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Background and Aim: The Principles of European Contract Law 

(PECL) and the Principles of International Commercial Contract 

(PICC) consist of a comprehensive set of contract-related rules that 

apply to contract litigation, regardless of the legal system in each 

country. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: In fact, the principles and rules contained in the above-

mentioned documents have had a significant impact on the reform of 

domestic law in the field of contracts. Most recently, the French Civil 

Code (1804), on October 1, 2016, coincided with the entry into force 

of Resolution No. 131-2016, for the first time, inspired by these 

principles, underwent a revolution in the 210-year structure of the 

provisions relating to French obligations. Most of these 

developments were due to the jurisprudence of the courts and the 

efforts of legal doctrines to bring domestic law into line with the 

PECL and PICC principles. 

Conclusion: These amendments in the pre-contract stage include the 

formulation of provisions related to the principle of freedom of 

contract, the principle of good faith and the resulting duties, including 

the obligation to provide information, confidentiality and the inability 

to deviate from the requirement during the validity period. 

Article history: 

Received: 20 Sep 2021 

Edition: 20 Oct 2021 

Accepted: 4 Dec 2022 

Published online: 15 Jan 2022 

Keywords: 
 

European Contract Law, Pre-Contractual 

Negotiations, Good Faith, Obligation to 

Information, Obligation to 

Confidentiality 

Corresponding Author:  

Alireza Yazdanian 

Address: 

Department of Private Law, Faculty of 

Administrative Sciences and Economics, 

University of Isfahan, Isfahan, Iran. 

Orchid Code:  

0000-0002-8975-863X 

Tel:  

09133159681 

Email:  

dr.alireza_yazdanian@yahoo.com 

 

Cite this article as: 
Habibian H, Yazdanian A, Darabpour M, Ayati SMR. The effect of European contract law on the reform 

of French law of obligations in the pre-contractual stage. Economic Jurisprudence Studies 2021-2022; 

Review on New Researches of Jurisprudence and Law. 



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /58

 باشد.بشر اسالمی ایران میتمامی حقوق انتشار این اثر، متعلق به انجمن علمی حقوق  ©

 
 

 1400ویژه نامه جستارهاي نوین فقه و حقوق، ، امه مطالعات فقه اقتصاديصلنف
 

 قراردادياصالحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پیش حقوق قراردادهاي اروپا بر تأثیر
 

 4، سید محمدرضا آیتی3پورمهراب داراب، *2علیرضا یزدانیان، 1هدیه حبیبیان

 آزاد اسالمی، تهران، ایران.دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه . 1

 .رانیاقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا و یدانشکده علوم ادار ،یحقوق خصوص گروه اریدانش. 2

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دی، دانشگاه شهیاسیالملل، دانشکده حقوق و علوم سنیاستاد گروه حقوق تجارت ب. 3

 دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، . 4

 

  چكیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 537-559 صفحات:
 

  سابقه مقاله:

 29/06/1400تاریخ دریافت: 

 28/07/1400تاریخ اصالح: 

 13/10/1400تاریخ پذیرش: 

 25/12/1400تاریخ انتشار: 

 
 

و اصول قراردادهای  (PECL)اصول حقوق قراردادهای اروپایی  زمینه و هدف:

متشکل از مقررات مرتبط با عقود و تعهدات هستند   (PICC)المللیبازرگانی بین

که درخصوص دعاوی قراردادها به عنوان قانون حاکم بر روابط میان متعاملین، اعمال 

 شوند.می

روش تحقیق به صورت توصیفی تحقیق از نوع نظری بوده این  ها:مواد و روش

ای است و با مراجعه آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعتحلیلی می

 به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت  مالحظات اخالقی:

 ده است.داری رعایت شمتون، صداقت و امانت

تأثیر بسزایی در اصالح  اسناد صدرالذکر، در واقع اصول و قواعد مندرج در: هایافته

قانون مدنی فرانسه قوانین داخلی در حوزه قراردادها داشته است. چنانچه اخیراً، 

، 2016-131االجرا شدن مصوبه شماره همزمان با الزم 2016اکتبر  1در  (،1804)

ساله  210الهام از اصول مذکور، دستخوش انقالبی در ساختار بار با برای نخستین

مقررات مربوط به تعهدات فرانسه شد. بیشتر این تحوالت، مرهون رویه قضایی 

های حقوقدانان در راستای تطبیق قانون داخلی در قلمرو محاکم و تالش دکترین

 بود. PICCو  PECLحقوق قراردادها با اصول 

انعقاد قرارداد عبارت از تدوین مقررات  در مرحله پیش ازاین اصالحات  :نتیجه

نیت و تکالیف ناشی از آن شامل تعهد به مرتبط با اصل آزادی قراردادها، اصل حسن

رسانی، محرمانگی وعدم امکان عدول از ایجاب در طول مدت زمان اعتبار اطالع

 ایجاب است.
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 مقدمه. 1

 یست؛در چهل جنگ ن یروزیمن پ یافتخار واقع»

 خواهد بین از را هاپیروزی این خاطره همه واترلو

 یقانون مدن کهجهت مفتخرم  یناز ا من برد.

فرانسه را به دست خود به وجود آوردم که از 

«. ندخواهد ما یابد یشهحوادث دهر مصون و هم

بیانگر اهمیت قانون  از ناپلئون بناپارت یاناتب ینا

مدنی فرانسه به عنوان یک دستاورد بزرگ معنوی 

در فرهنگ حقوقی این کشور است. به همین خاطر 

جهت اصالح قانون مذکور برای مدت مدیدی تالش 

ناموفق بود زیرا وکال، قضات و دانشگاهیان 

فرهنگی و احساسی عمیقی به فرانسوی، وابستگی 

که از ناحیه قانون این  قانون مدنی خود داشتند و

دانان به عنوان قانون اساسی جامعه اکثر حقوق

گذشت شد با مدنی فرانسه به رسمیت شناخته می

، 1804آن در سال  یباز دو قرن از تصو یشب

در فرانسه  یابزار حقوق خصوص ینتریهمچنان اصل

شود. با یدر جهان محسوب مبتوان گفت  یدشا و

شده تا  یزهاز مباحث آن مدرن یبرخ ین،وجود ا

 یارهایروز جامعه، مع یازهاید خود را با نـبتوان

ید اروپا منطبق نماقراردادهای  و حقوق یالمللینب

 (.805 ،2017)روان، 

 تعهداتقانون  یبازنگر یناصالحات نخست ینا

 یشپ وبوده است  یرسال اخ 200فرانسه در طول 

رنگ و حقوق قراردادها کم یچهره واقع یناز ا

ها از مواد بود که دادگاه یریتفاس یرثأتحت ت یشترب

 ،2017د )هلرینگر، دادنیم ئهفرانسه ارا یمدنقانون 

356.) 

 و یژرمن یروم ینظام حقوق سرآمدحقوق فرانسه 

 حقوقی هایرژیماز  یاریبخش بسمنبع الهام

ها بوده آن یداخل ینقوان ینجهت تدو یخارج

 سوریه،، مصرکه قانون ملی کشورهای ؛ چناناست

 قانون تأثیر تحتو الجزایر مراکش  تونس، لبنان،

)بهرامی احمدی و  نداداشته قرار فرانسه مدنی

 یهایاست نوآور یهیبد. (10، 1394، امینی نسب

و  یگذارقانون یندفرآ ،فرانسه یحقوق قراردادها

لشعاع اتتحنیز  کشورها رااین  یناصالحات قوان

 قرار خواهد داد. 

کشور پرو است که  تأثیرپذیری، ینمصداق بارز ا

خود  یاعالم نموده نسبت به اصالح قانون مدن یراًاخ

که  یدادرو ینا یزمان یزیربرنامه .کرداقدام خواهد 

پس از اصالحات قانون  یکوتاه یدر فاصله زمان

)روان، باشد ینم یفرانسه است، تصادف یمدن

است که  یککشور بلژ یگرنمونه د (.806 ،2017

 یدتجد یبرا یایزهفرانسه انگ یاصالحات قانون مدن

 یرکه وز یبه نحو ،نموده است یجادنظر در کد آن ا

 ینهزم یته،شش کم یلبا تشک یکبلژ یدادگستر

و اصالح در بازنگری خصوص در یشنهاداتیپ ئهارا

کد  یکبه  یابیبه منظور دست یکبلژ یقانون مدن

 ،2016 )پیرایر و ساموی، فراهم نمود مدرن را

601.) 

اصالح حقوق تعهدات فرانسه از حدود سال  یدها

و به دنبال آن، دو  یدمطرح گرد یالدیم 2000

 یکیارائه شد که  یحقوق یهایهبر نظر یطرح مبتن

عضو  37متشکل از  یایتهها توسط کمطرح یناز ا

توجه به اصول بی کاتاال ییرپروفسور پ یبه رهبر

در  2005در سال  حاکم بر حقوق قراردادهای اروپا،
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 یداًشد یگر کهو طرح د یدآوانتژ منتشر گرد یهنشر

 یاصول حقوق یژهو حقوق اروپا به یرتأث تحت

 تحت نظارت پروفسور، بود ییاروپا یقراردادها

 و یعلوم اخالقی با مشارکت آکادم فرانسوا تره و

ید و مبنای اصالحات گرد ینتدوفرانسه  یاسیس

 ینا (.243 ،2010د، قرار گرفت )مازئو 2016

فرانسه را  یانون مدنق مصوبه طرح کتاب سوم

د؛ پردازیمنابع تعهدات م یلمتحول نموده و به تحل

 یتلؤقراردادها، مس یکه متشکل از سه عنوان فرع

صرفاً  ینعناو ینکه از ا ؛و شبه قراردادها است یمدن

 .یدنگرد ییراتدستخوش تغ یمدن یتلؤکتاب مس

 یممصوبه در عنوان چهارم خود رژ ینا ینهمچن

ادله  یزتعهدات و در عنوان چهار مکرر ن یحقوق

 ،2017)مکی،  یدنمایعهدات را مطرح ماثبات ت

225.) 

 عادی قانون تصویب تشریفات، درخصوص مصوبه

 شورای فرانسه )مجلس پارلمان و است نشده رعایت

 قوه به را اصالحات تصویب ، اختیار(سنا و ملی

دولت با  ترتیب است. بدین واگذار نموده مجریه

قانون  38که طبق ماده  یایژهو یاراتاستفاده از اخت

ارائه کرد  2013را در سال  یایحهدارد، ال یاساس

 برمبنایقانون تعهدات را  ،دادیکه به دولت اجازه م

 یک طریق از اصالحاتدهد.  ییرتغ مذکور، ماده

 تصویب به پارلمانی هایبحث بدون دستورالعمل،

 رسمی روزنامه در 2016 فوریه 11 در و رسید

است  ذکر یانشا (.224 ،2017)مکی، شد  منتشر

 2018این اصالحات پس از تغییرات جزیی در سال 

یاد  یهاینوآور به تأیید قوه مقننه فرانسه رسید.

 یراردادهاـقواعد حقوق ق ی، مرتبط با برخشده

ی جارـت یراردادهاـاصول ق هیژه وـب یالمللینب

 ییاروپا یراردادهاـول حقوق قـو اص یالمللینب

 (.807 ،2017)روان،  باشدیم

سازی دادگستری قانون مدرن" در کنار این تحوالت،

نویس نیز پیش و 2018نوامبر  18مورخ  "21ن در قر

س مسؤلیت مدنی که در ماراولیه اصالحات حقوق 

 1299تا  1232منتشر گردید و از مواد  2017

قانون مدنی فرانسه را به مبحث مسؤلیت مدنی 

های صورت اختصاص داده است، از دیگر نوآوری

 آیند. گرفته در ساختار حقوق فرانسه به شمار می

 حقوق هایسوال پژوهش این است که نوآوری

قراردادی تا چه پیش  مرحله در فرانسه تعهدات

های اروپایی و میزان متأثر از اصول حقوق قرارداد

 ؟ اصول یونیدقوآ است

کند این آن را دنبال میای که پژوهشگر فرضیه

در عین  2016-131شماره است:  شارحین مصوبه 

ن با اعمال تغییراتی در قانون ئوپلپایبندی به کد نا

ن را مفاد قانوقراراردادهای فرانسه در صدد هستند 

های اقتصادی و اجتماعی روز در با مقتضیات و نیاز

این ضمن اینکه دنیای مدرن، سازگار نمایند 

اصالحات زمینه تحوالت در قوانین ملی سایر 

راهم ـف، ه راـنوشتع نظام حقوقی ـکشورهای تاب

 شده یمپژوهش در دو گفتار تنظ ینانماید. لذا می

اصالحات  دالیل ها ویزهانگاست: در گفتار نخست 

 ضمن دوم گفتار در وطور عام هفرانسه ب یقانون مدن

 اصالحات قراردادی،پیش مرحله از تعریف ارائه

 یمورد بررس ،طور خاصهحقوق تعهدات فرانسه ب

 .یردگیقرار م
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 ها. مواد و روش2

و روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری جمع باشد. روشتحلیلی می - صورت توصیفی

ای است و با مراجعه صورت کتابخانهاطالعات نیز به

 است. به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته
 

 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. یافته4

اصول و دهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته

 تأثیر بسزایی در اسناد صدرالذکر، قواعد مندرج در

حوزه قراردادها داشته  اصالح قوانین داخلی در

 (،1804قانون مدنی فرانسه )است. چنانچه اخیراً، 

االجرا شدن همزمان با الزم 2016اکتبر  1در 

، برای نخستین بار با 2016-131مصوبه شماره 

ساختار  قالبی درالهام از اصول مذکور، دستخوش ان

ساله مقررات مربوط به تعهدات فرانسه شد.  210

بیشتر این تحوالت، مرهون رویه قضایی محاکم و 

دانان در راستای تطبیق های حقوقتالش دکترین

قانون داخلی در قلمرو حقوق قراردادها با اصول 

PECL  وPICC .بود 

 

 

 

 

 

 

 

 . بحث5

 مدنی قانون اصالحات دالیلها و انگیزه. 1-5

 طور عامهب فرانسه

تمامی مقررات و مواد مندرج در قانون مدنی فرانسه 

تاریخ تدوین قرن از  2التفات به گذشت بیش از با

المللی ها، قابلیت اصالح و انطباق با اسناد بینآن

حقوق خصوصی و نیازهای روز جامعه را داشتند 

 یخصوصاً قواعد حقوقی مستخرج از آرای صادره

آماده تبدیل به احکام قانونی مصرح  محاکم که

بودند، علمای حقوق فرانسه را به سمت بازسازی و 

سوق داد. عالوه بر مراتب  نئوپلناسازی کد ساده

فوق، دالیل دیگری نیز زمینه اصالحات حقوق 

تعهدات فرانسه را فراهم نمود که در این مبحث به 

 گردد:  اختصار تشریح می

 

 مربوط مقررات بودن ناقص و منسوخ. 1-1-5

 مدنی فرانسه قانون در تعهدات به

که احتمال  یموضوع خصوصدر یدبا یهر از گاه»

 یبنظم و ترت شود؛ یلتوده آشفته تبد یکدارد به 

 یتسراادوارد م" اظهاراتجمالت،  این .«کرد یجادا

 یقانون مدن یاصل یسنویشپ یسندهنو "یجرزم

 باور این بر یجراست. م 1992هلند در سال  یدجد

در  ییزاـبس شـنق د،ـک یک اصالحات هـک بود

ها در نظام دادگاه ییقضا یهرو یمو تحک یبندنظام

ذار اجازه ـگونـور دارد و به قانـکش یک یحقوق

حقوق  یستمس یکدر  کهرا  یدهد تا نقش اصلیم

را مدرن  ینکند و قوان روزرسانیبه ؛دارد یمدن

 همین بر ید.منسوخ و ناقص نما ینقوان یگزینجا

قرن نوزدهم  یکد اصل ییاروپا یکشورها اکثر مبنا
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 یدقانون جد یکآن را با  یاکرده خود را اصالح 

 (.41، 1400، )پاکباز اندکرده یگزینجا

در  ،کشورها ریسا یداخل نیتحوالت در قوان نیا

، یو تکنولوژ یفناور شرفتیپ رغمیبود که عل یحال

 1804 سال از فرانسه یقراردادها حقوق بخش

 که یحال در. بود هماند یباق رییتغ بدون باًیتقر

 آن قوت نقطه و ثبات بر لیدل را موضوع نیا یبرخ

 که کردند قیتصد دانانحقوق اکثر دانستند،یم

 ضعف نقاط از ناقص، و منسوخ اصول از یبرخوردار

 یطیشرادد. در چنین گریم محسوب کد نیا

تا  ،پرداختند یمجدد مواد قانون ریبه تفس هادادگاه

 ایمالحظه قابل طوربه قوانین اکثرکه  یحد

 طوری کهبه یافتند، محدودیت یا تمدید گسترش،

 فهم مفاد و نبود آن از دقیقی بازتاب، کد متن

 تفسیر و قضایی رویه به مراجعه قانون، مستلزم

 (.356 ،2017بود )هلرینگر،  هادادگاه

 قانونی، ماده یک از گسترده تفسیر بارز مصداق

 سابق مدنی قانون 1134 ماده از هادادگاه تفسیر

 اصل اعمال که گذارقانون صریح نص رغماست. علی

 راردادـق اجرای هـمرحل هـب محدود را نیتحسن

 مراحل به را اصل دامنه شمول این محاکم داند،می

. دهندمی تسری قرارداد خاتمه و تشکیل مذاکرات،

 1142 ماده از قضات محدود تفسیر دیگر، نمونه

در »دارد: می مقرر ماده این است. سابق مدنی قانون

 ی کهصورت ترک فعل، در یاهر تعهد به انجام فعل، 

کند، مسئول جبران خسارت  تعهدنقض  متعهد

وجه التزام  ها،دادگاه یرتفس یمبنابر نیکل .«است

ماده  ینموضوع ا یقانونمقرر در قرارداد از خسارت 

 (.807 ،2017)روان،  یدگرد ءاستثنا

 نامتعارف روشی که قیاس روش از موارد، غالب در

جهت تفسیر مواد قانونی  بود، قانون برخالف بعضاً و

 که یافت ادامه تا آنجا فرآیند این شد.استفاده می

 معنا وقضایی بی تفسیر بدون مدنی قانون مواد

 ها،حوزه برخی در حتی و شدند غیرقابل فهم

 تفاسیر .کردند خلق نوینی حقوقی نظام ها،دادگاه

 را آنان از شفاف تصویر مدنی، مقررات از هادادگاه

 که قانون هدف با موضوع این و نمودمی رنگکم

مجموعه قوانین  سازی مقررات و ارائهساده همانا

بود  تعارض است، در مردم عموم برای فهم قابل

 (.808 ،2017)روان، 
 

اعتبار قانون  یفنفوذ و تضع عدم. 2-1-5

 المللیدر عرصه بین فرانسه یمدن

بار ـه اعتـدامن الدیـیم 20و  19 یهادهـس در

که  ینحوبه ؛بود یعوس یارن بسئوکد ناپل یالمللینب

 یمرکز یکایو آمر یاییآس یی،اروپا یکشورها اکثر

 یقانون مدنخود از یسی نوقانون ینددر فرآ یو جنوب

، حقوق نوشته یستمعنوان سردمدار سفرانسه به

 21 قرن اوایل از لیکن. کردندیم یبردارالگو

 طرز به فرانسه مدنی قانون المللیبین تأثیر میالدی

 ییکشورها از یک سو .یافت کاهش چشمگیری

مقررات  کهکبک  یالتا و هلند همچون آلمان،

، بودند اقتباس نموده ناپلئون کدخود را از  یداخل

 خود از یدر قانون مدناصالحات  ایجاددر زمان 

 (.809 ،2017)روان، د مقررات کد، فاصله گرفتن

های اجتماعی و تحول در عرصهاز سوی دیگر 

خصوص آن داشت که درها را بر اقتصادی، دولت

کننده، موضوعاتی همچون حمایت ازحقوق مصرف
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قراردادهای فرانشیز، تحقق مسئولیت محصوالت، 

روابط کارگر و کارفرما، تجارت الکترونیک و... که 

ها ناکارآمد بود، به تدوین مورد آن قانون مدنی در

سازی حقوق قراردادها در سطح های هماهنگپروژه

ای بپردازند، اعم از المللی و در سطح منطقهبین

المللی آور نظیر کنوانسیون بیع بینهای الزامپروژه

آور نظیر اصول یونیدقوآ، اصول اال و غیر الزامک

قانون متحدالشکل مربوط  ،حقوق قراردادهای اروپا

به قانون تجارت عمومی توسط سازمان هماهنگ 

سازی حقوق تجارت در آفریقا و قانون مدنی عرب 

است  کشورهای عرب تهیه شدهکه توسط اتحادیه 

 (.169 ،2017)ماتار، 

اصول حقوق قراردادهای  اصول یونیدقوآ و تأثیر

تعدادی از قوانین ملی که پس از سال  اروپایی بر

که منتشر شدند، کامالً مشهود است. چنان 1994

قانون مدنی جدید روسیه به تبعیت از اصول مذکور، 

نیت و سوءاستفاده از حق را معرفی مفاهیم حسن

گذار آلمان برای نخستین بار در نمود. قانون

(، ماده جدیدی 2002) دنیاصالحات قانون م

قراردادی اضافه کرد. درخصوص مسئولیت پیش

( تحت تأثیر 1999) همچنین قانون قرارداد چین

نیت، قراردادهای اروپا به معرفی اصول حسنحقوق 

آزادی قراردادی، مسئولیت پیش از قرارداد و... 

 (.190 ،2017)ماتار،  است پرداخته

 یحقوق خصوصعنوان مظهر به اصول صدرالذکر

 پل ایجاد ی،فرامرز تجارت یلدر تسه ،مدرن

 و و نوشته( ی)عرف دو نظام حقوقی میان ارتباطی

، دادهارحکومت بر قرا یبراواحد  یمبنا یک یمعرف

 این(. 46، 1388، قنواتی) نمودند ایفا بسزایی نقش

 یریگشکلفرانسه، در  یمل ینبود که قوان یدر حال

 هکارهایرا وبوده ن یرگذارتأث ییاسناد اروپا ینا

درجه  نامبرده، در اسناد مقرر در اصول اتخاذ شده و

اساس قانون بر یا یسنگل، اآلمان یناساس قوانبراول 

سمیتز و بود )ا گردیده تدوینمدرن هلند  یمدن

  .(104 ،2016کالومه، 

رسد کاهش اعتبار قانون مدنی فرانسه و به نظر می

نقش کمرنگ آن در گردآوری اصول حقوق 

  یقتحق یناقراردادهای اروپایی و اصول یونیدقوآ 

 یمفاد قانون مدن ی کهمادام ،را متجلی نمود که

 حقوقی واقعیات روز و نیازهای با منطبق فرانسه

  ،المللیبیناسناد  یندر تدونه تنها  نگردد، اصالح

ه در تکمیل و اصالح قوانین ملی سایر کشورها بلک

نظیر ایران و کشورهای عربی که مقررات داخلی 

 یفاا ینقشاند نیز اقتباس کرده نئوپلناخود را از کد 

و همین موضوع زمینه تدوین قانون  نخواهد کرد

 مدنی جدید فرانسه را فراهم نمود.
 

به  فرانسه مدنی قانون یتذابجعدم  .3-1-5

 المللی بین تجارت قانون حاكم برعنوان 

تجارت وق ـیکی از موضوعات مهم در حوزه حق

 باشد.یالملل، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مینب

کشور، مؤثرترین عامل  یکجذابیت نظام حقوقی 

عنوان قانون قابل اعمال به آن ملیدر انتخاب قانون 

 شودمحسوب می لیالملینب بازرگانیدر روابط 

 (.17، 1389 ترابی،)شعاریان و 

اصول حقوق قراردادهای  ظهور اصول یونیدوقوآ و

عنوان یک منبع فراملی، کشورهای اروپایی بهاروپا 

 نتخاب وارا بر آن داشت تا به منظور تسهیل 
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المللی، بین معامالت قوانین ملی خود بر حاکمیت

 مذکورمحتوای حقوق قراردادی خود را با اصول 

تر سازند. در واقع جذابیت نها را سادهسو و آهم

ترجیح یک  سببهای آن گیریعدم سختقانون و 

، 2017)روان،  شودنظام بر نظام حقوقی دیگر می

810.) 

عنوان نمونه گاه به دلیل موضوع خاص یک به

 حاکمقرارداد، نظام حقوقی فرانسه بر قراردادی 

نسبت به  ،شود تا بتوان در صورت نقض تعهدمی

 ترینعینیعنوان الزام متعهد به ایفای عین تعهد به

به جای آنکه ، جبران خسارت اقدام نمود طریقه

رداخت خسارت پ بهطرف ناقض صرفًا محکوم 

یا بالعکس، در مواردی که اجرای عین تعهد  گردد.

برای متعهدله اهمیت چندانی ندارد و صرفاً به 

عهد قراردادی دنبال جبران خسارت ناشی از نقض ت

تحت پوشش سیستم  یکشورها یداخل قانوناست، 

ترجیح  یکاانگلستان و آمر یرنظ لو،کامنحقوقی 

 (.30 ،2017)پانباکر،  شودداده می

 قوانین با مقایسه در فرانسه کالسیک مدنی قانون

 ضعیفی تجاری جنبه از اخیرالذکر کشورهای

 براساس گزارش که نحویبه است، بوده برخوردار

، بانک "کسب و کار یفضا" عنوان تحت منتشره

، 2006و  2004 یهادر فواصل سال جهانی

 جذابیت راساسـب را جهان حقوقی هایسیستم

 که نمود بندیرتبه المللیبین بازرگانی برای هاآن

 قرار 44.7 رتبه در فرانسه گزارش، این برمبنای

 لحاظ به فرانسه قوانین گزارش این در .دارد

 و فاقد فهم پیچیده، غیرقابل ناکارآمد، اقتصادی

 حیث ازفرانسه  و کشور است شده یفتوص یتجذاب

 کمتر کشورهای از کار، پس و کسب آسانی شاخص

 رتبه در جاماییکا، و باتسوانا نظیر اییافتهتوسعه

 عدم از حاکی که گزارش اینداد.  قرار 44.7

 حقوق بود، المللیبین تجارت در قانون این جذابیت

 روزرسانیبه و مدرنیزه سمت به را فرانسه تعهدات

 (.809 ،2017)روان،  داد سوق

 بیع قراردادهای بر روی جهانی تحقیق یک اخیراً

 را عامل دو هـک است هـگرفت ورتـص المللیبین

 قانون انتخاب برای حقوقی دالیل ترینمهم عنوانبه

 :است نموده بینیپیش متعاملین روابط حاکم بر

 پذیریانعطاف دوم، و حقوقی نخست، اطمینان

 بدین حقوقی اطمینان. قراردادی داخلی حقوق

 به حقوقی قاعده یک اجرای نتیجه که معناست

پذیری عبارت است. انعطاف بینیپیش قابل راحتی

 را قادر متعاملین قانونی، چهارچوب اینکه از است

 نیازهای براساس را خود حقوقی روابط که سازد

 صراحت به عامل دهند. این دو شکل خود، عملی

. اندشده مطرح فرانسه تعهدات حقوق اصالحات در

از  یتعداد ،دو عامل ینانتخاب ا یب،ترت بدین

، در دسترس یدادرس یهاینههز یگر نظیرعوامل د

کارآمد و... را که ممکن است  یبودن مراحل دادرس

 ثرمؤ یالمللینمعامالت بدر انتخاب قانون حاکم بر 

 با (.30 ،2017)پانباکر،  یردگیم یده، نادباشند

حقوق  اصالح ،فوق یهایزهو انگ دالیل به عنایت

حقوق قراردادهای فرانسه با هدف انطباق با  تعهدات

به  قانون فرانسه جذابیت یارتقا سازی وساده اروپا،

 ی،المللینب بازرگانی یمنظور حکومت بر قراردادها

 (.289 ،2018گردید )کاوک،  محقق
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رسد شارحین قانون مدنی جدید فرانسه به نظر می

ن دو موفق به ایجاد وحدت میا ،با اعمال اصالحات

خصلت قانون حاکم بر معامالت، در قانون مدنی 

: نخست خصلت سادگی و قابل فهم فرانسه شدند

بودن قانون برای عموم مردم و دوم جذابیت آن که 

امی افراد جامعه بلکه برای هر تنها برای تمنه 

شخص حقیقی و حقوقی که طرف قراردادهای 

 حایز اهمیت است.شوند، المللی واقع میتجاری بین
 

 در فرانسه تعهدات حقوق اصالحات. 2-5

 طور خاصهب قرارداديپیش مرحله

که  یعبارت است از بازه زمان قراردادیپیش دوره

 ضمن یی،در آن به منظور انعقاد قرارداد نها ینطرف

 و شرایط ارزیابی به یکدیگر، با ارتباط برقراری

 طرف امکانات و شرایط همچنین و خود امکانات

دوران  ینا .(106 ،1395، خزایی) پردازندمی مقابل

 انعقاد قرارداد و یعنی یتواند با تحقق هدف اصلیم

 طرح یابد. خاتمه متعاملین از یک هر انصراف با یا

 از تعریف ارائه بدون فرانسه مدنی قانون اصالحی

 یقانون مدن یهانوآوری قراردادی، به پیش دوره

، 1102مواد  در یفرانسه در مرحله مذاکرات مقدمات

اشاره  1116 و 1115،  1112-2، 1112-1، 1112

 قراردادها، رعایت آزادی اصل از عبارتنددارد که 

 به تعهد رسانی،اطالع به تعهد نیت،حسن اصل

در طول  یجابعدم امکان عدول از ا محرمانگی و

-234 ،2017)مکی، یجاب مدت زمان اعتبار ا

233.) 

 

 

 

 قراردادها آزادي اصل شناسایی .1-2-5

 های حقوقی یکی از اصول بالمنازع دردر اکثر نظام

 باشد کهمیها اراده یاصل آزاد یقراردادیشدوره پ

اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن  آن یمبنابر

 اد قرارداد آزاد هستندعدم انعق یاانعقاد  یتنها و در

شروع  جهترا به  کنندهمذاکره توانیو نم

اد قرارداد به انعق ،و ادامه آن مقدماتی گفتگوهای

 تعهدی ین،طرف یآغاز مذاکرات برا لذا رد.ملزم ک

 اراده آزادا ـها بو آن د داشتـنخواه راهـهم هـب

  دهند. انصراف عقد انعقاد و گفتگو ادامه از توانندمی

اصول  102-1 ماده ویونیدوقوآ اصول  1-1 ماده

در  ینبه آزادی طرف یزحقوق قراردادهای اروپا ن

 است. یافتهانعقاد قرارداد اختصاص 

 بر عالوه فرانسه سنتی قراردادهای حقوق در

 از ،قضایی رویه در قراردادها آزادی اصل پذیرش

 نتایج از یکی عنوانبه اصل این گذار،قانون دیدگاه

 1134 ماده در و است بوده اراده حاکمیت اصل

عقودی که وفق » :داردمی مقرر سابق مدنی قانون

برای طرفین در حکم  ،مقررات منعقد شده باشند

رفین یا قانون است. این عقود جز با تراضی ط

دهد، قابل انفساخ که قانون اجازه می جهاتی

 گذار در مادهقانون کالم فحوای از .«نیست...

 استنباط قابل قراردادها آزادی صدرالذکر اصل

 و محترم شخص اراده چون که معنا بدین .است

 تصریح مستلزم قرارداد است، نفوذ حقوقی اثر واجد

 که نحوی به آزادند اشخاص و نیست گذارقانون

 نمایند اقدام قرارداد انعقاد به بتنس خواهندمی

 (.145 ،1393 کاتوزیان،)
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 اصل و قراردادها علمای حقوق فرانسه از اصل آزادی

 حقوق یادینبن عنوان اصولبه نیتحسن

اول از  کنند، لذا بخشیاد میفرانسه  یقراردادها

را به اصول صدرالذکر هدات فرانسه عت یدقانون جد

 (.356 ،2017اند )هلرینگر، اختصاص داده

 1102 مادهفرانسه،  یاصالحات قانون مدن پیرو

کس هر» دارد:یمقرر م یاد شدهاصل  یتضمن تقو

در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، انتخاب طرف 

قرارداد خود و تعیین مفاد و قالب قرارداد خود، در 

 باشد.حدود تعیین شده توسط قانون، آزاد می

نظم  اجازه نقض قواعد مربوط بهآزادی قراردادی 

(. لذا 360، 2017)هلرینگر،  «دهدعمومی را نمی

متضمن  برمبنای این ماده اصل آزادی قراردادی

چهار جنبه است و مراد از آزادی در تعیین محتوای 

قرارداد عبارت است از اینکه هر یک از متعاملین 

توانند آزادانه شرایط و ترتیبات حاکم بر قرارداد می

م بر روابط طرفین است، را که به منزله قانون حاک

تعیین نمایند و تنها محدودیت در راستای تعیین 

رعایت نظم عمومی و  آزادانه محتوای قرارداد،

قانون مدنی فرانسه  6اخالق حسنه موضوع ماده 

 است. 

 اصل، 1804 مدنی قانون در اینکه رغمعلی لذا

 بود؛ نگردیده درج صریح نحوبه قراردادی آزادی

 ،الذکرفوق ماده در 2016 مصوبه شارحین لیکن

 اند:نموده بینیپیش حیطه سه مزبور را در اصل

، قراردادیمرحله مذاکرات پیشدر  ینخست آزاد

نهایتاً آزادی در مرحله و  مرحله انعقاد، در یآزاد

وجود  با (.813 ،2017)روان،  قرارداداجرای 

ات، نامحدود اصل آزادی مذاکر مطلق و یتحاکم

آن در طرف استمرار  و گفتگوها آغاز در فرضی که

 یتنها ه درود آورد کرا به وج اعتقاد ینمقابل ا

 ء،اتکا ینو به اعتبار ا د خواهد شدمنعق یقرارداد

 گرددمی مطرحسؤال  ینا شود؛ متحملرا  مخارجی

 یستیبا یاآ یقراردادیشپ اتذاکرم آینده در فرک

 ای یرفتآزادی قراردادی را پذ اصلمطلق  یتحاکم

 یگرانحقوق و منافع داز  ی حمایتراستا در ینکها

 یتحاکم یت،نحسن تمسک به قاعده با بایستی

 یتمحکوم بانمود و  یلرا تعد مذکوراصل  نامحدود

 وارده، مانع خسارات جبرانه مذاکرات بکننده نقض

، پوری)حاج شد؟ یگریحقوق و منافع د ییعتض از

1395 ،82)  

 سیستمدو  یانم یدپرسش با ینبه منظور پاسخ به ا

 شد: یکبه تفک ئلقا یژرمنیو روم الکامن حقوقی

 آزادی اصلمطلق  یرشپذ یمبنابر الکامن سیستم

 طرفین آن مطابقشده که  یگذارپایه مذاکرات

 شرایط تغییر نظیر دلیلی، هر به بنا هستند مخیر

 عذر بدون حتی یا و عقیده تغییر، انعقاد قرارداد

در انگلستان دهند.  خاتمه مذاکرات به، موجه

حد است  بدان یتنمخالفت با اعمال قاعده حسن

 برای فرضی که در حتی گفتگوها به دادن خاتمهکه 

 شده ایجاد قرارداد به رسیدن باور مقابل، طرف

 مذاکراتناقض  یمدن یتلؤسبب تحقق مس باشد،

 یل وجود ابهاماتدل به کشور ایندر  .گرددنمی

 ییبر عدم شناسا یت،نمفهوم حسن درخصوص

 است شده تأکید یتنذاکره با حسنتوافق به م

 .(89، 1395، پوری)حاج

 ،نوشته حقوق سیستم دکترین ثیرتأ تحت یکاآمر

 قانون 203-1 را در ماده یتنقاعده حسن
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 ،"حقوق یدشرح جد"و  بازرگانیمتحدالشکل 

 یزن مقرره نیدر ا لیکن ،است نموده ینیبیشپ

 یبه مرحله اجرا محدود یتناعمال حسن قلمرو

 تسری قرارداد انعقاد از پیش مرحله به و است عقد

 (.313 ،2011، )لئونهاردیابد نمی

 سیستم تابع های کشورهایرغم سیاستعلی

 نیت، درحسن ال در مواجهه با اصلکامن حقوقی

 یاد شده اصل، نوشته حقوق گروه کشورهای اکثر

 ابزاری و تعهدات حقوق کلی اصول از یکی عنوانبه

مذاکرات، به رسمیت  آزادی اصل تعدیل جهت

 دانحقوق «سالی» مبنا همین شود. برشناخته می

 وارد که طرفی که است باور این بر فرانسوی

 بدون و ناگهانی طوربه تواندنمی گرددمی مذاکرات

 شود، خارج مذاکرات از اتکایی، خسارات جبران

 انعقاد درخصوص که است انتظاری مسؤل بلکه

ی و امین) کندمی ایجاد ابلمق طرف در قرارداد

 .(24 ،1390ابراهیمی، 

 در چنانچه فرانسه محاکم از صادره آرای برمبنای

 هایهزینه طرفین از یکی قراردادی،پیش مرحله

 اصلی عقد انعقاد راستای در ایمالحظه قابل

 به موجه عذر بدون مقابل طرف و شود متحمل

 مذاکرات، مسؤل ناقض دهد، خاتمه مذاکرات

 کهچنان .شودمی شناخته وارده، خسارات جبران

 اشاره موضوع این به 1992 ژوین 10 مورخ یرأ در

 اصول از قراردادی آزادی اصل که چه اگر» .شد

 متضمن و عقد است انعقاد از پیش دوره در مسلم

 گفتگوهای به دادن خاتمه در طرفین آزادی

 شود طوالنی مذاکرات چنانچه لیکن است، مقدماتی

 که برساند باور معقول این به را طرفین از یکی و

 هاییهزینه و است قرارداد انعقاد در مصمم دیگری

 گفتگوهایی چنین به بخشیدن پایان گردد، متحمل

 طرف به خسارت ایراد صورت در و بوده نادرست

 «شد خواهد مدنی مسؤلیت تحقق سبب، مقابل

 .(124 ،2003)گیلیکر، 

 نیز اروپایی قراردادهای حقوق اصول 2-301 ماده

 مقرر، نیتحسن با مذاکره به تکلیف بر تأکید ضمن

 مقدماتی گفتگوهای در طرفین از یک دارد، هرمی

 باشد.آزاد است و مسئول رسیدن به توافق نمی

 قصد داشتن بدون طرفین از یکی چنانچه لیکن

 شود دیگری با مذاکره وارد توافق، حصول در جدی

 نماید قطع را مذاکرات، نیتحسن برخالف یا و

نتیجه  خساراتی خواهد بود که در جبران مسؤل

 است. وارد شده عمل او به دیگری

 

 مرحله در نیتحسن اصل جایگاه .2-2-5

 قرارداديپیش

تأمل که حقوق  درخور اصالحات دیگر از

آن نقش حائز اهمیتی  قراردادهای اروپا در پیدایش

و توسعه  نیتحسن اصل جدید جایگاه داشته،

 1-7. ماده است 2016مصوبه  درقلمرو اعمال آن 

جارت ـدر ت"دارد: رر میـوآ مقـول یونیدوقـاص

نیت طرف قرارداد باید مطابق با حسن المللی هربین

توانند و معامله منصفانه اقدام نماید. دو طرف نمی

برمبنای  ."مستثنی یا محدود کننداین تکلیف را 

نیت مختص به مرحله این مقرره رعایت اصل حسن

انعقاد و اجرای قرارداد نیست و مذاکرات مقدماتی 

مشابه این  نیز نباید معارض با اصل مزبور باشد.

 حقوق اصول 201.1 و 2.301 حکم در مواد
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 ضرورت گردد که براروپایی مالحظه می قراردادهای

 عقود و تعامل منصفانه در نیتحسن اصل رعایت

 .(98، 1397 و انیسی، پور)داراب دارند تأکید

نیت در قانون مدنی فرانسه، از جمله حسن مفهوم

 بصورت 2268و  2265، 1268، 1141مواد 

 یناز تدو یشتا پ یکناست ل شده استفادهپراکنده 

در مرحله  یتنحسن یت، ضرورت رعایدمصوبه جد

عنوان در زمان انعقاد قرارداد به یزاز انعقاد و ن یشپ

 یکاز متون کالس یک یچدر ه یده کلقاع یک

، 1386 ،ی)قاسم نشده بود ینیبیشفرانسه پ یقانون

 نیزسابق  یقانون مدن 1134 ماده 3 بند در (108

 یکنل ،نموده یحتصر را گذار اصل مذکورقانون

 قرارداد اجرای مرحله به منحصر صرفاً را آن رعایت

 صورت اصالحات به عنایت با بود در حالی که کرده

 تمام بر رسمی صورتبه نیتحسن گرفته، اصل

 ررـقم 1104 است. ماده مـحاک راردادـق مراحل

با  یدقراردادها با یو اجرا تشکیل، همذاکر» :داردمی

قاعده از جمله قواعد  ینا باشد. تینحسن رعایت

)اسمیتز و کالومه،  «است ینظم عموممربوط به 

2016، 104). 

 یدجد یقانون مدن 1112بند نخست ماده  همچنین

و  ینددر شروع، ادامه فرآطرفین » :یدنمامیمقرر 

 ینآزاد هستند. اقرارداد از  یشاکرات پذخاتمه م

 یتنحسن یاتاز مقتض یستبایم الزاماًمراحل 

 تأکید ضمن گذارقانون ،مبنا ینبر ا .«کند یتتبع

 از خروج و ورود در کنندگانمذاکره آزادی بر

 نیتحسن اصل رعایت مقدماتی، تکلیف گفتگوهای

 را و آنان نهدمی آنان عهده بر را مذاکرات طول در

 طرح از قرارداد، انعقاد منظور به که نمایدمی متعهد

که منجر به شکست مذاکرات  نامعقول پیشنهادات

و  یوشانلویی )نوری ورزند گردد، اجتنابیم

 .(205، 1397 شاهین،

 فرانسه، تعهدات حقوق اصالحات قوت نقاط کنار در

 به نیتحسن قاعده از تعریف ارائه عدم به بایستی

 مذمت موردو موضوعات  ضعف نقاط از یکی عنوان

 ،2017)روان، کرد  اشاره مدنی، قانون شارحین

 مبهم و ذهنی،کیفی ایمقوله نیتحسن (. زیرا814

 امری آن، از مانع و جامع تعریف ارائه که است

 رخیـب دررو  نـیا د. ازـآیبه نظر می دشوار

 مندعالقه دانانحقوق تعداد به یحقوق هایسیستم

است  شده ارائه آن از متنوعی تعاریف مفهوم، این به

 (.562 ،2004)تتلی، 

 "نیتحسن"از  تعریف ترینبرگزیده رسدبه نظر می

 رویه و فعلی سابق، اصالحات قانون مفاد با که

دارد؛ بدین شرح است:  سازگاری فرانسه قضایی

 ذهنی و درونی حالت یک عنوانبه نیتحسن»

 و قصد صداقت، درستکاری، داشتن از است عبارت

 خود عمل صحت به فرد درونی اعتقاد و نیکو هدف

 کامل اجرای تا قرارداد انعقاد از قبل مرحله از

 .(140، 1395 یعی،رفی و )زمان «قرارداد

های عربی نیز فاقد مقرره خاصی قوانین مدنی کشور

خصوص مسئولیت پیش از قرارداد یا مسئولیت در

در حالی که اصل  در طول مذاکرات هستند و

نیت مبنای چنین مسئولیتی است، این حسن

نیت را به مرحله اجرای قرارداد قوانین مفهوم حسن

اصل سوءاستفاده از حق نمایند. لذا به محدود می

عنوان مبنای دیگری برای توجیه مسئولیت به

 گردند. این نواقص درقراردادی، متمسک میپیش
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سازی حقوق های موفق هماهنگکنار پروژه

، کشورهای PECLو   PICCقراردادها اعم از

طر، عمان، تونس و مراکش را به بحرین، یمن، ق

 ختهسمت اصالح قوانین مدنی خود رهنمون سا

 (.196 ،2017)ماتار، است 

اصول یونیدقوآ تصریح شده که  2-1-15در ماده 

صرف عدم حصول نتیجه در گفتگوهای مقدماتی 

گردد، قراردادی نمیمنجر به تحقق مسئولیت پیش

بینی نیت را پیشلیکن فروض مرتبط با نقض حسن

رات با ـچه شروع مذاکـچنان -1وده است: ـنم

طرف با سوءنیت مذاکره  نیت باشد لیکن یکحسن

یک طرف بدون داشتن قصد  -2را خاتمه دهد. 

 قاد عقد، وارد مذاکرات شود و سپسواقعی جهت انع

اگر یک طرف با قصد  -3به مذاکرات پایان دهد. 

عدم حصول توافق، مذاکرات را آغاز نماید، مسؤلیت 

 به جبران خسارات طرف مقابل خواهد داشت. 

قانون مدنی جدید،  1112بند دوم ماده  در

شارحین با تأثیرپذیری از ماده فوق، ضمن به 

قراردادی، مقرر رسمیت شناختن مسئولیت پیش

صورت وقوع هرگونه تقصیر در  نمایند درمی

مذاکرات، از دست دادن منافع مورد انتظار از 

قراردادی که منعقد نشده )عدم النفع( و نیز از 

شمول  دست دادن فرصت تحصیل این منافع، از

 خسارات قابل مطالبه خارج است.
 

 رسانیاطالع به تعهد. 3-2-5

 هئارا فهیوظدر اکثر کشورهای تابع حقوق نوشته 

 اصل برمبتنی  را یقراردادشیپ دوره در اطالعات

، یقراردادو تعادل  ثبات، تیامن حفظ ت،ینحسن

در  یراردادـقیشتعهد در دوره پ . ایندانندمی

 یبتعق یگوناگون با اهداف متفاوت یحقوق یهانظام

 باور است که ینا بر «گرین سفتون روت». ددگریم

ی از رضا یتحما :اهداف عبارتند از ینا مهمترین

 یفهوظ رعایتمعامالت، و ثبات  یتامن حفظسالم، 

مورد  یرفتار یاستانداردها داشتنداقت، ص یاخالق

)ویلهلمسون،  مخاطرات کاهش و ینانتظار طرف

بود که در موارد سکوت  نیبر ا دهیعق سابقاً( 2006

 یتعهد فقدان مقررات خاص، ایو  گذارقانون

 قرارداد، گریاطالعات به طرف د هئارا درخصوص

 ستیبایم نیاز متعاقد کیوجود ندارد و هر 

تا  ،خود باشد ازیاطالعات مورد ن لیدرصدد تحص

، یخروشو  انیعابد) عرصه تجارت متضرر نگردد در

1388 ،222).  

 نینخست «در قراردادها یدنتعهد به آگاهان» نظریه

 ید و متعاقباًطرح گردم «ژوگالر شلیم»بار توسط 

 یکبلژ در حقوق فرانسه، لیکقاعده  یکبه صورت 

و  پوری)عبد شناخته شد یترسم بهو لوکزامبورگ 

رسانی اطالع به تعهد لذا (85، 1390، زادهقاسم

 از سپس نیدکتر قیطر از ابتداً ،یقراردادپیش

از طرف  تیبا هدف حما ،گذارقانون و قضات هیناح

موضوع قرارداد، به نسبت به جاهل و  ایحرفهریغ

 یدر قراردادها و افتیفرانسه راه  ینظام حقوق

تعهد  یمه،ب یاکننده مصرف یقراردادها یرنظ یخاص

و  یدی)شه گردید یلتر تحمیطرف قو بر مذکور

 ییهالبته سابقاً در رو .(249، 1399، یالهشمس

عنوان  تحت ی،سانراطالع به تعهد نقض یی،قضا

 دلیس تلقیت قـیاز مصاد و متقلبانه یعدم افشا

 یوددارخ یا سکوت و یجهدر نت یس،و تدل شدیم
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نادرست طرف مقابل از موضوع، محقق  فهماز رفع 

 (.362 ،2011دیسدت، ید )گردیم

 یحقوق نظام تابع کشورهای که است در حالی این

 یدارخر» یندکتر یمبنابر،  خصوصاً انگلیسالکامن

افشای  هتعهد بعدم وجود به  ئلقا ،«مواظب باش

اقدامات  شخصاً بایستی یدارو خر هستنداطالعات 

از  یتاطالعات و مصون جهت کسبالزم  یاطیاحت

در صورت  لذابه عمل آورد. را  یمخاطرات آت

در  اطالعات هر یک از طرفین از ارائهاستنکاف 

متوجه  یتیلئو، مسیقراردادیشپمرحله مذاکرات 

 (.133 ،2002)ییی،  نخواهد بود یو

اروپا،  در انگلیس به منظور تبعیت از قوانین اتحادیه

به  2013کننده در سال قانون قراردادهای مصرف

تصویب رسید. این قانون ناظر بر اطالعاتی است که 

گذاشته شود. اما کننده به اشتراک باید با مصرف

گردد؛ نوع اطالعاتی که میان طرفین تبادل می

کننده و تاجر، )مواد مبنای نوع روابط میان مصرفبر

قانون مذکور(، متفاوت است. این مقرره بیان  5و  4

دارد؛ برمبنای اینکه قرارداد با حضور فیزیکی می

کننده در خارج از محل زمان تاجر و مصرفهم

د گردد و یا اینکه تشکیل قرارداد تجاری تاجر، منعق

کننده در محل تجاری با حضور شخصی مصرف

تاجر و یا  از راه دور و از طریق وسایل الکترونیکی 

صورت گیرد، نوع اطالعات ارائه شده از ناحیه تاجر 

قراردادی، متمایز خواهد بود. به در مرحله پیش

دستورالعمل تجارت  9عنوان مثال به موجب ماده 

رونیک اتحادیه اروپا، در صورتی که قرارداد از الکت

 طریق یک وب سایت یا وسایل الکترونیکی منعقد

خصوص مراحل شود، تاجر باید اطالعات الزم در

فنی برای انعقاد قرارداد را ارائه نماید. این مقرره در 

کننده نیز قراردادهای مصرفقانون  14ماده 

 (.183 ،2017)یلدریم، است  انعکاس یافته

 یاصول حقوق قراردادها 4-107ماده  2بند 

 یفاطالعات الزم را در زمره تکال یی، افشایاروپا

تعهد را  ینداند و نقض ایم ،طرف آگاه قرارداد

 4-117مشمول جبران خسارت موضوع ماده 

 .کندیم یمعرف

به  تعهد حدود تعیین ،2016 اصالحات از پیش

 اطالعاتی میان یکتفک یجادا مستلزم ی،رسانعاطال

 ینا گردید، ازمی ئهبه طرف مقابل ارا یدبود که با

نخست  شدند: یمرو اطالعات به دو گروه تقس

طرف مقابل جهت  یمکه در اتخاذ تصم یاطالعات

 قرارداد، موضوع نظیر بودند،انعقاد قرارداد مؤثر 

طرف  یتشخص اوصاف آن، و معامله مورد ماهیت

علت عمده عقد  یتشکه شخص یمعامله در موارد

 شودمی یاد مهم اطالعات عنوان با هاآن از است، که

هستند  وصف این فاقد که اطالعاتی دوم و

 طرفینلذا  (.118 ،2009)کارتریت و هسلینک، 

 میتصم اتخاذ در که یعناصر درخصوص یستیبا

 از. بپردازند اطالعات تبادل به؛ است ثرؤم هاآن

 رسانی،اطالعتعهد به دیدگاه علمای حقوق فرانسه، 

فروض برای طرف متخصص و مطلع تکلیف م کی

)تار،  شودیم یتلق برابر طرف جاهل و ضعیف، در

تعهد برای نخستین بار در قانون  این(. 35 ،2002

 تری نفوذ یافت:بندی دقیقمصرف فرانسه با تقسیم

رسانی در مورد موضوع تعهد و ترتیبات اطالع -1

 اجرای آن؛

 خصوص خطرات احتمالی؛رسانی دراطالع -2
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ای و موردی درخصوص رسانی مشاورهاطالع -3

 قرارداد؛

 فهیبه وظ حیفرانسه با تصر یمدن قانون سانینوشیپ

 نیا کیضمن تفک 1-1112در ماده  یرساناطالع

از  یکیعنوان آن را به ،تینتعهد از اصل حسن

، یقراردادشیدر مرحله پ نیمستقل متعاقد فیتکال

یک  اگر هر» دارد:یماده مقرر م نینمودند. ا یمعرف

)نسبت  اراده در که داشته باشد یاطالعاتاز طرفین 

در صورتی که  دارد، یمؤثر نقش به انعقاد عقد(،

نحو مشروع، از آن اطالعات ناآگاه شخص اخیر به

 مکلف، کرده باشدبه طرف مقابل اعتماد  ایو  باشد

 یاطالعات. را مطلع سازد )طرف جاهل( ویاست 

 ایقرارداد  یبا محتوا یو ضرور میکه ارتباط مستق

اطالعات مهم  ؛دـدارن قرارداد نیاوصاف طرف

 یکه مدع یشوند. شخصیم یکننده تلقنییتع

 دیبا داده شود یو به دیبا یضرور اطالعات است

که طرف مقابل تعهد به ارائه آن داشته  دینما اثبات

و متعهد نیز باید ثابت کند که این اطالعات را 

 را فیتکل نیا دنتوانینم نیطرفتأمین کرده است. 

عالوه بر مسئولیتی که متعهد . کند ساقط ای محدود

 تواندیم انجام این تعهد عدم ،به ارائه اطالعات دارد

 یبعد مواد و 1130 ماده مطابق قرارداد ابطال باعث

 تواندیمصدرالذکر، تخلف از تعهد  لذا .«گردد

 ،اشتباه یا یسوان تدلـورد تحت عنـحسب م

در  یا و شود محسوبساز انحالل قرارداد ینهزم

موجب  ی،مدن یتمسئول ارکانصورت اجتماع 

متعهد گردد  یقراردادیرغ یتتحقق مسئول

 .(250، 1399 ی،الهو شمس یدی)شه

نقض  ،شده یاداصالحات  یمبنابررسد به نظر می

موارد صورت وقوع یکی از  در اطالعات هئتعهد به ارا

 گردد:قراردادی میذیل سبب تحقق مسؤلیت پیش

ناآگاه  یاطالعات نیاز چن )جاهل( طرف مقابلیا ( 1

  ؛بوده

 ؛خود اعتماد نموده باشد به طرف مقابل ای( 2

به  یامکان دسترس برای شخص جاهل یا( 3

 وجود نداشته باشد؛اطالعات 

در غیر از موارد صدرالذکر، تعهد طرف مقابل به 

در است  نی. همچنگرددیم یمنتف رسانیاطالع

که از  یموضوع ،کنندگاناز مذاکره یکیکه  یفرض

توان ی، نمباشدآن ناآگاه بوده را افشا و بازگو نکرده 

 بر وی تحمیل نمود.مسؤلیت به جبران خسارت را 
 

 رازداري و محرمانگی رعایت به تعهد. 4-2-5

رار ـاس یو عدم افشا یتعهد به حفظ محرمانگ

 تعهد مصادیق از واقعدر  ...و ی، تجاری، مالیاحرفه

 قراردادهای در عمدتاً  که است؛ فعل انجام عدم به

تعهد به  از(. 28، 2016)دالوز، گردد می کار، لحاظ

 گردد:می استنباطمعانی متفاوتی  محرمانگی

عدم افشای اطالعات و اسرار تجاری از سوی  .1

قرارداد به آن دسترسی حاصل  متعهد که به واسطه

 انـیم راتـمذاکدت ـول مـدر ط اـیده ـش

است، برای هر فرد  کنندگان رد و بدل شدهذاکرهـم

 تجاری و غیره.اعم از رقبای  یگرید

خصوص در اطالعات به جز ینعدم استفاده از ا .2

 .آتیقرارداد  یاقرارداد منعقده  یاجرا

اطالعات برای منافع  یناستفاده از اوءعدم س. 3

نحو عام افراد به  یرسا یاگروهی خاص  یاشخصی 
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 یامستقیم  طوربه توسط فرد ،بدون اجازه مالک آن

به نحوی که  یبستگان و واسطهبه یامستقیم، غیر

مظلوم و  قرار گیرد )شکریآن  نفعیخود او ذ

 (.142، 1398رهنی، 

 درخصوص طرفین که بود این بر کلی اصل سابقاً

 کردند،می تحصیل مذاکرات فرآیند در که اطالعاتی

 اطالعات توانستندمی لذا نداشتند، رازداری به تعهد

 و اهداف تحقق مسیر در یا افشا را آمده دست به

 مگر نمایند. استفاده، خود شخصی منافع حصول

 تصریح مقدماتی گفتگوهای حین در صراحتاً اینکه

 نحوبه طرفین یا و شدمی اطالعات بودن محرمانه بر

اطالعات  یتماه یا و داشتند تعهدی چنین ضمنی

، 1388ی، )انصارداشت  اقتضایی ، چنینشده ئهارا

196). 

 ماده 2بند  در ،2016مصوبه  شارحین امروزه لیکن

 از یکی عنوانبه آن صراحتاً از مدنی قانون 1112

 هـمرحل نیت درر اصل حسنـتکالیف مبتنی ب

که نقض آن سبب  کنندمی یاد قراردادیپیش

قرارداد  ینکهولو ا؛ گرددیم یمدن یتلؤتحقق مس

 به مقرره این زیرا .خصوص مسکوت باشد یندر ا

 در رازداری تا بتوان است؛ پذیرانعطاف کافی اندازه

 قرارداد در تصریح بدون حتی قراردادیپیش دوره

 ینا .(126 ،2003نمود )گیلیکر،  استنباط آن از را

هرکس بدون اجازه از اطالعات »دارد: یماده مقرر م

آمده در طول مذاکرات استفاده و دستهمحرمانه ب

قواعد یط مندرج در مطابق شرا ید،آن را افشا نما یا

 دانانحقوق. «مسؤل خواهد بود یمدن یتعام مسؤل

از متعارف  امر متأثر این که باورند این بر فرانسوی

و  یالمللینب یرف تجارـد در عـتعه ینبودن ا

 بوده ،ییاروپا یشعاع اصول حقوق قراردادهاالتحت

 ویونیدقوآ اصول  2-1-16مواد  کهچناناست. 

اصول حقوق قراردادهای اروپا به تعهد  2: 302

 مرحلهبدل شده در  و اطالعات رد اسرار وحفظ 

)دالوز، ت اس یافته، اختصاص عقد انعقاد از پیش

2016، 28.) 

وجود وظیفه  طرح چهارچوب مشترک مرجع مدعی

کلی محرمانه نگه داشتن تمام اطالعات دریافتی در 

دارد؛ چنانچه طول مذاکرات نیست. لیکن مقرر می

یکی از طرفین قصد دارد اطالعات ارائه شده 

یح نماید که محرمانه بماند، مشارالیه باید تصر

اطالعات مذکور محرمانه است و توسط اشخاص 

 3: 302 ثالث قابل استفاده نیست. همچنین ماده

دارد حتی در صورت عدم وجود چنین بیان می

تصریحی، اگر طرف مقابل بداند یا به طور معقول و 

تواند انتظار داشته باشد که اطالعات متعارف می

اطالعات به محرمانه است، بایستی از افشای 

غیر این صورت  متناع نماید، دراشخاص ثالث ا

قراردادی خواهد داشت مسؤلیت مدنی پیش

 (.182 ،2017)یلدریم، 

 در رازداری به تعهد برای اجرا ضمانت بینیپیش

 نقش نوآوری به تشویق و نوین فناوری آفرینش

 حمایتی نظام فقدان که ایگونهبه دارد. بسزایی

 و نموده کمرنگ را نوآوری انگیزه کارآمد، مؤثر و

 مواجه جدی مانع با علوم و تکنولوژی را پیشرفت

یا  افشاکننده یقراردادیشپ یتمسؤلنماید. لذا می

کننده از اطالعات محرمانه، در قوانین ملی استفاده

بینی شده پیشبه دو شکل  المللی،و اسناد بین

معادل ضرر وارده به  ی: نخست پرداخت غرامتاست
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 است گردیده ، متضرراطالعات یکه از افشا یطرف

 افشاکننده که سودی معادل عوضی وصول دوم و

 یلتحص اطالعات، این از برداریبهره درنتیجه

دهنده اطالعات ئهکه ارا یناعم از ا .ستا نموده

 ،2009)کارتریت و هسلینک، یر خ یامتضرر شده 

339.) 

 دانمارکو  یک، اتریشفرانسه، بلژ یکشورهادر 

 جبران ،غرامت یهدأت یقاز طر یدهدیانخسارت ز

 به افشاکننده انگلستان در در حالی که .گرددیم

 اطالعات، دریافت از حاصل سود معادل مبلغی

از طرق  یکاست هر  یهیبدشود. یمحکوم م

صدرالذکر با منع افشاکننده اطالعات به ادامه 

 استقابل جمع یگران، آن به د ئهارا یااستفاده 

 .(339، 2009)کارتریت و هسلینک، 

شرط ضمن عقد صورت  ممکن است به مذکورتعهد 

 ،یمحرمانگی مجزا از عقد اصل در قالب قرارداد یاو 

 یفاست که تکل یناهمیت ا ئزشود. نکته حا یمتجل

صورت شرط در هکه ب یحتی در فرض ،یاد شده

صحت، بطالن و  یثدرج شود از ح یقرارداد اصل

تابع عقد اصلی ، اعتبار یاهمچنین از جهت فسخ 

 یابه واسطه فسخ  ینیست و چنانچه قرارداد اصل

قوت خود ه تعهد به محرمانگی ب یابد؛خاتمه  بطالن،

. مصداق بارز قراردادهای متضمن خواهد ماند یباق

شرط رازداری، قراردادهای انتقال فناوری است که 

 انقضایپس از طرف مقابل گردد؛ در آن شرط می

 مذاکرات در صورت نقضیا  و قرارداد مدت

را خواهد وظیفه حفظ اطالعات محرمانه مقدماتی، 

 (.147، 1398)شکری و مظلوم رهنی،  داشت

 

در طول  یجاباز ا رجوعامكان  عدم .5-2-5

 یجابمدت زمان اعتبار ا

وسط پروفسور تبار  ینو قبول نخست یجابمفهوم ا

 حقوقبه  سپسو ید مطرح گرد «یهژوزف پوت»

 رکندو  یزو آنان ن کردال رسوخ و کامن نوشته

عقد  یلتشک یبرا قالبیعنوان و قبول را به یجابا

 (.73 ،2012)زیمرمن، یرفتند پذ

 از تعریف ارائه بدون، 2016کنندگان مصوبه تدوین

 1113 ماده درقرارداد  یفتعر یانب ضمن، ایجاب

 ایجاب تالقی از است متشکل عقد» :دارندمقرر می

 برای خود اراده طرفین آن، واسطهبه که و قبول

ممکن ین قصد ا .دارندمی اعالم متعهد شدن را

بدون ابهام از رفتار  یاشود و  یانب یحاً است صر

در متن اصول حقوق  .«استنباط شود صاحب اراده،

 یدهارائه نگرد یجاباز ا یحیصر یفتعر ییاروپا

 201ماده  یمبنااوصاف آن بر یبا بررس یکنل ،است

 یدگاهشود که از دیم لحاص یجهنت ینا به بعد،

 :عبارت است از ، ایجابکنندگان اصولیندوت

 واقع قبول مورد اگرعقد که  یکانعقاد  یشنهادپ»

)اوله و  «شودمی قرارداد تشکیل به گردد؛ منتهی

 (.159 ،2000حوق، 

اعم از  ایجاب»: داردمی مقرر مصوبه 1114 ماده

 شود، ارائه غیرمعین یا معین اینکه به شخص

 بوده و عقد انعقاد اساسی برای عناصر متضمن

 قبول صورت بیانگر اراده موجب به التزام به عقد در

 ایجاب صورت این غیر در. باشدمی ،مقابل طرف

برمبنای این . «بود خواهد مذاکره به صرفاً دعوت

اصول  2:201ماده  1ماده که متأثر از بند 

قراردادهای اروپا و رویه قضایی فرانسه است، مراد 
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از عناصر اساسی عقد، قطعی و مشخص بودن 

ایجاب و قصد موجب به انعقاد قرارداد در صورت 

 مادهقبولی مخاطب ایجاب است. البته به استناد 

عالوه بر قصد  کاال المللیبین بیع کنوانسیون 14

التزام و قاطع بودن ایجاب، خاص بودن مخاطب 

ایجاب نیز از دیگر شرایط اساسی آن معرفی شده 

 عموم به خطاب معامله انجام است، لذا پیشنهاد

مگر  گیرد.قرار می دعوت به ایجاب عنوان تحت

اینکه موجب، صراحتاً پیشنهاد خود را ایجاب اعالم 

نهاد خطاب به این صورت این پیش که در کند

)لکوفسکی،  منزله ایجاب خواهد بودعموم، به

های در نظام که است یدر حال . این(63 ،2012

عام را  ایجاب فرانسه و ایران انگلیس، حقوقی نظیر

 اند.شناخته یترسم به

 ،است موجبمخلوق اراده  یجابا ینکهبه ا یتبا عنا

طرف مقابل اعالم  یهاز ناح یقبول ی کهمادام

 به نسبت التزامی هیچ کنندهایجاب یده،نگرد

عدول  آن از تواندمی وکرده ندارد  انشاء که ایجابی

 قانونی صراحتسابق فرانسه  یمدن قانوندر  کند.

 یلو صرفاً ذ شتوجود ندا یجابرجوع از ا بابدر 

، رجوع از ینمقررات مربوط به عقود مع یبرخ

، 1390 احمدی،)طالب  یدگردیمالحظه م یجابا

 مدنی قانون 1115در ماده  نقصان (. این111

 به زمانی که تا ایجاب» :است گردیده جدید، مرتفع

 رجوع قابل نرسیده، آزادانه مخاطب خود اطالع

)اعم از اینکه عدول از ایجاب پیش از وصول  .«است

باشد یا پس از وصول آن(. ایجاب به مخاطب 

 2:202و  اصول یونیدقوآ 2-1-4مواد برمبنای 

اصول قراردادهای اروپا نیز چنانچه پیش از ارسال 

قبول از ناحیه مخاطب ایجاب، رجوع از ایجاب 

توسط مشارالیه واصل گردد، رجوع مؤثر و مانع از 

 تحقق عقد است.

رجوع از  یتاصل بر قابل اسناد فوق یمبنابرلذا 

 ماده 3بند  یی.مگر در موارد استثنا ؛است یجابا

بینی استثنا را پیش موارد اصول اروپایی این 2:202

 نموده است:

 یتقابل عدم به یحتصر یجابچنانچه در ضمن ا -1

 شود؛رجوع 

 ؛اعالم گردد یقبول یبرا یچنانچه زمان مشخص -2

باشد که به  معقول یجابا مخاطب یچنانچه برا -3

استناد قابل رجوع یرغ یجابا یکبه عنوان  یجابا

اقداماتی  یجاب،ا اتکا بربا  یجابا مخاطب و کند

  انجام داده باشد.

 پذیرش ضمن نیزیونیدقوآ،  اصول 2-1-4ماده 

 صرفاً موارد مقرر در ایجاب، رجوع قابلیت کلی اصل

شده، یادبر اصل  ءعنوان استثنابهرا  3و  2بندهای 

 (.85 ،2014)لیبل و لهمن، است  نموده ینیبپیش

برخی  مدنی قانوندر  الذکر،در کنار دیدگاه فوق

 یتعدم قابل یدگاهد نوشته حقوق خانواده کشورهای

است،  انعکاس یافته مطلق نحو به از ایجابرجوع 

 یش،اتر یقانون مدن 862مصداق بارز آن مواد  که

سوییس و  تعهدات قانون 3 ، مادهیونان قانون 185

)لیبل و  باشدیم آلمان مدنی قانون 145 ماده

 (.167 ،2014لهمن، 

 جابیرجوع از ا تیقابل هیدر حقوق انگلستان نظر

از قبول(  شیو شرط )تا پ دیطور مطلق و بدون قهب

تابع نظام  یکشورها ریسا در کنیل دهیمطرح گرد

که چنان .است محجور مانده دگاهید نیال، اکامن



 555 / و همکاران بیبیانح                                            ...                    تأثیر حقوق قراردادهای اروپا بر اصالحات حقوق

 
 

 یتجار کنواختیقانون  2-205 بخش یبرمبنا

شده  نییموجب، در طول زمان تع جابیا» کا،یآمر

نشده باشد، تا زمان متعارف قابل  نییتع یو اگر زمان

محاکم  ییقضا هیرو دگاهید نیا. «ستیرجوع ن

 ت،یاست )اسم داده الشعاع قرارتحت زیرا ن کایآمر

2005.)  

 یدقانون جد اصالحات با عنایت به مراتب فوق و

صوبه یک رویکرد رسد شارحین مه به نظر میفرانس

خصوص رجوع از ایجاب اعمال معتدل و میانه در

 1115در ماده اند بدین ترتیب که از یک سو نموده

 استثنائات کنار در ایجاب از رجوع قابلیت اصل

، است شده شناخته رسمیت به آتی، مواد در مندرج

مقرر گردیده  1116ماده مبنای از سوی دیگر بر

معینی برای   مدت زمان، موجب چنانچهاست. 

یجاب پیش از انقضای ته باشد، ادر نظر گرفایجاب 

 یین. در صورت عدم تعنیستقابل رجوع این مدت 

با عنایت به ضرورت توالی عرفی ایجاب   مدت زمان،

و قبول، پس از گذشت مدت معقول و متعارف، 

 از لذا رجوع .تواند از ایجاب رجوع نمایدموجب می

ممنوعیت مذکور و بدون لحاظ  برخالف ایجاب

این در  .شودمی عقد انعقاد از مانع موارد فوق،

، مسؤلیت یمدن یتلؤمسعام  برمبنای قواعد صورت

گردد کننده، محقق میخارج از قرارداد برای ایجاب

 ایرفتهدست از سود جبران به ملزم اینکه بدون

قرارداد،  اجرای از داشت انتظار نفعذی که باشد

 .کند تحصیل

 

 

 

 

 . نتیجه6

 قواعد تریناساسیمتضمن  کشور، هر مدنی قانون

 هـجامع در اشخاص وصیـخص طـرواب برم ـحاک

 حقوقر شعب سای تأثیر انکارناپذیری بر وباشد می

شاکله  عنوانبه کشورهااکثر  در این رو دارد. از

 یراتـتغیدچار  رـکمت وصی،ـخص وقـحق اصلی

 های دکترینقضات و اندیشهلیکن تالش . شودمی

 فرانسه سوسازی مقرراتهمو  نوسازیدر راستای 

 قانون زمینه تکامل ،با نیازهای اجتماعی مردم

این کشور را فراهم نموده است. برمبنای تعهدات 

 قاعده اعمال قلمرو 2016مصوبه مورخ یکم اکتبر 

قرارداد،  خاتمه تا قراردادیپیش دوره از نیتحسن

 و تکلیف رسانیاطالع به تعهد و است یافته گسترش

عنوان به یمذاکرات مقدمات در مرحله یبه رازدار

 شدند و شناخته رسمیت به قراردادیپیش تعهدات

 درخصوص دانانحقوق میان نظراختالف رغمعلی

 پذیرش با صراحتاً مصوبه ایجاب، از عدول قابلیت

بخشید.  پایان اختالفات این به میانه، رویکرد یک

 مدنی قانونتکامل  و گیریشکلفرآیند  مطالعه

 هـتجرب از استفاده هـب شایانی کـکمرانسه ـف

و  قوت نقاط شناخت وگذاری این کشور قانون

 کند.ضعف حقوق داخلی می

 عمومی قواعد و تعهدات یران، مبحثا حقوقدر 

 رانسهـف وقـحق و هـفق ترکیب نتیجه قراردادها

 این. است شده فرتوت و پیر اکنون باشد، کهمی

را مقهور خود  ییقضا یو آرا یندکتر پوسیدگی،

سبب  ،یهوحدت رو یجادا یبه جا و سازدمی

گردد. میعقود و تشتت آرا  یراختالف در تفس

ها بدواً کاستی یناز ا یناش خساراتاست  بدیهی
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 قضایی نظام به معطوف ثانی در ومتوجه مردم 

هایی نظیر نواقص مقررات در بود. انگیزه خواهد

المللی قانون مدنی قراردادها، عدم نفوذ بینمبحث 

ایران، عدم جذابیت این قانون برای متعاملین در 

ن را به المللی، حقوق تعهدات ایراروابط تجاری بین

 یستهشا خواند. لذامیکارزار بزرگ اصالحات فرا

 و جامعه مقتضیات به عنایتگذار ما با است قانون

، اصل فرانسهی قانون مدن یهایشرفتالهام از پ

صورت نیت را که بهآزادی قراردادی و قاعده حسن

است،  پراکنده در قوانین خاص به آن اشاره نموده

عنوان مبنای تعهدات در دوره پیش از صراحتاً به

انعقاد قرارداد، تفسیر، اجرا و داوری در قانون مدنی 

ضمانت اجرای نقض تعهد به و  منعکس نماید

محرمانگی و عدول از ایجاب در زمان رسانی، اطالع

 مسیر سان دراعتبار آن را، تصریح نماید و بدین

های سیاسی، کارایی قانون مدنی در عرصه افزایش

 حقوق یتجذاب اقتصادی، اجتماعی و نیز

 .بردارد گام ایران در سطح فرامرزی قراردادهای
 

 . سهم نویسندگان7

و تدوین کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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