استقالل اصل با وثيقي ارتباط ،اصل اين .]177ص ،8[ دارد هجدهم قرن در
 تفسير نيت حسن به توجه با بايد قرارداد كه است معنا اين به قراردادها حوزه در و

 فرانسه مدني قانون 1164 – 1156 مواد در ريشه مسأله اين. لفظي صورت به نه ،شود
 ارادهبر  راي درون اراده تقدم ماده، نيا مفاد از فرانسهي مدن حقوق سندگانينو. دارد
 در بايد تفسير در اگر كه است اين پرسش حال .]364 ، ص11 [اندگرفته جهينتي اعالم
 حقوق اقتصادي تحليل نگاه با است الزم آيا بود قرارداد طرفين واقعي اراده كشف مقام
  دارد؟ عيني روش به را آن جاي بايدكه  اين يا بود مقيد تفسيري روش همين به نيز

 و دهدمي كاهش را معامالت هزينه ،تفسيري روش اين كه كرد استدالل بتوان ديشا
 طرفين زيرا را، انتظارات تأمين معيار يا كنيم لحاظ را پارتويي معيار كه كندينمي تتفاو

 اقتضا ضرورت اگر صورت، اين در. كنند تنظيم ناقص صورت به را قرارداد است ممكن
 ايگونه به را قرارداد – شده تعيين قواعد طريق از قانون تر،كلي طور به يا – دادگاه كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. consensualisme  juridique  

  .]2، فصل7[ :رجوع كنيد به مورد اين در مفصل بحث ديدن براي. 2
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 تفسير به دادگاه اقدام كه است صورتي در فرض اين البته. كندمي يرتفس شده نوشته كه
 است ممكن اين، بر عالوه. باشد نداشته را كامل قرارداد يك تنظيم هزينه همان قرارداد،
 يابند امكان طريق اين از تا باشند گذارده مسكوت را مواردي عمداً خود قرارداد در طرفين
 ممكن قرارداد در شكاف وجود ديگر، بيان به .دهند فزايشا را قرارداد اجراي از اطمينان
  .باشد مطلوبيت واجد ،نتيجه در و بوده قراردادي تدبير نوعي بر مبتني است
 شروط كه دهدينم اجازه قضات به فرانسه حقوق كه است مسلم ،حال هر به

 ديبا بلكه ،كنند ريتفس دداننيم مطلوب كه چنان را آن در موجودي هاشكاف و قرارداد
  .كنند تيرعا راي خاص قواعد مقام، نيا در

 كه شود ارائه قرارداد ازآن تفسيري  ديبا االمكانيحت كه است نيا نخست قاعده
 نيا از مطلوبي قرائت با توانيم نيهمچن .).ف.م.ق 1157 ماده( كند نيتأم را آن يبقا

ي اقتصاد ثيح از كه داد ارائهي قرائت است، نيعوض يارياخت مبادله بر ناظر كه قاعده
 صورتي قرارداد رابطه جادياي برا كهيي هاتالش نرفت هدر از امر نيا. است ترمطلوب
  .كند ميي ريجلوگ ،گرفته

 كه است نيا) است قرض چوني اكطرفهي يقراردادها بر ناظر فقط كه( دوم قاعده
 لهمشروطٌ هيعل و متعهد نفع به كه كند ريتفسي اگونه به را دادقرار ديباي قاض
. كرد استنادي اقتصاد ليدل دو به توانيم قاعده نياي برا) .ف.م.ق 1162 ماده(باشد

 مشكل با متعهددر واقع،  رايز ؛دهديم شيافزا را تعهدي اجرا احتمال كه نيا نخست
ي هايخطر دهديم اجازه لهتعهدم به قاعده نيا كه است نيا دوم ليدل. است شده مواجه

 خود دقت رو، نيا از و دوش متحمل است قرارداد شروط در دقت فقدان به راجع كه را
 نفوذمتعهدله  موارد، غالب در؛ زيرا دهد شيافزا قرارداد گرفتن شكل زمان در را

 از توانديمي تر  كمنهيهز با ث،يح نيا از و دارد قرارداد وطشر انتخاب دري تر بيش
 در كه دارد تياهم زين جهت آن از نكته نيا. كندي ريجلوگ قراردادي اجرا عدم خطر
 خطر بار ديبا است نوشته را قرارداد كهي كس كه است شده حيتصر فرانسه حقوق
 ريتفس او هيعل ديبا قرارداد ن،يرابناب و كند تحمل را قرارداد شروط در ابهام ازي ناش
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ي ريگميتصم و نيطرف شناخت شدني يك انتظارات، نيتأم زين ويي كارا نظر از. شود
  .داردي تر بيش تيمطلوبيي قضا
: دارديم مقرر كه شوديم استنباط. ف.م.ق 1135 ماده از زين ريتفس سوم دهعقا

 عرف انصاف، آنچه به بلكه است، شده حيتصر آنچهي رااج بهتنها  نه را نيطرف قرارداد«
 درويژه  به نيطرف ازهريك  ن،يبنابرا .»كنديم ملزم كنديم اقتضا موجود نيقوان و

: بدهد او به را الزم اطالعات ديبا است مطرح گريد طرف سالمت مسأله كهي موارد
 را الزم اطالعات ديبا دكنندهيتول كند،ي يادآور راي جراح عملي احتمال عواقب ديبا جراح
. رديبگ عهده بر را حملي سالمت ديبا حملي متصد  ودهد ارائه كاال بيترك باره در

 كهي شخص ،نشود انجام تعهد اگر آن، مشابه موارد و موارد نيا ازهريك  در نيبنابرا
  .]120-118ص ،7 [شد دخواه شناخته مسؤول ،كردهي خوددار اطالعات دادن از

ي هانهيهز كاهش سبب قاعده نيا كه كرد استدالل چنين توانمي پارتو اريمع نگاه از
 همه ،ها نآ نقض آثار وي ضمن تعهدات نيا به التزام با طرفين رايز شود،يم معامله
 بر ديگري هايهزينه كه كنندمي عمل ايگونه به و كرده ارزيابي را احتمالي هايهزينه
 هر گفت توانيم زين مشروع انتظارات از تيحما تيمطلوب ثيح از. نشود تحميلها  آن
 را قانون وي احرفه تيوضع عرف، گرانيد كه دارد انتظار) ثالث اشخاص جمله از( كس
 بتوان ديشا البته. گرفت دهيناد قرارداد ريتفس مقام در را انتظارات نيا دينبا و كند تيرعا
 داشته را انتظار نيا ديبا قرارداد نيطرف ميريبپذ اگر كه گفت انتظارات نيتأم ثيح از

 مواجه قانون وي احرفه تيوضع عرف،ي مبنا بر دادگاه ريتفس با است ممكن كه باشند
 مذكور انتظارات قانون، بودن دهيچيپ صورت در كه ميريبپذ هم را نكته نيا ديبا شوند،
 كرد منطبق دهيچيپي قانون بر را خود انتظارات توانمي چگونه يراز ؛بود نخواهد معقول

 ازي ريتفس گونه هر ارائه ،جهينت در كنند؟يم روشن را آني بعديي قضا ريتفاس كه
: است شده گفته ،رو نيا از. باشد نيطرف انتظارات خالف بر است ممكني قانون نيچن
 حساب به زين را ما مغزيي توانا كه داشت خواهند اعتباري زانيم به قراردادها و نيقوان«

  .]94ص ،8[ »آورند
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 كنندگانانشا مشترك اراده قرارداد، ريتفس مدار كه معتقدندي بعض رانيا حقوق در
 عالم در آن كنندگانانشا اراده به كه استي حقوق تيماه يك قرارداد رايز ؛است قرارداد
 همه و قرارداد تحقق اصل قراردادها، در اراده تيمحاك اصل مطابق. ابدييم تحقق اعتبار
 ،يقانون طيشرا تيرعا به) قرارداد ذات آثار جز (آن ازي ناش تعهدات و حقوق و آثار

 اراده را آن كهي شخص به ،يقرارداد هرگز و است آن كنندگانانشا اراده به وابسته
  .]164 ش ،11 [شد نخواهد ليتحم است نكرده
 به تنها. كنديم حس را خودي رأي خارج جهينت دادرس «:است دهش گفتهي طرف از

 حد تا و دارد توجه تر بيش وجداني ندا به و شدياندينم خود استدالل وي رأ استحكام
 جانب هست استداللي جا كهي موارد دري يعن. نديبيم منصفانه كه كنديم چنان مقدور
  .]147ش ،12 [رديگيم را عدل

ي اصل مدار است و برخوردار ممتاز اعتبار از مشترك قصد تيحاكم اول، نظر بر بنا
 كشف ر،يتفس هدف و روديم شمار به آني هاطرف مشترك قصد ،قرارداد ريتفس

-يم تصوري گاه آنچه خالف بر و است آن كنندگانانشا اراده مطابق قرارداد، اتيخصوص
 قرارداد ريتفس محور نيطرف مشترك قصد ،قانون مطابق و رانيا حقوق در اكنون هم شود
    .]164ش ،11[ دارد ابهام قيمصاد ثيح از كه انصاف وي اجتماع مصالح نه ،است

 است نيا قضات نظر مورد مصالحبراساس  ريتفس بيع كه كرد غفلت دينبا ،نيبنابرا
ي درست بها ه آن و كنديم ثباتيب را مردمي حقوق وضع دادرسان نظر اختالف كه
 وجود شود گفته است ممكن البته. است انتظارشان دري سرنوشت چه سرانجام دانند ينم
 را بيع نيا دارد آن يآرايي قضا مراتب سلسله نظر از كهي اعتبار و كشوري عال وانيد

 به آرا ازي اريبسكه   اينبر عالوه كه است نيا مشكل اما] 147ش ،3 [كنديم برطرف
 از قبل تايي قضا يآرا اختالف شوند،ينمي منتهي رأ صدور و كشوري عال وانيد

 نياي ط در و بلندمدت قرار دارنددر فرايندي  وان،يد ريتفس و دخالت مرحله به دنيرس
  . استي تالي هادادگاه قضات ارياخت در قراردادها سرنوشت ،مدت
 با منطبق قرارداد، كنندگانانشا مشترك قصد مدار بر اردادقر تفسير رسديم نظر به
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 اراده كشف با كه است اين مالك تفسير، نوع اين در زيرا ؛است انتظارات تأمين معيار
. شود تأمين قرارداد تشكيل ازها  آن انتظارات كه كنيم تفسير ايگونه به را قرارداد طرفين،

 نفي به است ممكن قرارداد تفسير در اجتماعي مصالح و انصاف دادن دخالت رو، اين از
 زيرا، است انطباق قابل نيز پرتو معيار با تفسير نوع اين. شود منجر آنان انتظارات

 باره در تواندمي ديگران از بهتر كس هر پارتو، كارايي مبناي بر شد، گفته كه گونه همان
  .   است افراد رفاه گرو در نيز جامعه هرفا و اجتماعي مصالح رايز ؛كند داوري خود رفاه

 نيز را انصاف و اجتماعي مصالح قرارداد، طرفين مشترك اراده بر عالوه هچچنان اما
 بگيرد قرار تأثير تحت قرارداد طرفين انتظارات است ممكنكه  اين بر عالوه بدانيم، دخيل

 تفسير مالك شدن ذهني جهت هب ندارد، سازگاري انتظارات تأمين معيار با بنابراين و
 پارتو معيار با انطباق امكان ،)دارد ذهني معياري انصاف و اخالقكه  اين به توجه با(

  .ذهني نه ،دارد عيني جنبه پارتو كارايي معيار زيرا بود، نخواهد فراهم
  

  قرارداد قضايي تعديل .2-3
 در قرارداد قضايي تعديل تجويز اما. است دهارا استقالل اصل به احترام قرارداد، ريتفس
جا  آن تا. است انتظار قابل ريغ حوادث از مملو قرارداد هر اتيح. رديگيم قرار آن با تقابل
ي برا نيطرف به دادن اجازه ،است مطرح انتظارات نيتأم ويي پارتويي كارا اريمع دو هر كه

 است،ي اريبسيي كارا واجد حقوق،ي اقتصاد ليتحل ثيح از قرارداد، باره در مجدد مذاكره
 حقوق .باشند داشته توافق قرارداد در رييتغ امكان بر نيطرف كهنيا بر مشروط البته

 كرده فراهم را رييتغ انجام بر توافق امكان و رفتهيپذ را موضوع نيا فرانسهي قراردادها
 امكان شرطي حاو قرارداد كهي صورت در: رفت فراتر هم نيا از توانيمي حت. است

 راي بازنگر ن،يطرفي ارياخت مذاكره تحقق عدم صورت در توانديم دادگاه باشدي بازنگر
 كند،ي خوددار مذاكره از نيطرف ازي يك كهي صورت در نيهمچن. كند ليتحمها  آن بر

 .]222ص ،13 [شوديم گريد طرف به شده وارد انيز معادلي خسارات پرداخت به محكوم
ي نيبشيپ قرارداد، در دنظريتجد امكان كردن فراهم منظور به و موضوع نيا به توجه با
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 نيچن كنترل البته. است مجاز كنند فراهم را قرارداد خودكار دنظريتجد امكان كهي شروط
. است دادگاه با يابند كاهش ندهيآ در معاملهي هانهيهز شونديم سبب كهي شروط
 از خارج ديبا شونديم قرارداد در دنظريتجد سبب كهي حوادث داشت توجه ديبا نيهمچن
  .شود اجتناب 1»يرفتار خطر «مشكل از تا باشد قرارداد نيطرف كنترل
 تعديل براي مذاكره انجام از طرفين از يكي كه آيدمي وجود به زماني مشكل اما
 اين در. باشد نشده بينيپيش قرارداد در نيز ايمذاكره چنين امكان و كند امتناع قرارداد
 را قرارداد تواندنمي دادگاه كه است اين فرانسه قراردادهاي حقوق موضع صورت،
. است 2بينيپيش عدم نظريه بر مبتني كه محدود و استثنايي مواردي در مگر ،كند تعديل

 بينيپيش قابل غير شرايط حدوث نتيجه در قراردادي كه دارد وجود امكان اينبنابراين، 
 مثالً( باشدي احتمال ماهيتاً قرارداد كه صورتي در البته .).ف.م.ق 1675 ماده( شود خفس

  .نيست قرارداد تعديل امكان براي راهي و ندارد وجود غبني) بيمه قرارداد
 وانيد ميتصم در شهير قرارداد، قضايي تعديل امكان عدم بري مبن فرانسه حقوق موضع

 يك ساختن به متعهد كراپون دو آدامي آقا پرونده، نيا در .دارد 1876 سال در فرانسهي عال
 از بعد. بود شدهي نيمع و مختلف طيشرابراساس  منطقه يك امالك بهي آبرسان جهت كانال

 ازي نگهدار به مربوط متيق كه كردند تقاضا كراپون دو آدامي آقا ورثه ،سال چند گذشتن
 بر 1567 سال در كراپون. يابد شيافزا نبودي كافي فعل تيوضع در آنان نظر از كه كانال

 استدالل. ف.م.ق 1134 ماده به استناد با دادگاه. بود كرده توافق قرارداد در مندرج متيق
 توافق آني مبنا بر نيطرف كهي قرارداد اصالح هدف با ندارد فهيوظ دادگاه«: كه كرد
 عادالنهي اصالح نيچن اگري حت ،دآور حساب به را آن بر حاكم طيشرا و زمان اند، كرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيا كهي كس رايز ؛است نامتعارفي خطرها كردن تقبل) moral hazard( يرفتار خطر از منظور ،اقتصاد هينظر در .1
 است ممكن كه دهديم حيتوض راي تيعيموق اصطالح نيا. است نداشتهي دخالت ها آن جاديا در گرفته عهده به را خطرها
ي خطري امعن به مهيب در مثالي برا. استي گريد انيز به كه كندي راتييتغ) قرارداد انعقاد از بعد( نيطرف ازي يك رفتار
 در است ممكن است كرده مهيب سرقت مقابل در را خود لياتومب كهي شخص ،نيبنابرا .كنديم تقبل گرمهيب كه است
 . است گرمهيب با آن تيولؤمس ل،ياتومب سرقت صورت در رايز ؛كند اطياحت تر كم خود لياتومب كردن قفل

2. theorie de 1`imprevision 
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 نظر اتفاق ،نيدكتر نيا ضرورت مورد در فرانسه دانانحقوق انيم در ن،يا وجود با .»باشد
  :اندكرده استناد ليدل دو به نيدكتر نيا مخالفان. ندارد وجود
 در آنبراساس  كه داردي ضمن شرط كي يقرارداد هر كه است نيا نخست ليدل

 استي استدالل همان نوعاً استدالل نيا 1.ندارد وجودي توافق گريد ط،يشرا رييتغ صورت
 انتظارات نيتأم اريمع اگر همچنين. شوديم مشاهده پارتويي كارا بري مبتن ليتحل در كه
 رايز ؛شوديمي قراردادي هازهيانگ فيتضع سببي شرط نيچن رشيپذ ميريبگ مالك را
ي اتفاق چه ندهيآ در دانندينم كه است نياي برا كننديم اعتماد قرارداد بر نيطرف اگر

 تغيير را آن نبايد و كننديم توافق خود انتظارات بر واقع در ن،يا وجود با و افتاد خواهد
  .]165ص ،14 [داد

 بر ديبا قراردادها. ف.م.ق 1134 مادهبراساس  اگرچه كه است نيا مخالفاندوم  ليدل
 قرار توجه مورد انصاف مسأله زين. ف.م.ق 1135 ماده در و شود اجرا نيت حسن يمبنا

 شده داده دادگاه به قرارداد اصالح امكان كه شود استدالل است ممكن و است گرفته
 و قرارداد مبهم شروط ريتفسي برا كه هستنديي ابزارها انصاف و نيت حسن اما ؛است
ي ديجد قرارداد نوشتنها  آن هدف و اندشدهي نيبشيپي قراردادي هاخأل كردن پر
 صرف دارند،ي اندك احساس تيمسؤول به نسبت مردمي وقت «ن،يا بر عالوه. ستين

 وي مانيپش و دهد رييتغ راها  آن رفتار توانديم ـ طالق امكان مانند  ـدنظريتجد امكان
 هيتوج قرارداد در دنظريتجد «نيهمچن .]172ص ،8[ »بداييم رواج دعوا طرح زهيانگ

 دنظر،يتجد رايز ؛شوديمي تيامنيب وي ثباتيب سبب ،ياقتصاد نظر از اما ؛داردي اخالق
  .]225ص ،13[ »دارد دنبال به راي گريدي دنظرهايتجد

 اگر اوالً: داشت توجه نكته دو به ديبا فرانسه حقوق در شده ياد بحث ليتكمي برا
 عدم مورد در را فرانسهي هادادگاه موضع فرانسه،ي تجار جامعه كه شوديم مشاده
 دارند را امكان نيا شهيهم نيطرف كه است نيا لشيدل ،است رفتهيپذيي قضا ليتعد امكان

ي شروط. است نشدهي نيبشيپ حوادث بر ناظر كه كنند اضافه قرارداد به راي شروط كه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. rebus sic stantibus 
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 ،شوديم يادها  آن از 2يترازارزش ا ي1پيهادرش شروط عنوان با الكامن حقوق در كه
  .اندكرده طرف بري اديز حد تا رايي قضا ليتعد امكان عدم مشكل
 معنا نيا به دارد،ي مدن حقوق موضع خالف بري موضع فرانسهي ادار حقوق اًيثان

ي اپاره در زين قانونگذار ن،يا بر عالوه. اندكرده فراهم را قرارداد در دنظريتجد امكان كه
 كرده اعالم ممكن را قرارداد در دنظريتجد ،يمعنو تيمالك حق و اجاره مانند ،موارد از

  .]130-127 ص،7 [است
 اما] 20 ش ،15. [ندارد وجود قرارداد اصل در قضايي تعديل امكان نيز رانيا حقوق در
 نيابراساس . كنند هيتوج حادث نغبي مبنا بر را آن اندكرده تالش دانانحقوق از يبعض
 غبن اريخ باعث توانديمي تراض زمان در عوض دو فاحش تعادل عدم كه گونههمان نظر،
 در ،عقدي اجرا زمان دري نيبشيپ لقاب ريغ حوادث وقوعبه هنگام  باشد، دهيدانيزي برا

 وجود قرارداد فسخ يا ليعدت امكان ،دبخور هم بر نيطرف تعهداتي عرف تعادل كهي صورت
 قرارداد مفاد رييتغي اجرا ضمانت دو انيم از كه است شده ديتأك نظر نيا در البته. دارد

 رانيا حقوق با دومي اجرا ضمانت متضرر،ي برا فسخ حقيي شناسا و دادگاه توسط
  .]541ش ،12 [است سازگارتر
 ليتعد روح با حادث، غبني مبنا با ييقضا ليتعد امكان رشيپذ كه است نيا تيواقع

 ؛است قرارداد فسخ امكان ران،يا حقوق در حادث غبن اثر رايز ،نداردي سازگاريي قضا
 طيشرا به توجه با نيطرف تعهدات ليتعد امكان ،ييقضا ليتعد از هدف كهي حال در
 بايي قضا ليعدت رشيپذكه   ايناز نظر قطع با نيبنابرا. ]175ص ،16 [است شده جاديا

 ،ييمبنا نيچن بر هيتك با ست، ارو هروبي جد ديترد با رانيا حقوق در حادث غبني مبنا
  . ندارد امكان نيعوض در تعادل جاديا هدف بايي قضا ليتعد امكان
 حفظ «هدف با تقابل در قرارداد فسخ امكان زين حقوقي اقتصاد ليتحل نگاه از

 از »قرارداد يابقا اصل «عنوان با دانانحقوق ازي بعض كه قرارداد حفظ. است »قرارداد
 و است عقود يابقا در جامعهي اقتصاد مصلحت كه است معنا نيا به اندكرده ياد آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. hardship clauses 

2. indexation clauses 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1391 تابستان، 2، شماره 16ــــــــــــ دوره هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــ پژوهش  

 167

  .]30/3 ش ،17[ رديگ صورت عقود انحالل از ريغي قيطر از ديبا دهيدانيز ضرر جبران
   

  قرارداد نقض آثار .3
 امكان قطعاً اما ،كرد انكار قرارداد شروط رييتغ در را دادگاه مستقل حق توانيم چهاگر

 قاًيدق فرانسهي قراردادها حقوق. ندارد انكاري جا قرارداد نقض صورت در دادگاه دخالت
 ازي ناش قراردادي اجرا عدم كهي مورد نخست: است كرده كيتفك گرييكد از را مورد دو

 در .]282ص ،8 [است عهدمت ريتقص ازي ناش كهي زماني گريد و است ماژور فورس
ي مورد: كرد كيتفك گرييكد از ديبا را مورد دو زين باشد مطرح ريتقص عامل كهي صورت

  .است 2لهيوس به ناظر تعهد نيا كهي مورد و است 1جهينت بر ناظر متعهد، تعهد كه
  

  نقض مختلفي هاشكل. 3-1
 اخطار يك با را خود اقدامات ديبامتعهدله  موارد، همه در باًيتقر فرانسه، حقوق در

 قبل كه است تعهدي اجرا درخواست مرحله نيآخردر واقع،  اخطار نيا .كند آغازي رسم
 به باشد يافته تحقق قرارداد نقض كه موردي در البته. رديگيم صورت دعوا طرح از

 مرحله، نيا از بعد. ستين اخطار نيا بهي ازين گريد ،نباشد ممكن آني اجرا كهي صورت
 در. است بوده خارج زين او كنترل از و نشده اجرا قرارداد كه كند اثبات ديبامتعهدله 
 خود تالش تمام متعهد كه كند ثابت ديبامتعهدله  باشد، لهيوس به تعهد تعهد، كهي صورت

 عمل انجام ،تعهد موضوع كهي صورت در. است نگرفته كار به قراردادي اجراي برا را
 به كهي محور نقش نيا كه است توجه قابل. است مفروض ريتقص است بودهي نيمع

 قرارداد به كهي مدن قانون ازي بخش در است شده دادهي قرارداد تيمسؤول و ريتقص
 شده مطرحي مدن تيمسؤول به مربوط بخش در بلكه ،شود ينم مشاهده است پرداخته

 حوزه واردي مدن تيمسؤول حوزه از را ريتقص مفهوم نيايي قضا هيرو اما ؛است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . است كرده قرارداد
 تيوضع با متناسب يا متعارف صخش يك رفتار با او رفتار سهيمقا با متعهد ريتقص
 و گرفته كار به را معمول و مواظبت متعهد ايآ. شوديمي ابيارز گرفته صورتي احرفه
 است؟ داده انجام است معمول مشابه طيشرا در را آنچه ،ضرر ورود از اجتنابي برا
 آنچه زين جا نيا در است؟ داده انجام روديم انتظار را آنچه او ايآ خالصه، طور به

 نيا در البته. نهيهز -سود ليتحل جهينت نه ،است معقول انتظارات نيتأم است مطلوب
 يا كالً است شده ريتقص مرتكبمتعهدله  خودكه   ايناثبات با توانديم متعهد زين مورد
  .كندي منتف را خود تيمسؤول جزئاً

 از و كرده كيتفك گرييكد از را ريتقص مختلف درجات ،ييقضا هيرو زينجا  اين در
 بر خسارت جبران ،نيبنابرا. است دهيرسي اساس وي عمدريغ ريتقص بهي عمد ريتقص
 اريمع كه است درك قابلي صورت در نكته نيا .گرفت خواهد صورت ريتقص زانيم طبق
 مهم را قصد ندرت به كه پارتو كرديرو بر آن قيتطب ظاهراً ماا ؛ميبدان انتظارات نيتأم را
  .ستين ممكن دانديم

 نظرانصاحب ازي گروه شد، گفتهيي قضا دنظريتجدي نف مورد در كه طورهمان
 گذاشت كنار ديبا راي قرارداد تيمسؤول و قصد به استناد كه معتقدند فرانسه حقوق

 يا است شده نقض تعهد ايآ كه بپردازد امر نياي بررس به فقط ديبا دادگاه .]71ص ،18[
 معادل يخسارتبايد  ر،يتقص عنصر به توجه بدون ماژور، فورس مورد در جز و نه
 داشت نخواهد يكاراي انتظارات تأمين معيار فرض، اين در. كند لحاظ را شده وارد انيز
 معتقد سالوو كه طورهمان البته. است پذيرامكان پارتو معياربراساس  فقط آن تحليل و

 كه باشدي متعارف انسان مفهوم از ترمبهم است ممكن» معادل خسارت «مفهوم است
     .]75ص ،18 [است گرفته قرار استفاده مورد ريتقص فيتعري برا

  

  )خسارات برانج( اجراها ضمانت .3-2
 تيمعاف از توانديمي آسان به متعهد ايآ كه است نيا شوديم مطرحجا  اين در كهي پرسش
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  ست؟يچ قرارداد نيطرفي برا آن جهينت و كند استفاده ماژور فورس ازي ناش
 هيتوج. است شدهي ريگسخت ماژور فورس تيماه و فيتعري برا فرانسه، حقوق در

 شدن ممتنع بادر واقع،  .دهديم شيافزا را معامله تيامن كه است نيا محدود كرديرو نيا
 بااين نكته  اما. شودينم نيتأم نيطرف انتظارات ،ماژور فورس علت به تعهدي اجرا
 يكار معامله نهيهز با فرانسه حقوق مورد، نيا در رايز ؛نداردي سازگار پارتو كرديرو

 معاف قراردادي اجرا به تعهد از متعهد ،ماژور فورس وجود اثبات صورت در  وندارد
  .كند خسارت مطالبه تواندينم ديده زيان و دگرديمي تلق باطل قرارداد شود،يم

 از متخلف«. م.ق 227 مادهبراساس . است حاكم تيوضع نيهم زين رانيا حقوق در
 انجام عدم كه دينما ثابت نتواند كه شوديم خسارت هيتأد به محكومي وقت تعهد نجاما

  ماده همچنين .»نمود او به مربوط توان ينم كه است بودهي خارج علت واسطهه ب تعهد
 اقتدار طهيح از خارج آن دفع كه اي حادثهبه واسطه  متعهد اگر «:دارديم مقرر. م.ق 229

بدي . »بود نخواهد خسارت هيدأت به محكوم ،ديآ بر خود تعهد عهده از ندنتوا اوست
 ثيح از نيبنابرا. كنديمي بر تعهد انجام از را متعهد ذمه قاهره، قوه وجود ترتيب، 

 نيتأم اريمع با تعهد،ي اجرا بر قاهره قوه اثر مورد در زين رانيا حقوق ،ياقتصاد ليتحل
  .   پارتو اريمع با نه ،است سازگار انتظارات

 مورد نيا در. استمتعهدله  تعهد تيوضع شوديم مطرح فرض نيا در كهي پرسش 
 متعهد كهي وقت ه،ينظر نياي مبنا بر. كنديم استفاده 1»خطرها هينظر «از فرانسه حقوق

ي بر تعهد انجام ازمتعهدله  ،دهد انجام ار خود تعهد ماژور فورس اثر در تواندينم) الف(
 متعهد بر ماژور فورس خطر ،نيبنابرا. ندارد وجود قرارداد علت گريد رايز ؛شوديم

  .شوديم ليتحم
 و 567 ،387 مواد به توجه باي معاوض ضمانكه   اينبه توجه با زين رانيا حقوق در
 عوض گرفتن حقاو  تعهد،ي اجرا عدم صورت در دارد، قرار ونيمد دهعه بر. م.ق 483
        .]735 ش ،12 [ندارد را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. la théorie des risques 
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 متعهد كهي صورت در. ميگرديبرمي قرارد تيمسؤول به دوباره حيتوض نيا با
 قانون. است تعهد نيعي اجرا همان ،ياصلي اجرا ضمانت ،شودي بر تعهد از نتواند
 داده قرار خسارات با سطح هم را تعهد نيعي اجرا) 1184 و 1142 مواد( فرانسهي مدن

 خسارت مطالبه تعهد، نيعي اجرا عدم صورت در دهيد انيز اگر كه معنا نيا به ؛است
 نيعي اجرا دهيد انيز اگر اما ؛دهد رييتغ تعهد نيع انجام به را آن توانديم دادگاه ،كند
  .كند خسارت پرداخت به حكم آن،ي جا به تواندينم دادگاه كند، مطالبه را تعهد
 صورتي در فقط خسارت مطالبه امكان ايران حقوق در فرانسه، حقوق خالف بر
 امكان وجود با تواندنميمتعهدله  و نباشد ممكن تعهد عين اجراي كه است پذيرامكان
   .).م.ق 226 ماده( كند خسارت مطالبه تعهد، عين اجراي
 نيعي اجرا انتظارات، نيتأم ويي پارتو نگاه دو هر با حقوق،ي اقتصاد ليتحل نظر از
 زانيم نداردي فيتكل دادگاه صورت، نيا در رايز ؛داردي برتر خسارت نييتع بر تعهد

 نانياطم ، امرنيا، عالوه به .]551ص ،19[ كندي ابيارز داردي ذهن جنبه ذاتاً كه را انيز
  .دهديم شيافزا را قراردادي رااج به قرارداد نيطرف

 در. برد كار به شهيهم توانينم را آن اما است، قاعده ،قرارداد قيدقي اجرا اگرچه البته
ي قهري اجرا تا دهنديم خسارت به حكم موارد غالب در قضات، ،يآمار ثيح از واقع،

 فاقد قرارداد موضوعي اجرا به تعهدم اجبار ،يليتحل ثيح از رسديم نظر به رايز ،قرارداد
 يا فسخي اجرا ضمانت نداند ممكن را تعهد نيعي اجرا دادگاه اگر ،نيبنابرا. است تيفيك

-دادگاه البته. كند تقاضا ديده زيان ديبا را قرارداد فسخ. شد خواهد مطرح خسارت پرداخت

 قيتعو به را قراردادي اجرا دهنديم حيترج تر بيش و ستندين قرارداد فسخي پ در عموماً ها
 اما .]164ص ،7 [شود تيحما قرارداد از قيطر نيا از تا كنند خسارت به حكم يا زنداندا
 ميتصم نيا اثر ،باشندداشته  قرارداد به دادن خاتمه بر ميتصم نيطرف ن،يا وجود با اگر

 نيچ در كه است روشن. ستا قرارداد انعقاد از شيپ زمان به نيطرف تيوضع برگرداندن
 اريمع بري مبتن اما ؛است نگرفته صورت پارتو اريمع با قرارداد نقض جبران ،يفرض
  .است انتظارات نيتأم
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 پرداخت به حكم قرارداد، فسخ بدون شوديم تالش موارد، غالب در ت،ينها در
 شود يم نييتعي خسارات ،يموارد نيچن در. ف.م.ق 1149 ماده به توجه با. شود خسارت

 اعمال انتظار مورد خسارات قاعده ن،يبنابرا و] 194ص ،20[ باشد تعهد ارزش معادل كه
  .است سازگار زين پارتو تيمطلوب اريمع با فرض نيا. شد خواهد
 كه شوديم معلوم فرانسه، حقوق در خسارات نييتعي چگونگ اريمع در دقت با
 تيتقو او در را زهيانگ نيا ،كردهي ريجلوگ هديد زياني طلبفرصت از دارد تالش حقوق
. كند اعتماد معامله از نظر مورديي كارا و تعهد زانيم به فقط اطياحت تيرعا با كه كند

 لحاظ اوي نيبشيپ قابل و ميمستقي هاانيز فقط ان،يز جبران به حكم در ن،يبنابرا
 ؛است انتظارات نيتأم اريعم بري مبتن امر نيا .).ف.م.ق 1151 و 1150 مواد( شود يم
  .باشند داشتهي انتظار چه ديبا قرارداد نقض صورت در كه داننديم ابتدا از نيطرف رايز

  

  جهينت. 4
 فهم مقام در انتظارات، نيتأم و پارتو كرديرو دو هر صرف،ي فيتوص اندازچشم يك از

 حقوقدانان رسديم ظرن به گاه كه معنا نيا به ؛كننديم كامل را گرييكد قراردادها حقوق
 قرارداد نيطرف مشروع انتظارات از تيحما هدفشان گاه و اند داشته نظر پارتويي كارا به

 تحليل و مبنا كه دهدمي نشان هعمطال مورد نظام دو قراردادهاي حقوق در تأمل. است
 و است هماهنگ پارتو كارايي از بيش ،انتظارات تأمين معيار با قراردادها بر حاكم قواعد
. است انتظارات تأمين معيار دانانحقوق و گذارقانون هدف استثنايي، مواردي در جز

 اراده كه است شده سبب مطالعه، موردي حقوق نظام دو هر در اريمع نيا به توجه
 و ريتفس در هادادگاه دخالت امكان و كند حفظ را خودي سنت گاهيجا قرارداد نيطرف
  .    برسد حداقل به قراردادها ليتعد
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