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 چکیده
ستقالل خصوص     شر بوده که بر   یکي يا ساس  از اصول حقوق ب آن، فرد آزادانه ارادة خود را  ا

ــخص یفتکل یلِ و تحم نماید  ياعمال م  ي،و اجتماع  یفرد يطور تمام و کمال، در زندگ   به  ، بر شـ
ست که تکل  يزمان شد. در حو    یف،عادالنه ا شخص با صل حاکم انتخاب آزادانه   یتزة قراردادها ا

ص  شه ر یزن هایبا احترام به اراده و آزاد ی،قرارداد یآزاد یعنيبرآمده از آن،  لِاراده و ا  يدر مبان ی
عدم مداخله و تقدس  یعني ی،آزاد يمنف بر جنبة يطور سـنت به ی،قرارداد یحقوق بشـر دارد. آزاد 

ص      یدتأک ها،یدارد. جنبة مثبت آزاد یدقراردادها، تأک شخ شد آزادانة ابعاد مختلف  شته   تیبر ر دا
مداخله و ادارة قرارداد، امکان       ینمداخله و نظارت اســـت. وف  ا      یازمند  که ن  به، امکان   یرپذ جن
سؤال ا شود يم ست که آ  ین.  ص      یاا صو ستقالل خ د و از شو  يتلق ی،جنبة مثبت آزاد توانديم يا

اصــل  یدد یمخواه یسدر حقوق آلمان و انگل یقيبا مطالعة تطب ید؟نما یریها جلوگاســتثمار طرف
که در  یدهدگر يتلق یقرارداد یوجه مثبت آزاد گری،یینبا اتکا به ح ا خودتع ياستقالل خصوص 

قوق ح یترعا یمهم، برا یيمبنا یرمنصفانه، و مقابله با شروط غ  یقرارداد یفاز طرف ضع  یتحما
شر  یادینبن ست. در حقوق ا  یب صل مزب  یرانا صول و مبان    با ورا ستعانت از ا  يه منفمختلف، جنب يا

 . زند يم یصلزوم را تخص یرنظ يو اصول یقرارداد یآزاد

ــ  واژگان کلیدي: ــتقالل خصـــوصـ   ی،قرارداد یآزاد گری،یینح ا خودتع ي،اصـــل اسـ

 .یادینحقوق بن یرمنصفانه،شروط غ یف،از طرف ضع یتحما
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 مقدمه
صول آزادی یکي  شر   از ا ست که       و ازبنیادین حقوق ب ساني ا  رد بافعناصر ارزشمند حیات ان

ز ادور به و مانعْتوان نمود: یکي فقدان قید مي دو برداشـــتی از آزادرســـد. آن به کمال مي
داشـــتن ح  یا توانایي انجام  رفتار باي و دیگری آزادی و اخالقي روان ی،فشـــار ماد هرگونه

ست.  کهآن صي     1معادل مجاز بودن ا شناخته   قراردادو بنیان حقوق خصو نیز برمبنای آزادی 
صل حاکمیت    جهت یکي از مهمشود. از این مي صول حقوق قراردادی که برآمده از ا ترین ا

ــت که دربردارنده  ــت، اصــل آزادی قراردادی اس ــت: هرکس بهترین اراده اس ی این پیام اس
ــخداور  ــخصین چیز برای ترو معقولین ترو عادالنه  یص منافع خود بوده  در تشـ  ، آنهر شـ

ــت که خود او آن ــت. چیزی اس ــته اس ــببهمین  2را خواس ــت که   امر س ــده اس ة در حوزش
اظ لحین اثر آزادی، عدم مداخله در روابط قراردادی باشد، اما به تجربه و به ترمهمقراردادها 

ستفاده     سوءا صي، آزادی بدون قید     از موقعوجود احتمال  صادی در روابط خصو یت برتر اقت
ــت ــکلایجاد موانعي  منجر به ممکن اسـ یری قرارداد با تعهداتِ مورد دلخواه گردد. گدر شـ

سئولیت و یا وجه      سلب م شروط   املو کهای گزاف، برخالفِ ارادة واقعي التزاممثالً با درج 
ــعیف فاقدِ قدرت چانه       ــت او رقم زده زني، نتیجه طرف ضـ ــود.ای غیر از خواسـ این  در شـ
ضد      صل آزادی بر  ضعیت ا سلب آزادی عمل مي  و صل آزادی  از این کند.خود، یعني  رو ا

شتن موقعیت قوی    نباید مجوزی برای یک  شد که با دا شرط مخالف در قراردادطرف با  ، هر 
برای احتراز از این نتیجة    3با حقوق بنیادین، ولو با قبول طرف مقابل را در قرارداد بگنجاند.        

ساس  سوء، بر  ست: یکي از طری  مداخالت مربوط به    دو مبنای مهم، آزادی مح ا شده ا دود 
تنظیم بازار و عموماً برای توزیع ثروت و همچنین مبارزه با اقدامات ضـــدّرقابتيْ تحت عنوان 

مداخالت برای حفظ       بت و دیگری  قا یادین و جلوگیری از  ها ارزشحقوق ر ی حقوق بن
رامت است بر احترام به ح  کمبنای مربوط به جلوگیری از استثمار، تأکیدی مؤکاد  4استثمار. 
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ــانيِ طرف اراده  و کمالین وجه کرامت در قراردادها نیز اجرای تمام ترمهمهای قرارداد. انس
قرارداد  دو طرففشــار اســت که این همان احترام به اســتقالل خصــوصــي   هرگونهدور از به

ست.   ست   مدنظرین مقاله در ا آنچها ست  یناا ستقالل    ی  از طرتوان که چگونه مي ا صل ا ا
ستثمار یک      صي، در حقوق قراردادها از ا صو سبت به دیگری، جلوگیری نمود. از   طرفخ ن

صل حاکمیت اراده،   سنتي، تحت نهادهای مربوط به   طوربهطرفي حقوق قراردادها برمبنای ا
یا تحت نهادهای مبتني بر موانع و عیوب اراده، نظیر اکراه، صــغر ســن، جنون و یا عدم رشــد 

تدلیس، درصــدد جلوگیری از اســتثمار در حقوق قراردادها بوده  اراده، نظیر اشــتباه و یانفوذ 
ــت، اما آنچه ما در نظر داریم،  ــلي تحت عنوان    فراتر ازاس ــت. وجود اص ــنتي اس نهادهای س

نهادهایي چون عیوب رضا یا اشتباه و تدلیس،    اساس  استقالل خصوصي کارایي خود را نه بر   
ــرایطي که ا ــخال بلکه در ش ــت   طوربهرادة اش ــده اس به  و منجرکامل در قرارداد اعمال نش

ست     و ناعادالنهنتیجة نامعقول  ست،         و بشده ا صادی حاکم بر بازار ا شرایط اقت صل  شتر حا ی
ــتثمار، به   نمایان مي   ــازد. از طرف دیگر منع اسـ ــتقالل    سـ ــل اسـ عنوان مبنایي در توجیه اصـ

ــي، موقعیتي هنجاری    ــوصـ که   عرفي ميرا م در قراردادخصـ آن، تعهدات   اســـاس  برکند 
 شود. گردد، بالاثر ميای که از روی ناچاری و نه اکراه، به دیگری تحمیل ميناعادالنه

عنوان افرادی مسـاوی و مسـتقل   مفهوم عدم اسـتثمار به ایدة شـناخت و احترام به افراد، به  
و عدم تساوی است که مبنایي برای نظر دارد. در این زمینه هدف از آن جبران ناعادالنه بودن 

انه و و بطالن شروط غیرمنصف   هایي چون سوءاستفاده از قدرت یا اعتماد یا اشتباه طرف   نظریه
ــمرد،       غیرمعقول قلمداد مي  ــرایطي که برخواهیم شـ گردد. این مبنا در تمامي قراردادها با شـ

 1تواند کاربرد داشته باشد.مي

                                                                                                                       
and Peter M Huber, Oxford and Portland,Oregon Hart Publishing Ltd in UK, 2013,p. 

104. & Zhou, Qi, “Limits of Mandatory Rules in Contract Law: An Example in Agency 

Law”, Legal Q. 357, N. 65, 2014, p.2. 

، «برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها )با رجوع به سیستم حقوقي انگلیس(»طجرلو رضا، 

 .196ل  ،1387 ،38، دوره 3، شماره فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسي

 های بنیادین بشری توجه داشته و مفهومي فراتر از انصاف تلقيبه وجه کرامت انساني و مقابله با نقض ح  منع استثمار. 1

گردد. در ادبیات حقوقي در مورد مفهوم و کارایي انصاف مناقشاتي وجود دارد: انصاف مفهومي مبهم از عدالت شناخته مي

 (.679ل ، 1381 شرکت سهامي انتشار، ،تهران، 2چاپ  جلد دوم،، منابع حقوق(حقوق )فلسفه است )کاتوزیان ناصر، شده 

ل ، 1388تهران، مجد، ، های حقوقيدرآمدی بر فلسفه حقوق و نظریهابدالي مهرزاد، ) يوجدان-که با رویکردی اخالقي

ایگاه شروط ج»ین، زاده ابراهیم، احمدی افششود تا مبنا )تقي( فاقد ضمانت اجراست و بیشتر آرماني حقوقي تلقي مي.107
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ای با اصول دیگر  ه اصل استقالل خصوصي چه رابطه    مطرح شود ک  سؤال ممکن است این  
آیا استقالل خصوصي بر اصلي چون لزوم، حاکم  دارد؟  صحت و یا لزومحقوق قراردادها نظیر 

 ســؤالایم، به این ایران به آن پرداخته در حقوقکه اختصــاصــاً  در تحلیليو  در پاســخاســت؟ 
اسخ  نیز پ سؤاالت قالل خصوصي، به این   جهت ضمن تبیین اصل است   پاسخ خواهیم داد. از این 

ــل  ــتناد   های حقوقي خواهد بود؟ زمینه در کدامخواهیم داد که اثر مهم این اص ــورت اس در ص
 پذیرد؟های قرارداد به اصلِ استقالل خصوصي، رفع تعارض چگونه صورت ميطرف

که     یل آن به ح  خودتعیین      در حوزةدل ماً  ــتقی ها مسـ از  یکي  انعنوبه گری حقوق قرارداد
ستناد نمي    حقوق شری ا صلي به  ،کنیمبنیادینِ حقوق ب صي بهره    بلکه از ا ستقالل خصو مي نام ا
ست بریم،  صل حقوقي، مفهومي   آن ا ستناد به آن تنها به ح ا    فراتر ازکه: اوالً، ا شته و ا   ح  دا

  عنوانبهشود، گاهي ح  یاد مي عنوانبهبنیادین،  از حقوقگاهي  ،گردد. ثانیاًخاصي ارجاع نمي
های خال  ها، گاهي به ح آراء دادگاه يدر برخثالثاً، اینکه  1اصل.  عنوانبهارزش و گاهي نیز 

ــتناد مي ــری اسـ ــي، مثل حرابنیادین بشـ ــود، ارزش خاصـ ــاني و یا احترام به زندگي شـ یت انسـ
یک نظام  يِو کلااخالقي  یهاارزشمبتني بر  اســـت. رابعاً، اصـــل حقوقيْ مدنظرخصـــوصـــي 

حقوق بنیادین،   قلمداد کردن درنتیجه اصــلْ 2هاســت.ح  کنندةبیان یزخود نحقوقي اســت که 
یده  ــخص قواعد  از مجموعه ب مرکا  ،يکلا ایا ئه مي  ایو دارای رابطه  مشـ دهد که    منطقي ارا

 است. یرپذامکان هاآن اساس حل برراه تفسیر قرارداد و ارائة

                                                                                                                       
، 10، شماره 3، سال پژوهش حقوق خصوصي، «قانون تجارت الکترونیکي 46غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهي به ماده 

مبنایي برای کاربرد اصل استقالل مورد استفاده قرار  عنوانبهیل همین مناقشات منع استثمار به دل (13-10 صص ،1394

دارد اما انصاف به صحت قرارداد خدشه وارد  به دنبالدها اثر بطالن یا جبران خسارت گیرد که در وضعیت قراردامي

سازد و جبراني را نیز در پي ندارد و فقط در حقوق برخي کشورها جبران خسارت ممکن است در شرایط خاصي بر نمي

راردادهای کشي در قمنع بهرهگردد،  اساس انصاف تعدیل گردد. از دیگر سو آنچه از منع استثمار ممکن است به ذهن متبادر

ه بهای مورد حمایت باشد اما تواند یکي از زمینهکار است. در این خصول باید اذعان داشت اگرچه قراردادهای کار مي

المللي بین و سازماندر حوزه حقوق عمومي  گذارانقانونهای مورد حمایت یل اینکه امروزه حقوق کار یکي از شاخهدل

 گیرد.است، در حوزه اعمال مفاهیم حقوق بشری در حقوق خصوصي قرار نميکار 

1. Walkila, Sonya, Horiszontal Effect of Fundamental Rights in The EU Law, Groning, 

Europa Law Publishing, 2016, pp.54-55 

سفه حقوق و فلسفه ح  و فلسفه ارزش، ، درکتاب ح  و مصلحت: مقاالتي در فلهاجدی گرفتن ح دورکین رونالد، . 2

 .251-250صص ، 1381طرح نو، ، تهران ترجمه محمد راسخ،
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یگاه اصــل اســتقالل خصــوصــي پرداخته ســپس روش اعمال و آثار  در ابتدا به تعریف و جا
ستقالل خصوصي دو طرف را       هاآن کنیم و در ميبررسي  تبیین نموده و بعد موضوع تعارض ا

ــورهای آلمان    با مطالعة   نهایت    ــل در حقوق    یسو انگلتطبیقي در حقوق کشـ ، جایگاه این اصـ
 گیرد.قرار ميبررسي ایران مورد 

 یقالل خصوصاصل است گاهیجا .1
ــب قانون و  پیدایش حقوق فردی از مقوله ــت و قلمرو آن بر حسـ ای به نام آزادی بوده اسـ

س   1گردد.قواعد بازی در اجتماع معلوم مي سا ترین ح  و بنیان حقوق خصوصي آزادی   يا
شان واگذار مي        شت مردم، به خود سرنو ست که در آن  اما در کنار آن و به باور  2گردد،ا

صد    ضي در  ساوی مدني قرار دارد که آزادی را در          بع صل ت صي، ا صو صول حقوق خ ر ا
 3نماید.کنار برابری توجیه مي

  یناصـــل اول ا. زندبرابری دور مي و آزادی اصـــلحول دو  نیز رالزجان  اجتماعيِ عدالت
  يدهسازمان یاگونهبهباید  هااست که نابرابری یناصل دوم ا است که آزادی برای همه بوده و

ــدّ  ــد و هم برای تصـ ــود که هم به نفع محرومین جامعه باشـ ــب عموميْشـ همه دارای   ی مناصـ
شند.  صل اول ا    4موقعیت برابر با ضای ا ست  نیاقت سان  ةکه هم ا ها در برخورداری از زیربنایيان

  ةزمبا هم برابر باشند. ال... حیات، مالکیت، اشتغال و  هایترین حقوق فردی و جمعي، مانند ح 
ــت نیبرابری ا حفظ این ــت  که افراد  اسـ به حقوق یکدیگر به برقراری روابط     یازی بدون دسـ

 اجتماعي بپردازند.

ــفات تفکیک ــه چیز ميکانت از لحاظ حقوقي صـ ــهروند را سـ ي داند: اولناپذیر یک شـ
ت کند مگر قانوني که خود با آن موافقبدان معنا که از هیچ قانوني اطاعت نمي ،اختیار قانوني

 گونه برتری اخالقي برای مردم نسبت به یچهبه این عنوان که  ،ست؛ دوم تساوی مدني  کرده ا
                                                                                                                       

 .221 ل ،1384، تهران، کارنامه، 3چاپ  ،در هوای ح  و عدالت از حقوق طبیعي تا حقوق بشر. موحد محمدعلي، 1

2. Sturner, Michael, How Autonomous Should Private Law Be? Elements of private Law 

Constitution, in European Contract Law and Charter of Fundamental rights, edited by 

Hugh Collins, Itersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2017, p. 35. 

لوم حقوق و عمجله دانشکده ، ترجمه دکتر علیرضا محمدزاده وادقاني، «اصل کلي حقوق و حقوق موضوعه». بوالنژه ژان، 3
 .81، ل 1376 ،36، دوره 1058، شماره پیاپي سیاسي

4. Rawls, John, A Theory of Justice, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard 

University Press Cambridge Massachusetts, Revised Edition, 1999 (first ed. 1971), p. 

53. 
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شناخته نمي  ستقالل مدني، یعني هستي و بقای او در جامعه ناشي از انتخاب و        او  سوم ا شود؛ 
عداد خود او       ــت جة اسـ که نتی عة     عنوانبه گزینش ســــایر افراد نیســــت، بل جام ــوی از  عضـ

 1است. المنافعمشترک

 فگر آزادی و برابری است. استقالل خصوصي معرا    رف دیگر کرامت انساني تضمین  از ط
ــت.  ــاني، آزادی و برابری اسـ ــانيْ  حیثیت انسـ ــل مزبور با تأکید بر کرامت انسـ   از این نظر اصـ

ضمین  شه در بنیادی   گر آزادی و برابری طرفت ست که ری شری دارد. با ای ترین ح ها ن  های ب
سان مستلزم احترام به ح ا  احترام به شخصی  »وصف   مبنای   2.«گری فردی اوست خودتعیین ت ان

پایة  خودتعیین ح ا ــاني توجیه مي    گری نیز بر  مام  محور ت عنوانبه کرامت   گردد.کرامت انسـ
تواند از زندگي خود  يمآن انسـان   اسـاس  ی حقوق بنیادین شـناخته شـده اسـت که بر   هاارزش

ــرافت  نفسعزتلذت برده و حفظ  ــته و  و ش ــایس ــدهحفاظتیک زندگي ش  ی را در دنیایاش
تواند از دو منظر در حقوق قراردادی  از این نظر ح  کرامت انســاني مي  3مدرن داشــته باشــد.  

محدودیت. در منظر اول، به انسان توانایي اعطاء    یجادکنندةاقدرت و  ةاعطاکنندنگریسته شود:   
ستقل اعما خود را به نماید که ارادةمي ساني ورای  ل نماید. در مقابل منحو م نظر دوم، کرامت ان
ــت را اگر مخالف      ارادة ــده اسـ ــت و حتي قراردادی را که با انتخاب ارادی منعقد شـ افراد اسـ

سازد.     شد محدود  ساني با ست که توضی      این موضوع در کنار آزادی توجیه  4کرامت ان پذیر ا
درصــدد برقراری تعادل و تســاوی  قراردادها آزادی در حوزةآن خواهد رفت. از ســوی دیگر 

 هاست.طرف
ــي    ــوص ــتقالل خص ــکیل مي   تنهانهلذا اس ــي را تش ــوص دهد، بلکه اجرای  بنیان حقوق خص

ستگي به این اصل    آزادی ي  ساس  ا های بنیادین و همچنین ورود و فعالیت در بازار و اقتصاد نیز ب

                                                                                                                       
 .170 ل، 1393، تهران، نقش و نگار، 4چاپ  ، ترجمه منوچهر صانعي دره بیدی،فلسفه حقوق. کانت ایمانوئل، 1

2. Pinto Oliveria Nuno Manuel, MacCrorie Benedita, Anti-discrimination Rules in 

European Contract Law, in Constitutional Values and European Contract Law, The 

Netherlands, Wolsters Kluwer Law & Business (Kluwer Law International BV),2008, p. 

113. 

3. Lytvynyuk Anna, Fundamental Rights Operation in Privat Law, (Hamburg, Verlag 

Dr. Kovac Pub., 2010, p. 36. 

4. Marella, Rosaria Maria, Human Dignity in a Different light: European Contract Law, 

Social Dignity and The Retreat of The Welfar State, in Constitutional Values and 

European Contract Law, (Pub. Wolsters Kluwer Law & Business (Kluwer Law 

International BV),The Netherlands, First ed., 2008),pp. 129-130. 
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ــان، برخوردی از مواد یک تا ســـه اعالمیة جهاني حقوق بشـــر بر آزاد به دنی 1دارد. ا آمدن انسـ
اچه  دیبها و ح  زندگي آزاد و امنیت شخصي اشاره کرده است. در خصول برابری نیز آزادی

جهاني بشـــر بر حیثیت ذاتي و یکســـاني حقوق افراد تأکید دارد و در  ةو مواد یک و دو اعالمی
 میثاقین نیز بر آن تأکید شده است. 2 ةدیباچه و ماد

سیاری   صول حقوق از این نظر ب س   از ا سا شر مبتني بر آزادی ا دی ها و حقوق فري و حقوق ب
محور اعمال اراده و خواست شخص   آزادیْاست. به ویژه اینکه کرامت انساني مبنای آن باشد. 

لي خصوصي اص    با این وصف استقاللِ   محور تعادل در حقوق و تکالیف خواهد بود. و برابریْ
 حقوق بشری تلقي گردیده است.

 ق حقوق قراردادی با اصل استقالل خصوصیانطبا .1-1

صل آزادی قراردادی   ست  ینانقش ا طور  سازد، امور حقوقي خود را به که طرفین را قادر مي ا
ــتقل و بر گری با تنظیم قرارداد شـــکل داده و دولت نیز با احترام به آن، خودتعیین اســـاس مسـ

دولت و محاکم   ةن اصل، عدم مداخل طرفین را مجبور به اجرای قراردادشان نماید. یک وجه ای 
  وچراچونيبشود. تبعیت های منفي شناخته ميدر محتوای قرارداد است که تحت عنوان آزادی

اســت، خود ممکن  18و  17 در قرونگرایي فایده ةاز فلســفهای منفي که برخاســته از آزادی
سبب بهره   ستفاده از طرف ضعیف شوند.       است  سوءا ، نگاه مدرنِ اخالق و وجه دیگر 2کشي و 

سو با اصل برابری و منع استثمار قدم    حقوق قراردادی است که هم  در حوزهسیاست به آزادی   
ست   آزادی،  این وجهِ 4شود. های مثبت یاد ميآزادیتحت عنوان  از آنو  3داردبرمي بدان معنا

                                                                                                                       
1. Leible, Stefan, Fundamental Freedoms and European Contract Law, in Constitutional 

Values and European Contract Law (The Netherlands, Wolsters Kluwer Law & 

Business, 2008, p. 65. 

2. Macqueen Hectrol, Bogle, Stephen, Private Autonomy and The Protection of The 

Weaker Party: Historical, In General Principles of Law: European and Comparative 

Perspective, edited by Vogenauer & Weatherill, Stefan & Stefan, Hart Publishing, 

Orgeon, Oxford and Portland, 2017, p.272. 

3. Kimel, Dori, Personal Freedom and The Protection of The Weaker Through The Lens 

of Contract: Jurisprudetion Overview,in General Principles of Law: European and 

Comparative Perspective, edited by Vogenauer & Weatherill, Stefan& Stefan, Orgeon, 

Hart Publishing, Oxford and Portland, 2017,p.299. 

4. Cserne, Péter, “Reasons for Limiting Freedom of Contract: Questions of Philosophy 

and Policy”, Legal Theory: HU ISSN 1588-080X, N. 1, Jogelméleti Szemle, április 9, 

2013,p.5. 
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ــخص  ــاس برکه ش ــخیص خود با  اس ــمیمي را اتخاذ و اجرکامل یاراختتش نماید. این  ا مي، تص
درواقع وجه مثبت آزادی، در  1شـــود.واقعي و مســـتقل نامیده مي ةهمان چیزی اســـت که اراد

  ینبرلفیلســوف معروف آیزیا  ةزمین در این 3و رشــد آزادانه شــخصــیت اســت. 2گریخودتعیین
بیر نموده مقاله، آزادی را در دو مفهوم مثبت و منفي تع    نام چهار  ( در اثر خود به 1909-1997)

سان مختارانه و کارگزارانه برای تمام        ست که ان شي از معنای عقالني ا ست: آزادی مثبت، بخ ا
ــمیم  ــد، تص آزادی منفي، نبودن بند و  4گیری نماید.امور زندگي خود بدون اینکه کارپذیر باش

 5محدودیت است.

ن به دو نظریه توا، در مورد اصـــل آزادی، ميیادشـــدهدر نگاه تاریخي و فلســـفي به وجوه 
شاره نمود: نظری  راجع س  ةبه حقوق قراردادی ا س  ةسنتي( و نظری ) یککال مدرن(. ) یکنئوکال
ریزی شــده اســت. از اینهای قرارداد طرحطرف ةجانبصــالحیت همه یةبر پاکالســیک  ةنظری

اشته  ها نقشي منفعل دگردد. در این نظریه دادگاهجهت قرارداد یک امر خصوصي محسوب مي
سئول توزیع حقوق و  ةدر نحوو  در  6کنند.قراردادی تحت عنوان عدالت، دخالت نمي هاییتم
ــیک،   یة نظر ــول  یة بر پا بلکه قرارداد   ،حاکمیت اراده نبوده   فرضِبرابری پیش تنها نه کالسـ اصـ

ستي قانوني   س پوزیتیوی ههرگونه محدودیت در اراده، فارغ از هرگونه نظری در آنکه  شده  یرتف
وجود تبعیت  با این 7گردد.اصــول هنجاری تفســیر مي و یاهای رفاه عمومي یا عدالت اجتماعي 

شود قرارداد بیشتر از آنکه انعکاسي از انتخاب     از اصل آزادی قراردادی سبب مي   وچراچونيب
 لذا 8شد. طرف قوی با ةها باشد، انعکاسي از اراد  طرف ةجانبهمه ةعمال اراداِ ةنتیج آزاد و یا در

ــیک پدید آمد که       نظریه دیگری تحت عنوان تئوری نئ   هنجارهایي چون عدالت      در آنکالسـ

                                                                                                                       
1. Macqueen & Bogle, Op. cit., p. 273. 

2. Self-determination 

3. Colombi Ciacchi, Aurelia, “Party Automony as a Fundamental Right in the European 

Union”, European Review of Contract Law, 6 ERCL, vol. 3, 2010, p. 2. 

 .250-249 ، صص1368تهران، خوارزمي،  ، ترجمه محمدعلي موحد،چهار مقاله درباره آزادیین آیزیا، برل. 4

 . همان.5

6. Hahlo, H. R, “Unfair Contract Terms in Civil-Law Systems”, SA Law Journal, vol. 

98, 1981, p. 70. 

7 Ibid, p 52. 

 7، دوره 2ماره ، شمطالعات حقوق تطبیقي، «عنوان مبنایي برای کنترل قراردادزني بهنابرابر قدرت چانه». کرمي سکینه، 8

فصلنامه حقوق  ،«کنندههای آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرفمحدودیت»کاتوزیان ناصر،  - 694 ، ل1395
 .323ل ، 1387، 38، دوره 3، شماره سیاسي و علومدانشکده حقوق 
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ــاني و ح    ــ  های اجتماعي، کرامت انسـ ــاسـ این تئوری رویکردی  1کنند. آفریني ميي نقشاسـ
صدد     شته و در ست فراتکنیکي دا شد  باید  نحو هنجاری چگونهکه حقوق قراردادی به آن ا و با

  ةترین روش در صــحنرویکرد برخالف تئوری کالســیک، عادالنه در این 2ابد.تکامل ی چگونه
ــت. ةطرفي و عدم مداخله و یا مداخل   تقابل منافع قراردادی، بي    ــ  منط  3محدود، نیسـ ــاسـ ي  اسـ

سیک، متمرکز   ساو تئوری نئوکال ست. از این  یبر ت های فردی، فرد را جهت آزادیبین افراد ا
منجر ها نباید    اما این آزادی  ،خود را از روی اختیار اعمال کنند    ةو ارادگذارند تا ح     آزاد مي

 موقعیت نابرابر توسط دیگری شود. اساس براستثمار یکي  به
عنوان یکي  ضرورت دارد آزادی قراردادی به  دو رویکرد فوقْ قرار دادنهم  در کناربرای 
ار قري مورد تحلیل اساس   هایط با سایر ح  در ارتبا کنار و، در شده  شناخته هایي بنیادین از ح 

-یکي آزادی در حقوق عمومية جدا،  نباید آزادی قراردادی را در دو زمین    رو ینهمیرد. از گ
  گردد کهي مفهومي تلقاباید  بلکه 4؛نمودبررسي  ،اساسي و دیگری آزادی در حقوق خصوصي

س   ن ح ِهم مبیّ سا س     ةي فرد در حوزا نه  دور از هرگوبه تِ طرفْحقوق خصوصي مبتني بر خوا
او. مقتضــي آن، امکان  ةمداخله باشــد و هم تضــمیني برای حفظ شــئون انســاني، کرامت و اراد

 های قرارداد است.طرف از فشاردور عمالِ خواستِ تمام و کمال و بهاِ
ساوی حقوق         صي در حقوق قراردادی، بر ت صو ستقالل خ شرایط    یف طرفو تکالا ها در 

ــاس بر این 5ید دارد. نابرابر تأک   ــود،  آزادی تأکید مي های خالّ  حالي که بر جنبه   یندرع اسـ شـ
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  ینبه هم 1نماید.نقش مي یها ایفایف طرفو تکالاصـــل برابری در برقراری تعادل میان حقوق 
د و از کالسیک و نئوکالسیک را برقرار ساز ةتواند آشتي میان نظریبهترین اصلي که مي  جهت

ه مثبت آزادی قراردادی تلقي گردد، اصــل اســتقالل خصــوصــي اســت. اصــل  وج جهتي خودْ
ساني، بیانگر ح ا           صیت ان شخ شتر احترام به  ضمن تأکید هرچه بی شده در حقوق قراردادی    یاد

به خودتعیین   خودتعیین قدان احترام  عدم وجود حقوق    گری فردی اســــت. ف نای  به مع   گری 
تواند  شــخص مي 3گریْی تعیینشــدهشــناخته  اح اســاس بریان م ینادر  2ي خواهد بود.اســاســ

ــمیم خود را در تمام زمینه     ــایت      ها، به  آزادانه تصـ مندی، اتخاذ    دور از هرگونه مداخله، با رضـ
سیاری   4نماید. شری را مي هااز ح بنیان ب ساني یا  ی ب توان در این ح  یافت، مثالً ح  کرامت ان
 5ســت.گری اي نشــأت گرفته از ح  یا اصــل خودتعیینیا برابری افراد، همگ وآمدرفتآزادی 

ضع  ینادر  سبب مي      و ستقالل خصوصي  شخص به   یت ا ست زعم خود بتواند بهشود  قل و طور م
اجتماعي، زندگي مســتقل و مطلوب خود را -ی برابر اقتصــادیهافرصــتها و یتموقعهمراه با 

 6انتخاب نماید.
ــه در ح ا واح ا خودتعیین ــمیني برای؛ الترِ برابری داردگری خودْ ریش  زیرا برابری هم تض

دارد و هم تعادل میان حفظ شـــئون انســـاني اســـت که احترام به اراده را در حدّ کمال پاس مي
انه  طلبها نیز مساواتاً رویکرد حقوق بشر به تمام ح اساس 7سازد. حقوق و تکالیف را برقرار مي

شــرایط برابر  را درآورده و حقوق خود  به دســتها را برابر، فرصــت طوربه هاانســاناســت تا 

                                                                                                                       
1. Colombi Ciacchi, Op. cit., p. 3. 

2. Pinto, Op. cit., p.201. 
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صل برابری         رهاورد ینادر  1اعمال نمایند. صل حاکمیت اراده دوشادوش ا ست که ا ضروری ا
ــود.تعریف  ــاس ، حاکمیت ارادهمدل ینادر  2ش ــخال امکان اعمال   اس ــت، اما اش قرارداد اس

  به اصل برابری، باعث اخالل در استقاللین سبب خدشه به همنحو برابر دارند. حقوق خود را به
را  قدری اهمیت یافته است که برابری پردازان بهبرخي نظریه در نظرگردد. این موضوع  فرد مي
شي   شي تلقي نموده که محصول    تر از آزادی ميو بنیادی ترمهمارز دانند و حتي آزادی را ارز

کي از قواعد عالي اســت که صــحت قرارداد ها یبرخي برآنند که برابری طرف 3برابری اســت.
یل حفظ  به دل، محدودیت وارده به آزادی گفتباید  دور از اغراقاما به 4منوط به رعایت است.

سو   گردد. حتي همبرابری، تجاوز به آزادی در انتخاب طرف یا محتوای قرارداد محسوب نمي 
اردادی، فرض آزادی قریه کالسیک، پیش ردر نظتوان ادعا نمود پردازان نیز ميبا بعضي نظریه 
ست. برابری طرف سنتي نظیر منع   5ها بوده ا تدلیس، لزوم ارائة اطالعات  اما از آنجاکه نهادهای 
اعمال نشــده اســت، حمایت  طور کامل در قرارداداکراه در شــرایطي که اراده بهدرســت و منع 

ساس   کافي وکامل از ح  گری  ، اصل برابری با تکیه بر ح ا خودتعیین اندي فرد را لحاظ نکردها
ــد.        ــتقالل اراده خواهد شـ ــل حاکمیت اراده، منجر به اسـ تقدّس  باید  ،بدین منظور درکنار اصـ

ــده و در مقابل، ادارة آن با معیار معقولیت، حفظ           ــته شـ ــنتي، کنار گذاشـ قرارداد، به مفهوم سـ
ــتقالل و رعایت ارزش    الک عمل قرارگیرد. این مالک  های فردی و اجتماعي، م  برابری، اسـ

شــود که اصــل حاکمیت اراده همچنان اصــلي پایدار و بنیادین در ایجاد ماهیت  منجر به این مي
شد. از این        شرایط برابر با ستقل افراد در  شد، اما جوهرة آن احترام به ارادة م   اعتباری قرارداد با

ــترة تعهدات قراردادی نیز تابعي از خواســـت واقعي روند را  باشـــد. اینها ميطرف طری ْ گسـ

                                                                                                                       
تهران، ) ، ترجمه مشتاق زرگوش و مجتبي همتي،هاي، ماهیت، قلمرو، محتوا و نارسایي( مبانهاح حقوق )فلسفه . جونز پیتر، 1

 .126 ( ل1392میزان، 

2 Gutmann, Thomas, “Some Preliminary Remarks on Liberal Theory of Contract, Law 

and Contemporary Problems”, No. 2, Vol. 76:39, 2013, p. 40. 

 .337-334. موحد، منبع پیشین، صص 3

 .89 ، ل1390تهران، میزان،  ، ترجمه مجید ادیب،حقوق تعهدات: قراردادها. لوک اوبر ژان، کوالر دوتیول فرانسوا، 4

5. Shiffrin, Seana Valentine, The Divergence of Contract and Promise, Harvard Law 

Review, Vol. 120, 2007, in Perspectives on Contract Law, edited by Rany E. Barnet, 

(New York, Wolters Kluwer Law & Business, Fourth edition, 2009, pp.290-293.& 

Cohen, Morris R., The Basis of Contract, 4 Harv. L. Rev. 533, 1933, New York, Pub. 

Harvard Law Review Association, in Perspectives on Contract Law, edited by Rany E. 

Barnet, Fourth edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2009, pp. 192, 196. 
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اند که آزادی قراردادی اصلي عام بوده، اما استقالل خصوصي  بعضي دیگر اینگونه توجیه کرده
رسد اصل آزادی قراردادی درکنار  نظر مياما به 1زند،را تخصیص ميعنوان اصلي خال، آنبه

 .شودسیر مياصولي نظیر استقالل خصوصي، برابری و یا منع تبعیض تف
صي به      صو ستقالل خ یک  ةکنندی حقوق قراردادی، توجیهدهندهسازمان  ةعنوان یک ایدا

ست،       ساختاری ا سم  سیک و احترام به آزادی  ةف نظریسو معرا از یک کهیطوربهپلورالی کال
گری  خودتعیین ف ح اقراردادی، معرا ردیف آزادیِهم خودْ ســـو یگردمنفي اســـت و از  های
تواند به اصل استقالل خود در مقابل دیگری استناد کند. در    هر طرف مي هر قرارداددر  2ست. ا

صي، کیفیتي       ستقالل خصو ست که    از وجداناین دیدگاه ا شخال ا ابط با در روباید  دروني ا
به  ایراداتي  گفت: اوالً  باید    این نظریه  یه در توج 3اعمال گردد.  يو متعارف طور معقول دیگران 
به دخیل نمودن   که مر  یا انصـــاف       هایي ارزشبوط  لت  عدا ثل انواع  ــتلزم     م که هریک مسـ
سترده بحث ست، وجود ندارد. درواقع در نظری  هایي گ هایي  به تئوری گاههیچمورد پذیرش،  ةا
ه شرحي   ب قرارداد دربازتوزیع ثروت شود، اشاره ندارد. ثانیاً روش توجیهي مداخله    به منجرکه 
پذیرد که در آن محاکم ميســازی غیرمســتقیم صــورت ميياســاســ طری آمد، از  خواهدکه 

ــي   طری  ازبنیادین در روابط افقي  از حقوقتوانند به حمایت    ــوصـ  وهمین قواعد حقوق خصـ
زني،  چانه قدرت درمواردِ عدم تعادل  همة درقراردادی گام بردارند. ثالثاً اصـــل آزادی  حقوق

بلکه ممکن است گاهي قیدی یا   خورد،همیشه تخصیص نمي  اصل لزوم،   و یاشود  تحدید نمي
ــتناد به      خودتعیین ها جهت احتراز از نقض ح ا  تکلیفي برای طرف ــود. درنتیجه اسـ گری بار شـ

ستقالل خصوصي طرفین موجب مي       صل ا شرایط و موقعیت طرفین و   هر درشود که  ا پرونده 
قراردادی که یک طرف آن ضعیف    محتوای آن در نظر گرفته شود و حمایت همیشگي در هر  

 است، صورت نگیرد.
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 روش اعمال اصل .1-2
 ی از طري فرد در قرارداد، اســاســ   هایعنوان ح گری بهخودتعیین لحاظ کردن برابری و ح ا

سازی حقوق خصوصي بدان معناست که حقوق      ياساس   است.  یرپذامکانسازی  ياساس   تئوری
ــنتي  یبنیادین افراد از قلمرو ــده و در روابط افقي  -ابطه عمودیِ دولترخود )س فرد( خارج ش

س    تئوری 1شهروندان نیز قرار گیرد.  سا س    سازی، با پایه قرار دادن هنجارهای يا سا شیو ا   ةي به 
سایر گرایش      صي و هم در  صو شکیل مي    ةها، یک پیکرواحد، هم در حقوق خ شترک را ت م

تأثیر   2گردد.حقوق عمومي مي که خود منجر به زوال مرزهای تمایز حقوق خصــوصــي و دهد
س    حقوق سا ست  ینهزم یناي در ا لکه  ب ،به معنای حاکمیت حقوق عمومي بر حقوق قراردادها نی

ست که حقوق  بر روابطمنظور همان اعمال حقوق قراردادها  س    طرفین ا سا ش  یادینو بني ا ری ب
ــ  گیرد.در آن مورد حمایت قرار مي   ــاسـ ــازی حقوق قرارداد ياسـ دنبال تقویت و   به  تنها نه سـ

زادی نیز ج تئوری آبلکه مروّ ،ي و حقوق بنیادین بشری در قرارداد استاساس جایگزینيِ اصول
ست.  س    تئوری یزمینهتفکر پیش 3ه سا ست که حقوق قراردادی به   يا خود  خودیسازی این نی

که   است  نیاسیستمي برای اعمال و اجرای حقوق بنیادین بین اشخال خصوصي باشد، بلکه         
بنیادین با ابزارهای حقوق خصــوصــي،   و حقوقها ســیســتمي برای حفاظت و حمایت از ارزش

   4ایجاد شود.
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ترین محور نفوذ آن در قرارداد،  مناسب  اصل استقالل خصوصيْ      نظر به وجه حقوق بشریِ 
س    از طری  سا ستقیم مي   يا شد. از این سازی غیرم س    براینظر با سا شده    يا سازی دو روش بیان 
ست:  س    ا سا ستقیم و   يا س    سازی م سا ستقیم   يا ستقیم هر یک از   یرگذاریتأثدر  .سازی غیرم م

ــت به قواعد   طرفین مي ــتناد کند و دادگاه بدون برگش ــتقیماً اس تواند به حقوق بنیادین خود مس
هد و اگر هم به موادی از قواعد قانوني دحقوق بنیادین را مورد لحاظ قرار  ،حقوق خصــوصــي

شود، فقط     در حوزه حقو یک پوشش در رسیدن به نتایج مطلوب    عنوانبهق خصوصي ارجاع 
و قواعد  برای تفســیر قوانین بخشالهام يحقوق بشــر منبع ،در تأثیرگذاری غیرمســتقیم 1.اســت

ي برای تقویت موضع استنادکننده،  اساس هایح  روشدر این  2گیرد.قرار ميحقوق خصوصي 
از این 3گردد.توسط قاضي اعمال مي   ،تفسیر  در پرتو بخشالهاماصول راهنما و   عنوانبهصرفاً  

حقوق بنیادین اجرا قرار  یهاارزشغیرمستقیم قواعد حقوق قراردادی در لوای   ةجهت در شیو 
 گردند.مي

 و معیارهای اصل کاربرد .1-3
ه  است، دارای آثار مختلفي است ک   مدنظراصل استقالل خصوصي با وجهي که از منع استثمار      

 آن حمایت از طرف ضعیف و مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه است. ینترهمم

صول  ینادر  ضعیف  خ ست،   مال و یا، اینکه معیار  صفانه بودن قرارداد چی حل  م ک غیرمن
کننده یا کارگر، به زیرا ممکن است طرف ضعیف در بعضي مواقع، نظیر مصرف     ؛ سؤال است  

شته باشد و یا شرطي به    معنای واقعي ضعیف نبوده و نیاز به حما  اما  ،ظاهر ناعادالنه باشد یت ندا
و  يدوست نوع اخیر، حمایت، خود ضدّ  یتدر وضع خال، غیرمنصفانه نباشد.    واحوالاوضاع در 

 نقض حقوق بنیادین است.

کننده  بازار، مصــرف در ســاختارمعیار ضــعف، عموماً این اعتقاد وجود دارد که  در مورد
ضعیف قرار دارد نقش منفعل دارد و در  ست   اما این ایده به؛ موقعیت  زیرا  ؛شدت مورد انتقاد ا

ــیاری از معامالت  ،دربردارنده معیاری ثابت نبوده تنهانه اد بودنِ طرف قرارد باوجودبلکه در بس
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رسد معیار ضعف، به دو   نظر ميبرد. بهط، طرف ضعیف نیز سود فراواني مي  بنگاه اقتصادی مسلا  
 گردد. هوی تقسیم مينوع شکلي و ما

ــعفي که مربوط ــت که تحت عنوان    ةبه مرحل ض ــکیل قرارداد اس مذاکرات و در فرایند تش
مذاکرات مربوط  یاندر جرنوع فرایند، رعایت انصاف  یندر اشود. یاد مي از آنضعف شکلي 

 ةرحلم به انعقاد قرارداد است که درصدد تعادل در جریان تشکیل عقد است. درواقع چنانچه در
شــدن قرارداد و اجحافي شــدن   زني، منجر به ظالمانهانعقاد، نابرابری و عدم تعادل قدرت چانه

شکلي را مي      ست. معیار  شمول حمایت ا سته کلي قرار داد:  بخشي از آن گردد، م توان در دو د
از  متفاوت  های فردیْ اقتصـــادی. زمینه  -های اجتماعي  های فردی و دیگری زمینه  یکي زمینه 

اش در موقعیت قدرت شخصي   هاییژگيوبا توجه به شرایط و   طرفیکعیوب رضاست که   
گیری نماید که از نحو معقوالنه تصــمیمتواند بهگیرد و در نتیجه نميزني ضــعیف قرار ميچانه

ضعف  شي از رابطه خال   گردد. عوامل آن ميمحور یاد مي-آن تحت عنوان نابرابری  تواند نا
ضطرار،        حا ضعیف بنا به اعتماد و یا تحت تأثیر یک فامیلي، ا شخص  شد که  کم بین طرفین با

اقتصــادی در واقع ناشــي از -های اجتماعينیازمندی و یا عدم مهارت ایجاد شــده اســت. زمینه
ست   صادی حاکم بر بازار ا يمحور از آن یاد م-که تحت عنوان نابرابری قدرت ناکارآمدی اقت

   1شود.
 طور غیرمعقولي گزاف باشد. نمونهاجرای قرارداد، به و یااهوی زماني است که مفاد معیار م

ــروط، حقوق و تکالیف طرفین         ــین، شـ  یا  وبارز آن فقدان تعادل معقول و متعارفي میان عوضـ
که سودمندی معقولي   طوریهدشواری اجرای قرارداد برخالف متعارف و شئون انساني است، ب    

  2اشته باشد.برای طرفین دربرند

                                                                                                                       
 .699-696. کرمي، منبع پیشین، صص 1

ات موجود در اتحادیه اروپا در این زمینه است که . گام مهم حمایت از طرف ضعیف و مقابله با شروط غیرمنصفانه، مقرر2

درباره شروط غیرمنصفانه در  1993شورای اتحادیه اروپا سال  13/93ین مقررات، دستورالعمل شماره ترمهمیکي از 

نیت حسن آنچهطور خال مورد مذاکره واقع نشده، اگر برخالف به که يشرط، 3قراردادهای مصرف است. وف  ماده 

کننده ایجاد نماید، غیرمنصفانه نموده نماید، عدم تعادل مهمي در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به ضرر مصرفيایجاب م

طور غیرحصری معرفي دستورالعمل مزبور، هفده مورد از مصادی  غیرمنصفانه ماهوی را به 3ماده  3است. متن پیوست بند 

 کند.مي
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  لکه، بکافي نیســت طرفیک قلمداد کردنتنهایي برای ضــعیف از این معیارها به یکیچه
 با هم درنظر گرفته شود.باید  هم معیار شکلي و هم ماهوی

 طرفین قرارداد تعارض استقالل خصوصی .2
 اما تأکید آن بر آزادی فرد در فضــا و ،اســتقالل خصــوصــي تعبیر دیگری از فردگرایي اســت 

که بتواند برای خود تصــمیم  طوریهاش در مقابل زندگي عمومي اســت، بزندگي خصــوصــي
آزادانه گرفته و منافع خود را در راستای سالی  خود و نیازهای خود در روابط با دیگران تعیین   

ند و   لت      یندرعک ــمیم و مقررات دو به تصـ حال این آزادی مطل  نبوده و در گروی احترام 
ست.  ستقالل          1دموکراتیک ا ستقالل یک فرد مبتني بر ا ستقالل خصوصي، ا در این تعریف از ا

 گردد.دیگری تعریف و تشری  مي
پیام اصــل  ینترمهمحقي اســت.  هر صــاحبها، حداقل انتظار متعارف برخورد برابر با ح 

ــاوات  ــت طلبانه با ح    بنیادین برابری، برخورد مسـ اما حل تعارض دو ح  با یکدیگر در       ،هاسـ
های متفاوت و یا یکسان برخوردار هستند، کار آساني نیست.    وابط افقي که دو شخص از ح  ر

سله    ینهزم ینادر  ست.   ضابطه  مراتبسل شده ا ست هر طرف   طوربه 2مندی ارائه ن مثال ممکن ا
آزادی بیان و دیگری حریم خصـــوصـــي   طرفیکقرارداد به ح  بنیادین متفاوت با دیگری، 

ستناد کنند و یا   ستناد کنند. حال کدام بر         ا صي خود ا صو ستقالل خ ست دو طرف به ا ممکن ا
شته و مرجّ  ستقالل خصوصي        دیگری ترجی  دا ستناد به ا ست؟ در بحث ا ، طرفیک  آن چی

سئل   آزادی یکي بر آزادی طرف دیگر ترجی  داده مي تزاحم دو ح  آزادی و رفع  ةشود که م
 آید.پیش مي هاآنتعارض 

عارض ح   مداد کردن  ترمهمجز  ایبا یکدیگر، چاره     ها در ت وجود   آن و ترجی  یکي قل
اصــل تناســب   اســتفاده از ، ســنجش آثار اعمال هر حقي با بهترین روش ینهزم ینادر  3ندارد.

                                                                                                                       
1. Mak, Op. cit., p. 201. 

2. Sturner, Op. cit., p. 38. 

 یدسي فاطم یدسقاری و  13-12صص  ،1385 ،10، حقوق اسالمي، شماره «هایتحدید حقوق و آزاد»نیا ناصر، قربان. 3

ه تهران، مؤسس ، دفتر یکم،ی بر مباحث نظری: مفاهیم، مباني، قلمرو و منابعدرآمد حقوق بشر در جهان معاصر:، محمد

 .181-180صص  ،1388، 2شهر دانش، چاپ ی حقوقي هاپژوهشمطالعات و 
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  ینادر  2گیرد.قرار ميمقایسه   موردضررها و آثار هر یک،  طور موردی در این روش به 1.است 
ــدت آثار نق  حالت ــخیص ش ــوع باید  ض،برای تش یک هنجار بر هنجار دیگری در همان موض

ــود. مثالً در تعارض میان ح ا ــته شـ ــاني با ح ا برتر دانسـ د، قراردا طرفیکمادی  کرامت انسـ
اما همیشــه به این    ،های مادی دارای ارجحیت بیشــتری هســتند ارزش کرامت در مقابل ارزش

ست. ترجی  هنجاری برهنجار دیگر در هر نظام     شد.    سادگي نی ست متفاوت با حقوقي ممکن ا
ظام   یادین      های حقوقي نیز در داخل ن عادل میان حقوق بن   ایها وارد حوزه دادگاه  ،در جریان ت

ستای عدالت اجتماعي به     هاییکاز تکنفراتر  شده و دررا اقدام  طرفیکح   ترجی حقوقي 
ــترین    اهداف هر ح  را در نظر د باید    در ابتدا  ینه زم ینادر  نمایند.  مي ــت و حقي که بیشـ اشـ

 این میان دراما  شــود، ترجی  داده شــود،بر آن وارد ميموردنظر محدودیت متناســب با هدف 
شت را در نظر  امر دوباید  سب با منافع عمومي و فردی تمحدودیت م و مقداراندازه  ،: اولدا  ،نا

شود  منجر بهکه ترجی  طوریهب ستثناء   ةسبب غلب  و یا تغییر ماهیت ح  ن صل ا  ،دوم .گرددن بر ا
ــروری و به  ةتا انداز   ح تحدید    ــورت گیرد.  ضـ ــورت 3قدر نیاز صـ از حیث   نه  نتوان  که يدرصـ

محدودیت وارد بر هدف ح  یا هنجار موردنظر آن و نه از حیث شدت آثار سوء نقض و نه از   
  ایهروش و ابزار اید مطاب  همانحقي را بر ح  دیگر ترجی  داد، حیث منافع از دســت رفته،  

 عمل نمود. ينظم عمومبر حقوق قراردادی نظیر سنتي حاکم 
یادین، پروند     در بحث  ین پرونده ترجالب   تســـت اچ.آی.وی. در   ةرفع تعارض دو ح  بن

پرونده دندانپزشــکي که در حین جراحي دســتش را بریده و با خون بیمار  یندر ااســت.  4هلند
ست اچ.آی.وی. از بیمار نمود       ضای ت شت، تقا ست     تماس دا شده ا شود آلوده ن ما ا ،تا مطمئن 

شد که بیمار یکي  بیمار از انجام آزمایش خودداری نمود. احتمال وجود ایدز ازآنجا تشدید مي
، دادگاه پزشک دنداناز افراد وابسته به جمعیت دارای احتمال بیماری ایدز بود. بعد از شکایت   

ــک داد و دفاعیات بیمار ب    نفع دندان  هلند حکم به   ا این ادعا که یکي از حقوق بنیادین او،    پزشـ
ح  ندارد او را مجبور به انجام آزمایش پزشــکي    کسیچهح  بر تمامیت جســماني اســت و  

                                                                                                                       
1. Sturner, Op. cit., pp. 46-47. 

2. Busch, Christoph, Fundamental Rights and Private Law in the EU Member States, in 

EU Compendium Fundamental Rights and Private Law:A Practical Tool for Judges, 

Munich, European Law Publisher, First ed., University of Osnabruck, 2011, p. 17. 

3. Ibid, p. 157-158. 

4. HR 12 December 2003N J 2004,117(HIV- test II; deotist) 
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ــویي  1نماید، مردود اعالم کرد. ــکدنداندر این پرونده از س ــود که   پزش برای اینکه مطمئن ش
گرفت هفته قرار مي 6مدت شدیدی برای  یهامراقبتتحت باید  باشد، دارای بیماری ایدز نمي

ضطراب را تحمل مي  6و تا  سو نمود. ماه نیز این ا ستناد به ح  بنیادین      یاز  ضمن ا دیگر بیمار 
شک از وقوع چنین اتفاقاتي     سمي خود، مدعي بود پز اید ب کار مطلع بوده و یندر حتمامیت ج

ــکدندان  ود: ح امتعارض مواجه ب   دو ح آورد. دادگاه با   عمل مي احتیاط الزم را به   بر  پزشـ
مبتني بر ) يجســمروحي و  یفرســاطاقتاز وضــعیت خود و عدم ورود در یک پروســه  اطالع

مبتني بر اصــل خود )جســمي  یتبر تمامبیمار  اصــل حفظ ســالمت و حیات جســماني( و ح ا 
مابین  به قرارداد درماني خصــوصــي في ســویکهلند نیز از  يعال یواند 2اســتقالل خصــوصــي(.

ــرار بیمار و حقوق بنیادین او    طرفین ــل     باید    که در آن اسـ ــو با اصـ رعایت گردد و از دیگرسـ
در ابتالیش به ایدز توجه   پزشک دنداناحتیاطي خود بي حالیندرعسالمت جسماني پزشک و    

محرز بوده و آزمایش برای  پزشکدنداننیت با این موضوع که حسن يعال یواندداشت. نهایتاً 
سیار ناچیز حقوق بنیادین او بوده  هدربردارندبیمار  صل   بنیادین پزشک را مخالف  ح ا ،نقض ب ا

ــته، او را ملزم به انجام آزمایش نمود.  ــتقالل خصــوصــي بیمار در قرارداد ندانس این پرونده  3اس
ــت که نقض حقوق بنیادین در تعارض این دو ح ،       نمونه  طور معقول و به باید    ای جالب اسـ
ــبک تلقا    پروندهْ  یندر ا د.توجیه گرد  ایعادالنه   ــده و ننقض حقوق بنیادین بیمار سـ قض  ي شـ

 است. در نظر گرفته شدهحقوق بنیادین پزشک شدیدتر 

 مطالعه تطبیقی .3
شورهای آلمان و انگلیس که     ضعیت حقوق ک ضعیف ذیالً به و له با و مقاب در حمایت از طرف 

 پردازیم.مياند، کرده به اصل استقالل خصوصي استناد شروط غیرمنصفانه

 حقوق آلمان. 3-1
ــ  در آلمان، دادگاه قانون ــاس ترین مرجع قضــایي، ناظر رعایت و عدم نقض  عنوان عاليي، بهاس

س    حقوق سا شور بوده و هرکس که مدّ ا س    عي نقض حقوقي و بنیادین این ک سا سط   يا اش تو
ــد، ميها یا ارگاندادگاه قضــایي محاکم   ةاید. رویتواند به این مرجع مراجعه نمهای دولتي باش

                                                                                                                       
1. Mak, Op. cit., pp.97-98. 

2. Ibid, p. 98. 

3. Cherednychenko, Olha, Fundamental Rights and Private Law: A Relationship of 

Subordination or Complementarity?, Op. cit., pp. 10-11. 
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ي در آراء صادره، در حمایت از حقوق بنیادین در  اساس   مدني و همچنین استدالل دادگاه قانون 
صي از طری     صو س    روابط افقي حقوق خ سا ستقیم  ةشیو سازی به يا لوای قواعد و  و در غیرم

صول   صي نظیر   ا سن ينظم عموم حقوق خصو سنه ، ح گاه  1پذیرد.صورت مي  نیت و اخالق ح
ــبا   ،يعال  یوانددر  2در روابط قراردادی متعدد  یها در پرونده حقوق بنیادین   ــیری   ينقشـ تفسـ

 3است. مورد استفاده قرارگرفته

موســوم به قراردادهای   ةدو پروندي در اســاســ دادگاه قانون اســتقالل خصــوصــي، ةزمین در
ــرط در قرارداد بر امکان آن، مورد     4،بیمه  . در دهد يقرار نم یید تأ  انتقال قرارداد را با وجود شـ

  شده یمهبدیگری بدون رضایت   گرِبه شرکت بیمه  را قرارداد بیمه گرْشرکت بیمه  هااین پرونده
سبب . همین دهدانتقال مي ضعیت بیمه  شود که مي امر  سامانِ ماليِ     به خاطر شده و ضعیتِ ناب و

رغم وجود شـــرط مبني بر ن، عليي آلمااســـاســـ دادگاه فدرال قانون .گردد گر دوم وخیمبیمه
ــتدالل که یک نابرابری       امکان انتقال تعهدات قراردادی،    زني بین بیمه چانه   در قدرت با این اسـ

انتقال   ،گری را نداشته است  امکان خودتعیین شده یمهبکننده وجود داشته و اینکه  گر و مصرف 
 5.دهدرا بالاثر دانسته و حتي حکم به جبران خسارت مي

 ةاسـتقالل خصـوصـي، پروند    اصـل  احترام بهپرونده در اعمال حقوق بشـر در   ینترعروفم
سال     ست. در این پرونده دختریْ  19936ضامن در  سال     ا شود.   مي 1982ضامن وام پدرش در 

اما تقاضــای وام  بود،یورو در بانک  500/25اعتباری بالغ بر  دارای پدر او یک بنگاه امالک و
ــت 21. دخترش که فقط ه بوددیورویي نمو 000/51 ــال داش  ه و فاقد درآمد و تجربه الزم بود،س

ضاء نمود.     ضمانت را ام سال پدر  قرارداد  شتي   شغل  ییرتغبا بعد از دو  چک  تجاری کویک ک
                                                                                                                       
1. Hager, Johannes, Fundamental Rights in National (Namely German) Contract Law, in 

Constitutional Values and European Contract Law, (The Netherlands, Wolsters Kluwer 

Law & Business, Kluwer Law International BV, 2008, pp.23-24.& Chirwa, Danwood 

Mzikenge, The Horizental Application of Constitutional Rights in a Comparative 

Perspective, Published in Law, Democracy& Development, Vol 10, No 2, University of 

Cape Town, 2006, p. 46. 

2. Bverf GE 89, 274, N.J.W. 1994; 81, 242, J Z 1990. 

3Barkhuysen Tom, Emmerik, Michiel van, Constitutionalisation of Private Law: the 

Europen Convention on Human Rights Perspective, in Constitutionalisation of Private 

Law,edited by Tom Barkhuysen & Siewert Lindenbergh, Boston, Martinus Nijhoff 

Publishers, Leiden, First ed., 2006, p. 73. 

4. BVerfG 26 July 2005, 1 BVR 80/95, Neue Juristische Wochenschrift 2005, 2376. & 

Federal Constitutional Court, Official Reports (BVerfGE) 114; 1, 42, 73-79. 

5. Colombi Ciacchi, Op. cit., p. 4. 

6. BVerf G 1993, BVerfG E 89, 214. 
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ــتي را   جهت بانک نیز حمایت مالي        خرد.مي به   .عمل آورد هب با باال بردن مبلغ وام   خرید کشـ
ــاط، بانک      یل دل ــخ و   عدم پرداخت اقسـ با توجه به مقدار     را  بدهي مقدار  قرارداد مالي را فسـ

اخطاری برای ضـامن   اعالم نمود ومیلیون یورو  2/1حدود  ،خرید کشـتي  گذاری ماليسـرمایه 
سال کرد. جهت پرداخت بدهي  شد که دختر  ار ضمانت   یورو 000/51او فقط تا مقدار  مدعي 

شری     مور بانک بهمأ همچنین ،نبوده بااطالعو از بدهي بعدی  کرده ضعیت را برای او ت خوبي و
ــت. علي نکرده ــاء         رغم اینکه در دادگاه   اسـ ــخص گردید که مأمور بانک در هنگام امضـ مشـ

های  بدهي ي و حتي برایسنگین  طوربهرا  اوضمانت،   گفته بود که این قراردادِنقرارداد به دختر 
ــازدمتعهد مي آتي ــل وفای به  دختر را  اعدفتجدیدنظر  های بدوی ودادگاه ،س ــل به اص با توس

ــتند. ــ دختر به دادگاه قانون عهد مردود دانس ــاس ــکایت کرد و بیان اس های  که دادگاه نمودي ش
ــول )او را مبتني بر  بنیادین مدني، ح    ــ  قانون  2(1و ) 1(1اصـ ــاسـ ــل ي مبني براسـ دولت   اصـ
صي      1اجتماعي صو ستقالل خ سا  بر مزبوردادگاه  2.اندنقض کرده، و ا صي        سا صو ستقالل خ ا

قلمداد  گری  خودتعیینرا نیز موجب نقض ح هاقرارداد ضمانت را باطل دانسته و رأی دادگاه  
ست که آزادی قراردادی     ینترمهمنمود.  شان دادن این موضوع ا  در لوایباید  اثر این پرونده ن
انسته است   وشخص ضامن نت   اساس  بر اینمبتني بر حقوق بنیادین تفسیر گردد.   هاییتمحدود

گری به منصه ظهور   در یک موقعیت برابر استقالل خصوصي خود را بر مبنای اصل خودتعیین     
شابه در پرونده 1994و  1993 یهاسال در  .رساند  از که زني  و یا 3از پدرشکه دختری  ،های م

ــرش ــمانت کردوامي را  4همس ــ  دادگاه قانون ند،ض ــاس در بيي آلمان، مبنای حکم خود را اس
 .استقالل خصوصي طرف محسوب داشتتبار دانستن قرارداد، اع

  ينظم عمومنیت و ی حســنمبنا از دو های مدنيشــروط غیرمنصــفانه، دادگاه در خصــول
محتوا و بررسي  از طری  در خصول مبنای اول،   برند:شروط مزبور بهره مي اثر نمودن برای بي

ــن    مفاد قرارداد  به حسـ ــورت گیر نیت اگر تجاوزی   بر. همچنین گردداثر ميقرارداد بي ،دصـ
این   ،نیتاگر بر خالف حســن 5همان قانون در مورد شــروط اســتاندارد، 307ماده  1بند  اســاس

                                                                                                                       
1. Social State 

2. Colombi Ciacchi, Op. cit., p. 3. & Mak, Op. cit., pp. 75-77. 

3. BVerfG 19 October 1993, BVerfGE 89, 214 (Burgschaft). 

4. Barclays Bank plc v. Obrien (the Obrien case [1994] 1 AC 180). 

نحو غیرمعقولي ای است که اگر برخالف حسن نیت و بهتنظیم شدهشروط استاندارد، شروط از پیش 305ماده  1برابر بند . 5

همان قانون باطل است و اگر بقای قرارداد دربردارنده سختي غیرقابل تحملي باشد، کل  307ماده  1باشد، وف  بند  باریانز

 .(306قرارداد قابل ابطال است )ماده 
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ــرر طرف قراردادی به  ــروط به ض ــروط باطل و  ش ــتفاده قرار گیرد، ش نحو غیرمعقولي مورد اس
ــت.  ــتفاده از   ،تجربه  از عدم رداد در قرا اگر متعهدٌله  ، ينظم عموممبنای   در موردبالاثر اسـ اسـ

صمیم    توجهقابلضعف   ضاوت و ت شي   کهبهره ببرد  ،متعهد گیریِو عدم قدرت ق این عوامل نا
شخص ثالثي   ةاز اراد شد خود متعهد یا اقدام  ست. یکي  با صاد ، قرارداد باطل ا روط ش  یقياز م

صفانه  صاری         ،ينظم عمومی مغایر با غیرمن ضعیت انح ستفاده از و شده     ر بازاردسوءا شناخته 
 1.است

 . انگلستان3-2
در شر  تصویب قانون حقوق ب  بااما  ،ي ندارداساس   نوشته یا دادگاه قانون  يِاساس   قانون ستان انگل

ــایيِ ةهم در روی در روابط افقيْ حقوق بنیادین بشـــریشـــاهد تأثیر  1998،2 ســـال   حقوق قضـ
در  مفهوم وظیفه  ياز طرف 4.در نظام حقوقي این کشور هستیم  و هم حقوق خصوصي    3عمومي
ــئول حقوق بنیادین برگرفته از قانون حقوق   به نفععامل در صــدور آراء  ینترمهم 5مدني یتمس

حقوق خصوصي   بخش مهمي از قواعدال در سیستم کامن چوندیگر  از طرف 6بشر بوده است.
و نقض اصل  ایراد دخالت قضات در امور عمومي  گردد، از دل تصمیمات قضایي استخراج مي   

 7.یستنتفکیک قوانین مطرح 

                                                                                                                       
1. Schafer Leyens Bemd, Hans Patrick, Judicial Control of Standard Tetms and 

European Private Law & Economic Perspective on The Draft Common Frame, 

(Hamburg, University of Hamburg& Institute of Law and Economics, Faculty of Law& 

Max-Planck Institute for Comparative and International Private Law, 2009),p. 22 

 .استنموده تطبی  قوانین خود با کنوانسیون اروپایي حقوق بشر  را ملزم به قانون دولتاین بخش ششم  2

3. Derbyshire v. Times/1993 & Reynolds v. Times Newspaper/1999 

نقض حریم  لیت مدني ناشي ازمسئو يقاض Campbell v. M/GM/2002 و A v. B/2002 هایدر پرونده. 4

 (.Confidential O'Cinneide, Op. cit., p. 105) ينقض محرمانگ مصداقخصوصي را 

5. Duty of Care 

6. O'Cinneide, Op. cit.,p. 102. 

7. Collins, Hugh, On the(In)compatibility of Human Rights Discourse and Private Law, 

vol. 7(London, LSE Law, Society and Economy Working Papers, London School of 

Economics and Political Science Law Department, 2012),p. 19-20. 
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شگام بوده و مقرراتي          ةزمین در ستان ازجمله کشورهای پی صفانه، انگل شروط غیرمن مقابله با 
ست.       را در این سانده ا صویب ر صول به ت شور   1خ ستقالل    در موردمحاکم این ک احترام به ا

ا قراردادی و مقابله ب از طرف ضعیف  یتدر حماخصوصي افراد و برای رفع آثار سوء قرارداد    
اند: در مبنای اول از نهادهای سنتي نظیر  شروط ناعادالنه، از سه مبنا و یک روش استفاده کرده   
ناروا، بهره برده      هار خالف واقع و نفوذ  نای دیگر در    تدلیس، اظ ند و در مب که نمي  یيجا ا

زند، از تئوری خالف وجدان اثر ساهای سنتي بيتئوری اساس  توانستند یک شرط ظالمانه را بر  
مبنای ســوم مورد اســتفاده قرار گرفته شــده  عنوانبه، ينظم عموماند و بهره برده 2بودنِ شــروط

ستقالل خصوصي         شرایط، برای حمایت از ا ست. نهایتًا در برخي  ینِ  از حقوق بنیاد یتو حماا
 ، از روش تفسیری استفاده شده است.طرفیک

ــین های مختلفي  گردد که در پروندهبرمي 3ده باندی علیه بانک لویدزپرون مبنای اول به ةپیش
ستفاده قرار گرفت. در پروند      شابه مورد ا ضعیت م صطالح نابرابری  باندی،  ةدر و چانه رتقدا

تحت تأثیر   که بود و کشاورز  مردی مسن  باندی 4کار برده شد. هتوسط قاضي لرد دنینگ ب   زني
ــرکت رای دیون را ب اشمزرعه واطف خانوادگيع ــرششـ لیویدس در رهن قرار  در بانک پسـ
ده زچنین اقدامي دســت به  ،به اینکه جریان امور شــرکت عادی و معمول اســت کااتا با او 5د.اد

سامان مالي شرکت و عواقب این تضمین  هناب یتوضعرا از ای باندی قبانک نیز آ از طرفي بود و
طور  هه حکم به پرداخت خسارت توسط کسي که ب   دارد ک. لرد دنینگ بیان ميمطلع نکرده بود

شرایطي        ست و در  شده ا ستقل وارد قرارداد ن  اعم از نفوذ ناروا، یليهر دلعوض معامله به  کهم
، ز بودهبسیار ناچیمقابل عدم توجه، ضعف نفس، یا فشارهای اقتصادی در مقابل تعهدات طرف 

روابط  در ائیه در حمایت از حقوق بنیادینقوه قضـــ ةاســـت و با توجه به وظیف ناعادالنهقرارداد 
زني   کهيیجا 6اوبرین ةدر پروند ،در وضعیت مشابه  اثر دانست.  افقي شهروندان، ضمانت را بي  

ــابهرا ضــمانت کرده  همســرش وام ــاس ادگاه اعیان انگلیس برد بود در همان وضــعیت مش  اس
 .زن را از مسئولیت بری نمود ،تدلیس، نفوذ ناروا و اکراه

                                                                                                                       
شروط غیرمنصفانه  ؛ قانون1977قانون شروط غیرمنصفانه قراردادی  ؛1974کنندگان از جمله: قانون اعطای وام به مصرف. 1

 .1994در قراردادهای مصرف 
2. Unconscionability 

3. Available at: www. Dpsd. Unimi. It/ fonti/1031-(1975)(L loyds Bank Ltd r. Bundy) 

4. Brownsword, The law of Contract, Op cit., p.52. 

5. Ibid. 

6. Barclays Bank plc v. OBrien 1994. 
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گردد که  برمي 1750سـال   2ارل اوچسـترفیلد  ةپروند به 1تئوری خالف وجدان بودنشـینه  پی
ید کرد.           تأک نه بودن قرارداد  عادال نه و  ــي بر معقوال قاضـ ند  3در آن  به  ةدر پرو نام  دیگری 

ــکرودر، ــاز جوان بهیک آهنگ 4اس ــر و توزیع  س ــرکت نش ــکرودر علیه یک ش  یکموزنام اس
  رشد شخصیت، طرح دعوی نصفانه بودن مفاد قرارداد و نقض ح امکوالی( تحت عنوان غیرم)

ســاز که فردی گمنام و جوان بوده با شــرکت مزبور قراردادی برای کرد. در این پرونده آهنگ
شر آثار وی منعقد کرد که در ضمن آن حقوق معنوی و ح ا     ةشد ساخته های لیسانس آهنگ  ن

یش  لیسانس دریافتي ب  داد قید شده بود که اگر ح ِ سال واگذار گردیده بود. در قرار  5او برای 
ســـاز ح   گردد و همچنین آهنگتمدید مي خودکار طوربهدالر باشـــد، شـــرط انتقال  500از 

هفقدان قدرت چان  یل به دل خاتمه دادن به قرارداد را ندارد. مجلس اعیان انگلیس این قرارداد را      
ــاز با  زني برابر و گزاف بودن تعهدات آهنگ    ةمعیار خالف وجدان بودن، بالاثر نمود. نظری   سـ

که شرط يیخالف وجدان بودن، کاربردهای متعددی دارد: اول چگونگي تفسیر قرارداد در جا
باشــــد. دوم بر    ته  ــ جای   مبهمي در قرارداد وجود داشـ ظارات معقول در  که   يآورده کردن انت

یت سوم نیز در مورد مسئول  موضوعي در قرارداد مسکوت مانده و یا تعیین تکلیف نشده است.      
 5گرفته شود. در نظر عادالنه بودن، مالک معقولیت و هاجبرانو 

قرار   موردتوجه 6در پرونده هوروودعنوان مبنای ســـوم ، بهينظم عموماســـتفاده از  ةپیشـــین
پرونده یک کارمند توســـط خوانده با اعطای وامي به او اســـتخدام شـــد و در  یندر ا 7.گرفت

  ح ان و همچنیاقامتش  و یاتغییر شغل   ح ا ،رط شده بود که او تا زمان تسویه وام  قرارداد وام ش 
شارکت اموالش را   شرکتِ    جز باواگذاری یا م ضایت  ستخدم  ر  پرونده دادگاه یندر ا ندارد. م

شخصي بسیاری     اگر  این ضابطه  برابر 8عمومي داد. مخالفت با نظم به علترأی به بطالن شرط  

                                                                                                                       
1. Unconscionability. 

2. Earl of Chester field v. Janssen, 1750. 

3. Deutch, Sinai, Unfair Contracts: The Doctrine of Unconscionability, Toronto, 

Lexington Books D. C. Heath and Company, First Ed., 1977, pp. 43, 49. 

4 Macaulay v Schroeder Music Publishing Co Ltd [1974] English House of Lords. 

5. Brownsword, The law of Contract, Op cit., pp. 65-66. 

6. Horwood V. Millars Timber and Tradong Ltd. English Court of Appeal, 1917, I K. 

B.305. 

7. Mehren, Arthur T. Von, A General View of Contract, in International Encyclopedia 

of Comparative Law: Contract in General, Chief Editor Arthur T. Von Mehren, Boston, 

Moher Siebeck, Tubingen Mrtinus Nijhoff Publishers, Leiden, Vol. VII, Part 1, 2008, 

pp.ch.1, P I, 44. 

8. Brownsword, The law of Contract, Op cit., p. 207. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_functions_of_the_House_of_Lords
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سیار    نظرصرف شکایت خود   خود را محدود نماید و از ح اهای از آزادی نماید و یا تعهدات ب
ــنگیني را متحمل گردد،  ــراس ــعیف قرار  که از لحاظ قدرت چانه یطيدر ش ــرایط ض زني در ش

 .دارد، این تعهدات باطل است
  ینا در .اســت اســتفاده از اصــول تفســیری ،مقابله با شــروط غیرمنصــفانه هاییکي از روش

  شود. همچنین مي رآن تفسی  یا پیشنهاددهندة  کنندهشروطي که ابهام داشته به ضرر تنظیم   روش 
. است  دهش  کنار گذاشته  قرار نگرفتهاً مورد مذاکره اساس   شروطي که به اطالع طرف نرسیده یا  

ســـاحل( به خواهان   ســـفر )در کنارخرابي یک صـــندلي در طول  به علت 1چاپلتون ةدر پروند
در  یتعدم مســئولتوجه به شــرط  و خوانده نیز به عدم مســئولیت خود با بود صــدمه وارد شــده

ستناد کرده بود  یتبلچاپي پشت   مندرجات ستدالل که  دادگاه  .ا ست  رسید   یک یتبلبا این ا ا
 غیرقابل اثر دانست. آن راقابل استناد نیست،  کنندهمصرفمقابل  و درو نه قرارداد 

 وضعیت حقوق ایران .4
 آن ةپیمان بین مردم و دولت اســت و نماد همان قرارداد اجتماعي اســت که پایي اســاســ قانون

های مردم در مقابل دولت است و نه حفظ قدرت دولت در برابر مردم. با حفظ حقوق و آزادی
 2ت.توان پذیرفمي ،اتکا به این مبنا اصلي را تحت عنوان اصل حمایت از ح  در مقابل قدرت

س    قانون ةمقدم سا سرلوح   آزا يْا شر را  صل دوم     ةدی و کرامت ابناء ب سته، ا اهداف خود دان
ــیع،    ردهمنیز آن را  ــول مذهب تشـ ند.  های نظام مي  یه پا یکي از  عنوانبه یف اصـ این بدان  دا

معناسـت که هدف یا مصـلحتي باالتر از کرامت انسـاني در نظام حقوقي ایران وجود ندارد. در    
ای  اصول و قواعد بوده و در صورت تعارض اصل یا قاعدهخود منبع و منشأ سایر  نتیجه کرامتْ

ــل یا قاعده را محدود مي  ــاني بر آن حاکم بوده و آن اص ــازد.با آن، کرامت انس  گاننگارند س
س    قانون سا صل از قانون    ا سومین ف صال  س    ي در اخت سا ي به حقوق ملت هدفي جز حمایت و ا

ا باند. از طرفي کرامت انساني را نداشته های مشروع و حفظي و آزادیاساس هایصیانت از ح 
ي، در اصــل نهم در تبیین اصــالت توأمان حقوق فردی و اســاســ وجود اهمیت آزادی در قانون

جمعي، بر مسئولیت انسان در برابر خداوند تأکید شده است تا معلوم شود که آزادی امر مطلقي 

                                                                                                                       
1. Chapelton v. Barry Urban District Council[1940]1 KB 532 

شماره  ،دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران، «اصول منطقي حاکم بر تفسیر قانون اساسي»ناصر، کاتوزیان . 2

 .334-333 ( صص1383)66
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ــت. از طرف دیگر ب ــولنیس ــاســ  متعدد قانون رابری در نظام حقوقي ایران در اص  ي از جملهاس
های مساوات و برابری در  ها و ارزشاز آرمان وچراچونيبحکایت از حمایت  20و  19اصول  

کالیف و              قانون و حتي ت یت، حقوق، اجرای  ــ مذهب، جنسـ یل، دین و  با قلمروهای اقوام و ق
 دارد. هاتیمسئول

صول تأثیرگذاری ح   اگرچه در س    هایخ سا های ایران نصّ قانوني  ادي در حقوق قراردا
 توان تأثیر این حقوق در قراردادها را پذیرفت:وجود ندارد، اما به دالیل ذیل مي

حقوقي در نظام حقوقي بوده و  عنوان هنجار برترِبه 72ي با عنایت به اصــل اســاســ حقوق -الف
ــیر    ای از جمله مقررات حقوق قراردادها نباید با آن مغایر       هیچ قانون یا قاعده     ــد. در تفسـ باشـ

ي تلقي  عنوان اصول کلي حقوق ي در مرتبه باالتری قرار داشته و به اساس   قوانین نیز اصول قانون 
صول قانون باید  گردند. برای تأثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادیمي س   ا پذیرفت که ا ي سا

ــط    ،دارای ویژگي هنجاری بوده و بدون اتکا به قوانین عادی      ــتناد توسـ ده و محاکم بوقابل اسـ
 قانونباید  هارسد دادگاه به تصویب رسد، به نظر مي   72قوانین عادی بر خالف اصل   اگر حتي
  ي فقط اختصال به رابطه اساس   هایي را بر آن ترجی  دهند. با این وصف حمایت از ح  اساس  

صد مقنن حمایت از این ح   صي     ها در روابط بین دولت و مردم نبوده و از این نظر در ق صو خ
 افراد نیز بوده است.

ــایر حقوق بنیادین بحث در مورد قابلیت  در خصــول -ب تعادل میان ح ا آزادی قرارداد و س
سلب ح  و     سقاط یا  ستفاده   ا ست. در حقوق ایران وف  مادة   سوءا حرایت  960از ح  مطرح ا

ــاني ولو  ــت    طوربه انسـ ــراف نیسـ ــیر ماد   ،جزئي، قابل انصـ کلي با   ة، دو نظری 959 ةاما در تفسـ
ــتدالل ــّاسـ ی مندرج در ههای مختلف وجود دارد: گروهي بدون تفکیک در نوع حقوق خاصـ

گروه دیگر در نوع حقوق مورد نظر  1دانند.جزئي را صــحی  مي طوربهمزبور، ســلب ح   ةماد
  های مدني مورد اشــاره در ماده، مترادف با ح ااند. در نظر ایشــان، ح ماده تفکیک قائل شــده

ست      ع و از جمله حقوق کلي مدني بوده که مبنای آنتاتم شری ا سالم و وجدان نوع ب ها فطرت 
ــاب نمي     ةو در زمر ــخال به حسـ را دارای   959 ةآید و در نتیجه ماد   حقوق مالي و اموال اشـ

                                                                                                                       
 .25-24، صص 1378، تهران، سمت، 4چ ، ي: اشخال و محجورینحقوق مدن ین و مرتضي،حس یدسزاده . صفایي و قاسم1
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ان قانوني که در مقام بی ةرســد با توجه به بیان و جایگاه مادبه نظر مي 1دانند.مفهوم مخالف نمي
ست و نه بیان قواعد خال، به ویژه اینکه در ماده        حقو ساني ا صیت و حقوق ان شخ ق مرتبط با 
ــده و ماد    راجع به تمتا  958 یت که از   نیز به وجه آزادی و حرا   960 ةع از حقوق مدني بحث شـ
نیز از سنخ این نوع حقوق است. حقوق بشر نیز حقوق      959های ذاتي انسان است، ماده   یژگيو

ص  ست. « کلي طوربه»ف ذاتي و دارای و  طور محدودیت، ولو بهتوان از حرالذا با قرارداد نمي ا
نماید وجه التزام گزاف یا شروط ناعادالنه در  و جزئي انصراف داد. اصل برابری نیز ایجاب مي  

 قراردادهای الحاقي ممنوع باشد.
ــفــانــه  طوربــهین ایران در قوان -ج ــروط غیرمنصـ و تعریف  2پراکنــده مقرراتي در زمینــه شـ

ست، ضعیف چانه  یتدر موقعکننده که مصرف  ین  در قوانوجود دارد، اما قواعد مندرج  3زني ا
  دانان تالشرو حقوقیک قاعدة عام نیســت. از این عنوانبهخال، قابل تســرای به ســایر موارد 

ن  ند، اما ایاند با ارائة تعاریف و ضـــوابط مالک عامي برای تســـرای به همّ موارد ارائه نمایکرده
نظران، شــروط ای مشــترک نشــده اســت. در نظر برخي ازصــاحبایجاد نظریه منجر بهمســاعي 

به       ــروط تحمیلي  ــي از        ناعادالنه در تعبیری تحت عنوان شـ ناشـ ــت که  ــده اسـ کار گرفته شـ
ستفاده    شد.    سوءا ضعیت برتر یک طرف با صادی     نظر برخدر  4از و شروط مزبور از م ي دیگر 

ــروط فرعي بوده ک ــلب ش کننده یا محدودکنندة  ه از ســوی طرف قوی دربردارندة مصــادی  س

                                                                                                                       
 ،1369 ،8 شماره ، مجله تحقیقات حقوقي،«رابطه انسان با حقوق کلي مدني و ح  کلي اجرای حقوق». شهیدی مهدی، 1

 ،دوم، جلد تشکیل قرارداد-حقوق تعهدات: اعمال حقوقيمقامي عبدالمجید، امیری قائم ؛ و144و  141و  135و  133 صص

 .159، ل 1392، 2چ  تهران، میزان،

 قانون دریایي. 179قانون تجارت الکترونیکي؛ ماده  46؛ ماده 1388کنندگان قانون حمایت از مصرف 1 ماده 5. بند 2

قانون  2 ( مادهسبند )کنندگان؛ قانون حمایت از مصرف 1قانون اساسي؛ بند  44قانون اجرای اصل  45. در قسمت ط ماده 3

کننده، استفاده شخصي در مقابل کنندگان خودرو؛ مالک مصرفقانون حمایت از مصرف 1ماده  5رت الکترونیک؛ بند تجا

 استفاده تجاری است.

، 1381، اول، سال 1، شماره ی حقوقيهاپژوهش، «شروط تحمیلي از دیدگاه قواعد عمومي قراردادها». کریمي عباس، 4

 .75 ل
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یت اســـت   ــئول باً    و 1مسـ مذاکره قرار نمي    در حغال ــي از      2گیردین انعقاد عقد مورد  ناشـ یا  و 
و غیرمنصــفانه   4ي نیز با لحاظ تفاوت میان مفهوم انصــافبرخ 3ســوءاســتفاده طرف قوی اســت.

وجه اشــترک تمامي نظرات،  6اند.واگذار کرده تعریف شــرط غیرمنصــفانه را به عرف  5بودن
زني یک طرف اســت. این تعابیر هر یک قدرت چانه و فقدانمورد مذاکره واقع نشــدن شــرط 

یان وجوهِ مختلف       به  ندارد. پس از ب طة کلي     در اتنهایي جامعیت الزم را  نه یک ضـــاب ین زمی
 معرفي خواهیم نمود.

 اند، یکي شرط ی ماهوی بحث کردهط غیرمنصفانه مهمي که حقوقدانان ذیلِ شرو  از وجوه
ست  وجه ست.       و دالتزام گزاف ا سئولیت ا سالب م شرط محدودکننده یا  رط ش  در موردیگری 
در و نظریة بطالن.  7دو رویکرد اصــلي وجود دارد: نظریة صــحتالتزام گزاف در قرارداد وجه

ه و ه مخالفت شرط با اخالق حسن  نظریة بطالن، مباني مختلفي بیان شده است: از جمل   خصول 
 10احتمالي بودن خســارت گزاف، 9نقض عدالت معاوضــي یا تناســب عقالني، 8حرایت انســاني،

                                                                                                                       
، 79، سال 91، شماره مجله حقوقي دادگستری، «: ابزاری برای کنترل قضایي شروط ناعادالنهنظم عمومي». کرمي سکینه، 1

 .113 ل، 1394

های حقوقي با شروط ناعادالنه قراردادی و سکوت نحوه مقابله نظام». امیني منصور، عابدیان میرحسین، کرمي سکینه، 2

 .176 ل، 1391 ،59پیاپي - 3، شماره 15، دوره تحقیقات حقوقي، «کنندگان در ایرانقانون حمایت از مصرف

، سال 75، حقوقي دادگستری، شماره «های غیرمنصفانه بودن قراردادمؤلفه»پور سیدجعفر، نسب محمد، کاظم. ساردویي3

، پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت، «بررسي تطبیقي غیرمنصفانه بودن قراردادها». منافي شهرام، 45-44 صص، 1390، 75

 .45-44 ، صص1395، سوم سال ،5ماره ش

4. Equity 

5. Unfair Terms 

 .21و  18زاده و احمدی، منبع پیشین، صص . تقي6

، حقوق حسن یدس؛ امامي، 87 ل .1382تهران، مجد،  ، جلد سوم،و تعهداتحقوق مدني: آثار قراردادها . شهیدی مهدی، 7

نظریه ي، مصطف یدس محق  داماد ؛619و  500 و 300، صص 1390ن، ، نشر اسالمیه، تهراو دوممدني، جلد اول، چاپ سي 
 .490 ل، 1393علوم اسالمي،  مرکز نشرتهران،  ،3چاپ  ،عمومي شروط و التزامات در حقوق اسالمي

، تهران، میزان، 3چاپ  ، جلد اول،حقوق تعهدات: کلیات حقوق تعهدات و وقایع حقوقيمقامي عبدالمجید، قائم . امیری8

 .168 ل، 1385

 ،1391، اول، دوره 2، شماره حقوقي و پژوهشدانش ، «التزام غیرعادالنهشرط وجه»اصغر، صادقي عبدالرضا، . حاتمي علي9

 .90-81 صص

قانون مدني  230مطالعه تطبیقي قابلیت اجرای شروط کیفری در قراردادها: لزوم تجدیدنظر در ماده ». عابدیان میرحسین، 10

 .20 ل، 1385، 19، شماره و حقوق الهیات، «ایران
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و یا  2نقض کرامت انســـاني و همبســـتگي اجتماعي 1مصـــداق شـــرط غیرمقدور و غیرعقالئي،
االصــول صــحی  اســت، اما در  شــرط عدم مســئولیت علي 3ي اقتصــادی.نظم عموممخالفت با 

ــبب نابرابری و عدم تعادل در قرارداد گردد،   یجا ــادی س ــرایط نابرابر اقتص یکه درج آن در ش
اختالف فقط در تعاریف و ضوابط  4عمومي، ترجی  داده شده است. نظریة بطالن بر مبنای نظم

سر وحرج     در فقهنبوده، بلکه در مباني نیز وجود دارد:  ضرر، قاعدة نفي ع ازنظر برخي قاعدة ال
 واز نظر بعضــي دیگر، قاعدة منع اســتغالل، منع ربا، منع غرر  5معامالت ســفهي اســت. و مالک

ایشان به   7اند.ای نیز به قاعدة الضرر و وحدت مالک غبن اکتفاء نمودهعده 6ي رکبان است. تلق
ــاره ندارند. در نگاه حقوقدانان،   یچهاند که کلیاتي پرداخته ــاً به مبنایي واحد اشـ ــخصـ یک مشـ

ستفاده از ح ،   برخي ن سوءا ضرر،    8ظریة  ضي قاعدة ال و برخي دیگر   10ينظم عمومای عده 9بع
 اند.را مبنا قرار داده 11نیتضمن تأکید بر عوامل تحدید آزادی اراده، حسن

                                                                                                                       
 .99 ل، 1380، 5، شماره دانشکده حقوق و علوم سیاسي، «در قراردادهاتواف  بر خسارت ». عادل مرتضي،  1

 پژوهش، «ی  حقوق اساسياز طرضعیف قرارداد  از طرفحمایت ». اسدی عباس، پارساپور محمدباقر، بادیني حسن، 2

 .32 ل، 1397، ششم، سال 23، شماره حقوق خصوصي

 .129، منبع پیشین، ل «ی برای کنترل قضایي شروط ناعادالنهابزار نظم عمومي:». کرمي، 3

 .24زاده و احمدی، منبع پیشین، ل . و تقي323مقامي، منبع پیشین، ل قائم. و امیری 131-128. همان، صص 4

 ،1396، چهارم، سال 7، شماره عدالت، «النه قراردادبررسي مصادی  شروط ناعاد»زاده مسعود، بیاتي محمدحسین، . ضیغم5

وارده بر  هاییتمحدود از منظرمقابله با غیرمنصفانگي شروط قراردادی »ین، حس یدسشمالي نگار، صفایي  ؛ و88-87 صص

 یدسو صفایي  79-77 صص ،1396، دهم، سال 3، شماره فقه و مباني حقوق اسالمي، «موضوعه و حقوقآزادی اراده در فقه 

 .78-77 صص، 1391 ،9 سال ،33، شماره حقوق اسالمي، «رابطه آزادی اطالعات با حریم خصوصي»ین، جعفری علي، حس

 .78-77ی، منبع پیشین، صص و جعفرو صفایي  79-77. شمالي و صفایي، منبع پیشین، صص 6

 .28-27زاده و احمدی، منبع پیشین، صص . تقي7

 .82. کریمي، منبع پیشین، ل 8

، تهران، اطالعات) ،ی حقوقيهانظامیگر و داز ح  مطالعه تطبیقي در حقوق اسالم  سوءاستفادهی حمید، احمد يبهرام. 9

 به بعد. 233 ( ل1377، 3چاپ 

 ل ،1380، تهران، شرکت سهامي انتشار، 5چاپ  جلد اول، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها،. کاتوزیان ناصر، 10

، تهران، شرکت سهامي انتشار، 3چاپ  ،کننده مسئولیت در قراردادهاط محدودکننده و ساقطشروایزانلو محسن،  و 167

 .112و  108 صص، 1390

 صص ،1396، 91، شماره قضاوت، «ي شرط غیرمنصفانهو فقهمباني اخالقي، حقوقي »ي مسعود، حسني محمدمهدی، امان. 11

 .83و  79
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ای کلي در لوای اســـتقالل خصـــوصـــي بتوان به تمام این  رســـد با ارائة ضـــابطهمي به نظر
ــتقالل خصــوصــي را به که ایطوربهاختالفات پایان داد،  ــترک در نظر صــل اس عنوان وجه مش

زمینه، وجوه مختلف آزادی قراردادی را با توجه به مباني مختلف مالک قرار       ین در اگرفت.  
 .نماییميمداده و با یک ضابطه تکلیف حاکم بودن وجهي بر وجه دیگر را روشن 

وم، شـــروط، صـــحت توجیه  وجه منفي آزادی با قواعد یا اصـــولي نظیر تســـلیط، اقدام، لز
ست که     منجر بهشود که همگي  مي صل حاکمیت اراده و آثار آن ا   ونههرگپذیرش بالمنازع ا

 ؛ اماتجهت مسموع نیس  مداخله در قرارداد به بهانه ناعادالنه بودن و مخدوش شدن اراده از این 
ست       ستقالل خصوصي ا منع  1الضرر،  توان با قواعدی مانندرا مي وجه مثبت آزادی که همان ا

 توجیه نمود. 5و اصل معقولیت 4نیتحسن 3نفي عسر و حرج، 2استغالل،
ــده،   ــول یادش ــته قواعد و اص ــت و دیگری را  باید  برای تطبی  ادلة دو دس یکي را عام دانس

ستند را      مي به نظرخال.  ستة اول را که معراف وجه منفي آزادی ه صول د سد قواعد و ا د بای ر
ساس  عام تلقي نمود، زیرا سیر قرارداد بر شکل  ا ساس  گیری و تف رد، اما گیصورت مي  هاآن ا

ــتة دوم  ــبباند و معراف وجه مثبت آزادی را کهدسـ ــأ  به سـ ــرایطي ناعادالنه که منشـ ایجاد شـ
ســازند های منفي را محدود ميو آزادی اقتصــادی، ســیاســي، اجتماعي و حقوق بشــری دارند 

                                                                                                                       
جهت فسخ قرارداد ناشي شود. از اینکم ضرری لزوم از آن برداشته ميحکم ضرری باشد، ح دربردارنده. اگر قراردادی 1

یک رر )الضقابل توجیه است. برای رفع تعارض ناشي از استناد هر دو طرف قرارداد به قاعده  و ناعادالنه ضرر نامتعارفاز 

 داشت. دو ضرر را در نظر و ضعفید شدت ( باطرف ضرر ناشي از لزوم و طرف دیگر ضرر ناشي از فسخ

علیه عدم تعادل در عوضین شده و یا مشروطٌمنجر به ای که ممکن است ناشي از یک تعهد سنگین باشد و . چنانچه نابرابری2

گیرد، صورت گرفته است. در این وضعیت با مداخله در قرارداد به استناد قاعده استغالل در وضعیت سخت غیرمتعارفي 

 اثر نمود.بيتوان تعهد یا شرط مزبور را مي

باشد، با مداخله در قرارداد با این عنوان، امکان تعدیل یا  هاطرفعسر و حرجي برای یکي از  دربردارنده. اگر قراردادی 3

 فسخ برخالف لزوم قراردادی وجود دارد.

د رف بر خالف قصدر انعقاد و اجرای قرارداد، هرگونه قدرت نامحدود در درج شروط غیرمتعا و صادقانه. رفتار منصفانه 4

سازد. در بعد اجرای قرارداد نیز متضمن اجرای معقول تعهدات و عرفي را با تفسیر صحی  ممنوع مي و عدالتها طرف

 متعارف بودن رفتار است.

 عادالنه و. معقولیت هم دلیل عقلي در استنباط احکام و تفسیر قوانین است و هم مالکي برای سنجشِ درستيِ عملِ حقوقي 5

ه بیل فقدان تمیز غیرنافذ است، اما معامله سفهي به دلسفیه  ]معامله آن استدن آثار آن. بطالن معامله سفهي یکي از آثار بو

زادی یکي از وجوه مثبت آ عنوانبهتواند فقدان معقولیت یا وجود غرر فاقد اعتبار است[؛ لذا اصل عقالئي بودن مي علت

 بودن معرفي شود. و عادالنهمده و مالکي برای عاقالنه قراردادی به مدد استقالل خصوصي آ
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ــت. از این ــیص ميجهت خالّ مزبخال دانسـ زند. با توجه به اینکه قواعد و ور، عام را تخصـ
ضعیتي حکم           ست که در هر و شرایط و آثار مختلفي ا ستة دوم، هر یک دارای ابعاد،  صول د ا

شته و برای   ستیم،    هاآنیری هریک از کارگبهمختص به خود را دا ستدالل ه   نیازمند توجیه و ا
ــتدالل و       ــویمنیاز ميتوجیه در هر موقعیت بي لذا با معرفي یک مبنای کلي، هم از اسـ و هم   شـ

برای حمایت از حقوق بنیادینِ طرف ضـــعیف قرارداد، بهتر صـــورت  هاآنیری کارگبهامکان 
سد در موقعیتي نابرابر قراردادی که امکان اعالم و اعمال ارادة کامل یک  نظر ميپذیرد. بهمي ر

برهم خوردن تعادلِ حقوق و تکالیف  طرف وجود نداشــته، درج شــروط و تعهداتي که ســبب  
شــود، بتوان گفت اســتقالل خصــوصــي یک طرف  غیرمتعارف و غیرمعقولي مي طوربهطرفین 

 نقض شده است و این خود مبنایي کلي برای قواعد برشمرده خواهد بود.
شـــود همواره آزادی منفي قراردادی همراه با وجوه برشـــمرده کرامت انســـاني ســـبب مي

جهت استقالل خصوصي، خود یک ح ا مدني کلي تلقي  ي تفسیر شود. از این  استقالل خصوص   
ان ضمانت  توسازی غیرمستقیم مي  ياساس   گردد که غیرقابل اسقاط است. لذا به مدد تئوری  مي

ــتقالل خصــوصــي اعمال نمود. اینکه کدام ضــمانت اجرا  به دلاجرای مورد نظر را  یل نقض اس
شــرط یا تعهد، شــرایط و موقعیت نقض و آثار ناشــي از نقض   گردد، بســتگي به نوعاعمال مي

ساس  دارد. بر این شرطي   ا ضرر اگر  شد، مي    به  ضعیف با شت و  طرف  توان حکم لزوم را بردا
توان شــرط را ي تلقي شــود، مينظم عمومامکان فســخ قرارداد به او دهیم. اگر شــرط مخالف 
ر قرارداد سبب ورود ضرر به طرف شود که  بالاثر تلقي نمود. اگر وجود شرط یا تعهد گزاف د

ف با جبران خسارت برطر توان آثار سوء نقض رانتوان جز با پرداخت خسارت جبران نمود، مي
 نمود.

ــاني   ةدر روی -ه ــایي نیز توجه به کرامت انس ــر در حقوق قراردادی را مي و حقوققض ان  توبش
 مالحظه نمود.

ــتدل و جالب با تکیه  ــیار مس ــرط ناقض کرامت و آزادی   در رأیي بس ــاني، ش بر کرامت انس
 نیادین وهای بپذیری تأثیر ح أییدی بر امکانتمهر این امر االجرا ندانســته اســت. فردی را الزم

 ي در حقوق قراردادی است.اساس
ضمن عقد خارج   : »کندميشرط   نیدر ازدواج دوم، بر همسر دوم چن  یمرددر این پرونده 

 آوریجمعو  یمنزل و نگهدار یکه نســبت به انجام کارها رفتیرا پذ شــرط نیالزم، زوجه ا
شــرط(،  نفعی. بعد از مرگ شــوهر، همســر اول )ذ «دیهمســر اول زوج تا آخر عمر اقدام نما
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به  1،نیکند. دادگاه نخســتي( اقامه مهیعل)مشــروطٌ دومهمســر  هیعل عهدالزام به انجام ت یدعوا
ماره        ــ مه شـ نا به الزام صـــادر م   2900858960997719موجب داد گاه   يول ،کند يحکم  داد

جد  ند. مينقض را  یرأ دنظری ت ــ ک به  شـ جد    24ع گاه ت ماره        فارس  دنظری داد ــ مه شـ نا در داد
ــمن عقد مورد دعوا در   کند، اگرچهبیان مي 9609977122401559 ــرط فعل ض ــل  پرتوش اص

  ؛روســتهروب یجدّ دیاراده، مدنظر واقع شــده، اما صــحت و نفوذ شــرط مذکور با ترد یآزاد
موجب اعتبار   درهرصــورتتا  ســتیمطل  ن ،یقرارداد یاراده و آزاد تیاوالً اصــل حاکم رایز

شاره به لحاظ ا        شرط مورد ا شد.  ضمن عقد با ستگ  جادیشروط    ثیمتعهد از ح تیشخص    يواب
صاد  ياجتماع سلب آزاد  ،یگریبه د یو اقت سان » کردنو مخدوش  یو یموجب    «يکرامت ان

  يحقوق یهاقرار گرفته، در نظام دیحقوق بشر مورد تأک  یهاهیت که در اسناد و اعالم اس  شان یا
 یو انعقاد عقود ضــرور يدر حقوق خصــوصــ یحقوق بشــر نیادیبن میمفاه تیرعا زیمعاصــر ن

متعهد و الزام به انجام امور  یحقوق که موجب ســلب آزاد نیشــده و شــروط مخالف با ا يتلق
از ی از این دست،  کند شروط قرارداد يم جابیا «ياجتماع یاخالق واال» اًیاست. ثان  بارمشقت 
و  960که به موجب مواد  باشــد يو خالف اخالق حســنه و نظم عموم یســلب آزاد  یمصــاد
در نهایت دادگاه رأی بدوی را نقض و شرط را مشمول شروط     باطل است...  ،يقانون مدن 975

 باطل قرار داد.

قضـــایي خواهد بود. تا از ســـویي با توســـل   ةنقطه عطفي در روی رســـد این رأیبه نظر مي
ي مورد اساس   هایالمللي حقوق بشر ح  ي و اسناد بین اساس   ي در قانوناساس   هایمستقیم به ح  

-روابط افقي( قرار گیرد و حقوق بشر فقط مختص دولت) شهروند-حمایت در روابط شهروند
ساس   توجیه و نفوذپذیری حقوقگر دی روابط عمودی( نباشد. از سوی  ) شهروند  ادین با ي و بنیا

ــي نظیر نظم عمومي توجیه   ــوص ــتفاده از ابزارهای حقوق خص ــده اس ــو با دکترین  و یا هم ش س
سل       صادره هم به نظم عمومي تو ضات در رأی  شاره به حقوقي ق مبنای مندرج  گردد و هم با ا

 گیرد.الک عمل قرار سو با حیثیات انساني ماصولي نظیر معقولیت هم 960در ماده 
ــتقالل    ةدر رأی دیگری کامالً توجه روی قضــایي در عدم پذیرش قراردادهای مخالف با اس

ــلا  ــي در جایي که یک طرف مسـ ــوصـ در توان مالحظه نمود. ط و قوی وجود دارد را ميخصـ
شماره   شهریار  3شعبه   9309970222900728دادنامه  شرکت الف به  ،حقوقي  طرفیت  خواهان 
رقوم ک بخشي از پالک م ای با موضوع تملا ه خواسته اعالم بطالن بندهای توافقنامه شهرداری ب 

                                                                                                                       
 .ارسنجان يشعبه اول حقوق. 1
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ست. دادگاه             شي، طرح نموده ا ضای آموز شهری و ف شهرداری جهت تأمین خدمات  سط  تو
صل حاکمیت اراده در وجدان           ستناد به ا شهرداری و ا ست که اوالً دفاعیات  ستدالل نموده ا ا

جه به بالعوض بودن تملک، برهم زننده نظم عادالنه در جامعه           عمومي ناعادالنه بوده و با تو    
اســت و فاصــله گرفتن از آرمان بشــریت در قســط و عدل در جامعه را به دنبال دارد. در نتیجه   

 گردد و خود از عوامل دارا شدن با ابزارهایي که سبب تحصیل نامشروع ثروت مي   باید  دادگاه
ست، مقابله نماید. ثانیاً با  ضعی      بالجهت ا ستفاده از و سوءا ت توجه به اینکه یکي از متعاقدین با 

اقتصــادی اجتماعي و یا ســیاســي و یا حکومتي و ویژه برطرف کردن دیگر شــروطي را تحمیل  
ستفاده از ح ، عدالت معاوضي مورد چالش قرار      سوءا ست با توجه به مباني  س  کرده ا ت  داده ا

ست. ثالثاً قاعد  سلیط خود اب  ةکه قابل اجرا نی صي    ت ست که برای حمایت مالکیت خصو   زاری ا
اندازی به حقوق افراد بر خالف مصـــال  اجتماعي  مزبور مجوزی برای دســـت ةاســـت و قاعد

باشــد. درنتیجه خواهان در اضــطرار بوده و رضــای معامالتي در مورد بندهای مزبور وجود نمي
ه داشته   عهد ام شهری را به ها صرفاً وظیفه برقراری حسن انتظ  نداشته است و از طرفي شهرداری   

توانند همانند یک بنگاه اقتصادی با خواهان قرارداد معاوضي تنظیم نمایند و آراء وحدت و نمي
ــت. در نهایت حکم به بطالن دو بند      عدالت اداری در این زمینه مؤیّ     دیوان ةروی  د این امر اسـ

 دهد.موصوف مي
ــت این  ــیار حائز اهمیت اس ــت که از یک آنچه در این پرونده بس ــول  اس ــو دادگاه به اص س

س   بنیادین از جمله عدالت متوسل شده و توسل به اصول حقوق      سا  ي و اصول کلي حقوقي از ا
سل به مباني            ست و با تو سته ا صل حاکمیت اراده را مطل  ندان سلیط و ا ضرر، قاعده ت جمله ال

سوء      ستفاده از ح  و  ستفاده سوءا شمول       ا ضوع را م ضطراری، مو شروط تحمیلي   از موقعیت ا
دانســته اســت و حکم به بطالن شــروط مزبور داده اســت. این رأی در زمینه شــروط تحمیلي با  

ستدال  سلیط به     لا صل حاکمیت اراده و ت صول به عمل آوردیم که ا نوان  عهایي که در این خ
ضطراری به           ستفاده از موقعیت ا سوءا ستفاده از ح  و  سوءا صول عام و الضرر و  صو ا ل عنوان ا

  اســتقالل خصــوصــي یکنندحمایت ،ل به ترتیب وجوه منفي آزادی و وجوه مثبت آزادیخا
 باشد.مطروحه مي ةاست، منطب  با نظری

ــروط ناعادالنه، قراردادهای الحاقي و وجه التزام گزاف         ــول شـ در آراء دیگری در خصـ
 ني دریافت.ه روشتأثیر حقوق بنیادین و کرامت انساني را ب ةقضایي در زمین ةتوان توجه رویمي
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حقوقي کامیاران  2شــعبه  9709988736700045پرونده  9709978736700475در دادنامه 
سترداد ثمن به مبلغ       سته فسخ قرارداد و ا میلیون تومان و  165کردستان، خواهان دعوایي به خوا

ــیحًا       میلیون تومان به   300وجه چک به مبلغ     ةمطالب   که   این عنوان وجه التزام مطالبه نماید. توضـ
فروشنده ظرف یک ماه اگر خواهان ملکي را از خوانده خریداری نموده و شرط شده است که 

سند خود اقدام نکند، خریدار  ضمن ح        ) به تعهد تنظیم  شته و  سخ معامله را دا خواهان( ح  ف
عنوان خسارت وجه التزام مطالبه نماید. دادگاه  تواند وجه چک موصوف را به استرداد ثمن، مي 

سترداد ثمن داده        با سخ قرارداد و ا سخ حکم به تأیید ف شرایط ف ل اما خواهان را به دالی ،احراز 
وجه چک( ندانســته و حکم به بطالن دعوی در این قســمت ) ذیل مســتح  دریافت وجه التزام

قانون مدني مطل  انگاشــته نشــده اســت و با  230صــادر نموده اســت. در اســتدالل دادگاه ماده 
شاره به مب   تر و قاعدهوسیله قواعد بر ي فلسفه حقوق کلسن و اصل کنترل قواعد فرودست به     ناا

ان تحکمو بالعدل( وجه التزام گزاف را مغایر با اصول حقوقي نظیر الضرر، عدالت معاوضي،     )
اصل عقالني بودن تراضي و سوءاستفاده از ح  دانسته و با اشاره به قواعد فقهي نظیر مقتضای           

ــراف و تبذیر،نم بالغُالغُ ةادل دو عوض، قاعدعقود معاوضــي در تب ــ رم، غرر و منع اس یر  در تفس
شخصاً ماد    سب عقالئي بین       ةالزم 230 ةمقررات قانوني و م سارت را تنا ستحقاق در جبران خ ا

خسارت واقعي و خسارت تخمیني دانسته و در نتیجه وجه التزام نامتناسب را در مغایرت کامل      
توان مالحظه نمود که چطور قاضي   در این رأی مي 1ي نموده است. با نظم عمومي اقتصادی تلق 

سف     با ظرافت مثال شاره به قواعد فقهي و حقوقي به فل ضمن ا شته و    ةزدني  شاره دا یک  حقوق ا
شته است و در نحو      تفسیر قوانین به سمت استقالل خصوصي افراد        ةاستدالل اصولي مدنظر دا

 سوق داده شده است.
شروط ناعادالنه و قراردادهای الحاقي آراء متعددی با   شروط وجه  ةدر زمین التزام گزاف و 

شر و ح     صول و مباني حقوق ب س    هایتکیه بر ا سا ست     ا شده ا صادر  که نویدبخش توجه   2ي 
 ي و اسناد حقوق بشری است.اساس های بنیادین در قانونمحاکم به ح 

                                                                                                                       
ط دلیل محدودیت در اینجا فق . شایان ذکر این رأی مفصل بوده و در توجیه قواعد و اصول در تشری  بسیط دارد اما به1

 خالصه آن بیان شده است.

تعیین عالي که  دیوان 3شعبه  9209970909100385از جمله دادنامه  http://www.ijri.ir. ببینید آراء موجود در سایت 2

از مصادی  شرط غرری و دارا شدن غیرعادالنه بوده و شرطي نامشروع تلقي شده است. در وجه التزام بیش از ثمن معامله 

االجرا شدن شرط وجه التزام قرار گرفته شده غیرقابل الزم اصل انصاف و عدالت مبنای تهران تجدیدنظر 17 شعبه دادنامه

http://www.ijri.ir/
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ــل برابری نیز   طور محدودتوان از حرایت، ولو بهلذا با قرارداد نمي  ــراف داد. اصـ و جزئي انصـ
 نماید وجه التزام گزاف یا شروط ناعادالنه در قراردادهای الحاقي ممنوع باشد.ایجاب مي

 گیرینتیجه
حقوق بشـــر، حقوق قرارداد تنها یک نظام حاکمیت اراده برای توزیع کاال  ةبا اعتقاد به توســـع

ت. در با نظام ارزشــي از جمله حقوق بنیادین اســ بلکه تابع یا مرتبط ،بین طرفین قرارداد نیســت
حقوقي، صرفاً محدود به  ةاخالقي به قاعد ةواقع حقوق بشر در حوزه قراردادها، با گذر از قاعد

ــازد، بلکه با این هدف اعمال مي          این نمي ــود که متعاقد یا تاجر خوب بسـ گردد که تجارت    شـ
ــاني را نیز    یابد،   حقوقي که از طری  قراردادها جریان مي    ــئون انسـ امنیت، اعتماد و احترام به شـ

ــازد.برقرار  ــر  س ــمّ یکي از اصــول مهم حقوق بش ــت، اصــل  خودتعیین ن ح اکه متض گری اس
ستقالل خصوصي است.      این پیام است که شخص در زندگي خود، در    این اصل دربردارندة  ا

هد. خود را آزادانه شـــکل دبرابر و مبتني بر معقولیت، زندگي و محتوای قرارداد یک موقعیت 
ها     یت اراده در قرارداد حاکم ــوم از آزادی    هم آزادی ،اصــــل  که مفهوم مرسـ های منفي را 

در  قراردادی است را در خود جای دارد و هم استقالل خصوصي که وجه مثبت آزادی است.      
شرایط           شده و دو طرف در یک  صي با قواعد آمره محدود  صو ستقالل خ حقوق قراردادها، ا

پردازند. در این نگاه استقالل خصوصي فرد یک اصل     بر به تعیین حقوق و تکالیف خود ميبرا
ای در اختیار دیگری گذاشته و یا  گسترده  طوربهاخالقي است که شخص نباید آزادی خود را   

سازد و حتي آینده خود را تحت تأثیر آن قرار دهد. لذا آن مقدار     طوربهآن را  سیطي محدود  ب
ــود نیزی که محدود مياآزادی ــتقالل   باید  ش ــد. محدود کردن اس ــایت باطني باش همراه با رض

گری دگرگون نشود  است که ذات ح  خودتعیین  یيجایک ح  بنیادین تا  عنوانبهخصوصي   

                                                                                                                       
حقوقي شهریار در خصول شرط ناعادالنه و سوءاستفاده از موقعیت قوی،  3 شعبه 9309970222900728است. در دادنامه 

 و فارس یدنظرتجد 24شعبه  9609977122401451های به حیثیات انساني و عدالت توسل شده است. در دادنامه

و  مازندران یدنظرتجد 16شعبه  9209971516900594 و فارس یدنظرتجد 11شعبه  9509977120100856

وجه التزام گزاف مخالف اصل معقولیت و حیثیات انساني شناخته شده  ،کامیاراني حقوق 2شعبه  9709978736700387

در ي تهران حقوق 215شعبه  9209970270400496ي تهران و حقوق 36شعبه  9309970223201467های است. در دادنامه

کننده یر قراردادهای الحاقي اطالق اصل حاکمیت اراده کنار گذاشته شده و اصول حقوقي نظیر اصل تفسیر به زیان تنظیمتفس

 مالک عمل قرار گرفته و حیثیات انساني مستند قرار گرفته شده است.
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ــته و    یيجاو این محدودیت در  ــرورت داش ــاني نبوده، ض ــت که مخالف کرامت انس مجاز اس
 توجیه شده باشد.
که    جا  یادین  های ح  معمول ورطبه از آن ها به  بن ــني برای انتخاب و      یيتن یارهای روشـ مع

ست نمي  سد  نظر ميبهد، ندهارجحیت یک یا چند ح  را به د یي که یک طرف در قراردادهار
صادی قرار دارد،   صي، حمایت          توان ميدر موقعیت برتر اقت صو ستقالل خ صل ا ستفاده از ا با ا

آورد.  به عملهای بنیادین او ری از اســتثمار او و نقض ح را در جلوگی الزم از طرف ضــعیف
باني            در این به م یک  ــعیف، هر  یت از طرف ضـ مان و انگلیس، برای حما نه در حقوق آل زمی

ل بوده و مســتق بر اعمال تمام و کمال ارادةتأکید  هاآنتمام  اند که نتیجةل شــدهمختلفي متوســّ
 تواند باشد.ترین مبنا ميد آن است که اصل استقالل خصوصي بهمؤیّ

ياســاســ ي و با اســتفاده ازاســاســ به کرامت انســاني مندرج در قانون کااتابا  در حقوق ایران
ستقالل خصوصي             صل ا سایي ا شنا ستقیم برای  ستدالل نمود که مي گونهیناسازی غیرم   توان ا

الل خصوصي    وجه منفي آزادی قراردادی، اصل عامي برای ایجاد ماهیت حقوقي است و استق   
بوده و در صورت تعارض، اصل عام تخصیص مي    وجه مثبت آزادی قراردادی اخصّ عنوانبه

خورد. لذا در موقعیت نابرابری قدرت مذاکره در قرارداد که منبعث از شرایط اقتصادی بوده و   
ــروط و تعهدات    کامل یک طرف وجود ندارد،     ال ارادةامکانِ اعم   ي در قرارداد درج چنانچه شـ

ــبب برگرد ه مدد غیرمتعارفي گردد، ب طوربههم خوردن تعادل حقوق و تکالیف طرفین د که س
 توان با این نابرابری مقابله نمود.استقالل خصوصي، مي
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 منابع
 فارسی -الف
 (.1388)تهران: مجد، ، های حقوقيدرآمدی بر فلسفه حقوق و نظریهابدالي مهرزاد،  -
 حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طری  حقوق »بادیني حسن،   اقر،محمدب پارساپور  عباس، اسدی  -

 (.1397سال ششم ) ،23، شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، «ياساس

 (.1390، 32اسالمیه، چاپ  :، جلد اول، )تهرانحقوق مدنيحسن،  یدامامي س -
ه ، فصــلنام«نهمباني اخالقي، حقوقي و فقهي شــرط غیرمنصــفا»حســني محمدمهدی،  ،اماني مســعود -

 (.1396، )91قضاوت، شماره 
قائم  - ، جلد اول،  حقوق تعهدات: کلیات حقوق تعهدات و وقایع حقوقي     مقامي عبدالمجید،    امیری 

 (.1385، 3)تهران، میزان، چاپ 
مال حقوقي   ، _______________ - هدات: اع یل قرارداد  -حقوق تع ــک لد دوم، تشـ تهران: ) ، ج

 (.1392، 2چ  میزان،
های حقوقي با شــروط ناعادالنه نحوه مقابله نظام»کرمي ســکینه،  ،عابدیان میرحســین ،نصــورامیني م -

ــکوت قانون حمایت از مصـــرف ، 15، تحقیقات حقوقي، دوره «کنندگان در ایرانقراردادی و سـ
 .(1391، )59پیاپي - 3شماره 

ساقط  ایزانلو محسن،   - سئولیت در قراردادها شروط محدودکننده و  سهامي    :تهران، )کننده م شرکت 
 (.1390 ،3انتشار، چاپ 

 (.1368خوارزمي،  :تهران)، ترجمه محمدعلي موحد، چهار مقاله درباره آزادیبرلین آیزیا،  -
، قوقيح یهاسوءاستفاده از ح  مطالعه تطبیقي در حقوق اسالم و دیگر نظامبهرامي احمدی حمید،  -

 (.1377، 3اطالعات، چاپ  :تهران)
ضوعه   »ن، بوالنژه ژا - صل کلي حقوق و حقوق مو ضا محمدزاده وادقاني،  «ا ه مجل، ترجمه دکتر علیر

 (.1376، )36، دوره 1058، شماره پیاپي دانشکده حقوق و علوم سیاسي
 46حقوق در ایران با نگاهي به ماده  یرمنصــفانهجایگاه شــروط غ»احمدی افشــین،  ،زاده ابراهیمتقي -

 .(1394) 10، شماره 3، سال امه پژوهش حقوق خصوصيفصلن، «قانون تجارت الکترونیکي
، ترجمه مشتاق زرگوش  هاها( مباني، ماهیت، قلمرو، محتوا و نارسایي فلسفه حقوق )ح  جونز پیتر،  -

 .(1392، 1میزان، چاپ  :تهران)و مجتبي همتي، 
صغر حاتمي علي - ضا،     ،ا صلنامه ، «یرعادالنهشرط وجه التزام غ »صادقي عبدالر دانش و پژوهش  دو ف

 (.1391) ،، دوره اول2، شماره حقوقي
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سفه      هاجدی گرفتن ح دورکین رونالد،  - سفه حقوق و فل صلحت: مقاالتي در فل ، در کتاب ح  و م
 .(1381، 1طرح نو، چاپ : تهران)ح  و فلسفه ارزش، ترجمه محمد راسخ، 

ــب محمد - ــاردویي نسـ ــید جعفر،  کاظم پور ،سـ ــفان یهامؤلفه»سـ حقوقي ، «ه بودن قراردادغیرمنصـ
 .(1390، )75 سال ،75، شماره دادگستری

 هایتیشروط قراردادی از منظر محدود  یرمنصفانگي مقابله با غ»صفایي سید حسین،     ،شمالي نگار  -
پژوهشـــي فقه و مباني حقوق -فصـــلنامه علمي، «وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضـــوعه

 (.1396) ،، سال دهم3، شماره اسالمي
 (.1382، 1مجد، چاپ  :تهران)، جلد سوم، حقوق مدني: آثار قراردادها و تعهداتمهدی،  شهیدی -
سان با حقوق کلي مدني و ح  کلي اجرای حقوق »، ____________ - مجله تحقیقات ، «رابطه ان

 (.1369) ،8 شماره ،حقوقي
س  یدس  ،صفایي  - صي    آزادی اطالعات با حریم رابطه»علي،  ،جعفری ین؛ح سالمي ، «خصو ، حقوق ا

 (.1391، ) 9، سال 33شماره 
، 4چ ، )تهران: سمت،  حقوق مدني: اشخال و محجورین  زاده، مرتضي، ین؛ قاسم حس  یدس صفایي،   -

1378.) 
سعود  ،زادهضیغم  - سین،  ، بیاتي ؛م سي  »محمدح شروط ناعادالنه قرارداد   برر صادی   شنامه  «م ، پژوه

 (.1396چهارم )بهار و تابستان ، سال 7حقوق خصوصي عدالت، شماره 
ــت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها )با رجوع به »طجرلو رضــا،  - برداش

ستم حقوقي انگلیس(   سیاسي     ، «سی ، دوره 3، شماره  فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم 
38( ، 1387). 

، «ســازی حقوق خصــوصــيياســاســ بري: درآمدی اســاســ هایح  يخواهفزون»طهماســبي علي،  -
 .(1391 ، )16دوره  ،3، شماره حقوق تطبیقي یهاپژوهش

مطالعه تطبیقي قابلیت اجرای شــروط کیفری در قراردادها: لزوم تجدیدنظر در »عابدیان میرحســین،  -
 (.1385، )19، شماره الهیات و حقوق، «قانون مدني ایران 230ماده 

ضي،   - سار »عادل مرت شگاه تهران       ، «ت در قراردادهاتواف  بر خ سي دان سیا شکده حقوق و علوم   ،دان
 (.1380، )5شماره 

س   حقوق»لویي،  ،فاورو - سا س   ي، حقوق قانونا سا ساس  ي وا  حقوقزاده، ، ترجمه جواد تقي«حقوق ا
 .(1383، ) 3، شماره ياساس
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ــید محمد،  ،قاری - ــید فاطمي س ی: مفاهیم، حقوق بشــر در جهان معاصــر: درآمدی بر مباحث نظرس
حقوقي شـــهر دانش،  یهامؤســـســـه مطالعات و پژوهش :تهران)، دفتر یکم، مباني، قلمرو و منابع

 (.1388، 2چاپ 
 (.1385، )10، شماره حقوق اسالمي، «هایتحدید حقوق و آزاد»ناصر،  ،نیاقربان -
صر،   ،کاتوزیان - سهامي انت    ،تهران) حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها،نا شار، جلد اول،  شرکت 

 (.1380، 5چاپ 
، 2چاپ  شـــرکت ســـهامي انتشـــار، :تهران، جلد دوم، )منابع حقوق(حقوق )فلســـفه ، _______ -

1381.) 
یت   »، ____________ - حدود ــرف       م یت از مصـ ما نای ح نده های آزادی قراردادی بر مب ، «کن

 .(1387، )38، دوره 3، شماره فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسي
دانشکده حقوق و علوم سیاسي     ، «ياساس   اصول منطقي حاکم بر تفسیر قانون  »، ___________ -

 (.1383، )66، شماره دانشگاه تهران
ــفه حقوق کانت ایمانوئل،      - ــانعي دره فلسـ ، 4بیدی، )تهران: نقش و نگار، چاپ    ، ترجمه منوچهر صـ

1393). 
ــکینه،  - ــایي »کرمي س ــروط ناعادالنهنظم عمومي: ابزاری برای کنترل قض ــتری، «ش ، حقوقي دادگس

 .(1394، )79سال  ،91شماره 
نه     »، __________ - چا قدرت  به نابرابر  نایي برای کنترل قرارداد زني  عات حقوق   ، «عنوان مب مطال

 (.1395، )7، دوره 2، شماره تطبیقي
شماره  حقوق یها، پژوهش«شروط تحمیلي از دیدگاه قواعد عمومي قراردادها »عباس،  ،کریمي - ي، 

 (.1381) ،، سال اول1
حقیقات ت، «حقوق عمومي و حقوق خصوصي: دوگانگي یا یگانگي؟  »، اکبريعل ،گرجي ازندریاني -

 (.1387، ) 47، شماره حقوقي
ــوا، ، کوالر دوتیول ؛لوک-ژان ،اوبر -  :تهران)، ترجمه مجید ادیب،    حقوق تعهدات: قراردادها  فرانسـ

 (.1390، 1میزان، چاپ 
سالمي  سید مصطفي،    ،امادمحق  د - شروط و التزامات در حقوق ا شر  :تهران)، نظریه عمومي   مرکز ن

 (.1393 ،3علوم اسالمي، چاپ 
صفانه بودن قراردادها بررسي  »شهرام،   ،منافي - شنامه حقوق خصوصي عدالت    ، «تطبیقي غیرمن ، پژوه

 (.1395) سال سوم ،5شماره 
ــر در هوای ح  و عدالت از ح  محمدعلي،   ،موحد  - تهران، کارنامه، چاپ     )، قوق طبیعي تا حقوق بشـ

3 ،1384.) 
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 (.1393، 3میزان، چاپ  :تهران)، ياساس هایحقوق بشر و آزادیمحمد،  یدس ،هاشمي -
 نامهپایان
، رساله دکتری دانشگاه تهران با راهنمایي   ي بر حقوق خصوصي  اساس   تأثیر حقوقزاده محمد، مسلم  -

 .1394دکتر حسن بادیني، 
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