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چکیده
ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا قواعد
حقوق قراردادها دچار تغییراتی گردد .از جمله آن ،از بین رفتن تعادل قرراردادی اسر..
چرا که وجود طبقات نابرابر در جامعه با قدرت چانه زنی برتر و همچنین داشتن قدرت
اقتصادی و دانش تخصصی ،موقعی .قراردادی طرفین را به شدت تح .تاثیر قررار داده
و قراردادی که ایجاد می گردد به صورت ناعادالنه و غیرمنصفانه اس .و حقروق طرر
ضعیف قرارداد تضییع می شود .در این مقاله ،ما مفهوم تعادل قرراردادی و راهاارهرایی
که می تواند از عدم تعادل قرارداد جلوگیری کند را مطالعه می کنیم و به این نتیجه مری
رسیم که علی رغم مقتضای اصل آزادی قراردادی ،قراردادها به صرورت نرابرابر منعقرد
می گردد و دول .وظیفه دارد با وضع قوانین خاص و امری و یا اعمال شروطی خراص
و همچنین ضمان .اجررای مناسرب بررای مقابلره برا شررون غیرمنصرفانه و ناعادالنره،
همچون قابل فسخ بودن قرارداد و ابطال شرون ،ضمن حفظ تعادل قراردادی ،از طرر
ضعیف قرارداد حمای .کند.

واژگان کلیدی :تعادل ،قرارداد ،شرون ،غیرمنصفانه ،آزادی قراردادی.
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مقدمه
اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد ،موجبی برای آن شده اس .تا قانونگذاران
در کشورهای گوناگون و با روش های متعدد برای بازگرداندن وضعی .در هرم ریختره
قراردادها ،به عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدال .اقتصادی تالش نمایند (خرویینی و
شمس الهی و ذوالفقاری .)۱۱۲ : ۱۳۹۲ ،تاکید نظریه حقوق قراردادهای سنتی برر اصرل
آزادی قراردادی مستلزم این اس .که تعهدات قراردادی توسط طررفین قررارداد آزادانره
پذیرفته شود (براقری و رحمرانی )۳۵ :۱۳۹6 ،و مسرتلزم آن اسر .کره نسرب .بره هرر
موقعی .قراردادی و صر

نظر از این که طرفین قرارداد چه کسانی اند یا رابطره آن هرا

با یادیگر چیس .و موضوع قرارداد چیس ،.اعمال می شود و در نتیجه هم نسرب .بره
قرادادهایی که در آن طرفین قدرت چانه زنی یاسانی دارند و هم در مورد قراردادهرایی
که در آن طرفین قرارداد به طور برجسته ای قدرت اقتصادی ،حقوقی ،فنی یا اطالعراتی
نابرابری نسب .به همدیگر دارند ،قواعد یاسانی اعمرال مری شرود .از طرفری دیگرر در
مورد بعضی عقود ،به خصوص در قراردادهای حمای .از مصر

کننده ،طر

قوی ترر

(تولید کننده یا عرضه کننده کاال و خدمات) به دلیل داشرتن موقعیر .برترر اقتصرادی و
قراردادی ،به سوء استفاده از خود ترغیب می شود .این امر منجر به نروعی عردم تعرادل
در قراردادها خواهد شد .در واقع کاستی های حقوق قراردادی که در آن اصل بر آزادی
اراده اس .و عدال .معاوضی را برای قرارداد کافی مری دانرد ،نتیجره آن مری شرود کره
طر

قراردادی برتر با داشتن قردرت چانره زنری برترر و اعمرال شررون غیرمنصرفانه،

قراردادی نامتقارن انعقاد کند و تعادل قرراردادی خدشره دار گرردد .در مرواردی ممارن
اس .قرارداد به طرز آشااری غیرعادالنه و غیرمنصرفانه باشرد .ایرن غیرمنصرفانه برودن
حسب مورد ممان اس .ناشی از سوء استفاده از موقعی .طر

صرعیف قررارداد و یرا

عدم کارایی اقتصادی ناظر بر عدم وجود ارزش اجتمراعی مسرتقل بررای قررارداد باشرد
(صحرایی .)۱ :۱۳۹7 ،چرا که با توجه به وضعی .اقتصادی و روند رو به رشرد صرنایع،
نابرابری متعاقدین افزایش یافته و قانونگذاران برای رفع بی عدالتی ممان اس .قروانین
خاص مربون به نظم عمومی را مانند قوانین مربون به حمایر .از کرارگران و مصرر
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کنندگان وضع کند یا شرون خاصی را در قرارداد جاری بداند ،حتی اگرر نسرب .بره آن
توافقی صورت نگرفته باشد مانند بحث از دادن اطالعات از طرر

فروشرنده حرفرهای.

لذا در مقاله حاضر ضمن بررسی مفهروم تعرادل قررادادی ،راهاارهرای ایجراد تعرادل و
توازن در قراردادها را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم.
 )1آزادی قراردادی و انعقاد قرارداد
اهمی .نقشی که قرارداد در یک سیستم اقتصادی بازی میکند قابل اناار نیس .و
اهمی .موضوع به اندازهای اس .که حقوق میپذیرد (یا باید بپذیرد) که طرفین قرارداد
زمانی که قراردادی را منعقد میکنند از آزادی تصمیمگیری اقتصادی بهرهمند شوند .آزادی
قراردادی دارای دو معنی اس :.اولین معنی ،آزادی هر یک از طرفین قرارداد برای انعقاد
قرارداد با هر شرایطی اس .که طر

مزبور ممان اس .برای منافع خود مفید شمارد و

در نتیجه قرارداد را منعقد نماید یا به صالح خویش نداند و قراردادی منعقد ناند؛ بر
این اساس تعهد قراردادی نشانگر ارادۀ طرفین قرارداد مزبور میباشد .از سوی دیگر
آزادی قراردادی بهعنوان یک قاعدۀ عمومی به عقیدهای اشاره دارد که مطابق آن هیچ
نوع مسؤولیتی بدون اعالم رضای .وجود ندارد .اما امروزه اصل آزادی قراردادی معموالً
بهعنوان امارهای اجتماعی و معقول صرفاً در محدودۀ تعادل طرفین معامله در انجام معامله
مورد نظر و نیز صدمه وارد نشدن به منافع اجتماعی جامعه محسوب میشود (السان،
 .)80 :۱۳80به عبارت دیگر امروزه قراردادهایی وجود دارد که طرفین بهدالیل متعدد از
جمله عدم تقارن اطالعاتی و یا نابرابری قدرت چانهزنی قادر به ابراز ارادۀ خود نیستند
و ممان اس .مسؤولیتی که بر عهدۀ آنها گذارده میشود بر اساس رضای .آنها نباشد
چرا که آنها قرارداد را نفهمیده یا حتی نخواندهاند و حتی شاید فرص .آن را نداشتهاند.
هرچند اصل حاکمی .اراده در جهان مدرن به معنای مبنا بودن اصیل و ذاتی ارادۀ انسانی
در حجی .و مشروعی .تعهدات و عقود اس.؛ اما در فقه ،عقد اصوالً امری شرعی
اس .که شارع آن را جعل نموده (مستقیم یا از طریق حجی .بخشی به سیرۀ عقالء) و
حجی .آن به دس .خداوند اس .زیرا او مالک حقیقی اس .و هم او باید اذن در
تصر

در اموال و شیوۀ آن را به مالفین ابالغ نماید ،و البته قانون مدنی ایران بین این
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دو رویارد سرگردان اس .و با غلبه دادن به اصل حاکمی .اراده و پذیرش صورت
مدرن در قالب مادۀ ده ق.م ،تمامی مواد فقهی و شال گرای قانون مدنی را بی وجه و
عمالً نظام مدرن را بر قانون ایران مسطیر کرده اس( .بیگدلی .)۱4۵ :۱۳۹4 ،با اینحال
این نظام دارای کاستیهایی اس .که از عدم توجه به نابرابریهای قراردادی نشأت
می گیرد .در واقع اساس و زیربنای انشای معامالت ،ارادۀ اشخاص معامله کننده اس.
(کشاورزی ولدانی ،ناصری مقدم و صابری )4 :۱۳۹۵ ،اما زمانی که این اراده بهصورت
آگاهانه ابراز نگردد ،نمیتواند به معنای ابراز ارادۀ واقعی اشخاص باشد.
 )2تعادل قراردادی

در متون مختلف موارد بسیاری را به عنوان عناصر قراردادی بهطور کلی معرفی نموده-
اند از جمله متعاملین ،مورد معامله و مدت مورد معامله و قیم .آن ،اما آنچه از جمله

عناصری اس .که سایر عناصر حول آن بهوجود میآیند و در تعادل قرارداد نقش
محوری دارند ،چه در نظام حقوقی کشور و چه در سایر نظامهای حقوقی از جمله
انگلیس ،طرفین قرارداد هستند که با توجه به قدرت معامالتی و چانهزنی خود شرایط
قراردادی را میتوانند به سود خود تعیین و تعادل قراردادی را دستخوش تغییر نمایند.
اما اگر بخواهیم با جزییات بیشتری عناصر تعادل قراردادی را بررسی کنیم باید گف .که
یک قرارداد الزامآور حقوقی زمانی منعقد میگردد که به صورت داوطلبانه تعهداتی
پذیرفته شود ،برای فردی که این تعهدات را میپذیرد و طر

مقابل منصفانه باشد ،با

انتظارات قراردادی جامعه نیز سازگار بوده و برای اجرای آن هیچ مانعی وجود نداشته
باشد .در نتیجه میتوان عناصر مفهومی قرارداد را موارد زیر نامید:
الف) اختیاری بودن :یک تعهد زمانی اختیاری و داوطلبانه اس .که از روی قصد و
اختیار پذیرفته شده باشد.
ب) منصفانه بودن :انصا

نیز یک مفهوم اخالقی اس .که از دوران باستان تاکنون

مبنای تحلیل حقوقی قراردادها قرار گرفته اس..
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ج) مطابق انتظارات قراردادی جامعه باشد :در واقع این رکن ،یک رکن نظری اس.
که بر اساس آن قراردادها ساختاری پیچیده دارند که به آسانی در دسترس مردم قرار
گرفته و آن ها را مورد استفاده قرار میدهند بدون ایناه نیازی به به قالب خاص نظری
برای آن باشد.
د) مانعی جهت اجرای آن وجود نداشته باشد یا به عبارت شفافتر اجرای آسان:
قراردادهای منصفانه ،داوطلبانه و مقبول اجتماع بسیاری وجود دارد که کماکان توسط
دادگاهها اجرا نمیگردند و دلیل آن غیرقابل اجرا بودن آنهاس ..عملارد کارای
نهادهای حقوقی نیازمند وجود قواعدی اس .که تعهداتی که قانونی نیستند را اجرا
نارده یا برای آن ها ضمان .اجرا تدارک نبیند.
دو رکن اول متغیر هستند و ارکان سوم و چهارم همیشگی و ثاب .و مستقل از سایر
ارکان .وقتی که آنها را ثاب .میدانیم بدین معنی اس .که نسب .به تمام قراردادها به
یک صورت اعمال میشوند .ارکان داوطلبانه و منصفانه بودن متغیر هستند و شاید
برخی فار کنند که نتیجه این دو رکن ،مساوی با تعادل در قرارداد خواهد بود .اما جایی
که داوطلبانه بودن کاهش پیدا میکند در نتیجه به همان نسب .عنصر انصا

باید برای

جبران این کاهش ،افزایش پیدا کند و چنانچه داوطلبانه بودن افزایش پیدا میکند نیاز به
بررسی انصا

در قرارداد کاهش پیدا میکند (.)Levin, 1983: 3

هرچند این معادله را نمیتوان به عنوان تنها معیار سنجش تعادل در قرارداد در نظر
گرف .اما باید گف .که اختال

زیاد بین این دو عامل میتواند منجر به عدم تعادل

فاحش در قرارداد شود .سایر عناصر تعادل قراردادی که به صورت غیر مستقیم در
تعادل قرارداد نقش دارند (و مربون به غیرمنصفانه بودن قرارداد که منجر به عدم تعادل
قرارداد میشود) را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
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دستۀ اول ،عناصر غیرمنصفانه بودن شالی قرارداد را تشایل میدهند و شامل حجم
تشایالتی یک طر

4

در مقابل دیگری ،۱اضطرار و ضرورت ،۲در اختیار داشتن منابع
۵

بیشتر ،۳مزی .تهدید  ،مذاکرهای نبودن شرون ،اعمال نفوذ ناروا  ،عدم دریاف .مشاوره

مستقل 6و فقدان حق انتخاب 7میگردند و دستۀ دوم که عناصر غیرمنصفانه بودن ماهوی
هستند و عبارتند از تعادل دو عوض ،بررسی و حدود تعادل آن ،میزان سودمندی قرارداد
و دشواری 8اجرای شرون قراردادی (ساردویی نسب و کاظم پور.)۵8-47 :۱۳۹0 ،

همچنین گاهی منظور از تعادل قراردادی ،به تعادل اقتصادی قرارداد اشاره دارد ،به
گونه ای که در قراردادهای معوض به خصوص بیع ،توازن مالی بین دو عوض دگرگون
می شود .بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی
قراردادی می شود ،به طوری که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث به دس .آمدن سود
کالن برای یک طر

و ورشاستگی طر

دیگر می شود( .توسلی و بهزادی)۱ :۱۳۹۵ ،

که در این صورت باید راهاارهایی موجود باشد تا تعادل و موازنه به قرارداد بازگرد.
اصوالً تغییر اوضاع و احوال قراداد ،دو اثر دارد :یا اجرای قرارداد را دشوار و پرهزینه
می سازد و یا این که آن را غیرممان می سازد (شریفی و صفری )۱۱8 :۱۳۹۲ ،و بدین
صورت ،تعادل و تو ازن قرارداد مختل می گردد که برای بازگرداندن تعادل به قرارداد ،بر
روش های تعدیل قرارداد تاکید شده اس .که در صورت عدم مذاکره یا عدم حصول
نتیجه نیز دادگاه اختیار تعدیل و یا فسخ قرارداد را خواهد داش( .رفیعی۱۲۱ :۱۳8۹ ،؛
شهیدی ۱4۳ :۱۳8۳ ،؛ اخالقی و امام.)۲8۱ :۱۳۹۳ ،
اما امروزه نابرابری در قرارداد کمتر ناشی از عدم تعادل عوضین بلاه غالباً ناشی از
تحمیل سیستماتیک شرون یاطرفه و ناعادالنه به یک طر

قرارداد (طر

ضعیف)
1

. Size
. Necessity
3
. The More Resources One Brings To Bargaining Situation.
4
. Threat Advantage
5
. Undue Influence
6
. Lack Of Independent Advice
7
. Lack Of Choice
8
. Harshness
2
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می باشد لذا بخش قابل توجهی از مقررات کنترل کننده محتوای قراردادها ،مبارزه با
شرون ناعادالنه را هد

قر ار داده اند و لذا تردیدی در ضرورت مداخله دول .در

قراردادهای خصوصی جه .کنترل استفاده از شرون غیرمنصفانه وجود ندارد (امینی؛
عابدیان و کرمی.)۱8۱ :۱۳۹۱ ،
 )3برهم خوردن تعادل قراردادی
قرارداد به عنوان اصلی ترین و مهم ترین ابزار توزیع ثروت با توجه به نابرابری های
اقتصادی یا اجتماعی متعاقدین و موقعی .برتر یک طر
در قراردادهایی نظیر تولید و مصر

نسب .به طر

و ارایه خدمات عمومی ،اثر مستقیم در مخدوش

کردن عدال .توزیعی و معاوضی دارد و به جوالنگاه تفوق یک طر
بر طر

دیگر ،خصوصاً
و تحمیل اراده او

دیگر تبدیل شده اس( .صحرایی ،)۳ :۱۳۹7 ،به این ترتیب اندیشه نظم دادن

به قراردادها و نظارت بر محتوای آن ها که تح .عنوان اداره قرارداد از آن یاد می شود
به هد

اولیه ،اصلی و اساسی قانونگذران در زمان حاضر تبدیل شده اس .به نحوی که

با افزایش روزافزون قوانین خاص راجع به قراردادهای مصر  ،اجاره ،بیمه و تسهیالت
بانای و حمل و نقل و به طور ویژه در خصوص شرون قراردادی مواجه هستیم تا
عالوه بر محدودی .آزادی اراده متعاقدین ،بر محتوای توافق آن ها که اکنون به صورت
قراردادهای نمونه و الحاقی در آمده و حقوق طر

ضعیف را بیش از پیش نادیده گرفته

اس ،.نظارت کنند .این قبیل اقدامات و اصالحات ناشی از این استدالل اس .که دکترین
آزادی قراردادی در صورت داشتن نتیجه استثمارگرانه نباید به عنوان یک اصل معتبر
پذیرفته شود ( .)Thal, 1988: 42در نتیجه این عقیده ،مداخله قانونی حمای .گرایانه
دول .را توجیه می کند که در غیر این صورت نتیجه ظلم قراردادی و عدم توجه دول.
به بهانه منع او از مداخله ،تشویق بی عدالتی و حمای .از ظالم اس ..این اندیشه معتقد
به نظارت بر محتوای قراردادها و محدودی .اصل آزادی قراردادی اس .که مبانی آن
متای بر نظریات راجع به اصال .اجتماع و اهمی .دادن به بازتوزیع منابع و اراده ظاهری
محدود شده در قالب نظم عمومی اس .که اصل طرفینی بودن قرارداد و عدال .قراردادی
خود به خودی حاصل از معاوضه را افسانهای میداند که در زمان حال قابل اعتنا نیس.
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و الزم اس .که دول .با وضع مقررات خاص از ناتوان در برابر توانا حمای .و قدرت
های ناموزون را تعدیل کند (کاتوزیان .)40 :۱۳۹۳ ،چون مطلق دیدن حق باعث می
گردد که صاحبان حق با بهره گیری از امتیازی که قانون به آن ها داده ،حق خود را به
زیان دیگری به کاربرند و حتی ممان اس .که اقدام ایشان باعث شود که به اهدا

و

غایات مورد توجه مقنن ،تجاوز شود (بهرامی احمدی.)87 :۱۳70 ،
در نظریۀ سنتی قراردادی ،آزادی قراردادی نامحدود بین طرفینی که قدرت چانهزنی
برابر ،مهارت های برابر و اطالعات کامل از شرایط قراردادی و بازاری دارند ،منافع
فردی را افزایش داده و منجر به تخصیص کارای منابع میشوند .این در حالی اس .که
در بسیاری شرایط ،برابریهای فوق وجود ندارد ( .)Carolyn, 2009: 3بنگاههای
تجاری و اقتصادی قدرت و مهارت بیشتری نسب .به مصر کنندگان دارند و لذا مصر
کنندگان به حمای .بیشتری نیاز دارند چرا که اطالعات کمتری دارند ،قدرت مالی
کمتری دارند و بهطور کلی توانایی کمتری در حفظ منافع خود نسب .به بنگاه دارند ،در
این شرایط حقوق قراردادها باید چنین عدم تقارنی را برطر

سازد ( Ben-Shahar,

.)2010: 4
به عبارت دیگر در یک قرارداد عناصر بسیاری وجود دارد که میتواند منجر به خدشه
به تعادل قرارداد گردد ،بدین معنا که باعث شوند حقوق و تعهدات قراردادی به نفع
یای و به ضرر طر

دیگر تنظیم شود و عدال .معاوضی زایل شود .این موضوع منجر

به پیدایش «نظریۀ تعادل قراردادی» ۱در حقوق قراردادها در نظام حقوق عرفی گردیده
اس ..بدین معنی که «زمانی قرارداد قانوناً الزامآور اس .که تعهدات بهطور آزادانه
پذیرفته شده باشند ،نسب .به طرفی که قرارداد علیه وی اجرا میشود منطقاً منصفانه

باشد ،با انتظارات قراردادی جامعه سازگار باشد ۲و مانعی جه .اجرای قرارداد وجود

نداشته باشد .)Levin And Banks, 1983: 1( ».این موضوع بهخصوص در
. The Balance Theory of Contract

1

 . ۲در واقع این رکن یک رکن نظری اس .که بر اساس آن قراردادها ساختاری پیچیده دارند که به
آسانی در دسترس مردم قرار گرفته و آنها را مورد استفاده قرار میدهند بدون ایناه نیازی به به قالب
خاص نظری برای آن باشد.

راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی355.....................................................................................

قراردادهای با طر های نابرابر اهمی .دارد ،از جمله مهمترین آنها «قراردادهای مصر

کننده» ۱که معموالً هیچیک از عناصری که بیان شد در اینگونه قراردادها وجود ندارد.
با اینحال تعادل قراردادی مفهومی با برداش.های مختلف اس ..عموماً برای تعیین
مقدار کاال یا خدماتی بهکار میرود که در مقابل قیمتی که پرداخته میشود ،دریاف.
میشود .اما در علم حقوق زمانی یک قرارداد متعادل محسوب میشود که حقوق و
تعهدا ت برابری برای هر دو طر
برای یک طر

در مقابل طر

قرارداد تعیین شده باشد ،لذا اگر اختیارات بیشتری
دیگر قرارداد تعیین شده باشد ،قرارداد مزبور از تعادل

خارج خواهد شد ،لذا در مقابل قراردادهای یکطرفه قرار دارند.
 )7قراردادها و شروط قراردادی یکطرفه
زمانی که یک طر

قرارداد در صدد انعقاد قراردادی یکطرفه باشد ،طر

مقابل

درصدد دستیابی به تعادل خواهد بود .وجود قراردادی یکطرفه به معنای تعامل یکطرفه
نیس .بلاه تنها به این معناس .که فروشنده صالحی .خواهد داش .که چگونه با
مصر کننده رفتار کند .به عبارتی زمانی که اعتبار بنگاه در نظر گرفته میشود ،قراردادی
یکطرفه میتواند به شیوهای متعادل اجرا شود (.)Lucian & Posner, 2006: 3
طرفی که قرارداد را پیشنویس میکند قاعدتاً تمایل دارد تا ریسکهای موجود را به
طر

دیگر منتقل نماید .در چنین شرایطی شرون قراردادی یکطرفه بروز میکند.

خصوصیات زیر عموماً بهعنوان یکطرفه شناخته میشوند:
الف) انتقال ریسای که توسط طر

پیشنویس کننده قرارداد نمیتواند بهخوبی

مدیری .شود،
ب) تحمیل مسؤولی .بسیار سنگین بر عدم اجرای کامل قرارداد،
ج) انتقال ریسای که قیم .دقیقی ندارد،

. Consumer Contracts

1
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د) فقدان حقوقی که مطابق قانون وجود دارد و
ه) اجازه به یک طر

قرارداد که به صالحدید خود به شیوهای سوء استفاده گرایانه

عمل نماید.
شرون قراردادی یکطرفه میتوانند مشاالتی به همراه داشته باشند از جمله ایناه
هزینۀ ریسکهای احتمالی باال برده میشود ،تمایل افراد برای انعقاد قرارداد پایین میآید
و آنهایی که ریسک را نمیفهمند یا صالحی .کمتری برای قرارداد دارند اقدام به انعقاد
و قبول شرون میکنند ،تقابل بین طرفین قرارداد بیشتر می شود ،احتمال بروز دعاوی
حقوقی افزایش پیدا میکند و در نهای .هزینههای معامالتی افزایش پیدا میکند ( Ross
.)& Jeffrey, 2017: 10
 )5راهکارهای ایجاد تعادل
تعادل قراردادی مفهوم وسیعی دارد که هم در مرحله ایجاد قرارداد و هم در مرحله
اجرای آن باید این موازنه در حقوق و تعهدات طرفین برقرار باشد به گونه ای که به
ع دال .نزدیک تر اس ..در مرحله ایجاد قراداد طر
قراردادی که در انعقاد قرارداد از سوی طر

قوی تر متعهد باشد که اطالعات

مقابل تاثیرگذار اس ،.در اختیار وی قرار

دهد .این الزام باید از سوی قانونگذار تدوین شود و در تمامی عناصری که منجر به
عدمتعادل قراردادی میگردد ،با پیشبینی قوانین امری ،از عدم تعادل قراردادی جلوگیری
کند و ضمان .اجراهای مناسبی در جه .توزیع عدال .برقرار نماید .تمهیداتی در قوانین
بیندیشد که طر

قوی قرارداد را ملزم به ارایه اطالعاتی که در تصمیم طر

ضعیف

قرارداد موثر اس ،.در اختیارش قرار دهد.
دادگاه ها وظیفه دارند بر محتوای قراردادها کنترل داشته باشند و در صورت روبرو شدن
با شرون ظالمانه ،با استفاده از تانیکهای مختلف که در نظامهای حقوقی در اختیار
دارند ،قراردادها یا شرون ناعادالنه یا غیرمنصفانه را باطل اعالم کنند (کاتوزیان:1387 ،
 .)۳۲۹برای مثال طبق ماده  ۹7۵قانون مدنی ،محامه نباید قراردادهای خصوصی مخالف
با نظم عمومی را به موقع اجرا گذارد .یا در بحث شرایط نفوذ تراضی ،عیوب اراده و
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خیارات ،موادی وجود دارد که لزوم تعادل عوضین و عادالنه بودن داد و ستد از آن ها
قابل استناد اس .و رویه قضایی میتواند از این ابزار استفاده کند (امینی و عابدیان و
کرمی .)۲0۲ :۱۳۹۱ ،همچنین از ابزار تفسیر به خصوص در قراردادهایی که یک طر
آن از موقعی .قراردادی ضعیف برخوردار اس ،.میتوان استفاده کرد (اسدی و پارساپور
و بادینی ) ۱4 :۱۳۹7 ،و در هر مورد که بین حقوق طرفین قرارداد ،تعارض منافعی ایجاد
گردد ،اصل را بر تفسیر به نفع طر

ضعیف بگذارند تا حقوقش در مقابل طر

قوی

قرارداد حفظ گردد .به عنوان مثال در قراردادهای اعطای اعتبار بانای که اعتبارگیرنده
بدون مطالعه قرارداد ،آن را امضاء می کند ،قراردادی از پیش تعیین شده که حتی فرص.
مطالعه را ندارد و اگر مطالعه کند هم به دلیل تخصصی بودن آن چیزی متوجه نخواهد
شد ،در این موارد در صورتی که شروطی در قرارداد ذکر شوند که اگر اعتبار گیرنده می
دانس ،.قرارداد را امضاء نمی کرد ،باید گف .توافقی در مورد آن ها حاصل نشده اس..
با این حال به دلیل کافی نبودن کنترل قضایی ،دول .باید در مواجهه با شرایط و واقعی.
های جدید با تحمیل محدودی .های جدید بر آزادی قراردادی در حیطه قراردادهای
خصوصی مداخله نماید و با ابزار قانون ،مقررات امری در جه .حمای .از طر
ضعیف قرارداد و مقابل ه با شرون غیرمنصفانه و ناعادالنه ،تصویب کند .نمونه ای از آن
ها در قوانین کار و قوانین موجر و مستاجر به چشم می خورد.
قواعد حقوق قراردادها در حقوق فرانسه در سال  ۲0۱6اصالحاتی در آن صورت
گرف ..نوآوری در تشایل قراداد ،ماده  ۱۱۱۲آن مقرر میکند مذاکرات باید مطابق با
الزامات حسن نی .باشد و ماده  ۱-۱۱۱۲وظیفه عمومی برای ارایه اطالعات (تغییر
اطالعات) را مطرح میکند .این ماده بیان می دارد :در صورتی که یک طر
اطالعاتی را کسب کند که در رضای .طر

قرارداد،

مقابل بسیار مهم باشد ،باید هرجا که این

شخص آگاهی ندارد یا به او اعتماد می کند ،اطالعات مزبور را در اختیار وی قرار دهد
و در صورت عدم ارایه اطالعات ،مسئول خسارت وارده بوده و عالوه بر آن اماان
فسخ قرارداد وجود خواهد داش .البته اگر این عملیات با قصد فریباارانه باشد .در
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حالی که وظیفه اطالع رسانی که قبالً در رویه قضایی وجود داشته اس ،.در قانون
جدید به صورت مستقل و جدا از وظیفه حسن نی ،.برجسته شده اس ..وظیفه شخص
برای اطالع رسانی به عنوان یک اصل اساسی برای تضمین تعادل در روابط قراردادی
توصیف شده اس .که نشان دهنده دیدگاه اخالقی در قرارداد اسRowan, 2017: ( .
.) 805
در ارتبان با ایجاد تعادل قراردادی ،در قراردادهای الحاقی در منع شرون تحمیلی می
توان با ضمان .اجرای حذ

شرن تحمیلی و یا تعدیل آن و فسخ کل قرارداد حسب

اوضاع و احوال اقدام نمود و با پیش بینی لیستی از این شرون حاوی مصادیق متعددی
از جمله سلب حق توسل به ضمان .اجراها و تحمیلی اعالم کردن اسقان چنین
حقوقی مسلماً تش .آرای قضایی را کاهش خواهد داد .سابقه پیش بینی مقررات
استثنایی راجع به شرون غیرمنصفانه در خصوص بعضی قراردادهای مصرفی نظیر مورد
قانون تجارت الاترونیک ،خود مبین عدم مباین .اساسی چنین پیش بینی هایی با فقه
می باشد .می توان پیشنهاد کرد با حذ

خیار غبن و در ذیل ماده  ۲06قانون مدنی ،متن

زیر به قانون مدنی الحاق گردد« :در قراردادهای معوض اگر دادگاه دریابد شخصی با
استفاده از موقعی .ضعیف طر

مقابل به لحاظ اضطرار ،ناتوانی و بی تجربگی برای

خود یا شخص ثالث نفع مادی به دس .آورد که با تعهد متقابل او و با مالحضه تمام
شرایط معامله نابرابری فاحش داشته باشد ممان اس .به تقاضای متضرر حام به فسخ
قرارداد دهد و یا سایر شرون قرارداد را به استثنای شرن تحمیلی به اجرا گذارد و یا
قرارداد را به منظور جبران عدم تعادل تعدیل نماید .در صورت تمایل منتفع به جبران
عدم توازن ،حق فسخ متضرر ساقط می گردد و دادگاه حام به پرداخ .مابه التفاوت
ارزش قراردادی و قیم .بازاری خواهد داد .موقعی .مصر
مصرفی و وضعی .طر

کننده در قراردادهای

الحاق شونده به قراردادهای الحاقی از جمله موقعی .های

ضعیف می باشد .مفاد این ماده دارای خصل .نظم عمومی اس»..
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 )5-1ارائه اطالعات
یای از جلوه های اساسی وجود توافق میان طرفین آن اس .که طرفین با رضای ،.به
قرارداد تن داده باشند و قصد ایجاد رابطه و تعهد قانونی فی مابین خود داشته باشند .از
طرفی قصد انعقاد قرارداد باید آزادانه و با آگاهی کامل از آنچه مورد توافق قرار گرفته
اس .باشد .بر همین اساس دکترین رضای .آگاهانه شال گرف ..دکترین رضای.
آگاهانه ۱را میتوان خیزشی در راستای اهمی .بخشی و بنیادینه کردن نقش اطالعات
در فرایند ایجاد قرارداد دانس ..این دکترین در ابتدا از آمریاا شروع شد و بعدها به
تدریج مورد پذیرش برخی از کشورهای اروپایی قرار گرف( .لطفی .)46 :۱۳88 ،رضای.
زمانی آگاهانه تلقی میشود که نخس .طرفی که رضای .میدهد ،آگاهی و اطالع کافی
و دقیق از ماهی ،.نوع و دامنه خطر داشته باشد .دوم :طرفی که رضای .میدهد
اطالعات فوق را بفهمد و درک کند .بدین منظور اطالعات باید در حد ممان قابل فهم،
روشن و خالی از ابهام باشد.
این دکترین تنها زمانی قابل اعمال اس .که شرایط ذیل موجود باشد :رضای .در قانون
به رسمی .شناخته شود .به عبارت دیگر رضای .نباید با اخالق حسنه یا نظم عمومی
در تعارض باشد؛ رضای .آزادانه و بر اساس اختیار صورت گیرد؛ رضای .توسط
شخصی ابراز شود که اهلی .قانونی برای آن داشته باشد؛ رضای .جامع ،روشن و
صریح و بدون ابهام باشد (لطفی .)47 :۱۳88 ،بدین منظور و بهخصوص در جه.
آزادانه و بر اساس اختیار بو دن رضای ،.طرفین معامله و به خصوص طر

ضعیف

قرارداد به اطالعات خاصی نیاز دارد.
پیچیدگی محصوالت جدید بهطور کلی و محصوالت صنعتی بهطور خاص ،قانونگذاران
را وا داشته اس .تعهدی مبنی بر ارایه اطالعات الزم جه .استفاده از این محصوالت و
نیز امتناع از ارایه اطالعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصوالت مزبور
تحمیل کنند (جنیدی .)۱۱ :۱۳8۱ ،در واقع مصر

کنندگان برای بهکارگیری صحیح
. Doctrine Of Informed Consent.

1
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اموال و کاالهای خریداری شده به کسب اطالعات ضروری نیاز دارند .همچنین
فروشندگان و سازندگان مالف به ارایه اطالعات و راهنماییهای الزم راجع به طرز
استفاده از کاال به مصر

کنندگان و اطالعرسانی نسب .به عیوبی هستند که از وجود

آنها مطلعند یا باید مطلع باشند (عیسایی تفرشی و رحیم نژاد .)۱۱7 :۱۳۹4 ،این تعهد
در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته اس .و
مبنای آن گاه قراردا دی و گاه غیر قراردادی تلقی شد اس ..در فرض اول ،سخن از
تعهد به دادن اطالعات بهعنوان بخشی از تعهد به تسلیم و یا در قالب تضمینهای
صریح یا ضمنی اس .و در فرض دوم سخن از مسؤولی .مبتنی بر تقصیر یا مسؤولی.
محض فروشندگان و بهویژه سازندگان به حام قانونگذار اس( .جنیدی.)۱۱ :۱۳8۱ ،
به هرحال ،در حقوق ایران طرفین ناگزیر به بازگویی تمام اطالعات و اسرار حرفهای
خود به مصر

کننده نیستند و وظیفه اطالعرسانی را به اطالعاتی که در تصمیم دیگری

برای ورود به قرارداد مهم اس .محدود میکنند و کتمان آن را جایز نمیشمارند
(عیسایی تفرشی و رحیم نژاد.)۱۱7 :۱۳۹4 ،
در خصوص شرون قراردادی نیز به همین شال؛ طرفین باید در خصوص شرون
قراردادی تا جایی اطالعات داشته باشند که صف .جهال .بر آنها بار نشود .هرچند
اصوالً بطالن شرن منجر به بطالن قرارداد نخواهد بود اما گاهی این امر نیز ممان
خواهد بود از جمله جهل به شرطی که منجر به جهل به عوضین میگردد .لذا اطالعات
الزم و کافی در خصوص شرون قرارداد نیز برای جلوگیری از بطالن قرارداد ضروری
اس..
در نظام سنتی حقوق قراردادهای کشور زمانی که شرایط اساسی صح .معامالت
مذکور در ماده  ۱۹0قانون مدنی رعای .شود ،عقد به صر

اعالم قصد انشاء بر اساس

ماده  ۱۹۱قانون مذکور محقق میشود و الزامآور خواهد بود .اما در حقوق عرفی برای
ایناه قراردادی قانوناً الزام آور باشد باید هر دو عنصر «آزادانه و داوطلبانه» و «انصا »
رعای .شود .بدین صورت که هر زمان عنصر آزادانه بودن کاهش پیدا کرد ،عنصر
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انصا

افزایش پیدا کند و هر زمان انصا

کاهش پیدا کرد ،آزادانه بودن افزایش پیدا

کند .این در حالی اس .که در نظام حقوق قراردادهای کشور هر دو عنصر مذکور در
پایینترین حد خود قرار دارند و با اینحال قرارداد قانوناً الزماالجرا خواهد بود .جایی
که داوطلبانه بودن کاهش پیدا میکند در نتیجه به همان نسب .عنصر انصا

باید برای

جبران این کاهش ،افزایش پیدا کند و چنانچه داوطلبانه بودن افزایش پیدا میکند نیاز به
بررسی انصا

در قرارداد کاهش پیدا میکند (.)Levin & Mcdowell, 1983: 3

هرچند این معادله را نمیتوان بهعنوان تنها معیار سنجش تعادل در قرارداد در نظر
گرف .اما باید گف .که اختال

زیاد بین این دو عامل میتواند منجر به عدم تعادل

فاحش در قرارداد شود .به منظور برخورداری از دانش الزم برای انعقاد توسط مصر
کننده ،اطالعاتی که در ایجاد رضای سالم قراردادی نقش خواهند داش .میبایس .در
اختیار او قرار داده شوند؛ اما حمای .از طر

ضعیفتر به همین جا ختم نشده و نظریه

ایجاد تعادل قراردادی ،با تعهد به دادن اطالعاتی که در حسن اجرای هر چه بهتر
قرارداد نقش ایفا میکنند ،ادامه مییابد (قاسمی.)۱0۳ :۱۳74 ،
 ) 2-5حسن نیت به عنوان یک تعهد اطالعاتی در مقابل طرف دیگر قرارداد
حسن نی .در مقابل سوء نی .مفهومی اس .اساساً اخالقی که امروزه رنگ حقوقی نیز
به خود گرفته اس( .اصغری آقمشهدی و ابویی .)۳۲ :۱۳87 ،حسن نی .در قراردادها
در مرحلۀ انعقاد قرارداد و اجرای آن مطرح میشود (کاتوزیان )۱76 :۱۳۹۲ ،و ایجاب
می کند که طرفین صداق .داشته باشند و از خدعه و نیرنگ بپرهیزند .در واقع حسن
نی .در حمای .از قصد قراردادی متضمن تعهدی اس .که شخص را از تدلیس،
پوشاندن عیب و القای اشتباه در مخاطب منع میکند ،همچنین ایجاب میکند اطالعات
قراردادی به مخاطب تسلیم شود .به عبارتی مقتضای اصل حسن نی .شفا

بودن و

اطالع رسانی در دورۀ پیش قراردادی اس ..پذیرش اصل حسن نی .در دورۀ پیش
قراردادی اقتضا می کند که طرفین در مرحلۀ گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هد
مشترک ،در نهای .صداق ،.جدی .و شفافی .با یادیگر همااری داشته و به ارایۀ
اطالعات بپردازند (باریالو و خزایی.)۵۳ :۱۳۹0 ،
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به هرحال اگر اشخاص حسن نی .به معنای گفتار و رفتار صادقانه نداشته باشند ،حقوق
با ضمان .اجرای فسخ یا بطالن ،از شخص دارای حسن نی .حمای .میکند .برای
مثال اگر فروشنده با نقض تعهد صداق .تدلیس نماید و یا مبیع معیوب عرضه شود،
برای خریدار حق فسخ ایجاد میشود .ماده  ۱۲قانون بیمه مصوب  ۱۳۱6رعای .کمال
حسن نی .را الزم میداند و بیمه گذار را از اظهار کذب نهی میکند و ضمان .اجرای
خدعه و نیرنگ ،بطالن عقد بیمه و تعلق حق بیمه به بیمه گر اس ..هرچند در فقه و
قانون مدنی صراحتاً به این مفهوم اشاره نشده اس ،.لیان توصیه اشخاص به صداق،.
پرهیز از تقلب و تدلیس ،بیانگر همین مفهوم حسن نی .در حقوق ایران اس ..در واقع
حقوق ما بجای تاکید بر حسن نی ،.ضمان .اجرای ضد آن ،یعنی سوء نی .را در مورد
کسی که رفتار و گفتار صادقانه ندارد ،بیان میکند .در فقه نیز تصریه ،تدلیس و پوشاندن
عیب ،سوء نی .محسوب می شود و ضمان .اجرای آن بطالن و یا ایجاد حق فسخ
اس( .کاتوزیان.)۱78 :۱۳۹۲ ،
 )3-5منع شروط تحمیلی

1

دیدگاه سنتی در خصوص قراردادها این اس .که متعاقدین در شرایطی آزاد و نسبتاً
برابر به مذاکره و چانهزنی راجع به مطلوبات خود از قرارداد پرداخته و در عین ایناه
هرکدام منافعی متعارض با دیگری را تعقیب میکنند ،سرانجام این دو نفع متعارض به
نقطه قابل جمعی بر مبنای آزادی اراده میرسد .تجربه اما نشان داده ،مقتضی آمیختگی
تجارت با رقاب ،.تالش در جه .تحصیل سود بیشتر و در نتیجه بر هم خوردن تعادل
قراردادهاس ..طر

قدرتمند با سوء استفاده از برتری و امتیازاتی همچون انحصار،

دانش ،جایگاه برتری مادی و ،...شرایط غیرمنصفانه مورد نظر خود را به طر

ضعیفتر

تحمیل نموده و در نتیجه عدال .اجتماعی و اقتصادی را مخدوش مینماید .حوزه
حقوق مصر  ،یعنی قراردادهای بین فروشندگان و عرضه کنندگان متخصص کاال و
خدم .با مصر

کنندگان فاقد تخصص ،پهنه اصلی تجلی شرون تحمیلی اس ..این

. Clauses Abusives

1
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نابرابری مربون به شرون ناعادالنه و تحمیلی که ریشه در توانایی و تخصص یای از
طرفین و سوءاستفاده او دارد (دعاگویی و محمدی.)67 :۱۳۹۳ ،
شاید بتوان گف .که مفهوم شرون تحمیلی چیزی جز باارگیری خاص «نظریۀ سوء
استفاده از حق» در مباحث قراردادی نمیباشد ،بنابراین سوء استفاده از حق از طر
متخصصین همچون سایر افراد عادی مجاز نیس .حتی اگر ارزیابی مسأله به یک شال
نباشد .بنابراین دکترین سوء استفاده از حق برای اجتناب از تجاوز و خودکامگی دارندگان
حق مورد نیاز تمام نظامهای حقوقی اس ..بر این اساس با وجود ایناه نظامهای
حقوقی از لحاظ تاریخی ،حق را مطلق و غیر قابل سوء استفاده تصور کردهاند ،سرانجام
این موضوع مورد پذیرش قرار گرف .که باید برای اعمال حق ،محدودی.هایی را در
نظر گرف( .معینی و قاسمیپور )۱88 :۱۳۹۱ ،و حقی که با سوء استفاده به دس .آید
نباید اثری داشته باشد (حاجی نوری.)۱۵۹ :۱۳۹4 ،
 )5-5منع شروط مستثنی کننده

1

در تعریف این دسته از شرون گفته شده اس .عهد شانی ،به منظور تغییر نظام قانونی
مسؤولی .یا شرایط مطالبه آن به سود مدیون منعقد میشود .اینگونه توافقات ،موازنهای
را که طرفین در پی دستیابی به آن بودهاند هد

قرار داده ،موجب بروز خدشه در

توازن قراردادی میشوند .در حقوق انگلیس منظور از شرن استثناء شرطی اس .که
یای از طرفین قرارداد به منظور از بین بردن یا محدود کردن مسؤولی .خود در برابر
نقض قرارداد یا نقض شرن مندرج در آن ،با موافق .طر

مقابل در قرارداد

میگنجاند(عیسایی تفرشی و شیروانی و آبین .)۱۱۱ :۱۳۹6 ،شرون محدود کننده یا
معا

کننده از مسؤولی ۲.شروطی هستند که یک طر

قرارداد به استناد آنها خود را از

تمام یا بخشی از مسؤولی .مدنی میرهاند ( .)Maharaj, 2011: 638این شرون
همواره شیوه ای سنتی و آسان برای فرار از مسؤولی .بوده اس .و وضع محدودی.های
. Exemption Clause
. Limitation Or Exclusion Clauses

1
2
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قانونی بر این شرون سبب کاربس .تدلیس و ایجاد تغییرات ظاهری برای گریختن از
قواعد انصا  ،عدال .و حمای .از طر

ضعیف گردیده اس ..اما علیرغم خطر باالی

درج شرون عدم یا محدودکننده مسؤولی .برای زیاندیدگان ،نظر به اصل آزادی اراده
و نقش شرون مزبور در توزیع خطر به ویژه در حیطۀ تجارت و همچنین نقش آنها در
کاهش قیم .محصوالت و بیمۀ بی رویۀ مسؤولی.ها و نیز لزوم تشویق تجار به
گسترش فعالی.های اقتصادی و تجاری و بهکارگیری فناوری جدید ،باید پذیرف .که
اینگونه شرون در حقوق مسؤولی .مدنی صحیح اس .اما در حقوق مسؤولی .تولید
لزوم وضع قواعد حمایتی برای مصر کنندگان بهطور جدی احساس میشود ،با اینحال
درج قواعد حمایتی زمانی کارآمد اس .که تولیدکننده و عرضه کننده نتواند با درج
شرون محدود یا معا

کننده مسؤولی .در قرارداد از حاکمی .اینگونه قواعد بگریزد

(سیمایی و اسفندی.)۲۱8 :۱۳۹6 ،
 )6-5منع شروط گزاف

1

مطابق بند یک ماده  ۱۳7قانون اعتبار مصر
مفاد قرارداد اعتباری که گزا

کننده  ۱۹74انگلستان ،دادگاهها میتوانند

تشخیص داده میشود را تعدیل نماید .در این رابطه باید

سه مورد مد نظر قرار گیرد:
الف) این مقررات شامل کلیه قراردادهایی می شود که بین یک شخص حقیقی و فرد
دیگری منعقد میشود که بر اساس آن طلباار موافق .میکند که به بدهاار قرض دهد
ولو ایناه مقدار قرض کم باشد.
ب) در تشخیص ایناه قرارداد اعطای وام گزا

و غیر منصفانه بوده یا نه ،دادگاه ابتدا

مفاد قرارداد را مورد توجه قرار میدهد و چنانچه این قرارداد با قراردادهای دیگر مرتبط
باشد و یا واحدی از یک مجموعه قراردادها باشد ،در این صورت دادگاه جه.
تشخیص گزا

بودن قرارداد کل آن را مورد بررسی قرار میدهد.

. Extortionate Clauses

1
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ج) در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که مفاد قرارداد اعطای وام گزا

و غیر

منصفانه بوده اس .می تواند از تعدیل شرون قراردادی خودداری کند .مثالً اگر بدهاار
بدون دلیل اقامه دعوی از طلباار را به تعویق انداخته باشد و یا از طریق تدلیس و
کالهبرداری توانسته باشد وامی را اخذ نماید و یا وضعی .مالی خود را برای بدهاار
کتمان کرده باشد ،دادگاه ممان اس .از تعدیل قرارداد خودداری نماید (شیروی،
)8:۱۳8۱
زمانی شرطی گزا

محسوب میشود که سود ،قیم .یا سایر هزینهها را بیش از آنچه

که طبق قوانین و مقررات یا عر

باید باشد ،تعیین شده باشد و در واقع بیش از آنچه

معقول و منطقی می نماید تعیین شده باشد و این موضوع در رابطه با هزینههای نرخ
خسارت تأخیر تأدیه ،نرخ سود و  ...در قرارداد رخ میدهد و با توجه به ایناه میتواند
مربون به عوضین اصلی قرارداد نباشد اماان استفاده از غبن وجود نداشته و لذا در
حقوق عرفی از این اصطالح برای بیان آن استفاده میکنند و ضمان.اجرای آن معموالً
اص الح شرن گزا

اس .و حتی بعضی قایل به بطالن آن هستند( .حاتمی و صادقی،

 )۵۹ :1391هر چند که قانونگذار در ماده  ۲۳0قانون مدنی تغییر آن را مجاز نمیداند.
 )5-7منع شروط غیرمنصفانه
نظریۀ غیرمنصفانه از دادگاههای انگلستان و حتی قبل از آن به قرن  ۱۵باز میگردد .لرد
دنینگ ۱از جمله قضاتی اس .که در یای از پروندههای خود نظریۀ غیرمنصفانه را به
شال واضح مطرح نمود .بدینترتیب که کسی که بدون دریاف .مشاورۀ مستقل قراردادی
با شرون سنگین و گزا  ،قرارداد را امضاء میکند یا اموال خود را به قیمتی بسیار
اندک واگذار میکند در موقعی .نابرابر چانهزنی با طر

دیگر قرار دارد ،لذا دادگاه باید

قرارداد متضمن این شرون را نادیده بگیرد .این موضوع از بی سوادی یا کم سوادی،
عقب افتادگی ذهنی یا سایر معلولی.ها ،رابطۀ عاطفی شدید یا اعتماد زیاد به طر
مقابل نشأت میگیرد (.)Beatson, 2010: 375
. Lord Denning
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مطابق ماده سه دستورالعمل شورای اتحادیه اروپایی  ،۱۹۹۳شرطی که موضوع مذاکره
طرفین نباشد درصورتیاه برخال

حسن نی .و موجب نابرابری فاحش در حقوق و

تعهدات طرفین و به ضرر مصر

کننده باشد ،غیرمنصفانه تلقی میشود .از جمله

مصادیق این شرون نیز عبارت از شروطی اس .که هدفشان سلب یا محدود کردن
مسئولی .فروشنده کاال یا عرضهکننده خدمات در قبال صدمات جسمانی و یا فوت
ناشی از فعل یا ترک فعل وی باشد؛ شروطی که مسئولی .فروشنده کاال یا عرضه کننده
خدمات را حتی در فرض تخلف از اجرای کلی یا جزیی تعهد و یا کافی نبودن عمل
انجام شده سلب یا محدود کند و شرطی که موجب محروم کردن مصر

کننده از

توسل به اقدامات قانونی یا راهاارهای قانونی دیگر میشود (اسدی و پارساپور و
بادینی.)۱۳ :۱۳۹7 ،
در نظام حقوقی ایران اما مبانی حقوقی قابل طرح به منظور مقابله با غیرمنصفانگی در
حقوق کشورمان عبارتند از استناد به سوءاستفاده از وضعی .اضطراری ،نظم عمومی،
قاعده الضرر ،سوء استفاده از حق و حسن نی .که هر یک به نوبه خود میتوانند
بخشی از دشواری مقابله با غیرمنصفانگی را که ناشی از نقص مداخله تقنینی اس،.
مرتفع نمایند و به مصر

کننده حق فسخ قرارداد را اعطا نمایند .روشهای سنتی در

شرون اخیر به منظور مقابله با غیرمنصفانگی همواره و در تمام دعاوی مطروحه آسان
نبوده ،تردیدی در ضرورت اعمال راهاارهای جدید از طریق مداخله قانونگذار و
تصویب مقرراتی مستقل به منظور حمای .از طر

ضعیف قراردادی و حذ

غیرمنصفانگی از گستره شرون قراردادی وجود ندارد (شمالی و صفایی.)86 :۱۳۹6 ،
در رابطه با مبانی قانونی رعای .انصا

عالوه بر مبانی غیرمستقیم از جمله مواد  4۱6تا

 4۲۱قانون مدنی که شرایط حصول و اعمال خیار غبن را بیان میکنند ،قانون دریایی
 ۱۳4۳را میتوان نام برد که نفوذ نظریه غیر منصفانه بودن در حقوق ایران را به وضوح
نشان میدهد .مطابق ماده  ۱7۹این قانون «هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و
تح .تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادالنه باشد ممان اس.
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به تقاضای هر یکاز طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود» ،اماان ابطال یا
تغییر قراردادی را به دادگاه داده که حاوی شرایطی اس .که به تشخیص دادگاه دارای
شرایط غیر عادالنه اس( .باقری و رحمانی.)۱4۵ :۱۳۹6 ،
عالوه بر این بند پنج ماده یک قانون حمای .از حقوق مصر

کنندگان که در تعریف

تبانی بیان میکند «هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کاال و خدمات به
منظور افزایش قیم .یا کاهش کیفی .یا محدود نمودن تولید یا عرضه کاال و خدمات
یا تحمیل شرایط غیرعادالنه براساس عر

در معامالت» ،به نوعی وجود این شرون در

نظام حقوقی کشور را تأیید نموده اس..
در بند ن ماده  4۵قانون اجرای سیاس.های کلی اصل  44نیز بیان شده اس .که «
اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقاب .میشود ،ممنوع اس ... :.ن.سوء استفاده از
وضعی .اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعی .اقتصادی مسلط به یای از روشهای
زیر .۲ ... :تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه».
ماده  40قانون کار نیز به نوعی از انصا

متأثر شده اس« .در مواردی که با توافق

طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخ .میشود ،باید ارزش نقدی تعیین
شده برای این گونه پرداخ.ها منصفانه و معقول باشد» و ماده  46قانون تجارت
الاترونیای صریحاً به این شرون پرداخته و بیان میکند « استفاده از شرون قراردادی
خال

مقررات این فصل و همچنین اعمالشرون غیرمنصفانه به ضرر مصر کننده،

مؤثر نیس .».در اینجا با توجه به ماده  ۱7۹قانون دریایی و ضمان .اجرای وضع شده
میتوان استنبان کرد که همان ضمان .اجرا در اینجا نیز قابل استفاده اس .و منظور از
مؤثر نیس .همان قابل اصالح بودن یا قابل ابطال بودن آن اس( .تقی زاده و احمدی،
.)۲7 :۱۳۹4
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نتیجه گیری
عدال .و انصا

اقتضاء دارد که طرفین قرارداد در یک وضعی .منصفانه و متعادل،

عقدی را ایجاد نمایند و به حقوق و تعهدات ناشی از آن پایبند باشند .کاستی های
حقوق قراردادی که در آن اصل بر آزادی اراده اس .و عدال .معاوضی را برای قرارداد
کافی می داند ،نتیجه آن می شود که طر

قراردادی برتر با داشتن قدرت چانه زنی

برتر و اعمال شرون غیرمنصفانه ،قراردادی نامتقارن و نامتعادل انعقاد کند و قرارداد به
طرز آشااری غیرعادالنه و غیرمنصفانه باشد .بنابراین اقتضای عدال .توزیعی ایجاب
می کند با دخال .دول .در این گونه قراردادها ،توازن و تعادل را به قرارداد بازگردد و
با تصوی ب قوانین امری و با ضمان .اجراهای مناسب در مقابله با شروطی که منجر به
غیرمنصفانه شدن و ناعادالنه شدن قرارداد می شود ،تعادل و توازن را به قرارداد
بازگرداند و از این طریق از طر

ضعیف قرارداد حمای .کند.
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