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  مقدمه .1
لزوم تعادل بين عوضين يك قرارداد معوض در حقوق  يالقا درصدد» تعادل قراردادي«مفهوم 

 براي خواهد مي هدف حمايت از طرف ضعيف قرارداد و نفع اجتماعي است و اقراردادها ب
. دكناد، ضمانت اجراي فسخ يا تعديل توسط قاضي را مقرر نابرابري تعهدات طرفين يك قرارد

به ظاهر مصداق اين مفهوم در نظام مبتني بر نظرية سنتي و ليبرال قرارداد را در زمان انعقاد 
در . دهد يم تشكيل نشده ينيب شيپقرارداد، قاعدة غبن و در زمان اجراي قرارداد، نظرية حوادث 

 در كليات قراردادها، ادشدهي ةنظريمذكور و  ةاعدق در خصوص حقوقي هاي تحليلكنار 
 نيرحسيامآقاي دكتر  ؛نيز انجام يافته است» تعادل قراردادي«تحقيقات مستقلي در موضوع 

در » تعادل اقتصادي در قرارداد« به تحقيقات حقوقي ةمجل در افتهيانتشار ةمقال در دو آبادي
پرداخته است و » انوني، قراردادي و قضاييق «ةگان سه يها ليتعدجريان اجراي آن با بررسي 

: اصالت عملپاية عمومي حقوق بر فلسفة  جعفري لنگرودي در كتاب محمدجعفرآقاي دكتر 
اصل موازنه در ارزش را با تكيه بر اراده و بدون توجه به مباني اجتماعي قرارداد تئوري موازنه 

حاضر با تحقيقات سابق و  ةمقاليز وجه تما.  يكي از سه اصل موازنه ذكر كرده استعنوان به
حاكميت اراده و نتايج  ،اصل پايهعدالت معاوضي با   نشان دادن تعارض درويژه بهآن نوآوري 

 استمفهوم تعادل قراردادي با اصل پاية مذكور و نتايج آن در تعارض : اين حاكميت است
 توجه به مباني پذيرش نظرية  اين مفهوم در امر توجيه دخالت قاضي در قرارداد باعالوه به، )2(

و با ) 3 (دينما يم و داخل در چارچوب نظرية مرسوم، بيهوده نشده ينيب شيپغبن و حوادث 
 تصويب قوانين حمايتي، مفهوم در پياعتقاد به وجود مباني اجتماعي براي آزادي قراردادي و 

 تفسيرهاي قضايي  داشته باشد و مجالي برايقراردادها توانسته جايگاهي در حقوق ادشدهي
  ).4(د كنحمايتي ايجاد 

  

 و اصول  با مباني اصل حاكميت ارادهيقرارداد ناسازگاري مفهوم تعادل .2
  تبعي آن

 رقابليغ ،اصل حاكميت اراده، مفهوم تعادل قراردادي را كه ترجمان نوعي از عدالت است
طرف، اتخاذ مفهوم از يك : كند مياين انكار و رد را دو دليل تشريح . گرداند ميپذيرش 

 و آن، حمايت از ارادة حاكم و به همين كند ميحاكميت اراده يك هدف انحصاري را تعقيب 
؛ بنابراين نتايج و آثار اصل حاكميت اراده تاب است نظرية آرماني ديگر هرگونهدليل، رد كامل 

در تئوري از طرف ديگر، حاكميت اراده، نقشي خاص . تحمل مفهوم تعادل قراردادي را ندارد
 ي غيرفردگرايانه ايفايها هينظر مانعي بر عنوان به كه شود يم بدل و به اصلي كند ميعمومي ايفا 
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 كه قرارداد ييها اراده«:  عادالنه استلزوماًبه موجب اين اصل، هر عقد آزاد، . كند مينقش 
» كنند يمايجاد آنها، خود، عدالت را :  نبايد در برابر عدالت برتر و باالتر خم شودبندند يم
)Gounot, 1912: 73( عادالنه باشد كافي است كه اراده، شده خواسته و براي اينكه عمل حقوقي 

اين . )Gounot, 1912 : 75(آزاد باشد و تفاوتي ندارد كه محتواي واقعي اين عمل حقوقي چيست 
ايجاد عمل ند يافر و مطابق با آن، تنها سازد يمجنبة تشريفاتي حقوق را نمايان  صرفاًاصل 

 بدون اينكه حقوق به محتواي آن بپردازد؛ اما تعادل قراردادي به محتواي ،حقوقي مهم است
 در يك برداشت تشريفاتي و صوري از حقوق، تواند ينم سان نيبد و شود يمقرارداد مربوط 

  . )Fin-Langer, 2002: 34(د كنرشد 
  

  اكميت اراده با مباني اصل حيقراردادتقابل مفهوم تعادل . 2. 1
   1تقابل مفهوم تعادل قراردادي با فردگرايي .2. 1. 1

اين . شود يم مرسوم حقوق قرارداد، تجلي اصلي فردگرايي در حاكميت اراده ظاهر يةدر نظر
 Flour et Aubert, 2002: 109).(رديگ يمدرنظر » هدف«و يك » وسيله« يك عنوان بهدكترين فرد را 

نحو  بهنفع هريك از طرفين  يارضا كه موضوع حقوق قرارداد، او يك هدف است به اين دليل
 در مباحثات پارلماني روي طرح قانون مدني توان يماين مفهوم فردگرايي را . منفرد است

 ها انسانخاطر  بهمقنن هرگز نبايد اين بينش را از دست بدهد كه قوانين، «: فرانسه يافت
اين اشاره بر تمامي قوانين مدني و از جملة آنها . »ن براي قوانيها انسان و نه گردند ميتصويب 

قدرت  «عنوان به تواند يم حاكميت فرد سبب نيبد. شود يمبر قوانين مرتبط با قرارداد نيز اعمال 
»  حقوقةجادكننديا يك ابزار و نهاد عنوان بهاراده در منبع بودن براي حقوق فردي و در بودن 

  ).Ranouil, 1980 : 63(تعريف شود 
، يعني به مانند دشومبدل  در نتيجه، اگر تعادل قراردادي به يك نظرية عمومي قرارداد 

 و ييگرا جمع حركتي به سمت سان نيبدانديشة كلي در كنار ديگر اصول نظرية مرسوم باشد، 
  .خواهد بود) وسيله و هدف(در نتيجه، تهديدي براي فردگرايي در اين دو زمينه 

 كند مي براي حقوق فردي كه ايجادش يفرد، ديگر منبع مستقلبديهي است در اين صورت 
 به افراد بخشي از محتواي قرارداد يا حتي كليت آن را تحميل تواند يم زيرا اين مفهوم ،نيست
مقنن :  وسيلة انحصاري حقوق، مورد مناقشه باشدعنوان بهبنابراين ممكن است تلقي فرد . كند

 براي نيل به تثبيت خواهد مياد را تنظيم كند، در واقع  محتواي قراردخواهد مييا قاضي كه 
نوعي تعادل بين حقوق و تعهدات طرفيني، يعني نوعي برابري در محتواي قرارداد، شروطي را 

 يانداز راه ؛ محدود خواهد شدسان نيبدارادة طرفين . تحميل كند يا از برخي شروط منع نمايد

                                                            
1. Individualism 
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نحو واقعي، حقوق و تعهدات را ايجاد  بهودشان، حقوقي يا تقنيني بدون اينكه خ» موقعيت«
 بلكه تابع قدرت و اقتدار تقنيني ، است كه ديگر مستقل نيستيا اراده در واقع اين اراده، .كنند

اتخاذ حمايت از تعادل قراردادي از طريق مداخلة تقنيني يا قضايي فرد را . و قضايي است
 فردي كه قادر به دفاع از منافع ؛دهد يم قرار  ابزار و وسيلة حقوق هم مورد مناقشهعنوان به

 و با مفهوم تعادل شود يممفهوم حاكميت اراده بر پاية اعتماد بر فرد واقع . خويش است
ممكن . شود يم در مقابل انتخاب فرد است، محو و نابود يكار مالحظه ةكنند انيبقراردادي، كه 

، ترديد »هدف حقوق «عنوان بهالحظة فرد است در اين صدمه به فردگرايي در جنبة مربوط به م
 به نفع تواند يممنشأ ترديد در آن است كه مقررات ناظر بر حفظ تعادل، . وجود داشته باشد

 و موفق به دفاع از منافع خاص شده  شناخته طرف ضعيف عنوان بهحمايت از يكي از افراد كه 
م تعادل قراردادي كمتر موضوع در اين حالت، مبناي فلسفي مفهو. استفاده شود يست،نخودش 

 هدف نهايي عنوان به فرد چراكه ،مناقشه و بحث است و با فردگرايي شايد قابل جمع باشد
  .  و هدف نهايي، تعادل قراردادي نيستماند يمهمچنان باقي 

  
   1تقابل مفهوم تعادل قراردادي با آزادي اقتصادي .2. 1. 2

هاست كه طرفدار مشاهدة واقعيات براي  كراتاساس و منشأ آزادي اقتصادي، مكتب فيزيو
نويسندگان . است مساعد به حال پيشرفت دادوستدهاتأكيد بر اين بود كه آزادي معاوضات و 

 با نظرية وي ،بودند) آدام اسميت(قانون مدني فرانسه كه معاصر با پدر ليبراليسم اقتصادي 
زم و كافي پيشرفت اقتصادي در همة به عقيدة او ليبراليسم اقتصادي شرط ال .آشنايي داشتند

 و در )Laissez faire( داخلي، آزادي عمل يدادوستدها در ستيبا يم ها دولت وست ها زمان
 ةزيبندتنها رفتاري كه .  قرار دهندمدنظررا  )Laissez passer(تجارت خارجي، آزادي عبور 

است كه هيچ كاري حكومت است، غير از دفاع از مرزها و حفاظت از آزادي اشخاص، اين 
معاوضه، » دست نامرئي«: رسد ينمنظر  بهنكند؛ هرگونه تدوين مقررات، براي جمع منافع الزم 

اين مجاز، در . )Denis, 1998 : 173-174(همراه دارد  به را گوناگون منافع خود خودبههماهنگي 
 عادالنه لزوماًهر امر قراردادي «: است )Fouillée(زبان حقوقي، ترجمان كالم مشهور فوييه 

 كه معاوضات اقتصادي محقق شود و در شود يمآزادي موجب . )Waline, 1949 : 175( 2»است
 و گردد يم دهيفا يبهرگونه مداخلة دولت در معاوضات .  متعادل هستندلزوماًنتيجه، قراردادها 

 شود يمبه گونة شومي مخالف تعادل طبيعي معاوضات خواهد بود و آزادي كلي موجب 
و اين ند كنفين قرارداد به بهترين وجه، ابزار حقوقي را در رابطة قراردادي خودشان انتخاب طر

                                                            
1. Liberalism 
2 . “Qui dit contractuele, dit juste”  
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در نتيجه، اين آزادي قراردادي ناشي از . انتخاب سرانجام به نفع كل جامعه تمام خواهد شد
كفايت ابزار حقوقي حسب نياز شركاي «: دارد يمآزادي اقتصادي، يك منفعت عملي را عرضه 

 همراه با پيشرفت اقتصادي تحول يابند و اين اصل مربوط به توانند يم و اين نيازها »اقتصادي
 اقتصادي يها طرفسازي فنون قراردادي با نيازهاي جديد  تناسب موجب يقراردادآزادي 

 ةليوس به ابزاري در خدمت عدالت گردد؛ تواند يمدر زمينة حقوقي، آزادي قراردادي . دشو يم
 هدف نيز عنوان به تواند يمن به بهترين نحو از منافع خودشان دفاع كنند و آزادي است كه طرفي

اين فرد نيست كه شايستة «: دشو يم مواجه فردگرايي با محدوديت جالبي سان نيبد. كار رود به
   ).Ranouil, op.cit: 81-82(» حمايت است بلكه آزادي اوست

پذيرش مفهوم تعادل قراردادي به مداخلة در نظر طرفداران نظرية سنتي و ليبرال قراردادها، 
 محرك عنوان به ليبراليسم را تواند يم و اين حمايت انجامد يمقاضي يا قانون در قراردادها 

. ، مورد مناقشه قرار دهداستابزار در خدمت نفع فردي و عمومي مدترين اكار كه يآزاد
 ندارد جز صدمه به يا جهينت  ومترادف استسازي  مقرراتزدايي با آزادي و  مقررات، رو نيازا

 هدف و غايت نيز عنوان به در خصوص تلقي آزادي تواند يم يا دهياكه چنين  گونه همان. آزادي
 حق مطلق است و بر اين اساس، ،در دكترين حقوق طبيعي، آزادي .به ليبراليسم، صدمه بزند

در .  قراردادي توجيه كند صدمه به آزادي را حتي به نام عدالت و عدالتتواند ينمهيچ دليلي 
 بر اين گفتة ،اند كردهنويسندگاني كه از توسعة دامنة غبن در فرانسه انتقاد  بيشتر زمينهاين 

 با آزادي ديگران معارض نباشد كه يهنگامآزادي قراردادي تا « كه اند كردهمشهور استناد 
مايت از آزادي يك  مگر براي ح، موضوعيت داشته باشدتواند ينممحدوديت . »نامحدود است

در نتيجه، هر دو طرف قرارداد آزادند در پذيرش قيمت . شخص يا برقراري مجدد آن
 همراه داشته باشد؛ صدمه به اين آزادي   در قرارداد كه ممكن است عدم تعادل را بهشده نييتع

 . )Andronesco, 1922 : 47( نيست و بنابراين نامشروع است پذير توجيه

   مفهوم تعادل قراردادي با اصول تبعي حاكميت ارادهناسازگاري .2. 2
 چراكه ، اصل نسبي بودن قراردادها با مفهوم تعادل قراردادي قرابتي نداردنكهيابا درنظر گرفتن 

 و چندان با اشخاص كند ميتعادل، كيفيت مربوط به معاوضات بين طرفين قرارداد را عرضه 
با اصل رضايي بودن عقود » تعادل قراردادي«قابل ثالث، مرتبط نيست و با لحاظ اين امر كه ت

كه متضمن امكان نفوذ اراده بدون نياز به قبض مورد تعهد يا تشريفاتي نظير ثبت قرارداد يا 
پاسخ داد كه آيا مفهوم تعادل پرسش بايد به اين  ،موضوعيت ندارد اساساًكتبي بودن آن است، 

 قرارداد از طرف آور الزامي از يك طرف و نيروي قراردادي، با قرائت مرسوم از آزادي قرارداد
  ست؟ اديگر سازگار 
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  تقابل مفهوم تعادل قراردادي با اصل آزادي قراردادها  .2. 2. 1
 در چه چيزي تعادل قراردادي به اصل آزادي قراردادي عقود صدمه وارد نكهيابراي نشان دادن 

 سپس اين ،ل را متذكر شويم قرائت كالسيك از اين اصبايد  در وهلة نخست،كند مي
  :كنيمناسازگاري را معرفي 

اولين آنها به طرفين، اختيار انتخاب انعقاد يا :  متعددي استيها ييتوانااين اصل، متضمن 
. دكن يمطرفين را مجاز به انتخاب طرف قرارداد  دومين آنها،. دهد يمعدم انعقاد قرارداد را 

صفائي، (ند كن قرارداد را تعيين ةليوس به جادشدهياكاليف سرانجام، آنها آزادند محتواي حقوق و ت
 و طرفين كند مي عقود معين اين اختيار را محدود نينيب شيپ. )146- 147: 1393؛ كاتوزيان، 55- 56: 1396

 مالي، اين مقررات يها نهيزم؛ از حيث آثار، در ندكن منعقد تماماً قرارداد ديگري را توانند يم
بنابر اين اقتدار، . )155 و 146: 1393كاتوزيان، (تميمي براي طرفين دارند بيشتر، نقش مكمل و ت

 خود را حسب مالحظة منافع خود، در قرارداد موردنظر تعادل توانند يمطرفين قرارداد 
 ةليوس به از طريق عدم تعادل در قرارداد كه تواند يم عيني اين آزادي طور به. ندكن ينيب شيپ

 حل راه قانون مدني فرانسه اين 1118مادة .  ظاهر شوددارد،نايي حقوق موضوعه ضمانت اجر
 صريح طور به سبب عمومي و كلي براي بطالن عقود عنوان بهرا با خودداري از پذيرش غبن 

 ,El-Gemmal(در قرائت طرفداري از اراده، اين آزادي اراده بايد مطلق باشد . استده كربيان 

1965 : 255.(  
 ، آزادي قراردادي را به چالش بكشدتواند يمل مفهوم تعادل قراردادي،  اعمارسد يمنظر  به

 تعادل مطلوب يجا بهزيرا حقوق با توسل به آن مفهوم خواهد توانست تعادل مفروض خود را 
مقررات قانون مدني از ابتدا، .  ضمانت اجرا قائل شودها تعادلطرفين تحميل كند يا براي عدم 

در .  استدرآوردهو تحت ضابطه ده كر مقررات تكميلي مقرر صورت بهقراردادها و تعهدات را 
 يده سازمان، »عادالنه بودن تمهيدات قانوني«فرضِ   پيشبارا  تعادل قراردادي ،اين قانوننتيجه، 

. ، آزاد گذاشته استپذيرش يا عدم پذيرش آن تمهيدات طرفين را در ،با اين حال ؛كند مي
در  قرارداد يها طرف و نمودار تصميم كند مي شخصي پيدا بنابراين تعادل قراردادي جنبة

 مورد پذيرش قرار گيرد و تماماًدر نهايت، مفهوم تعادل قراردادي اگر .  آينده استخصوص
 ادشدهياثر برخورد اين مفهوم با اصل .  براي آزادي قراردادي استي نمودار خطر،اعمال شود

نگام طرح قانون مدني در خصوص غبن و ه بهرا در استدالل نمايندگان مجلس فرانسه 
، هرگز يك علت و سببي كه آزادانه مورد اوالً ؛ ديدتوان يم در دستمزد نمايندگان دنظريتجد

 فن مورد استفاده، بر آزادي قراردادي اًيثان ؛عامل عدم تعادل نخواهد بود شده،پذيرش واقع 
به ابطال شرطي باشد كه  قاضي و حكومت مجاز شود يم زيرا موجب ،كند ميصدمه وارد 

  .)Mazeaud, 1992 : 51( آزاد توسط طرفين در قرارداد، گنجانيده شده است طور به
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   قراردادآور الزامتقابل مفهوم تعادل قراردادي با نيروي  .2. 2. 2
 بلكه در زمان اجراي ، در لحظة تشكيل قراردادتنها نه از تعادل قراردادي كننده تيحمامقررات 

چنانچه قرارداد در اصل و از اساس متعادل باشد، ممكن است گمان . دكن يمخله آن نيز مدا
با وجود اين، قراردادي كه در .  به دست نخواهد داد فرصتعدم تعادلبر شود اجراي قرارداد 

 خواه در نتيجة عدم اجراي قرارداد از سوي يكي از طرفين و خواه تواند يم ،آغاز متعادل بوده
و د شو نامتعادل تعادل آغازين، ةردهندييتغهاني اوضاع و احوال و شرايط ورود ناگ از طريق
  . نشان دهد تمايل به برقراري مجدد آن تواند يمحقوق 

اولين آنها مربوط به مشكالت . شود يماعمال مفهوم تعادل قراردادي در دو فرض ظاهر 
حوادث «ية اجراي قرارداد مرتبط با دگرگوني در متن قرارداد است كه مجراي نظر

 فرانسه را براي مخالفت كردن با 1134 مادة 1دكترين قرن نوزدهم، بند . است» نشده ينيب شيپ
محتواي اين بند كه هم بر طرفين و هم بر قاضي .  استكار برده به در قرارداد، دنظريتجدنظرية 

ن طرفين  كه حسب قانون منعقد گرديده باشد بيييها مانيپ«: دارد يم اشعار ،شود يمتحميل 
 زيرا به ،كند مي مخالفت دنظريتجددر وهلة نخست، اين ماده با . »خود در حكم قانون است

؛ در حالت كند اجرا ،موجب آن، مديون بايد آنچه را كه مورد قرارداد و توافق بوده است
 ادشدهي مادة 3 و نه بند 1، بدهكار، تعهدش ر انكار خواهد كرد و بنابراين نه بند دنظريتجد

در وهلة دوم، . ، مورد تبعيت قرار نخواهد گرفت)اوي تكليف اجراي با حسن نيت قراردادح(
 روي قرارداد را خواهد دنظريتجدبا پذيرش مفهوم تعادل قراردادي، قاضي قدرت و توانايي 

، قاضي، اين اختيار ادشدهي قرارداد حاصل از مادة آور الزامحال آنكه بنابر اصل نيروي ، داشت
مخالفان .  شده استينيب شيپ محدود توسط مقنن طور به مگر در مواردي كه ، داشترا نخواهد

متعاقب رأي مشهور كانال : كنند يم بر روية قضايي تكيه ويژه به، نشده ينيب شيپنظرية حوادث 
 را نشده ينيب شيپ كه نظرية حوادث 1876 مارس 6 در مورخ )Canal de Craponne(كراپون 

 يعني پذيرش امكان يحل راه قانون مدني رد كرد، دادگاه استيناف چنين 1134تحت مجوز مادة 
 با اجراي مؤخر، اعمال يقراردادها در قرارداد را با اين استدالل كه اين ماده بر دنظريتجد
 تأكيد كرده كه  مسئله اما ديوان نقض برخالف نظر دادگاه استيناف، بر اين،، اتخاذ كردشود ينم
، يك قاعدة كلي و مطلق است و شامل تمام افتهي  اختصاصن ماده به آن  را كه اييا قاعده«

دومين فرض موردي را در . »گردد يمقراردادهاي با اجراي مؤخر همانند تمام ديگر قراردادها 
 نخستين طرفين، متضمن بر هم يها اختصاصنظر دارد كه در آنها اجراي قرارداد، مطابق 

  است،اقع، عدم تعادل در لحظة انعقاد قرارداد وجود داشتهدر و. خوردن تعادل قراردادي است
در واقع، اين فرض از فرض سابق در آن حد كه طي آن، طرفين، تحقق حادثه . نحو بالقوه بهاما 
اما اعمال اين اراده كه .  از اراده وجود داردي متفاوت است و اعالم صريح،اند كرده ينيب شيپرا 
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. دكن يمتعادل را مختل شدت  به و در صورت تحقق شرايط، ، در آيندهشدهدر آغاز اعالم 
. سازد يم نمايان يخوب به شروط كيفري در فرانسه اين فرض را در خصوصمطالعه و بحث 

يك نقص يا عدم اجراي قرارداد  رايبموضوع آن متشكل است از ضمانت اجرا قائل شدن 
 ابزاري براي حفظ تعادل عنوان به تواند يماين شروط . )مديون(توسط يكي از طرفين قرارداد 

 تواند يمبستانكار . كار رود بهكنندة مديون  مجازاتمطلوب آغازين، توسط طرفين با خاصيت 
. دكن بر مديون غلبه ،و اگر چنين كاري، قانوني و مشروع باشد كندتقاضاي اعمال اين شرط را 

 اين تقاضا را مورد والًاصقاضي در مقابل اين ارادة روشن و واضح و صريح طرفين بايد 
 بايد بيشتر ويژه بهاو همچنين اين تقاضا را . پذيرش قرار دهد و حق تغيير هيچ شرطي را ندارد

از آن جهت مورد پذيرش قرار دهد كه مديون، قانون مقرر بين طرفين را رعايت نكرده است و 
 قانون 230 ةماد(ه  قانون مدني فرانس1134در نتيجه مستحق به كيفر رسيدن بر مبناي مادة 

 كه مبلغ كند ينمبنابر اصل حاكميت اراده، اين شرط، معتبر است و تفاوتي . است )مدني ايران
؛ انتفاعي كه مستلزم شود يم قرارداد منتفع آور الزاممورد توافق چقدر باشد و بستانكار از نيروي 

 يجا بهرط كيفري  كه شديآ يموجود  بهاما مشكل هنگامي . حفظ تعادل مطلوب طرفين است
 وضوح به يعني شروطي كه ، براي عدم تعادل قراردادي بگردديا لهيوسحفظ تعادل آغازين، 

 حقوقدانان اين است كه هرگونه مداخلة قاضي براي برخيواكنش .  يا فاحش باشدزيتمسخرآم
 نوانع بهاين نويسندگان . ندكن تعادل قراردادي مورد درخواست و مطلوب را نفي و رد يبرقرار

 François Laurent, Principes de Droit( كنند يم قرارداد استناد آور الزاممبناي نظر خود، بر نيروي 

Civil, by Fin-Langer, op.cit : 62(.  
  

   توسل به مفهوم تعادل قراردادي در نظم حقوقي مرسوميدگيفا يب .3
زي به پذيرش چنين  نيا،نظم حقوقي سنتي و ليبرال كه تحت سيطرة حاكميت اراده است

، اكثريت قواعد »اراده«كه حسب مقررات قانوني،  سبب بدان ،مفهومي از تعادل قراردادي ندارد
 بلكه وضع در ،شود يم اراده، موجب درك جوهر خود قرارداد تنها نه. كند ميحقوقي را توجيه 

خصوص قواعد ناظر بر اعمال نوعي برابري در تعهدات طرفين نظير غبن و حوادث 
  . ترتيب است  هم بديننشده ينيب شيپ
  
  بيهودگي مفهوم تعادل قراردادي در زمينة غبن .3. 1

حاكميت اراده و نتيجة مستقيم آن، آزادي قراردادها، آزادي انتخاب محتواي قرارداد را و در 
اثر بالفصل و فوري آن، ممنوع بودن غبن . كند مينتيجه آزادي انتخاب قيمت را به طرفين اعطا 

البته در حقوق ).  قانون مدني فرانسه1118مادة ( قاعدة كلي در حقوق مرسوم است عنوان به
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 ةليوس بهدر قراردادهايي كه  .1:  قراردادها، غبن، مؤثر استيا پاره استثنايي در طور بهفرانسه، 
 قانون مدني، چنانچه صغير، مغبون شده 1305 مادة حكم به شود يمصغير تحت قيمومت بسته 

 سهم يكي كه يدرصورت قانون مدني، 888 از مادة 2مطابق بند  .2 است؛ ابطال قابل قرارداد باشد،
 كمتر از سهم مورد استحقاق او باشد، قرارداد تقسيم چهارم كياز وراث در تقسيم تركه بيش از 

 فروشنده هرگاه، رمنقوليغ قانون مدني، در بيع اموال 1674بر طبق مادة  .3قابل ابطال است؛ 
 8قانون  .4 حق ابطال آن را دارد؛ ،دوازدهم بهاي واقعي ملك، مغبون شده باشد  ش از هفتبي

 چهارم كي در مورد فروش بذر و نهال و غذاي حيوانات كه در مورد غبن بيش از 1907ژانوية 
 كه به خريدار سرقفلي 1935 ژوئن 29 و قانون دهد يمقيمت، به خريدار، حق استناد به آن را 

استثنايي بودن موارد .  درصد مغبون است بهاي اضافي را پس بگيرد33كه اگر بيش از حق داده 
ست ا كه آيا از اساس، حقوق، نيازمند مفهوم تعادل قراردادي كند مي را ايجاد سؤال اين ادشدهي

؟ به بيان ديگر، آيا اين استيا اينكه نظرية حقوق مرسوم براي توجيه اين قواعد استثنايي كافي 
ست و نيازي به طرح مفهوم تعادل قراردادي اموارد غبن با اصل حاكميت اراده قابل جمع 

 عيب رضا عنوان بهحقوقدانان فرانسه مبتني بر اين است كه اين موارد غبن ر بيشتنيست؟ عقيدة 
 عيني، نيت  موضوعي وصرفاًاين موارد غبن، همراه با شرايط  تمامي و شوند يمشناخته 

 قانون 1118استدالل آنها متكي است بر جايگاه مادة . سازد يمطرفداري از اراده را آشكار 
مدني، آثار و كارهاي مقدماتي قانون مدني، عقيدة پوتيه و روية قضايي كه عيب در رضا را 

 مگر ،نددان ينمدوازدهم را دخيل   هفتمانند ييارهايمع و داند يمبراي پذيرش اقامة دعوا الزم 
 ).Maury, 1920 : 174( فرعي؛ به عقيدة اينان، شرط اصلي و ضروري، عيب در رضاست عنوان به

قرار گرفته  )Fin-Langer, op.cit : 77(بعضي حقوقدانان فرانسوي ة مناقش مورد ها استداللاين 
،  مشعر ارتباط آن را با رضايت است1118اگر اعتقاد بر اين باشد كه جايگاه مادة  ؛است
 زيرا غبن را در ، همان قانون، با آن مخالف است1109 استدالل مستفاد از مادة كم دست

 قانون مدني فرانسه از آن تأثير پذيرفته مسلماًعقيدة پوتيه كه . فهرست عيوب رضا نياورده است
 عيني و موضوعي از غبن صرفاً ي مفهومةاتخاذكنند، كند ميو سنت قرون وسطي را احيا است 
 كارهاي مقدماتي قانون مدني را كه ترديدهاي توان يم، عالوه به. است» ثمن عادله«هوم ذيل مف

در مورد روية قضايي هم بايد گفت كه اين . خاطر آورد به ،گذارند يممتعددي را به نمايش 
سرانجام، در مورد پيشنهاد قانون، تا .  ميالدي دگرگوني اساسي يافته است1932رويه از سال 
با وجود اين، روية قضايي نظير متون مختلف .  صورت قانون به خود نگرفته استامروز هرگز

 وجود با از رضايت را گرانه تيحماكنندة ضمانت اجرا در خصوص غبن، يك غايت  ينيب شيپ
 اين مقررات است بخش الهاماين اراده است كه : اند كرده عيني و موضوعي حفظ صرفاًشرايط 

 اما اعمال ،ماند يم؛ سبب غبن در عيب رضا باقي گرداند ميا بيهوده و مفهوم تعادل قراردادي ر
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 با وجوددر واقع، . گردد يمتابع شرايط عيني يعني عدم تعادل مالي بين تعهدات  منحصراًآن 
» استثنايي بودن مقررات آنها« و آن دهد يم آنها را به هم پيوند يتنوع اين تدابير، نقطة مشترك

 فقط به نفع بايع قابل استفاده رمنقوليغ مثال، غبن در زمينة بيع اموال رايب و سان نيبد. است
حتي در مورد .  ثمن گزاف پرداختي توسط مشتري را كاهش دهدتواند ينماست و قاضي 

 در مورد بيع بذر و نهال كشاورزي هم وضع به همين ترتيب است كه 1907 ژوئية 8قانون 
بر حمايت از خريدار را  هاراد اما اين قانون، ،داند يم را كافي چهارم كيقيمت غبني بيش از 

 ةجنب در ايران نيز با اينكه خيار غبن ).Andronesco, op.cit : 80( گذارد يم به نمايش صرفاً
، استناد به عيب يا فقدان )456 ةماد (استقواعد عمومي معامالت  ةزمراستثنايي ندارد و در 

.: ق1414: عالمه حلي( بعضي فقها ؛ار غبن طرفداراني دارد مبناي خيعنوان بهرضا و حكومت اراده 
تحليل ) الضرر ةقاعداز جمله اخبار و ( فقدان يا عيب رضا را همراه با داليل ديگر )522
 ةنظري )34: ق1410 طباطبايي، ؛363.: ق1413ميرزاي نائيني،  (كه بعضي فقهاي شيعه گونه همان .اند كرده

در خصوص وضعيت حقوق موضوعه ايران نيز . اند دهركتخلف از شرط ضمني را تقويت 
 قانون مدني در عدم سقوط خيار غبن با 421 ةماد، حكم )122: 1387كاتوزيان، (بعضي استادان 

» تخلف از شرط ضمني« كه اند دانستهمتناسب با نظري از فقه بيشتر پرداخت تفاوت قيمت را 
 نيز اصل )260: 1397جعفري لنگرودي، ( پردازان هينظر ؛ بعضياند كرده مبناي خيار غبن ذكر عنوان بهرا 

 موازنه در كنار اصل تمليك به تمليك ةگان سه يكي از اصول عنوان بهارزش عوضين را  ةموازن
 مفهوم رسد يمنظر  به و با اين تفاسير اند كردهو اصل تسليم به تسليم، از تراضي استخراج 
، فاقد نفع )صريح و ضمني ةاراد(ني بر تراضي تعادل قراردادي داخل در چارچوب نظام مبت

 و است زيرا در چنين نظامي انديشة حاكميت اراده براي توجيه قواعد راجع به غبن كافي ،باشد
در نتيجه، دست قاضي هم در تعديل قرارداد با تكيه بر مباني اجتماعي تعادل قراردادي در 

وني، در فروض توافق صريح خصوص حمايت از طرف ضعيف قرارداد و بدون مستند قان
  . طرفين بر فقد خيار و علم مغبون به قيمت عادله، بسته است

  
 حوادث سبب  مفهوم تعادل قراردادي براي تجديدنظر بهيدگيفا يب .3.2
  نشده ينيب شيپ

رفته در نتيجة تغيير اوضاع و  بين، تعادل ازينيب شيپ حوادث سبب  بهدنظريتجدبه موجب نظرية 
اين . دشو برقرار مجدداً تواند يم ، نشده بودينيب شيپكه در زمان انعقاد قرارداد احوال خارجي 

 يها جنگويژه بعد از  ه، اما بهشدننظريه در حقوق فرانسه مورد پذيرش روية قضايي واقع 
جهاني اول و دوم، براي حمايت از قراردادهاي منعقده، برخي مقررات، مورد اتخاذ واقع شده 

ممكن . قي، در پي پيدا كردن توجيه و مبنايي براي اين قواعد مقرر استدكترين حقو. است
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 اما بررسي ، بدهداي كننده قانع به آنها توجيه تواند يماست ادعا شود كه مفهوم تعادل قراردادي 
 طرح اين مفهوم در يدگيفا يب نشده ينيب شيپعقايد علماي حقوق در خصوص نظرية حوادث 

 بخش .رساند يمزنندة تعادل قراردادي  برهمخداد حوادث خارجي نظام سنتي را در زمينة ر
جوي مبناي اين قوانين خاص بر پاية حاكميت اراده و مهمي از عقيدة علماي حقوقي در جست

  . كه مفهوم غالب در نظم حقوقي كالسيك استيا هيپا ؛هستند
دة التين ربوس اين مبنا در قاع.  بر ارادة ضمني استوار استشنهادشدهيپنخستين مبناي 

)Rebus sic stantibus( طرفين هنگامي به قرارداد پايبند باقي خواهند ماند كه «. شود يم خالصه
اين فرمول و قاعده در حقوق قديم روم وجود . »شرايط قرارداد هميشه يكسان باقي بماند

ناي اخالقي،  مبيجا به ؛اند داده اما عقيدة علماي حقوقي به آن وسعت و مبناي متفاوتي ،داشته
. اند دهيبخش ميرمستقيغاين دسته از حقوقدانان به آن، مبناي مربوط به ارادة ضمني و يعني ارادة 

 صرفاً:  مبنايي هستند كه با اصل حاكميت اراده هماهنگ باشددر پي زيهر چاين دسته قبل از 
اين توجيه . دنك قرارداد را توجيه آور الزام تخلف و تخطي از نيروي تواند يمتوافق طرفين 

 Bastrad, Le rôle du juge dans la révision du(حقوقدانان قرن نوزدهم پذيرفته شده است توسط 

contrat pour imprévision, by Fin-Langer, op.cit : 81( . نظر  بهبنابراين مفهوم تعادل قراردادي
عيار مورد انتقاد واقع شده  اين مراًياخوجود اين،  با.  در چنين تحليلي فاقد نفع باشدرسد يم

 زيرا سكوت ، منطبق با ارادة طرفين باشدتواند ينم لزوماً با اين استدالل كه اين مبنا ،است
 به دو معني تعبير شود؛ هم به معني تمايل ضمني آنها بر تغيير قرارداد مطابق تواند يمطرفين 

 يها نهيزما با سكوت در نشده باشد و هم به معني اين باشد كه آنه تعيينشرايط از پيش 
 و مورد توافق شده نييتعحوادث آتي، بدانها ترتيب اثر ندهند و قرارداد همچنان با شرايط 

جوي ارادة طرفين تحت پوشش ارادة ضمني، به ارادة و عالوه، اين جست هب. ابتدايي، اجرا شود
 يعني آن طرفي ،ودش يم بلكه بيشتر تنها بر ارادة يكي از طرفين مربوط ،مشترك مربوط نيست

 تفسير آخر بر ارادة واقعي طرفين تأكيد سبببه همين . نفع است كه در استناد به اين نظريه ذي
 ,Bastrad, Le rôle du juge dans la révision du contrat pour imprévision, by Fin-Langer( كند مي

op.cit : 81(.  
 در كنار ارادة آشكار اعالمي ؛ن استواقعي طرفي ةارادجوي و  دومين مبناي عمده، جست

 و تصريح نكرده باشند؛ به ينيب شيپطرفين، ممكن است طرفين به گونة صريح هيچ چيزي را 
ن ابرخي محقق. جوي ارادة واقعي طرفينو اين ترتيب نقش قاضي عبارت خواهد بود از جست

) Munck-Stoffel96:  1994, ( اگر بخواهيم ارادة «: كند مياستدالل خود را با اين عبارت، آغاز
 بلكه شرايط ، عبارات قرارداد را لحاظ نكنيمصرفاًمهم است كه يم كنطرفين را رعايت 

و اضافه »  لحاظ شودستيبا يم تحت پوشش قرار گيرد هم تواند يماقتصادي قرارداد كه 
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 است كه براي معاوضه مورد ييها ارزش، حفظ اند خواسته يم طرفين قرارداد آنچه«: كند مي
 شخصي يعني در رابطه با نفع و سود خاص بستانكار طور بهتوافق واقع گشته است، ارزشي كه 

فين احترام  به ارادة واقعي طرخواهد ميبر اين مبنا اگر قاضي . »شود يمو بدهكار سنجيده 
دليل  به مورد درخواست يها ارزش معاوضة كه يهنگام . بايد قرارداد را تغيير دهد،بگذارد

 محقق نشده است؛ اگر قاضي از اين مداخله خودداري ناپذير ينيب شيپ  رخداد و وقوع حوادث
 از قصد مشترك طرفين سان نيبد كه ارزش طلب، تغيير يابد و شود يم، اين خطر ايجاد درزو

 را در يحل راه ميالدي چنين 1920 در سال 1يك رأي از دادگاه استيناف تولوز. تخطي شود
اين دادگاه، قرارداد را اصالح كرد و آن ارزش اضافة .  يك منطقه اتخاذ كرديها دامزمينة اجارة 

، اين القاعده يعل كه يدرحال ، در نتيجة اجاره را بين موجر و مستأجر تقسيم كردافتهي تحقق
 توسط ديوان نقض، تأييد ادشدهيبا وجود اين، تصميم . افه ارزش متعلق به مستأجر بوداض
 در دكترين طرفدار ارادة واقعي نمايان يخوب بهبه اين ترتيب تأثير اصل حاكميت اراده . دشن
  . شود يم

 اعم از واقعي و ضمني ة عمده، در تفكر و انديشه روي اراديها ليتحلمشترك اين  وجه
عبارت ديگر،  به. هدف آنها انطباق اين مقررات با اصل حاكميت اراده است. شود يمخالصه 

، كند مي بر اراده استدالل صرفاً دكترين سنتي كه .ماند يمچارچوب تفسير هميشه يكسان باقي 
 و تنها، موارد اعمال و طريقة پياده كردن گرداند مي دهيفا يبآثار هرگونه مفهوم ممكن ديگر را 

  .گردد يممتفاوت اين اصل 
  

  افتهيرييتغ جايگاه مفهوم تعادل قراردادي در نظم حقوقي .4
 و پس از جنگ دوم جهاني تثبيت شده  شروعمتعاقب جنبشي كه در طي جنگ اول جهاني 

 مقررات ينيب شيپ، فردگرايي و طرفداري از آزادي اقتصادي رو به افول گذاشته و  استيافته
 قانون قراردادي يجا بهاز منافع عمومي يعني منابع جامعه تحديدي و آمره به هدف حمايت 

در فرانسه اين ترتيبات را در زمينة شروط كيفري . )Louis-Lucas, 1959 : 470(قرار گرفته است 
 نيز ها متيقتعيين حداقل دستمزد نيروي كار و تنظيم .  ديدتوان يمو تعيين نرخ بهره مجاز 

 از طريق انديشة تعادل قراردادي تواند يم اين اقدامات .رديگ يم كامل از اين ايده الهام طور به
 واقعي براي تعادل يپيش از آنكه ابزار شود،توجيه و موجب محافظت اساسي از منافع اجتماع 

 ممكن ،كند مي را توجيه يا نامه نييآ تقنيني يا يها دخالتداليلي كه اين . قراردادي واقع گردد
داشته باشد يا ناشي از نقص در رقابت يا مشكالت ريشه ت است در سياست اقتصادي حكوم

تنظيم  مانند ،كنند يم يك بخش باشند يا داليلي باشند كه نفع عمومي را لمس در خصوص
                                                            

1. Toulouse 
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 داروها كه از طريق تأمين اجتماعي، قابل استرداد است و در نتيجه، حقوق به ابزاري يها متيق
فكر حمايت از نفع عمومي و مبارزه با . د و نه طرف قراردادشو يمبدل در خدمت جامعه 

ال  ةماد ديد و اين شروط به موجب توان يم در كد مصرف فرانسه وضوح به را 1شروط تحميلي
 بين افتهيانعقاددر قراردادهاي «:  قانون جامع فعلي، توصيف قانوني هم شده است1- 132

وضوع يا آثار آنها،  كه مشوند يم، شروطي تحميلي محسوب كنندگان مصرفصاحبان حرف و 
در . » ايجاد كندكننده مصرفنابرابري معناداري بين حقوق و تعهدات متعاقدين به ضرر 

 ةآمرتصويب كد مصرف و با كنار گذاشتن اصل در پي قضايي توانسته  ةروي اخير يها دهه
 مد،قاسمي حا(مبارزه كند  قانون مدني، تحت قيودي با شروط تحميلي 1134 ةماد 1مقرر در بند 

 فرانسوي با هدف برقراري تعادل قراردادي بين متخصص گذار قانون، عالوه به). 135و 115: 1396
، به تدوين قواعد شكلي در قراردادها رمتخصصيغ ةكنند مصرف از اطالعات الزم و مند بهره

 فصل اول آن را به تعهد خصوصاً كتاب اول از كد مصرف فرانسه كه  ينحو به شد،متمايل 
در عصر حاضر اين باور . اطالعات در قرارداد اختصاص داد ةارائخصص مبني بر طرف مت

 به اصل آزادي قراردادي دل توان ينموجود دارد كه براي تحقق عدالت در روابط قراردادي 
 كه خود گفت توان يمو حتي باالتر از آن و با چنين ترتيبات قانوني ) 75: 1381كريمي، (بست 

 خدمت نفع عمومي قرار گرفته  در،اراده باشد عاملِاينكه  يجا بهافته و اصل، مبناي اجتماعي ي
عنوان كلي سرآغاز بحث از خيار  .)176: 1387كاتوزيان، (بعضي استادان . )146: 1393كاتوزيان، (است 

 است كه در نظر مرحوم استاد، اميدي پرواضح و اند دادهقرار » تعارض آزادي و عدالت«غبن را 
 اصل آزادي قراردادي نيست؛ ايشان در تحليل نهايي نيز صرف  بهل قراردادي بر حصول تعاد

 مكاسباز جمله شيخ انصاري در (مبناي خيار غبن در حقوق ايران را به تبعيت از مشهور فقها 
 قانون مدني را 418 ةماد و مفاد اند دانسته» الضرر«، اصل )شرح لمعه و مسالكو شهيد ثاني در 

» اقدام« ةقاعدر بودن علم مغبون به قيمت عادله، با استثناي آن اصل يعني در خصوص مانع خيا
 عنوان به» الضرر«؛ در واقع، مفاد اصل )90 - 89: 1392كاتوزيان،  ؛208 :1387، كاتوزيان( اند دهكرتوجيه 

 و در جهت مبارزه گردد يممبناي خيار غبن، در نتيجه، موجب ارتفاع حكم لزوم وفاي به شرط 
در نبود » عسر و حرج«همراه قاعدة نفي  بهو ) 82: 1381كريمي، ( تحميلي كاربرد دارد با شروط

مدهاي دور از انتظار نيز ا در خصوص پيشتواند يممتعاملين اعم از واقعي و ضمني،  ةاراد
كه با اين حال بايد انصاف داد . )96: 1394 به بعد؛ كاتوزيان، 150: 1377، يآباد نيحس( داشته باشد ييكارا

سبب تجويز نفوذ علم و  به ، كه دارديتيجذاب رغم بهاصل الضرر  ابتناي خيار غين ابتدايي بر
اي براي  لهيوس  به و كند مي اراده پيدا ة، آثاري نزديك به نظري»اقدام«مغبون تحت استثناي  ةاراد

آگاهانه  تحت تأثير اضطرار و در موقعيت ضعف، آنان كه اما ،دشو يمبدل حمايت از ناآگاهان 
                                                            

1. abusive clause 
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در قوانين عادي ايران، . مانند يم باقي پناه يب ،دهند يمتن به شروط گزاف و مخالف وجدان 
مقررات عام و صريح در حمايت از طرف ضعيف قرارداد وجود ندارد و در قانون حمايت از 

تعادل اقتصادي قرارداد و فكر مبارزه با  ةانديش از يا برجسته نيز آثار كنندگان مصرفحقوق 
تجارت « قانون 46 و 45؛ اين فكر تنها در مواد شود ينمروط گزاف و تحميلي ديده ش

بعضي . و در خصوص قراردادهاي مصرفي موضوع آن قانون رسوخ كرده است» الكترونيكي
 قانون مدني را ابزاري 975 ةمادتوسل به نظم عمومي مقرر در ) 132: 1394كرمي، (محققان 

 قانون اساسي 40 اصل رسد يمنظر  به و اند دانستهشروط ناعادالنه  براي كنترل قضايي اريع تمام
، با اين برداشت دهكر مطلق نهي طور بهرا » تجاوز به منافع عمومي«جمهوري اسالمي ايران كه 

 با منافع عمومي گره خورده است، كننده مصرف مانندحمايت از طرف ضعيف قرارداد  كه
نين عادي قابليت استناد بيشتري براي حصول تعادل سبب برتري و تأخر آن نسبت به قوا به

 تا زمان تصويب مقررات تواند يمقضايي  ةرويقراردادي و مبارزه با شروط تحميلي دارد و 
شروط » تعديل« با شناسايي اثر ايجابي بر مفاد آن اصل اساسي، در جهت ويژه بهجامع حمايتي، 

 مانند معارض با قانون اساسي، - بر غبن  و كاستن از شدت مقررات قانون مدني ناظرادشدهي
  . گام بردارد– از حالت ضعف او سوءاستفادهتأثير علم مغبون در سقوط خيار و 

  
  يريگ جهينت. 5

 در ،كند ميمفهوم تعادل قراردادي، كه قرارداد را وسيلة معاوضة دو ارزش مساوي تعريف 
. بر اصل حاكميت اراده مبتني است زيرا آن حقوق ،حقوق مرسوم مجالي براي ظهور پيدا نكرده

.  را داردييفردگراطرح اين مفهوم خطر ايراد لطمه به حاكميت اراده و مباني آن، ليبراليسم و 
 و دشو يم، موجب تحقق معاوضات اقتصادي وكار كسبمطابق ليبراليسم اقتصادي، آزادي در 

 دهيفا يبت در معاوضات  متعادل هستند و هرگونه مداخلة دوللزوماًدر نتيجه، قراردادها 
؛ همچنان كه به موجب فردگرايي، فرد محور قواعد حقوقي است و دخالت دولت به گردد يم

اين لطمه در . محوري سوق خواهد داد جمعمعني عام، نظام مبتني بر فردمحوري را به سمت 
 هم وجود  قراردادآور الزاماصول فرعي ناشي از حاكميت اراده يعني آزادي قراردادي و نيروي 

اشخاص آزادند قراردادهاي خودشان را با هر محتوايي كه  ةارادبه موجب اصل آزادي . دارد
و مجالي به لزوم دخالت براي برقراري تعادل در داخل اين محتواي ند كن منعقد ،ندا مايل

 اصلي كه طرفين ؛شود يماصل لزوم نيز با دخالت در محتواي قرارداد، نقض . برگزيده، نيست
 قواعد استثنايي مربوط به برابري همچنين. گرداند ميملزم به پايبندي به تعهدات خودشان را 

 در بطن حقوق سنتي قراردادها، با توسل به شده ارائه يها هينظراقتصادي در قرارداد هم طبق 
ي كه هايسبب اعتقاد به وجود خطر به. اند هشدعيب در رضا و اصل حاكميت اراده توجيه 
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 قراردادي در زير سؤال بردن انسجام نظرية عمومي تعهدات مبتني بر حاكميت مفهوم تعادل
 يها دههبا اين حال در .  اين مفهوم نتوانسته در حقوق مرسوم، پرورش يابد،همراه دارد بهاراده 

دليل انتقادات جدي وارد  به ژهيو بهاخير، نظم حقوقي جديدي براساس مصالح زندگي اجتماعي 
 از حق شكل گرفته كه سوءاستفادهمنع  ةقاعدراده و نتايج آن و با توسل به بر اصل حاكميت ا

  . در دامان خود، مفهوم تعادل قراردادي را پرورش داده است
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