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چکيده
حاکمیت اندیشة حمایت از طرف ضعیفتر ،شاخصة حقوق معاصر قراردادهایی است که ددر کشهورها
توسع یافت ازجمل فرانس ) میان حرف ا و غیرحرف ا منعقد میگردد .قانونگذار فرانسو از این نگاه
نو بر مبنا ضرورتها پیشآمده و برهم خوردن تعادل و موازن قرارداد حمایت کرده است .در حوزة
نظریة تعهد ارائة اطالعات ،این پرسش مطرح است که بهر ه مبنهایی قضهات و قهانونگهذار از طهرف
ضعیفتر قرارداد در مقابل طرف قو حمایت میکنند؟ عالوهبرآن ،مالک شناسایی طهرف ضهعیفتهر از
طرف دیگر ک در موضع برتر قرارگرفت یست؟
مبنا این حمایت و قاعدة قابل اعمال برا شناسایی طهرف ضعیههف تهر در نظریهة تعههدات قهرارداد
وپیش قرارداد  ،ارائة اطالعات ،درجة آگاهی و اطالعات طرفین ب نسبت یکهدیگر در خصهوق قهرارداد
است .تعیین این مفهوم کلی و عینی برا شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیفتهر قهرارداد ،از سهو رویهة
قضایی فرانس طرح و قانونگذار فرانسو ب طور غیرمستقیم با عنوان «غیرحرف ا » آن را پذیرفت .
بر مبنا مالک ب کارگرفت شده در آرا قضایی حرف ا  ،مصهرفکننهدها که در خهارا از صهالحیت
حرف ا خود قرارداد را منعقد میسازد ،می تواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعههد به ارائهة
اطالعات بهرهمند گردد.

واژگانکليدی
تعهد ارائة اطالعات ،حرف ا  ،غیرحرف ا  ،متخصص ،مصرفکننده.

 نویسنده مسئول

فاکس321-44344551 :

dr.gh.hamed@gmail.com
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مقدمه 
برقرار نظم حقوقی در زمین ها اقتصاد وابسهت به پیهرو اقتصهاد از قواعهد آمهرة
حقوقی است .حقوق نیز با وضع قواعد مبتنی بر واقعیتها اقتصاد  ،نا ار ب پیرو از
قاعدهها اقتصاد اسهت .ضهرورت برقهرار رابطهة دوجانبه میهان حقهوق و اقتصهاد،
زمین ساز پیدایش رشتة حقوق اقتصاد اسهت .رشهتة حقهوق اقتصهاد در کشهورها
توسع یافت و درحالتوسع ب عنوان رشت ا کاربرد و یا میانرشت ا شهناخت شهده
است .در مفهوم مضیق ،حقوق اقتصاد مجموعة مقررات حقوقی است ک ب وسهیلة آن
حاکمیت مستقیماً در اقتصاد کشور مداخل مینماید .با ایهن نگهاه حقهوق اقتصهاد به
حقوق عمومی نزدیک میشود .در مفهوم موسهع ،حقهوق اقتصهاد ادارهکننهدة زنهدگی
اقتصاد و ب خصوق تولید ،توزیع ،مصرف و گردش ثروت است .در ایهن شهکل حقهوق
اقتصاد ناشی از حاکمیت و ابتکارات بخش خصوصی است.1
سالها تنها مالک دست بند رشت ها حقوقی ،طبیعهت قواعهد دربهارة آنهها بهود.
رشت ها حقوقی مدنی ،حقوق تجارت ،حقوق جزا ،قواعد مربهو به آیهین دادرسهی و
حقوق ادار مثالها شناخت شده این دست بند اسهت .در مقابهل ایهن تقسهیمبنهد
کالسیک ،امروزه با توج ب کاربرد قواعد حقوقی ،تقسیمبنهد جدیهدتر مطهرح شهده
است .حقوق کار از اولین مثالها این دست بند جدید اسهت .حقهوق رقابهت ،حقهوق
توزیع ،حقوق محهی زیسهت و سهرانجام حقهوق مصهرف نیهز مصهادیق دیگهر از ایهن
دست بند کاربرد شمرده میشوند .این دست بند ب مهوازات دسهت بنهد کالسهیک
نبوده ،بلک ب نوعی عمود بر آن است .ب بیانی دیگر ،هریک از رشهت هها دسهت بنهد
جدیههد بههر رشههت ههها گونههاگون از دسههت بنههد کالسههیک منطبههق مههیگههردد
دکل الوآ ،13١١ ،ق .)24١
حقوق مصرف یکی از رشت ها کاربرد مهم در حقوق اقتصاد است .نظریة دتعهد
ارائهة اطالعهات در قهرارداد) د ) Obligation d'information dans le contratنیهز یکهی از
مهمترین قسمتها حقوق مصرف است .تعهد ارائة اطالعهات در قهرارداد که از سهو
دکترین طراحی گردیده و ب وسهیل قضهات فرانسهو و در نهایهت قهانونگهذار برعههدة
حرف ا و متخصص قرار داده شده ،2برمبنها اندیشهة حمایهت از طهرف غیرحرفه ا و
 .1برا آشنایی بیشتر ر.ک .فرشاد یکتا ،دکتر محسن ،1351،مفهوو حقووق اقتصواد در ایوران،
انتشارات مدرسة عالی بازرگانی.
 .2کتاب اول از کد مصرف فرانس و خصوصاً فصل اول آن به مقهررات نظریهة تعههد ارائهة اطالعهات در
قرارداد اختصاق یافت است.
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غیرمتخصصی است ک ب علت نبود آگاهی کافی نسبت ب موضوع قرارداد و امور مربهو
ب آن در موضع ضعیفتر قرار گرفت است.
باتوج ب ضرورت آشنایی با رشت حقهوق مصهرف در نظهام حقهوقی مها ،طهرح ایهن
پرسش جا دارد که بهرا پایه ریهز درسهت ایهن شهاخ جدیهد که در کشهورها
توسع یافت بر پای ها اصیل حقوقی جوان زده و در حال و هوا نیازها جامعه رشهد
کرده است ،روشی باید ب کار گرفت تا ن مشکلی بر مشکالت بروکراسی ادار افزوده
گردد و ن ب وضع قوانینی اقدام نمود ک همراه با دیگر قوانین متروک در پیچوخهمهها
ادار ب دست فراموشی سپرده شود؛ راک وضع قوانین جدید بهدون زمینه سهاز ززم
ن تنها مشکلی را حل نخواهد کرد ،بلک بر انبوه مشکالت خواهد افزود.
پاسخ درست ب این پرسش ،نیازمند کار دقیق و کارشناسانة متخصصان رشت هها
حقوقی اسهت .امها به عنهوان گهام نخسهت در طهرح ایهن رشهت در نظهام حقهوقی مها،
زمین ساز مناسبی ک در آن نهادها نوپا هماهنگ با نیازها بهومی رشهد کهرده ،به
بارور بنشینند ،امر ضرور است .در همین راستا ،آشنایی با تجارب کشهورهایی که
این مراحل را زودتر سپر کردهاند دستمای ا ارزشمند خواهد بود .ب همین منظور با
توج ب ضرورت معرفی حقوق مصرف ،3اولین مقال در خصهوق یکهی از اساسهیتهرین
مباحث حقوق مصرف با عنوان «مرور اجمالی بهر نظریهة تعههد به دادن اطالعهات در
قرارداد از دیدگاه حقوق فرانس » در دسترس عالق مندان قرار داده شهد 4.به دنبهال آن،
حسن نیت در قرارداد ب عنوان مبنا اخالقی این نظری در مقال دیگر ب اپ رسیده
است« 5.متخصص ،متعهد ارائة اطالعات ب مصرفکننده در حقوق فرانس » ،عنوان مقالهة
1
دیگر است ک ب بیان مصادیق یکی از دوطرف اصلی این نظری اختصاق یافت است.
 .3برا مطالعة بیشتر ر.ک .کل ا لوآ ،پروفسور ژان« ،13١١ ،معرفی حقوق مصرف با مقدمها از
مترجم» ،ترجمة دکتر عباس قاسمی حامد ،مجلة حقوقی ،دفتر خدمات بینالمللی جمهور اسالمی
ایران ،،شماره  ،23صص  231الی 254
 .4برا مطالعة بیشتر ر.ک .قاسمی حامد ،دکتر عباس« ،13١5،مرور اجمالی بر نظریوة تعهود بوه
اطالعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه» ،مجلة کانون وکال ،ش  ،13ق  ،11صص  4١الی 122
 .5برا مطالعة بیشتر ر.ک .قاسمی حامد ،دکتر عباس« ،1341 ،حسن نیت در قرارداد،مبنا تعهد
به درستکار و تعهد به همکار در حقوق فرانسه» ،مجلة تحقیقات حقهوقی ،دانشهکدة حقهوق
دانشگاه شهید بهشتی ،ش  ،41صص  11الی 124
 .1برا مطالعة بیشتر ر.ک .قاسمی حامد  ،دکتر عبهاس « ،1344 ،متخصص ،متعهد ارائة اطالعات
به مصرف کننده در حقوق فرانسه» ،مجلة تحقیقات حقوقی ،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی،
ش ،41ق  14١الی 231
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مقالة حاضر نیز برا آشنایی با غیرحرف ا و یا غیرمتخصص ب عنوان طرف دیگر نظریة
تعهد ارائة اطالعات در قرارداد تدوین شده است .هدف تنظیم این مقال  ،آشنایی کلی بها
رشتة حقوق مصرف و آشنایی تفصیلی با نظریة تعهد ارائة اطالعات در قرارداد ب عنهوان
یکی از قسمتها مهم ایهن رشهتة حقهوقی و گهونگی عملکهرد قضهات و قهانونگهذار
فرانسو در برخورد با موضوعات جدید در قسمتهایی از این موضوع است.

طرحبحث
حاکمیت اندیشة حمایت از طرف ضعیفتر ،شاخصة حقوق معاصر قراردادهایی است که
ددر کشورها توسع یافت ازجمل فرانس ) مابین حرف ا و غیرحرف ا منعقد میگردد.
قانونگذار فرانسو از این نگاه نو بر مبنا ضرورتها پیشآمده و برهم خوردن تعادل
و موازنة قرارداد حمایت کرده است .در حوزة نظریة تعهد ارائ اطالعهات ،ایهن پرسهش
مطرح است ک بر مبنایی طرف ضعیفتر قرارداد در مقابل طرف قو از سو قضات
و قانونگذار حمایت میشود؟ افزون بر آن ،مهالک شناسهایی طهرف ضهعیفتهر از طهرف
دیگر ک در موضع برتر قرارگرفت یست؟
مبنا این حمایت و قاعدة قابلاعمال بهرا شناسهایی طهرف ضعیههفتهر در نظریهة
تعهدات قرارداد و پیشقرارداد ارائة اطالعات ،درجة آگهاهی و اطالعهات طهرفین به
نسبت یکدیگر و در خصوق قرارداد است .تعیین این مفهوم کلی و عینی برا شناسایی
طهرف دناآگهاه) د )Profaneو ضهعیفتهر قههرارداد ،از سهو رویهة قضههایی فرانسه طههرح
د )Perron, 1992, p.68.و بههه طههههور غیرمسههههتقیم بهههها عنههههوان دغیرحرفههه ا )
)  )Non-professionnelاز طرف قانونگذار فرانسو پذیرفت شد.
برخالف دسهتورالعمل  5آوریهل  1113مهیالد اتحادیهة اروپها در خصهوق شهرو
تحمیلهی د )Directive n° 93/13 du C.E.E. du 5 avril 1993د ١)93/13/CEEکه عنهوان
4
«مصرفکننهده» د)Consommateurرا بهرا طهرف ضهعیفتهر قهرارداد انتخهاب نمهوده،

 .١این دستورالعمل ب منظور هماهنگساز قهوانین و مقهررات داخلهی کشهورها عضهو اتحادیهة اروپها
تصویب شهده و از طریهق قهانون  n.95-96مصهوب اول فوریه  1115د ) Loi n°95-96 du 1er févr. 1995.به
حقوق فرانس راه یافت است.
 .4برا آشنایی بیشتر ر.ک .سیملر ،پروفسور فیلیپ«،13١١،راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شورو
تحمیلی در قراردادها» ،ترجمة دکتر عباس قاسمی حامد ،مجلة تحقیقات حقهوقی ،دانشهکدة حقهوق
دانشگاه شهید بهشتی ،ش  ،23-24صص 231الی 213؛ کریمی ،دکتر عبهاس«،1341 ،شرو تحمیلی
از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها» ،مجلة پژوهشها حقوقی ،سال اول ،شماره ،1.صص  ١5الی42
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 مفههوم موسهع13L.133-2 و1L.132-1 تدوینکنندگان کد مصرف فرانس در مهواد قهانونی
، در مواد قهانونی یادشهده.دغیرحرف ا ) را ب همراه عنوان مصرفکننده انتخاب نمودهاند
)Professionnelاصطالح دغیرحرفه ا ) به عنهوان طهرف مقابهل قهرارداد دحرفه ا ) د
 این در حالی است ک مفاهیم دناآگاه) و دغیرحرف ا ) ب اندازة کهافی.انتخاب شده است
روشههن و مشههخص نمههیباشههند؛ خصوصههاً زمههانیکهه ایههن عنههاوین بهها عنههوان
.دشخص حرف ا ک در حوزة غیرحرف ا خود فعالیت مینمایند) تداخل پیدا کند
) قانونگذار فرانسو با ب کارگیر عنوان دمصرفکننده) در کنار عنوان دغیرحرفه ا
،کهد مصهرفL.133-2  وL.132-1 ب عنوان مصداق بهارز و شهایع آن در ضهمن مهواد قهانونی
 عناوین یادشده را قانونگهذار، بااینحال.مصرفکننده را ب غیرحرف ا تشبی نموده است
)؛ به همهین دلیهل در حقهوق311 ق،13١1 ،فرانسو تعریف نکرده است دکله ا لهوا
 تعریف ایهن دو عنهوان از سهو دکتهرین و رویهة قضهایی صهورت گرفته اسهت، فرانس
11

.) Calais-Auloy et Steinmetz, 2006, p.7د

1113  آوریهل5 ) دسهتورالعمل2) و مهادة د1این در حالی است ک قبالً در مادة د
12

9. La loi n°95-96 du 1er février 1995, à la suite de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la loi n°78-

23 du 19 janvier 1978. Article L132-1 « Dans les contrats conclus entre professionnels et nonprofessionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Modifié par LOI n°2010-737
du 1er juillet 2010 - art. 62
10. Article L133-2 « Créé par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 3 JORF 2 février 1995»: «Les

clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles
s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au nonprofessionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées
sur le fondement de l'article L. 421-6. »
Article
premier: 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives,
11.
réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les
contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 2. Les clauses contractuelles qui
reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions
ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont
partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la
présente directive.
Article
2 : Aux fins de la présente directive, on entend par: a) « clauses abusives »: les clauses
12.
d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3; b) « consommateur »: toute personne
physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité professionnelle; c) « professionnel »: toute personne physique ou
morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité
professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.
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مههیالد اتحادیههة اروپهها در خصههوق شههرو تحمیلههی د ،)93/13/CEEضههمن تعریههف
دمصرفکننده) و دحرف ا ) ،از آنها ب عنوان طرفها مقابل قرارداد یهاد شهده اسهت.
مادة  L.111-1کد مصرف فرانس  13نیز بدون ارائة تعریف این دو عنوان ،آندو را ب عنوان
طرفها قرارداد شناسایی کرده است.
امروزه ،ناآگاهی یکی از طرفین قرارداد در مقابهل صهالحیتهها شهيلی و تخصهص
طرف دیگر قرارداد ،رواب قرارداد اشخاق را تحت تأثیر خهود قهرار داده اسهت .بهرا
دستیابی ب مفاهیم روشن و آشنایی با مصادیق خارجی غیرحرف ا در حوزة قراردادهها،
بررسی عنوان دغیرحرف ا ) د )Non-professionnelضرور ب نظر میرسهد .بها توجه به
این ،در ابتدا «مصرفکننده» ب عنوان مصداق شایع دغیرحرف ا ) در نظریة تعههد ارائهة
اطالعات در قرارداد بررسی خواهد شد دگفتهار اول) .پهس از آن موضهوع تطبیهق عنهوان
دمصرفکننده) در آرا قضایی با عنوان دحرف ا مصرفکننده) د) Professionnel consommateurکه
میتوان ب عنوان دغیرحرف ا ) نیز از آن یاد کرد ،بررسی میشود دگفتار دوم).

غيرحرفهای 

مصرفکنندهمصداقبارز

گفتاراول:
دمصرف) و دمصرفکننده) دو اصطالحی است ک از علم اقتصاد وارد ادبیات حقوقی شده
استد .)Calais-Auloy et Steinmetz, 2010, p. 6قضات و درپهی آن قهانونگهذار فرانسهو
مصرفکنندگان را ب عنوان متعهدل تعههد ارائهة اطالعهات شهناخت انهد .در نظهر آنهها
دمصرفکننده) بر مبنا فرض قانونی ،دناآگهاه) اسهت د Collart Dutilleul et Delebeque,
 .)2007, p.701برایناساس ،اطالعرسانی مصرفکنندگان ک ب علت نداشتن اطالعات ززم
اغلب نمیتوانند کاز و خدمات موجود در بازار را به طهور صهحیا ارزیهابی و بها یکهدیگر
مقایس نمایند ضرور است .امروزه این تعهد یکی از اصهلیتهرین شهیوههها حمهایتی
مصرفکننده و ایجاد تعادل و موازن در رواب قرارداد است.
حمایت از مصرفکننده ،ب ایجاد تعهد مهمی برعهدة حرف ا و متخصهص انجامیهده
است د  .)Sinay-Cytermann, 1996, p.241 et s.اما مصرفکننده کسی اسهت که ایهن
»Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35 » I. - Tout

:

13. Article L111-1

professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur
en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.II. - Le fabricant ou
l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant
laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché.
Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la
conclusion du contrat. III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au
vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations .
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 عنهوان )مصهرفکننهده( را،تعهد باید ب نفع او ایفا شود؟ همانطورک پیشتر گفت شهد
(Mestre,  رویهة قضهایی.(Ghestin, 1993, p.54) قانونگذار فرانسو تعریف نکهرده اسهت
.(Paisant, 1993, p.3655)  و دکترین نیز در این خصوق نظر مشترکی ندارند1989, p.62)
Calais-این موضوع باعث شده است ک مفهوم مصرفکننده در هال ا از ابهام قرارگیردد
 دسههتورالعملههها اروپههایی عنههوان، بههاوجههودایههن.)Auloy et Steinmetz, 2010, p. 3
.مصرفکننده را تعریف کردهاند
 در،قانونگذار اروپایی در زمینة قراردادها منعقهد شهده از سهو مصهرفکننهدگان
 بروکسل دمربو ب صالحیت قضهایی و اجهرا1114  سپتامبر2١  کنوانسیون13 مادة
 ایهن.14احکام قضایی مدنی و تجهار ) عنهوان )مصهرفکننهده( را تعریهف نمهوده اسهت
 مهادة.15 لوکزامبورگ تکمیل شهده اسهت11١4  اکتبر1 کنوانسیون از سو کنوانسیون
 )در قرارداد منعقده توس یک: لوکزامبورگ مقرر میدارد11١4  اکتبر1  کنوانسیون13
شخص به منظهور بههرهبهردار در حهوزها که بتهوان غیرمهرتب بها حهوزه فعالیهت
 مهادة.(... آن شخص مصرفکننده محسوب میشهود،حرف ا دتخصصی) او در نظر گرفت
 رم در مورد قهانون قابهلاعمهال در تعههدات قهرارداد در1143  ژوئن11  کنوانسیون5
خصوق قراردادها منعقد شده از سو مصرفکنندگان نیز همین موضع را در تعریهف
11
.مصرفکننده اتخاذ نموده است
14.

La Convention de Bruxelles a été signée le 27 septembre 1968 par Allemagne fédérale,
Belgique, France, Italie, Luxembourg, et Pays-Bas. Elle est entrée en vigueur le 1er février
1973. V. J.O. 17 janv.1973, Décret n°73-63 du 13 janv.1973. Le texte d'origine de cette
convention a été modifié par une première convention, faite à Luxembourg le 9 octobre
1978, à l'occasion de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord. V. J.O. 5 février 1987, Décret n°87-63 du 30 janvier 1987.
Une seconde convention, faite à Luxembourg le 25 octobre 1982, à l'occasion de l'adhésion
de la République hellénique, a modifié à nouveau le texte d'origine. V. J.O. 4 MAI 1989, Décret
n°89-277 du 28 avril 1989. Une troisième convention, faite a Saint-Sébastien le 26 mai 1989,
à l'occasion de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la république portugaise, a modifié à
nouveau le texte d'origine. V. J.O. 19 février 1991, Décret n°91-175 du 12 février 1991.

15. V. Nouveau code de procédure civile, Dalloz, 1998, p.695 et 718.
16.

Article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la Loi applicable aux obligations
contractuelles : "1. Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture
d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ainsi qu'aux contrats
destinés au financement d'une telle fourniture".- J.O. des Communautés européennes,
Edition de langue française, 9 octobre 1980, Législation, n° L 266, II, p. 1 et s.
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عنوان )مصهرفکننهده( ،در بنهدد )bمهادة  2دسهتورالعمل  5آوریهل  1113مهیالد
اتحادیة اروپا در خصهوق شهرو تحمیلهی د )93/13/CEEنیهز مشهاب کنوانسهیونهها
یادشده تعریف شده است 1١.با ایهن تفهاوت که در دسهتورالعمل اروپهایی پهیشگفته از
اصطالح دشخص حقیقی) استفاده شهده اسهت؛ درحهالی که در مهوارد قبلهی از عنهوان
دشخص) ک قابل حمل بر حقیقی و حقوقی است استفاده شده بود .در مهوارد یهادشهده،
قانونگذار اروپایی دحرف ا ) را ک در حوزة غیرمرتب با فعالیت تخصصی خهود فعالیهت
مینماید ،دمصرفکننده) محسوب کرده است.
در مادة  13کنوانسیون  1اکتبر  11١4لوکزامبورگ ،مالک شناسایی طرف قرارداد ب
عنوان مصرفکننده ،انعقاد قرارداد در حهوزة غیرمهرتب بها فعالیهت حرفه ا او در نظهر
گرفت شده است .این مهالک را دادگهاه عهدالت اتحادیهة اروپها د La Cour de Justice des
 )européennes Communautésتأیید کرده است .14مادة  2دسهتورالعمل  5آوریهل 1113
مهیالد اتحادیهة اروپها در خصهوق شهرو تحمیلهی د )93/13/CEEنیز ایهن مهالک را
برا شناسایی دمصرفکننده) و دحرف ا ) پذیرفت است.
علت اهمیت دحوزة فعالیهت حرفه ا ) در نظهر قهانونگهذار اتحادیهة اروپها ،موضهوع
پرسشی است ک ب ذهن راه مهییابهد .هرا دمصهرفکننهده) به طرفهی که در حهوزة
غیرحرف ا خود قرارداد را منعقد مینماید تشبی شده است؟ ب نظهر مهیرسهد نقطهة
مشترک موضعگیر ها یادشهده ،دناآگهاهی) اسهت .ناآگهاهی و اطهالع نداشهتن طهرف
قرارداد موجب میگردد تا قانون گذار برا ایجاد موازن و برقرار تعهادل قهرارداد از او
حمایت نماید .ناآگاهی طرف قرارداد موجب میشود تا متعههدله تعههد ارائهة اطالعهات
شمرده شود .متعهد این تعهد نیز طرف آگاهتر است.
همان گون که گفته شهد ،بهرخالف مقهررات قبلهی اروپهایی در خصهوق مهورد ،در
دسههتورالعمل  5آوریههل  1113مههیالد اتحادیههة اروپهها در خصههوق شههرو تحمیلههی
17. Article 2 :Aux fins de la présente directive, on entend par: a) « clauses abusives »: les clauses

d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3; b) « consommateur »: toute personne
physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle; c) « professionnel »: toute personne physique
ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son
activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.
18. La Cour de Justice des Communautés européennes, a jugé que "l'article 13 doit être interprété

en ce sens que le demandeur, qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle et qui
n'est, dès lors, pas lui-même le consommateur " CJCE, 19 janv. 1993 : D. 1993, Somm., 214,
obs. Kullmann ; JDI, 1993, 466, obs. Huet ; Rev. crit. DIP, 1993, 320, note Gaudemet-Tallon.
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د ،)93/13/CEEاصطالح دشخص حقیقی) را ب کار برده است؛ درحالیک در موارد قبلهی از
عنوان دشخص) ک قابل حمل بر حقیقی و حقوقی است استفاده شده بود.
پروفسور ژان کله ا لهوا قهبالً معتقهد بهود ،به علهت پیهرو نکهردن کهد مصهرف از
موضههعگیههر اخیههر قههانونگههذار اروپههایی ،قضههات مههیتواننههد داشههخاق حقههوقی)
د )Personnes moralesرا مصرفکننده تلقی نماینهد .بهرایناسهاس ،بهرا مصهرفکننهده
نههین تعریفههی را پیشههنهاد کههرد ) :11 (Calais-Auloy et Steinmetz, 1996, p. 4
)مصرفکنندگان اشخاق حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هسهتند که بهرا کهاربرد
غیرحرف ا  ،اموال یا خدماتی را برا خود تهی میکنند یا مورد استفاده قرار میدهند(د
کل ا لوا،1379 ،ق  .) 312پیهرو از ایهن مبنها در آرا قضهایی دادگهاه تمییهز فرانسه
مشاهده میشود (23 (Cass. civ., 1e, 28 avril 1987؛ اگر در همان زمان نظر مخالف در
دکترین فرانس نیز وجود داشت است 21.پروفسور ژان کل ا لوا نیهز درپهی آن از نظهر موسهع پیشهین
انصه هراف داده و صهههرفاً شهههخص حقیقهههی را به ه عنه هوان مصهههرفکننهههده تعریهههف کهههرده اسهههت
(  . )Calais-Aulo y et Steinmetz, 2 0 0 6 , p .7 &1 5در تعریههف جدیههد او معتقههد اسهت:
دمصرفکننده شخص حقیقی است ک برا کاربرد غیرحرف ا  ،مال یا خهدمتی را بهرا خهود
22
تهی میکند یا مورد استفاده قرار میدهد) د.)Calais-Auloy et Steinmetz, 2010, p. 7
23
از تعریف پیشنهاد اخیر میتوان این نتایج را گرفت:
 مصرفکننده شخص حقیقی است.

 موضوع قرارداد مصرف میتواند مال یا خدمت باشد.

 مصرفکننده الزاماً طرف قرارداد تهیة مال یا خدمت نیست و میتواند شخص ثالثی
باشد.

19 .« Les consommateurs sont les personnes physiques ou morales de droit privé qui se procurent

» ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel
20 ."la Cour de cassation avait déjà estimé qu'une société exploitant une agence immobilière

pouvait être considérée comme un consommateur au regard de l'article 35 de la loi 78-23 du
10 janvier 1978, devenu l'article L.132-1 et s. du Code de la consommation" Cass. civ., 1e, 28
avril 1987 : JCP éd.G., 1987, II, 20893, note Paisant ; D. 1988, p.1, note Delebecque.
21 .V. G. Raymond, Note sous Cass. civ., 1e, 26 mai 1993 : Contrats Conc. Consom. 1993, n°159.
22 ."Le consommateur est une personne physique qui se procure ou qui utilize un bien ou un service

"pour un usage non professionnel

 .23برا توضیحات بیشتر ب زبان فارسی ر.ک .کل ا لوا ،ژان« ،تعریف مصرفکننده» ،ترجمهة دکتهر
عبدالرسول قدک ،همان منبع ،ق  ،312ش  3ب بعد.
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 تهیة مال و یا استفاده ازخدمت از سو مصرفکننده برا کاربرد غیرحرف ا و رفع
نیازها شخصی و خانوادگی است.

با توج ب این مطالب ،میتوان گفت متعهدل ارائة اطالعهاتْ الزامهاً طهرف قهرارداد
مصرف نخواهد بود ،بلک استفادهکنندة موضوع قرارداد ک مستقیماً طرف قهرارداد نبهوده
است نیز از جنب ها حمایتی این تعهد برخوردار خواهد شهد .ززم به یهادآور اسهت،
مادة  L.111-1کد مصرف فرانس پیشتر عنهاوین مهال و خهدمت را موضهوع تعههد ارائهة
اطالعات اعالم نموده بود ،ولی در اصالحیة سال  2313میالد قانونگهذار موضهوع ایهن
24
تعهد را صرفاً دمال) قرارداده و عنوان خدمت را حذف کرده است.

غيرحرفهای

مصرفکننده،مصداق

حرفهای
گفتاردوم :
برا روشنشدن مفهوم مصرفکننده ،از مالک دفعالیت حرف ا و تخصص) بهرهبهردار
شد .در اینجا با استفاده از این مالک ب دنبال پاسخ ایهن پرسهش خهواهیم بهود که آیها
متخصصی ک در خارا از حهوزة فعالیهت حرفه ا و تخصصهی خهود فعالیهت مهیکنهد
میتواند از حمایتها حقوق مصرف ک برا شخص دناآگهاه) پهیشبینهی شهده اسهت،
ازجمل تعهد ب ارائة اطالعات از سو حرف ا و متخصص ،بهرهمند گردد؟
عدها معتقدند شخص حرف ا ک خارا از حهوزة حرفه و تخصهص خهود فعالیهت
مینماید ،همانند مصرفکننده غیرحرف ا خلع سالح نیست .باوجوداین ،وضعیت کسهی
ک ب دنبال رفع نیازها حرف ا خود وارد حوزة تخصصی دیگر میشود ،بها کسهی که
برا رفع نیاز شخصی اقدام مشاب مینماید متفاوت است ( Calais-Auloy et Steinmetz,
.)2010, p.13 – Virassamy, 1996, p.496
در پاسخ ب این پرسش باید گفت ،در آرا قضایی موضع واحد اتخاذ نشهده اسهت.
بعضی از آرا صادره حمایت شخصی را ک خارا از حوزة حرف ا و تخصصی خود ،ولی
برا هدف و کاربرد حرف ا فعالیت میکنند ،پذیرفت انهد .شهعبة اول حقهوقی دیهوان
تمییز فرانس در رأ صادره ،در خصوق دفتر مشاورة امالکهی د Une Société d'Agence
I. - Tout

«:

»Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35

24. Article L111-1

professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en
mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.II. - Le fabricant ou l'importateur
de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les
pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette
information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion
du contrat. III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de
prouver qu'il a exécuté ses obligations.
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 ) Immobilièreک اقدام ب خرید سهامانة حفهاتتی بهرا محهل فعالیهت حرفه ا خهود
مینماید ،استدزل نموده ک وضعیت ناآگاهی و اطالع نداشهتن دفتهر مشهاور امهالک در
قرارداد منعقد شده دبرا نصب سهامانة حفهاتتی در محهل فعالیهت حرفه ا خهود) بها
نصههههبکننههههدة ایههههن سههههامان هماننههههد دیگههههر مصههههرفکننههههدگان اسههههت
د .) Cass. civ., 1e, 28 avril 1987س نتیج از رأ صادرة اخیر حاصل میشهود :نخسهت،
شخص حقوقی ب عنوان مصداق مصرفکننده شناسایی شده است؛ دوم ،مبنها تشهبی
شخص حقوقی ب مصرفکننده ناآگاهی و نداشتن اطهالع اسهت؛ سهوم ،شخصهی که در
خارا از حوزة فعالیت حرفه ا خهود فعالیهت مهیکنهد ،مهیتوانهد از مقهررات حمهایتی
پیشبینی شده برا دناآگاه) بهرهمند گردد.
دادگاه پاریس در رأ مورخ  22مارس  1113در خصوق جواهرفروشی ک بها ناشهر
قرارداد منعقد نموده بود ،جواهرفروش را در این رابطهة قهرارداد  ،غیرحرفه ا اعهالم
کرده و مشمول جنب ها حمایتی پیشبینی شده در مادة  35قانونی 25ک امهروزه مهادة
 L.132-1کد مصرف شده ،اعالم نموده استد .) Paris, 22 mars 1990.ایهن رویه در مهوارد
مشاب دیگر نیز پذیرفت شده استد .)Grenoble, Ch. Urgences, 13 juin 1991
بر مبنا آرا صادرة یادشده ،صالحیت حرف ا طرف قرارداد دک با موضوع قرارداد
ارتباطی ندارد) مانع از آن نخواهد شد تا همانند یهک حرفه ا شهمرده شهود .در واقهع،
حرف ا و متخصصی ک خارا از حوزة حرفه ا خهود قهرارداد را منعقهد مهینمایهد،
همانند یک مصرفکنندة دناآگهاه) اسهت د .)Sinay-Cytermann, 1996, p.260ایهن مهالک
ب راحتی برا اعمال جنب ها حمایتی تعهد ارائة اطالعات ،قابل بهرهبردار است.
در زمینة تعهد ب ارائة اطالعات ،دیوان تمییز فرانس در یکی از آرا صهادره ،مهالک
دناآگاهی) را مدنظر قرارداده و متخصص نصب سامانة دزدگیر و امنیتهی را مسهئول رفهع
ناآگاهی و نادانی مشتر اعالم کرده است .در این پرونده ،شرکتی ک در حوزة جواهرات
فعالیت مینمود ،در قرارداد اقدام ب خرید و نصب سامانة امنیتی و دزدگیهر مهیکنهد.
درحالیک سامانة موضوع قرارداد بر استانداردها شرکتها بیم انطبهاق نداشهت  ،در
نتیج شرکت یادشده نتوانست خود را تحت پوشش قرارداد بیمه دزد قهرار دههد .به
همین دلیل ،شرکت خریدار برا ابطال قرارداد و مطالبة خسارات وارده ،دعوایی بر علیه
فروشنده سامان طرح مینماید .ب نظر دادگاه ،فروشنده موتهف بهوده ابتهدا از گهونگی
انطباق کاز خود بر استانداردها شرکتها بیم آگاه شود و سپس تطهابق نداشهتن
سامانة دزدگیر موضوع قرارداد را با استانداردها شرکتها بیمه به آگهاهی مشهتر
25. (l'art.35 de la loi n°78-23 du 10 janv. 1978 sur la protection et l'information des consommateurs

)de produits et services, devenu l'article L.132-1 du Code de la consommation
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رسانده ،او را از آثار این عدم انطباق مطلع نماید د .) Cass. com., 25 mai 1993با توج ب
این رأ میتوان نتیج گرفت ،خریدار حرف ا ک برا هدف حرف ا قهرارداد خهارا
از حوزة حرف و تخصص خود تنظیم مینماید در این قرارداد غیرحرف ا و غیرمتخصص
است و طرف مقابل ،متعهد ارائة اطالعات ب او خواهد بود.
مالک استفاده شده در آرا قضایی که به حرفه ا امکهان مهیدههد تها در شهمار
غیرحرف ا قرارگیرد ،مبتنی بهر عنهوان دفعالیهت حرفه ا ) د)Activité professionnelle
21
است .این عنوان در مادة  13کنوانسیون  1اکتبر  11١4لوکزامبورگ مشاهده میشود.
این مالک با عنوان دیگهر ههم پیونهد خهورده و تکمیهل شهده اسهت .عنهوان یادشهده
درابطة مستقیم) د ) Rapport directو بدون واسطة موضوع قرارداد بها فعالیهت حرفه ا و
تخصصی شخص مورد نظر است ک باید مشمول قواعد حمهایتی حقهوق مصهرف قهرار
گیرد .این عنوان از طریق قانون  31دسامبر  1141به مهادة  L.121-22کهد مصهرف راه
یافت است 2١.بر مبنا مفهوم مخالف این مادة قانونی میتوان گفت ،قواعد حمایتی برا
حرف ا مصرفکننده ،زمانی قابل اعمهال خواههد بهود که موضهوع قهرارداد بها فعالیهت
حرف ا او رابطة مستقیم و بدون واسط نداشت و خهارا از حهوزة تخصهص حرفه ا او
24
باشد د .) Cass. civ., 1e, 24 janv. 1995
در آرا قضایی بر مبنا تفسیر موسع از عنوان مصهرفکننهده ،و بهر مبنها مهالک
)رابطة مستقیم با فعالیت حرف ا ) د) Un Rapport direct avec l'activité professionnelle
بین مصادیق شخص حرف ا تفکیهک صهورت گرفته اسهت .نتیجهة عملهی ایهن اقهدام
بهرهمندشدن )حرف ا مصرفکننده( از مقررات حمایتی حقوق مصرف است .گروههی از
حقوقدانان فرانسو تمایل به ایهن تفسهیر دارنهد د Calais-Auloy et Steinmetz, 2010,
.)p.12
برخالف تفسیر موسع یادشده ،در بعضی آرا صادره در خصهوق مهورد ،تمایهل به
تفسیر مضیق از عنوان مصرفکننده مشاهده میشود .بر مبنا این تفسیر ،شخصهی که
26. "En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme

"étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée « consommateur »...
27. Art. L.121-22 : "...Ne sont pas soumis aux dispositions des articles...4° Les ventes, locations ou

locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec
les activités exercées dans le cadre...".
28. D. 1995, J.P., p.327, note Paisant. - Cass. civ., 1e, 5 nov. 1996 : Bull. civ., I, n°377 ; D. 1997

I.R., - Paris, 30 oct. 1996 : Bull. inf. C. cass. 1997, n°327. - Contra Rennes, 19 mars 1997 :
Bull. inf. C. cass. 1997, n°1060.- Toulouse, 9 janv. 1997 : Contrats Conc. Consom. 1997,
n°106, obs. Raymond.
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برا رفع نیاز حرف ا اقدام مینماید ،نمیتواند از قواعد حمایتی حقوق مصرف بهرهمنهد
گردد .این حکم در صورتی ک فعالیت شخص خارا از حوزة صالحیت حرفه ا او باشهد
نیز ب قوت خود باقی است .بر همین اساس ،شعبة تجار دیوان تمییز فرانسه  ،قهرارداد
منعقد شده میان دو حرف ا را ک برا رفع نیازها حرفة آنها صورت گرفته  ،مشهمول
مقررات حمهایتی حقهوق مصهرف ندانسهت اسهت د .)Cass. com., 10 mai 1994برخهی از
حقوقدانان فرانسو با نگاه محدودتر ب مسهئل پرداخته و معتقدنهد به ههیچ وجه
نمیتوان شخص حرف ا را ک برا نیهاز حرفه اش فعالیهت مهینمایهد ،مصهرفکننهده
محسوب نمود د .) Calais-Auloy et Steinmetz, 2010, p.13نتیجة عملی این نگاه ،محروم
شدن دحرف ا مصرفکننده) از مقررات حمایتی حقوق مصرف است.

نتيجه 

رویارویی با پدیدة دتولید انبوه و مصرف انبوه) زمین ساز بروز مسهائل و مشهکالت جدیهد
حقوقی در کشورها توسع یافت و درحالتوسع شده است .بر مبنا این پدیده ،حقوق
مصرف در هنگام برقرار رابطة دوجانب میان حقوق و اقتصهاد ،از رشهت هها کهاربرد
مهم در حقوق اقتصاد شناخت شده است.
ب دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قرارداد و ایجاد تخصصها گوناگون در حوزة
کاز و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و گونگی انعقهاد و اجهرا
آن ،نظریة دتعهد ب ارائة اطالعات) ،ب عنوان یکی از مهمترین قسمتها حقوق مصرف
بر مبنا اندیشة حمایت از طرف غیرحرف ا و غیرمتخصصی ک ب علهت نبهود آگهاهی
کافی نسبت ب موضوع قرارداد و امور مربو ب آن در موضع ضهعیفتهر قهرار گرفته ،
طراحی شده است.
در نظام ها حقوقی ایهران و فرانسه  ،منهابع حقهوق ،قهانون ،عهرف ،رویهة قضهایی و
دکترین دعقاید علما حقوق) است .در مقالة حاضر افزون بر آشنایی با حقوق فرانس در
زمینة متعهدل تعهد ارائة اطالعات ،نقش مؤثر و تعیهینکننهدة رویهة قضهایی و دکتهرین
دعقاید علما حقوق) را در شکلگیر حقوق و حل مسائل جدیهد به خهوبی مهیتهوان
مشاهده نمود .ب نظر میرسد تقویت نقش این دو منبهع حقهوق ،ضهرورت امهروز نظهام
حقوقی کشهور اسهت .امیهد اسهت مقالهة حاضهر توانسهت باشهد تجربهة رویهارویی یکهی
ازکشورها توسع یافت با مسائل مشاب امروز نظام حقوقی ایران را بیان کنهد تها از ایهن
طریق بتوان پس از بومیساز راهکارها ،از تجارب دیگران بهره برد.
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