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Abstract
According to the traditional approach to contract law, autonomy of will is considered as the
main basis, and parties' agreements are considered as the law of parties in contractual
relationship, and given that it is the result of the free will of parties, so it will be necessarily
just and fair. Nevertheless, the autonomy of the will in unequal contractual relationships, in
which one party is in a position of weakness, has unfair effects and in effect makes a
contract an instrument for securing the interests and realizing goals of a powerful party.
Hence, in French law, the need to consider the weaknesses and inequalities between parties
in contractual relations led to the emergence of the theory of contractual solidarism which
provides a social concept of the contract and, instead of establishing the law of contracts on
the freedom and equality of parties, is based on the existing inequalities between parties.
The emergence of this theory dates back to the late nineteenth century, but after a relatively
long silent period, in the late 20th century this theory was restored and played an important
role in the new reform of the French Civil Code in 2016. In this paper, by examining the
various aspects of the theory of contractual solidarism in French law, we will examine the
necessity of changing or at least modifying the principle of contractual freedom, as the
main rule of the contract law, in the light of the theory of the theory of contractual
solidarism.
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Autonomy of Will, Neo-liberal voluntarism, Theory of Contractual Solidarism, Inequality
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نظریة همبستگی قراردادی


محسن شمسالهی

دکتری حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه علوم قضایی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 8031/30/22 :ـ تاریخ پذیرش)8033/30/22 :

چکیده
مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها ،حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقـا طـرفی در رابطـة قـراردادی در
حکم قانون تلقی میشود و با توجه به اینکه از ارادة آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادالنه است .با ای حال ،حاکمیـت اراده در روابـ نـابرابر
قراردادی ،که در آنها احد طرفی در موضع ضعف قرار دارد ،آثار ناعادالنهای به همراه دارد و عمالً قرارداد را بـه وسـیلهای بـرای تـیمی
منافع و تحقق اهداف طرف قویتر بدل میکند .ازی رو ،در حقوق فرانسه ،لزوم رعایت ضعفها و نابرابریهـای موجـود بـی طـرفی در
رواب قراردادی موجب طرح نظریة همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه میدهد و به جای مبتنـی کـردن
حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفی  ،نابرابریهای موجود بی طرفی قرارداد را مبنا قرار میدهد .ظهور ای نظریه بـه اوارـر سـدة
نوزدهم میالدی برمیگردد .اما ،پس از یک دوره سکو نسبتاً طوالنی ،در اوارر قرن بیستم میالدی ،ای نظریه دوباره احیا شـد و نقـ
مهمی در اصالحا جدید بخ تعهدا قانون مدنی فرانسـه در سـال  2380داشـت .در ایـ مقالـه ،بـا بررسـی ابعـاد مختلـف نظریـة
همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه ،لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دستکم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزلة قاعـدة اصـلی حـاکم بـر
حقوق قراردادها با در نظر گرفت نظریة همبستگی قراردادی بررسی میشود .اجماالً ،به نظر مـیرسـد هرننـد برداشـتهـای افراطـی از
نظریة همبستگی ،که بر اساس آن اشخاص مکلف شدهاند با طرف قرارداد مثل برادر رود رفتار کنند ،با واقعیتهای حـاکم بـر قراردادهـا
سازگار نیست ،ضرور توجه به نابرابریهای موجود بی طرفی قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.

کلیدواژگان
ارادهگرایی اجتماعی ،حمایت از طرف ضعیفتر ،نابرابری طرفی قرارداد ،نظریة حاکمیت اراده ،نظریة همبستگی قراردادی.



رایانامة نویسندة مسئولm.shamsollahi@alumni.ut.ac.ir :
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مقدمه
1

مطابق نظریة حاکمیت اراده  ،انسانها آزادند و آزادی و برابری آنها تضممی کننمدة عادالنم بمندن
رابطة قراردادی است .ازی رو ،فردگرایان بر آناند ک خندِ فرد بهتری مدافع منافع خنیش است و
وقتی وی در تصممی گیمری بمرای ورود بم قمرارداد و تعیمی ماماد آن آزاد اسمت قمرارداد زوومما
تأمی کنندة منافع وی و عادالن خناهد بند.
با ای حال ،تنسعة اقتصاد سرمای داری و گسترش صنعت منجب گسترش قراردادهای ازحماقی
و نابرابر شد و عمال پیشفرضهایی را ک نظریة حاکمیت اراده بر آنها استنار شده بند زیر سماال
برد .ای تحنالت در اواخر قرن ننزده منجب طرح نظریة همبستگی قمراردادی از سمنی برخمی
حقنقدانان فرانسنی شد .رن دمنگ ،2با تشبی قرارداد ب یک جهان کنچک ،برای طرفی قمرارداد
هدف مشترکی قائل شد و بر ای مبنا نظریة همبستگی قراردادی را مطرح کمرد .نظریمة همبسمتگی
قراردادی مدعی ایجاد مبنایی جدید برای نظریمة عممنمی قمرارداد و مبتنمی کمردن قناعمد حقمنق
قراردادها بر مبنای نابرابریهای منجند بی طرفی است .ب نظمر همناداران ایم نظریم  ،در عممل
طرفی قرارداد غازبا در وضعیت نابرابر قرار دارند و در نتیجة ای نمابرابری قمرارداد آزادانم منعقمد
نمیشند .بنابرای  ،بر مبنای ای نظری  ،امروزه حقمنق قراردادهما متحمنل شمده و نظریمة عممنمی
قرارداد باید ب منظنر انطباق با ای تحمنل تیییمر کنمد و نیمروی ازموا آور قمرارداد بم نامع طمرف
ضعیفتر تعدیل شند (.)Cédras 2003
مبانی طرح نظریة همبستگی در سازیان بعد ،در وضمع قناعمد حقمنقی حماک بمر قراردادهمای
خاص ،نظیر قرارداد کار و قرارداد مصرفکننده و  ،...اثرگذار بند و منجب شد در ایم قراردادهما
اصل آزادی قراردادی تا حد زیادی محدود شند .اما تا اواخر سمدة بیسمت چنمدان ممنرد اسمتقبال
حقنقدانان واقع نشد ( .)LeBrun 2011: 27بما ایم حمال ،در ایم زممان عمنمیمت یمافت روابم
قراردادی نابرابر منجب شد حقنقدانان بسیاری ،نظیر کریستنف ژم  3و دنیس مازو ،4ب سنی ای

1. autonomie de la volonté-autonomy of the will
2. René Demogue
3. Christophe Jamin
4. Denis Mazeaud
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نظری جذب شنند و در نهایت نظریة یادشده نقش عمدهای در اصالحات اخیر قاننن مدنی فرانس
در سال  2102داشت (.)Gijsbers 2016: 4
حقنق ایران نیو از اصل حاکمیت اراده متأثر شده و گرایش غازب حقنقدانان آزادیگرایان و نمود
ایشان آزادی قراردادی مبنای اصلی قرارداد است (کاتنزیمان 44 :0331؛ شمهیدی 62 :0332؛ صماایی
 )42 :0312و در عمل نیو در مقا تاسیر حقنق قراردادها ب آزادی قراردادی تنج بسمیار ممیشمند.
ازبت غازب حقنقدانان ایرانی ب افراط در حاکمیت اراده انتقاد کردهاند و منشأ حاکمیت اراده را قماننن
(ک ازبت خند آن ریش در قرارداد اجتماعی دارد) میدانند (شهیدی  )63 :0332و بمرای اصمل آزادی
قراردادی چهرهای اجتماعی در نظر میگیرند و بر آناند ک «اراده در خدمت حقنق اسمت نم اینکم
حقنق کارگوار اراده باشد» .با وجند ای  ،ایشان محدودیتهمای آزادی اراده را بم صمنرت اسمتثنایی
تاسیر میکنند (کاتنزیان  .)44 :0331در سازیان اخیر نیو تحت تأثیر تحنالت اقتصادی و اجتمماعی و
ب دنبال نظا های حقنقی غربی در برخی زمین های خاص ،نظیر حقنق کار و حقمنق مصمرفکننمده،
تانق آزادی اراده در برخی قراردادهای خاص ب طنر استثنایی تعدیل شده است؛ اما قناعمد عممنمی
قراردادها هیچ واکنشی ب ای تحنالت اقتصادی و اجتماعی و گسترش قراردادهای نابرابر نشان نداده
است .تالشهای برخی حقنقدانان برای متناسبسازی قناعمد عممنمی قراردادهما بمر مبنمای برخمی
قناعد حقنقی سنتی ،نظیر منع سنءاستااده از حق (کریمی 12 :0310؛ نبنیزاده  )014 :0331یما نظم
عمنمی حمایتی (امینی و همکاران  ،)211 :0330نیو در عمل منرد استقبال رویة قضایی قمرار نگرفتم
است .در ای بی  ،ای پرسش اساسی جای طرح دارد ک با تنج بم تحمنالت متتلمف اقتصمادی و
اجتماعی ک از زمان تصنیب قاننن مدنی صنرت گرفتم اسمت آیما ممیتمنان همننمان اصمل آزادی
قراردادی را نظریة اصلی حاک بر حقنق قراردادها در نظر گرفت یا حقنق قراردادها از برخی جهات
نیازمند اصالح است و باید با تحنالت دنیای جدید منطبق شند.
در ای مقاز با بررسی ماهن و مبانی نظریة همبستگی قراردادی در حقنق فرانس زوو یا عمد
زوو تیییر یا تعدیل اصل آزادی قراردادی ب منوزة قاعمدة اصملی حماک بمر حقمنق قراردادهما در
حقنق ایران بررسی میشند .برای ای منظنر ابتدا اصل حاکمیت اراده ،مبانی نظری آن ،و نقمدهای
وارده بر آن بررسی میشند و سپس نظریة همبستگی قراردادی تحلیل میشند و در نهایت ب تمأثیر
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ای نظری بر اصالح قاننن مدنی فرانس و زوو یما عمد زموو تیییمرات مشماب در حقمنق ایمران
پرداخت میشند.
مبحث اول :ارادهگرایی

7

الف) ارادهگرایی افراطی یا اجتماعی

ب طنر کلی ،دو روایت افراطی و معتدل از آزادی اراده ارائ شده است .در روایت افراطی (نظریمة
حاکمیت اراده) ،شتصی ک با تنافق متعهد میشند تنها مرجعی است ک میتناند تشمتی

دهمد

چ چیوی برای وی ماید و عادالن است .در مقابمل ،مطمابق ارادهگرایمی معتمدل ،کم ارادهگرایمی
اجتماعی 2نیو خنانده میشند ،قرارداد از قاننن ناشمی ممیشمند و آزادی قمراردادی بمرای رعایمت
مصازح عمنمی محدود میشند (.)Chazal 2004: 3
اصل حاکمیت اراده بر پایة آزادی طبیعی انسان مبتنی است و بمر اسماآ آن قمرارداد و نیمروی
ازوا آور آن انحصارا از ارادة شتصی فرد ناشی میشند ( .)Gras 2014: 7هناداران حاکمیت اراده بر
آناند ک طرفی قرارداد بهتری تصمی گیرندگان برای منافع خند هستند و قراردادی ک آزادان بی
آنها منرد مذاکره قرار گرفت زووما عادالن است و قراردادهای منعقده بی طرفی تمابع همیچ ازموا
آرمانگرایان از عدازت 3نیسمتند ( .)TABI TABI 2011: 20چنمی رویکمردی بم خمنبی در جملمة
مشهنر آزارد فنیی آشکار است ک میگنید« :همر کمس بگنیمد قمراردادی گاتم اسمت عادالنم ».
(2016: 4

4

 .)Gijsbersدر نتیج  ،مطابق ای نظری  ،آزادی اراده مترادف با عدازت و تعادل قمراردادی

است و اینک قراردادها آزادان منرد مذاکره قرار میگیرند و منعقد میشنند ،طبیعتا ،گمناهی اسمت
بر وصف عادالنة قرارداد (.)Tabi Tabi 2012: 579
دو پیشفرض اصلی مبنای عادالن بندن مااد قرارداد از منظمر همناداران نظریمة حاکمیمت اراده
قرار گرفت است .از یک سن ب نظر ایشان اشمتاص آزادانم در خصمنص انعقماد قمرارداد تصممی
گرفت اند و ای آزادی ب آنها ای امکان را میدهد ک منافع خند را در رابطة قراردادی حاظ کنند.
1. voluntarism
2. volontarisme social
3. exigence idéale de justice
»!4. «qui dit contractuel dit juste
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ب باور کانت «وقتی شتصی در خصنص دیگری تصمی میگیرد همیش ای امکان وجند دارد ک
او یک سری بیعدازتی را پدید آورد .اما تحقق هر ننع بیعدازتی در فرضی ک شت

برای خمند

تصمی میگیرد محال است .)Kant 1853: 169( 0».از سنی دیگر ،ای نظری مبتنمی بمر ایم اصمل
است ک همة انسانها برابرند و هنگا انعقاد قرارداد قادرند برای تضمی منافع خمند تمالش کننمد.
در نتیج  ،همة ابوارهای الز را برای محافظت از منافع خند در اختیار دارند .ازیم رو ،بم واسمطة
برابری طرفی  ،هر یک از طمرفی قمادر اسمت بهتمری تنافمق ممکم را بمرای خمند منعقمد کنمد
( .)Lefebvre 1996: 19در نتیج  ،وقتی ارادة طرفی آزاد و آگاهان باشد و طرفی تمنان برابمری در
مذاکرات قراردادی داشت باشند تنافقی ک حاصل میشند عادالن خناهد بند (.)Chazal 2004: 2
در برابر دیدگاه افراطی حاکمیت اراده ،نظریة ارادهگرایی اجتماعی مطرح شده است .ای نظری
راهحلی میان بی نظریة مبتنی بر دخازت دوزت و رویکرد کمامال آزادیگرایانم نسمبت بم قمرارداد
محسنب میشند ( .)Terré et al 2005: 43مطمابق ایم رویکمرد ،قمرارداد ،کم خمند یمک هنجمار
محسنب میشند ،اعتبار خند را ه زمان از ارادة طرفی و یک هنجار حقنقی بماالتر ،2کم طمرفی
باید آن را رعایت کنند ،میگیرد

(2004: 3

 .)Chazalبر ای اساآ ،اختیار ارادة بیحدوحصر نیست

و اراده باید خند را با شرایطی ک قاننن برای حاظ منافع جامع و اعضایش مقرر کمرده هماهنم
کند (زنک اوبر و کنالر دوتینل  .)41 :0331در نظریمة ارادهگرایمی اجتمماعی ارادة طمرفی وسمیلة
ممتاز تحقق نیازهای اجتماعی تلقی می شند و از ای جهت برای آن از عننان ارادهگرایمی اسمتااده
شده است .اما ای قدرت طرفی باید تنس قاننن و حسب ضرورتهای اجتماع محمدود شمند و
از ای جهت از عبمارت «اجتمماعی» در نما گمذاری آن اسمتااده شمده اسمت (.)LeBrun 2011: 27
بنابرای  ،مطابق ای رویکرد ،آزادی قراردادی یک اصل 3در نظر گرفت میشند و هرچند قانننگذار
می تناند با اهدافی نظیر حاظ نظ عمنمی یا اخمالق حسمن یما ارتقمای عمدازت قمراردادی آزادی
1. quand quelqu’un décide quelque chose à l’égard d’un autre, il est toujours possible qu’il lui fasse
quelque injustice; mais toute injustice est impossible dans ce qu’il décide pour lui-même

«نقش قاطعی ک کانت در ظهنر نظریة استقالل ارادة انسانی ایاا می کند انکارناپذیر است .چنن تا قبل از کانمت ارادهگرایمی
حقنقی تا حدی پذیرفت شده بند ،اما اراده نمیتنانست ب تنهایی قراردادی ب وجند بیاورد( ».قاسمی .)030 :0311
2. d’une norme juridique supérieure

3. le principe de la liberté contractuelle
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طرفی را محدود کند ،ای مداخل جنبة استثنایی دارد و در مناردی ک قانننگذار دخازت نمیکنمد
آزادی قراردادی طرفی حاک خناهد بند (.)Chazal 2004: 3
ب) جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران

در حقنق اسالمی نیو ارادة فرد در قلمرو عقند و ایقاعات نقش مه و تعیی کننمدهای دارد .از یمک
سن ،در مرحلة انعقاد قرارداد ،ارادة انشایی طرفی علت اصلی تحقق عقد است .از سنی دیگر ،آثار
حقنقی عقد نیو اصنال مبتنی بر ارادة طرفی و خناست آنهاست .حاکمیمت اراده در فقم اسمالمی
مبتنی بر یک سری مستندات فقهی است .اوزی مستند آن آیة «تجارت ع تراض» 0است .ای آیم
طریق تحصیل امنال دیگران را منحصر ب تجارت و روشهایی کرده ک مبتنی بر رضایت طرفینمی
است .عالوه بر ای آی  ،ب آیاتی نظیر «اوفنا بازعقند» و روایاتی نظیر «ازناآ مسلطنن علی امنازه »
و «ازمامننن عند شروطه » اسمتناد شمده اسمت (محقمقدامماد و همکماران  236 :0331م  .)244از
مجمنعة ای روایات قاعدة ازعقند تابع زلقصند ب منوزة یکمی از قناعمد پذیرفتم شمده در حقمنق
اسالمی استنباط شده است ک خند دالزت بر حاکمیت اراده و قصد بر قمرارداد دارد .حتمی برخمی
محدودیتها ،نظیر تنقیای بندن عقند و زوو انعقاد قرارداد با صییة متصنص ،در تحنالت جدید
نظریات فقها تیییر یافت و از ای منظر میتنان گات دیدگاه فقها ب سنی حاکمیت هر چم بیشمتر
اراده بر رواب قراردادی تحنل یافت است (محققداماد و همکاران .)242 :0331
حاکمیت اراده در فق در حقنق ایران نیو تأثیرگذار بنده و با استناد بم ممنادی نظیمر ممادة 01
قاننن مدنی و مادة  031قاننن مدنی حاکمیت اراده پذیرفت شده است .چناننم از ممادة  01قماننن
مدنی استنباط شده «جو در مناردی ک قاننن مانعی در راه نامن قمرارداد ایجماد کمرده اسمت ،ارادة
اشتاص حاک بر سرننشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید ب عننان اصل پمذیرفت».
ایشان ،ضم پذیرش پیشینة تاریتی مااد مادة  01قاننن مدنی در فق امامیم  ،بمر آنانمد کم ممادة
 0034قاننن مدنی فرانس نیو ازها بتش ننیسندگان قاننن مدنی قرار گرفتم اسمت و از ایم منظمر
مادة  01قاننن مدنی را یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده میدانند (کاتنزیان  044 :0311م .)046

 .0نساء « :23 /یَا أَیُّهَا ازَُّذِی َ آمَنُنا زَا تَأْکُلُنا أَمْنَازَکُ ْ بَیْنَکُ ْ بِازْبَاطِلِ إِزَُّا أَنْ تَکُننَ تِجَارَة عَ ْ تَرَاضٍ مِنْکُ ْ».
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با وجند ای  ،در حقنق ایران نیو غازب حقنقدانان ب آزادی اراده صمرفا بم منوزمة یمک اصمل
مینگرند و ب آن حاکمیت بیحدوحصر نممیبتشمند (شمهیدی 63 :0332؛ کاتنزیمان ،44 :0331
046 :0311؛ صاایی  )61 :0312و بر آناند ک قاننن برای تأمی عمدازت اجتمماعی و بم صمنرت
استثنایی باید در ای آزادی دخازت کند .اما ای باور نیو غلب دارد ک ای مداخل استثنایی اسمت و
«مداخلة بیش از حد متعارف در رواب خصنصی افراد ه نتایج مطلنبی ب بار نممیآورد( ».اممامی
.)234 :0324
ج) نقدهای وارده به ارادهگرایی

هناداران حاکمیت اراده بر آن اند ک طرفی هنگا مذاکره در خصنص انعقاد قرارداد آزاد و برابرند
و همی آزادی و برابری آنها را قادر میسازد از منافع خمند حمایمت کننمد و بما آزادی کاممل در
خصنص متعهد شدن یا نشدن تصمی بگیرند 0.درحازیک  ،در عاز واقع طرفی بم نمدرت قمدرت
یکسانی دارند

(2011: 26

 )LeBrunو گسترش سرمای داری ،تنسمعة اقتصماد صمنعتی ،و گسمترش

قراردادهای ازحاقی و نابرابر زمین ای را فراه آورده است ک در آن سرمای داران ارادة خمند را بمر
طبقات ضعیفتر تحمیل کنند و عمال طرفهای ضعیفتر تنان کافی برای حااظت از منمافع خمند
در رابطة قراردادی نداشت باشند .در ای حازت ،اصنل آزادی و برابری ،ک فرض بر ای اسمت کم
بر رابطة قراردادی حاک است ،ب ابواری برای تأمی منافع طرف قمنیتمر بمدل ممیشمند (

TABI

 )TABI G. 2011: 22تا جایی ک گات شده در قراردادهمای نمابرابر «در واقمع قماننن تمنانگران بمر
نیازمندان تحمیل میشند و عننان عقد سرپنش ای حکنمت قرار میگیرد( ».کاتنزیان .)01 :0331
بنابرای  ،نقد اصلی وارده بر نظریة حاکمیت اراده ای است ک ایم نظریم بمر پمیشفرضمی از
برابری مبتنی است کم در بسمیاری از قراردادهما نادرسمت اسمت .در ایم خصمنص گاتم شمده
ارادهگرایان بی تساوی حقنقی و تساوی حقیقی 2افراد خل کردهاند .از نظر حقنقی هم در برابمر
قاننن مساوی هستند و هیچ تمایوی بی اشتاص بر مبنای طبقة اجتماعی آنها وجند ندارد .اما در
 .0ازبت  ،نظریة سنتی قرارداد نیو قدرت نابرابر متعاقدان را کامال نادیده نگرفت است .حقنق مدنی از طریمق ابوارهمایی ،نظیمر
عینب اراده و نظا عد اهلیت ،از ننعی عدازت قراردادی حمایت کرده است ) .(Lefebvre 1996: 20اما ای ابوارهما
برای مقابل با چازشهای جدید کارآیی ندارد.
2. égalité juridique et égalité dans les faits
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عاز واقع ای تساوی وجند ندارد و افراد ب واسطة نابرابریهای اقتصادی ،اجتمماعی ،تتصصمی،
فنی ،و  ...تنانایی چان زنی یکسانی ندارند .ازی رو ،در رابطة قراردادی همناره ایم امکمان وجمند
دارد ک طرف قنیتر قاننن خند را بر دیگری تحمیل کند (.)Lefebvre 1996: 20
بنابرای  ،اصل حاکمیت اراده با زحاظ نکردن نابرابریهای منجند بی طرفی قرارداد منجمر بم
سمنءاسمتااده و بمیعمدازتی گسمترده ممیشمند ( )LeBrun 2011: 26تما حمدی کم وجمند چنمی
نابرابریهایی در جامعة آزاد «ماسدهانگیو» (کاتنزیان  )01 :0331و متتلکننمدة نظم اجتمماعی در
رواب قراردادی (قاسمیحامد  )011 :0312تلقی شده است.
وجند چنی اشکاالتی منجب ایجاد ای باور شده ک امروزه نظریمة حاکمیمت اراده دیگمر بم
دزیل ابهاماتش نمیتناند بم بقمای خمند ادامم دهمد .)Ghestin 2000: 87( 0یکمی از واکمنشهمای
حقنقدانان ب ای انتقادات طرح نظریة همبستگی قراردادی ب منوزة جایگوی اصل حاکمیت اراده
بنده است؛ نظری ای ک ب جای تمرکو بر آزادی انتواعی طرفی قمرارداد بمر نمابرابریهمای واقعمی
منجند بی طرفی تأکید دارد.
مبحث دوم :ظهور نظریة همبستگی قراردادی

2

در اواس قرن ننزده  ،تنسعة جامع صنعتی و شهری و رشد اقتصاد سرمای گذاری ب رها شدن و
ب حاشی رانده شدن بتش بسیار بورگی از جامع ب خصمنص طبقمة کمارگر منجمر شمد (
11

Jamin

 .)2005:در ای زمان هجن کارگران ب سنی شرکتها و کارخان ها و افوایش تعمداد کمارگران

ب نسبت میوان کار منجب شد عمال کارفرمایان دست باالتری در تعیی شرای کار داشت باشمند و
ارادة کارگران در قرارداد کار تقریبا بیتأثیر شند؛ تما حمدی کم گاتم شمده در ایم زممان برخمی
قراردادها اصال منرد مذاکره قرار نمیگرفتند .ب دنبال آن ،افوایش حنادث صنعتی در شمرایطی کم
نارساییهای نظا مسئنزیت مدنی (دشناری اثبات شرای س گانمة مسمئنزیت ممدنی) ممانع جبمران
 .0تحنل رواب قراردادی همة ننیسندگان را ب سنی پذیرش ای نکت سنق داده ک حاکمیت اراده نمیتناند مطلمق باشمد.
همة آنها متاقاند ک قاضی باید قادر باشد انطباق قرارداد با ناع عمنمی ،نظ عمنمی ،خیر عمنمی (intérêt général,

 )ordre public, ou bien communرا تضمی کند (.)Ghestin 2000: 87
2. solidarisme contractuel
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خسارت میشد اوضاع را بدتر کرد ( .)TABI TABI G. 2011: 93در ای زممان ،سنءاسمتاادههمایی
ک از آزادی قراردادی ب عمل میآمد و نابرابریهای اقتصادی بحث اجتماعی را در مرکمو مباحمث
حقنق قراردادها قرار داد؛ تا جایی ک باور ب زوو زحماظ کمردن ارزشهمای اجتمماعی در حقمنق
قراردادها گسترش یافت

(2011: 26

 )LeBrunو اشتاصمی نظیمر دورکمی  ،سمازی ،دوگمی ،گننمن،

دمنگ ،و ژوسران با زیر ساال بردن اصل آزادی اراده ب سند برداشتی از قرارداد عمل کردند ک از
فلساة همبستگی ازها گرفت بند .نظریات هر یک از ای نظری پردازان ویژگیهای خماص خمند را
داشت .اما همة آنها در یک مبنا مشترکاند« :0ترجیح دادن جمع بمر فمرد ،همکماری اجتمماعی بمر
خندخناهی فردی ،همبستگی بمر آزادی در حقمنق قراردادهما» .)Jamin 2005: 10( 2در ایم بمی ،
دمنگ نظریة همبستگی قراردادی را مطرح کرد و آغازگر ای نظریم شمناخت شمد( 3

TABI TABI

 .0در ای خصنص گات شده در ای زمان حقنقدانانم چ چپگرا (سنسیازیستها) چ راستگرا (زیبرالها) چ در مرکمو
طیفهای سیاسی (سنزیداریستها)م بر یک امر متاق شدند« :ناتنانی فلساة زیبرال و فردگرا بر تمأمی وضمعیت تمنازن
اجتماعی و تعادل در حقنق قراردادها» ( .)TABI TABI G. 2011: 93همننی گات شده «دمنگ ،ژوسران ،و سمازی
حقنقدانانی احساساتی و آرمانگرا ب حساب نمیآمدند و حتی از نظر سیاسی راست گرا محسنب ممیشمدند .بما ایم
حال ،همة آنها ب ای نتیج رسیدند ک در حقنق قراردادها گاتمان سنتی فردگرا و اراده گرا در جامعة صمنعتی ممدرن،
ک ویژگی اصلی آن وجند رواب نابرابر بند ،قابل دفاع نیست .بنابرای  ،همبستگی قمراردادی نم احساسماتی اسمت نم
انقالبی؛ بلک هدف آن ب حرکت درآوردن چرخهای نظا سرمای داری است ،با ای هدف ک پیننمد اجتمماعی قمرارداد
مبانی دمنکراسی بنرژوازی را از بی نبرد .از نگاه حقنقدانمان چمپ گمرا ایم صمرفا یمک دکتمری مسمک محسمنب
میشند.)Jamin 2005: 16( ».
2. faire prévaloir, dans le droit des contrats, le collectif sur l’individuel, la coopération sociale sur
l’égoïsme particulier, la solidarité sur la liberté.

 .3عالوه بر دمنگ ،دوگی و ژوسران و سازی نیو ب جنب های اجتماعی قرارداد تنج کردند .در  ،0310سازی تصمی گرفمت
قناعد تاسیر قراردادها را اصالح کند .ب نظر وی ،در فرض ارادههای متااوت طرفی جستوجن بمرای قصمد مشمترک
طرفی بیهنده بند ( .)Jamin 2005: 14ب نظر وی ،در تاسیر ارادة قراردادی ،ک ن زووما اراده منجمب و نم اراده قابمل
است ،بلک چیوی فرضی و تصنعی است ،ارادهای صرفا قضایی ب جمای ارادة واقعمی  ...ایم ارادة قضمایی بمر اسماآ
حس نیت بر طرفی تحمیل می شند  ...و ای شکل از تاسیر بر مبنای هدف اجتماعی پروسة همبستگی حقمنقی و نم
زووما بر اساآ تصنرات شتصی طرفی ( .)SALEILLES 1901: 229بر نظریة سازی از ای جهت ک منجب ممیشمند
سرننشت قرارداد ب خندسری قاضی واگذار شند انتقاد شد (.)Jamin 2005: 14
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 .)2014:نظریة همبستگی قراردادی رویکردی اجتماعیتر نسبت ب حقنق قراردادها ارائم کمرد

ک بر ارزشهای همبستگی و برادری مبتنی بند (.)LeBrun 2011: 24
با ای حال ،پس از دمنگ ای نظری حدود نی قرن تحت تأثیر اندیشة حمایت از مصرفکننده
در نیمة دو قرن بیست ب حاشی رفت ( .)TABI TABI 2014: 85در ای دوران دخازت دوزمت در
زمینة برخی فعازیتهای خاص ،نظیر قراردادهای کار و مصرفکننده ،کم در آنهما نمابرابری قابمل
تنجهی ب چش میخنرد ،گسترش یافت ( .)LeBrun 2011: 27ازبت برخمی تحمنل حقمنق کمار و
مصرفکننده را نیو نتیجة نظریة همبستگی قراردادی میدانند .ب نظر ایشان منفقیتهای همبسمتگی
قراردادی در وهلة اول با ایجاد شاخ های جدیمدی از حقمنق آغماز شمد کم همدف آنهما تنظمی
قراردادهای خاص بند ک در آنها رواب قراردادی ب شدت نابرابر بند؛ با ای هدف ک بما سمیطرة
منحصرب فرد ارادة شتصی در ای قراردادها مقابل شمند .ایم مقمررات بما تنظمی قمرارداد اجمارة
خدمت ،ک بعدها ب قرارداد کار تبدیل شد ،ب منوزة اوزی منفقیت همبستگی قراردادی ،آغاز شمد.
همننی ظهنر حقنق مصرف در اوایل دهة  0321نیو تحت تأثیر همبستگی تلقی شمده اسمت .بم
نظر ایشان حقنق مصرفکننده بدون جنُّ مثبتی ک نظریة همبستگی قراردادی در اوایل قرن بیسمت
ب ناع دخازت دوزتی ایجاد کرده بند شکل نمیگرفت.)Jamin 2005: 17( 0
عالوه بر ای  ،در ای دوران قناعد عمنمی قراردادها نیو از برخی جهات تعمدیل شمد .در فرانسم
در قرن بیست قضات نقشی تعیی کننده و فعال در شکلگیری تعهدات جدیمدم نظیمر تعهمد بم ارائمة
اطالعات ،درستکاری ،همکاری ،مذاکرة مجدد ،حاظ تعادل قراردادی از یک سمن و محمدود کمردن
شروط غیرمنصاان از سنی دیگرم داشتند .در ای دوران از نظر فنی مااهی متعددی برای تنجی ایم
دخازت قضات تنسع یافت و منرد استناد قرار گرفت :تاسیر سمازنده ،انصماف ،حسم نیمت ،سمبب،
سنءاستااده از حق ،قرارداد ازحاقی ،اکراه اقتصادی ،و غیره .اما مبنای همة ایم هما تنجم قضمات بم
 .0ازبت  ،ای منفقیتهای مه بر مبانی متناقضی استنار است .ظهنر شاخ های جدید حقنق خاص و استثنایی ابمواری بمرای
حاظ تمامیت قناعد عمنمی است و حقنق مدنی همننان تا حد زیادی تحت تأثیر نظریات فردگرا و ارادهگرا است .بما
ای حال نقش رویة قضایی در پذیرش سکنت مدزسان تعهد پیشقراردادی ب ارائة اطالعات و تعهد ب ارائة مشمنرت
قابل انکار نیست .با ای وصف برخی بر آناند ک حقنق فرانس از اوایل قرن بیست دو راه منازی را طمی کمرده اسمت
(.)Jamin 2005: 17
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نظریاتی است ک بر اساآ آنها عدازت قراردادی بر ارادة متعاقمدی مقمد اسمت (.)Chazal 2004: 7
در فرانس نقطة اوج دخازتگرایی 0دوزت ب منظنر محدود کردن سنءاستااده از نظریة حاکمیمت اراده
بی سالهای  0336تا  0316رخ داد .پس از آن بازگشت ب مقرراتزدایمی و حمذف برخمی قمنانی
آمره ب ناع آزادی قراردادی و ارادهگرایی اجتماعی صنرت گرفت (.)LeBrun 2011: 27
بدی ترتیب ،نظریة همبستگی در طنل قرن بیست در اقلیت بند .اما در اواخمر ایم قمرن چنمد
عامل منجب رونق مجدد ای نظری شد .از یک سن ،گسترش رواب قراردادی ک در آنها نابرابری
احد طرفی ویژگی اصلی قرارداد است ( )REVET 1996: 136و از سمنی دیگمر قمراردادیسمازی
گستردة جامعة جهانی ،ک ناشی از جهانیسازی اقتصاد بند و منجر ب گسترش یکجانب گرایمی در
قراردادها شد ،زمینة استقبال مجدد از نظریمة همبسمتگی را فمراه آورد (.)TABI TABI 2014: 85
ازی رو ،نظریة همبستگی را حقنقدانانی نظیر کریستنف ژم و دنیس مازو بار دیگر مد نظمر قمرار
دادند ( )Jamin 2005: 11و ایدة تنظمی قناعمد عممنمی قراردادهما بمر مبنمای نمابرابری منطبمق بما
واقعیتهای دنیمای اممروز 2مطمرح شمد ( .)TABI TABI G. 2011: 97در نتیجم  ،اصمنل آزادی و
برابری ب عننان اصنل اصلی حاک بر حقنق قراردادها منرد بازنگری قرار گرفتنمد تما جمایی کم
دنیس مازو ب جای آزادی و برابری مثلث «درسمتکماری ،همبسمتگی ،بمرادری» 3را شمعار جدیمد
حقنق قراردادها 4تعیی کرد (.)Tabi Tabi 2012: 621
برای بررسی نظریة یادشده ،در ای مبحث ،ابتدا ب ماهن نظریة همبستگی قراردادی و سپس ب
تحلیل ای نظری از منظر دیدگاههای متتلف پرداخت میشند.
الف) مفهوم
6

اصطالح همبستگی ریشة حقنقی دارد .از قرن پانوده میالدی ،در مباحث حقنقی فرانس استااده از
صات  solidaireدر خصنص دیننی ک متضامنا بر عهدة اشمتاص متعمدد قمرار ممیگرفمت بم کمار
میرفت ( )TABI TABI G. 2011: 92و بر همی مبنما  solidaritéمعمادل مسمئنزیت تضمامنی در نظمر
1. l’interventionnisme
2. l'instauration d'un droit inégalitaire qui serait adapté aux réalités contemporaines
3. Loyauté, solidarité, fraternité
4. la nouvelle devise contractuelle
5. solidarité
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گرفت شده است (کاتبی  .)0323اما ای اصطالح امروزه معنای دیگری نیو یافت است و آن «وابستگی
متقابل» 0است ( )TABI TABI G. 2011: 93ک در نظریة همبستگی قراردادی ای معنما از همبسمتگی
مد نظر است 2.منظنر از وابستگی متقابل در رابطة قراردادی ای اسمت کم همر یمک از طمرفی بایمد
مسئنزیت تحقق هم یا بتشی از منافع طرف مقابل خند را بپذیرد (.)REVET 1996: 235
مطابق نظریة همبستگی قراردادی اصمل همبسمتگی جمایگوی آزادی بم منوزمة ارزش اساسمی
قرارداد میشند

(2011: 24

 )LeBrunو ای نظری قرارداد را ب یک واقعیت اجتماعی تبدیل میکند

( .)TABI TABI G. 2011: 106با وجند ای  ،گات شده همبستگی خند یمک همدف نیسمت ،بلکم
روش و ابواری است برای تسهیل انجا دادن آگاهانة مبمادالت قمراردادی (

BéLANGER & TaBi

 .)TaBi 2006: 472بر مبنای ای نظری  ،قرارداد آنگنن ک همناداران اصمل آزادی اراده ممیگنینمد
حاصل سازشی ک بی منافع خندخناهان و خصممانة طمرفی ایجماد شمده نیسمت؛ بلکم حاصمل
مشارکت طرفی ننعدوست و درستکار قرارداد است ک با پینندهایی از ننعدوستی و همبسمتگی
(و حتی یک برادری قراردادی) با یکدیگر متحد شمدهانمد

(2011: 31

 .)LeBrunبنمابرای  ،مطمابق

همبستگی قراردادی رعایت درستکاری ،ازخندگذشتگی ،3و فدا کردن منمافع خمند بمرای تحقمق
منافع غیر الز خناهد بند.)Gregoire 2007: 283( 4
ب طنر کلی ،تحلیلهای متتلای از نظریمة همبسمتگی قمراردادی ارائم شمده اسمت و روایمت
یکسانی در ای خصنص ب چش نمیخنرد؛ اما ویژگیهای مشترک ای تحلیلها را ،کم منجمب
تمایو ای نظری از حاکمیت اراده میشند ،میتنان چنی خالص کرد:
1. interdépendance/Dépendance mutuelle

 .2در حقنق ایران نیو برخی اصطالح  solidaritéیا  solidarismeرا ب «تعاون» ترجم کردهاند (قاسمی  .)0311اما ب نظر
می رسد ماهن ای نظری فراتر از همکاری و تعاون است و ب همی دزیل عبارت «همبستگی» بیشتر گنیای ماهن ایم
اصطالح است.
3. abnégation

 .4بر ای اساآ اگر شت

برای تحقق منافع خند بیش از طرف مقابلتالش نماید ،خالف حس نیت عممل نممندهاسمت.

در ای زمین ب پروندهای قدیمی اشاره شدهاست ک در آن یک اثر هنری با ارزش ک متعلق ب یک استاد بورگ نقاشمی
است ب قیمت بسیار پایی  ،خریداری شده است .در ای حازت ،آیا خریدار تکلیای ب اعال قیمت واقعی مال خریداری
شده را ب فروشنده داشت است؟ )(Gregoire, 2007: 283
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 .0یکی از وجنه تمایو اصلی نظریة همبستگی قراردادی از نظریة حاکمیت اراده ای اسمت کم
با اعمال نظریة یادشده دیگر فق ارادة فردی نیست کم بمر رابطمة قمراردادی حماک اسمت ،بلکم
حاکمیت قاننن 0نیو هست ( .)BéLANGER & TaBi TaBi 2006: 456بر ای اساآ ،مطابق نظریمة
همبستگی قراردادی مبنای اصلی نیروی ازوا آور قرارداد قاننن اسمت و نم صمرف حاکمیمت اراده
(2011: 26

 .)LeBrunازبت هناداران ای نظری اراده را ب مثابمة منبمع اثمر ازموا آور قمرارداد حامظ

میکنند؛ اما اعتبار قرارداد را ب ازوامات اجتماعی همبستگی قمراردادی کم از همکماری صمادقان و
اعتماد متقابل ناشی میشند مننط میدانند (.)Gras 2014: 9
 .2در نظر گرفت نابرابریهای منجند بی طرفی قمرارداد« ،قمرار گمرفت ضمعفهمای نسمبی
طرفی قرارداد در رأآ مسائل مربنط بم قمرارداد» ،و «ایجماد نظریمة عممنمی قمرارداد بمر مبنمای
نابرابریهای منجند بی طرفی » از اوصاف مه ای نظری شناخت میشند( 2

TABI TABI 2014:

 .)73ازی رو ،همبستگی قراردادی مبتنی بمر متعمادلسمازی قمرارداد از طریمق مبتنمی کمردن رابطمة
قراردادی بر ویژگی زووما نابرابرانة آن است ( )BéLANGER & TaBi TaBi 2006: 455و برخالف
نظریة حاکمیت اراده ،ک بر پیشفرض برابری انتواعی طرفی مبتنی است ،رویکردی واقعگرایان ب
قرارداد ارائ میکند ک واقعا نابرابری طرفی را مد نظر قرار میدهد (.)Gregoire 2007: 287
ازبت تعادل قراردادی همناره یک ایدهآل باقی خناهد ماند و امکان تحقق آن ب طمنر کاممل در
عمل وجند نتناهد داشت؛ اما وقتی عد تعادل قراردادی عادی شند زوو حمایت از منافع طمرف
ضعیفتر قرارداد تحت عننان تعادل قراردادی ضروری خناهمد بمند .بنمابرای  ،نظریمة همبسمتگی
قراردادی ب دنبال حذف عد تعادل بمیش از حمد 3در رابطمة قمراردادی اسمت (

TABI TABI G.

.)2011: 119

1. la règle de droit

 .2ازبت ایدة ایجاد نظریة عمنمی قرارداد بر مبنای نابرابریهای منجند بی طرفی جدید نیست .ای منضنع نودیمک بم دو
قرن در مرکو مباحث حقنقدانان قرار داشت است .ای بحث همیش مطرح بنده ک آیا باید متعاقدان را ب طنر انتواعمی
برابر تلقی کرد یا آنها را حسب نابرابریهای واقعی دست بندی کرد ،ب گنن ای ک متضم حمایت از طرف ضعیفتمر
قرارداد باشد (.)TABI TABI G. 2011: 123
3. l'élimination des déséquilibres excessifs
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 .3نظریة همبستگی قراردادی در برابر نظریة فردگرایان قمرار ممیگیمرد کم در آن همر یمک از
طرفی ب دنبال دفاع از منافع خنیش است ( )Terré et al 2005: 43و قمرارداد بمر اسماآ تعمارض
منافع طرفی و ب عننان جایگاهی برای مقابلة دو رقیمب خندخمناه تحلیمل ممیشمند( 0
260

DIESSE

 .)1999:طرفداران نظریة همبستگی قراردادی جایگاهی ویژه برای تنج ب منافع طرف مقابمل

و غیرخناهی قائلاند و ب جای طبیعی تلقی کردن خندخناهی طرفی قرارداد آنها را ملمو بم در
نظر گرفت منافع طرف مقابل میکنند ( .)TABI TABI 2014: 73بنابرای  ،مطابق نظریة همبسمتگی،
طرفی باید ب یکدیگر کمک کنند و هر یک منافع مشمروع طمرف دیگمر را ملحمنظ دارد (

Gras

 )2014: 9و برای تحقق انتظارات مشروع طرف مقابل بکنشد ( .)TABI TABI 2014: 73حتی گات
شده هر یک از طرفی باید در زمینمة منمافع طمرف مقابمل خمند مثمل منمافع خمند مراقمب باشمد
(77

 )DELOBEL 2011:و نمیتناند ناع خندخناهان ای از قرارداد کسب کند یا منافع طرف مقابل

را فدای منافع خند کند.)DELOBEL 2011: 255( 2
 .4نتیجة نظریة همبسمتگی حمایمت از دخازمت در محتمنای قمرارداد اسمت ( )Gras 2014: 9و
مطابق ای نظری قاضی اختیار گستردهای در ارزیابی درستی و عادالن بندن قرارداد خناهد داشمت
(زنک اوبر و کنالر دوتینل  .)31 :0331مطابق ای نظری  ،در یک رابطة قراردادی «عدازت» تنها بمر
مبنای شروط قراردادی ،ک طرفی اراده کرده اند ،ارزیابی نمیشند؛ بلک عدازت بر مبنای مجمنعمة
وظایای ک قاضی میتناند «دنبازة» تنافق طرفی م بر مبنای ماهیت قرارداد ،اوضاع و احمنال ،رفتمار
طرفی ... ،م در نظر گیرد نیو تعیی میشند ( .)DIESSE 1999: 264ب ای ترتیب ،نظریة همبسمتگی
قراردادی حامی اختیار دادگاهها برای تعدیل قرارداد در طنالنیمدت بر مبنای سبب پیشبینیناپذیر
 .0ای تحلیل منافع طرفی را در خارج از قرارداد در نظر گرفت است .قبل از انعقاد قرارداد ،منافع طرفی ک وبیش متاماوت
است .اما تااوت منافع طرفی زووما منشأ تعارض یا تقابل در قرارداد نیست؛ ای تااوت میتناند عماملی تکمیملکننمده
باشد .حتی اگر تعارض ه ایجاد شند ،ای تعارض زووما یکی از طرفی را برای دیگمری بم گمرگ تبمدیل نممیکنمد.
بنابرای برخی بر آناند ک بی همکاری و تضاد منافع تعارضی وجند ندارد ،بلک رابطمة جانشمینی یما جمایگوینی بمی
آنها وجند دارد و تعارض منافع زووما ب همکاری منتهی میشند (.)DIESSE 1999: 260
 .2مطابق ای نظری « ،هر یک از طرفی باید منافع طرف مقابل خند را نیو زحاظ کند و حتی آنها را ترجیح دهمدTerré ( ».

.)et al 2005: 43

نظریة همبستگی قراردادی
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یا تحمیل تعهد بر مذاکرة مجدد بر طرفی قرارداد خناهد بمند ( .)LeBrun 2011: 33همننمی  ،بمر
مبنای نظریة همبستگی و برخالف نظریة سنتی آزادی قراردادها ،قضات امکان حذف مااد ناعادالن
(شروط غیرمنصاان ) از قرارداد را خناهند داشت.
بنابرای  ،نظریة همبستگی قراردادی نظری ای است ک ب جای برابر فرض کردن طرفی قرارداد
نابرابریهای منجند در دنیای واقعی را نیو در حقنق قراردادها زحاظ میکند .همننمی  ،بم جمای
اینک اشتاص را در انعقاد قرارداد برای کسب حداکثر منافع برای خند آزاد فرض کند ،آنهما را از
خندخناهی منع و متعهد ب مراقبت از منافع طرف مقابل نیو میکند .از حیث آثار قمرارداد نیمو ،بم
جای اینک قرارداد را صرفا ب واسطة اینک حاصل تنافق ارادههاسمت عادالنم و الز االجمرا تلقمی
کند ،اجازة بازنگری و تعدیل مااد قرارداد را ب قضات میدهد.
ب) تبیین نظریة همبستگی قراردادی

گات شد نظریة همبستگی قراردادی از دمنگ آغاز شد و در اواخر قرن بیست بار دیگر منرد تنج
حقنقدانان فرانسنی قرار گرفت .با ای حال تحلیلهمای ارائم شمده از نظریمة همبسمتگی یکسمان
نیست و ازی رو برای تبیی مبانی ای نظری الز است نظریات متتلای ک در ای خصنص ارائم
شده است ب طنر مجوا بررسی شند.
نظریة دموگ

رن دمنگ یکی از نتستی حقنقدانانی است ک نظری ای اجتماعیتر از قرارداد ارائ داد

( LeBrun

 )2011: 31و آثار وی اهمیت ویژهای در نقد نظریة حاکمیت اراده داشمت (.)Kennedy 2000: 109
درحازیک در بند  3مادة  0034قاننن مدنی سابق فرانس تعهد ب حس نیت صرفا ناظر بمر مرحلمة
اجرای قرارداد بند ،دمنگ کنشید ب حس نیت جایگاهی مه تمر در حقمنق قراردادهما اعطما کنمد
( .)Jamin 2005: 15از ای منظمر دیمدگاههمای مطمرحشمده از سمنی وی آغماز نظریمة همبسمتگی
قراردادی تلقی میشند .نظریة دمنگ دارای چند ویژگی اصلی است:
اوال ،دمنگ ،برخالف تحلیل فردگرایان از قرارداد بر مبنای خندخناهی طرفی  ،قرارداد را یمک
اتحاد و دنیای کنچک تلقی میکند ک در آن طرفی ب دنبال منمافع شتصمی خمند نیسمتند؛ بلکم
برعکس ب دنبال تحقق یک هدف مشترکاند .بر همی مبنا ،وی بحث تعهد ب همکاری را مطمرح
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کرد 0.وی با تشبی قرارداد ب یک دنیای کنچک 2تحلیل متااوتی از ارادهگرایان در ارتباط با قرارداد
ارائ کرد و قرارداد را ب جای محلی برای تعارض منافع طرفی یک اتحاد 3محسنب کرد .بم بماور
وی قرارداد حاصل رقابت منافع متعارض طرفی نیست ،بلک آنها با انعقاد قرارداد «نمنعی جهمان
کنچک ایجاد میکنند .ای جهان شرکتی کنچک است ک در آن هر یک از طرفی باید برای تحقق
هدفی مشترک ،ک قدر مشترک اهداف شتصی طرفی است ،تالش کند؛ کامال شمبی بم آننم در
شرکت مدنی یا تجاری اتااق میافتد 4.بنابرای تعارض بی حق طلبکار و ناع مدینن با یک اتحماد
ویژه جایگوی میشند .دای در زمان اجرای تعهد فق طلبکار نیست ،بلک او میتناند تعهدی نیو
مبنی بر همکاری 6داشت باشد».

(1932: 9

 .)Demogueاز اینک دمنگ قرارداد را «اتحماد متعاقمدی

برای دستیابی ب یک هدف مشترک» تلقی میکند ای برداشت شده ک وی نمنعی دیگرخمناهی را
الز میداند ک بر اساآ آن شت

باید منافع دیگری را مد نظر قرار دهد (.)Cédras 2003

ثانیا ،دمنگ وجند «هدف اجتماعی» را برای اعمال حقمنقی الز ممیدانمد و در تعریمف عممل
حقنقی میگنید« :عملی ک هدف اجتماعی آن بما ارادة شتصمی منطبمق اسمت( 2».

DEMOGUE

 .)1923: 27در نتیج  ،وی ای نظر را ک قرارداد اعتبار خند را از اراده میگیرد نامی کمرد و معتقمد
بند قانننگذار فق ب دزیل فایدة اجتماعی 3است ک تعهد را تأیید میکنمد

(1932: 17

.)Demogue

ب نظر او «نیروی حقنقی اراده صرفا روانی نیسمت ،بلکم اجتمماعی نیمو هسمت  ...مبنمای نیمروی
 .0همکاری قراردادی ک مد نظر دمنگ بند مستلو ای است ک هر یک از طرفی ب صنرت فعاالن با دیگمری کمار کنمد.
تعهد ب همکاری مستلو سطحی از هنجارهای قراردادی عازیتر است ک نمیتنان آنها را بم تعهمدات منامی صمرف
تقلیل داد؛ بلک زوو همکاری مستلو تعهدات مثبتی است ک ن تنها شامل احترا گذاشمت بم منمافع مشمروع دیگمری
است ،بلک شامل تالش برای تحقق آنها نیو هست (.)TABI TABI G. 2011: 112
2. microcosme
3. union

 .4مبنای تشبی قرارداد ب یک شرکت مدنی یا تجاری از سنی دمنگ ای است ک هر یک از طرفی باید بمرای رسمیدن بم
یک هدف مشترکی ک مجمنع منافع شتصی هر یک از طرفی است تالش کند .ای همان نظمر ریپمر اسمت کم هممة
قراردادها را یک «اتحاد» میداند ،از ای حیث ک قرارداد «بی دائ و مدینن شرکت کنچکی ایجاد ممیکنمد کم منقتما
برای تحقق هدفی مشترک تشکیل شده است.)DIESSE 1999: 261( ».
5. devoir de collaboration
6. l’acte juridique: celui où le but social poursuivi concorde avec une volonté individuelle
7. utilité sociale
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سازندة اراده ن از اجتماع ارادههای متعدد ناشی میشند ن از اینک هدف ب صنرت منطقمی ممنرد
اراده قرار گرفت است ن از تأیید درونی تعهد ک از آزادی بمدون تمدزیس یما اشمتباه یمک شمت
دارای اهلیت ناشی میشند؛ بلک مبنای آن ب طنر ه زمان در جنبة اجتماعی و فمردی اراده نهاتم
است ،از جهت اقناعی ک قرارداد در صنرت انعقاد برای شت

ب همراه دارد ،از جهت ضرورتی

ک ای ارادة ابرازشده ب اشتاص ثازث امنیت میدهد ،و در نهایمت در امیمد بم اینکم اراده  ...بما
منافع عمنمی سازگار باشد.)DEMOGUE 1923: 34( ».
ثازثا ،نظریة همبستگی قراردادی ک دمنگ مطرح کمرد بمر اعممال عمدازت تمنزیعی 0در روابم
قراردادی مبتنی است .اعمال عدازت تنزیعی در رواب قراردادی معرف دخازت کمافی قمانننگمذار
برای مبارزه با نابرابریهای منجند در رواب قراردادی و دفاع از منمافع اشمتاص متعلمق بم یمک
دستة حقنقی مشت

(نظیر کارگران) است ( .)TABI TABI G. 2011: 126در نقد دیدگاه دممنگ

گات شده امروزه با تنج ب ساختار رواب قراردادی و ب منظنر حاظ یا بازیابی تعمادل قمراردادی
نیازمند شکل جدیدی از عدازت است ک همان عدازت معاوضی 2است .چنن عدازت معاوضمی بم
اشتاص بر اساآ ارزیابی وضعیت آنها در رابطة تعهدی مربنط میشند ن بر اساآ اینکم آنهما
متعلق ب چ گروه اجتماعی هستند .بر ای مبنا پیشنهاد شده ب جای حمایت از اشتاص ،بر مبنای
تعلق آنها ب یک گروه مشت

 ،بر مبنای ارزیابی وضعیت آنها در یک رابطة قراردادی خاص از

طرف ضعیفتر قرارداد حمایت شند (.)TABI TABI 2014: 86
نظریة گستن

دیدگاه گست را برخی نظری ای مستقل در کنار نظریة حاکمیت اراده و همبستگی قمراردادی تلقمی
کردهاند (زنک اوبر و کنالر دوتینل  .)32 :0331زیک از ای جهمت کم نظریمة وی نیمو بمر عمد
کاایت حاکمیت اراده تأکید میکند و رعایت همکماری و همبسمتگی نیمو بتشمی از نظریمة وی را
تشکیل میدهد نظریة وی نیو زیرمجمنعة نظریة همبستگی قراردادی مطرح میشند .ب طمنر کلمی
دیدگاه گست از دو جهت ب نظریة همبستگی قراردادی نودیک است:

1. justice distributive
2. justice commutative
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اوال ،وی بر عد کاایت اراده و نارسایی اصل حاکمیت اراده تأکید میکنمد و بمر آن اسمت کم
اراده منشأ نیروی ازوا آور قرارداد نیست .)Ghestin 2000: 91( 0وی نظا حقنق قراردادها را بمر دو
ماهن مکمل سندمندی و عدازت 2بنا مینهد و نیروی ازوا آور قرارداد را ناشمی از مایمد و عادالنم
بندن قرارداد میداند .عادالن بندن و سندمندی صمرفا ارزشهمای ادارهکننمدة اراده نیسمتند ،بلکم
تبدیل ب مبانی نیروی ازوا آور قرارداد و نظا قراردادی شدهاند .منظنر وی از سندمندی داشت ناع
اجتماعی و منظنر وی از عدازت اصل تعادل بی حقنق متقابمل متعاقمدان اسمت 3.ازیم رو ،وی از
مداخلة قاننن و قضات ب استناد عدازت معاوضی و حس نیت دفاع میکند (.)Gras 2014: 8
ازبت وی نیو همانند هناداران نظریة همبستگی قراردادی تأثیر اراده را ب کلی نای نممیکنمد .بم
نظر وی «قرارداد  ...می تناند با تنافق ارادهها ،ک عنصر شتصمی اساسمی آن محسمنب ممیشمند»
شکل بگیرد؛ اما رعایت «سندمندی و عادالن بندن ،ک اهداف ننعی قرارداد محسمنب ممیشمند»،
الزمة ازوا آور بندن قرارداد است و نیروی ازوا آور تنافق ارادهها برای ایجاد آثار حقنقی (قمرارداد)
از انطباق و هماهنگی اراده با عدازت و سندمندی ناشی میشند (.)Ghestin 2000: 100
ثانیا ،وی بر زوو همکاری بی طرفی و ترجیح نتیجة جمعی بر ناع شتصی تأکید ویژه ممیکنمد.
گست دو اصل «امنیت حقنقی» 4و «همکاری» 6را زناز سندمندی قرارداد مطرح میکند .بم نظمر وی
اصل فرعی امنیت 2باید با اصل فرعی همکاری هماهن

باشمد .وی در تعریمف همکماری ممیگنیمد:

«همکاری ب معنای ترجیح نتیجة جمعی بر ناع شتصی است» 3.وی ای همکماری را ویژگمی نمنعی
 .0ازبت تحلیل قرارداد بر مبنای سندمندی و عدازت را در آغاز قرن بیست گننن ( )Emmanuel Gounotبنما نهماد .امما ایم
دیدگاه را در اواخر قرن بیست گست گسترش و سامان داد (زنک اوبر و کنالر دوتینل .)33 :0331
2. utilité et de justice

 .3از هدف عدازت قراردادی برابری عنضی قرارداد از طریق احترا ب یک رویة قراردادی واقعا صحیح و منصاان برداشت
میشند (.)Ghestin 2000: 100
4. securite juridique
5. coopération

 .2در خصنص اصل امنیت حقنقی وی بر آن است ک قرارداد ابوار ضروری پیشبینیهای فردی اسمت و نیمروی ازموا آور
قرارداد برای اعتماد طلبکار الز است .هر محدودیتی ک برای نیروی ازوا آور قرارداد ایجاد شند منجب کاهش اعتمماد
طلبکار میشند (.)Ghestin 2000: 91
7. Coopérer signifie préférer un résultat collectif à un gain individuel
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قرارداد 0میداند ( .)Ghestin 2000: 92ب باور وی نظریة مدرن همکاری در حقنق قراردادها بی ممدل
کالسیک حقنق قراردادها ،ک بمر اسماآ آن کمارآیی و سمندمندی حمداکثری در خندخمناهی دیمده
میشد ،و مدل جدید ،ک مبتنی بر غیرخناهی کامل است ،قرار میگیرد .جنهر همکاری ایجاد جامعمة
منافع بی طرفی  2و مستلو ای است ک عمل شت

باید حنل مناعت همر یمک از طمرفی شمکل

بگیرد و در عی حال با جامعة قراردادی منافع نیو سازگار باشد .چنی ازوامی قادر ب انطباق با دیمدگاه
سنداگرا نسبت ب قرارداد خناهد بند و در عی حال از برخی گوارههای اخالقی خاص ک مستلو ب
حساب آوردن منافع غیر است قابلتاکیک نیست (.)Ghestin 2000: 96
مطابق ای دیدگاه ،همکاری بست ب ننع قرارداد درجمات متتلمف دارد .وی در بیمان درجمات
همکاری ب زوو برادری 3در قراردادهمای مجمانی ،زموو همبسمتگی در شمرکتهما ،و زموو یمک
هماهنگی ساده 4اشاره میکند ( .)Ghestin 2000: 92بنابرای  ،هرچند گست همبسمتگی را قاعمدهای
عا در حقنق قراردادها و جایگوینی برای اصل حاکمیمت اراده در نظمر نگرفتم  ،بم آن بم مثابمة
سطحی از همکاری ک صرفا در برخی از قراردادها الز است تنج کرده است.
تحلیل همبستگی قراردادی بر مبنای همکاری و برادری قراردادی

نظریات جدید همبستگی قراردادی از تاسیری ک دمنگ از تعهد ب حس نیت و همکماری ارائم کمرده
بند بسیار جلنتر رفت .از یک سن نظریات جدیدتر همبستگی ب نحنی بر عدازت معاوضی مبتنمی شمد؛
ب گنن ای ک از اشتاص صرفنظر از تعلق یا عد تعلق آنها ب طبقمة اجتمماعی خماص و صمرفا بمر
مبنای ارزیابی وضعیت آنها در رابطة قراردادی حمایت میکنمد ( .)TABI TABI G. 2011: 98از سمنی
دیگر ،درحازیک حس نیت مد نظر دمنگ مستلو رعایت درستکاری 6در رواب قمراردادی بمند و بمر
مبنای آن وج منای رفتارهای دارای سنءنیت محکمن ممیشمد ،نظریمات جدیمد همبسمتگی قمراردادی
جنب ای جدید ب تعهد ب حس نیت میافواید و بر طرفی قرارداد یمک تعهمد ایجمابی واقعمی مبنمی بمر
همکاری در طنل اجرای قرارداد تحمیل میکند؛ ب گنن ای ک هر یک از طمرفی بایمد «منمافع مشمروع
1. caractéristique typique du contrat
2. communauté d'intérêt entre les parties
3. fraternité
4. une simple coordination
5. loyauté
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دیگری» را زحاظ کند ،تعهدی ایجابی برای همکاری در جهمت تحقمق منضمنع قمرارداد دارد ( LeBrun
32

 ،)2011:و باید در رفع نیازها و تحقمق انتظمارات مشمروع طمرف مقابمل بکنشمد .بم ایم ترتیمب،

همبستگی متعاقدی را ب ای سمت سنق میدهند ک با ه برای تحقمق همدفی مشمترک تمالش کننمد،
اهدافی ه

سن را دنبال کنند ،و فعازیت طرف مقابل را تسهیل یا در آن مشمارکت کننمد ( DIESSE 1999:

 .)274ب همی دزیل ،برخی همبستگی قراردادی را بر مبنای وظیاة کمک متقابل و همکاری بی طمرفی
قرارداد یا تعهد ب مشارکت در یک کار مشترک تحلیمل کمردهانمد 0.در ایم زمینم  ،منظمنر از تعهمد بم
همکاری تعهد ب ملحنظ داشت منافع طرف مقابل قرارداد یما قمرار دادن خمند در جمای طمرف مقابمل
قرارداد در زمان اجرای تعهدات 2یا در مقا اعمال حقنق ناشی از قرارداد است (.)DIESSE 1999: 272
ب ای ترتیب ،بر مبنای نظریات جدیمد ،همبسمتگی قمراردادی بما ماماهی همیماری و بمرادری
قراردادی و وابستگی متقابل بی طرفی قرارداد پینند مییابمد ( )DIESSE 1999: 273و بمر اسماآ
آن تعهدات مثبتی بر عهدة طرفی قرار میگیرد ک بر ازوامات مربنط ب همبستگی و برادری مبتنمی
است و شامل تعهد ب همکاری و ننعدوستی و حتی تعهد ب ازخندگذشتگی میشند 3تا جایی کم
برخی قرارداد را «یک اتحاد مقدآ» 4تلقی کردهاند)Gregoire 2007: 33( 6؛ اتحادی از منمافع نسمبتا
متعادل و ابواری برای همکاری صادقان و اعتماد متقابل ک در آن ب جای خندخناهی همکماری و
کمک متقابل حاک است (.)LeBrun 2011: 33
 .0مطابق ای نظری  ،یک تعهد اوزی ب همکاری ،ک همکاری ننعدوستان ( )cooperation altruisteخنانده شمده ،مطمرح
می شند .بر ای اساآ ،قرارداد نتیجة اجتماع منافع طرفی اسمت و ممدینن بایمد قمرارداد را بمر اسماآ بهتمری منمافع
طلبکارش اجرا کند .ای شکل از همکاری مبتنی بر ارزشهای احترا  ،بمرادری ،و ازخندگذشمتگی اسمت و همدف آن
معرفی مجدد اخالق در قرارداد است .با ای حال ،ای شکل از همکاری بسیار نادر است .ماهن دو همکماری کم در
نظریة همبستگی قراردادی مد نظر قرار گرفت «فردگرایی همکاران » ( )individualism coopératifاست ،کم طمرفی
را ملو ب روی گرداندن از منافع شتصیشان نمیکند ،بلک پیشنهاد میکند منافع آنها تنهما از طریمق همکماری قابمل
تحقق است .هدف حقنق ارتقای ای همکاری بی طرفی است (.)LeBrun 2011: 38
2. de se mettre à sa place dans l’exécution des engagements souscrits
3. d’altruisme, voire d’abnégation
4. union sacrée
5. Cité à: Denis MAZEAUD, «Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle?», dans
L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, Paris, Dalloz, Presses Universitaires
de France et Éditions du Juris-classeur, 1999: 603, à la page 609, no 8.
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برخی از ای ه پیشتر رفت اند و همبستگی قمراردادی را بمر مبنمای عشمق برادرانم  0تحلیمل
میکنند .ب نظر آز سرین «حس نیت  ...شامل نیت خنب ،درستکاری ،تمایل برای عمل بم نامع
طرف مقابل قرارداد ،تمایل ب همکاری با او ،تسمهیل انجما وظیام از سمنی او ،و در یمک کمال
دوست داشت او ب مانند یک بمرادر 2اسمت .)TABI TABI 2014: 88( ».بم بماور او قمرارداد «بم
جایگاهی عازی برای جامع پذیری و دوستی تبدیل شده ک در آن هر یک از طرفی بمرای رعایمت
دقیق عدازت در ارتباط با دیگری تالش میکند.)Terré et al 2005: 43( 3».
نظریة کوردیه ،تحلیل همبستگی قراردادی بر مبنای قبول مسئولیت نسبت به منافع دیگری

4

کنردی  ،ک قائل ب زوو مبتنی کردن نظریة عمنمی قرارداد بر همبستگی قراردادی بند ،بم منظمنر
اعمال عدازت معاوضی پیشنهاد شناسایی ای نظری از دو جهت مادی و حقنقی 6را مطرح کرد .بم
نظر او ،از نظر مادی ،همبستگی قراردادی از دو عنصری ک اجازة ایجاد و حاظ تعادل قراردادی را
میدهد تشکیل شده است 2.ای دو عنصر ب ترتیب پینند همبستگی منجند بی طمرفی و سمازش
منافع 3است ک در سطح محتنای قرارداد مطرح میشند .ب نظمر او ،همبسمتگی هم جمنهر و هم
جنس قرارداد 1تلقی میشند و منظنر از آن ای است ک همر یمک از طمرفی در ارتبماط بما منمافع
دیگری «قبنل مسئنزیت» کند .از نظر سازش منافع نیو ،کنردی  ،از دو اصل تبعیت میکنمد« :اصمنل
تناسب و انسجا  3ک ب مرحل تعیی محتنای قرارداد مربنط میشند» .در مرحلمة اجمرا و انحمالل
قرارداد ،ای اصنل تبدیل ب تعهد ب تناسب و انسجا میشنند (.)TABI TABI G. 2011: 98
ب نظر کنردی  ،برای حمایت از تعادل ،همبستگی قراردادی از دیدگاه زیبرال نسبت بم قمرارداد

1. l’amour fraternel
2. aimer comme un frère.
3. «devient un haut lieu de sociabilité et d'amitié où chacune des parties tache de rendre toute justice à
l'autre» Cité à: A. SÉRIAUX, Droit des obligations, no 55 in fine; rappr. Ph. LE TouRNEAU,
Encycl. Dalloz droit civil, VO Bonne foi, n 44.
4. Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier
5. l'identification matérielle et juridique
6. le solidarisme contractuel serait composé de deux éléments qui permettent de concevoir et de
préserver l'équilibre obligationnel
7. conciliation des intérêts
8. consubstantielle au contrat
9. les principes de proportionnalité et de cohérence
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پیشتر میرود و منجر ب ورود دو تعهد دیگر ب قمرارداد ممیشمند :تعهمد بم بردبماری 0در برابمر
شتصی ک در اجرای تعهدات قراردادی با دشناری مناج شده است و تعهد ب اصالح (تعمدیل)

2

در مناردی ک قرارداد در معرض تیییر در اوضاع و احنال بیرونی قرار گرفت است .ای ها مجمنع
ابوارهای همکاری و تعاوناند ک اجازة ایجاد و حاظ تعادل قراردادی را ممیدهنمد (

TABI TABI

.)G. 2011: 99
در مقابل از نظر حقنقی همبستگی قراردادی یک اصل هدایتکنندظ حقنق منجمند و سمازندة
قناعد جدید محسنب میشند و از ای حیث ای تعهد نباید با حس نیت ،ک قلممرو محمدودتری
دارد ،خل شند ( .)TABI TABI G. 2011: 99کنردی در خصنص نحنة تاکیمک بمی همبسمتگی
قراردادی و ارادهگرایی تحلیلی ویژه ارائ میکند .ب بماور وی ،ارادهگرایمی قمراردادی ممرادف «بم
حساب آوردن» 3منافع طرف ضعیفتر قرارداد است؛ درحازیک همبستگی قراردادی معمادل «قبمنل
مسئنزیت» 4در زمینة منافع طرف ضعیفتر است ( .)TABI TABI G. 2011: 102بم بماور کنردیم ،
ماهن «ب حساب آوردن» نمایندة رویکرد ارادهگرا و فردگرا در ارتباط با قرارداد محسنب میشند.
اشتاص در رابطة قراردادی باید مراقب منافع خند باشند .طرفی قرارداد نمیتناننمد ممدعی شمنند
بدون عل یا بدون عل کافی اقدا ب انعقاد قرارداد کمردهانمد .بما همدف ایجماد ازواممات حمداقلی
شاافیت ،دکتری زیبرال با قرار دادن اشتاص در معرض ازوامات مربنط ب رفتارهای منامی (تعهمد
ب عد فعل) 6ب طرفی قرارداد صداقت خاصی را تنصی ممیکنمد 2.در قمنانی ممدنی کشمنرهای
متتلف ای تعهد ب عد انجا دادن کار ،با وضع برخی قناعد ،نظیر عیمنب اراده و حسم نیمت و
تعهد ب اطالعرسانی ،طرفی از انجا دادن رفتارهای زیانبار برای منمافع طمرف مقابمل خمند منمع
1. le devoir de tolérance
2. le devoir d'adaptation
3. prise en compte
4. la prise en charge
5. des règles caractérisées principalement par des comportements de nature négative: les obligations
de ne pas faire

 .2منظنر کنردی از تعهد ب عد فعل زووما تعهد ب ترک فعل نیست .چنانن وی تعهد ب ارائة اطالعات را با وجمند تعهمد
ب فعل مثبت بندن آن مصداق تعهد ب عد فعل میداند .منظنر وی تعهدی اسمت کم از ورود زیمان بم طمرف مقابمل
اجتناب میکند ،بدون اینک شت

متعهد ب جلب مناعت برای طرف مقابل باشد.
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شده اند؛ مثال ممننعیت عد ارائة اطالعمات تعیمی کننمده بمرای رضمای طمرف دیگمر قمرارداد یما
فریبکاری .ب نظر وی ،رویة قضایی معمنال بمرای ایم قسم رفتارهما تحمت عنمنان حسم نیمت
ضمانت اجرا در نظر میگیرد .همة ای تعهدات ،اع از اینک ناشی از دکتمری یما قماننن یما رویمة
قضایی ،باشند در «زوو احترا ب منافع هر یک از طمرفی رابطمة تعهمدی» کم کنردیم آن را «بم
حساب آوردن» میخناند خالص میشمند .بنمابرای  ،ماهمن بم حسماب آوردن عبمارت اسمت از
همکاری با طرف قرارداد ب صنرت کامال عینی و محدود شدن ب حداقلی از همکماری کم شمامل
ارائة اطالعات یا آگاهیهای اساسی است ،ک بم طمرف مقابمل امکمان انعقماد آگاهانمة قمرارداد را
میدهد .همننی  ،ب حساب آوردن شامل اجرای صادقانة محتنای قمرارداد نیمو ممیشمند (

TABI

.)TABI G. 2011: 104
در مقابل ،کنردی در تعریف «قبنل مسئنزیت» آن را شامل تعهدات منای ناشمی از حسم نیمت
میداند و متعاقدان را از انجا دادن رفتارهایی ک منجب کاهش یا از بی بردن منافع طمرف مقابمل
میشند منع میکند .با ای حال وی بر آن است ک تعهد ب حس نیت ،اع از زوو احترا ب منافع
دیگری یا ب حساب آوردن منافع دیگری ،نمیتناند مبنای همبستگی قراردادی قمرار گیمرد .چمنن
قلمرو همبستگی قراردادی بسیار گسترده است .ب ای ترتیب ،ب نظر کنردی همبستگی بی طرفی
قرارداد ب معنای قبنل مسئنزیت است ک گستردهتر از بم حسماب آوردن منمافع دیگمری اسمت و
شامل تعهدات مثبت نیو میشند (.)TABI TABI G. 2011: 105
ازی رو ،ب منظنر حمایت بیشتر از تعادل قراردادی و منافع مشمروع طمرفی کنردیم در برابمر
ماهن «ب حساب آوردن» ماهن «قبنل مسئنزیت» را پیشنهاد میدهد .ب نظر وی «احترا گذاشمت
ب معنای پذیرفت نیست .احترا گذاشت شامل ب حسماب آوردن ممیشمند ،نم قبمنل مسمئنزیت.
تااوت بی حس نیت و همبستگی قراردادی از اینجا مشت

میشند .حس نیت طمرفی را ملمو

میکند ک ب منافع دیگری احترا بگذارند .اما همبستگی با قبمنل متقابمل مسمئنزیت در ارتبماط بما
منافع دیگری از سنی هر یک از طرفی قرارداد شناخت میشند .بنمابرای بمی ایم دو تاماوت در
درج وجند دارد .اوزی ،طرفی را ملو میکند در رفتار خند منافع دیگری را بم حسماب بیماورد،
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درحازیک دومی شامل بنا کردن ناع یکی از طرفی در منضنع رفتار دیگری ممیشمند( 2»0.

TABI

.)TABI G. 2011: 107
تحلیل همبستگی بر مبنای خوانایی قراردادی

9

برخی بر تعریف کنردی از همبستگی قراردادی ب قبنل مسئنزیت انتقاد کردهاند (
109

TABI TABI G.

 )2011:و ب جای آن همبستگی قراردادی را بر مبنای خنانایی قراردادی تحلیل کمردهانمد .بم

نظر ایشان منظنر از خنانایی قابل فه بندن است .خنانایی دارای دو معنی اسمت .از یمک سمن بم
معنی قابل خناندن بندن مت است ک ای معنا در بحث حاضر مد نظمر نیسمت .در تحلیمل نظریمة
همبستگی قراردادی منظنر از خنانایی قابل درک یما قابمل فهم بمندن 4اسمت .بنمابرای  ،خنانمایی
قرارداد عبارت است از «امکان درک رفتارهای طرف قرارداد ،وضمنح سمتنان و رفتارهمای او ،یما
حتی درک منطقی ماهن یا هدف اقدا وی» 6.ب ای ترتیب «فراه آوردن خنانایی بمرای غیمر بم
معنی ای است ک ب وی اجازه دهی رفتارهای ما را درک کند» (.)TABI TABI G. 2011: 110
ب باور ایشان ،خنانایی قراردادی در خدمت قرارداد است و در واقع منجب سازش بی منمافع
نسبی طرفی قرارداد است .سازش بی منافع مستلو اجرای یمک سمری تعهمدات رفتماری مثبمت

2

(تعهد ب فعل) است ک اجرای آنها امکان ایجاد «مای قراردادی» 3را میدهد و قرارداد را تبدیل ب
ملک طرفی  1میکند (.)TABI TABI G. 2011: 111
ب ای ترتیب خنانایی شامل «امکان هر یک از طرفی برای درک جوئیات تعهد خمند ،داشمت
درک کافی از قرارداد ،انعقاد قرارداد با عل کافی ،یا داشت درک مشترک در خصنص منافعی است
ک مشتصا انتظارات مشروع هر یک از طرفی را با ه درمیآمیود .خنانمایی مسمتلو ایجماد یمک
دیازنگ واقعی است ک ب طرف قنیتر امکان بررسی هنیت طرف ضعیفتر را بدهمد؛ آننم بم
1. ériger l'intérêt d'une partie dans l'objet du comportement de l'autre
2. Cité à: A.-S. COURDIER-CUISINIER, Le solidarisme contractuel, note 7, n 503: 316.
3. lisibilité
4. compréhensibilité ou d'intelligibilité
5. aptitude à comprendre les agissements du cocontractant, d'accéder à l'intelligibilité de son propos,
de ses agissements, ou encore de saisir discursivement le sens ou la finalité de son action
6. devoirs positifs comportementaux
7. nous contractuel
8. la propriété des parties
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طرف قنیتر امکان درک انتظارات مشروع طرف مقابل و تحقق آنها بمدون زطمم زدن بم منمافع
خند را میدهد» (.)TABI TABI G. 2011: 111
ج) تحلیل و نقد نظریة همبستگی قراردادی

نظریة همبستگی قراردادی نیو مانند نظریة حاکمیت اراده از جهات متتلف منرد انتقاد حقنقدانمان
قرار گرفت است .برخی از ای انتقادات عناصر اصلی نظریمة همبسمتگی قمراردادی را همدف قمرار
میدهد و برخی نیو در پاسخ افراطهایی است کم برخمی همناداران ایم نظریم در تبیمی نظریمة
همبستگی مطرح کردهاند .اه ای انتقادات عبارتاند از:
 .0گات شد ک یکی از ویژگیهای اصلی نظریة همبستگی نای طبیعی تلقی کردن خندخمناهی
طرفی و مکلف شدن آنها ب همکاری با طرف مقابل و در نظر گرفت و قبنل مسئنزیت در ارتباط
با منافع طرف مقابل است .با ای حال ب ای جنب از ای نظری برخی حقنقدانان انتقاد کردهاند.
کربننی یکی از کسانی بند ک ب دمنگ از ای جهت ک او میگات اصمل همکماری یمک تعهمد
واقعی بی متعاملی ایجاد میکند انتقاد کرد ( .)Jamin 2005: 15او نگاهی کنای آمیو ب نظریات دممنگ
داشت و نظریات وی را ب خناب و خیال تشبی میکرد« :عجیب است ک در زمان ای کم ازدواج تما
حد زیادی تبدیل ب قرارداد شده برخی خناب تبدیل همة قراردادها ب ازدواج را دیدهانمد 0».بم نظمر
کربننی  ،برخالف تلقی هناداران نظریة همبستگی قراردادی ،ک قرارداد را جایگماهی بمرای همکماری
متقابل و دوستانة طرفی تلقی میکنند ،قرارداد بیشتر حاصل یک «همکاری خصمان » 2است و در همر
قرارداد تحت پنشش همکاری تعارضی پنهان است ک بر اساآ آن هر یک از طرفی قبل از هر چیمو
میکنشد منافع خند را محقق سازد (.)LeBrun 2011: 33
همننی گات شده غیرخناهی میایر فلسما و روانشناسمی قمراردادی اسمت .چمنن اشمتاص
قرارداد را در بدو امر برای نیل ب منافع خند منعقد میکنند و مطابق نظر آزادیگرایان نیو نبایمد بم
غیر ضرر وارد شند ( .)Gregoire 2007: 288مجبنر کردن یکی از طرفی ب عمل بمر مبنمای منمافع
دیگری ،حتی ب زیان منافع خند ،ب برخنرد متعادل ارادهها کمک نمیکند

(286

.)Gregoire 2007:

1. Cité à: Jean CARBONNIER, Droit civil, t. 4 «Les obligations», 22e éd., coll. «Thémis», Paris,
P.U.F., 2000: 227.
2. coopération antagoniste
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هدف از ایجاد تعادل 0بر مبنای حس نیت تضمی وجند ه زیسمتی مسمازمتآمیمو بمی حقمنق و
آزادیها از طریق ایجاد زمین ای است ک در آن هر یک از طرفی قمادر اسمت بم طمنر معقمنل و
متعارف از منافع خند دفاع کند .اگر ای ایجاد تعادل را ب سطحی برسانی کم یکمی از طمرفی در
وضعیتی قرار گیرد ک برای مراقبت از منافع طرف مقابل از ناع خمند بگمذرد ،وضمعیت جدیمدی
ایجاد کردهای ک ب اندازة نابرابری فعلی ،ک قصد تعدیل آن را داری  ،زیانبار است؛ اما ای بار بم
ناع طرفی ک در منضع ضعیفتر قرار دارد (.)Gregoire 2007: 285
 .2گات شد یکی از ویژگیهای اصلی نظریة همبستگی حمایت آن از مداخل در قرارداد ب منظنر
حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد است .بر ای ویژگی ای نظریم از چنمد جهمت انتقماد وارد شمده
است .از یک سن گات شده نظریة همبستگی قراردادی منجمب تضمعیف نیمروی ازموا آور قمرارداد و
امنیت قراردادی 2میشند .در ای خصنص گاتم شمده امنیمت حقمنقی پایمة ثبمات اقتصمادی اسمت
( )BRIEND 2015: 319و قرارداد ابواری برای پیشبینی و تصمی

گیری بمرای آینمده اسمت ( Cédras

 .)2003ازی رو ،برقراری سیستمی از مقررات واضح ،راهحلهای ثابت ،و مااهی دقیمق الزممة تحقمق
امنیت حقنقی است و مااهی بیثبات و متییری 3مانند حس نیت و همبستگی از ای منظر ک با خمند
پیشبینیناپذیر بندن ب همراه میآورد و نیروی ازوا آور قرارداد و امنیت معمامالت را متتمل ممیکنمد
پذیرفتنی نتناهد بند .)LeBrun 2011: 34( 4از سنی دیگر گات شده اعمال نظریمة همبسمتگی خطمر
شدید استبداد قضایی را ب همراه دارد ( )Cédras 2003و «منجب ارشادگرایی فراگیر بم ویمژه از نمنع
قضایی آن میشند» (زنک اوبر و کمنالر دوتیمنل  .)33 :0331همننمی گاتم شمده چنمی نظریم ای
میتناند دخازتهای مستبدانة قانننگذاران و قضات در اعمال حقنقی را تنجی کند و سلب آزادی و
1. reequilibrage
2. la sécurité contractuelle
3. concepts mous

 .4در واقع ،معامل گران وقتی ب طنر معمنزی قادر ب پیشبینی آثار عمل خند نیسمتند ممکم اسمت از انعقماد معاملم بازداشمت
شنند ( .)BRIEND 2015: 319همننی  ،ای نظری زمینة سنءاستااده را فراه میکند و در صنرت پذیرش ایم نظریم
هر گاه تاجری در کسبوکار خند منفق نشند یا ب سند منرد انتظار خند نرسمد بم قاضمی مراجعم ممیکنمد و تقاضمای
مذاکرة مجدد از طرف دیگر قرارداد را مطرح میکند .با هر تیییر وضعیت اقتصادی ،وارد فاز جدیدی از ممذاکره ممیشمنی
ک ممک است دائمی شند؛ درحازیک هر کسبوکاری مستلو پذیرش ریسک است (.)Cédras 2003
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امنیت حقنقی افراد را ب بهانة عدازت و مصلحت منج و مطلنب جلنه دهد؛ درحازیک همیش ایم
احتمال وجند دارد ک قضات ب خطا بروند (قاسمی)314 :0311 ,
 .3گات شد یکی از ویژگیهای اصلی نظریة همبستگی تأکید آن بر زوو مبتنی سماخت حقمنق
قراردادها بر نابرابریهای منجند بی طرفی ب جای آزادی و برابری طبیعی افمراد اسمت .بما ایم
حال ،ب رغ اینک نظریة همبستگی قراردادی با انگیوة مقابل با نابرابریهای منجند بمی متعاقمدی
و در نظر گرفت نابرابریهای منجند بی طرفی در تنظی قناعد حاک بر حقنق قراردادها مطمرح
شده ،اعمال ای نظری ممک است ب جای اینک ب ایجاد تعادل بی طمرفی منجمر شمند منجمب
تشدید ای عد تعادل و تضعیف بیشتر طرف ضعیفتر قرارداد شند .بمر هممی مبنما ،کریسمتنف
ژم  ،در مقا یکی از طرفداران اصلی همبستگی قراردادی ،نگرانی خند را از اینکم تاسمیر بسمیار
گستردة ماهن حس نیت ممک است تأثیر عکس داشت باشد و ب زیان طرف ضمعیفتمر قمرارداد
تما شند ابراز کرده است 0.ای ویژگی منجب شد رسازت اجتمماعی 2همبسمتگی قمراردادی زیمر
ساال برود .چنن ملو کردن طرف ضعیفتر قرارداد ب رعایمت صمداقت و درسمتکماری ممکم
است ب جای بازگرداندن تعادل قراردادی منجب ضعیفتر شدن وی شند.)LeBrun 2011: 36( 3
 .4یکی دیگر از انتقادات وارده ب نظریة همبستگی قراردادی ای است ک ایم نظریم منجمب
خل حقنق و اخالق شده است؛ درحازیک تمایو ایم دو اساسمی اسمت

(2003

 .)Cédrasهمدف

حقنق قراردادها نباید کمال بشر( 4آنن هدف اخالق است) باشد و در حقنق قراردادها انسان باید
آنگنن ک هست دیده شند ن آنگنن ک باید باشد .)Terré et al 2005: 46( 6ازی رو ،با تنج بم
1. Christophe JAMIN, «Quelle nouvelle crise du contrat? Quelques mots en guise d’introduction»,
dans Christophe JAMIN et Denis MAZEAUD (dir.), La nouvelle crise du contrat: actes du
colloque organisé par le centre René-Demogue de l’Université de Lille II, le 14 mai 2001, Paris,
Éditions Dalloz, 2003: 7, aux pages 23 et 24, note 64.
2. vocation sociale

 .3همننی گات شده با تحمیل یک تعهد اضافی مبنی بر عمل ب ناع طمرف مقابمل قمرارداد ،حتمی در غیماب نمابرابری یما
بیعدازتی ،نظریة همبستگی قراردادی با اصل اساسی مسئنزیت مدنی ،ک هر شت

را ملو ب مراقبمت از منمافع خمند

میکند ،در تعارض قرار میگیرد (.)LeBrun 2011: 35
4. perfectibilité de l'être humain
5. Le droit des contrats doit être conçu en fonction de l'homme tel qu'il est et non tel qu'on voudrait
qu'il fût
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اینک انسان اتا ب دنبال ب حداکثر رساندن منافع خنیش است نمیتنان از وی انتظمار داشمت کم
منافع طرف مقابل خند را در نظر بگیرد و برای تحقق منافع طرف مقابل عمل کند.
 .6ای ایراد بر نظریة همبستگی قراردادی وارد شده ک در آن قلممرو بسمیار گسمتردهای بمرای
حس نیت در نظر گرفت شده و حس نیت با برادری قراردادی و عشق ب غیمر 0خلم شمده اسمت
(2011: 34-36

)LeBrun؛ رویکردی ک منجب شده ای نظری ممبه  ،آرممانگرایانم  ،آسممانی ،2و

غیرواقعی تلقی شند ( .)LeBrun 2011: 37زیرا ،برادری شمامل برخمی احساسمات نظیمر عشمق یما
دوستی بسیار شدید است؛ اما حقنق نمیتناند چنی احساساتی را تحمیل کند و نمیتنان آنهما را
منضنع ضمانت اجرای حقنقی قرار داد (.)Gregoire 2007: 282
 .2برخی استقالل نظریة همبستگی را زیر ساال بردهاند و بر آناند ک راهحلهای ارائم شمده از
سنی هناداران ای نظری را میتنان با مراجع ب برخی مااهی سنتی نظیر حس نیت ،نظ عمنمی
اقتصادی حمایتی 3،و حتی نظریة سبب قرارداد تنجی کرد .ب همی دزیل ای اشمکال مطمرح شمده
ک ای نظری فاقد ننآوری و صرفا یک نظریة تنصیای 4است (.)Cédras 2003
در مجمنع ب نظر میرسد عمدة ای ایرادها ناظر بر برداشتهای افراطمی از نظریمة همبسمتگی
قراردادی و تحلیل آن بر مبنای غیرخناهی و دوستی و عشق برادران است؛ درحازیک چنانن ایم
نظری بر مبنای زوو تنظی قناعد حقنق قراردادها بر مبنای نابرابریهای منجند بی طرفی تحلیل
شند ،چنی اشکاالتی را نمیتنان بر ای نظری وارد دانست .در واقع درست است کم در قمرارداد
هر یک از طرفی خندخناهان ب قرارداد مینگرد و ب دنبال بم حمداکثر رسماندن منمافع خمنیش
است ،اما ،حقنق نباید بر ای خندخناهی مهر تأیید بونمد و همر جما ایم خندخمناهی منجمر بم
سنءاستااده از طرف مقابل یا منجب کسب مناعتی ناروا شند قناعد حقنقی بایمد بما ایم رفتارهما
مقابل و از طرف ضعیفتمر حمایمت کنمد .بنمابرای  ،همبسمتگی قمراردادی نبایمد اجبماری کمردن
غیرخناهی و رفتار با طرف مقابل قرارداد مثل یک دوست و برادر تاسیر شند؛ بلک باید بر ای مبنا
تاسیر شند ک اگر احد طرفی در رابطة قمراردادی از آزادی خمند سمنءاسمتااده کمرد ،نبایمد از او
1. amour de son prochain
2. angélique
3. l’ordre public économique de protection
4. descriptive
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حمایت شند .ازی رو ،طرح ایدة مبتنی کردن نظریة عمنمی قراردادها بر نمابرابریهمای منجمند در
رواب قراردادی در انطباق با تحنالت دنیای امروز قرار دارد؛ اما افراط در ای زمین و تحمیل تعهد
ب غیرخناهی و ترجیح منافع غیر بر منافع خند اساسا با ماهیت و فلساة قرارداد در تعارض است.
مبحث سوم :آثار نظریة همبستگی قراردادی
قناعد عمنمی قراردادها عمدتا بر مبنای اصل حاکمیت اراده تنظی شده است .بنمابرای  ،قمراردادی
ک بدون وجند عینب اراده منرد تنافق طرفی قرار میگیرد ،در صنرتی ک میایر نظم عممنمی و
اخالق حسن نباشد ،نسبت ب طرفی قرارداد الز االتباع است و احد طمرفی نممیتنانمد بم بهانمة
ناعادالن بندن بتشی از مااد قرارداد یا انعقاد ناآگاهانمة قمرارداد (ممادامی کم منجمر بم اشمتباه در
منضنع معامل نشند) یا اضمطراری بمندن انعقماد قمرارداد از اجمرای قمرارداد امتنماع کنمد .نظریمة
همبستگی قراردادی منجب تعدیل ای وضمعیت خناهمد شمد .در اصمالحات اخیمر قماننن ممدنی
فرانس  ،تیییرات عمدهای در زمینة حقنق قراردادهای سنتی صنرت گرفت ک عمدتا ناشی از نظریة
همبستگی قراردادی است  .برای ای منظنر در ادام تأثیر ای نظری بمر اصمالحات جدیمد حقمنق
مدنی فرانس و زوو یا عد زوو انجا دادن اصالحات مشاب در حقنق ایران بررسی میشند.
الف) تأثیر نظریة همبستگی قراردادی بر اصالحات جدید حقوق مدنی فرانسه

در اصالحات جدید قاننن مدنی فرانس هر دو نظریة آزادی قراردادی و همبسمتگی قمراردادی ممد
نظر قرار گرفت و ننعی «ترکیب ماهران » ارائم شمده ( )Gijsbers 2016: 4و در واقمع تعمادزی بمی
عدازت قراردادی و حاکمیت اراده ایجاد شده اسمت ( .)Asfar-Cazenave 2015: 729در اصمالحات
جدید قاننن مدنی فرانس  ،اصل آزادی قراردادی بمار دیگمر تأییمد و تنهما نظم عممنمی بم منوزمة
محدودیت آن در نظر گرفت شد (مادة  .)0012همننی نیروی ازوا آور قرارداد نیمو در ممادة 0013
قاننن جدید ،ک بر اساآ آن قراردادی ک مطابق قاننن منعقد میشند نسمبت بم طمرفی قمرارداد
جایگاه قاننن را خناهد یافت ،تأیید شد ( .)Flaicher-Maneval & Carton 2016با ای حمال ،یکمی
از اهداف مه اصالحات اخیر قاننن مدنی فرانس «تقنیت عدازت قراردادی» و «ارائة راهکارهمایی
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برای حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد» بند( 0ننری ینشانلنئی و شاهی  )213 :0333و ب همی
دزیل برخی آثار نظریة همبستگی قراردادی نیو در اصالحات جدید دیده میشند ک در واکمنش بم
واقعیتهای جدید حقنق قراردادها وضع شدهاند (.)Gijsbers 2016: 4
عمدة منارد تحدید اصل آزادی قراردادی تحت تأثیر نظریة همبستگی قراردادی عبارتاند از:
 .0درحازیک قبل از اصالحات اخیر مطابق مادة  0034رعایت حس نیت فق در مرحلة اجرای
قرارداد ازوامی بند

(2016

 )Lacroixدر مادة  0014قاننن جدید تعهد ب حس نیت گسترش یافت و

رعایت حس نیت در مرحلة مذاکره و انعقاد و اجرای قرارداد ازواممی شمد (
2016

& Flaicher-Maneval

 .)Cartonدر ای ماده آمده است« :قراردادها باید با حس نیت منرد مذاکره قرار گیرند ،منعقد

شنند ،و اجرا شنند .ای حک مربنط ب نظ عمنمی است» 2.بر ای اساآ رعایت حسم نیمت از
سنی طرفی قرارداد ،چ در مرحلة مذاکرات پیش از قرارداد چ در مرحلة انعقاد قمرارداد چم در
مرحلة اجرای قرارداد ،ازوامی است .زوو رعایت حس نیت در ای مراحل از قناعد مربنط ب نظم
عمنمی است ک تراضی برخالف آن ممک نیست.
 .2یکی از آثار نظریة همبستگی قراردادی تعهد طرفی قرارداد ب ارائة اطالعات ب طرف مقابل
است .از ای منظر ،در اصالحات قاننن مدنی فرانس در سال  2102ممادة  0002-0ایم قماننن بم
تعهد ب ارائة اطالعات اختصاص یافت و بر اساآ آن هر یک از طرفی قرارداد ک اطالعاتی را در
اختیار داشت باشد ک برای ارادة طرف دیگر اهمیت تعیمی کننمده دارد مکلمف اسمت او را از ایم
اطالعات آگاه سازد؛ ازبت مشروط بر اینک طرف قرارداد قانننا از ای اطالعات ناآگاه باشمد یما بم
طرف مقابل خند اعتماد کرده باشد .در ای منارد تتلف طرف مقابل از ای تعهد میتناند حسمب
منرد تحت عننان تدزیس یا اشتباه زمین ساز انحالل قرارداد شمند یما در صمنرت اجتمماع شمرای
مسئنزیت مدنی منجب مسئنزیت غیرقراردادی شند.
در ای ماده آمده است« :هر یک از طرفی قرارداد ک اطالعاتی را در اختیمار داشمت باشمد کم

 .0در قاننن جدید فرانس  ،ب منظنر تقنیت اختیارات قاضی و با هدف تنسعة عدازت اجتماعی بم سم اصمل حسم نیمت،
صداقت ،و برابری قراردادی تنج ویژهای شده است (ننری ینشانلنئی و شاهی .)214 :0333
2. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
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اهمیت آنها برای ارادة طرف دیگر تعیی کننده است مکلف است او را از ای اطالعات آگاه سازد؛
مشروط بر اینک شت

یادشده قانننا از ای اطالعات ناآگاه باشد یا ب طرف مقابل خمند اعتمماد

کرده باشد .با ای حال ای تعهد ب ارائة اطالعات شامل تتمی ارزش منضنع معاملم نممیشمند.
اطالعاتی دارای اهمیت تعیی کننده هستند ک رابطة مستقی و ضروری با محتنای قرارداد یا طرفی
عقد دارند .اثبات اینک طرف مقابل متعهد بر ارائة یمک سمری اطالعمات خماص اسمت بمر عهمدة
شتصی است ک مدعی است اطالعات باید ب وی داده شند؛ اما پس از اثبات ای امر اثبات ارائمة
ای اطالعات ب طرف مقابل بر عهدة متعهد ارائة اطالعات است .ای تعهد قابل اسقاط یما محمدود
کردن نیست .عالوه بر مسئنزیت شتصی ک دارای چنی تعهدی است ،نقض ای تعهمد ممیتنانمد
ب ابطال قرارداد تحت شرای مقرر در مادة  00031و بعد ای قاننن بیانجامد».

0

مبنای اصلی پیشبینی چنی حکمی در قاننن مدنی فرانس ایجاد زمینة شکلگیری صحیح اراده
و تصمی گیری آگاهان برای طرف معامل است .ب همی دزیل در انتهای ماده مقرر شده اسمت کم
چنانن عد اجرای ای تعهد سبب زوال ارادة طرف معامل شند ،تحت شرای مقرر در مادة 0031
ای قاننن قرارداد ممک است در معرض ابطال قرار گیرد.
 .3در مادة  0043قاننن جدید «سنءاستااده از وضعیت وابستگی طرف مقابل» در صمنرتی کم
منجر ب تحصیل تعهدی شند ک در صنرت نبند چنی ضرورتی پذیرفت نمیشد و از ایم طریمق
امتیاز آشکارا گوافی تحصیل شند اکراه (اکراه اقتصادی) 2تلقی شده اسمت

(2016: 7

 .)Gijsbersدر

مادة  0043قاننن مدنی فرانس مصنب  2102آمده بند« :وقتی ک یکی از طرفی با سمنءاسمتااده از
وضعیت وابستگی ک طرف مقابل وی در آن قرار دارد بر او تعهدی تحمیمل کنمد کم در صمنرت
1. Art. 1112-1 »Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante
pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière
ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir
d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance
déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la
qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que
l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les
parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était
tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les
»conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
2. violence économique
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فقدان چنی مضیق ای پذیرفت نمیشد و امتیازی ناروا کسب کند نیو اکراه محسنب میشند» 0.ایم
ماده در سال  2101اصالح شد و قلمرو اکراه اقتصادی محدود ب مناردی شد ک وابستگی شت
ب طرف قرارداد باشد« :وقتی ک یکی از طرفی با سمنءاسمتااده از وضمعیت وابسمتگی کم طمرف
مقابلش ب او دارد بر او تعهدی تحمیل کند ک در صنرت فقدان چنی مضیق ای پذیرفت نمیشد و
امتیازی ناروا کسب کند نیو اکراه محسنب میشند».

2

ازبت شرط اکراه محسنب شدن سنءاستااده کسب امتیاز غیرمتعارف است .ازی رو «اگر قمرارداد
بر مبنای قیمت عادز منعقد شمند ،قمرارداد ناشمی از نیماز اقتصمادی قابمل ابطمال نتناهمد بمند».

3

(.)Gijsbers 2016: 7
 .4در مادة  0030اصالحات جدید ،در قراردادهای ازحاقی شروطی ک «عد تعادزی قابل تنجم
بی حقنق و تعهدات طرفی ایجاد میکند» ناننشمت تلقمی شمده اسمت .قبمل از اصمالحات اخیمر
ممننعیت شروط غیرمنصاان (تحمیلی) محدود ب قراردادهای مصمرف 4و قراردادهمای مبتنمی بمر
وابستگی 6بند .اما در اصالحات جدید عد اعتبار ای شروط صمرفنظمر از نمنع طمرفی قمرارداد
(مصرفکننده ،بنگاه تجاری ،و  )...ب مثابة قاعدهای عمنمی بم هممة قراردادهمای ازحماقی تسمری
یافت (.)Gijsbers 2016: 8
مطابق مادة  0030قاننن مدنی جدید فرانسم «در یمک قمرارداد ازحماقی ،همر شمرط غیمر قابمل
مذاکرهای ک از قبل تنس احد طرفی تعیی شده باشد و منجب ایجاد یک عد تعادل قابل تنج
1. Article 1143 Modifié par Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 - art. 2: “Il y a également
violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son
cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle
”contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
2. Article 1143 Modifié par LOI n 2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5: “Il y a également violence
lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son
égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et
”en tire un avantage manifestement excessif.

 .3در طرح اوزی  ،عبارت «سنءاستااده از وضعیت اضطرار» 3نیو بند؛ اما در نهایت حذف شمد .هرچنمد در گوارشمی کم ضمم
ابالغیة ای قاننن صادر شد تاسیری گسترده از ای ماده اتتا شد :ای ماده «محدود ب وابستگی اقتصادی نیست .در واقمع
همة فروض وابستگی مد نظر است؛ آنن امکان حمایت از طرف ضعیف را فراه میکند.)Gijsbers 2016: 7( ».
4. Article L. 132-1 du Code de la consommation
5. Article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce
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بی حقنق و تعهدات طرفی قرارداد شند ناننشت تلقمی ممیشمند  .»...در نسمتة قبلمی ایم مماده
عبارت «شرط غیر قابل مذاکرهای ک از قبل تنس احد طرفی تعیی شده باشد» نیامده بند .امما بما
اصالح مادة یادشده در سال  2101ای شرط افووده شد (.)Pédamon 2018: 112
 .6مطابق مادة  0036اصالحات جدید ،در صنرتی ک در اوضاع و احنال تیییری رخ دهمد کم
در زمان انعقاد قرارداد قابل پیشبینی 0نبنده و ای تیییر منجب گرانی بیش از حد اجمرای قمرارداد
برای یکی از طرفی شند ،راهکارهایی برای حمایت از ای شت

در نظر گرفتم شمده اسمت .در

ای ماده آمده است« :اگر تیییر غیر قابل پیشبینی اوضاع و احنال نسبت بم زممان انعقماد قمرارداد
اجرای قرارداد را برای یکی از طرفی  ،ک ریسک را نپذیرفت است ،بیش از حد هوین بر کند ،طرف
یادشده میتناند از طرف مقابل خند تقاضای مذاکرة مجدد در خصنص قمرارداد کنمد .او در دورة
مذاکرة مجدد ب اجرای تعهدات خند ادام میدهد .در فرض عد قبنل یا شکست مذاکرة مجمدد،
طرفی میتنانند بر فسخ قرارداد در تاریخ و بر اساآ شرایطی ک تعیی میکنند تنافق کننمد یما بما
تنافق مشترک از قاضی تقاضا کنند ک قرارداد را با اوضاع و احنال جدید تطبیق دهمد .اگمر تنافمق
در مهلت معقنل محقق نشد ،قاضی میتناند ب درخناست احد طرفی قرارداد را بر مبنمای شمرای
و تاریتی ک تعیی میکند اصالح کند یا ب حیات قرارداد پایان دهد».

2

بنابرای  ،مطابق ای ماده ،در وهلة اول وی میتناند تقاضای مذاکرة مجدد کنمد .در صمنرت رد
ای درخناست ،طرفی میتنانند بر فسخ قرارداد تنافق کنند .در صنرت عد امکان تنافق بمر ایم
منارد در یک مدت معقنل ،یکی از طرفی میتناند ب تنهایی از قاضی تقاضای تعمدیل قمرارداد یما
 .0در ای زمین نظریة عد پیشبینی ( )Théorie de l'imprévisionدر انطباق کامل با نظریة همبستگی دانست شده اسمت؛
از ای جهت ک از طریق نظریة عد پیشبینی امکان ایجاد سازش بی منافع طرفی قرارداد را فراه میکنمد ( Ştefan

.)PĂTRU 2011
2. "Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci
peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses
obligations durant la renégociation.En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties
peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou
demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un
délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la
"date et aux conditions qu'il fixe.
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فسخ آن را کند .ای حک یک اختیار واقعی برای تعدیل قضایی قرارداد تلقی ممیشمند و یکمی از
تیییرات مه اصالحات جدید قاننن مدنی فرانس است (.)Gijsbers 2016: 12
ب) ضرورتسنجی انجام دادن این اصالحات در حقوق مدنی ایران

گات شد ک در اصالحات جدید قاننن مدنی فرانس نظریمة همبسمتگی قمراردادی منجمب تعمدیل
اصل آزادی قراردادی شد و از ای طریق تالش شمد حقمنق قراردادهما بما واقعیمتهمای منجمند
اجتماعی و اقتصادی جهان کنننی سازگار شند .در حقنق ایران ،اما ،در عمدة حنزههای اشارهشده
همننان قناعد سنتی حک فرماست:
 .0در نظا حقنقی ایران ،حس نیت ب صنرت صریح ب رسمیت شناخت نشده و حتی در مادة
 203قاننن مدنی ،ک از مادة  0034قاننن مدنی استنباط شده ،واژة حس نیمت حمذف شمده اسمت
(حاجیپنر  .)0331هرچند در برخی قراردادهای خاص نظیر قرارداد بیمم  ،مطمابق ممناد  02و 03
قاننن بیم  ،رعایت تعهد ب حس نیت منرد تنج قانننگذار قرار گرفت است.
 .2در خصنص تعهد ب ارائة اطالعات نیو ب نظر میرسد در حقنق ایران تعهد عا ایجابی بم
ارائة اطالعات پذیرفت نشده است و عد ارائة اطالعات صرفا در ممنارد خماص ممیتنانمد منجمد
خیار تدزیس باشد .ازبت در برخی قنانی خاص چنی تعهدی برای یکی از طرفی قمرارداد در نظمر
گرفت شده است؛ از جمل در مادة  3قاننن حمایت از مصرفکنندگان مصنب  0311چنی تعهدی
بر عرض کنندگان کاال و خدمات ب عننان طرف قنیتر قرارداد در برابر مصمرفکننمدگان تحمیمل
شده است .عالوه بر ای در قاننن اوراق بهادار  0314بیشتر با هدف ایجاد تعادل بمی بتمشهمای
متتلف بازار ب منظنر ایجاد امکان تصمی گیری آگاهان برای سرمای گذاران ازواماتی در خصمنص
افشای اطالعات در نظر گرفت شده است.
در ای زمین  ،تعهد ب ارائة اطالعات نیو اصالح قاننن مدنی و متعهد کمردن طمرف قمرارداد بم
ارائة اطالعات الز برای تصمی گیری طرف مقابل میتناند نقم

قمنانی منجمند را تما حمدودی

برطرف کند؛ اما از سنی دیگر رویة قضایی میتناند با تنسعة خیار تمدزیس بم ممناردی کم احمد
طرفی صرفا سکنت میکند و از ارائة اطالعات ب طرف مقابل امتنماع ممی کنمد تما حمدودی ایم
مشکل را برطرف کند.
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 .3در خصنص اکراه اقتصادی با تنج ب مبانی فقهی اکراه ،چمنن مهم نبمندِ رضمای معماملی
است و نبندِ رضای معاملی ممک است در نتیجة فشار یا وابستگی اقتصادی یکی از طرفی قرارداد
ب طرف دیگر نیو ایجاد شند ،ممک است بر اساآ عمنمات قاننن مدنی و پیشینة فقهمی منضمنع
پذیرفت شند؛ چنانک امکان پذیرش اکمراه اقتصمادی بم برخمی فقهمای امامیم نسمبت داده شمده
(انصاری و مبی  )03 :0311و برخی حقنقدانان ضم پمذیرش صمحت معاملمة شمت

مضمطر

سنءاستااده از اضطرار را مصداق اکراه میدانند (کاتنزیان .)613 :0311
 .4در خصنص شروط غیرمنصاان  ،در قناعد عمنمی قراردادها ب طمنر عما مقمررهای وجمند
ندارد ک ب شروط غیرمنصاان اشاره کرده باشد .ازبت در سالهای اخیر در برخی قنانی خاص بم
ممننعیت ای شروط در رواب قراردادی خاص تنجم شمده اسمت (از جملم در ممادة  42قماننن
تجارت ازکترونیک ک صراحتا شروط غیرمنصاان منرد تنج قرار گرفت و شروط غیرمنصماان بم
ضرر مصرفکننده غیرماثر شناخت شدهاند یا مادة  3قاننن حمایت از مصرفکنندگان خمندرو کم
ای قاننن ب یکی از مصادیق شروط غیرمنصاان مربنط میشمند کم شمامل شمروط سماق کننمدة
مسئنزیت است و چنی تنافقاتی را در برابر مصرفکننده غیر قابل استناد میداند  .)...زیک تا کننن
ممننعیت عامی برای ای شروط وضع نشده است.
در خصنص ممننعیت تحمیل شروط غیرمنصاان (تحمیلی) بر طرف ضعیفتر قرارداد از یمک
سن اصالح قاننن مدنی و ازحاق مادهای مبنمی بمر عمد اعتبمار شمروط غیرمنصماان دسمتکم در
قراردادهای ازحاقی میتناند اندکی ب روزآمد شدن قناعد عمنمی قراردادها کمک کنمد و از سمنی
دیگر رویة قضایی میتناند با تنسعة ماهمن غمب (عمادل و شممسازلهمی  )226 :0333یما نظریمة
سنءاستااده از حق (کریمی 12 :0310؛ نبنیزاده  )014 :0331بما شمروط ناعادالنم ای کم تعمادل
عنضی را ب ه زدهاند مقابل کند.
 .6در خصنص تعدیل قرارداد نیو حک قانننی صریحی مبنی بر امکان تعدیل قرارداد در منارد
دشنار و پرهوین شدن اجرای قرارداد پیشبینی نشده است و برخی نظریات نظیر غب حادث منرد
اقبال رویة قضایی قرار نگرفت است .در ای زمین  ،از یک سن اصالح قاننن مدنی و اعطای اختیمار
صریح ب قضات مبنی بر تعدیل قرارداد یا دستک امکان فسخ قراردادی ک هوین های اجمرای آن
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افوایش یافت  ،می تناند تا حدودی ماثر باشد .از سنی دیگر ،رویة قضایی میتناند تعدیل قمرارداد
را بر مبنای شرط ضمنی ،غب حادث ،یا قاعدة عسروحرج بپذیرد (بیگدزی  061 :0332م .)206
در مجمنع ب نظر میرسد در حقنق ایران همننان اصل آزادی قمراردادی بم حکنممت خمند
ادام میدهد و جو محدودیتهای سنتی پذیرفت شده (نظ عمنمی و اخالق حسن ) در برابمر ایم
اصل محدودیتهای عامی در برابر آن ایجاد نشده است .در واقع ،جو برخی قناعد محمدود ،نظیمر
عینب اراده و برخی خیارات در حقنق ایران ،در قناعد عمنمی قراردادها حمایت ماثری از طمرف
ضعیفتر قرارداد ب عمل نمیآید و قراردادی ک منرد تنافق طرفی قرار گرفت است دارای نیروی
ازوا آور است؛ حتی اگر مااد آن نسبت ب احد طرفی ناعادالن باشد یا در جریان انعقاد آن رعایمت
انصاف نشده باشد .چنانک در صنرت تنافق طرفی در خصنص تعیی وج ازتوا ای وج ازتوا
مطابق مادة  231قاننن مدنی بر قاضی تحمیل میشند و قاضمی حتمی در صمنرت گمواف بمندن و
غیرمنصاان بندن وج ازتوا ملو ب رعایت میوان خسارتی است ک منرد تنافق طرفی قرار گرفت
است« :اگر در ضم معامل شرط شده باشمد کم در صمنرت تتلمف متتلمف مبلیمی بم عنمنان
خسارت تأدی کند حاک نمیتناند او را ب بیشتر یا کمتر از آنن ملو شده است محکن کند ».ای
ماده یکی از مظاهر و مصادیق اصلی اصل حاکمیت اراده در حقنق ایران تلقی شده است .با تنجم
ب ن

صریح ای ماده ،رویة قضایی نیو معمنال خند را ملو میکند و اجمازة بحثمی در خصمنص

دامنة شمنل ای ماده و محدود کردن قلمرو آن ب خند نمیدهد (عابدیان  )2 :0316تما جمایی کم
اصالح ای ماده و تحدید قلمرو اجمرای ایم مماده بم منظمنر ایجماد امکمان تعمدیل وجم ازتموا
غیرمنصاان ضروری دانست شده است (عابدیان .)40 :0316
هرچند در قراردادهای خاص نظیر قراردادهای کار و مصرف محدودیتهای جدیدی در برابمر
اصل آزادی قراردادها پذیرفت شده ،گسترة نابرابریهای منجند در رواب قراردادی محدود ب ایم
قراردادها نیست و ارائة حمایتهای خاص ب طرفهای ضمعیفتمر قمراردادی ضمرورت اصمالح
برخی قناعد سنتی حقنق مدنی را تأیید میکند؛ چنانک برخی بر آناند ک قاننن مدنی ایمران نیمو،
نظیر قاننن مدنی سابق فرانس  ،با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی جهمان کنمننی فاصمل دارد و از
ای جهت محل ایراد است (ننری ینشانلنئی و شاهی  .)213 :0333بدیهی اسمت انطبماق قناعمد
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حقنقی حاک بر قراردادها با واقعیتهای روز مستلو تیییراتی در قنانی فعلی و نیو رویکرد فعمال
رویة قضایی در تاسیر قنانی است.
نتیجه
قرارداد نباید وسیلة کسب منافع ناروا از سنی یکی از طرفی باشد .در یک وضعیت آرمانی کم در
آن طرفی قرارداد ب صنرت کامال برابر در خصنص قرارداد مذاکره میکننمد ممیتمنان گامت کم
قرارداد وسیل ای عادالن برای تنزیع ثروت است و اشتاص ب ارادة خند قراردادی ب زیمان خمند
منعقد نمیکنند .اما امروزه ای وضعیت آرمانی در غازب منارد محقق نمیشند و غازمب قراردادهما
در حازی منعقد میشنند ک در آنها یکی از طرفی در منضعی قنیتمر قمرار دارد .در ایم حازمت
اگر ب صنرت افراطی بر ای تأکید شند ک مااد قرارداد زووما عادالن است و قرارداد بمی طمرفی
الز االجرا است (نظریة حاکمیت اراده) در واقع ب طرف قنیتر قرارداد ای امکمان داده شمده کم
قرارداد را تبدیل ب ابواری برای کسب منافع خمند کنمد .اگمر آنگننم کم ارادهگرایمان اجتمماعی
معتقدند ارادة طرفی محدود شند ،اما ای محدودیتها استثنایی قلمداد شند ،بماز هم ایم امکمان
برای طرف قنی تر قرارداد وجند خناهد داشت تا از تنان تتصصی خند بهره گیرد و منمافع خمند
را در قرارداد ب طرف ضعیفتر قرارداد تحمیل کند.
بنابرای  ،طرح نظریة همبستگی قراردادی از ای منظر ک بمر تنظمی حقمنق قراردادهما بمر مبنمای
نابرابریهای منجند بی طرفی قراردادم ن ب عننان یک استثنا ،بلک ب عننان یک اصلم تأکیمد دارد،
در انطباق با تحنالت دنیای امروز است .مثال ،اگر امروزه غازب قراردادها ب صنرت اسمتاندارد تنظمی
میشنند و تأثیر ارادة یکی از طرفی محدود است ب ازحاق ب نظم ازپمیشتعیمی شمدة تنظمی کننمدة
قرارداد ،حقنق قراردادها باید قادر باشمد بم منوزمة قاعمدة عممنمی در چنمی قراردادهمایی از طمرف
ضعیفتر حمایت کند .همننی  ،اگر امروزه غازب قراردادها جنبة تتصصی پیدا کردهانمد و در آنهما
احد طرفی از نظر دستیابی ب اطالعات در منضع برتری نسبت ب طرف ضعیفتر قرار دارد ،حقمنق
قراردادها باید طرف قنیتر را ملو کند اطالعات الز را برای تصمی گیری طمرف مقابمل در اختیمار
وی قرار دهد و در صنرت تتطی وی از ای تکلیف ضمانت اجراهای کافی برای جبران زیمان وارده
ب طرف ضعیفتر ارائ شند .با وجند ای  ،تنها نابرابریهایی بایمد ممنرد حمایمت قمرار بگیرنمد کم
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خارج از اراده و اختیار فرد باشد .بنابرای  ،اگر ناآگاهی فمردی ناشمی از تقصمیر خمند او باشمد و وی
درحازیک با تالش متعارف قادر ب کسب اطالعمات الز بمرای تصممی گیمری در خصمنص انعقماد
قرارداد بنده و ب صنرت ناآگاهان اقدا ب انعقاد قرارداد کرده ،چنی شتصمی بم زیمان خمند عممل
کرده و از ای منظر مستحق حمایت نتناهد بند.
همننی  ،برداشتهای افراطی از نظریة همبستگی ک بر اساآ آن اشتاص مکلف شدهانمد بما
طرف قرارداد مثل برادر خند رفتار کنند با واقعیتهای حاک بر قراردادها سازگار نیست .افمراط در
ای زمین و تحمیل تعهد ب غیرخناهی و ترجیح منافع غیر بر منافع خند اساسا با ماهیت و فلسماة
قرارداد در تعارض است.
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 03م .26
 001م .036

 233م .311

مممممممممم .)0311( .قناعد عمنمی قراردادها ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،ج .0
مممممممممم .)0330( .نظریة عمنمی تعهدات ،تهران ،میوان.
کریمی ،ع« .)0310( .شروط تحمیلی از دیدگاه قناعد عمنمی قراردادها» ،پژوهشهای حقنقی ،صم
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.12  م36
. میوان، تهران، ادیب.  ترجمة، قراردادها، حقنق تعهدات.)0331( . ف،؛ کنالر دوتینل. ژ،زنک اوبر

 حقمنق قراردادهما در فقم.)0331( . ا، و عبمدیپمنر،. ح، وحدتی شبیری،. ج, قنناتی،. ،محقق داماد
. سمت: تهران. امامی
. جنگل، تهران، سنءاستااده از حق در حقنق قراردادی.)0331( . آ،نبنیزاده
 «ننآوریهای حقنق قراردادهای جدید فرانس و تطبیق آن بما.)0333( . ا، ؛ شاهی. ج،ننری ینشانلنئی
.233  م211

 ص،)24( 2 ، پژوهش حقنق خصنصی،»نظا حقنقی ایران
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