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 چکیده
طرف ضع برتری نسبت بهها یکی از طرفین از موامروزه گسترش قراردادهایی که در آن

دهد که دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می
طرف مقابل قرارداد ناعادالنه است. این امر شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به

گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط قانون
غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط 

ی فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را هاغیرمنصفانه در حقوق
سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک

و از سوی دیگر موضع قوانین خاص  نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه استقراردادها 
اند نسبت به این شروط کننده وضع گردیدهخصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرفبه

ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه رسد در حقوق ایران در کنار پارهبه نظر می چیست.
برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض در باب خیار غبن آمده و تا حدودی 

اند، اما وضع استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداختهقابل
کننده در برابر شروط مذکور، منظور حمایت از مصرفقوانین و مقررات کارآمدتر به

 ضروری است.
 

تر قرارداد، حمایت از طرف ضعیف شروط تحمیلی، شروط غیرمنصفانه، واژگان کلیدی:
ننده، سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی، کقراردادهای استاندارد، قراردادهای مصرف
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 مقدمه
و مفاد  اراده خود وارد قرارداد شده با در حقوق قراردادهای سنتی فرض این است که طرفین

ها قرارداد را منعقد جزئیات آن تعیین و پس از توافق بر روی آنقرارداد را با مذاکره بر روی 

کنند. بر اساس اصل آزادی قراردادها، طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن آزادند و می

قراردادی باشند. قرارداد و شروط آن، حقوق و تعهدات  توانند حافظ منافع خود در رابطهمی

 ها هستند.االصول ملزم به رعایت آنرفین علیکند و ططرفین را تعیین می

کنندگان از امتیاز مهمی برخوردارند و کننده، فروشندگان و عرضهاما در قراردادهای مصرف

شده به توانند مفاد قرارداد را در ضمن یک قرارداد از پیش طراحیبا استفاده از آن می

ها باشد بگنجانند. منافع آن کنندهأمینکننده ارائه کنند و در آن شروطی را که بیشتر تمصرف

خدمات از موقعیت برتری نیز برخوردار است.  کنندهعالوه، در این قراردادها فروشنده یا عرضهبه

و  کننده به قراردادوجود عواملی نظیر قدرت برتر اقتصادی، نیاز مصرف واسطهاین موقعیت برتر به

قراردادهای »شده همین اساس گفته بر است. به آنگاه برخورداری از انحصار یا شرایط مشا

اصلی هستند که غالب  و موقعیت نابرابر قراردادی سه زمینه زنیاستاندارد، نابرابری در قدرت چانه

 7«.هاستتحوالت حقوق قراردادهای مدرن مبتنی بر آن

ه ابزاری برای ای برای تأمین منافع طرفین نیست، بلکه بدر این شرایط، قرارداد دیگر وسیله

تواند با سوءاستفاده از موقعیت برتر تر میشود. طرف قویتأمین منافع طرف برتر قرارداد تبدیل می

منافع  کنندهخود، مفادی را در قرارداد بگنجاند که حاصل واقعی توافق طرفین نیست و بیشتر تأمین

شود تا چنین ب میخود او است. در این صورت، تأکید بیهوده بر اصل آزادی اراده سب

قرارداد دانسته  تر ملزم به رعایت مفاد ناعادالنهشده و طرف ضعیفهایی نادیده گرفتهسوءاستفاده

خصوص کشورهای عضو اتحادیه ای کشورها، بهشود. همین مسائل سبب شده است تا در پاره

در این قوانین به دادرس بینی شود. اروپا، قوانینی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه قراردادی پیش

شده که با بررسی مفاد قرارداد و ارزیابی کلی منافع طرفین، بر مفاد قرارداد نظارت این اختیار داده

 کند.

                                                                                                     
7 . M. Furmston. Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, )Oxford, Oxford 

University Press, 6002(, p. 62. 
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های فوق، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق

ران را بررسی کنیم. در این راستا ابتدا این موضوع جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ای

بررسی خواهد شد که منظور از شرط غیرمنصفانه و معیار تشخیص آن چیست و چه عواملی 

کننده واداشته منظور حمایت از مصرفها را به وضع قوانین برای مقابله با این شروط بهدولت

ق ایران در قواعد عمومی قراردادها است. در فصل دوم نیز بررسی خواهد شد که موضع حقو

خصوص قوانینی که نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و سپس موضع قوانین خاص، به

 اند نسبت به این شروط بررسی خواهد شد.کننده وضع گردیدهجهت حمایت از مصرف
 

 شروط غیرمنصفانهمفهوم و مبانی  -1

 شرط غیرمنصفانهمفهوم  -الف

شرطی است که اگرچه طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی شرط غیرمنصفانه 

واقعی وی نیست و طرف مقابل با  آور است، اما چون محصول ارادهقراردادی نسبت به متعهد الزام

تر طرف ضعیفآور بودن آن نسبت بهسوءاستفاده از موقعیت برتر خود آن را تحمیل کرده، الزام

 واسطهمقصود از شرط غیرمنصفانه شرطی است که بهیگر، دعبارتخالف انصاف است. به

برای طرف  شود وبرخالف خواست وی بر او تحمیل می تر یکی از طرفین،موقعیت ضعیف

 زند.تر امتیازی ویژه در بردارد که تعادل عوضین قرارداد را بر هم میقوی

و  انعقاد قرارداد رحلهشود: یکی در مبا قرارداد در دو مرحله مطرح می انصاف در رابطه

دیگری درجایی که قرارداد منعقدشده اما همراه با مفادی است که منصفانه نیست. در اینجا 

شود. انصاف شکلی به معنی انصاف در ارتباط با روند می 7صحبت از انصاف شکلی و ماهوی

 5ارداد.تشکیل قرارداد است و انصاف ماهوی مرتبط است با توزیع ماهوی حقوق ناشی از قر

در  انعقاد قرارداد تر در مرحلهشود که طرف ضعیفغیرمنصفانه بودن شکلی زمانی مطرح می

که اگر از مفاد و یا این حالی شرط را پذیرفته باشد که یا امکان آگاهی کامل از مفاد آن را نداشته

ای ایتی نسبت به پارهرغم نارضناچار و علیشرط آگاه بوده، به دلیل نیازی که به قرارداد داشته، به

                                                                                                     
7 .procedural or substantive fairness. 
5 . Willett, Chris. Fairness in Consumer Contracts: The Case of Unfair Terms, )Ashgate 

Publishing, 6002(, p. 2. 
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شود که حقوق ناشی از مفاد قرارداد، آن را پذیرفته است. انصاف ماهوی نیز زمانی مطرح می

نشده است و میان حقوق و تعهدات طرفین تعادل صورت عادالنه بین طرفین تقسیمقرارداد به

 توجه وجود ندارد. قابل

شرطی را  7روط غیرمنصفانه،اتحادیه اروپا در خصوص ش 79/39 دستورالعمل 9ماده 

 9توجهثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل 5داند که: اوالً خالف لزوم حسن نیت باشد،غیرمنصفانه می

کننده شود. مطابق این دستورالعمل، در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف

طورکلی آن است. بهنخستین عنصر غیرمنصفانه بودن یک شرط، خالف اقتضای حسن نیت بودن 

شده است. تقسیم 2و حسن نیت عینی 4تمیز آن، به حسن نیت شخصی حسن نیت بر اساس معیار

منظور از حسن نیت شخصی صداقت واقعی است، اما حسن نیت عینی استانداردهای رفتاری که 

دیگر، عبارتبه 1آید.شده است و با ادراکات ذهنی طرفین به دست نمیقانوناً بر طرفین تحمیل

معیار شخصی مربوط است به دانستن یا ندانستن وقایع و حقایق، اما حسن نیت عینی به استانداردها 

که مثالً درصورتی 1شود.شده است مربوط میطرفین تحمیلهای بیرونی و اجتماعی که بهو ارزش

صورت شفاف با قرارداد به که آیا فروشنده در ارائهمعیار حسن نیت، شخصی باشد، در تمیز این

اما  شود که آیا به اعتقاد وی شرط شفاف بوده است یا خیر؟حسن نیت عمل کرده به این توجه می

که آیا واقعاً شرطی که در اگر حسن نیت در مفهوم عینی آن پذیرفته شود، آنچه مهم است این

 خیر؟ اشته یاکه آیا فروشنده اعتقاد به شفافیت آن دقرارداد آمده شفاف است یا خیر، نه این

کند که در مقررات راجع به شروط ایجاب میکنندهتأمین حمایت باال برای مصرف

غیرمنصفانه، برای تمیز حسن نیت، معیار عینی پذیرفته شود، زیرا استفاده از معیار شخصی و توجه 

                                                                                                     
 7. (/EEC39/79 -Unfair Contract Terms Directive  ) اروپا موظف به در این دستورالعمل دول عضو اتحادیه

 کننده در برابر شروط غیرمنصفانه شدند. حمایت از مصرف قوانینی در زمینهتصویب 
5 . contrary to the requirement of good faith. 

9  . significant imbalance. 

4 . subjective good faith. 

2 . objective good faith. 

1 . Willett, op. cit., p 911. 

1 . MacQueen, Hector L. Good Faith in the Scots Law of Contract: An Undisclosed, in 

Good Faith in Contracts and Property, by Forte A.D.M, 5-91, )Oxford, Hart Publishing, 
9111(, P 2. 
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ا و هدشواری اطالع از قصد و نیت واقعی انسانبه نیت فروشنده در تمیز حسن نیت، با توجه به

اثبات آن، سبب ایجاد مشکالت فراوان شده و موانعی درراه اجرای این قوانین حمایتی ایجاد 

 کند.می

شده است. حسن نیت شکلی حسن نیت، همانند انصاف به حسن نیت شکلی و ماهوی تقسیم

در مقابل، حسن  7را داشته است یا خیر؟ کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قراردادیعنی آیا مصرف

خالف حسن نیت  لذا شروطی شود،یت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط مین

 5توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.شوند که سبب عدم تعادل قابلماهوی تلقی می

که شرط باید سبب آمده این 79/39دستورالعمل  9(7که در ماده ) عنصر دوم غیرمنصفانه بودن

کننده شود. طرفین به ضرر مصرف قراردادی توجه میان حقوق و تعهداتعادل قابلایجاد عدم ت

که وجود مقداری عدم تعادل در حقوق و تعهدات طرفین در عقود معوض امری طبیعی ازآنجایی

که شرطی سبب عدم صرف اینبنابراین،  9آورده شده است.« توجهقابل»است، در این ماده قید 

توجه باشد. بعالوه، این عدم تعادل کند، بلکه الزم است تا عدم تعادل قابلتعادل شود کفایت نمی

بسیاری از دول عضو اتحادیه اروپا دستورالعمل فوق را بدون  کننده نیز باشد.باید به ضرر مصرف

کشور عضو اتحادیه  52کشور از  79و فقط  معیار حسن نیت، در قوانین داخلی خود وارد کرده

توجه دول عضو به معیار ایجاد عدم تعادل قابل اما تقریباً همه ا پذیرفتند؛معیار حسن نیت ر

  4اند.کردهاشاره

اعتباری شروط غیرمنصفانه قانون مدنی فرانسه که در آن بی 5171اصالحات سال  7717در ماده 

به  اعتباری شروطشده نیز ضمن محدود کردن بییکی از قواعد عمومی قراردادها مطرحعنوان به

توجه بین سبب ایجاد عدم تعادل قابل»شروطی غیرمنصفانه دانسته شده که  2قراردادهای الحاقی،

شود. در این ماده هرچند جنبه ماهوی انصاف شرط اصلی  1«حقوق و تعهدات طرفین قرارداد

شکلی غیرمنصفانه شدن شرط دانسته شده، اما با محدود کردن این امر به قراردادهای الحاقی، به جنبه 

                                                                                                     
9 . Nebbia, Paolisa. Unfair terms in European Law. )Oxford: Hart Pub., 6002(, p. 911. 
6 . Ibid, p. 950. 
9 . Dean, op. cit., p. 585. 
1 . Stuyck, Jules. Unfair Terms. in Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, 
by Geraint Howells and Reiner Schulze, 995-912, )Munich, Sellier Pub., 6001(, p. 961. 
5 . un contrat d'adhésion. 
2 . clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 
contrat. 
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 آن نیز توجه شده است.
 

 کننده در برابر شروط غیرمنصفانهمبانی حمایت از مصرف -ب

حقوق قراردادها باید تعادلی بین این دو هدف ایجاد کند: از طرفی نباید آزادی شخصی افراد 

که یک قرارداد محصول اعمال واقعی آن  و از طرف دیگر باید مراقب این باشد را محدود کند

شده و به دالیل مختلف و از عنوان یک اصل پذیرفتهاصل آزادی قراردادها تنها به 7د.آزادی باش

گسترده از قراردادهای استاندارد سبب شده  جهات گوناگون محدودشده است. از طرفی استفاده

جزء بر قرارداد از یکی از طرفین سلب شود؛ از طرف جزءبه است که امکان مطالعه و مذاکره

 تر قادر نباشد تا در رابطهقراردادی سبب شده تا طرف ضعیف خوردن تعادل در رابطهدیگر بر هم 

کننده نیز وجود همین عوامل سبب شده قراردادی منافع خود را حفظ کند. در قراردادهای مصرف

 تا چنین قراردادهایی در معرض ورود شروط ناعادالنه قرار گیرند.

موقع و که این شروط بهگذارند. درصورتیثر میشروط قراردادی بر روی قیمت کاالها ا

ها قرارداد را منعقد کند؛ چنین و او با آگاهی کامل از آن صورت شفاف به اطالع مشتری برسندبه

کنندگان نسبت به اما عرضه و دولت نباید در آن دخالت کند؛ قراردادی محترم بوده

ها از این موقعیت وجود آن ءاستفادهمندند و امکان سوکنندگان از موضع برتری بهرهمصرف

 های اقتصادی، قادرند با استناد به اصل آزادی قراردادها، محتوا و آثار قراردادها راقدرت 5دارد.

  9جانبه، به سود خود تعیین کنند.طور یکبه

 ای به دنبال دارد.در چنین شرایطی تأکید بیهوده بر اصل آزادی قراردادها، نتایج ناعادالنه

قراردادی حفظ  طرفین آزادند تا منافع خود را در رابطه رواقع، بر اساس اصل آزادی قراردادی،د

تر کنند برایشان نافعاالجرایی برسند که تصور میکه به توافقات الزم ها آزادندکنند، چراکه آن

ه نابرابری کاما وقتی 4است. طرفین قرارداد تکلیف چندانی برای رعایت منافع طرف مقابل ندارند.

توان طرفین را به حال خود رها کرد و معتقد بود که یابد، دیگر نمیمیان طرفین قرارداد شدت می

                                                                                                     
9 . Carr, Christopher. »Inequality of Bargaining power.« The Modern Law Review, vol.98، 
)9125(: 129-122, p.129. 

مجله مجتمع «  لحاقی( در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکاقراردادهای استاندارد) ا»شیروی، عبدالحسین،  . 5
 .11ص ،(7927) ،75آموزش عالی قم شماره 

 .3، ص (7923تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، )غفاری فارسانی, مصرف کننده و حقوق بنیادین او،  . 9
1 . Willett, , op. cit. , p.60. 
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هم قادر به حفظ حقوق خود  چون طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن آزادند، خودشان

قراردادی است. بر  هتأمین عدالت در رابط توان قائل به این بود که آزادی وسیلههستند. دیگر نمی

احترام است که طرفین در سطح اصل آزادی قراردادی درجایی قابل»شده: همین مبنا گفته

اقتصادی برابر قرار گیرند و ضعیف از فرط اضطرار ناچار به پذیرفتن تمام شرایط قوی نباشد. 

و بدین  یت کنندها ناگزیرند که با وضع مقررات خاص از ناتوان در برابر توانا حماوگرنه دولت

 7«.تمهید تساوی بین طرفین عقد را تأمین کنند

همین عوامل سبب شده  برخی ادعا کنند در قرن بیستم اصل آزادی قراردادها دیگر تنها تفکر 

گونه که آزادی قراردادها یک تفکر اصلی و همان شودغالب در حقوق قراردادها محسوب نمی

در حقوق فرانسه  5تر نیز واجد اثر است.طرف ضعیف حاکم در حقوق قراردادهاست، حمایت از

شده که بر اساس آن مطرح 9«همبستگی قراردادی»نیز در برابر نظریه آزادی اراده، نظریه 

هر »های مختلف اشخاص در روابط قراردادی باید موردتوجه قرار گیرد. مطابق این نظریه، ضعف

برآورده کردن انتظارات طرف مقابل باشد. یک از طرفین در رابطه قراردادی باید به دنبال 

های دیگری برای کسب امتیاز کس نباید از ضعفپوشی نیست و هیچچشمهای طرفین قابلضعف

 4«.غیرمنصفانه استفاده کند

شود که همین صورت استاندارد منعقد میکننده بههمچنین بسیاری از قراردادهای مصرف

کند. درواقع این قسم کننده دشوار میا برای مصرفعامل اثرگذاری بر محتوای قرارداد ر

کند و طرفین بر جزئیات قرارداد شده، یا به نحوی این مذاکره را مختل می قراردادها مانع مذاکره

کننده نباشد. بعالوه، این قسم شود تا برخی مفاد قرارداد خواست واقعی مصرفهمین امر سبب می

ها تنها در این حد مؤثر است کننده در آنمصرف و اراده یز دارندقراردادها عمدتاً ماهیت الحاقی ن

 که وارد قرارداد شود، یا از انعقاد آن خودداری کند.

مشکل اصلی که ممکن است در اثر استفاده از قراردادهای استاندارد رخ دهد، مشکل عدم 
وند که آگاهی شای ارائه میگونهشده است. گاه شروط قراردادی بهشفافیت شروط ارائه

                                                                                                     
 .723، ص (7922تهران، شرکت سهامی انتشار، ) قواعد عمومی قرارداد ها، جلد اول،توزیان، کاناصر  . 7

6 . Hondius , Ewoud. "The Protection of Weaker Party in a Harmonized European Contract 
Law: A Synthesis." Journal of Consumer Policy, )6001(: 615-659., p.612. 
9 . solidarisme contractuel. 
1 . TABI TABI, Ghislain. »Ajustement nécessaire du volontarisme contractuel: Du 
volontarisme au solidarisme?« RDUS, volume 11, numéro 9. )6091(, p. 29. 
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کننده ناآگاهانه  شروطی را ها دشوار شود و از این طریق مصرفکننده از محتوای آنمصرف

 کرد.ها را قبول نمیها آگاه باشد، آنپذیرد که اگر از محتوای آنمی
صورت مبهم ارائه شوند؛ یا امکان دارد شروط در حین قرارداد شده بهممکن است شروط ارائه

و هنگامی که وی قرارداد را منعقد کرد، در اسنادی که به وی  7کننده نباشندفدر دسترس مصر
خرد شود چنین شروطی گنجانده شود. مثل حالتی که فردی بلیط اتوبوس یا قطاری را میداده می

 5شده است.و هنگام دریافت  بر روی بلیط یک شرط عدم مسئولیت گنجانده

ها را کننده امکان فهم آنه بیان شوند که مصرفهمچنین ممکن است شروط به نحوی پیچید

نداشته باشد. مثالً ممکن است به نحوی از اصطالحات حقوقی در درج شرط استفاده شود که فهم 

آن بر اشخاص معمولی که فاقد اطالعات حقوقی کافی هستند، دشوار باشد. مثالً اگر در قرارداد 

ممکن است اشخاص عادی مفهوم صحیح این واژه خیارات شد،  بیعی نوشته شود که اسقاط کافه

درستی متوجه نشوند. همچنین ممکن است شروط قراردادی به حدی مفصل تدوین شوند که را به

ها در این همه کننده از خواندن شروط منصرف شود.مصرف ها فرصت زیادی بطلبد تاآن مطالعه

ممکن است به علت نداشتن دانش حقوقی شروط و  یا  برای مطالعه  کنندهکنار  وقت کم مصرف

های گیریکننده غالباً در تصمیمکه مصرفنیز این و 9شده را نداند؛شروط درج کافی اثر حقوقی

دست هم بهکند؛ دستخود بیشتر روی قیمت تمرکز کرده و به شروط ضمن قرارداد توجهی نمی

و نتواند انتخاب صحیح و  ر شودداکننده در انعقاد قرارداد خدشهدهند تا آزادی مصرفمی

ای در مورد پیوستن به قرارداد و پذیرش شروط ضمن آن داشته باشد. لذا میزان شفافیت آگاهانه

کننده برای فهم محتوای شروط و تواند، بر امکان مصرفکننده میشده به مصرفشروط ارائه

و عدم شفافیت شروط  ذار باشدمنظور حفظ منافع خود، اثرگتبع آن امکان انتخاب آگاهانه بهبه

مزبور یکی از عواملی است که امکان دارد آزادی وی را در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد عقد، 

 مختل کند.

صورت کامالً شفاف به شود؛ ممکن است شرطی بهمشکل به آنچه گفته شد، ختم نمی

کامالً مفهوم آن و اثر حقوقی کننده ارائه شود و وی هم مفاد آن را کامالً مطالعه کرده و مصرف

                                                                                                     
9 . Willett, op. cit. , p.69. 

 .11شیروی، منبع پیشین، ص . 5
9 . Willett, , op. cit. , p.61. 
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مترتب بر آن را بفهمد؛ اما بازهم امکان انتخاب آگاهانه و اثرگذاری بر محتوای قرارداد را نداشته 

 باشد.

 کننده گزینهکننده قرار دارد این است که آیا مصرفمشکل بعدی که فرا روی مصرف

کننده را تنها با ه ممکن است مصرفدیگر فروشندعبارتدیگری هم برای انتخاب دارد، یا خیر؟ به

هم پذیرش قرارداد به همراه یک سری شروط خاص است که در یک گزینه مواجه سازد و آن

کننده محدود به پذیرش قرارداد به همراه شروط مزبور است و یا از این حالت، اختیار مصرف

ارتقای  منظور بقا یابهکننده، که مصرفاین مشکل در کنار این 7انعقاد قرارداد منصرف شود.

و هدف او از انعقاد قرارداد رسیدن به سود نیست؛ امکان  کنداش عقد را منعقد میزندگی

کننده، گاه رو در چنین وضعیتی مصرفکند. ازاینانصراف از قرارداد ناعادالنه را از وی سلب می

 شود، برای رفع نیاز خود به قرارداد ناعادالنه تن دردهد.ناچار می

هستند و کنترل کامل بازار را در  کنندگان دارای قدرت انحصاریهمچنین برخی از عرضه

و مانند آن در کنترل انحصاری  آب، برق، فاضالب دست دارند. معموالً در یک شهر عرضه

شده از سوی ایشان را به همراه اند قرارداد ارائههای خاصی است که مشتریان یا موظفشرکت

در این  5خدمات و تسهیالت مزبور محروم کنند. و یا خود را از آن بپذیرند شروط ضمن کلیه

کننده امکان رجوع به منحصر نباشد، مصرف کنندهکه طرف قرارداد عرضهفرض درصورتی

کنندگان پیشنهاد هیچ تضمینی وجود ندارد که سایر عرضه»اما  کنندگان دیگر را دارد؛عرضه

کاال و خدمات انحصاراً در  که عرضهر بسیاری از موارد، ولو ایند 9«بهتری به وی ارائه کنند.

که طوریکنند بههای محدودی این کاالها را عرضه میاختیار یک شرکت نیست، اما شرکت

طور کنندگان بهعرضه در این شرایط یابند؛مشتریان به هر جا مراجعه کنند، شرایط بهتری نمی

 4کنند.و شرایط خود را به مشتریان تحمیل می کردهغیررسمی در بازار ایجاد انحصار 

کننده به قرارداد و از طرف دیگر وضعیت انحصاری طرف نیاز مصرفبر این اساس ازیک

کننده را تحت حاکم بر بازار ممکن است وضعیتی در قرارداد پدید آورد که حق انتخاب مصرف

                                                                                                     
7. Ibid. 

 .14شیروی، منبع پیشین، ص . 5
9. Willett, , op. cit.  , p.61. 

 .14شیروی، منبع پیشین، ص . 4
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 تأثیر قرار دهد.

کافی نبوده و یا در زمان غیرمعمول به  در فرضی که شروط مزبور دارای شفافیت

کننده فرصت و یا امکان که مصرف اندو در حالی وارد قرارداد شده اندشدهکننده ارائهمصرف

ها را نداشته؛ بر اساس اصل آزادی قراردادها یا اراده اصالً شکل نگرفته یا آگاهی یافتن از آن

اساس اصل آزادی قراردادها علم طرفین به  چراکه بر. گرفته استصورت معیوب شکلکه بهاین

موضوع معامله و شروط ضمن آن شرط اساسی در صحت عقد است و شروط و قراردادهایی که 

 اند، در عالم حقوق دارای اعتبار نخواهند بود.ها توافق نکردهطرفین آگاهانه بر آن

از انعقاد که پساین وجود در این موارد هم یک مشکل وجود دارد و آن عبارت است ازبااین

که مطالب مذکور در قرارداد پیشنهادی یکی از طرفین معیوب بوده، یا این که ارادهعقد، اثبات این

را کامل نخوانده، یا نفهمیده، یا سایر موارد مشابه، با مدعی است؛ و در اینجا نیز چون 

هاست؛ اثبات به آنکننده است که مدعی عدم آگاهی از شروط مزبور یا عدم دسترسی مصرف

 کننده است.این امور با مصرف

ندارد، یا در فرضی که امکان  کننده امکان دسترسی به شروط جایگزیندر فرضی که مصرف

کننده قدرت دیگری برای وی فراهم نباشد یا در حالتی که مصرف کنندهمراجعه به عرضه
اگرچه ممکن است حق انتخاب کننده دارد، در این موارد زنی کمتری نسبت به عرضهچانه

هایش نارضایتی رغم همهعقد را منعقد نکند یا علی کننده محدود شود ولی آزاد است تامصرف
بر اساس تئوری آزادی قراردادها تا جایی که  7نسبت به تمام یا برخی از مفاد عقدآن را بپذیرد.

طرفین منصفانه فاد آن نسبت بهکه منظر از اینممکن است مفاد قراردادها باید اجرا شود، صرف

باشد یا خیر، به این دلیل که هدف این است که آزادی طرفین را در انعقاد قرارداد به حداکثر 
کننده که مصرفدر چنین حالتی به علت این 5اند، اجرا کند.و آنچه را که طرفین خواسته برساند

راکه نه اکراهی نسبت به وی صورت وی را معیوب دانست؛ چ توان ارادهدارای اختیار است نمی
نتوان وی  شود تاگرفته و نه مرتکب اشتباهی شده است. درواقع همین اختیار محدود او سبب می

کننده از مصرف کاال یا اما آیا واقعاً این امکان وجود دارد که مصرف حساب آورد؛را مکره به

                                                                                                     
7. Willett, , op. cit., p.61. 

5. Ibid, p.91. 
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 7خدمات انصراف دهد؟

کنندگان کارگشا نی سنتی برای حمایت از مصرفبا توجه به این عوامل قواعد حقوق مد
هایی شده جوییهای قراردادی چارهنیست. البته در حقوق مدنی برای مقابله با برخی نابرابری

استفاده کنندگان قابلخصوص در موارد حاضر، از سوی مصرفها، بهحلاما این راه است،
ای که تا قراردادهای ناعادالنه شودب میبر اصل آزادی قراردادی سببنابراین، تکیه 5نیستند.

رو، دخالت دولت در قرارداد آور بدانیم. ازاینناچار پذیرفته را نسبت به وی الزامکننده بهمصرف
 رسد.ی قرارداد ضروری به نظر میمنظور مقابله با مفاد ناعادالنهبه
 انصاف و حسن نیت شکلی -ج

شروطی  ه، فروشندگان باید حسن نیت را درزمینهمطابق مقررات مربوط به شروط غیرمنصفان

کنند، رعایت کنند. این بدان معنا است که شروط پیشنهادشده کنندگان پیشنهاد میکه به مصرف

فهم بیان شوند. همچنین در کننده باید شفاف باشد، یعنی باید به زبان ساده و قابلبه مصرف

 9ی ارزیابی شروط داده شود.کننده فرصت کافی براصورت لزوم باید به مصرف

کننده به شروط قراردادی مصرف این قبیل معیارهای شفافیت برای تضمین رضایت آگاهانه 

وجود در برخی موارد ممکن است برای با حسن نیت عمل کردن اند. بااینشدهدر نظر گرفته

ساسی حسن نیت در عنوان عنصر اتوان بهدرواقع، شفافیت را اگرچه می 4فروشنده کافی نباشند.

قرارداد با  انعقاد درنتیجه برای تمیز اینکه فروشنده در مرحله 2نظر گرفت، اما لزوماً کافی نیست.

 توان در نظر گرفت:و منصفانه رفتار کرده یا خیر، عوامل زیر را می کننده با حسن نیتمصرف

 شده یا خیر؟ه ارائهکنندفهم برای مصرفصورت شفاف و قابلاوالً، آیا مفاد قرارداد به

کننده امکان اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته و یا به تعبیر بهتر آیا فروشنده ثانیاً، آیا مصرف

 های مختلفی را در اختیارکه آیا فروشنده گزینهبه وی چنین فرصتی را داده است یا خیر؟ و این

 کننده قرارداده است یا خیر؟مصرف

                                                                                                     
7.Ibid, p.61. 

مللی ، شماره حقوقی بین ال مجله«. ای از مترجممعرفی حقوق مصرف با مقدمه»حامد. عباس قاسمی ترجمه کله اولوا، ژان ،  .5
 .524، ص (7911)، 59

9. Willett, op.cit., p 986. 

4. Ibid. 

2. Ibid. 
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 . شفافیت1

فهم برای قابل ای شفاف و به زبان ساده وگونهشروط قراردادی را به م است کلیهفروشنده ملز

ها را کننده امکان آگاهی از مفاد قرارداد و ارزیابی آنکه مصرفنحویکننده ارائه کند، بهمصرف

هایش، در دهد از حقوق و مسئولیتکننده اجازه میالزامات به مصرف گونهداشته باشد. این

سازد تا یک انتخاب منطقی بین کاالها و نعقاد قرارداد، آگاه شود؛ و او را قادر میصورت ا

کننده دادن اطالعات خدمات در رقابت انجام دهد. درواقع یکی از ارکان مهم حمایت از مصرف

 .کافی به وی است

 شودشروط، این الزامات را رعایت نکند فاقد حسن نیت محسوب می چنانچه فروشنده در ارائه

کننده قابل که به نفع مصرفاند، درصورتیشدهو شروطی که از این طریق در قرارداد گنجانده

شود. غیر این صورت شرط غیرمنصفانه محسوب می تفسیر باشند، باید به نفع وی تفسیر شوند و در

زبان ساده و  که شروط قراردادی باید بهاتحادیه اروپا با الزم دانستن این 79/39دستورالعمل  2ماده 

این شرط تنها در قراردادهای کتبی . کندبیان شوند، شرط شفافیت را معرفی می 7فهمقابل

رسد که اعمال آن محدود به شروطی که مستقالً مورد شود؛ اما به نظر میکننده اعمال میمصرف

شفافیت  در دستورالعمل هیچ ضمانت اجرای مستقیمی برای شرط 5اند، نباشد.مذاکره واقع نشده

بینی کرده حالتی تنها فرضی که دستورالعمل در مورد آن ضمانت اجرا پیش نشده است.بینیپیش

کننده است که شرط دارای بیش از یک معنا باشد که در این صورت شرط باید به نفع مصرف

است که  contra proferentem دستورالعمل( این حکم بازتاب قاعده تفسیری 2ماده د.)تفسیر شو

شود. بر اساس این قاعده شروط مبهم یک ابزار سنتی برای مقابله با چنین شروطی محسوب می

9باید برعلیه استناد کننده به آن مورد تفسیر قرار گیرند.
دستورالعمل نیز  2در قسمت دوم ماده  

به  که تردید در مورد معنای یک شرط باشد، تفسیری که بیشتردرصورتی»... آمده: ه ای مشابقاعده

 «کننده باشد، غلبه خواهد یافت.نفع مصرف

و نیز حالتی که عبارت  این ماده در مورد فرضی که شرط دارای معنا و مفهوم مشخصی نیست
                                                                                                     
7. Plain, Intelligible Language.  

5. Macleod, John, Consumer Sales Law. )London: Cavendish Pub, 6006(, p.981. 

9. Hondius, op.cit , p.16. 
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ی هانظامکاررفته تنها دارای یک معنا بوده، هیچ ضمانت اجرایی مشخص نکرده است. در غالب به

و بر این  انصاف بشناسند ضابطهن رکن سوم عنواحقوقی تمایل بر این است که شرط شفافیت را به

 7اساس شرط غیر شفاف را هم از مصادیق شرط غیرمنصفانه بدانند.
 

 . امکان انتخاب و امکان اثرگذاری بر شرط2

که اشخاص در انعقاد قرارداد آید: اول اینمهم به دست می از اصل آزادی قراردادی، دو قاعده

که طرف عقد قرار گیرد یا  توان مجبور کردکس را نمییعنی هیچ ؛یا خودداری از انعقاد آن آزادند

تواند، آزادانه طرف که هر کس میاز بستن قراردادی که مایل به آن است، منع کرد. دوم این

 5دلخواه معین کند.خود را انتخاب کند و مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن را به قرارداد

کننده، تار منصفانه در قراردادهای مصرف احترام عرضهیکی از لوازم رعایت حسن نیت و رف

رعایت حسن نیت از سوی  دیگر، الزمهعبارتکننده و رعایت آن است. بهحق انتخاب مصرفبه

تنها با یک گزینه  کننده رافروشنده این است که با سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود، مصرف

 به همان شکل، یا ترک قرارداد مخیر نکند.و وی را بین قبول قرارداد  مواجه نکند

انحصار فروشنده، ناچار شود کاالی موردنیاز خود را  واسطهکننده بهکه مصرفلذا درصورتی

های مختلفی در اختیار مزبور گزینه کنندهخاص تهیه کند، اگر عرضه کنندهاز یک عرضه

ی پیشنهادهای مختلف را بدهد تا او کننده قرار دهد و از این طریق به وی امکان ارزیابمصرف

ها را ارزیابی کرده و هرکدام را که برای خود سودمندتر ببیند برگزیند، ممکن است بتواند آن

کننده پیشنهادی با دو گزینه دارای حسن نیت فرض شود؛ مثالً ممکن است  فروشنده به مصرف

سارات ناشی از نقض عقد استثناء مسئولیت خود را برای خ ارائه کند: بر اساس یک گزینه، همه

تر است، اما حاوی شرط کننده ارائه کند که اگرچه گرانکند؛ اما پیشنهاد دیگری هم به مصرف

تواند مانع ی دیگر، جایگزین معقولی تلقی شود، میعدم مسئولیت نیست. اگر این گزینه

کننده، از سوی فروشنده اما اگر چنین امکانی برای مصرف 9غیرمنصفانه شناخته شدن شرط باشد.

و بر این اساس شرط نیز  فراهم نشده باشد، ممکن است فروشنده فاقد حسن نیت فرض شود

                                                                                                     
7. Nebbia, op.cit, p.992. 

 .723، جلد اول، ص  نبع پیشینمکاتوزیان،  . 5
9. Willett, op.cit, p 919. 
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 غیرمنصفانه محسوب شود.

 دیگری داشته باشد، ممکن است کنندهمراجعه به عرضه کننده امکانگر مصرفهمچنین ا

کننده دارای این قابتی، مصرفدر یک بازار رکننده حق انتخاب در نظر گرفته شود. برای مصرف

کنندگان مختلف رجوع کند. در امکان است که برای تحصیل کاالهای موردنیاز خود به عرضه

کنندگان که یکی از عرضهکننده وجود دارد درصورتیاین صورت این امکان برای مصرف

کننده بین مصرفکنندگان مراجعه کند. در اینجا شرایط مطلوب وی را ارائه نکند، به دیگر عرضه

 7کنند، دارای حق انتخاب است.کنندگان مختلفی که کاالی واحدی را ارائه میعرضه

کننده، به دلیلی امکان مراجعه به سایر رقبا را نداشته باشد، یا سایر رقبا وجود، اگر مصرفبااین

ز این موقعیت کنندگان اعرضه هم شرایط بهتری برای وی ارائه نکنند، بازهم امکان سوءاستفاده

که  واسطه چنین وضعیتی، شروطی را در قرارداد بگنجانندوجود دارد و ممکن است به

 پذیرد.کننده در شرایط عادی آن را نمیمصرف

کننده، امکان اثرگذاری وی بر محتوای قرارداد در یکی دیگر از لوازم حق انتخاب مصرف

کننده، در کننده و عرضهدی نابرابر مصرفاثر مذاکره است. این حق با توجه به موقعیت قراردا

لوازم رعایت حسن نیت و رفتار  قراردادی در معرض خطر است. بر این اساس یکی از رابطه

کننده امکان اثرگذاری بر کننده باید به مصرفکننده، این است که عرضهمنصفانه توسط عرضه

به الحاق به قانونی که وی از پیش  کننده را در قراردادو نقش مصرف محتوای قرارداد را بدهد

کننده امکان معقول تغییر دیگر فروشنده باید به مصرفعبارتتنظیم کرده است، محدود نکند. به

صورت مفاد قرارداد را به قدرت برتر خود واسطهشده را بدهد و بهقراردادهای از پیش تنظیم

وی خالف حسن نیت تلقی شده و الیتغیر، تنظیم نکند. در غیر این صورت ممکن است عمل 

کننده امکان دارد باعث شود بخشی از قرارداد که امکان اثرگذاری بر روی آن برای مصرف

وجود نداشته ، تحت عنوان شرط غیرمنصفانه، از قرارداد حذف و از این طریق قرارداد تعدیل 

کننده رفممکن است علت خالف انصاف بودن شرط این باشد که موضع مص بنابراین شود؛

 5کننده را متقاعد کند که پیشنهاد بهتری به وی ارائه کند.قدر قوی نبوده تا بتواند، عرضهآن

                                                                                                     
7. Ibid. 

5. Ibid, p 911. 
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 انصاف و حسن نیت ماهوی -د

کننده است، باید به مفاد یک نظام حقوقی که به دنبال سطح باالیی از حمایت برای مصرف

مستقالً اثرگذار باشد. درواقع گاه  توانددیگر مفاد شرط نیز میعبارتشروط هم توجه کند. به

گنجاند که فروشنده از موقعیت برتر خود در قرارداد سوءاستفاده کرده و مفادی را در قرارداد می

 شود.کننده میسبب عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی طرفین به ضرر مصرف

حتی در فرضی که که  قدر نامطلوب باشندای شروط ممکن است آندیگر پارهعبارتبه

کننده نیز به علت برخورداری از و مصرف کننده ارائه شوندصورت شفاف به مصرفشروط به

و نیز امکان مذاکره بر روی مفاد شرط و اثرگذاری بر  های متعدد، دارای حق انتخاب باشدگزینه

سن نیت در اینجاست که صحبت از انصاف و ح 7آن را داشته باشد؛ بازهم خالف انصاف باشند.

 گیرد.که بیشتر حول محور تعادل موجود بین حقوق و تعهدات طرفین، قرار می شودماهوی می

وجود قراردادی شرط ندانسته است. بااین گاه برابری کامل عوضین را در رابطهگذار هیچقانون

م بخورد، های مبادله شده نباید چندان زیاد باشد که تعادل اقتصادی قرارداد بر هنابرابری ارزش

 5شود.آزاد و سودجو محسوب نمی داده برخورد واقعی دو ارادهچراکه در این صورت آنچه رخ

موقعیت برتر خود شروطی را در قرارداد بگنجاند که سبب  واسطهبر این اساس اگر فروشنده به

قد حسن توجه در حقوق و تعهدات طرفین به سود فروشنده شود، فروشنده فاایجاد عدم تعادل قابل

 9شود.نیت محسوب خواهد شد و شرط مزبور ماهیتاً غیرمنصفانه محسوب می

 

 شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران  -2
یافته باشد طور عام به مقابله با شروط غیرمنصفانه اختصاصای که بهدر حقوق ایران مقرره

صادیق این شروط را توان برخی موجود ندارد. معذلک با توجه به قواعد عمومی قراردادها می

؛ شده استصراحت به این شروط اشارهعالوه در برخی قوانین خاص نیز بهنامعتبر دانست. به

بنابراین مباحث این فصل در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش اول موضوع شروط غیرمنصفانه 

                                                                                                     
7. Ibid. 

 .725، ص 7921، جلد پنجم منبع پیشینکاتوزیان،  .5
9. Willett, op.cit., p 986. 
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منصفانه در شود و در بخش دوم موضوع شروط غیراز منظر به قواعد عمومی قراردادها بررسی می

 شود.قوانین خاص بررسی می

 
 شروط غیرمنصفانه با توجه به قواعد عمومی قراردادها -الف

کرده ای نداریم که به شروط غیرمنصفانه اشارهطور عام مقررهدر قواعد عمومی قراردادها به

انصاف باشد. به همین دلیل برای بررسی شروط غیرمنصفانه از منظر قواعد عمومی قراردادها بین 

و سپس مصادیق این شروط را در نظام حقوقی ایران موردبررسی  ماهوی و شکلی تفکیک کرده

 دهیم.قرار می

 
 . غیرمنصفانه بودن شکلی1 

غیرمنصفانه بودن شکلی ممکن است ناشی از عدم رعایت اصل شفافیت باشد، یا به دلیل نقض 

که در ادامه موضع قواعد عمومی  ردادکننده و امکان اثرگذاری بر محتوای قراحق انتخاب مصرف

 گیرد.ها موردبررسی قرار میقراردادها نسبت به آن
 شروط غیر شفاف: علم طرفین به مفاد عقد -1-1

کننده در حین شود که مصرفمی شفاف شروطی است که به نحوی ارائه منظور از شروط غیر

شود که چنین شروطی شامل شروطی میها را ندارد. انعقاد قرارداد امکان آگاهی بر محتوای آن

شده است که صورت تخصصی بیانشده، یا شروطی که به حدی بهصورت مبهم ارائهبه

کننده با دانش کم در آن زمینه، نتواند مفهوم آن را دریابد. شروطی که مصرف کنندهمصرف

 اند.شود نیز از همین دستهها آگاه میاز انعقاد قرارداد از وجود آنپس

در حقوق ایران، علم طرفین قرارداد به مفاد ایجاب و قبول قرارداد و تطابق ایجاب و قبول 

عنوان که طرف ایجاب باید معنا و مفهوم عباراتی را که بهنحویشرط صحت قرارداد است؛ به

که موجب  شده است را بفهمد و باید دقیقاً همان برداشتی را از ایجاب داشته باشدایجاب بیان

که معنای ایجاب را بفهمد، آن را بپذیرد، قبولی بنابراین اگر کسی بدون این ؛ظر داشته استمدن

وی فاقد اثر حقوقی خواهد بود. همچنین اگر موجب عبارات ایجاب را به نحوی بیان کند که 

احتمال بیش از یک معنا در آن برود، پذیرش چنین ایجابی تنها زمانی به انعقاد عقد منجر خواهد 

که مدنظر موجب بوده است.  طرف ایجاب همان برداشتی را از آن عبارات داشته باشد که شد
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که معنایی مدنظر موجب باشد و طرف مقابل ایجاب را به تصور معنایی دیگر بپذیرد، درصورتی

 شود. چنین عقدی به علت عدم تطابق ایجاب و قبول منعقد نمی

و شرط در صورتی معتبر است که طرفین در  گونه بودهدر مورد شروط ضمن عقد نیز همین

که شرطی پس درصورتی و و نیز محتوای آن آگاه شوند زمان انعقاد قرارداد از اصل وجود شرط

شود. همچنین از قرارداد ارائه شود، بدون ابراز رضایت مجدد طرف قرارداد، ملحق به عقد نمی

ای از شروط ضمن قرارداد را نای پارهچنانچه طرف ایجاب در حالی قرارداد را قبول کند که مع

درنیافته، چنین شرطی فاقد اعتبار خواهد بود؛ مثل شخصی که قرارداد خرید ماشین را در حالی 

که شخص خریدار ، بدون این«خیارات شد اسقاط کافه»امضا کند که ضمن آن شرط شده 

 تصوری از معنای حقوقی خیار داشته باشد. 

مر که شخص قرارداد را در حالی پذیرفته که معنای شرط ضمن آن را وجود اثبات این ابااین

که امری بسیار دشوار است، چراکه ظاهر، عدم جهل  درستی نفهمیده، با مدعی جهل است؛به

است و اثبات خالف آن با مدعی جهل خواهد بود. البته اگر در شکل خاصی از قراردادها  

داد آگاه شود، عقد را امضاء کند، غلبه یابد، یا از قرائن ای شروط قرارکه از پارهشخصی بدون این

شخص طرف ایجاب متن قرارداد را کامل مطالعه نکرده است؛ مثل جایی  کهدیگر چنین برآید 

ازانعقاد قرارداد به اطالع طرف قرارداد رسیده است، یا در مواردی که قرارداد به که شرط پس

ها، خارج است، یا خیلی جزء آن از حوصلهو جزءبهدقیق  شده که مطالعهحدی مفصل تنظیم

 که درک آن، نوعاً از عهده اندشدهصورت تخصصی بیانموردی که شروط قراردادی به نحوی به

ای از اشخاص غیرمتخصص خارج است. در چنین مواردی ممکن است حسب شرایط اماره

چنین مواردی امضای قرارداد بدون بر اساس آن بتوان در  کهواحوال مزبور استنباط شود اوضاع

 آگاهی از شرط مفروض گرفت. 

خارج ازآنچه گفته شد، در حقوق ما هیچ الزام صریحی در قوانین مبنی بر ارائه مفاد قرارداد 

کننده به و به مصرف طور عامطرف مقابل قرارداد بهفهم بهصورت شفاف و به زبان ساده و قابلبه

 صورت خاص وجود ندارد. 
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تر و نیز موقعیت ضعیف کننده ممکن است با سوءاستفاده از موقعیت برتر خودگفته شد عرضه

خواهد با وی معامله کننده اختیار وی را در تعیین مفاد قرارداد یا انتخاب شخصی که میمصرف

اند، دسته از مفاد قرارداد که به این طریق وارد قرارداد شدهکند، محدود کند. در این صورت آن 

تنظیم مفاد  واسطهکننده بهتر مصرفشوند. درواقع، گاه موقعیت ضعیفغیرمنصفانه محسوب می

آن است که یا طرف مقابل قرارداد، با  واسطهقرارداد توسط طرف دیگر معامله نیست؛ بلکه به

کننده، ، موقعیت برتری نسبت به وی یافته و به همین دلیل مصرفبرخورداری از انحصار در بازار

کننده به قرارداد که نیاز مصرفخواهد؛ یا اینناچار از پذیرش قرارداد به صورتی است که وی می

که طرف  ای بپذیردگونهو قرارداد را به شود تا وی در وضعیت اضطراری قرار گیردسبب می

ها را در وضعیت کنندگان به بسیاری از کاالهای اساسی، آناز مصرفخواهد. نیمقابل قرارداد می

کند که بتوانند با خودداری از انعقاد قرارداد، ها سلب میو امکان را از آن دهداضطراری قرار می

 کنندگان نروند.عرضه طرفهکی یهاشنهادیپزیر بار 

و وضعیت اضطراری یکی از طرفین  هاکراه و اشتبا در نظام حقوقی ما عیوب اراده منحصرند به

شخصی که در اثر اضطرار قرارداد را  رو معاملهشود. ازاینقرارداد عیب اراده محسوب نمی

مورد تصریح  قانون مدنی 511ماده حکم صحت معامالت اضطراری در . پذیرفته، صحیح است

واری معامالت در توجیه صحت قرارداد اضطراری، هم به لزوم تضمین است قرارگرفته است.

های دور و نزدیک انعقاد قرارداد در علم و هم به عدم امکان بازرسی دواعی و انگیزه شدهاشاره

شده حمایت از مضطر در غالب موارد ایجاب باره گفتههمچنین دراین حقوق، استناد شده است.

از درماندگی رهایی  یلهوسکه معامالت وی صحیح باشد؛ زیرا انتخاب معامله توسط وی  کندیم

  7دهد.یمه او را در تنگنا قرار ک و اگر این راه نیز بسته شود، فشار مضاعفی است است

در مورد صحت معامالت اضطراری گفته شد، صحت این قراردادها تنها در رغم آنچه علی

و  با شخص مضطر معامله کند صورتی قابل دفاع است که طرف مقابل شخص مضطر با حسن نیت

که طرف قرارداد از موقعیت تفاده از وضعیت اضطراری وی را نداشته باشد. درصورتیقصد سوءاس

دیگر  برتر خود بهره جوید و مفاد قرارداد را به نحوی تنظیم کند که بیشتر حافظ منافع وی باشد،

 خاست.قرارداد بر توان معامله را به حال خود رها کرد و به نحوی باید به مقابله با مفاد ناعادالنهنمی

                                                                                                     
 .219و  215کاتوزیان، منبع پیشین، صص  .7



559 
 

 کنندهشروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف

و اگر به  صورت مطلق بیان کردهوجود قانون مدنی حکم صحت معامالت اضطراری را بهبااین

توان از آن چنین برداشت کرد که معامالت اضطراری ولو در فرضی که همین اطالق اکتفا شود، می
از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده باشد، صحیح است. این مسئله سبب اختالف در وضعیت 

کند، شده است. یکی از طرفین از اضطرار طرف دیگر سوءاستفاده میقی معامالتی که در آنحقو
که اضطرار ی هستند، حتی درصورتیاضطرارقائل به صحت مطلق معامالت  دانانحقوقبرخی 

در مقابل،  7عمل طرف معامله ایجاد شود و یا وی از این وضعیت سوءاستفاده کرده باشد. درنتیجه
که با علم به وضعیت اضطراری رخ سوءاستفاده از اضطرار را، درصورتی دانانحقوقاز  برخی دیگر

 5.دانندیم، غیر نافذ شوندیمگونه منعقد اکراه دانسته و قراردادهایی را که این دهد، در حکم

. این نظریه اندکردهبرخی نیز تعدیل قراردادهای ناشی از سوءاستفاده از اضطرار را پیشنهاد 
قیمت و نرخ بازار روز  کهاین قرارگرفته است  بر اصوالًتوجیه شده است که بنای طرفین  گونهنیا

اگر طرفین به دلیل عدم  نی؛ بنابراخدمات و کاالی تولیدی موردنظر معیار تعیین عوضین قرار گیرد
 اطالع از قیمت بازار و یا سوءاستفاده از قدرت برتر یکی از طرفین از ضعف و اضطرار طرف

قرارداد تا حدی که  کندیمطرفین ایجاب  هیاولدیگر قیمتی باالتر از قیمت روز تعیین کنند بنای 

این دیدگاه در فقه امامیه هم دارای سابقه است. در فقه  9مازاد بر قیمت عادله است تعدیل شود.
اده امامیه هرچند نظر مشهور بر صحت قراردادهای اضطراری است، حتی اگر ناشی از سوءاستف

. ایشان با اندکردهباشند اما برخی فقها بطالن قرارداد در خصوص میزان زائد بر ثمن المثل پیشنهاد 
را زمانی که به عسر و حرج منتهی شوند، در  قراردادها گونهنیاعسر و حرج،  قاعدهاستناد به

 712ست که در ماده حلی احل شبیه راهاین راه 4.انددانستهخصوص میزان زائد بر ثمن المثل باطل 

 شده است.بینییی پیشقراردادهاقانون دریایی برای تغییر و تعدیل چنین 

که بایع شده است، درصورتیکننده نادیده گرفتهبنابراین، در مواردی که حق انتخاب مصرف

از وضعیت اضطراری وی سوءاستفاده نموده باشد، امکان عدم نفوذ عقد یا حذف شرط گزاف به 
                                                                                                     

 .734، ص (7945سالمیة، تهران: انتشارات ا) حقوق مدنى، جلد اول.امامى، حسن.  .7
، ص .791-777: (7921)، 25حقوق و علوم سیاسی، شماره  مجله دانشکده «. ستایش قرارداد، یا اداره ی آن»کاتوزیان، ناصر.  .5

751. 
اندیشه های حقوقی،  مجله « ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد»باریکلو، علی رضا.  .9

 .92.، ص 41-52:  (7925)، 4شماره 
پژوهشنامه متین ، سال سیزدهم، «. فقهی امام خمینی از اضطرار با مطالعه در اندیشه  سوء استفاده»انصاری، علی؛ مبین حجت.  .4
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 ش قول اخیر وجود دارد.فرض پذیر
 

 . شروط غیرمنصفانه در ماهیت2 

ای گونهمنظور از غیرمنصفانه بودن ماهوی حالتی است که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به

شده باشد. در نظام حقوقی ما تعادل بین عوضین قرارداد در نامتعادل بین طرفین قرارداد تقسیم

دانسته نشده و وجود عدم تعادل بین عوضین اثری بر قراردادهای معوض شرط صحت قرارداد 

نشده و سبب تغییر وجود، وجود عوض ناچیز در قرارداد نیز پذیرفتهصحت قرارداد ندارد. بااین

 شود. همچنین قانون مدنی برای تضمین تعادل عوضین در رابطهماهیت قرارداد یا بطالن قرارداد می

تواند، برای جبران عدم ه که بر اساس آن شخص مغبون میبینی کردقراردادی خیار غبن را پیش

این مقررات راجع به غبن در حقوق ما برتعادلی که در آثار قرارداد ایجادشده عقد را فسخ کند. بنا

 مقایسه با غیرمنصفانه بودن ماهوی است.تا حدودی قابل

دلی مطرح است که ناشی از که غیرمنصفانه بودن ماهوی بیشتر در مورد عدم تعابا توجه به این

شود که آیا در تمیز غبن تنها تعادل بین شروط قراردادی باشد، در اینجا این سوال مطرح می

حقوق و تکالیف طرفین اعم از تعهدات اصلی و فرعی  عوضین اصلی مالک است، یا مجموعه

 ادل در رابطهدیگر چنانچه شرط ضمن عقد موجب عدم تععبارتگیرد؟ بهطرفین معیار قرار می

 کند، یا خیر؟قراردادی شود، آیا چنین شرطی برای طرف مقابل قرارداد نیز خیار غبن ایجاد می

شده که خیار غبن مختص به مواردی است که عدم تعادل بین عوضین اصلی باره گفتهدراین

ی حقوق و که شروط ضمن عقد سبب عدم تعادل بین مجموعهو بر این اساس درصورتی باشد

تعهدات قراردادی طرفین شود، خیار غبن جاری نخواهد بود؛ چراکه مبنای خیار غبن لزوم 

 7شود.و همبستگی عوضین تنها در مورد عوضین اصلی مطرح می همبستگی بین عوضین است

و در قانون مدنی هم  انداین سخن برخالف برداشتی است که فقهای امامیه از خیار غبن داشته

در بیان معیار ارزیابی  برداشت است. برخی فقهاکه از آن خالف این قابل شودموادی دیده می

مراد از زیادتی یا نقصانی که در تعریف غبن آمده، زیادتی و نقصان عوضین  کهاند غبن گفته

زنند حالتی مثالی که در این زمینه می. ها منضم شده استآنچه از شرط به آن عالوهقرارداد بوده به

                                                                                                     
، ص  .7921شد، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ار اعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی.ابراهیمی، گیتی.  .7
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که ی مالی را که برابر با صد دینار ارزش دارد، به کمتر از این مقدار بخرد، درحالیاست که شخص

 شده است؛ فقها معتقدند که در این فرض غبنی محقق نشده است.برای بایع شرط خیار قرار داده

شرط خیار نیست و هر شرطی که به نحوی سبب ایجاد شده که این حکم منحصر بههمچنین اشاره

زیرابه ازای خیاری که برای بایع قرار  آید،حساب مینقصان شود در ارزیابی غبن بهزیادتی یا 

و در واقع عدم تعادلی بین عوض و معوض وجود ندارد. کما  شودشده است ثمن نیز کم میداده

 7«.آن للشرط قسطاً من الثمن»که از گذشته نزد فقها مشهور بوده که: این

که شرط ضمن عقد نیز موجب عدم تعادل بین ، درصورتیآیدازآنچه گفته شد چنین برمی

در فرض خرید مبیع به ثمن المثل به همراه اشتراط خیار  مثالًشود. یمعوضین شود، غبن محقق 

فسخ برای یکی از طرفین شرط خیار ممکن است سبب ایجاد عدم تعادل بین عوضین شود و برای 

 طرف مقابل قرارداد، خیار فسخ ایجاد کند.

توان چنین حکمی را استنباط کرد. در این ماده قانون مدنی می 473با استناد به ماده نین، همچ

طبق این ماده در تعیین قیمت « .شودر تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور د»آمده است: 

جزء عوضین و ارزیابی غبن، شرایط معامله نیز باید منظور شود، زیرا در حقیقت شرایط معامله 

ه بشده  قیمت مبیع را هرگاه بیع نسیه واقع مثالًیکى از عوضین است و در قیمت تأثیر بسزایی دارد، 

همچنان ، رودیمتر از نقد به فروش در همان مدت باید در نظر گرفت، زیرا مال به نسیه گران هینس

حساب غبن به بهمحاسدرواقع در اینجا شرط اجل در  5تر است.قیمت مبیع سلم و سلف ارزان که

 آمده است.

تفاوت  به خیار غبن و شروط غیرمنصفانه ماهوی وجود، از جهاتی بین احکام مربوطبااین

 هست:

                                                                                                     
و المراد بما یزید أو ینقص: العوض مع مالحظة ما انضمّ إلیه من الشرط، فلو باع ما یسوی مائة دینار بأقلّ منه مع اشتراط الخیار »  .7

کتاب )شیخ مرتضى.انصارى، .« للبائع، فال غبن؛ ألنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنُه عن المبیع بالبیع الالزم و هکذا غیره من الشروط
؛ عباراتی  .(721، ص: (ق ه 7472قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ) جلدی. 1، دوره 2المکاسب )الحدیثة( ج

قم: انوار الهدى، ) جلدی. 1، دوره 2منهاج الفقاهة جسید صادق.روحانى، مشابه این عبارت در این کتاب ها نیز آمده است: 
قم : چاپخانه ) جلدی. 9، دوره 5وسیلة النجاة )مع حواشی الگلپایگانی(، جسید ابو الحسن.اصفهانى،  ؛ ا933، ص: (ق. ه 7453
؛ 41ص:  (نجف، بدون تاریخ.) جلدی. 9، دوره 5، منهاج الصالحین جسید على حسینى سیستانى،. ؛  93ص:  (ق. ه 7939مهر، 

؛ 255، ص: (ه.ق. 7472قم : مؤسسه مطبوعات دار العلم، ) جلدی،. 5، دوره 7سیلة جتحریر الوسید روح اللّه موسوى خمینى،. 
 .734ص:  . (7474قم : مؤسسه امام صادق علیه السالم، ) المختار فی أحکام الخیار.جعفر سبحانى تبریزى،. 

 .432، ص ، منبع پیشینامامى .5
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اوالً، تحقق غبن منوط به جهل مغبون به قیمت واقعی و وجود عدم تعادل بین حقوق و 

نه، بر کننده برای صدق عنوان شرط غیرمنصفاکه جهل مصرفدرحالیتعهدات طرفین است، 

 ، شرط نیست.اندشدهتوجه شروطی که موجب عدم تعادل قابل

طرف مغبون امکان ثانیاً، اثر حقوقی غبن در نظام حقوقی ما تنها ایجاد حق فسخ است و به

. دهدینمرا التفاوت مابهایجاد تعادل در قرارداد از طریق حذف شرط از قرارداد یا گرفتن 

بطالن شرط را از  تواندیمکننده تنها وط غیرمنصفانه مصرفکه در مقررات راجع به شردرحالی

که  و حذف شرط از قرارداد تنها در صورتی بر اعتبار عقد اثرگذار خواهد بود دادگاه بخواهد

و  کننده به قراردادین ضمانت اجرا با توجه به نیاز مصرفد. اپذیر نباشبقای عقد بدون شرط امکان

 است. ترمناسبفسخ تمام عقد برای وی مطلوب نخواهد بود، برای وی که در بسیاری از موارد این

قراردادی به ضرر هر یک از طرفین،  رابطهثالثاً، خیار غبن در صورت ایجاد عدم تعادل در 

که غیرمنصفانه بودن شرط تنها زمانی قابل ، درحالیکندیمبرای شخص مغبون ایجاد حق فسخ 

 کننده باشد.بین حقوق و تعهدات طرفین، به ضرر مصرفاستناد است که عدم تعادل موجود 

کننده، بنابراین، استناد خیار غبن نیز برای مقابله با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف

 کافی نخواهد بود.

 
 شروط غیرمنصفانه در قوانین خاص -ب

شده تصویبکننده های اخیر در کشور ما قوانین مختلفی راجع به حمایت از مصرفدر سال

الخصوص قانون تجارت است که دارای احکامی در خصوص شروط غیرمنصفانه هستند. علی

ای قوانین ها در پارهکرده، عالوه بر اینالکترونیک که صراحتاً به موضوع شروط غیرمنصفانه اشاره

بر این ت. کننده مربوط نیستند، نیز این مسئله موردتوجه قرارگرفته اسکه مستقیماً به حقوق مصرف

شوند: ابتدا به مقررات مربوط به حمایت از یماساس مطالب فصل در دو قسمت ارائه 

 پردازیم و سپس به سایر مقررات خواهیم پرداخت.یمکننده مصرف

 
 کننده. قوانین مرتبط با حمایت از مصرف1 

ط غیرمنصفانه شرو کننده که به مسئلهدر این بند به بررسی قوانین مربوط به حمایت از مصرف
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ازآن قانون تجارت پس کنندگان،پردازیم. ابتدا قانون حمایت از مصرفاند، میکردهاشاره

کنندگان خودرو را که قانونی خاص است و سپس قانون حمایت از مصرف الکترونیک

 موردبررسی قرار خواهیم داد.

 
 کنندهقانون حمایت از مصرف -1-1

صریحی نکرده  اشارهکننده منصفانه در قراردادهای مصرفشروط غیر مسئلهقانون مزبور به 

آن در تعریف تبانی تحمیل شروط غیرعادالنه را یکی از  7ماده  2وجود، در بند بااین. است

کنندگان در کنار تبانی تحمیل شرایط را از سوی عرضه 2داند. در ادامه، ماده یممصادیق تبانی 

وجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش که مو هر دو را درصورتی آورده است

 داند.یمقیمت شوند، جرم 

اجبار و اکراه آشنا است، اما مشخص نیست که منظور  واژهنظام حقوقی ما در این زمینه با دو 

چیزی غیر  اساساًکه شود، یا اینیماز تحمیل شرایط، تنها اکراه و اجبار است، یا شامل اضطرار هم 

 تحمیل اند با الهام از معنای لغوی و عرفی واژهمدنظر مقنن بوده است. برخی تالش کرده هاینااز 

بر این  و دانند؛و آن را به معنی بار نمودن چیزی بر کسی بدون رضایت وی می آن را تفسیر کنند

ستفاده و آن را شامل موارد سوءا اندتر از اکراه و اجبار در نظر گرفتهاساس برای آن قلمروی وسیع

رسد منظور از تحمیل شرایط ناعادالنه چیزی به نظر می 7اند.کننده نیز دانستهاز اضطرار مصرف

موقعیت برتر  واسطهکننده بهشود که عرضهمی شروطی و شامل کلیه سنتی است ورای عیوب اراده

 گنجاند.خود در قرارداد می

که ناعادالنه، ساکت است. درصورتی حال، قانون مزبور راجع به وضعیت حقوقی شروطبااین

تحمیل شروط از طریق اکراه یا اجبار صورت گیرد، اثر حقوقی آن با توجه به عمومات قانون 

اما چنانچه تحمیل شروط ناعادالنه به  مدنی مشخص است )حسب مورد بطالن و عدم نفوذ شرط(

حمیل شروط مزبور تنها جرم کننده مشمول عناوین اکراه یا اجبار نباشد، باید دید آیا تمصرف

رسد با توجه به جرم شناختن به نظر میاست و اثری بر صحت قرارداد و شرط دارد یا خیر؟ 

تحمیل شروط غیرعادالنه، شروط مزبور شرط نامشروع محسوب و چون عدم مشروعیت شروط 

                                                                                                     
 .731غفاری فارسانی، منبع پیشین، ص  .7



552 
 

 7931 زمستانم، وپنجبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

ما شوند، ایکی از مصادیق بطالن شرط در قانون مدنی است، شروط مزبور باطل محسوب می

کننده ها تاثیری در قرارداد ندارند. بر این اساس شروط ناعادالنه که به مصرفبطالن آن

آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت  یینموجب کاهش عرضه یا پا کهشده است، درصورتیتحمیل

 شود.یم؛ جزو شروط باطل محسوب شود
 

 قانون تجارت الکترونیک -2-1

شروط غیرمنصفانه موردتوجه قرارگرفته و شروط  لهاین قانون صراحتاً مسئ 41در ماده 

در حالی که قانون مزبور تعریفی از  اند.شدهکننده، غیر مؤثر شناختهغیرمنصفانه به ضرر مصرف

عالوه ضمانت اجرای غیر مؤثر در نظام حقوقی ما دارای سابقه شروط غیرمنصفانه ارائه نکرده، به

عالوه اثر شرط بر قرارداد نیز ن شرط یا غیر آن است؟ بهو مشخص نیست منظور از آن بطال نبوده

 بحث است.قلمرو اجرای این ماده نیز در اینجا قابل مسئلهمشخص نشده، همچنین 

ای برای تمیز مذکور هیچ تعریفی از این شروط ارائه نشده و ضابطه 41حال، در ماده بااین

انصاف در قوانین ما مفهومی بیگانه  ه واژهکشروط غیرمنصفانه در نظر گرفته نشده است. درحالی

بنابراین، تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی به قضات ؛ چندانی ندارد بوده و سابقه

با ارزیابی شرط مزبور چنانچه عرفاً آن را خالف انصاف تشخیص دهد،  واگذارشده است و قاضی

 کننده دهد.فتواند حکم به غیر مؤثر بودن آن شروط در برابر مصرمی

اند. کننده غیر مؤثر دانسته شدههمچنین، در ماده مذکور، شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف

توان برداشت این ضمانت اجرا اثر حقوقی مشخصی در نظام حقوقی ما نیست. از این اصطالح می

. این کننده قابلیت اجرا نداردو فقط در برابر مصرف کرد که شروط مزبور باطل یا صحیح است

صورت دوپهلو به 39ـ  772ـ  7233ابهام سبب شده تا اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 

قانون تجارت الکترونیکی، این  41مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده »اظهارنظر کند: 

ی بوده است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معامالت مربوط به تجارت الکترونیک

 «یکن استلمن ودرحکم کا

طور مطلق باطل توان شرط مزبور را بهرسد با توجه به اصل لزوم قراردادها نمیبه نظر می

گونه تفسیر کرد، منظور از آن عدم قابلیت استناد بنابراین بهتر است شرط غیرموثر را این؛ دانست

 اثر است.نیز حسب اصول، بر عقد بی کننده است و غیر مؤثر بودن شرطآن شرط در برابر مصرف
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 کنندگان خودروقانون حمایت از مصرف  -3-1

شود که شامل شروط ساقط یکی از مصادیق شروط غیرمنصفانه مربوط میقانون به این  1ماده 

بر این  داند.کننده غیرقابل استناد میو چنین توافقاتی را در برابر مصرف مسئولیت است کننده

مقابله با برخی ، کنندگان خودروکنندگان و عرضهمزبور در روابط بین مصرفاساس، قانون 

 کننده باطل دانسته است.ها را در برابر مصرفو آن بینی کردهمصادیق شروط غیرمنصفانه را پیش
 

 . سایر قوانین2 

پردازیم که در خارج از قلمرو قراردادهای در این بند به بررسی آن دسته از قوانینی می

قانون اجرای اند. در این راستا ابتدا شروط غیرمنصفانه را مدنظر قرار داده کننده، مسئلهصرفم

 ازآن به قانون دریایی را بررسی خواهیم کرد.و پس 44های کلی اصل سیاست

 
 44های کلی اصل یاستسقانون اجرای  -1-2

را سوءاستفاده از وضعیت این قانون یکی از مصادیق رفتارهای ضد رقابتی  42ماده « ط»قسمت 

ها که یکی از آن ای برشمردهاقتصادی مسلط دانسته و شش مصداق برای چنین سوءاستفاده

 بر اساس این ماده تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، مصداق تحمیل شرایط غیرمنصفانه است.

تحمیل چنین و  و درنتیجه عمل ضد رقابتی دانسته شده سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

به ذکر ممنوعیت تحمیل شروط ناعادالنه اکتفا  صرفاًحال، در ماده فوق شروطی ممنوع است. بااین

و به وضعیت حقوقی این شروط اشاره نشده است، به همین دلیل مشخص نیست شروطی که  شده

ی چه ، ازنظر حقوقشوندیمطرف دیگر عقد تحمیل براثر سوءاستفاده یکی از طرفین قرارداد به

 وضعی دارند. آیا منع مزبور برای بطالن شروط کافی است یا اثری بر بطالن آن ندارد؟

با توجه به ممنوع بودن تحمیل شروط غیرعادالنه، تحمیل شروط مزبور  رسدیمبه نظر 

، بنابراین تحت شمول حکم کلی قانون مدنی در مورد شودیمغیرقانونی و نامشروع محسوب 

گیرند. بر این اساس شروط مزبور شرط باطل محسوب شده اما بطالن میشروط نامشروع قرار 

 تاثیری در عقد ندارد. هاآن
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 قانون دریایی -2-2

اول، قرارداد طرفین قرار  این قانون در قرارداد کمک معیار تعیین اجرت را در درجه 712ماده 

ارداد کمک در شرایط اضطراری به دادگاه این اختیار را داده که هرگاه قر 713اما ماده  ؛دهدمی

و دادگاه شرایط قرارداد را ناعادالنه تشخیص دهد، ممکن است شروط مزبور را  منعقدشده باشد

که قرارداد حین خطر و تحت تأثیر آن منعقدشده ابطال یا تعدیل کند. بر اساس این ماده درصورتی

تواند حکم به ابطال یا تعدیل باشد، اگر دادگاه شرایط قرارداد را ناعادالنه تشخیص دهد، می

 قرارداد دهد.
 

 گیرینتیجه
ی شود: یکی در مرحلهی با قرارداد در دو مرحله مطرح میانصاف و حسن نیت در رابطه

شود که قرارداد منعقدشده اما همراه با مفادی انعقاد قرارداد و دیگری درجایی مطرح می

شود. انصاف از انصاف شکلی و ماهوی میمنعقدشده که منصفانه نیست. بر این اساس صحبت 

تشکیل قرارداد و انصاف ماهوی با توزیع ماهوی حقوق  شکلی به معنی انصاف در ارتباط با پروسه

 در مرحله کهشود ناشی از قرارداد مرتبط است. درواقع غیرمنصفانه بودن شکلی، زمانی مطرح می

که یا اصالً امکان آگاهی  رط را پذیرفته باشددر حالی ش تر قرارداد،انعقاد قرارداد، طرف ضعیف

نیازی که به قرارداد  واسطهکه هرچند از شرط آگاه بوده اما بهکامل از مفاد آن را نداشته، یا این

اما انصاف ؛ ای از مفاد آن منعقد کندرغم نارضایتی نسبت به پارهداشته، ناچار شده قرارداد را علی

نشده صورت عادالنه بین طرفین تقسیمحقوق ناشی از قرارداد به شود کهماهوی زمانی مطرح می

توجه وجود دارد. در این صورت نیز تحمیل و بین حقوق و تعهدات طرفین عدم تعادل قابل است

شروطی که موجب چنین عدم تعادلی شده است.در حقوق ایران در مقابله با شروط ماهیتاً 

شده است. خیار غبن عالوه بر بینیبین عوضین پیشغیرمنصفانه خیار غبن جهت تضمین تعادل 

در  که شامل مواردی است که عدم تعادل فاحش بین عوضین اصلی وجود دارد، مواردی را نیزاین

گیرد که عوضین تعادل نسبی داشته، اما شروط ضمن عقد این تعادل را به نفع یکی از طرفین برمی

د. بر این اساس آن دسته از شروطی که ماهیتاً بر هم زده و سبب عدم تعادل عوضین شده باش

دیده و شخص زیان شونداند، در حقوق ایران موجب تحقق خیار غبن میشدهغیرمنصفانه شناخته

تواند با فسخ عقد به استناد خیار غبن زیان خود را جبران کند. معذلک احکام ویژه خیار غبن و می
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ئل بر آن شد که این احکام برای مقابله با شروط اوصاف خاص آن مانع از آن است تا بتوان قا

 غیرمنصفانه کافی است.

ای موارد به علت عدم آگاهی طرف هرچند در پاره در مورد شروط شکالً غیرمنصفانه نیز،

 صحت چنین شروطی با مانع قانونی مواجه است، اما اثبات عدم آگاهی بر عهده دیگر قرارداد،

بنابراین این قسم از شروط ناعادالنه، در حقوق ما بر ؛ ر استمدعی خواهد بود که امری دشوا

و بر این اساس تصویب قوانین خاص  آور هستنداالصول الزاماساس قواعد عمومی قراردادها علی

 رسد.جهت مقابله با چنین شروطی ضروری به نظر می

ه موضوع صراحت بشده در این خصوص نیز هرچند در برخی موارد بهدر قوانین خاص وضع

ها و ابهامات متعدد موجود در خصوص مفهوم این توجه شده است اما قلمرو محدود اجرای آن

تر ها موانعی جدی بر راه حمایت از طرف ضعیفشروط، ضابطه تشخیص و ضمانت اجرای آن

 قرارداد در برابر شروط غیرمنصفانه به استناد این مقررات را ایجاد نموده است.

ای از قواعد عمومی قراردادها مثل آنچه در باب خیار غبن ایران اگرچه پاره بنابراین در حقوق

و برخی قوانین  شدهبینیآمده تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض پیش

اند، اما این مقررات برای مقابله با شروط غیرمنصفانه خاص که به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته

تر قرارداد در برابر منظور حمایت از طرف ضعیفو لزوم وضع مقررات ویژه بهناکافی است 

 رسد.شروط غیرمنصفانه ضروری به نظر می
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 .(7923های بازرگانی، پژوهش
 عربی 

)قم: کنگره جهانى  جلدی، 1، دوره 2کتاب المکاسب )الحدیثه(، ج شیخ مرتضى.  انصارى، -



599 
 

 کنندهشروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف

 .ه. ق.( 7472بزرگداشت شیخ انصارى، 

 .ه. ق.( 7453)قم: انوار الهدى،  جلدی، 1، دوره 2منهاج الفقاهه، ج روحانى، سید صادق.  -

 .(7474ق علیه السالم، )قم: مؤسسه امام صاد المختار فی أحکام الخیار،سبحانى تبریزى، جعفر.  -
 .)نجف: بدون تاریخ( جلدی. 9، دوره 5، منهاج الصالحین، ج سیستانى، سید على حسینى. -

)قم: مؤسسه مطبوعات  جلدی، 5، دوره 7تحریر الوسیله، ج موسوى خمینى، سید روح اللّه.  -
 .( ه. ق. 7472دار العلم، 
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