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Abstract 

Although  Administration of justice in the contractual relation has been proposed as one of 

the functions of contemporary contract law, but from an executive point of view, it can be 

examined whether contract law should play a positive role or can only play the role of 

preventing injustice. In this article, by descriptive-analytical method, it was proved that due 

to Necessity of protection of will principle, contract law has a role in preventing injustice. 

In this regard, although several criteria such as exchange of unequal economic values, 

dishonest wager, inappropriate terms, undeserved return and advantage, have been 

proposed to detect injustice, but the criterion of lack of rational purpose or unrasoablness is 

more appropriate than others because it includes all the above criteria. 
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 قراردادها حقوق یعدالت کارکرد

کلویباررضایعل

 تهران دانشگاه یفاراب سیپرد حقوق، ةدانشکد یخصوص حقوق گروه استاد

 (15/06/1401 پذیرش: تاریخـ  10/06/1400 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 بررسـی  قابـ   ،یـی اجرا منظـر  از ،است شدهتلقی  معاصر یقراردادها حقوق کارکردهای از یکی یقراردادرابطة  در عدالت تحقق هرچند
 مقالـه  نیا در باشد. دارا را عدالتی بی ازی بازدارندگ نقش تواند می صرفاً ای کند فایا یجابیا و یاثبات نقش دبای  قراردادها حقوق ایآ که است
ـ مانع نقش قراردادها حقوق اراده تیحاکم اص  از تیحما لزوم به توجه با شد ثابت یلیتحل ـ یفتوصی شرو به  در . دارد عـدالتی  بـی  از تی
، هـا  استحقاق رعایت عدم نامناسب، شروط غیرصادقانه، بندی شرط عوضین، اقتصادی ارزش تساوی عدم مانند ییارهایمع هرچند باره نیا
 رایادشـده   معیارهـای همـة   چـون  .است تر مناسب ییعقال غرض فقدان اریمع ،هشد مطرح عدالتی بی صیتشخ یبرا نابایست ازاتیامت و

 است. متضمن

 واژگاندیکل

 . یعدالت یمنع از ب ،اریمع قراردادها، حقوق عدالت، نیتأم
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 مقدمه

 چوون ست؛ قراردادها حقوقرعایت  آن های راه از یکی که است بشر اهداف از یکی عدالت تحقق

 قراردادهوا  حقوق حاکمیت به توجه با ، بنابراین .داردی قرارداد منشأ اشخاصی حقوق روابط اغلب

 اهمیوت  .باشود  داشوته  توانود  ی موی عودالت  کارکرد چه دید باید ،اشخاصی اجتماع روابط اغلب بر

 دیگور  طورف  از و اسوت  نیطرفارادة  محصول قرارداد طرف یک از که است جهت این از موضوع

پو،،   است. گرفته قرار حقوقی های سیستم توجیه موردی اجتماع اصلی ةمطالبمثابة یک  به عدالت

 عودالت  با را قراردادها حقوق در دهاار حاکمیت نیبنیاد اصل توان می چگونه که است بررسی قابل

 کرد. هماهنگی قرارداد

 نقو   توانود  موی  قراردادهوا  حقوق اراده حاکمیت اصل به توجه با که است این بر مقالهفرضیة 

 در اراده حاکمیوت  اصول  بوا  مووارد  برخوی  در آن ایجوابی  نق  چون .کند ایفارا  یعدالت بی از مانع

 است. عدالتی بی نوعی خود که است تزاحم

 پیشینة موضوع

و یوی  گرا قاعوده  رویکورد  سوه  از متوأرر  قراردادهوا  حقووق  ،کلوی  طوور  به ،موضوع پیشینة مورد در

 اول رویکورد  دو از متأرر بیشتر ایران قراردادهای حقوق .است گرفته شکلیی گرا عرف و گرایی ادله

 رویکورد  در اسوت.  شوده  تودوین  امامیوه  فقوه  و فرانسوه  مودنی  حقووق  توأریر  تحوت  چوون  .است

 تیو حاکم اصل پرتو در قراردادها حقوق قواعد است، رایج نوشته حقوق در بیشتر که ،گرایی قاعده

 هوای  شورکت  ةسویطر  در بوازار  گورفتن  قرار لیدل به فعلی، موقعیت در اما است. شده تدوین اراده

 حاکمیوت  اصول  از حمایوت  کنار در عدالت اصل کننده، مصرف از تیحما حقوق پیدای  و بزرگ

 در کوه  اسوت  فرانسوه  قراردادهوای  حقووق  رویکورد  این ةنمون است. گرفت قرار توجه مورد اراده

 در موثالا  .اسوت  شوده  تصریح نیز عوضین تعادل به اراده آزادی اصل کنار در 2016 سال اصالحات

 قانون نکهیا مگرگرفت؛  قرار لتعاد عدم علت به قراردادها بطالن عدم بر اصل .ق.م.ف 1168 ةماد

 موجبوات  از باشود  زیتمسوخرآم  ای موهوم عوضین از یکی اگر 1169مادة  در کند. بطالن به تصریح

 اصول  از را ونیمود  یذات تعهد که عقد در مندرج شرط هر 1170 ةماد در است. شده شمرده بطالن

 و حقووق  در توجه قابل تعادل عدم باعث اگر استاندارد قرارداد شروط 1171 مادة در و کند منتفی
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 تووان  موی  را فرانسوه  حقووق  در تحوول  ایون  است. شده یتلق نوشتهنا شود قرارداد نیطرف تعهدات

 شمرد. دو آن از ترکیبی یا سوسیال به لیبرال رویکرد از گرای 

 یاقتصواد  مکتب یتئور از متأرر نیز که اصل آزادی قراردادی   انگلستان  یقراردادها حقوق در

قابول   یدر قالوب روابوط قورارداد    یاقتصاد یها تیاغلب فعال است ، با توجه به این که  سمیبرالیل

 .گرفوت  قورار  توجه موردکشور  این حقوقدان توسط قراردادها حقوقی عدالت کارکرد ، انجام است

 قورارداد  ةناعادالنو  طوشور  قوانون  ةمصووب  سه در حقوقی دکترین پرتو در انگلیسی گذار قانون لذا ،

 تجواری  مقوررات  از کننوده  مصورف  تیو حماو  ،1999 مصرف یقراردادها ةناعادالن شروط ، 1977

 کرد. ممنوع را ناعادالنه شروط 2008 ناعادالنه

 تحلیول  قراردادهوا  حقوق قواعد آن استناد به و شده تمرکز شرعیادلة  رب بیشتر اسالمی فقه در

 بوازاری  قیموت  موراد  کوه  شوده  اشاره عادله قیمت به غبن تئوری اعمال در حال این با است. شده

 نشوده  توجوه  قوراردادی رابطة  عدالتی کارکرد به چندان ایران قراردادهای حقوقبنابراین در  است.

 فقوط  واند  کرده تحلیل را قراردادیرابطة  اراده حاکمیت اصل پرتو در انحقوقدانبیشتر  است. مثالا

 الزم عوضوین  اقتصوادی  ارزش تعوادل  اند که بر آن ،فاح  غبن تحقق مانند فروعات، از بعضی در

 و کننود  موی  رفوع  را پیموان  از ناشوی  الزام حقوق بگذرد متعارف حد از تعادل مدع اگر ولی ؛نیست

 قوب   زمانی هم اصل همچنین .(71 ،2: ج 1371 )کاتوزیان دنده می را دالنهاناع قرارداد فسخاجازة 

 لوی و .(221 ،1: ج 1376 )کاتوزیاناند  کرده توجیه معاوضی عدالت اقتضای به را عوضین اقباض و

 موضووع  بنابراین .(161: 1382 شهیدی) اند کرده مستند تأخیر برای دلیل فقدان را مورد این بعضی

 است. جدید ایران قراردادهای حقوق حیث از مقاله

 عودالتی  کوارکرد  رویکورد  رواج و عودالت  مکوانی فرا و فرازمانی مطلوبیت به توجه با بنابراین،

 قورار  بررسوی  موورد  قراردادها حقوق عدالتی کارکرد اراده حاکمیت اصل کنار در قراردادها حقوق

 گیرد. می

 (عدالتی بی از بازدارندگی یا )ایجابی قراردادها حقوق عدالتی نقش

 بورای  تعهوداتی  و حقووق  کوه ی حقوق وتیماه صرفاا قرارداد معاصری هادقراردا حقوق رویکرد در

 ،(Kronman 1980) روروت عادالنوة   توزیع این، بر عالوه ،بلکه ،شوند نمی شمرده  کند ایجاد طرفین



126 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

 

 از حمایوت  عنووان  تحوت  ضوعی   طورف  از حمایوت و  ،اجتماعی مطالبات نیتأم و اشتغال ایجاد

 است. قعتو مورد قراردادها حقوق از که استیی کارکردها دیگر از (Hondius 2004) کننده مصرف

 و حقوق بینی زناتو اگر چون .استی قرارداد روابط در عدالت برقراری روگ در اهداف این تحقق

 اهوداف  به رسیدن برایاز این رو،  ماند. نخواهد پایدار ای رابطه چنین نشود محقق طرفین تعهدات

 موورد  اراده تحاکمی اصل کنار در قراردادها حقوق ساختار در عدالت اصل قراردادها، حقوق کلی

 تفسیر قراردادی عدالت اصل پرتو در غالباا طرفین حقوقی روابط کهی طور ؛است گرفته قرار توجه

 بوه  انصواف،  و عودالت  نیتأم (Eisenberg 2007: 243) معتقدند بعضی که گونه همان چون .شود می 

 قصود  و توافوق  ةحووز  در که است قرارداد اجرای قابلیت شرایط از ، اجتماعی ساختار اساسمنزلة 

 عودالت  نیتوأم  بنوابراین،  .شوود  متکفول  را آن بایود  قراردادهوا  حقووق  بلکه گیرد، نمی قرار طرفین

 حقووق  ارد( دPaul 1983) قوراردادی  و تووافقی  نوه  اجتمواعی  خاسوتگاه  و منشوأ  چوون  قوراردادی 

 شود. آن متصدی باید قراردادها

 از بازدارنودگی  ایو  ایجوابی یوا   یعودالت  نقو   چوه  قراردادهوا  حقووق  که است بررسی قابل اما

 نظور  بوه  ،ستاقرارداده حقوق عدالتی  بیایجا نق  در ظاهر رویکردها اکثر هرچند دارد. عدالتی بی

 هور  که دارد اقتضا عدالت چون .است عدالتی بی از یتعمان متصدی بیشتر قراردادها حقوق رسد می

 صورفاا  را اراده تووان  ینمو  و کنود  انتخاب و تنظیم را خود قرارداد مفاد بتواند خود ةاراد بهی شخص

 تحوت  ، اروپوایی  1مرجوع  مشترک چهارچوب طرح سند دربنابراین،  .کرد محسوب عدالت کارگزار

 ، 3آزادی اصول  چهوار  بور  کوه  ، 2«اروپایی خصوصی حقوق ةنمون قواعد و ،توصیفات اصول،» عنوان

 آن ایجوابی جنبة  اصلی هر تعری  در شده بنیان 7زیربنایی اصولمنزلة  به 6کارایی ،5امنیت ، 4عدالت

 یوری گ انودازه  در سوخت  تعریو   در کوه  شوده  تعبیور  اصلی به عدالت اصل ولی است؛ شده تبیین

 و روشن طور به که عدالتی بی از مواردی شمارش به فقط و است ذهنی مرز و حد در و غیرممکن

                                                                                                                                                       
1. draft common frame of reference (DCFR) 
2. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law 
3. freedom 
4. justice 
5. security 
6. efficiency 
7. underlying principles 
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 توصوی   جای به بیشتر طرح این در است. شده بسنده است  1 عمومی تنفر و ساییشنا مورد شفاف

 توأمین  نووعی  حقووقی رابطة  یک در آن فقدان و شده تمرکز عدالتی بی های مالک رب عدالت مفهوم

 عودالتی  بوی  از بازدانودگی  قراردادهوا  حقووق  نق  سند این در گفت توان می که شده تلقی عدالت

 .است شده تعیین

 عوودالت بووا همووراه اراده تیووحاکمی فرانسووو تعهوودات حقوووق ،2016 اصووالحات در ،نیهمچنوو

 1103 ةمواد  در ،یقورارداد ی آزاد اصول  1102 ةمواد  در موثالا  است. گرفته قرار توجه مورد 2یقرارداد

 قرارداد پی  و مذاکره ةمرحل در نیت حسن رعایت اصل 1104مادة  در و ،قرارداد بودن آور الزام اصل

 یاساس لواص از نیت حسن رعایت لزوم بعضی تعبیر به است. شده الزامی قراردادی اجرا و لیتشک و

 با .(Dissaux 2016: 42) است شده توصی  3دهارا تیحاکم و یقرارداد عدالت نیب تعادل ةایجادکنند

 ؛نباشود  متووازن  طورفین  قوراردادی  منافع آن در که است عقدی اعتبار بر اصل 1168مادة  در حال این

 از یکوی  اگور  1169موادة   مطوابق  موثالا  باشد. شده تصریح اعتبار عدم به قانون در که مواردی در مگر

 4یشورط  هور  1170موادة   در یا . است باطل عقد باشد، قرارداد انعقاد زمان در موهوم ای یتقلب نیعوض

 ماننود  مووارد  ایون  اسوت.  شده شمرده یکن لم کأن و نانوشته کند منتفی را متعهد اساسی تعهد روح که

 ایو  ق.م. 434موادة   و (308 توا:  بوی  ،حسنی) یفقه نظریات در معامله مورد مالیت عدم از ناشی بطالن

 در اسوت.  ایوران  ق.م. 233موادة   1 بند در (279 ،1  : ج1367 امامى) عقد ذات مقتضای خالف شرط

 سوه  در« ناعادالنه طوشر» عنوان تحت عدالتی بی ازی بازدارندگ نق  نیز ستانلانگ هایقرارداد حقوق

 مصورف  یقراردادها مقررات در ناعادالنه شروط، 5 1977 قرارداد ةناعادالن طوشر قانون اصلیمصوبة 

 آن رعایوت  بور  نظوارت  و نیتدو 20087 ناعادالنه یتجار مقررات از کننده مصرف تیحما و، 19996

 .بود شده واگذار 8عادالنه تجارت دفتر به

                                                                                                                                                       
1. Justice is hard to define, impossible to measure and subjective at the edges, but clear cases of 

injustice are universally recognised and universally abhorred. 
2. Justice contractuelle 
3. Équilibre entre justice contractuelle et autonomie de la volonté 
4. Art. 1170 Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite 
5. Unfair Contract Terms Act 1977 
6. Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 
7. Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008. 

کننوده   که با هدف حمایت از مصرف است( یک سازمان دولتی Office of Fair Trading (OFT)) . دفتر تجارت عادالنه8

https://en.wikipedia.org/wiki/Unfair_Contract_Terms_Act_1977
https://en.wikipedia.org/wiki/Unfair_Terms_in_Consumer_Contracts_Regulations_1999
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 تمرکز جای به ،قراردادها حقوق در عدالت، مفهوم بودنی اختالف و مجمل به توجه با ن،یبنابرا

 چوناست.  هشد توجه عدالتی بی معیارهای و شاخص هب ،عدالت تأمیننحوة  و انواع و  توصی  بر

 لوزوم  و عودالتی  بوی  متقن موارد ولی .است اختالفی ایجابی نحو به آن نیتأم ةنحو و عدالت مفهوم

 تحقق ایجابی های راه و مفهومی توصی  جای بهبنابراین  است. جهانی اجماع مورد آن از ممانعت

 روابوط  در عودالت  تأمینی ضمن طور به تا دهش  تمرکز عدالتی بی مسلّم و بارز های نمونه رب عدالت

 اصول  از حمایوت  بور  تمرکوز  با است ضروری قراردادها حقوق در همچنین .شود محرز قراردادی

 چهوارچوب  طورح  دربنوابراین   .شوود  اعالن ممنوع عدالتی بی معروف و بارز موارد اراده حاکمیت

 روابوط  قراردادهوا و  حقوق ةحوز سه در ،عادالنه حقوقی روابط تبیین جای به نیز اروپایی مشترک

 رفتار از امتیازگیری ، 1همانند شرایط در یکسانمعاملة  عدم مانند مواردی ،اموال و قرارداد از خارج

 گورفتن  ،3گزاف خواهی زیاده ، 2غیرمنطقی و غیرعقالیی رفتار یا غیرصادقانه و نادرست یا غیرقانونی

 و جینتوا  در ارتبواط بوا   یریپوذ تیمسوئول  عدم ،5 رانیپذ بیآس از حمایت عدم ،4جا بی و ناروا امتیاز

 اسوت  شوده  ردهشم عادالنهغیر یحقوق روابط های نمونه از 7بودن مسلم و تمیحت عدم و ،6عواقب

(Von Bar & Co-Workers 2009: 84-94).  ،بوه  توجوه  بوا  قراردادهوا  حقوقحوزة  دربدین ترتیب 

 بازدارنودگی  کوارکرد  بور  اسوت  الزم عودالت  اقتضوای  به اراده حاکمیت اصل از حمایت ضرورت

 هنمایار تا شود ممنوع عدالتی بی های شاخصمنزلة  بهی عدالت بی  بارز موارد صرفاا و تمرکز عدالت

 .باشد قراردادی اجرا به الزام ةنحو در دادرسان و قرارداد انعقاد در طرفین

                                                                                                                                                       
آوریول   1. ایون سوازمان در تواریخ     سی، شدأت 1973 ةو برقراری رقابت منصفانه در بازار مطابق قانون تجارت عادالن

 the) از جملوه سوازمان رقابوت و بازارهوا     واگوذار شود؛   هوا  های آن به تعودادی از سوازمان   و مسئولیت  تعطیل 2014

Competition and Markets Authority (CMA)ن رفتار مالیسازما ( و (the Financial Conduct Authority.) 

 :به نقل از سایت 2021/ 29/03تاریخ )
https://www.gov.uk/government/news/office-of-fair-trading-and-competition-commission-final-

annual-reports-published 
1. treating like alike 

2. gaining an advantage from their own unlawful, dishonest or unreasonable conduct 

3. grossly excessive demands 

4. taking of undue advantage. 

5. non protecting the vulnerable 

6. irresponsibility for consequences 

7. uncertainty 
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 قراردادی عدالتی بی های شاخص

 تعهوداتی  و حقوق قانون حکم به و منعقد طرفین ةاراد حاکمیت اب که است اعتباری ماهیتی قرارداد

 قورارداد  تحمیول  عدم و قرارداد انعقاد اختیاری واگذار صرفبنابراین،  شود. می اجرایی آن از ناشی

رغوم   بوه  ، حوال  ایون  با شود. جایگزین یدیگر ارزش هیچ اب نباید که است عدالت نوعی طرفین بر

 از حمایوت  اقتضوای  احوال و اوضاع و شرایط استثنائاا است ممکن اراده، حاکمیت از حمایت لزوم

 باید حیث این از .شود محقق عادالنه یقراردادرابطة  تا باشد داشته دیگر طرف قبال در طرف یک

 اسوت  حمایوت  به الزم قرارداد طرف یک آن پرتو در کهیی ها شاخص قراردادها حقوق سیستم در

 عودالتی  بوی  هوای  شواخص  تورین  مهوم  بوه در ادامه  .به عمل آید ممانعت عدالتی بی از تا دشو معیّن

 شود. می  اشاره قراردادی

 نابرابر ارزش ةمبادل
 ایون  مطوابق  اسوت.  شوده مطورح   نابرابر اقتصادی ارزش تبادل عدالتی بی تشخیص های مالک از یکی

 کوه  اسوت ی عدالت یبی نوع نیطرف متقابل منافع ای ینعوض اقتصادی ارزش دری نابرابر گونه هر معیار

 هودف  و اسوت ی اقتصاد وی تجار فعالیت اصلی قالب قرارداد چون. شود آن مانع باید حقوقی قواعد

 طورف  هور  اکتسابی منافع که است این در عدالتی اقتضا .استی مال منافع اکتساب حوزه این فعاالن

 و اکتسوابی  منوافع  بین اقتصادی ارزش حیث از دیگر، تعبیر به .باشد داشته تعادل او واگذاری منافع با

 تبوادل   قورارداد  کیو  در عدالت تأمین عدم اصلی معیار پ، باشد. نداشته وجود فاح  تفاوتی انتقال

 طورف  ةهزینو  به طرف یک و باشند مساوی ارزش دارای ینعوض وقتی چون .است 1یمساونا ارزش

. (Murphy 2002) نودارد  وجوود  شوکی  عودالت  تحقق در ندهد رروت و دارایی افزای  قرارداد دیگر

 عودالتی  بی نوع این رفع متصدیباید  قراردادها قحقو و است رعادالنهیغ نابرابر ارزش ةمبادل ،نبنابرای

 بوه  کوارگر  دسوتمزد  بایود  بود معتقد که استیی ارسطوی معامل عدالت معیار از متأرر مالک نای باشد.

 .(Chroust & Osborn 1942) باشد معامله مورد ارزش رمقدا به معامله رمن و کار قدارم

 مجوانی  قراردادهوای  از و نواظر  متقابول  و معووض  قراردادهوای  بر مالک این چون حال، این با

 نیوز  را مجوانی  قراردادهوای  توا  اند کرده تعدیل اراده حاکمیت به را مالک این بعضی است منصرف

                                                                                                                                                       
1. exchange of unequal values 
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 عودالت  عنووان  تحوت  قورارداد  چوون  .ندارد مانعی ارادی تعادل عدم معتقدندبنابراین،  .شود شامل

 تشوخیص  معیوار  اسوت  مهم آنچه اما .(Gordley & Jiang 2020) است هیجتو قابل ارادی معاوضی

 مسولماا  چیسوت   شوده  مبادلوه  اشویای  ارزشی نابرابر تشخیص استاندارد است.ی نابرابر و برابری

 توأمین  فکر در قرارداد طرف هر چون .نیست ،گندم به گندم مانند ،مثل به مثلی شیءمبادلة  قرارداد

 شویء  دو وقتوی پو،،   اسوت.  مثول  غیور  بوه  مثول  تبوادل  نیواز  تأمین اقتضای که است خوی  نیاز

 احتموال  کی است  تعیین قابل شیء دو آن ارزشی تساوی عدم چگونه  شود می مبادله جن، غیرهم

 و لیو مه وسویلة  بو ی قورارداد  موضووع  هر ارزش آن مطابق که است هابز توماس پیشنهاد ازی رویپ

 اسوت  رضوایت  موورد  موت یق هموان  عادلوه  موت یق پو،  شوود.  می نییتع آن به کننده معامله رغبت

(Hobbes 1894: 74). 

 ،سوت ین عودالت  نییتع برای مستقلی اریمع نیا که باورند این بر (Rakoff 2016) بعضی چندهر

 و تمایل مورد ارزش بر بلکه ،نیست تراضی بر ناظر هابز پیشنهادی مالک ،استی تراض مالک بلکه

 قابول  قوراردادی  روابوط همة  در تواند نمی مالک این ولی . ندا متفاوت هم با دو این که است رغبت

 نوه  اسوت،  شوده  تمرکوز  معوض و عوض بر طرفین تمایل بر بیشتر مالک این در زیرا .باشد اعمال

 کوه  کسی مثالا گیرد. می قرار قرارداد موضوع معوض و عوض عنوان به که ،شده مبادله منافع برابری

 غوذا  خریود  بوه  متمایل قیمتی هر به خود نجات برای است اضطرار یا شدید گرسنگی وضعیت در

 سیسوتم  در اضوطرار  از استفاده سوء ةنظری دلیل همین به دانست. عادالنه را آن توان نمی ولیاست. 

 این به استناد با ،این بر عالوه .(1382 باریکلو ) است گرفته قرار بحث ضوعمو قراردادها حقوق

 مالک این اقتضای به چون .شود می  موضوع یانتفا به منتفی قراردادها حقوق عدالتی کارکرد مالک

 نووع  بور  طورفین  کوه  هم قراردادی و است عادالنه باشد طرفین مایلت مورد آنمبادلة  که چیزی هر

 تمایول  از فراتور  عودالت  موضوع که درحالی؛ است غیرمعتبر باشند نداشته تمایل آن موضوع یا دعق

 چوون  .شوود  متمرکوز  هوا،  اراده تمایل نه ،منافع ادلبت بر باید بیشتر و است عقد موضوع به طرفینی

 ،همچنین گیرد. می قرار ارزیابی مورد قرارداد انعقاد از بعد عدالت و قرارداد انعقاد زمان در ها تمایل

 آنی اجورا  زموان  در ولوی  ،باشد متمایل انعقاد زمان دری شخص جلؤم قراردادهای در است ممکن

 شود. پشیمان
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 در و (Rakoff 2016) شوده  توصوی   نیوز  اعتماد قابل اریمع که استی بازار متیق دیگر مالک

 ،2  ج :ق 1412 رازىیشو ) 1اسوت  شده ریتعب عادله متیق بهی بازار متیق از نیز یفقه ریتعاب یبرخ

 از کوه  شوده معرفوی   عقد از قبل عادله متیق به علم  غبن ةنظری اعمال مانع گریدی بعض در و (92

 در موالک  ایون  .(475 ، 4 : ج ق 1421 نوى یخم )موسووى  باشد عیینت قابل بازار ای کارشناس قیطر

 معاملوه  نیح در مغبون اگر» شده: مقرر ق.م. 418مادة  در و گرفته قرار توجه مورد نیز ایران حقوق

ی عدالت بی وی نابرابر رفع برایبنابراین،  .» داشت نخواهد فسخ اریخ است بوده عادله متیق هب عالم

 بوین  اغماض قابل غیر تفاوت وجود  آن تحقق علت که شده شناسایی غبن خیار ق.م. 416مادة  در

 .(203 ،3  : جق 1413 الثانى دی)شه است معامله موضوع بازاری قیمت و قراردادی قیمت

 نیتوأم  موالک  معامله موردی بازار وی قرارداد متیق نیب فاح  اختالف عدم مالک این مطابق

 «غبن»نظریة  عنوان تحت قراردادها حقوق که است عدالتی یبی نوع فاح  تفاوت وجود و عدالت

 شورط  و «ضورر  ال»قاعودة   بوه  غوبن نظریوة   اعمال فقهی نظریات در هرچند است. دهش مانع را آن

 فورق  خیوار  تحقوق  علوت  و منشأ و خیار لیدل بین کهکرد  توجه بایداست،  شده توجیه نیز ضمنی

ی ولو  ،اسوت  اریو خ وجوود  از قراردادها حقوق حمایت و تیمشروع اربات متکفل لیدل چون .است

ی اصول ی مبنوا ی معاوضو  عدالت تحقق عدم پ،، است. اریخ اصل وجود کننده هیتوج منشأ و علت

 ایو  «ضورر  ال» اسوتناد  بوه ی فقهو مباحث  در که (211و  210:  1394 )باریکلو است غبن اریخ تحقق

شوده   یمتفواوت  تفاسویر  «ضورر  ال» ةقاعود  از است. شده احراز آن تیمشروع و اعتباری ضمن شرط

: 1418 اى مراغوه  حسینى ؛18 :1410 اصفهانى الشریعة شیخ) اضرار حرمت و ممنوعیت مانند ؛است

 رفوع  ،(52:  1375 نراقوی  ؛381: 1418  نوائینى  ؛277: 1415 انصارى) ضرری حکم نفی ،( 311 ،1 ج 

 توونی  فاضول ) ضورر  جبوران  ضورورت  ،(432 :1412 خراسانى آخوند) موضوع رفع لسان به حکم

 داشوته  بازاری قیمت به علم اگراست  شده  حرامی فعل مرتکب غابن اول تفسیر طبق .(194: 1412

 ایون  کوه  شوود  حکم رفع معامله از باید سوم و دوم تفسیرطبق  است. کرده فروشی گران مثالا باشد،

 کوه  اسوت  قرارداد لزوم ای ،شود شمرده باطل معامله باید نتیجه در که است قرارداد تصح یا حکم

 از قراردادی قیمت تفاوت ةمطالب حق مغبون چهارم تفسیرطبق  .معامله خیاری محسوب گردد دیبا

                                                                                                                                                       
 .عادلة سوقیّة للمبیع المزبورمع فرض کلّ من القیمتین قیمة . 1
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 مشوترک  ةنکتو  یوک  بور  تفاسویر  ایون هموة   اما کند. صدق جبران و تدارک تا ددار را بازاری قیمت

 قیموت  بوین  فواح   اخوتالف  یوا  تعوادل  عودم  از ناشی ضرر این و شده متضرر مغبون که ندا متفق

 و ضورر  تحقق مالک طرفین منافع در تعادل عدم پ، است. معامله مورد بازاری قیمت و قراردادی

 است. قراردادی ةرابطی عدالت بی رفع آن هدف که است الضرر ةقاعد برای موضوع

 انود،  کورده  توجیوه  آن به را غبن خیار (160: 1418 )نائینى بعضی که ،نیز ضمنی شرط همچنین

 ق.م. 225 ةمواد  در که باشد، عقالیی ةسیر یا طرفین ضمنی توافق ضمنی شرط از مراد اینکه از اعم

 قیموت  بوین  فواح   تفاوت عدم توافقی یا شرط چنین متعلق شده، تلقی عقد ضمن شرط ةمنزل به

 هودف  ترین مناسب نتیجه، در .گردد میبر عدالت فقدان به که است معامله مورد بازاری و قراردادی

 بواریکلو ) اسوت  شوده  شناسوایی  آن بورای  غبن خیار که است قراردادی عدالتی بی رفع غبن تئوری

 .(211 و 210: 1394

 اقتصوادی  ارزش موورد  در نیطورف  قوراردادی  اخوتالف  ةبوار در بیشوتر  غبن ةنظری حال، این با

 1423 حوائرى  نىیحسو ) دوشمی حل بازاری قیمت مالک با که گیرد می قرار استفاده مورد عوضین

 بورای  1بوازار  ةقاعود  عنوان تحت یمعیار انگلی، قراردادهای حقوق در این رو،. از (529 ،1 : ج ق

 انود کوه   بور آن  بعضی . بنابراین،(Bridge 2008: 431) است گرفته شکل قراردادی خسارت ارزیابی

 Mak) باشود ی بوازار  قیمت و کاال واقعی ارزش ةوانمودکنند که است مهم حدی تا قراردادی رمن

 خسوارت  توا انود   کورده  اعمال ناق  قراردادی مسئولیت در را دهقاع این دیگر بعضی .(140 :2009

 Charman) باشود  مطالبوه  روز در کواال  بازاری قیمت با قراردادی رمن تفاوت متعهدلهمطالبة  قابل

2007: 227). 

 در ،بوود  اعتمواد  قابول  عرضوه  و تقاضا طرف قدرت توازن لیدل به گذشته در هرچند معیار این

 و تغییورات  نیوز  و تقاضوا  طورف  انفعوال  و بوازار  بور  عرضوه  طورف سویطرة   علوت  به معاصر بازار

 طرفوداران  گذشوته  در هرچند چون .نیست اعتماد قابل چندان عرضه قابل محصوالتی ها ینوآور

 النوه دعا قیمت تعیین و بازار تنظیم معیار ترین مناسب را تقاضا و عرضه مالک لیبرال یا آزاد اقتصاد

 طوورف یووک از؛ روسووت هروبوو یجوودّ مشووکل دو بووا حاضوور شوورایط در معیووار ایوون ،دانسووتند مووی

                                                                                                                                                       
1. the market rule 
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 بوا  و کننود  می یزیر برنامه را کاال ةعرض آن کنترل و بازار رب تسلط با خدمات و کاال کنندگان عرضه

 بوازار  در آن های نمونه که برند می باال خود نفع به را متیق  تقاضا مقدار و بازار ازین از کمتر ةعرض

 و بازار کردن یرقابت قیطر از آزاد اقتصاد یبازارها در گرچه .است انینما وضوح به رانیا یخودرو

 کنتورل  و نظوارت  با غالباا ،کنند حل را مشکل نیا اند سعی کرده کارهاوساز ریسا و دامپ تیممنوع

 پیودای   گر،ید طرف از است. تعادل عدم در ظاهر که شود می تیریمد کننده عرضه نفع به ربازا نیز

 و عرضوه  بوین  تووازن  عودم  دیگور  عامول  اسوت  مصرف و تولید بینواسطة  کهی تجار تقاضاهای

 گذشوته  در یمشوتر  و عیبوا  نیبو   شدهتیتثب متیق بر ناظر یبازار متیق چون همچنین .ستضااتق

 در نکوه یا بور  مضواف  .شود اعمال شود می عرضه بار نیاول یبرا که یمحصوالت بر تواند نمی ،است

  آن اجرایوی  های هزینه که شود درج ییبندها و شروط است ممکن ، نیعوض بر عالوه قرارداد، کی

 اوالا کوه  اسوت  مناسب مواردی در مالک این اعمالبنابراین  .کند نامتوازن را نیطرف یقرارداد منافع

 سوود  و محصوول  سواخت  ةنو یهز فرموول  طریق از مثالا ،باشد عادالنه و منصفانه  بازاریی ها متیق

 و بنودها  ماننود  قورارداد  ابعاد سایر در اما باشد. معوضی عقد قرارداد رانیاا، باشد شده تثبیت متیق

 نیست. اعمال قابل احتیاطی و حمایتی و مشارکتی قراردادهای یا شروط

 متقلبانه و صادقانهی بند   شرط
 از عادالنوه  قورارداد  تمیوز  بورای  کوه  دیگوری  مالک ،یمساو ارش تبادل معیار اشکاالت به توجه با

 حقووق  در معیوار  ایون  .اسوت  1متقلبانوه  و صوادقانه  بنودی  شرط معیار است شده مطرح غیرعادالنه

ی هوا  ضورورت  توأریر  تحوت  بوود،  اقتصادی ةهزین و منافع درست توزیع بر مبتنی بیشتر که ،ال کامن

 پوذیری  ریسوک  تا شد مطرح باال ریسکدرجة  با معامالت در ریسک پذیرشی اجتماع وی اقتصاد

 کنود  متموایز ی بنود  شورط  و قموار  معوامالت  از را معوامالت  دری اجتمواع  وی اقتصاد ضرورت به

(Eisenberg 1982چ .)یا شد نمی تلقی قرارداد ،نبودن اخالقی دلیل به ،قمار ا̔لکامن در که زمانی ون 

 قرارداد مانند معامالت برخی ولی .دش می محسوب باطل اختیاری و آتی قراردادهای نبود اجرا قابل

 نیوز  قوراردادی  مسوئولیت  در گرفوت.  قرار پذیرش مورد بیمه قابل ای بیمه نفع وجود استناد به بیمه

 منوافع  نوه  خواهوان  نظور  موورد  منوافع  نوه  عادالنه، جبرانمثابة  به توقع مورد قراردادی منافع معیار

                                                                                                                                                       
1. the Honest and dishonest Wager 



134 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

 

 تعهودات  اجورای  خواهوان  دادگاه از گذار بیمه اگر مثالا گرفت. قرار پذیرش مورد خوانده، اکتسابی

 کوه  ای بیموه  حق مقدار نه  است طرفین توافق تابع گر بیمه تعهد میزان که نیست شکی شود، گر بیمه

 ایون  در. اسوت  متفواوت  کوامالا  مسواوی  ارزش تبادل معیار از مالک این چون است. کرده دریافت

 یموورد  یوا  جمعی را آن که گیرد می تصمیم معامله ماهیت و قرارداد هدف به توجه با دادگاه موارد

 چوون  .است متمرکز قرارداد اجتماعی وی عموم منافع بر معیار این. (RAKOFF 2016) کند ارزیابی

 طهوری )م باشد متضمن را عمومی و اجتماعی منافع نیطرف منافع نیتأم بر عالوه باید قراردادی هر

 را آن حوداقل  ای باشد مؤرر عمومی منافع تأمین در باید قرارداد که معنا این به ؛(803 ،20: ج 1381

 عموومی  سوطح  ارتقوای  در چوون  ورزشوی  یوا  علمی مسابقات مثالا . ندهد قرار مخاطره معرض در

 طورفین  درآمودزایی  صورفاا  کوه  بندی شرط و قماری ول ،اند مشروعکنند  می مساعدت هنر و فرهنگ

 شوود؛  موی  محسووب  باطول  و نامشوروع  نودارد  عموومی  منوافع  بور  مثبتی تأریر و است توجه مورد

 بعضوی  کوه  گونوه  هموان  ، حقووقی  ماهیوت  نیوز  و قورارداد  طرفین منافع حیث از دو این که درحالی

 .ندارند تفاوتی چندان ،معتقدند (210 ، 2: ج 1418 اى مراغه حسینى)

 قراردادهوا  حقوق ساختار در بلکه قراردادی ةرابط کی در نه اوالا که است آن مالک این اشکال

 چوون  .اسوت  عادالنوه ی قورارداد  قمار قرارداد نسبت به بیمه قرارداد ساختار . مثالااست اعمال قابل

 گور  بیموه  و کند اشتباه اطالعات ةارائ در گذار بیمه اگر اما .استی اقتصاد وی اجتماع منافع متضمن

 و تعودیل  را تعهد میزان تواند می  گر بیمه ،ق.ب.ا. 13مادة  مطابق شود، آن متوجه  خطر وقوع از بعد

 بوودن  عادالنه با قرارداد ساختار بودن عادالنه بنابراین، کند. هدتع اجرایی دریافت ةبیم حق نسبت به

 و  گور  بیموه رابطوة   حیوث  از اگور  ولوی  .اسوت  عادالنه قراردادی بیمه ندارد. مالزمه یقرارداد ةرابط

 .باشود  غیرعادالنوه  مواردی در و عادالنه مواردی در است ممکن گیرد قرار مالحظه مورد گذار بیمه

 بیمه، قرارداد مانند ،یاطیاحت و یتیحما وی غیرتغابن معوضی قراردادها بر ناظر اغلب مالک نیا رانیاا

 در منوافع  نوده یآ دری ا حادروه  وقووع  بیم از قرارداد طرف کی که است ... و ،نجات و امداد درمان،

 تحوت  طورف  کیو  چون و قرارداد نوع نیا . دهد می قرار گرید طرف تیحما تحت را خطر معرض

 شوده   یتوصو  عادالنوه  ةصوادقان ی بند شرط و گیرد می قرار دیگر طرفی خدمات پوش  و تیحما

 هور  کوه ی مشارکت یا است تقابل در هم با نیطرف منافع که ، یتغابن معوضی قراردادها در اما .است
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 بنوابراین،  داشوت.  نخواهود ی کاربرد معیار نیا است، نفع یذ عقد از ناشی عواید و جهینت در طرف

 عقالیوی  نیطورف  توافوق  اگور  که است تیحمای ساختار دارای هایدقراردا با مرتبط بیشتر مالک این

 باید شرط نیز (20 ، 6 : ج  ق 1415  )انصارى فقهی تنظریا مطابق که گونه همان؛ است عادالنه باشد

 .باشد عقال تأیید مورد شخصی یا نوعی عقالیی هدف دارای

 نامتناسب شرط

 بوه  عودالت » بوه  را آنی بعضو  که است قراردادی شروط 1تناسب عدم عدالتی بی احراز دیگر مالک

 منودرجاتی  و مفواد  بنود  یوا  شورط  از مراد. (RAKOFF 2016) اند دهکر تعبیر 2«متناسب شرط عنوان

 کوه  باشد داشته تناسبی طور باید توافق نیا مفاد نند.ک توافق آن بر عقد انعقاد در نیطرف که است

 بوه  تعبیور  متناسوب نا شرط ازی اسالم حقوقمباحث  در نشود. وانمود متوازنریغ وی تحمیل قرارداد

 ای یو نووع  منوافع  فاقود یوی  عقال دگاهیو د از آن متعلق کهی توافقی عنی است؛ شده غیرعقالیی شرط

 متعلق در 3«یعقالی توجه مورد هدف وجود» شرط صحت معیاربنابراین،  .باشد له مشروط یشخص

 .( بعد به 97 ،1 : ج ق 1414خویى ) است شدهمعرفی  شرط

 ،آن بوودن  عادالنوه  نوه  ،یوی عقال منفعوت  وجود بر شرط اعتبار اسالمی حقوقمباحث  در هرچند

 به شوند. می متمرکز منفعت وجود بر شرط بودن عادالنه احراز از بعد عقالسیرة  در است، شده منوط

 موالک  بوه  نوبوت  باشود  قرارداد ساختار با نامتناسب و غیرعادالنهی شرط ای قرارداد اگر دیگر، عبارت

 شوود.  نیوز  عقود  بطوالن  موجب است ممکن واست  باطل نفسهی ف شرط آن و رسد ینم منافع وجود

 هست. زین آن بودن النهدعا و تناسب متضمن «شرط دریی عقال هدف وجود» ضرورت نیبنابرا

 3موادة   1 بنود  در گیورد. موثالا   موی  قورار  سوتفاده ا مورد مصرف قراردادهای در بیشتر مالک این

 هووایقرارداد در نووهناعادال طوشوور» عنوووان تحووت ،اروپوواییی وراشوو 13/93شوومارة  دسووتورالعمل

 و نشوود  واقوع  موذاکره  مورد مستقالا که شده اطالق دادرقرا از مفادی به دالنهاناع شروط ، 4«مصرف

ی قورارداد رابطوة   در کننوده  مصرف ضرر به فاح  تعادل عدم موجب  تین حسنی اقتضا برخالف

                                                                                                                                                       
1. unfit term 
2. justice as the term that fits 

 .أن یکون فیه غرض عقالئی معتد به. 3
4. unfair terms on consumer contracts 
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 در کننده مصرف که ای شده میتنظ قبل از شرط هر و شده توجهارباتی آن  عدبُ به ماده 2 بند در شود.

 مگور  ؛شوده  تلقی غیرمنصفانه نمونه، و استاندارد قراردادهای در خصوصبه ،باشد نداشته نقشی آن

 لیسوت  نیوی تع نیوز  3 بند در است. گرفته قرار مذاکره ردمو موضوع آن کند اربات کننده عرضه آنکه

 اغلب هضمیم این در مندرج موارد که است شده الزامی ضمیمه عنوان به غیرمنصفانهنمونة  روطش

 مقوررات  تیرعا عدم وی خواه زیادهو  یبدن خسارت به نسبت کننده عرضه مسئولیت عدم بر ناظر

 کواال  طبیعتمالحظة  به ادالنهغیرع شروط تشخیص 4مادة  1 بند در نیهمچن .است مصرف حقوق

 یوا  قورارداد  شوروط  سوایر  و ، قورارداد  انعقاد زمان احوال و اوضاعهمة  قرارداد، موضوع خدمات و

 است. شده ارجاع است مرتبط که دیگری تبعی قرارداد

 اراده حاکمیوت  تحدیدمنزلة  به که ستقراردادها ساختار تنظیمنحوة  بر ناظر بیشتر رویکرد این

 حقووق بنوابراین   . اسوت  گرفتوه  قورار  توجوه  مورد مصرف حقوقحوزة  در اغلب آن دهی جهت یا

 یوا  تولیدکننوده  نفوع  به قرارداد در که شروطی و است مبتنی معیار این بر بیشتر مصرف قراردادهای

 در مثالا  است. دهش اعالم یکن لم کأن  یا ،باطل ناعادالنه، شروط عنوان تحت باشد ای حرفه شخص

 به 1«خدمات و محصوالت کنندگان مصرف اطالعات و تیحما» عنوان تحت قانونی فرانسه حقوق

 کننوده  مصورف  از حمایوت » عنوان به 35مادة  در و شد تصویب 1987ژانویة  10 در 23-78 ةشمار

 افوراد  بوا  گوران  حرفوه  یقراردادهوا  در» :شود  مقورر  2«ای اسوتفاده  سووء  و ناعادالنوه  شروط برابر در

 و کاالهوا  تیو ماه بوه  توجه با .، 36 مادة ونیسیکم نظر اظهار از پ، کنندگان،مصرف ای یا حرفهریغ

 نیهمچنو  و نیوی تع قابول  موت یق ای شده نییتع تیماه به مربوط یبندها و شروط مربوطه خدمات

 ضومان  و سوک یر انتقوال  ، آن میتسول  ایو  ءیشو  تیماه رییتغ عدم و ربات ، پرداخت زمان ، پرداخت

  ،هوا  ناموه  توافوق  دیو تمد ایو  اقالوه  ، فسخ ، ییاجرا طیشرا ،ها ضمانت و ها تیمسئول قلمرو ،یمعاوض

 چنوین  اگور توسط احکام شورای ایالتی، شروطی ممنوع یا محودود یوا تعودیل شوود.      ممکن است

 یوا  ای غیرحرفوه  افوراد  بور  مقابول  طورف  اقتصادی قدرت از سوءاستفاده دلیل به بندهایی و شروط

 کوه  ای ناعادالنه وطشر چنین گیرد تعلق یگزاف امتیاز ای حرفه طرف به و شود تحمیل کننده مصرف

 یا شکل گرفتن نظر در بدون مقررات این .شوند می تلقی نانوشته باشد فوق مقررات با مخالفت در
                                                                                                                                                       
1. la protection et l'information des consommateurs de produits et de  services. 

2. De la protection des consommateurs contre les clauses abusives. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31D7B98AC9DEED4DC56B0F5C8D074977.tplgfr30s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006094843&cidTexte=JORFTEXT000000518102&dateTexte=19780111
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 موورد  در ویوهه  بوه  امور  ایون  .اسوت  اعموال  قابول  قراردادهوا هموة   مورد در آن پشتیبانی و حمایت

 ، تحویول  های یادداشت یا تحویل و انبار اسناد ، نامه ضمانت های کوپن ، فاکتورها ، خریدهای  سفارش

  1« ..د.شو می اعمال شده تعیین پی  از  عمومی شرایط به ارجاع یا شرط حاوی های بلیط ،ها بلیط

 آن اجورای نحووة   و طورفین  تعهودات  مفاد و شروط بودن عقالیی و تناسب بر بیشتر معیار این

 ارزش تعیین معیار مشکالت از خیلی از عدالت از مفهوم این اوالا بعضیعقیدة  به اما . است متمرکز

 ایون  رانیواا  اسوت.  متمرکز قرارداد شروط و مفاد توازن بر بیشتر چون .است دور به منافعمحاسبة  و

 ،حال این با .(RAKOFF 2016) ستگرا متن بسیار است گرا عرف که بازاری قیمت برخالف مالک

 اسوت  عدالتی بی از منع موارد از یکی که است متمرکز قراردادی شروط توازن بر مالک این هرچند

 تناسوب  و تووازن  بودون  تووان  نموی  چوون  .نیست موجه چندان وارده اشکاالت ،آن ابعادهمة  نه و

 توجه مورد شروط از اعم قرارداد تمامیت اگر که بیان این به؛  کرد تأمین را عدالت قراردادی شروط

 بور  نواظر  کوه  .ق.م 419مادة  دربنابراین  داد. تشخیص را آن بودن عادالنهغیر توان نمی نگیرد، قرار

 نیوی تع در» شده: مقرر است، قراردادی عدالت تأمین با مرتبط نحوی به و غبن خیار فقدان و وجود

 و اوضواع  شرایط از اعم ماده این در شرایط از مراد .«گردد منظور دیبا زین معامله طیشرا غبن مقدار

 یوا  شوروط  و (213: 1394 کلویبار) قرارداد انعاد هنگام در طرفین وضعیت و مکان و زمان احوالی

 انعقواد  هنگوام  طورفین  وضوعیت  وی مکوان  و یزموان  شرایط چون. است قرارداد در مندرج بندهای

 اسوت  ممکون  دیگور،  عبوارت  بوه  دارد. توأریر  قورارداد  بودن غیرعادالنه و عادالنه بر مسلّماا قرارداد

                                                                                                                                                       
1. “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent 

être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la 

commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et 

des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi 

qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à 

l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou 

reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non 

professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et 

confèrent à cette dernière un avantage excessif. 

De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont 

réputées non écrites. 

Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est 

ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de 

livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales 

préétablies....” 
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 همچنوین  باشود.  النوه دغیرعا دیگر شرایط در قرارداد همان و عادالنه احوالی و اوضاع در قراردادی

 یوک  پ،، است. مؤرر عدالت تأمین عدم یا تأمین در آن اجرای ةهزین به توجه با نیز طرفین شروط

 اینکه به توجه با همچنین است. شروط بودن عقالیی و تناسب به مرتبط قراردادی عدالت از بُعدی

 گفوت  تووان  موی  دارنود،  را عقود  ةدهنود  تشوکیل ی اجزا نق  شروط معاصر قراردادهای حقوق در

هموة   ای غیرمنصوفانه  شرط است ممکن که طوری؛ است مؤرر عقد توصی  در آن بودن غیرعادالنه

 کند. وانمود رعادالنهیغ را قرارداد

 مواجوه  اشوکال  این با قراردادی آزادی اصل به توجه با نیز متناسبنا شروط مالک حال، این با

 آن از فراتر ظاهراا که ؛آن از فراتر یا است توافق مورد ریغ شروط متناسبنا شروط از مراد که است

 شورایط  در متعوارف  شوخص  تشوخیص  آیوا   تناسب عدم و تناسب تشخیص مالک همچنین است.

 معیوار  رسود  موی  نظور  بوه  اسوت.  خاص صن  و حرفه آن در متعارف شروط یا عقد انعقاد خاص

 برای مناسبی مالک تواند می اسالمی حقوقمباحث  در (8 ،2 : ج  ق 1403 بحرالعلوم) بودن عقالیی

: ق 1425 انىی)آشوت  نباشد عقالیی غرض فاقد شرط متضمن قرارداد که معنا این به .باشد آن احراز

 1.شود دیگر طرفبه  ضرر ورود موجب که (790

 ها استحقاق عدم

 بوه  حق اعطای یا 3استحقاقی پاداش عدالت چون 2.ستها استحقاق رعایت عدم مالک چهارم مالک

 ایون  مطوابق  .(RAKOFF 2016) است النهدغیرعا غیراستحقاقی اعطای گونه هر پ،است،  حق ذی

 گیورد.  قرار توجه مورد اشخاص استحقاق باید ها مجازات حتی و امتیازات و منافع توزیع در معیار

 در گیورد.  تعلوق  او بوه  جایزه باید دالتع اقتضای به شود، اول دانیمی دومسابقة  در کسی اگر مثالا

 منوافع  جبوران  نیوز  و وصویت  در قوراردادی  عووض  به قراردادها حقوق در معیار این کارکرد مورد

 کنود  تخلو   قرارداد اجرای از متعهد اگر که شده اشاره قراردادی مسئولیت در قراردادی ةشد  فوت

 RAKOFF) گرفت می تعلق او به شد می اجرا قرارداد اگر که است منافعی دریافت مستحق متعهدله

2016). 

                                                                                                                                                       
 إنّ المراد من الغرض العقالئی الّذی ذکروه فی کلماتهم، کلّ غرض یلزم من خالفه ضرر على صاحبه.. 1

2. undeserved return 
3. justice as the deserved return 
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 مزایده طریق از قرارداد طرف تعیین که قراردادهایی و اداری قراردادهای در هرچند ،مالک این

از  زیورا  .نیسوت  اعمال قابل چندانی تجار قراردادهای در است، اعمال قابل است الزامی مناقصه و

 حقووق هموة   بایود  شوود  منعقود  صحیح اگر تعهدات و حقوق منابع از یکیمنزلة  به قرارداد سویی

 شوود.  داده حق ذی به تا نشده محقق حقوقی باشد غیرمعتبر اگر و شود توصی  عادالنه آن از ناشی

 نیوی تع موذاکره  بوه   اراده حاکمیوت  اصل مطابق قرارداد در نیطرف تعهدات و حقوق گر،یدی سو از

 .نودارد  کواربرد  نیوز  آن راهوای اج ضمانت یا قرارداد تعدیلحوزة  در حتی معیار این پ،، شود. می

 تعودیل  در ،ااظواهر  هرچنود  شود. می تعدیل توافقی تعهدات و حقوق عدالت، نیتأم هدف با ،چون

 داده طورف  بوه  بایود  حقوقی مالک این مطابق و شود می تعدیل طرفین توافق مورد حقوق ،قرارداد

 حقوق تعیین مالک چون .نیستی استحقاق حقوق تعیین معیار ،باشد داشته را آن استحقاق که شود

 .است نیعوض تعادل و انعقاد زمان در مشترکارادة  حاکمیت و توافق قراردادی

ی هوا  مشوقی حت و مسابقاتو  جعاله مانندی قیتشو قراردادهای در است ممکن مالک این البته

 و تسوامحی  عقوود  از جعالوه  قورارداد  مثالا باشد. اعمال قابلی گذار هیسرما قرارداد دری گذار هیسرما

 شوده  انجوام  عمول  نسوبت  بوه  عاملی استحقاق جُعل تعیین که (414: 1394 کلویبار) استی قیتشو

 کورده  قیتشو عمل دادن انجام به را عامل  جاعل که باشدی مقدار همان به دیبا بلکه ست،ین عادالنه

 بوه  تشوویق  را گذار هیسرمابا آن   پذیر هیسرما کهی های مشوق  یگذار هیسرما قراردادهای در یا است.

 الزم پوذیر  سورمایه  دیو عوا و هوا  مشووق  نیب توازن و تعادل و شودیی اجرا باید کرده گذاری سرمایه

 قراردادهوای  در ،اسوت  پذیرش قابل تسامحی عقود ازی بعض در هرچند مالک این بنابراین، نیست.

 در بودون  غیرعادالنوه،  از را عادالنه قرارداد توان می چگونه چون .نیست اعمال قابل چندان تجاری

 عودالت  تمیوز  بورای  و اسوت  قرارداد از ناشی امتیاز و حق  داد تشخیص ن،یطرفارادة  گرفتن نظر

 قرارداد بر میزانمثابة  به باید عدالت بلکه ؛کرد استناد قرارداد از ناشی حقوق به توان نمی قراردادی

 حقوقحوزة  در چندان مالک این نتیجه، در. شود مشخص آن نبودن یا بودن عادالنه تا شود اعمال

 باشد. اعمال قابل تواند نمی ،است استحقاق و امتیاز ایجاد بر مبتنی که، ها قرارداد
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 نابایست ازاتیامت

 حمایت آن از قراردادها حقوق در نباید که است امتیازاتی یا 1ستینابا امتیازات عدالتیِ بی دیگر مالک

 از معیوار  این بر مبتنی وجدان خالف معامالت ناروا، نفوذ اضطرار، از استفاده سوء مانند نظریاتی شود.

 معیوار  ایون  امریکوا  تجواری  یکنواخوت  قوانون  1:304موادة   در که باورند این بر بعضی است. عدالت

 نیت حسن به تعهد تجاری یکنواخت قوانینمجموعة  در وظیفه یا قرارداد هر» شده: مقرر و شناسایی

 و نوودهربازدا قراردادهووا حقوووق در وظیفووه ایوون 2.«کنوود مووی تحمیوول آن اجوورای و ایفووامرحلووة  در را

 .(Summers 1968) دآور دسته ب رای منافع نیت سوء اعمال با کسی که است محدودکننده

 اجورای  از فراتور  ای وظیفوه  قراردادها حقوق ایآ که است بررسی قابل موضوع این حال، این با

 نیز دیگر طرف منافع باید معاوضی و محور منافع قراردادهای در مسلماا است  متکفل را تعهد اصل

 کورده  اظهوار  دالر 160 دالر 260 جوای  بوه  فروشنده 3یفول علیه هارنپروندة  در مثالا. شود رعایت

 دلیل به قراردادی چنینبنابراین،  دارد. ارزش دالر 250 تا معامله مورد هدانست می مشتری ولی است.

 و یاحرفوه  شرط یفقه اتینظر در .(RAKOFF 2016)  شد شمرده النهدغیرعا ناروا منافع اکتساب

 ،3  ج: ق 1413 روانى  دیشوه  ؛2  :ق 1408 حلّوى  محقوق ) غوبن  اریخ تحقق یبرا مغبون نبودن خبره

 طوور  بوه  یشخصو  کوه  معنوا  نیدبو  .(348 ،12 : ج ق 1419 عاملى نىیحس) نَجَ  حرمت و (203

 گوزاف  موت یق شونهاد یپ بوا  و شوود طرفین   همذاکر وارد ،معامله انعقاد یجدّ قصد بدون و یصور

 . شمرد ستهینابا ازاتیامت نمونة توان یم را ،کند معامله انعقاد به کیتحر را یمشتر

بنابراین،  .است طرفینارادة  تابع قرارداد چون .است مواجه اشکال با نیز یعدالت یب از معیار این

 ایجواد  قورارداد  طورفین  بلکوه  ، کورده ن منفعت کسب قرارداد طرف یک فقط شود مبادله منافعی اگر

 ،کنود  منفعوت  کسوب  دیگر طرف اغوای با قرارداد طرف یک است ممکن هرچند اند. کرده منفعت

 ضوعی   دیگور  طورف  و قووی  طرف یک که صورتی در یا  است نافذ قراردادی چنین آیا دید باید

 شود. ممانعت قوی طرف خواهی زیاده ازباید  مصرف، حقوق قراردادهای مانند ،باشد

                                                                                                                                                       
1. advantage not to be taken 
2. Every contract or duty within the Uniform Commercial Code imposes an obligation of good faith 

in its performance and enforcement. 
3. Harren V. Foley 
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 را هوا  یریازگیو امت ازی بعض قراردادها حقوق ساختار در توان می اریمع این استناد به حال نیا با

 در موثالا  کنود.  درج خوود  نفع بهی قو طرف اگر مسئولیت عدم با مرتبط ازاتیامت مانند ؛کرد ممنوع

 از طیشورا  لیو تحم وی تبوان  گونوه  هور » شده: مقرر کنندگان مصرف قوقح از تیحما قانون 8مادة 

  یافوزا  ایو  تیو فیک آوردن نییپوا  ای عرضه کاه  موجب که ، خدمات و کاال کنندگان عرضهی سو

ی بورا ی ازاتیو امت متضومن  چوون یادشوده   شوروط  ماده این در .«شود می محسوب جرم شود، متیق

 هور  بوه  اسوت.  شوده  مترتوب  آن بر بطالنی حقوقی اجرا ضمانت وی انگار جرم است کننده عرضه

 قودرت  نیطورف  کوه  اسوت ی معامالت در قراردادها حقوقی تیحما رویکرد بر مبتنی مالک نیا حال،

 مصورف ی قراردادها حقوق  یدایپ آن بارز ارر که ندارند معامله انعقاد در برابری زن چانه وی مساو

 و کواال  ةکننود  عرضوه  بول اقم در کننوده  مصورف  منوافع  ازی طرفودار  و تیحما آن کردیرو که است

 است. خدمات

 ،اسوت  شوده  وانموود  عدالت معیار ازی پرتو نابایسته منافع اکتساب عدم معیار هرچند ن،یبنابرا

 چون. شد موجه قراردادها حقوق بر داری هیسرما نظامنتیجة سلطة  در آن اعمال کهکرد  توجه باید

 اعمال عدالت، نیتأم موضوعی حت معامالت،ی حقوق ابعادهمة  بر تقاضا و عرضه معیار بر نظام این

 طورف  از و نبوود  اولیوه  ةکنند عرضه با قرارداد طرف نهایی و واقعی تقاضایی طرف از چوناما  .شد

 را خوود  شوراط ی تیمحدود بدون تولیدکننده ،عمل در ، نداشت را آن قبال در زنی چانه قدرت گرید

 در موالک  ایون بنوابراین   . شد می قراردادی منافع توازن تحقق مانع و کرد می تحمیل تقاضا طرف بر

 شد. وانمود عادالنه آن اعمال و مطرح رویکرد این پرتو

 نتیجه

 هور  رالیسوم بلی، بود مطرح مسسوسیالی و لیبرالیسم تئوری ود فرانسویی قراردادها حقوق در گرچه

 بوه  اسوتناد  با سوسیالیسم ولی ؛کرد می توصی  عادالنه طرفینارادة  حاکمیت استناد به را قراردادی

 فقوط  بلکوه  ،دانسوت  نموی  النهدعا را قراردادی هر  ییاغوا ای تقلبییا ی اجباریا  یاکراه قراردادهای

 در معاصور  قراردادهوای  حقوق رد اما باشد. عدالت تحقق متضمن که دانست می معتبر را قراردادی

 قراردادها حقوق طریق از عمومی رفاه نیتأم رویکرد با ها دولت اقتصادی های سیاست اعمالنتیجة 

 لوزوم  بر اجتماعی مطالبات معامالت بازار در کننده مصرف و کننده عرضهعمدة  گروه دو پیدای  و
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 حاکمیوت  اصل کنار در اساسی هدف یکمثابة  به عدالت تحقق . بنابراینشد متمرکز عدالت تحقق

 گرفت. قرار توجه مورد اراده

ی عودالت  نقو   ایجوابی  طور به باید قراردادها حقوق آیا که است این اصلی چال  ، حال این با

 توأمین  ایجوابی  نقو  بر  بیشتر ظاهر در هرچند شود ی عدالت بی مانع بایدی سلب طور به یا کند ایفا

 عادالنه قرارداد انعقاد به اشخاص تحریک عامل رویکرد این و شده تمرکز قراردادها حقوق عدالتی

 عموالا بنوابراین   اسوت.  لتیاعود  بی شده واقع حقوقیی اجرا ضمانت موضوعآنچه  عمل، در است،

 نق  بر تمرکز هرچند پ، دارد. اجرایی قابلیت قراردادها حقوق در عدالتی بی از ندگیربازدا نق 

 قابلیوت  آنچوه  ،عمول  در ،باشد عادالنه قرارداد انعقاد به طرفین تشویق موجبات از تواند می ایجابی

 قورار  قوراردادی رابطوة   بوودن  عادالنه بر اصل . بنابراین،است عدالتی بی از بازدارندگی داردیی اجرا

 شناسوایی  ایبور  امواراتی  ،مصورف  قورارداد  مانند ،حمایتی قراردادهای از بعضی در فقط وگیرد  می

 صوادقانه، غیر پوذیری  سوک یر عوضین، تعادل عدم مانندیی معیارها پ،،است. شده تعیین یعدالت بی

 شوده  مطورح  عودالتی  بوی  مالک عنوان به نابایست امتیازات و ،یاستحقاقغیر منافع  نامناسب، شروط

هسوتند. اموا هموة     اعمال غیرقابل دیگر بعضی در و اعمال قابل موارد از برخی دریک  هر که است

 گاه هر که بیان این به؛ است جمع قابل اسالمی حقوقمباحث  در عقالیی غرض عنوان تحت ها آن

 و نگوری  واقع با ،قراردادی روابط بهی مجردنگر جای به د،باش ایراد مورد قراردادی تیعدال کارکرد

 شورایط  هموان  در قراردادی نیچن انعقاد ایآ که شود بررسی آن، شروط و موضوع به نگری تمامیت

 .است عقالیی متعارف شخص منظر از انعقاد زمان احوال و اوضاع
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 منابع

 االسالمی. النشر ةمؤسس قم، ،األصول كفایة .(ق 1412) محمدکاظم خراسانى، آخوند

 .انىیآشت عالمه کنگره ،یزه انتشارات ، قم ، القضاء کتاب .ق( 1425) محمدحسن رزایم انى،یآشت

 ه.یاسالم انتشارات ،  تهران ،مدنى حقوق .(1367) حسن دیس امامى،

 .انصارى اعظم خیش بزرگداشت جهانى ةکنگر ،  قم ، المکاسب کتاب .ق( 1415)  مرتضى شیخ ، انصارى

 زان.یم تهران، (،1 معین )عقود قراردادها حقوق .(1394)  رضا علی کلو،یربا

 ،«قورارداد  طورف  اضطراری وضعیت از استفاده سوء حقوقی اجرای ضمانت» .(1382) وووووووووووووووو

 .45 و 25 ص ،4 ش ،خصوصی حقوق

 الصادق. همکتب منشورات تهران،  ،هیالفق بلغة .ق( 1403) محمدتقى بن محمد بحرالعلوم،

 .هاشم همکتب منشورات ، روتیب ،یالجعفر الفقهی ف العقد ةینظر .(تا بی) معروف  هاشم حسنی،

 .اسالمى ةاندیش مجمع ، قم ، العقود فقه .(ق 1423)  کاظم دیس حائرى، نىیحس

 .اسالمى انتشارات دفتر ، قم  ،الكرامة مفتاح .ق( 1419) جواد دیس عاملى، نىیحس

 االسالمى. النشر مؤسسة قم، ،العناوین .(ق 1418) میرعبدالفتاح سید اى، مراغه حسینى

 اسالمى. انتشارات دفتر قم، ،ضرر ال قاعدة .(ق 1410)  اهلل فتح اصفهانى، الشریعة شیخ

 .هاإلسالمی المعارف مؤسسة ،قم ، األفهام مسالک .ق( 1413)  نیالد نیز رانى، دیشه

 مجد. تهران، ،تعهدات و قراردادها آرار .(1382)ی مهد ،یدیشه

 .یالرض  یالشر منشورات  ، قم ،المکاسب ةیحاش. ق( 1412) محمدتقى رزایم رازى،یش

 االسالمی. الفکر مجمع قم، ،الفقه اصول فی الوافیه .(ق 1412) عبداهلل تونی، فاضل

 شورکت  همکوارى  بوا  انتشوار  شورکت  تهران، ،6 چ ،نیمع عقود مدنى: حقوق. (1376) ناصر ،انیکاتوز

 .مدرس انتشارات برنا بهمن

 .برنا بهمن همکارى با انتشار شرکت تهران، ،3 چ ،قراردادها عمومى قواعد .(1371) ووووووووووووووو

 .انیلیاسماع ةمؤسس ، قم ، اإلسالم شرائع .ق( 1408) نیالد نجم حلّى، محقق

 .اصدر قم، ،حقوق و فقه بخ  مطهری: شهید استاد آرار مجموعه .(1381) مرتضى مطهرى،

 .نىیخم ماما آرار نشر و میتنظ ةمؤسس ، تهران ، عیالب کتاب .ق( 1421)  اللّه روح دیس نى،یخم موسوى

 .یالعرب دارالمؤرخ ، روتیب ،العقودی ف ةیالتبع أوااللتزامات الشروط .ق( 1414) محمدتقى دیس ى،یخو
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 النشر. مرکز قم، ،االیام عوائد .(1375) احمد ،نراقی

 .النشراالسالمى مؤسسة قم، خوانسارى، موسى شیخ مقرر ،الطالب منیة .(1418) محمدحسین نائینى،
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