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 مقدمه
و پایش و نوسازی دهند را تشکیل میکشورها اقتصاد  تجارت واز  یدادهای خدمات بخش مهمرقرا

قواعد حاکم بر این قراردادها همواره یکی از عوامل مهم رونق اقتصادی است. با توجه به آنکه همسو 
های عقالیی است، این تحقیق کوشیده رهیافتپایۀ مبنای حقوق قراردادهای ایران بر  ،با فقه امامیه

است مقررات حاکم بر قراردادهای خدمات را در ایران با آخرین دستاوردهای حقوق نوین اروپایی 
 توان نشانی برای بازبینی مقررات داخلی یافت؟تا نشان دهد آیا از این رهگذر میکند مقایسه 

در سال  1گروه مطالعاتی قانون مدنی اروپا اروپا،اتحادیۀ سازی قواعد حقوقی در در راستای یکسان
تشکیل شد. هدف این  2کمیسیون مربوط به حقوق اروپایی قراردادهابدنۀ عنوان بخشی از به م1999
های حقوق تعهدات و ترین جنبهنویس اصول مشترک اروپایی در خصوص مهمپیشتهیۀ گروه 
 ،ردهای گروه مطالعاتی قانون مدنی اروپایکی از اهداف و کارک های خاصی از حقوق اموال بود.بخش
توان به میباره بینی قواعد و مقررات اختصاصی برای انواع مختلف قراردادها بوده است. در این پیش

. در کردقراردادهای خدمات اشاره  خصوصنتایج مطالعات این گروه در تدوین اصول حقوقی نمونه در 
اروپا به برجستۀ دانان حقوقمشاورۀ گیری از فرعی کمکی و با بهرههای از تیم این راستا، گروه با استفاده

که در سال  کرداقدام  9(PEL SC) «خدمات قراردادهای خصوص در اروپایی حقوق اصول»نگارش 
تدوین راستای و در قواعد حقوقی  (اروپایی نمودنسازی )روند یکسانادامۀ انتشار یافت. در  م2001

نویس سندی را فراهم یافت تا پیشمأموریت یادشده گروه مطالعاتی  حقوق خصوصی مشترک اروپا،
 مرجع مشترک چارچوب نویسشود. پیشعنوان قانون مدنی اروپا شناخته مینماید که درواقع به

(DCFR)4  کتاب چهارم سند کردمنتشر  م2002گروه تنظیم و در سال این نام سندی است که .
( شناخته CFRج و تحت عنوان چارچوب مشترک مرجع )نویس خارکه از حالت پیش-یادشده 

ها است. فصل سوم این کتاب راجع قرارداهای معین و حقوق و تعهدات برآمده از آن پیرامون -دوشمی
که مواد آن تا حدود زیادی مشابه همان اصول  استبه اصول و قواعد حقوقی قراردادهای خدمات 

وص قراردادهای خدمات است، لکن به دلیل تأخر در خصشده در اصول حقوق اروپایی در بینیپیش
های العمل. مجموع این دو سند به همراه دستورتدوین از وزانت و جامعیت بیشتری برخوردار است

حقوق اروپایی »گیری ، موجب شکل5«العمل خدمات در بازار داخلیدستور»ویژه پارلمان اروپا به
 .(p.Schauer, 2008 ,14است )شده  اروپااتحادیۀ در  1«قراردادهای خدمات

                                                                        
1. The Study Group on a European Civil Code. 
2. Commission on European Contract Law 
3. Principles of European Law on Service Contracts 
4. Draft Common Frame of Reference 
5. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on 

services in the internal market, OJEC 2006 L 276/36. 
6. European Contract Law of Services 
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حقوق قراردادها یکی از موضوعات مهم و اساسی، تبیین تعهدات طرفین است. هدف این در 
تا راهکارهای حقوق  استتعهدات طرفین در قراردادهای خدمات  تطبیقیمطالعۀ  ،پژوهش

خدمات در حقوق قراردادهای  البته. شودخصوصی نوین اروپا با راهکارهای حقوق ایران مقایسه 
. شدو در عناوین دیگری گنجانده شده است که مطالعه خواهد  شده نیستعنوانی شناختهما 

  .محور حقوق اروپایی درنظر گرفته خواهد شدشده اسناد یاد

 
 قراردادهای خدماتم تبیین مفهو

جب آن موبهتوان گفت قرارداد خدمات توافقی است که در تبیین مفهوم قراردادهای خدمات می
اجرت مشخص  یدر ازا( کنندهدریافت) خدمتی را به طرف دیگرارائۀ  ،(دهندهارائه) یک طرف

 آمدهدر دو سند اصول اروپایی خدمات و چارچوب مشترک، همین تعریف  گیرد.برعهده می
از نظر ماهیت حقوقی، این قرارداد در حقوق ایران  .(Von Bar & Others, 2009, p.4792) است

ق.م. سازگار است  10مادۀ تابع  کاریاشخاص و برخی از قراردادهای مقاطعهۀ اجاربا 
 .(192ص ،1929 )خورسندیان،

که شود میقراردادهای خدمات به گروهی از قراردادها اطالق ه، یادشدبا توجه به تعریف 
، نقلوخدمتی خاص است. خدماتی نظیر حمل جای آنکه کاال باشد،ها بهمورد معامله در آن

گونه قراردادها موضوع این ،مالیتأمین خدمات و  ، حفظ و نگهداری، درمان، بیمهسازوساخت
. برخی از این قراردادها بنا به اهمیت خدمت موضوع قرارداد، دارای قواعد گیرندقرار می

و خدمات گارانتی  نقلو، خدمات حمل؛ مانند خدمات مالی )بیمه و تأمین مالی(استاختصاصی 
(Barendrecht & Otehers, 2006, p.142).  قراردادهایی است که قواعد موضوع پژوهش حاضر

از مصادیق . شوندمیشناسایی  1«قراردادهای خدمات»عنوان با و  ندارندچندانی اختصاصی 
حفظ و نگهداری )انبارداری(، طراحی، ، سازوساختتوان به قراردادهای گونه قراردادها میاین

 .کرداشاره درمانی نیز  و ن اطالعاتمشاوره و تأمی

 
 دهندگان خدماتتعهدات ارائه

شود. دهنده خدمت بار میبر ارائه« تعهدات قراردادی»ای از با انعقاد قرارداد خدمات مجموعه
خدمات در مصادیق دهندگان ارائهلیکن  ،بسته به نوع قرارداد خدمات این تعهدات متفاوت است

تعهد مشترک نخستین مشترکی دارند.  قراردادی تعهدات ،مختلف قراردادهای خدمات

                                                                        
1. Service Contracts / Contracts for Services 
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 ،خدمت موضوع قرارداد و دومین تعهد مشترک ایشان انجامدهندگان خدمات، تعهد به ارائه
 . استتعهد به هشداردهی 

 

 تعهد به انجام خدمت مورد تعهد )اجرای موضوع قرارداد(. 1
در معنای عام،  و مل انسان باشدیعنی تعهدی که موضوع آن ع ،انجام خدمت به معنای خاص

احمدی، )علی اعم از عمل انسان یا حیوان و یا اشیا؛ یعنی تعهدی که موضوع آن عمل باشد
اجرای تعهد »احکام و قواعد انجام خدمت در برخی از موارد با سایر مصادیق  .(45ص ،1915

تعهد، موانع اجرای  ای اجرایهمشترک است؛ مانند زمان و مکان اجرای تعهد، طرف «قراردادی
در خصوص  ای. اما در حقوق اروپایی بنا به اهمیت خدمات در بازار اقتصاد، قواعد ویژهتعهد

انطباق حقوقی و مادی انجام خدمت با مفاد قرارداد و  خدمت وضع گردیده است.ارائۀ انجام و 
نین، مقررات و خدمات، رعایت قواکنندۀ دریافتشده با هدف خاص ویژه تناسب خدمت ارائهبه

ویژۀ استانداردها، اعمال مهارت و مراقبت در انجام خدمات و دستیابی به نتیجه ازجمله قواعد 
 . استحقوق اروپایی خدمات در خصوص اجرای موضوع قرارداد 

 
 انطباق حقوقی و مادی. 1.1

سرت.  ی ادر اجرای تعهد قراردادی، اصل مطابقت اجررا برا تعهرد قررارداد    ط عمومی ایشریکی از 
مفراد قررارداد و لروازم عرفری و     یعنری   ،استآنچه برعهده گرفته  دیموجب این اصل، متعهد بابه

مرادی و هرم    هرم مطابقرت   ،قررارداد مطابقت مورد تأدیه برا مفراد    در جای آورد.قانونی آن را به
در خصروص  بیشرتر   هرچنرد . مطابقت موضوع اجرا با تعهد قراردادی است الزمحقوقی مطابقت 

همرۀ  قرار گرفته، اما این قاعده تأکید ( مورد استها کاال مال )قراردادهایی که موضوع آنتسلیم 
احمردی،  )علری  اعم از آنکه مورد تأدیه، کاال باشد یا پول و یرا خردمات   ؛گیردتعهدات را دربر می

 .(911ص ،1915
« ابقتمط» م،2002( در سال PECL)اروپایی حقوق قراردادها  اصولدر سیر تاریخی تدوین 

اگر »دارد: عنوان کیفیت اجرای قرارداد، مقرر میبا  1:102مادۀ ولی ، مورد توجه قرار نگرفت
قرارداد چگونگی و کیفیت اجرا را مشخص نکرده باشد، طرف قرارداد باید با کیفیت متعارف و 

شده تهدر مورد کاالهای فروخ اتنهذکر است که این ماده  شایان«. معقول قرارداد را اجرا نماید
 ,Busch, 2002گیرد )بلکه اجرای فعل خاصی را هم دربر می، شودشده اعمال نمییا اجاره داده

p.276). اروپایی خدمات و سند چارچوب مشترک، موضوع مطابقت مادی در انواع  اصول اما در
از سند  2:104مادۀ مختلف قراردادهای خدمات مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال در 
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، سازنده مکلف شده 1عنوان مطابقتبا ، سازوساختول اروپایی خدمات در بحث قراردادهای اص
 و تحویل دهد.بسازد در قرارداد، یادشده است که سازه را بر اساس کمیت و کیفیت و وصف 

تناسب با هدف »ه، شدکید أمطابقت در قراردادهای خدمات بیشتر تخصوص آنچه در 
تناسب مربوط به بیع بوده و  گرفتههای انجامبررسیعمدۀ تر، پیش ،در این مورد. است 2«خاص

از تناسب خدمت با هدف خاص  اما ،مطرح شده است «خریدار»کاال با هدف خاص 
قراردادهای زمینۀ مگر در چند مورد در ؛ میان نیامده استخدمات سخنی به «کنندهدریافت»

در اسناد تازه اما  .(Chambers, 1995, no.4-105; Beale, 2010, no. 37-07) سازوساخت
(، موضوع تناسب CISGالمللی )بیع بینقدیمی شده در اروپا، با الگوبرداری از کنوانسیون تدوین

، کنندهدریافتتناسب با هدف  ه است.خدمت با هدف خاص طرف قرارداد مورد توجه قرار گرفت
. خدمت استدادهای خدمات قرارزمینۀ اجرای تعهد قراردادی در  مهمیکی از مختصات 

تنها در صورتی منطبق با قرارداد محسوب  -سازوساختطور ویژه در قراردادهای به –شدهارائه
در زمان انعقاد  یباشد که به نحو صریح یا ضمن یمتناسب با هر نوع مقصود خاصشود که می

به تعیین هدف خاص،  بر این معیار شخصی درافزون . رسیده است دهندهارائه یقرارداد به آگاه
طور معمول انتظار دارد که خدمات بهکنندۀ دریافت؛ توضیح آنکه شودتوجه  دمعیار نوعی نیز بای

شود، متناسب با اهدافی باشد که نوعاً ای که ساخته میشده به وی برای مثال سازهخدمت ارائه
نمونه اگر در یک قرارداد  یراگیرند. بهای مشابه نیز در آن اهداف مورد استفاده قرار میسازه

سفارش ساخت کشتی، طرف قرارداد صرفاً بیان کند که کشتی را برای انجام سفرهای 
محل استراحت مناسب برای ده نفر خدمه را در  خواهد، سازنده بایدبا ده خدمه میمدت طوالنی

نشده  لحاظدر توافق صریح طرفین قرارداد موضوع ؛ هرچند این کندبینی ساخت کشتی پیش
 .(Barendrecht & Others, 2006, p.342) باشد

اما  ،طرح نداردسابقۀ در حقوق ایران تناسب کاال و خدمات با هدف خاص طرف قرارداد 
زیرا با  ؛ذکر آن در اصالحات قانون ممکن است ،اروپایی در جهت رفع تنازع مفید بودهتجربۀ 

انگیزه محدودۀ از ردادهای خدمات در یکی از انواع قرا یاگر هدف خاصگفته پیشتوضیح 
د با آن بایگمان بیشده تعیین شده باشد، خدمت ارائهبا توافق طرفین شخصی خارج شده و 

اگر هدف در قالب  ،های فقه امامیه در پذیرش شرط بناییآموزهپایۀ بر باشد و منطبق هدف 
لزام به اجرای آن وجود تردیدی در ا -شدبیان مانند مثالی که  -شرط بنایی قرار گرفته باشد

در اعتبار قرارداد )در بحث جهت نامشروع( و کیفیت و کمیت تأثیری  یشخصانگیزۀ  زیرا، ندارد
 د توافق و تراضی طرفین قرار گیردمگر آنکه این انگیزه در مفا ؛تعهد )آثار( ناشی از آن ندارد

                                                                        
1. Conformity 
2. Fitness for particular  purpose 



 2991بهار و تابستان ، 2، شمارۀ 9مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     211

 

شود در این ی روشن میهای بنایی از مفاد مذاکرات مقدماتاه شرطگ .(915ص ،1915)صفایی، 
معناست که مفاد مذاکرات به آن وقوع ایجاب و قبول بر مبنای مذاکرات پیش از عقد صورت 
برخی اوقات نیز  .(40ص ،1921)شهیدی،  مورد قصد و رضایت طرفین قرار گرفته است یادشده

)شعاریان  شوددریافت میعرف خاص  قراردادی ورابطۀ از اوضاع و احوال حاکم بر ها این شرط
 .(51ص ،1999و رحیمی، 

از مالکیت کامل بایع، حق فروش و انتقال مبیرع،   ،در قراردادهای بیعدر انطباق حقوقی کاال 
اشخاص ثالث، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیرع، قابلیرت انتقرال مبیرع از      نشدن مزاحم

 ،1991و پرترو،   پرور شرود )عبردی  سوی خریدار، مسائل مرتبط برا مالکیرت معنروی بحرث مری     
عیوب حقروقی،  کلیۀ از  ضوعبه عبارت دیگر، مقصود از انطباق حقوقی، عاری بودن مو .(200ص

اروپایی این مباحث در قراردادهای بیع طرح شده اما  در اسناد. استنظیر مالکیت اشخاص ثالث 
خردمت بره    ارائۀکه  هنگامی تنها ،در این اسناد .استنشده توجه به آن قراردادهای خدمات در 

شده دهنده موظف مورد توجه قرار گرفته و ارائهمنجر شود، مطابقت حقوقی  انتقال مالکیت کاال
نرد  کرا بردون وجرود هرگونره حرق یرا ادعرای شرخص ثالرث منتقرل           کره مالکیرت کراال   است 

(Barendrecht & Otehers, 2006, p.203).  عراری برودن خردمت از حرق     به اما در فقه اسالمی
منافع یرا  همۀ اجیر خاص شخصی است که »در فقه اسالمی  .ه استشدتوجه هم ص ثالث اشخا

 ،1925)شراهرودی،  « منفعت خاصى از او مانند خیاطى، در مدتى معرین از آن مسرتأجر باشرد   
شرود، وی  موجب عقد به شخص مسرتأجر تملیرک مری   ازآنجا که منافع اجیر خاص به .(221ص

و عمل او در انعقاد عقد دیگر با شرخص  کند اله منعقد عقد اجاره یا جع تواند با شخص ثالثنمی
؛ 214ص ،م1921)نجفری،   ثالث، مصداق عقد فضولی است که نیاز به تنفیرذ مسرتأجر اول دارد  

اجرای تعهد قرراردادی خردمت در عقرد دوم برا      ،به دیگر سخن .(122، صق1419شهید ثانی، 
  .نداردانطباق حقوقی موضوع تعهد 

 

 استانداردها و آورالزام حقوقی مقررات و قوانین رعایت. 1.1
سرنگین بررای تخلرف از قروانین امرری و       یهامانت اجراضاغلب به دلیل ارتباط با نظم عمومی 

بر الزامات ناشری از قررارداد   افزون خدمت دهندۀ ارائهدر حقوق اروپا شود. بینی میمعیارها پیش
اگر  ،ند. برای مثالکرعایت  آور راحقوقی الزامو سایر قواعد الزامات ناشی از قوانین موضوعه  دبای

مربوط بره   استانداردهایتمامی  دپاشی یک کارخانه قدیمی را برعهده گیرد، بایسم ،شرکتیک 
 & Barendrecht & Otehers, 2006, p.217; Von Barند )کسالمتی و ایمنی محیط را رعایت 

Others, 2009, p.1669) .اشخاص و حتی سایر عقود وارد اجارۀ حث در قانون مدنی ایران در مب
اما این تکلیف از سایر مواد  ،وجود نداردخصوص صریح در این  ایبر عمل همچون جعاله، مقرره
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است که نفوذ قرارداد را به عدم مخالفت برا  .م. ق 10مادۀ قابل برداشت است. در رأس این مواد، 
در کنرار  خردمت  دهندۀ ارائه، .مق 220مادۀ ، با توجه به بر اینافزون دانسته است. منوط قانون 

 .1به تکالیف ناشی از عرف و قوانین مرتبط با قرارداد نیز پایبند باشد دتکالیف قراردادی بای
آور و استانداردها بیش از هر خدمت دیگر در خصوص خدمات قوانین و مقررات حقوقی الزام

ی که یمقررات در کشورهااین وضع د. انوضع گردیده )ساختمانی( سازوساختدرمانی و خدمات 
نمونه در  رایکند نیز معمول است. بچندان نمی یهای اقتصادی دخالتدولت در فعالیت

و  داشته است که دولت در آن دخالت فراوان هایییکی از زمینه سازوساختحقوق  ،انگلیس
سیستم اقتصادی  وجود اباست. در این کشور  کردهاالجرا وضع الزم یبرای تمام مراحل، مقررات

اروپا و قوانین مصوب اتحادیۀ  یهاالعملنظیر معاهدات و دستور2«قواعد اولیه»بازار آزاد، انواع 
، «زمان»ها راجع به ها و تصمیمات دیواننامهنظیر آیین 9«قواعد ثانویه»و همچنین  داخلی

سیاری اعمال گردیده های بیتوضع شده و محدود سازوساخت رونددر « سازنده»و « کیفیت»
 .(1222p. ,Bailey, 2014) 4است

 
 5مراقبت و مهارت به تعهد. 1.1

. برخری از نویسرندگان حقروقی تقسریم قردیمی      است« تعهد به وسیله»دیگر از  یبیاناین تعهد 
تعهد به »وسیله از تعهدات به تعهد به وسیله و نتیجه را کنار گذاشته و به جای اصطالح تعهد به

                                                                        
ها رجوع کرد، در قوانین فرعی آنتوان بهگذار میعنوان قواعد عام در مواقع سکوتِ قانون. افزون بر این مواد که به1

ایت مقررات دهندگان خدمات به رعها نیز بعضاً مقرراتی در خصوص الزام ارائهها و دستورالعملنامهو آیین
در حوزۀ خدمات « مقررات ملی ساختمان»گانۀ 22شود؛ ازجمله مباحث ها مشاهده میحقوقی و استاندارد

ها، تجهیز کارگاه، تدارک در بحث پیاده کردن نقشه« شرایط عمومی پیمان» 29تا  19ساز، مواد وساخت
نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی نآیی» 9مصالح، حفاظت از کار و حفاظت از تأسیسات زیربنایی، مادۀ 

 ش( در خصوص ارائۀ خدمت بر اساس موازین1990)مصوب « های پزشکی و وابستهای شاغلین حرفهو حرفه
قانون حمایت از حقوق  5و همچنین مادۀ  ایحرفه و صنفی دولتی، نظامات رعایت با قانونی و علمی، شرعی

دستورالعمل »ش(، 1995این قانون )مصوب  اجرایی نامۀنش(، آیی1921کنندگان خودرو )مصوب مصرف
در « استاندارد ملی شیوۀ ارائۀ خدمات پس از فروش»و « خدمات پس از فروش صنعت خودرو شرایط و ضوابط

و پشتیبانی خدمات( پس از  قطعات تعویض و تأمین خصوص رعایت استانداردها در ارائۀ خدمات )تعمیرات،
، ولی االجرا شدهجاز. هرچند این مقررات در حقوق ایران به تصویب رسیده و الزمهای مفروش در نمایندگی

خدمات عنوان قانون مرجع و مادر، لزوم رعایت استانداردها در ارائۀ الزم است تا در بازنگری قانون مدنی به
 بینی شود.صراحت پیشبه

2. Primary Rules/ Legislation 
3. Secondary Rules 
4. Building Act. 1984 & Building Regulations 2010. 
5. Obligation of skill and care 
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نروعی  المللی نیز از در اسناد بین .(51، ص1922اند )کاتوزیان، کردهاستفاده « مراقبتاحتیاط و 
 .(115ص ،1999)اخالقی و امام،  یاد شده است 1«تعهد به حداکثر تالش» با نامتعهد به وسیله 

جرای اسرتفاده از تعهرد بره وسریله از      به نیزاروپا اتحادیۀ قراردادهای خدمات در  نویندر حقوق 
 استفاده شده است.   «تعهد به مهارت و مراقبت»ح اصطال

آن است کره وی  در تمامی انواع قراردادهای خدمات دهنده بر ارائهمراد از تحمیل این تعهد 
مرورد انتظرار   نتیجرۀ  در قرارداد یا یادشده نتیجۀ رسیدن به برای های متعارف و معقول را تالش

دهنده با توجه به اوضاع و احوال حراکم  ارائه؛ دارداین تعهد مقدماتی  کننده معمول دارد.دریافت
ریرزی  برنامره دوم، نرد،  کآوری اطالعات پیرامونی را با دقت جمع باید نخست قراردادیرابطۀ بر 

نرد کره   کتوجره  سوم، آوری شده انجام دهد و انجام خدمت در پرتو اطالعات جمعبرای  یمناسب
 اعمرال الزمرۀ  ، نرابراین د انجام خدمت لحاظ گردد. بیناها در طول فرتمامی آن اطالعات و برنامه

مثال در یک قرارداد خردمات   رای. باست، داشتن اطالعات در خصوص موضوع مهارت و مراقبت
اطالعراتی در   دویرژه دارد، درمرانگر بایر    یدرمانی که استفاده از مهارت و اعمال مراقبرت اهمیتر  

هرا، تمرایالت وی در   ی خاص وی، آلرژیهابیماریسابقۀ خصوص شرایط عمومی سالمت بیمار، 
. نمایرد ند و حتی در صورت لزوم با پزشکان دیگر نیز مشورت کدرمان و ... کسب نحوۀ خصوص 

« آوری اطالعات در خصوص شرایط اجرای خدمتتعهد به جمع»توان گفت بر همین اساس می
 & Barendrechtگیررد ) ت مری ئیک شرط ضمنی است که از طبیعت قراردادهای خردمات نشر  

Otehers, 2006, p.206). 
است تا بتوان با اثبات نقض مهارت و مراقبت  معیارآنچه در این بخش اهمیت دارد تبیین 

و  موضوع مهارت .کرداست اثبات تعهد به وسیله جایی که  این معیار تقصیر متعهد را در
وص این پرسش طرح در این خص ه قرار گرفته است.مطالع مورد بیشتر مراقبت در امور درمانی

جامعه از یک پزشک در اعمال درمانی خود در شرایط خاص هر مورد چه شده است که 
متوسط یا »دانان به ، حقوقآن تواند داشته باشد. در تعیین این معیار و میزانانتظاری می

های پزشکی مدرن )پزشکی مبتنی بر کنند. اما استانداردها بسنده میبودن مراقبت 2«متعارف
داند؛ زیراکه هدف در این نوع پزشکی، درمان مطلوب شواهد( این میزان از مراقبت را کافی نمی

رو در تعیین میزان و معیار مراقبت و مهارت، معیار مراقبت این. ازاستو حداکثری بیمار 
تنها معیار این البته  .(9p. ,Simon, 2005ارائه شده است ) 9«بهترین عملکرد»حداکثری و 

معیار اولیه کاربرد ندارد.  خدماتنظیر خدمات درمانی دارد و در سایر  یص به موارد خاصاختصا
مورد  های حقوقینظام است که در بیشتر «انسان متعارف» فتارر خدمات دیگر،اصلی در و 

                                                                        
1. Duty of best effort 
2. Average or Reasonable 
3. Best practice 
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، در حقوق فرانسه 1«انسان معقول»عنوان با ال . این انسان الگو در کامنتوجه قرار گرفته است
)امینی و شکوهیان، شود شناخته می« انسان معمولی»در حقوق آلمان و  ،2«خانوادهپدر خوب »

شخص »یا « انسان متعارف»در حقوق ایران از این انسان الگو عمدتاً با عنوان  .(19، ص1995
)امینی « فاعل رفتار متعارف»همچون هرچند در مواردی از عناوین دیگر ؛ شودمییاد « متعارف

 نیز استفاده شده است.( 19، ص1995و شکوهیان، 
درنظر گرفته با توجه به شرایط  9«معقولدهندۀ ارائه» ددر قراردادهای خدمات بایبنابراین 

کافی این معیار کلی  برای رفع منازعات تنهااند که توجه کرده ییاروپا نویناسناد  اما. شود
ازجمله ؛ اندکردهمشخص  رتتعیین میزان مراقبت و مهابرای را گوناگونی  عناصر لذا ،نیست

بهای ، خدمتارائۀ یند ابینی خطرهای ناشی از فرماهیت، اهمیت، دفعات تکرار و قابلیت پیش
در این میان، ند. کاقدامات احتیاطی که ممکن بود از وقوع خسارت جلوگیری هزینۀ خدمات و 

دهنده در انجام که ارائهمیزان مراقبتی است تعیین در گذار تأثیر عاملیاقدامات احتیاطی هزینۀ 
اصول اروپایی مسئولیت »سند  .(Von Bar & Others, 2009, p.1671ند )کخدمت اعمال می

چندگانه برای تقصیر  هاییمعیار قرار دادن رفتار انسان متعارف به شاخص در کنارنیز  «مدنی
بینی یششده، قابلیت پطبیعت و ارزش منافع محافظت :ازاست عبارت که  کنداشاره می
 .4از خسارتجلوگیری های روشهزینۀ در دسترس بودن و و خسارت 
بر طرفین عنوان شرط ضمنی تالش بیشتر )حداکثری( بهمعیار در آن، که خاص  یموارداما 

ای )صنف( دهنده عضوی از یک گروه حرفهارائهالف( : استچنین  ،شودمیقرارداد تحمیل 
است  مقدارین صورت میزان مهارت و مراقبت مورد انتظار پزشکان باشد؛ در ای یا وکالهمچون 

اعمال فرد با اعمال یک فرد معمولی )با تجربه و  البتهرود. که از یک عضو آن صنف انتظار می
تجربه و  ی ازیباال سطحدر گردد، نه با فردی صالحیت معمولی( از آن حرفه مقایسه می

شود قادر است خدمت دهنده مدعی میارائه وقتی که ب( .(Chitty, 2012, p.1007) صالحیت
 ,Von Bar & Others)باالتر از سطح معمول انجام دهد  یها و مهارتمورد توافق را با مراقبت

2009, p.1670; Barendrecht & Otehers, 2006, p.217). 
قاره ملی در این  هاینظاماروپا،  نوینبینی تعهد به مهارت و مراقبت در اسناد پیش ا وجودب

صراحت در مواد قانونی خود بهرا یادشده ، تعهد ی نظیر انگلیس و فنالندیجز کشورهابه
قانون تأمین کاالها و خدمات مصوب  19موجب بخش در انگلیس، بهاند. بینی نکردهپیش

                                                                        
1. Reasonable Man / Reasonable Person 

از « پدر خوب خانواده» جای استفاده از معیاربه 1191م( در مادۀ 2011. در قانون مدنی جدید فرانسه )مصوب 2
 .( استفاده شده استpersonne raisonnable« )شخص متعارف»معیار 

3. Reasonable service provider 
4. Principles of European Tort Law (PETL) Prepared by European group on tort Law, 2005 
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آن را در  دخدمات بایدهندۀ ارائه، تعهد به مراقبت و مهارت یک شرط ضمنی است که م1922
 ،میزان مهارت و مراقبتها دادگاه یمطابق آراند. در حقوق این کشور کعایت انجام خدمت ر

کشورها دیگر در  .(Chitty, 2012, p.1008) ستصنف خاص ا یک ازمعمولی  یردف رفتار
اقتضای اجرای  ولینشده، صراحت در قوانین اشاره فرانسه و آلمان این تعهد بههمچون 

 استاجرای تعهدات قراردادی، تعهد به مهارت و مراقبت  عرف درمالحظۀ نیت قرارداد و باحسن
(Von Bar & Others, 2009, p.1674; Barendrecht & Otehers, 2006, p.225).  

 ،کشورهای اروپایی همانند ممکن استای وجود ندارد. مقررهچنین در حقوق ایران نیز 
در زیرا برخی معتقدند ؛ دی گردمراقبت و مهارت تلق تعهد به بناینیت در اجرای قرارداد محسن
 224، و 225، 221، 220حاکمیت عرف در تعیین نتایج عقد و تفسیر قرارداد )مواد  اصلپرتو 

نیت حسنبا این تعبیر که  .(215ص ،1929)شهیدی، است  دریافتقابل نیت اصل حسنق.م.( 
به ردیده است. قانون مدنی ایران مقرر گ 225مادۀ است که در « عمل به وجه معروف»همان 

نحو کلی بر نیت قراردادها، اجرا بر اساس متعارف یا بهاقتضای اجرای باحسن» ،عبارت دیگر
در رفع خطر )تعهد ایمنی و های مؤثر شیوهاحتیاط در عمل و تمهید  .«معروف قراردادی است

 نیز ندارد یکی از مصادیق اجرای متعارف و معمول قرارداد است و نیاز به ذکر در عقد ،مراقبت(
. استقانون مدنی آثار و لوازم عرفی قرارداد  220مادۀ موجب هیا ب (109ص ،1912راد، صالحی)

فقه و حقوق ایران نیست و در هر مورد در نیت یکی از نهادهای مستقل رسد حسننظر میبهاما 
از برگرفته ی باید به کاربرد آن نگریست. در اینجا تعهد به مهارت و مراقبت بر اساس شرط بنای

بازنگری قوانین در تعهدات ارائه تواند دردهندگان خدمات الزامی است و میعرف برای ارائه
تعهد پزشکان در  ،پایانی ذکر آن خالی از لطف نیستنکتۀ عنوان آنچه به .آورده شوددهندگان 

ق.م.ا  495مادۀ . استمجازات اسالمی  تصویبتازهویژه با توجه به مقررات قانون حقوق ایران به
قصور و  عدم تصور در را پزشک فقها، مشهور نظر، برخالف 1آن 1تبصرۀ  و ش1992مصوب 
برخالف  ش1992در قانون گذار قانونتوان گفت می ،. با توجه به این مادهداندنمی ضامن تقصیر

قصور فرض »نظریۀ نار گذاشته و به کخطر را در ضمان پزشک نظریۀ ( 919مادۀ ق.م.ا. سابق )
معنا که بر اساس مقررات این قانون، پزشک ضامن زیان به این روی آورده است. « و تقصیر

مگر آنکه عدم قصور یا تقصیر خویش را اثبات نماید. قانون مصوب  ؛وارده به بیمار است
 درستی،لی بهو ،اعمال داشتهسختگیری کمتری نسبت به قانون سابق نظر از این ش 1992

گونه تقصیر و حتی قصوری از که هیچ است نموده اعالم و اعمال را دیگری ۀسختگیران برخورد
عدم پذیرش قصور علمی و عملی عالوه بر  .(25، ص1995)دارائی،  نیست پذیرفته پزشکان

                                                                        
مان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ض. »1

 «. باشد
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تالش و کوشش بیشتری )حداکثری( را از پزشکان و گذار قانونتقصیر، نشان از آن دارد که 
تواند در بازنگری قوانین و مقررات در ظار دارد. این موضوع میدهندگان خدمات درمانی انتارائه

که چناندهندگان خدمات مورد توجه قرار گیرد، خصوص تعهد به مهارت و مراقبت ارائه
 است. کرده توجه به آن  ش1992 انون مجازات اسالمیدر قگذار قانون

 
 تعهد دستیابی به نتیجه. 1.1

. شرود مری دهنرده تحمیرل   بر ارائهخاص  ییقراردادهادر  تنهااروپا، در حقوق مشترک این تعهد 
نخستین  :استشده  طرحمی یمعیارها ین منظوره ابموارد است. این آنچه اهمیت دارد تشخیص 

 ۀامرا گراه اراد   .اسرت  ه آسرانی قابرل دسرترس   چون ب ،استطرفین  ۀتحلیل ارادو بهترین معیار 
 یمعیرار  .(42ص ،1929)مرتضروی،  نیسرت   و صرریح  ابراز اراده آشکار یاشود طرفین ابراز نمی

امرری  با این معیرار،   .است« و مقدور بودن ممکن» یار مورد توجه قرار گرفته، معیاردیگر که بس
تعهرد بره نتیجره محسروب      ،کنرد متعهد حکم مری از سوی که سیر متعارف امور به تحصیل آن 

گرردد. در مقابرل، امرری کره حسرب      هرچند وقایع و امور استثنایی مانع از تحقرق آن  ؛ شودمی
شود، تعهد شرایط و اوضاع و احوال، تحصیل آن به اموری خارج از اراده و توان متعهد مربوط می

 .(55ص ،1922، کاتوزیان ؛212ص ،1929، )شهیدیگردد به وسیله محسوب می
و دهنده در دتعهد ارائه که شده است چنین طرحاروپا این دو معیار  ۀدر حقوق اتحادی

که  ه استکردکننده مقرر دریافت ،در مذاکرات قراردادی الف( است:حالت، تعهد به نتیجه 
ب( باشد. نکرده دهنده نیز مخالفتی ابراز دست آورد و ارائهمعینی را به ۀنتیج ددهنده بایارائه

دهندۀ ارائهدر زمان قرارداد نتیجه مورد نظر خود را اعالم نکرده باشد، ولی یک  کنندهدریافت
انعقاد کننده از دریافتمعقول و متعارف در شرایط مشابه این انتظار را داشته باشد که انتظار 

 ;Von Bar & Others, 2009, p.1676 ) استمعین  ۀقرارداد، دستیابی به یک نتیج

Barendrecht & Otehers, 2006, p.227) 
گرچه مورد معامله معلوم  ،حالت این . دراستدر حقوق ایران پذیرش حالت دوم محل بحث 

در زمان انعقاد قرارداد اعالم باشد کننده معینی که مورد نظر دریافت ۀو معین است، اما نتیج
توان می« بینی و انتظار معقول و متعارفپیش»به صرف باید گفت در صورتی  .نشده است

مادۀ ) لت عرف باشده دالببینی انتظار و پیش که خدمت را متعهد به نتیجه دانست ۀدهندارائه
بر طبق عرف و عادت دستیابی به نتیجه  ساختمانیدر مقاطعات  که گاهچنان ؛ق.م.( 220

بر باشد. شده ن تصریح نه آدر قرارداد بهرچند  ؛متعهد است ۀمعین( وظیفسازۀ )ساخت یک 
 تواندمیدر حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و  ییاروپاتوان گفت معیار می، این اساس
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گذار و قانونتوجه مورد شده در ابتدای بحث، در کنار دو معیار اشارهمهم معیار یک عنوان به
  استناد محاکم قرار گیرد.

 

 هشداردهی رسانی واطالع تعهد به .1
 به را یافتهتوسعه کشورهای ،قرارداد اجرای و انعقاد در اطالعات اهمیت روزافزون و کلیدی نقش
 اناندحقوق ترپیش .است رهنمون ساخته قرارداد در اطالعات دندا به تعهد ۀنظری طرح
 وجود قرارداد دیگر طرف به اطالعات دادن به تعهدی خاص، مقررات با نبود که پنداشتندمی

پور و شد )عبدیبا خود نیاز مورد اطالعات کسب پی در دبای هرکس آزاد ۀجامع در چراکه ندارد؛
مطلق مکاتب حاکمیت فرد در قرن  ۀرویکرد ناشی از سیطراین  .(24ص ،1990زاده، قاسم

رقابت طرفین  ۀگونه بود که در عرصهجدهم بود. در این دوره از تاریخ حقوق قراردادها تلقی این
برای دستیابی به نفع بیشتر که در زمان انعقاد قرارداد در جریان است، حقوق قرارداد صرفاً 

ای منصفانه تعیین و تنظیم گونهقواعد بازی را بهکند میآورد و سعی زمین بازی را فراهم می
اما  ،(194، ص1995طرف است )کرمی، داوری بی ۀمنزل، اما در مسابقه و رقابت قرارداد بهنماید

گسستی خدمات، تخصصی شدن تدریج در اثر پیشرفت فناوری و تولید کاالهای پیچیده و به
پدید ه موضوع و شرایط قرارداد و چگونگی اجرای آن در میزان اطالعات طرفین نسبت ب فراوان

متخصص و  یانکه عقد م جایی ویژهبه، هادر آگاهی و صالحیت تفاوتاین . ه استآمد
 ،1915حامد، را ایجاب نمود )قاسمی 1«تعهد به دادن اطالعات»شد، کننده منعقد میمصرف

رفتار اقتصادی منطقی، ، عیرضایت واقتأمین  ،هدف از تحمیل این تعهد بر طرفین .(91ص
گویی و اخالقی راست ۀشفافیت اطالعاتی، کنترل منصفانه بودن قرارداد و تأمین وظیف

  .(Wilhelmsson, 2006, p.18) است پیماندرستکاری در 
قرارداد آینده ضمن های ریسکدربارۀ هی دتعهد به هشدار پیرو آنتعهد به دادن اطالعات و 

دو هر تعهد در این اروپا قراردادهای خدمات . در حقوق استاهمیت  رایدا ،آنپیش از انعقاد و 
  :مرحله مورد توجه قرار گرفته است

 
 رسانی و هشداردهیقراردادی اطالعتعهد پیش .1.1

کرد و هرر   ملزمپیش از قرارداد رسانی توان به اطالعاز طرفین را نمی یکهیچآن است که اصل 
نیرومنردی  تصمیم مناسب بگیرد. اما امروزه این اصل بره   خود نطرف باید با سنجش سود و زیا

رسانی اطالعوظیفۀ اطالعاتی،  در راستای حمایت از طرف ضعیفها نظام و برخی گذشته نیست

                                                                        
1. Duty to inform 
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کروتس،   ؛99ص ،1915حامرد،  قاسرمی ) انرد هکررد برار   بر طرف قروی قراردادی پیشدورۀ در را 
 .(224ص ،1925

گفته . استنیت اصل حسن ،ترین مبنامهم؛ استشده فه بیان وظیاین در توجیه  امبنچند 
رسیدن به  برایکند که طرفین قراردادی اقتضا میپیشدورۀ در نیت اصل حسناست که شده 

اطالعات ارائۀ و به کنند صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری  هدف مشترک در نهایتِ
طرف مقابل و عدم مذاکره موازی، محرمانۀ عات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطال

مبنای دیگر، دکترین  .(14ص ،1990)باریکلو و خزایی،شمارند بمنافع یکدیگر را محترم 
شکاف اطالعاتی موجب عدم تعادل در قدرت معامالتی  .است« نابرابری در قدرت معاملی»

ای جز چاره ،و اصل موازنه برای دستیابی به عدالت معاوضیحقوق  ،. بنابراینشودمیطرفین 
توازن عوضین که مبنای تراضی  وگرنه، ندارد نیرومنداطالعات بر طرف  یافشاوظیفۀ تحمیل 

 اصل ،نامب سومین .(14ص ،1921لنگرودی، )جعفری خورددر عقود معاوضی است، برهم می
منیت قراردادها و ا پایداریقراردادی موجب رسانی پیشاطالع چراکه ،ستا« اری قراردادهاپاید»

  .(Kessler & Fine, 1963, p.404) شودمی
اروپا در خصوص قراردادهای خدمات با توجه به مزایای این اتحادیۀ در حقوق مشترک 

رسانی تعهد متقابل اطالع ،مذاکراتدورۀ خدمات در کنندۀ دریافتدهنده و هم ارائهبر تعهد، هم 
اطالعات و  دکننده بایدهنده و دریافت، ارائه. بر این اساستحمیل شده استو هشداردهی 

ارائۀ خسارات احتمالی که ، مورد نظرنتیجۀ هشدارهای الزم در خصوص عدم امکان دستیابی به 
ها و امکان افزایش هزینهو همچنین  تواند برای سایر منافع طرف مقابل داشته باشدخدمت می

 Von) قرارداد با یکدیگر تبادل نمایندنعقاد پیش از ارا  اجرای خدمتبرای بینی شده پیشان زم

Bar & Others, 2009, p.1634; Barendrecht & Otehers, 2006, p.164). ا توجه به تحمیل ب
حمایت از طرف ضعیف اطالعاتی  تنهامبنای آن را توان نمی این وظیفه بر هر دو طرف

بر باید بیشتر را هشداردهی فۀ وظیبلکه در این اسناد ، فرض کردای( غیرحرفهکنندۀ دریافت)
 . دانستتقویت ثبات و امنیت قراردادها پایۀ 

 یقراردادپیشدورۀ تعهد به دادن اطالعات در ی قابل اعتنا در باب یمبنادر حقوق ایران 
مطابق قواعد  تواند آثاری بر نفوذ قرارداد داشته باشد.میکتمان اطالعات تنها ه است و نشد دیده

در اشتباه  اگر، رخ دهدرسانی، اشتباهی برای طرف دیگر در اثر عدم اطالععمومی، چنانچه 
فسخ یا بطالن قرارداد  حق بروزباعث حسب مورد  و مشخصات اصلی مورد معامله باشد،کیفیت 

ند، طرف مقابل کرسانی نب باشد و طرف قرارداد اطالعواست. همچنین اگر مورد معامله معی
مبنایی  ،یادشدهبر موارد افزون و یا تدلیس، معامله را فسخ کند.  بخیار عی ناداست هتواند بمی

بینی این تعهد از باب مزایای پیشتوان از آن بهره جست آن است که که در حقوق ایران می
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در اصالح توان میصورت در این .شود توجیه «نظم عمومی اقتصادی»مصلحت و حفظ ثبات و 
 ،1991 شراعی، و خورسندیان. ک.ر) «نفی اختالل نظامقاعدۀ »از باب قوانین این موارد را نیز 

 .1به تعهدات طرفین افزود( 124-224 و 211ص
 

 رسانی و هشداردهیتعهد قراردادی اطالع .1.1

گاه این  مطرح شود:به دو صورت ممکن است اجرای قرارداد مرحلۀ تعهد به دادن اطالعات در 
ای ات اطالعاتی و مشاورهمانند قراردادهای خدم ،هددتعهد موضوع اصلی قرارداد را تشکیل می

رسانی همین نوع گاه این تعهد به صورت یک تعهد تبعی است. منظور از تعهد قراردادی اطالع و
قراردادی  یتعهد ،رسانی پس از قراردادتعهد اطالع ،داناناز حقوقبرخی در نظر . استاخیر 

 .(245ص ،1911 . )کاتوزیان،است« تسلیم»هد به بخشی از تع وطرفین ارادۀ است که منشأ آن 
این ؛ بر استجرم  شبه ،و تخلف از آنناشی از قانون  این تعهدکه ند رباوبر این  در مقابل، برخی

)جنیدی،  استمسئولیت ناشی از نقض این تعهد، نوعی مسئولیت خارج از قرارداد  ،اساس
 .(14ص ،1921

پس از انعقاد قرارداد و در مرحلۀ ، در رهمذاکحلۀ مربر افزون  خدمات، ییدر حقوق اروپا
دهنده تحمیل شده است. رسانی و هشداردهی بر ارائهخدمت نیز تعهد اطالعارائۀ طول فرایند 

 ،انعقاداز ن است که پس در ای از آن پیش قرارداد و پس از انعقاددر دو مرحله تعهد این تفاوت 
فلسفۀ این امر به دلیل تفاوت . کنندهدریافت نهگردد می خدمت باردهندۀ ارائهبر  تنهااین تعهد 

هدف از  یقراردادپیش ۀ. در دوراست قراردادی و پس از انعقادپیشدورۀ وضع این تعهد در 
گیری )تأمین رضای معاملی واقعی( برای رسانی، تأمین شرایط مناسب تصمیمتکلیف اطالع

                                                                        
های کاربردی مهم در حقوق اقتصادی است. نظریۀ تعهد به ارائۀ اطالعات نیز یکی از . حقوق مصرف یکی از رشته1

 کننده موردهای اخیر حمایت از حقوق مصرفهای حقوق مصرف است. در حقوق ایران در سالترین قسمتمهم
ش( در 1922قانون تجارت الکترونیک )مصوب  99تصویب رسیده است. مادۀ توجه قرار گرفته و قوانین خاصی به

 در مؤثر اطالعات بایستی خدمات دهندگانارائه و کاال فروشندگان»دارد: کننده چنین مقرر میحمایت از مصرف
 اختیار در عقد از قبل مناسب یزمان از را شرایط قبول یا و خرید جهت کنندگانمصرف گیریتصمیم
 1ش( و مادۀ 1922کننده )مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف 1همچنین مادۀ ..«. .دهند قرار کنندگانمصرف

ها و ... را ملزم ها، شرکتهای دولتی و عمومی، سازمانش( همۀ دستگاه1990نامۀ اجرایی این ماده )مصوب آیین
زم در خصوص انجام کار و ارائۀ خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. این کنند که نخست کلیۀ اطالعات المی

رسانی در قوانین موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته، لیکن همچنان مواد حاکی از آن است که وظیفۀ اطالع
کنندۀ کاال و هدهنده و عرضرسانی صرفاً برعهدۀ ارائهنواقصی در این مقررات موجود است؛ ازجمله اینکه اطالع

کننده در این خصوص نیست، درحالی که در حقوق ای متوجۀ دریافتخدمات قرار داده شده است و وظیفه
 اروپایی این وظیفه در مرحلۀ مذاکرات برعهده دو طرف قرار گرفته است. 
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موجود  هایخطردهنده ارائههدف آن است که  ،دادپس از انعقاد قرار اماورود به معامله است؛ 
مرحلۀ همان است که در خطرها این خدمت را به اطالع طرف مقابل برساند. ارائۀ در فرایند 

 ,Von Bar & Others) اندشدهطرفین موظف به هشداردهی در خصوص آن نیز قراردادی پیش

2009, p.1691; Barendrecht & Otehers, 2006, p.248).  
 برخورداری از و متعهد آگاهیکه از آن میان،  ی داردرسانی شرایطتعهد اطالعروی، هربه

مفروض تلقی  ،خطرهاه وجود آگاهی متعهد ب ،، در شرایطی خاصوجود اینبا  است. اطالعات
مریکا اقتباس شده است. ادر حقوق 1«دانستندلیل برای »این فرض حقوقی از مفهوم  .شودمی

شود که با توجه به فرض مینسبت به یک حقیقت آگاه ا در صورتی شخص مریکادر حقوق 
گونه استنباط کند که آن اینباید  و متعارف مجموع اطالعات تحت اختیار وی، یک فرد معقول

 ,Restatement of Contracts (1979)) پیوستخواهد  قوعود یا در آینده بهحقیقت وجود دار

S.19, comment B). دانسته شده  آگاهیاوضاع و احوال دلیل برای از ان نیز برخی در حقوق ایر
در هر مورد که مالی : »استشده چنین اظهار  ،علم به مقدار مبیع خصوصدر  است. برای مثال

ن ویژه در جایی که فروشنده از صاحبان حرفه و متخصص باشد، اصل ایشود، بهفروخته می
 ،1911)کاتوزیان، « اینکه خالف آن ثابت شود داند، مگراست که فروشنده مقدار آن را می

 .(129ص
قراردادی  عنوان نمونه در حقوق انگلیس و فرانسه، تعهدهای ملی اروپا و بهدر نظام

تر راجع است که پیشتعهد ضمنی مهارت و مراقبت یکی از متفرعات رسانی و هشداردهی، عاطال
شود که نارسایی مصالح خدمت تحمیل میدهندۀ ارائه. البته این تعهد زمانی بر گفتیمسخن به آن 

وساز( برای یک کننده )به ویژه در قراردادهای ساختدریافتاز سوی شده های ارائهو راهنمایی
  .(301p. ,Jansen, 1998-2خدمت ماهر، مشخص و واضح باشد )دهندۀ ارائه

ن بخشی از تعهد به تسلیم عنوابهرا رسانی اطالعوظیفۀ مطابق نظر کسانی که در ایران 
استفاده و نحوۀ شود که اطالعات راجع به تعهد به تسلیم در صورتی کامل اجرا می دانندمی

 اما .(245ص ،1911)کاتوزیان،  شودابل ارائه موضوع قرارداد به طرف مقخطرهای همچنین 
نیز تکمیل « ایمنید تعه» تواند بامیای احتمالی مورد معامله اطالعات راجع به خطرهارائۀ لزوم 

تعهد قراردادی، عرفی و یا قانونی یک طرف عقد در مقابل »عبارت است از تعهد این گردد. 
متعارف یا مورد نظر از کاالی استفادۀ انجام موضوع قرارداد، یا نتیجۀ طرف دیگر به اینکه در 

ار، ز)خدمتگ« شدگونه آسیبی به جان یا مال وی یا شخص ثالث وارد نخواهد مورد معامله، هیچ
های متعارف را برای تأمین فرد متعهد است که مراقبت ،موجب تعهد ایمنیبه .(22ص ،1929

هشداردهی در خصوص خطر است. این تعهد ند؛ یکی از مصادیق کجان و مال متعهدله اعمال 

                                                                        
1. Reason  to know 
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تعهدات شمار در تعهد به هشداردهی  ،مانند حقوق اروپاییدر حقوق ایران نیز به پس
 .استهای معمول و متعارف ناشی از تعهد عام مراقبت ،بودهکاال و خدمت نندگان کعرضه

 

 کنندگان )مشتریان( خدماتتعهدات دریافت
ای از تعهدات قرراردادی را برر دوش دارد.   دهنده، مجموعهخدمت نیز همانند ارائهکنندۀ دریافت

امرا برخری از تعهردات    گیرد، یمکننده تعهدات خاصی را برعهده در هر قرارداد خدمات، دریافت
. تعهد به پرداخت قیمت خردمت  اندکنندگان در انواع قراردادهای خدمات، مشترکدریافتمیان 

کننردگان  دریافرت میران  هردات مشرترک   تع ۀجملر  از ،دهنده)اجرت( و تعهد به همکاری با ارائه
 .استخدمات 

 

 تعهد به پرداخت قیمت خدمات )اجرت(. 1

درصرورتی  اروپرا  اتحادیۀ پرداخت بها است. در حقوق خدمات  ،خدمت ۀکنندتعهد اصلی دریافت
 ،گونره برر نیایرد   ه باشند، یا از اوضاع و احروال ایرن  کردکه طرفین بر عدم پرداخت اجرت توافق ن

 ;Von Bar & Others, 2009, p.1628) اصررل برر عردم تبرررع اسرت    هماننرد حقروق ایرران   

Barendrecht & Otehers, 2006, p.155). قراردادهرای  با توجه به آنکه ماهیت ران ردر حقوق ای
، توافرق برر   اسرت  و این عقود ازجمله عقود معاوضی استکاری یا مقاطعهاشخاص اجارۀ خدمت 
 .شوداجرت موجب بطالن عقد می نکردن پرداخت

 نشردن  قررارداد در فررض تعیرین    وضعیتاست،  مهم آنچه در بحث تعهد به پرداخت قیمت
گراه در زمرانی طروالنی اجررا      ،زآنجا که قراردادهای خدمات از عقود مستمر بروده ا است.قیمت 

در زمران  قیمرت  هرای  نوسران آگراهی از  به دالیلی مانند نرا شود، بسیاری از اوقات تعیین بها می
از قررارداد   بعرد تعیرین بهرا بره زمرانی      پس ،رسندقرارداد ممکن نیست یا طرفین به توافق نمی

+  زینره هباالسرری )کاسرت پرالس( یرا      +« شدهقیمت تمام»شیوۀ ای مثال از شود. برمی واگذار
و ماننرد آن اسرتفاده   « به نرخ روز»یا  )تارگت پالس( مبلغی به شرط رسیدن به هدفباالسری+ 

المللری نظیرر   روشری کره سرایر اسرناد برین      پیررو قراردادهرای خردمات    ییاسناد اروپا شود.می
 ها قبل درپیش گرفته بودند، تعیرین المللی، سالای تجاری بینسیون بیع و اصول قراردادهنکنوا

ایرن رویکررد از   . نرد اهکررد اعتباری آن قلمداد نهنگام تشکیل قرارداد، موجب بیرا قیمت  نشدن
 رفیرع  یاز جایگراه  1«قصد ملترزم شردن  »، در این نظام است.شده ال اقتباس حقوقی کامننظام 

ادهای تجاری، قصد طرفین حاکم بر روابط طرفین است و عدم ویژه در قراردبهو  ،برخوردار است

                                                                        
1. To be legally bound 
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شرط که قصد ملترزم برودن   به این زننده نیست؛ نسبت مهم، آسیببه توافق حتی بر موضوعات 
قررارداد قابلیرت اجررا داشرته      عنروان کافی کامل باشد تا بهاندازۀ توافق به  و طرفین محرز باشد
 ,Atiyah & Others) اهمیت استنیز بی« اساسی» در موضوعات حتینداشتن باشد. پس توافق 

2001, p.33).  
گونه قراردادها بسنده این شناختنبه معتبر  تنهااروپا اتحادیۀ اسناد قراردادهای خدمات در 

 حقوق در اصول. اندداشته بها را نیز بیانحل تعیین عنوان منابع تکمیلی، راهبه بلکه ،نکرده
تعیین آن را مشخص شیوۀ درصورتی که قرارداد قیمت قطعی یا » خدمات قراردادهای اروپایی

نساخته باشد، قیمت قراردادی قیمت بازار است که عموماً در زمان انعقاد قرارداد پرداخت 
 شدهمقرر نیز چنین  (CFR)چارچوب مشترک از کتاب دوم  9:104مادۀ در  .«شده استمی

وط مورد توافق طرفین در قرارداد یا از درصورتی که میزان قیمت قراردادی از شر: »است
موجود قابل تعیین نباشد، قیمت قابل پرداخت قیمتی رویۀ مقررات و قوانین و همچنین عرف و 

، شدهمیطور معمول در زمان انعقاد قرارداد در اوضاع و احوال قابل قیاسی پرداخت است که به
با وجود  .«قیمت متعارف است یا اگر چنین قیمتی در دسترس نباشد، قیمت قابل پرداخت

شباهت این دو سند در این زمینه آن حل تعیین بها، تفاوت مقررات این دو سند در خصوص راه
اند. دلیل این امر نیز معیارهای عینی پرداختهارائۀ به  بهان کردمشخص  برایاست که هر دو 

آگاهی دارند و  ،آیدیدست میی که بر اساس این معیارها بهبهاواضح است؛ طرفین نسبت به 
برخالف معیارهای شخصی که ، نسبت به میزان این قیمت مسموع نیست ناآگاهیادعای 
خدمتی ارائۀ دهنده برای خاص ارائهتعرفۀ از قیمت و  تواند ادعا کندمی کننده خدماتدریافت
  .(Barendrecht & Otehers, 2006, p.156نداشته است ) آگاهیخاص 

. ردادعنوان قیمت قراردادی، شرایطی ویژه تعیین قیمت متعارف بهیمت، بهتعیین قشیوۀ این 
حتی  .طرفین تعیین شده باشداز سوی  یتلویحبه صورت صراحت یا به دمیزان قیمت نبای نخست،

موجود بین طرفین و یا مقررات قانونی نیز قابل تعیین باشد، نوبت به رویۀ بر اساس این قیمت اگر 
به توافق هنوز اگر طرفین  پسباشد؛  شدهمنعقد  دقرارداد بای ،دومرسد. نمیده یادشاعمال مواد 

تواند در ه باشند، دادگاه نمیکرد واگذاربه آینده هم میزان قیمت را  بارۀنرسیده و تصمیم دراصلی 
عنوان قیمت قراردادی معین برای مثال قیمت متعارف یا بازاری را به ؛کنددو طرف دخالت رابطۀ 

جای تفسیر قرارداد و تکمیل آن، در تشکیل آن دخالت کرده و صورت، دادگاه بهغیر ایند. درنمای
هیچ نظام برای این میزان از اقتدار دادگاه  گمانیه است که بکردمنعقد برای طرفین قراردادی را 

شد که در از قراردادهایی با دقرارداد بای ،سوم .(Speidel, 1982, p.788) یستن قابل پذیرش حقوقی
و تعیین قیمت متعارف مادۀ یادشده در قرارداد معاوضه، اعمال  پسآن قیمت قابل پرداخت است؛ 

 .(Lando & Beale, 2000, p.308-9پذیر نیست )امکان
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لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله نظریۀ  ،های حقوقی جدیدنظامگرچه در بسیاری از 
آن در تحول  مانده و پابرجا هانظامدر برخی از  ناناین نظریه همچکنار گذاشته شده، ولی 

ون مدنی ایران نیز که نزدیک به یک سده رنگ نقا رسدنظر میبهی جدی است. یدرگیر تردیدها
با این  ،فقهی که اشاره خواهد شدنظریات تواند با استفاده از می ،تحول به خود ندیده است

مورد بهای لزوم معلوم بودن حقوق اسالمی . در شودهمسو نظام معامالت عقالیی رویکرد 
و درصورتی که قیمت در هنگام انعقاد  استمعامله در هنگام انعقاد عقد به دلیل پرهیز از غرر 

 اما .(151ص ،1911زیان، )کاتو قرارداد مشخص نشده باشد، قرارداد محکوم به بطالن است
نفی انواع غرر در معامالت اگر غیرممکن در معامالت روزمره میزانی از غرر وجود دارد و  اندگفته

تنها  و برخی از اقسام غرر در معامالت قابل پذیرش بوده روی،نباشد، دشوار است. به همین 
غرری که عقال  ،رواین. ازبرسددر بطالن قرارداد است که به حد اتصاف معامله به آن مؤثر غرری 

د شوفته است، موجب بطالن عقد نمیعرف و عادت بر آن قرار گر ،آن تسامح کرده نسبت به
ای که در آن خطر هر معامله» :است اظهار شدههمچنین  .(192ص ،1991العاملی،  )الحسینی

معامالت غرری است... و خطر نیز احتمال چنان ضرری است که عقال از دستۀ باشد داخل در 
)حسینی، « ندارند کنند؛ نه احتمالی ضعیف که مردم و اهل عرف بدان توجهیآن اجتناب می

  .(914ص ،1412
که در  اندگفته ،استنشده ها مشخص ی که قیمت در آنیقراردادها در مورد ین ترتیبه اب

و گاه روشی درنظر گرفته  شودتعیین قیمت مشخص میمتعارف برای  یاین قراردادها گاه روش
عبارتی ندارد و به جهل و خطری وجودخردمندان،  بنا به قضاوت عرف ،شود. در حالت اولنمی

بعضی  .(191ص ،1991نظری،  پور و الهویییحیی) معین یا در حکم معین است ،قیمت
داند و مردم بدان نیاز ویژه در مواردی که عرف مباح میدر معلوم بودن اجرت، به: »اندگفته

رت گیری روا نیست. کافی است اجدارند، در تعیین قطعی و کامل اجرت در زمان تراضی سخت
ای که در عقد معین شده، قابل تعیین باشد و مبنای ثابتی برای تعیین آن درنظر با ضابطه

دربارۀ شود و طرفین گرفته شود. مانند انجام کاری که اجرت آن به تناسب مدت کار معین می
ه تناسب میزان مسافت کنند، یا اجرتی که بمیزان اجرت هر ساعت یا هر روز کار توافق می

کلی قیمت قراردادی مسکوت اما درصورتی که به .(515ص ،1911)کاتوزیان،  «شودمعین می
در  ،وجود اینقرارداد باطل است. با ق.م.  999، 992، 211، 190با توجه به مواد  ،شودگذاشته 

اند این نظریات کوشیدهالمثل است. استیفا مستحق اجرتقاعدۀ کننده بر اساس ارائه ،این حالت
)جایی که در ه زمان پس از عقد را بای توجیه کنند تا واگذاری تعیین بها ا به گونهمواد فعلی ر
از نظر ما هرچند این نوع تعیین  .نمایندتوجیه  برای تعیین توافق شود(بر یک مبنا ضمن عقد 
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رسد با توجه نظر میدهد. بهاما تفسیر لفظی مواد قانون کنونی این امکان را نمی ،است صحیح
 زیر، قانون مدنی نیازمند اصالح است: به نکات
 مناقشه مورد آن اعتبار که شده پذیرفته شهرت با و دارد سند ضعف غرر نفی حدیث 

 (.1ص، 12ج ،1992 حکیم، ؛99، صق1419 ،همو ؛251ص، 5ج ،1922خویی،) است
 است بیع مخصوص فقط حدیث این گفت باید ،بپذیرد را حدیث این سند کسی هم اگر 

 مانند« مستمر» عقود به تا ندارد وجود مالکی وحدت و است« یآن» عقدی که
 .یابد تسری خدمات قراردادهای

 به حدیث این و( 42ص ،1402 منظورابن) لغت در غرر لفظی، دلیل قبول فرض به 
 (.291،299،214،922ص ،1922 خویی،) جهل نه است خطر معنای

 تعبدی امری معامالت، در خطر نفی که است آن درست نظر ،لفظی دلیل نپذیرفتن با 
 حسینی، ؛99ص ،1419 خویی،) است خردمندان عرف تابع و عقالیی امری بلکه ،نیست
 .(12ص، 2ج ،1412

 چون ،است صحیح پالس کاست مانند مستمر عقود در قیمت تعیین نوین هایشیوه لذا 
 .دشو افزوده ام قوانین به آسوده خاطر با تواندمی و ندارد عقال نظر از نکوهش قابل خطری

 

 تعهد به همکاری. 1

لره  متعهد ،پذیر نیستمقابل امکان اجرای تعهد بدون همکاری طرفکه در بسیاری از قراردادها 
خاصی برای ایرن   یدر ادبیات حقوقی ما عنوان. موظف است همکاری الزم را با متعهد انجام دهد

الملل ایرن تعهرد   ها و حقوق بینکشوردیگر نوع تعهد درنظر گرفته نشده، درحالی که در حقوق 
 .(112ص ،0199)شعاریان، است شده شناسایی  1«تعهد همکاری»تحت عنوان 

روابرط  حروزۀ  تنهرا مفهرومی اخالقری باشرد کره بره       یادشده این توهم وجود دارد که تعهد 
اصرل   آن را بر اسراس  حقوق خارجیاجرای حقوقی است، اما  قراردادی وارد شده و فاقد ضمانت

عنروان  گفتره برا   پریش در اصول اروپرایی حقروق قراردادهرا از تکلیرف      پذیرفته است.ت نیحسن
کرار  بره  «تعهد همکاری»عبارت  مشترک ، درحالی که در چارچوبشدهیاد  2«همکاریوظیفۀ »

 ترا شرود  ، تعهدی حقوقی قلمداد این عملبه آن دلیل است که  تعهدواژۀ است. استفاده از  هرفت
 & Von Barتوسل بره انرواع ضرمانت اجراهرا وجرود داشرته باشرد )       امکان  آندر صورت نقض 

Others, 2009, p.713). نیز  «همکاریوظیفۀ » :اندبرخی از شارحان اصول اروپایی گفته هرچند
تا بره انرواع    دهدطرف دیگر حق میبه نقض آن مانند سایر تعهدات، که  استحقوقی یک تعهد 

                                                                        
1. Obligation to co-operate 
2. Duty to co-operate  
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 ,Busch, 2002ا اجررای عرین تعهرد متوسرل شرود )     خسارت یمطالبۀ ضمانت اجرا مانند فسخ، 

p.52). 
، ی آنترین مبناژرمنی مهم -میودر نظام ر :شده استبیان دو مبنا همکاری به برای تعهد 

 .م.ق 242مادۀ نیت در قراردادها در نیت است. برای مثال در حقوق آلمان، رعایت حسنحسن
ماده این ای قرارداد نیز بر اساس حکم این کشور بیان شده و تکلیف همکاری طرفین در اجر

ویژه انگلیس، مبنای ال و بهدر کامن .(128p. ,Markesinis & Others, 2006) .استه تأیید شد
به عبارت دیگر در حقوق این کشورها، وجود این تعهد و  .استچنین تعهدی، شرط ضمنی 

پرسش از  ،رواینو اخالق. از طرفین استوار است، نه اقتضائات عدالت و انصافارادۀ وظیفه بر 
طرفین قرارداد است ارادۀ تفسیر خواست و  پیرامونپرسشی  ،وجود تعهد به همکاری

(392p. ,Burrows, 1968). حدبیداری و توجه روح سرمایهغلبۀ لبته در این کشورها به دلیل ا 
با وی در  فضای رقابتی تجارت، رعایت منافع طرف مقابل و همکاریحفظ به مسائلی نظیر 

به دلیل در حقوق ایران نیز  .(Steensma, 2009, p.11) معین پذیرفته شده است ایگستره
 طرفینیا له یف همکاری متعهدتوان تکلمی ،وجود دارد اشکالنیت ر پذیرش اصل حسنداینکه 
 شرط ضمنی و خواست طرفین استوار ساخت. پایۀ را بر 

این قراردادها  اغلبانجام عمل است و خدمت قراردادهای ازآنجا که موضوع تعهد در 
. بر همین استها بیش از سایر قراردادها مطرح مدت هستند، تعهد همکاری در آنطوالنی
گوناگون چه در قواعد  یمواد، نمودهتوجهی ویژه  ت به این تعهداخدماروپایی حقوق  ،اساس

 یافته است. تخصیص عمومی و چه در قواعد اختصاصی به آن 
 ارائۀ به تعهدآن،  مصداق نخستین؛ داردگوناگون مصادیق خدمت  ری در قراردادهایهمکا
متقاضی  پس اگر ،است اطالعات داشتن ها است. اجرای خدمت مستلزمالعملدستور و اطالعات
و نحوۀ  هرچندبر این،  افزوندهد.  قرار متعهد اختیار در است الزم دارد یاطالعات خدمت،

شود، لیکن طور معمول در متن قرارداد و اسناد مرتبط مشخص میکیفیت انجام خدمت به
هایی الزم ها و راهنماییالعملکننده نیز موظف است )از منظر دیگر محق است( دستوردریافت

قرارداد ثمرۀ دهنده بتواند با اجرای خدمت مورد تعهد، از را ارائه دهد تا از این طریق ارائه
کننده آن است که سطح انتظارات های دریافتطالعات و دستورالعملند. کارکرد اکبرداری بهره

اجرای خدمت قرار برای بهتر  یوی را در موقعیت ا این شیوهسازد و بدهنده آشکار وی را بر ارائه
تا حدودی  فقطکننده ها نامحدود نیست؛ دریافتدهد. لیکن میزان این اطالعات و دستورالعمل

ارائۀ متعارف مستلزم اطالعات و راهنمایی باشد، موظف به  که اجرای خدمت به صورت
 ,Von Bar & Others, 2009, p.1653; Barendrecht & Otehers, 2006)هاست و نه بیشتر آن

p.188).  
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ویژه در طور معمول و بهدومین مصداق تعهد به همکاری، تعهد به کسب مجوزهاست. به
است. از نیازمند کسب مجوزهای مختلف  به خدمات ، عملیات اجراییسازوساختقراردادهای 

مجوز  ،های احداث ساختمان، مجوزهای خرید مصالح و یا وارداتپروانه، این مجوزهاجملۀ 
تحمیل این فلسفۀ  .است گونه مجوزهااستخدام متخصصان خارجی و صدها نوع دیگر از این

طور معمول کسب خدمت است و ثانیاً به، اوالً تأمین قانونی بودن فرایند اجرای بر متعهدلهتعهد 
ویژه در قراردادهای پیمانکاری دولتی که کارفرما ، بهاست ترمجوز برای متعهدله کاری آسان

 .استجوازها صادرکنندۀ مقامات عمومی از دولت و بدنۀ ز خود ا
دهنده نیز باید خدمت است، لیکن ارائهکنندۀ دریافت همتوجگرچه تعهد همکاری بیشتر 

فرصت نظارت بر اجرای کار را  باید واازجمله  ؛هایی داشته باشدبرای اجرای قرارداد همکاری
دهنده زیرا ارائه، کننده نیستممکن است ایراد شود که نیازی به نظارت دریافت .کندفراهم 

د و یا سایر تعهدات مانند یدست نیابه است و درصورتی که نتیجه نتیجه متعهد به دستیابی به
ولی نظارت بر فرایند . شودمیبرو ا ضمانت اجراها روعهد به مهارت و مراقبت را اجرا نکند، بت

 مطابق خواست اینکه آیا قرارداد نخست، دانستن؛ ی خدمت به دالیلی قابل توجیه استاجرا
امکان نظارت در  همچنین .یا خیر، مطلوب هر متعهدله قراردادی استشود میمتعهدله اجرا 

هم  و دهنده انجام دهدبا ارائهرا همکاری الزم هم تا سازد کننده را قادر میاجرا، دریافت فرایند
کننده این بر این، دریافت افزونهایی به وی عرضه دارد. دستورات و راهنمایی نیازدر صورت 

آن نقض  راهکارها، مانع ازارائۀ ند و با کبینی نقض احتمالی قرارداد را پیش تا یابدامکان را می
هنگام از تحقق تواند بهمی، چراکه استدهنده نیز مطلوب . این موضوع برای خود ارائهشود

 دورعمل آبهممانعت از بروز اختالفات در آینده  کرده،مورد انتظار جلوگیری نتیجۀ نیافتن 
(Von Bar & Others, 2009, p.1652). 

تعهد به همکاری  باب ای درمقرره ،لدر حقوق ایران در قواعد مربوط به عقود وارد بر عم
 ازجمله؛ شودمقررات قانونی یافت می ای ازپاره. لیکن مصادیق این تعهد در شودنمیمشاهده 

، نگهداری مال مورد ودیعهنحوۀ دستورالعمل مالک در خصوص  مورد در م..ق 119و  112 وادم
از سوی ها دستورالعمل ارائۀو  رسانیقانون تجارت در خصوص تکلیف اطالع 919و مادۀ 

در متن نیز این تعهد و مصادیق آن  ،ونقان بازنگریبهتر است در روی هربه .کاالکنندۀ ارسال
 .1قانون گنجانده شود

                                                                        
 دلیل به امر این. است گرفته قرار توجه مورد وسازساخت خدمات در همه از بیش همکاری به تعهد . مصادیق1

 و همکاری تعهد اگرچه نیز ایران حقوق در. در جوامع صنعتی است وسازساخت کاربرد بیشتر قراردادهای
 در لیکن مصادیق این تعهد تنا نبوده،اع مورد چندان تجارت و مدنی قانون مانند قوانینی در آن مصادیق

 توانمی در این خصوص. است شناسایی شده وسازساخت خدمات حوزۀ در شدهوضع قوانینِ اخیر در هایسال
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 نتیجه
مبادرت  ،خدمات ۀارائ مقررات حقوقی حاکم بر سازییکنواخت برایاروپا  ۀاتحادی اخیرهای در سال

و چارچوب  ،حقوق اروپایی در خصوص قراردادهای خدمات اصول تدوین دو سند نموده است: به
قراردادهای تعهدات طرفین در  ،ترین موضوعات این اسناد و مقرراتیکی از مهممشترک مرجع. 

، اجرای موضوع قرارداد یا همان دهندگان خدمتمشترک تمامی ارائهترین تعهد مهم .استخدمت 
 :است لیاصویژگی است که دارای سه خدمت مورد توافق 

 ؛کنندهشده با هدف خاص دریافتویژه تناسب خدمت ارائهو به مطابقتالف(  
 ؛های الزممهارت و مراقبتاعمال آور و رعایت قواعد و مقررات حقوقی الزامب(  
های موجود پیش از انعقاد قرارداد و رسانی و هشداردهی در خصوص ریسکتعهد به اطالعج(  

  جرای خدمت.همچنین در طول فرایند ا
، خصوصترین تعهد در این دارای تعهدات مشترکی هستند. مهمکنندگان خدمت نیز دریافت

بینی شده است که هایی برای تعیین بها پیشهدر حقوق اروپایی شیو. است بهاتعهد به پرداخت 
د. شو پذیرفتهی با توجه به مبانی فقهتواند می هااز آن بخشیاما  ،مطابق قانون مدنی ایران روا نیست

 . استتعهد به همکاری  ،خدمتکنندۀ دریافتتعهد دیگر 
 دومؤید  نظام حقوقی ایرانآن با مقایسۀ و  خدمات بررسی حقوق اروپایی قراردادهاینتیجۀ 

اجارۀ قرارداد خدمات در حقوق ایران عنوان خاص ندارد و ماهیت حقوقی آن  : اوالً،استنکته 
لکن با توجه به اهمیت این قراردادها در روابط اقتصادی دنیای امروز اشخاص یا عقد نامعین است. 

اروپا، این اتحادیۀ ای مانند نظام های منطقههمچون بسیاری از کشورها و نظام شودپیشنهاد می
ثانیاً در . شودها تدوین ای برای آنقواعد ویژه ،اشخاص عنوانی خاص یافتهاجارۀ ها با جدایی از پیمان

در  (بینی شدهکه در حقوق اروپایی پیشگونه )آن تعهدات طرفین قراردادهای خدماتعلی وضعیت ف

                                                                                                                                                                        
 توسط خارجی متخصصان استخدام جهت در الزم تسهیالت آوردن فراهم کرد: اشاره پیمان عمومی شرایط به

 در که لوازمی و مصالح تهیۀ جهت الزم تسهیالت نمودن فراهم ،(پیمان عمومی شرایط 11 مادۀ) پیمانکار
 مصالح کردن وارد جهت در الزم هایمجوز اخذ ،(پیمان عمومی شرایط 20 مادۀ «ج» بند) باشد دولت انحصار

 کار اجرای جهت در پروانه أخذ و کارگاه تحویل و( پیمان عمومی شرایط 20 مادۀ «د» بند) کشور از خارج از
این  در باشند کهمی پیمانکار با همکاری در کارفرما ازجمله مصادیق تعهد (پیمان عمومی شرایط 22 مادۀ)

 گفت توانمی دارد، کاربرد نیز خصوصی بخش مقررات در این که ازآنجا. اندبینی شدهپیش مجموعه مقررات
 کشورهای حقوق مانندبه حدودی تا نیز ایران حقوق در وسازساخت قراردادهای در همکاری به تعهد مصادیق
با وجود این مقررات، الزم است در  است. شده شناسایی قرارداد طرفین برای و گرفته قرار توجه مورد اروپایی

بازنگری قوانین ایران موضوع تعهد به همکاری مورد توجه ویژه قرار گیرد و مصادیق آن در انواع مختلف 
 بینی شود.قراردادهای خدمات پیش
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تعهداتی نظیر  این نظام حقوقی است مورد توجه قرار نگرفته است.شایستۀ آنچنان که  حقوق ایران
س از رسانی و هشداردهی پیش از انعقاد قرارداد و پ، تعهد به ایمنی، تعهد به اطالعرعایت استانداردها

ی و ئجز ناقص، آن، تعهد به انجام برخی از مصادیق همکاری در قوانین موضوعه ایران به صورت
ایجاد برای های گوناگون( شناسایی شده است، لیکن نامهبینی شده در قوانین، آیینای )پیشجزیره

تجارب طالعۀ مبا شود پیشنهاد می های روز،گویی به نیازپویایی در نظام حقوقی در راستای پاسخ
با ای از قراردادها دسته پس از شناسایی اروپایی،حقوق های عقالیی بشر مانند نظام مشترک و شیوه

تعهدات مشترک و  ،عنوان قانون مادر و مرجععنوان قراردادهای خدمات در قانون مدنی ایران به
بر تأمین پویایی افزون  اختصاصی طرفین در انواع قراردادهای خدمات تدوین و تقنین گردد. این امر

راحتی با حقوق و تکالیف کنندگان خدمات بهدهندگان و دریافتارائهشود مینظام حقوقی، سبب 
به حل و فصل اختالفات در این و محاکم حقوقی نیز بدون سردرگمی شوند قراردادی خود آشنا 

 زمینه بپردازند.
 

 و مآخذ منابع
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، «الهرای کرامن  ات با تأکید بر نظرام تطبیقی تعهد به دادن اطالع ۀمطالع» (،1921جنیدی، لعیا ) .1

 .11-42 ص ،51حقوق و علوم سیاسی، شمجلۀ دانشکدۀ 
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