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نابرابری قدرت چانهزنی بهعنوان مبنایی برای کنترل قرارداد
سکینه

کرمی*

استادیار دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران غرب
(تاریخ دریافت 4931/20/02:ـ تاریخ پذیرش)4932/22/02:

چکیده
تحوالت گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشیی ،،در حیوز قراردادایای
خصوصی نیز تأثیر گذاشته و بهتدریج وضعیت از قرارداد بی ،برابراا ،به رویارویی طرفاای قوی
و ضعیف در قرارداداا تغییر یافته است .امروز در بسیاری از قرارداداا ،به دلیل وجیود نیابرابری
شدید در قدرت چانه زنی طرفی ،و سوءاستفاد طرف قوی از ای ،قدرت ،اصل آزادی قرارداداا و
قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمی ،عدالت قراردادی کیافی نیسیت و ازایی،رو ،اصیح ابیزار
قرارداد برای اینکه دوبار بتواند به ادف عدالت خیدمت نمایید ،ضیروری اسیت .در بسییاری از
کشوراا به ویژ کشوراای اروپایی سوءاستفاد از قیدرت چانیهزنیی نیابرابر ،نخسیت بیا واکین
دادگا اا روبرو شد است و آناا با بهکارگیری تکنیکاای تفسیری و ابزاراای حداقلی موجیود
در قواعد عمومی قرارداداا ،به مقابله با تحمیل قرارداداا و شیرو ناعادالنیه بیه طیرف ضیعیف
پرداختهاند .سپس قانون گذاران بیرای حماییت از طیرف ضیعیف ،آزادی قیراردادی را در حیوزۀ
بسیاری از قرارداداا به نفع عدالت قراردادی محدود ساختهاند .یکی از مهمتری ،ای ،مقررات که
در نیم قرن اخیر وضع شد  ،مقررات حمایت از مصرفکنند اسیت .در حقیوق اییران بیا وجیود
پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قرارداداا ،سابقهای از کنترل قضایی قرارداداای منعقدشید در
اثر سوءاستفاد از قدرت چانه زنی نابرابر یا شرو ناعادالنه در دست نیست و کنترلاای تقنینی
انجامشد نیز اغلب ناقص و ناکافی بود است.

واژگان کلیدی
آزادی قراردادی ،عدالت قراردادی ،کنترل تقنینی ،کنترل قضایی ،نابرابری قدرت چانهزنی.
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مقدمه
پی فرض حقوق قرارداداای سنتی که عحمت مشخصۀ آن شکو و اقتدار اصل آزادی قراردادی
است ،برابری یا دست کم برابری نسبی طرفی ،قرارداد است .قواعد حاکم بیر قراردادایا در سیدۀ
پیشی ،ازجمله بر ای ،پایه استوار بود که افراد ضم ،اینکه در انتخاب طرف قرارداد آزاد بودنید،
ای ،توانایی را داشتند که با توافق و تراضی محتوای قرارداداای خود را تعیی ،نمایند .از دیدگا
لیبرالیسم اقتصادی که سال اا بر عرصۀ قرارداداای خصوصی سیایه افکنید بیود« ،در قیرارداد،
مشکل منطقی به نام عدالت مااوی وجود ندارد ،چراکه اصول آزادی قراردادی و موقعییت برابیر
طرفاای مذاکر کنند بهطور اتوماتیک تداعیگر یک قرارداد به لحاظ مااوی منصیفانه و برابیر
است» ( .)Trager, 2008, p.2در قرن اجدام تحت سیطرۀ مطلق مکاتب حاکمیت فیرد ،تلقیی
ای،گونه بود که در عرصۀ رقابت و مسابقه طرفاا برای دستیابی بیه نفیع بیشیتر کیه در زمیان
انعقاد قرارداد در جریان است ،حقوق قرارداد صرفاً زمی ،بازی را فراام و سعی مینمایید قواعید
بازی را بهگونهای منصفانه تعیی ،و تنظیم کند ،اما در مسابقۀ قرارداد بهمنزلیۀ داوری بییطیرف
است .افراد که بنابه فرض از قابلیت و صححیت الزم برای حمایت از منافع خود برخوردارند ،آزاد
استند تا با رعایت مرزاای ترسیم شدۀ حقیوق قیرارداد ،مفیاد التزامیات خیود را تعییی ،کننید.
بنابرای ،درصورتی که در فرایند انعقاد قرارداد ،قواعد بازی شامل عیدم اجبیار و اکیرا و حیلیه و
تقلب و ...رعایت شد باشد ،نامتعادل یا غیرعادالنه بودن قیرارداد منعقیدشید  ،مبنیای میوجهی
برای بیاع تباری یا کنار گذاردن قرارداد ،نخوااد بود و قاضی موظف اسیت آن را بیهنحیوی کیه
منعقد شد است ،اجرا نماید.
اما تحوالت اقتصادی و اجتماعی گوناگون ازقبیل جنگاای جهانی ،صنعتی شیدن ،توسیعۀ
روزافزون اقتصادی و  ...به ویژ از نیمۀ قرن نوزدام بهتیدریج واقعییتایای عرصیۀ قراردادایا را
تغییر داد؛ ازجمله اینکه در بسیاری از حوز اا دیگر خبری از طرفاای برابر نبیود ،بلکیه آن یه
واقعیت داشت طرف اای قوی و ضعیف بودند که در قرارداد رودرروی یکدیگر قرار مییگرفتنید.
کارگران در مقابل کارفرمایان ،مسیتأجران در برابیر مالکیان ،وامگیرنیدگان در برابیر بانیکایا و
مؤسسات اعتباری ،مصرفکنندگان نیازمند به کاالایا و خیدمات در برابیر بنگیا ایای قدرتمنید
اقتصادی تولیدکنند یا فروشند و...آزادی قراردادی که زمانی تصور میشد بهتری ،ابیزار بیرای
دستیابی به عدالت قراردادی است ،به دلیل ازبی ،رفت ،مهمتری ،پی فرض آن ،یعنیی انتخیاب
آزاد و حاکمیت ارادۀ طرفاای برابر ،به تدریج از عدالت فاصله گرفت .قرارداداا بیشیتر از آن یه
انعکاس داندۀ توافق و اعمال ارادۀ آزاد طیرفی ،باشیند ،نمایشیگر ارادۀ طیرف قیوی بودنید کیه
توانسته بود با بهر گیری از قدرت چانهزنی برتر خود ،کفیۀ تیرازوی قیرارداد را بیه سیمت خیود
سنگی ،نماید.
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در حقوقِ بیشتر کشوراای اروپایی ای ،وضعیت ابتدا دادگا اا را به واکن واداشت و آنایا
سعی کردند درآغاز با روشاای پوشید و پنهان و سپس آشیکار و علنیی ،بیا انگییزۀ کمیک بیه
تأمی ،عدالت و انصاف ،با قرارداداای نابرابری که نزد آناا مطر میشد ،به مقابله برخیزند .امیا
سوءاستفاد از نابرابری سیستماتیک (در برابر موردی و اتفاقی) طرفی ،قرارداد ،نیازمند کنتیرل
عمومیِ گسترد و پیشگیرانه بود و امری نبود که از عهدۀ دادگا اا برآید .به امی ،دلیل ،آنایا
قانونگذاران را به مداخله طلبیدند و بهتدریج در حوزۀ قرارداداایی که محل مواجهیۀ ضیعیف و
قوی بود ،مقررات الزم برای حمایت از طرف ضعیف تصویب گردید .کشور ما نیز ارچند از ایی،
قافله عقب نماند و در حقوق موضوعه ما نیز قوانی ،و مقرراتی که حمایت از طرف ضعیف تنهیا
انگیز یا دستکم یکی از مهمتری ،انگیز اای وضع آناا بود است ،مصادیق فراوانی دارد (کیه
ازجمله مهمتری ،آناا قانون حمایت از مصرفکننید و قیانون تسیهیل رقابیت و منیع انحصیار
است) ،در بسیاری از حوز اای موردنیاز که سوءاستفاد از قدرت چانهزنی نابرابر در آناا شیوع
فراوان دارد (مثل قرارداداای بیمه ،بانکی و کنترل شرو ناعادالنیه) ،مقیررات کنتیرلکننید و
حمایتی الزم وضع نشد است .در خصوص کنترل قضایی نیز میتوان گفت مدرک و سابقهای از
واکن دادگا اا به قرارداداای نامتعادل یا شرو ناعادالنه در دست نیست و ای ،درحالی اسیت
که در کشور ما نیز بهویژ در قرارداداایی کیه بیر اسیاس شیرو اسیتاندارد مؤسسیه ییا بنگیا
اقتصادی منعقد می شوند ،ضرورت مقابله با سوءاستفاد از قدرت چانهزنی نیابرابر کیه اغلیب بیه
شکل درج شرو ناعادالنه اتفاق میافتد ،کامحً احساس میشود.
ما در ای ،مقاله در صدد استیم به تشریح حقیوقی مفهیوم نیابرابری قیدرت چانیهزنیی کیه
موضوعی کمتر پرداختهشد در حقوق ایران است و تأثیر سوءاستفاد از ای ،قیدرت در ضیرورت
مداخله در قرارداداای خصوصی بپردازیم و ضم ،بیان مختصر تجربیۀ حقیوق خیارجی در ایی،
خصوص و شر اجمالی وضعیت فعلی حقوق ایران ،کاستیاای حقیوق داخلیی را در ایی ،بیار
تبیی ،نماییم.

نابرابری قدرت چانهزنی
 .1مفهوم نابرابری قدرت چانهزنی
عموماً قدرت به ای ،معناست که شخص توانایی ای ،را داشته باشد که دیگیری را وادار کنید بیه
نحوی عمل نماید که برایند آن برای شخص نخست ،مطلوب و مرجح باشد ( Barnhizer, 2005,
 .)p.10فردی که به لحاظ فیزیکی قوی است ،بهراحتی از شخصی که قیدرت بیدنی کمیی دارد،
آن ه را که میخوااد می گیرد .در کشمکشی که میان ضعیف و قوی بیرای دسیتیابی بیه نفعیی
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بیشتر در میگیرد ،بی گمان ای ،قوی است که پیروز خوااد بود .ای ،معادلیه در عرصیۀ قیرارداد
نیز صادق است .طرف قوی قرارداد ،اغلب ای ،توانایی را دارد که قرارداد را بیه نفیع خیود شیکل
داد و شرایط موردنظر خود را به طرف ضعیف تحمیل نماید .او با بهر گیری از قدرت چانهزنیی
برتر خود می تواند سهم بزرگتری از سود یا ارزش افزودۀ ناشی از قرارداد را بیه خیود اختصیاص
داد.
در خصوص اینکه عناصر تشکیلداندۀ قدرت چانهزنی برتر چیست ،دییدگا ایای متفیاوتی
ارائه شد است .به اعتقاد برخی ،قدرت نسبی طرفی ،قرارداد نسیبت بیه یکیدیگر بیا توجیه بیه
عواملی مانند عرضه و تقاضا ،تمرکز بازار ،اطحعیات شخصیی ،احتییا و خیودداری از ریسیک و
مهارتاا و استراتژیاای مذاکر سنجید میشود ) .(Chio and Triantis, 2012, p.9اما اغلیب
صاحبنظران موارد زیر را بهعنوان معیاراای وجود یا نبود قدرت چانهزنی درنظر گرفتهاند:
 ویژگی اای طرفی ،قرارداد؛ مثل ثروت ،انداز (بزرگ بودن مؤسسه یا بنگیا اقتصیادی)،
برخورداری از زرنگی ،اطحعات و تحصیحت از یک سو ،و وجود فقیر ،تحصییحت پیایی،،
نبود اطحعات و بیتجربگی از سوی دیگر.
 رفتار معاملهگر؛ برای مثال استفاد از فرماای استاندارد
 نوع معامله؛ مثل وقتی که کاال از ضروریات زندگی است یا معاملۀ کارگر و کارفرمیا کیه
کارفرما بهنوعی انتخاباای زیادی دارد ،اما کارگر ندارد (.)Barnhizer, 2004, p.33

 .2انواع نابرابری قدرت چانهزنی
در برخی موارد ،نابرابری قدرت چانه زنی طرفی ،نشئت گرفته از ای ،واقعیت اسیت کیه یکیی از
طرفی ،معامله از وضعیت اقتصادی غالب یا مسلط برخوردار است؛ اما در موارد دیگر ،نابرابری نه
ناشی از قدرت فائق یک طرف ،بلکه ناشی از ضعف طرف دیگر است.

 .1 .2نابرابری قدرتمحور
در برخی موارد ،نابرابری قدرت چانهزنی ناشی از قدرت برتر اقتصیادی یکیی از طیرفی ،قیرارداد
است« .وضعیت اقتصادی مسلط وضعیتی در بازار است که در آن توانایی تعییی ،قیمیت ،مقیدار
عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک ییا چنید شیخص حقیقیی و ییا
حقوقی قرار گیرد» .9بنگا اای اقتصادی زمانی در موقعیت غالباند کیه قیدرت و توانیایی رفتیار

 .9مادۀ  95قانون اجرای سیاستاای کلی اصل  11قانون اساسی.
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مستقل را داشته باشند و ای ،قدرت آناا را در موقعیت عمل و اقیدام بیدون بیهحسیاب آوردن
دیگر رقیبان ،خریداران یا عرضهکنندگان قرار میداد .ای ،موقعیت زمانی فیراام مییشیود کیه
بنگا اا به دلیل داشت ،سهم قابل توجهی از بازار یا سهم بازار امرا با دسترسی به دانی فنیی
مواد خام یا سرمایه ،قدرت تعیی ،قیمتاا یا کنترل تولید و ییا توزییع بخی مهمیی از کیاالی
موردنظر را دارند (عبدیپور ،9366 ،ص.)932
انحصار که اقتصاددانان از آن بهعنوان یکی از نقایص بازار یاد میکنند ،مصداق بارز وضیعیت
اقتصادی مسلط است .بازاراای انحصیاری شیعاع تصیمیمگییری فیرد را محیدود مییکننید .در
شرایطی که در مقابلِ متقاضیان متعدد محصول فقط یک تولیدکنند یا عرضیهکننید در بیازار
وجود دارد ،مصرفکنند حق انتخاب ندارد .او ناچار است محصول عرضهشد از سوی انحصارگر
را که جز بر اساس قراردادی که به نفع خود تنظیم کرد است ،حاضر به عرضیه آن نیسیت ،بیه
قیمت و با شرایطی که وی تعیی ،میکند خریداری نماید.
فرایند ادغام شرکتاا یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری انحصار است .بنگا ایای اقتصیادی
اغلب با یکدیگر ادغام شد  ،تبدیل به شرکتاای چندملیتی عظیم میشوند .ای ،فعیاالن بیزرگ
بازار طی یک تبانی غیرآشکار اغلب شرو قراردادی مشابهی را ارائه میکنند .ایی ،وضیعیت در
ترکیب با اکرا اقتصادی و ضرورت دریافت کاالاا و خدمات ،عدم دسترسی یک طیرف بیه بیازار
آزاد و رقابتی و وابستگی اقتصادی به انحصارگر ،سبب میشود انحصارگر با بهر گیری از وضعیت
اقتصادی مسلط خود نسبت به تحمیل قرارداداای نابرابر به طرف ضعیف قیرارداد اقیدام نمایید.
انحصار در آغاز فقط موجب افزای قیمت میشود ،اما اگر مصیرفکننیدگان بداننید قیمیت بیه
دلیل انحصاری بودن قیمتاای انحصارگر باالست ،او ممک ،است انگیز داشیته باشید بیهجیای
قیمت باال ،شرو قراردادی ناعادالنه را بر مصرفکنند تحمیل کند و بهجای قیمت انحصیاری،
قیمت سر جمع و کلی معامله را باال ببرد .به ای ،ترتیب ،انحصارگر میتوانید بیهراحتیی و بیدون
تقبل ایچ ازینهای ،ام از طریق قیمت باال و ام شرو قراردادی که به نفیع خیود در قیرارداد
گنجاند است ،مصرفکنندگان را استثمار کند ( .(Craswell ,1994, p.5-8,نظاماای حقیوقی از
دیرباز به تأثیر انحصار در برام خوردن تعادل قیرارداد توجیه داشیته انید .شیاید بتیوان یکیی از
نمونه اای بارز نخستی ،تحشاای سیستم حقوقی برای مقابلیه بیا انحصیار میوقعیتی را قواعید
مربو به منع ربا  9دانست؛ جایی که یک طیرف از اضیطرار طیرف دیگیر بیرای کسیب منیافعی
سوءاستفاد می کند که در صورت نبود شرایط انحصار قادر به تحصیل آن نمیشید .در دو سیدۀ
 .9برای مطالعۀ بیشتر در خصوص قواعد منع ربا ،ر.ک .ازجمله موسوی بجنوردی ،سید محمد ،مبحث ربا ،فصلنامۀ
متی ،،شمارۀ  6و باقری محمود و ابراایمی ،مریم ،مطالعۀ تطبیقی منع ربا در حقوق کشوراای اسحمی و
کشوراای اروپایی ،دوفصلنامۀ علمی -پژواشی دان حقوق مدنی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،2ص.319
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اخیر ،یکیی از میوارد بیارز مداخلیۀ حقیوقی دولیتایا از طرییق وضیع قواعید آمیر  ،انحصیاراا
بود اند.

 .2 .2نابرابری ضعفمحور
در برخی موارد ،نابرابری قدرت چانه زنی بیشتر از اینکه ناشی از قدرت فیائق ییک طیرف باشید،
ناشی از ضعف مفر طرف دیگر است .برای مثال ،کارگر در صورت عدم اشتغال به کار قیادر بیه
تأمی ،مخارج زندگی خود نیست و ناگزیر از پذیرش شرایط کارفرمایی است که نه برای بهدست
آوردن امکانات اولیه زندگی ،بلکه بیرای تحصییل سیود بیشیتر اقیدام بیه تأسییس کارخانیه ییا
را اندازی کسب و کار نمود است .ام نی ،او در ار زمان میتواند شمار زیادی از افرادی را که
داوطلب کار در کارخانه استند داشته باشد؛ درصورتی که بیرای کیارگران فرصیتایای متعیدد
اشتغال معموالً در دسترس نیست .به ای ،ترتیب ،ضعف ناشی از ضرورت داشیت ،شیغل ،قیدرت
چانهزنی کارگر را در قرارداد کار کاا میداد.
ام نی ،قدرت چانهزنی مصرفکنند ای که برای تأمی ،کاالاا و خدمات ضروری ،مثل آب،
برق ،گاز و تلف ،قرارداد میبندد ،با ارائهکنندۀ ای ،خدمات قابل مقایسه نیست؛ چراکیه شیخص
اخیر میتواند به راحتی از عقد قرارداد انصراف داد ،اما مصرفکنند نمیتواند از تأمی ،کاالاایی
که برای زنیدگی او ضیرورت دارد ،صیرف نظیر کنید؛ بنیابرای ،بایید درنهاییت شیرایطی را کیه
شرکتاای عرضه کنندۀ کاالاا و خدمات ضروری برای قرارداد فروش پیشنهاد میکنند ،بپذیرد.
معیار وجود یا نبود قدرت چانه زنی در موارد ضرورت ،وجود معاملۀ جایگزی ،اسیت و انصیراف از
قرارداد ،اگرچه جایگزینی برای عقد قرارداد نامتعادل است ،اما چون جایگزی ،معاملی نیسیت ،از
ای ،لحاظ بی ارزش است .مثالی که در حقوق قرارداداای سنتی از نبود قدرت چانهزنی ناشیی از
ضرورت زد می شود ،قرارداداای مربو به نجات کشتی است .در زمانی که کشتیِ درحال غرق
شدنْ به خدمات نجات نیازمند است ،مالک یا ناخدای کشتی یا بایید بهیای مطالبیهشید بیرای
نجات کشتی را بپذیرد و یا اجاز داد که کشتی غرق شود .در اینجا ضیعف چانیهزنیی ناشیی از
ای ،است که معاملۀ جایگزی ،دیگری غیر از معاملۀ پیشنهادی برای او متصور نیست و باید بیی،
حالت انصراف از کاال یا خدمت ضروری یا معامله پیشنهادی ،یکی را انتخاب کند.
نوع دیگری از ضعف که قدرت چانهزنی فرد را کاا میداد ،نبود اطحعات اسیت .در ایی،
موارد آن ه طرف قرارداد را در موضع ضعف قرار می داید ،ایی ،اسیت کیه در خصیوص کیاال ییا
خدمت ،کیفیت ،قیمت ،شرایط معامله و طبیعت تعهد ایچگونه اطحعاتی ندارد .معمیوالً علیم و
آگاای خریدار ییا مصیرفکننید در خصیوص کیاال ییا خیدمت میورد معاملیه بیا فروشیند ییا
تأمی ،کننیدۀ کیاال و خیدمت قابیل مقایسیه نیسیت؛ مصیرفکننید نوعیاً کمتیر از فروشیند و
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تولیدکنند در خصوص محصول و ریسکاای معامله میداند و ای ،نبود اطحعات چهبسا سیبب
شود که قرارداد به ضرر منافع واقعی طرف محروم از اطحعات منعقد شود.
ام نی ،خریدار در حوزۀ قرارداد نیز اطحعات کافی ندارد؛ بیرخحف فروشیند کیه فیروش،
حرفه یا کار امیشگی اوست و تجربه ،اطحعات و دان کافی را در خصوص شرو قرارداد -کیه
معموالً به ابتکار خود او و با استفاد از خدمات تخصصیِ وکیحی مجیرب در قیرارداد درج شید
است -دارد ،خریدار بهطور معمول از داللتاا و مفهوم شرو قرارداد نیز آگا نیست .تحقیقیات
در خصوص رفتار اقتصادی نشان میداد کیه مصیرف کننیدگان اطحعیات الزم را بیرای درک و
پردازش شرو قرارداداای استاندارد ندارند و نوعیاً شیمار محیدودی از ویژگییایای قیرارداد را
قیمتگذاری میکنند و اکثریت آناا روی ویژگیی ایای واحیدی تمرکیز دارنید؛ امیری کیه بیه
استفاد کنندۀ شرو استاندارد مجال میداد که به نحو فرصتطلبانهای ،شرو یکجانبه را در
ویژگیاای کمتربرجستۀ قرارداد وارد کند ( .(Schafer, 2009, p.10درحالی که «اگر فیرد قیادر
به ارزیابی آثار حقوقی برخی شرو قراردادی نباشد ،نهتنها قرارداد درواقع علییه ارادۀ واقعیی او
منعقد شد است ،بلکه برای استثمار بهوسیلۀ طرف دیگر آسییبپیذیرتر شید اسیت» ( Zhou,
 .)2010, p.31شرایط بازار به نحوی است که کسب اطحعات برای طرف محروم از اطحعیات بیه
سهولت امکانپذیر نیست و چهبسا که ازینۀ آن مساوی یا بیشتر از منافعی باشد که در صیورت
داشت ،اطحعات عاید او میشد .بنابرای ،ازآنجا که کسیب اطحعیات مناسیب ازینیهبیر و گیاای
غیرممک ،است ،موقعیتاایی که در آناا معیامحت بیر مبنیای اطحعیات بسییار نیاقص انجیام
میشود ،زیاد است.

ضرورت کنترل قرارداد (محدود نمودن آزادی قرراردادی برر مبنرای
نابرابری قدرت چانهزنی
اصل آزادی قراردادی بر ای ،پی فرض استوار است که طرفی ،قرارداد از لحاظ قدرت اقتصادی،
ل
تجربه و مهارت ،آگاای و تحصیحت و  ...در وضیعیت نسیبت ًا برابیری قیرار دارنید و ایی ،تعیاد ِ
موقعیتاای واقعی یا قدرت چانهزنی برابر طرفاای رقیب ،میتوانید تعیادل موقعییت حقیوقی
آنان را تضمی ،نماید؛ چراکه بنابه فرض ار طرف در معامله توانیایی حماییت از منیافع خیود را
دارد.
حقوق قراردادی که در سد اای افدام ،اجدام و نوزدام توسعه یافت ،واکنشیی بیود بیه
فضای اقتصادی که در آن تجار کوچک و پیشهوران برای جلیب مشیتریان رقابیت مییکردنید و
محتوای قرارداداا بهطور دوستانه بی ،طرفی ،با قدرت چانهزنی عمدتاً برابر مذاکر مییشید .در
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ای ،فضا ار طرف توانایی مذاکر در خصوص شرو و حمایت از منافع خودش در داد و ستد را
در اختیار داشت و قرارداد نهایی مذاکر شد به ای ،شیو میتوانسیت تحقیی واقعیی اراد ایا را
نشان داد .ولی امروز دیگر طرف اای برابر وجود ندارنید و ایی ،فیرض حقیوق ،کیه قیرارداد از
چانه زنی واقعی طرفینی که آزادی انتخاب و توانایی مذاکرۀ مثمر ثمر را دارند ،ناشی شد اسیت
و دیگر واقعگرایانه نیست (.)Dimatteo, 1998-1999, p.287
تحوالت اجتماعی و اقتصادی گوناگونی که بهتدریج در جوامع روی داد ،بازارایا را دگرگیون
کرد؛ صنعتی شدن جوامع ،از یک سو به شکلگیری قطباای عظیم اقتصادی ،تولیدکنندگان و
کارخانهداران بزرگ ،عرضهکنندگان انحصاری ،شرکت ایا ،مراکیز و مؤسسیات بیزرگ تجیاری و
بنگا اای حمل و نقل با تشکیحت و فعالیتی فراگیر و ثروت و قیدرت فیراوان ،و از سیوی دیگیر
تشکیل طبقاتی مانند کارگران ،مستأجران ،وامگیرندگان ،مصرفکنندگان و دیگر اقشار ضیعیف
و آسیب پذیر انجامید .ای ،عدم تعادل و نابرابری در موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،بییتردیید در
محتوای قرارداداای منعقد میان ای ،گرو اا تأثیرگذار بود است .در جوامع فعلی بدون برابری
اقتصادی واقعی ،آزادی قراردادی فقط میتواند به استثمار و بییعیدالتی منجیر شیود و «اینکیه
اقویا و ضعفا بهطور منصفانه بر سر عدالت به توافق میرسند ،خیال بسیار خوشیبینانهای اسیت»
(توسلی ،9373 ،ص .) 912تئوری مدرن اقتصیادی نییز دریافتیه کیه اییدئال دادوسیتد آزاد ،بیا
دشواری اای اخحقی درام پی ید شد است؛ به ای ،دلیل که افراد بیا بهیر منیدی متفیاوت از
امکانات مادی و فرصتاا وارد قرارداد میشوند و اصل آزادی قراردادی اجیرای ایر قیراردادی را
تضمی ،می کند؛ ارچند که وضعیت اولیۀ طرفی ،معامله و در پی آن ،برایند معامله نابرابر باشید
( .)Nathanthal, 1988, p.22بنابرای« ،نادید گرفت ،مفهوم قدرت چانهزنی ،مخیرب مشیروعیت
قرارداد بهعنوان مکانیسمی برای تنظیم ترتیبات خصوصی است» (.(Barnhizer, 2005, p.2
تأکید بر نابرابری قدرت چانه زنی در حقوق قرارداداای مدرن بیه ایی ،معنیا نیسیت کیه در
اعصار گذشته قرارداد بی ،طرفی ،با قدرت چانهزنی نابرابر مصداق نداشیته اسیت؛ قیرارداد بیی،
نابرابراا اموار وجود داشته است ،لیک ،آن ه امروز ایی ،واقعییت را بیهعنیوان سسیتکننیدۀ
پایهاای آزادی قراردادی مطر می کند ،نیابرابری سیسیتماتیک (در برابیر میوردی و اتفیاقی) و
امیشگی طرفی ،قرارداداا است که حقوق قرارداداای سنتی برای مبارز بیا آن ابیزاری نیدارد.
برای مثال ،گرو مصرف کنندگان نوعاً و اموار در قرارداد بیا بنگیا اقتصیادی تولییدکننید ییا
عرضهکنند در موقعیت ضعف قرار دارند.
حقوق قرارداداای سنتی با تأکید مفرط بر بیطرفیی در اصیل در صیدد بیود اسیت ،بیه
عدالت خدمت کند و بی طرف ماندن حقوق در صحنۀ مسیابقۀ قیرارداد انعکیاسدانیدۀ اجیرای
عادالنهتری ،روشی بود است که یک داور مییتوانید پیی گییرد .امیا در شیرایط موجیود و در
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جوامع فعلی ،بی طرفانه عمل کردنْ منصفانه تری ،روش برای اقدام نیست .یکیی از حقیوقدانیان
برای ملموستر نمودن اینکه بیطرفی اموار نمیتواند عادالنیه باشید ،نیزاع بیی ،دو کیودک را
مثال میزند که چگونه بیطرفی پدر ،به ب های که از لحاظ فیزیکی قویتر اسیت ،اجیازۀ غالیب
شدن میداد ( .)Kimel, 2001, p.473-4در قرارداد میان نابرابراا ،عدالت ایجاب میکند حقوق
برای جلوگیری از وقوع ظلم و استثمار در عرصۀ بازی قرارداد ،بیطرفی و دگم بودن در اجیرای
بیچونو چرای قرارداد را راا کند و به نفع ایجاد عدالت و برابری وارد عمل شود .به ای ،ترتییب،
اعمال محدودیتاای جدید بر آزادی قیراردادی کیه درواقیع آزادی طیرف قیوی اسیت ،توجییه
میشود.
علمای حقوق با مقدمه قراردادن اینکه آزادی قیراردادی و اصیول بیازار از انعکیاس نیازایا و
منافع واقعی اجتماعی قاصرند و تفاوت اای سیستماتیک قدرت معاملی را بهحساب نمییآورنید،
استدالل نمود اند ،ازآنجا که حقوق مخالف ای ،است که ییک طیرف قیرارداد بیهواسیطۀ قیدرت
معاملی برتر خود یا ضعف طیرف دیگیر ،از او مزاییای غیرمنصیفانه اخیذ کنید ( Koffman and
 ،)Macdonald, 2004, p.454دادگا اا و قیانونگیذاران بایید درجیایی کیه نیابرابریایا قیدرت
چانهزنی شرو قراردادی را ایجاد میکند که به لحاظ اجتماعی غیرقابل قبول اسیتند ،بیهنفیع
طرف ضعیف در قرارداد مداخله نمایند (.) Reiter, 1981, p.366-367
ام نی ،نباید از نظر دور بماند که قرارداد اعتبار ذاتی ندارد ،بلکه صرفاً وسیله و ابیزاری در
را رسیدن به ادف دادوستد عادالنه است .پس اگر زمانی وسییله از دسیتیابی بیه ایدف قاصیر
شود ،اصح آن به نحوی که بار دیگر بتواند دستیابی به ادف عدالت را تسهیل نمایید ،ضیرورت
دارد .بنابرای ،در واکن به قرارداداایی که به جای اینکه تضمینی بیرای آزادی باشیند ،ابیزاری
برای نوعی ظلم استند ،محدود نمودن آزادی قراردادی و وضیع مقیررات الزم بیرای حماییت از
طرف ضعیف ،جلوگیری از سوءاستفاد از نابرابری قدرت چانیهزنیی و برقیراری مجیدد تعیادل و
برابری در قرارداداا ضرورتی اجتنابناپذیر است.
صف مقدم ای ،واکن و اقدام علیالقاعد  ،دادگا اا اسیتند کیه بیا میوارد واقعیی و عملیی
سوءاستفاد از نابرابری قدرت چانه زنی در قراردادایا مواجیه مییشیوند .بررسیی سیابقه اعمیال
محدودیتاای جدید بر آزادی قراردادی نیز نشان میداد کیه دادگیا ایا پیی گیام مقابلیه بیا
قرارداداای نابرابر بود اند و مداخله و واکن آناا بهتدریج زمینه ساز مداخلیۀ قیانونگیذاران و
کنترل تقنینی گردید است .البته بدیهی است که مبنای حقوقی که مداخله دادگاای بر اساس
آن توجیه می شود و نیز حدود مداخله در حقوق کشوراای مختلف متفاوت خوااد بود و قضات
ار کشور باید با توجه به اصول ،قواعد و ویژگی اای حقوق آن کشور ،شیوۀ حقوقی قابل قبیولی
برای حمایت الزم و کافی از طرف ضعیف بیابند.
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در ای ،بخ در تبیی ،تجربۀ حقوق خارجی در خصوص محدود نمودن آزادی قراردادی بر
مبنای نابرابری قدرت چانه زنی ،به حقوق کشوراای انگلیس ،فرانسه و آلمان خواایم پرداخت و
بهطور اجمالی رویکرد دادگا اا در ای ،سه کشور در خصوص موضوع را بررسی خیواایم نمیود.
د ر پایان نیز در مقام مقایسه ،نگاای اجمالی به وضعیت کنترل قضایی بر مبنای نابرابری قیدرت
چانهزنی در حقوق ایران خواایم داشت.

 .1کنترل قضایی
مطالعۀ رویۀ قضایی کشوراای انگلستان ،فرانسه و آلمان پی از آغاز دورۀ وضع مقررات قانونی،
نشان میداد که دادگا اا با کنترل پنهان و سپس آشیکار قراردادایا ییا شیروطی کیه آنایا را
شدیداً ناعادالنه مییافتند ،پی گام و راانمای قانونگذاران خود بود اند .کنتیرل قضیایی ابتیدا
پوشید و پنهانی بود ،اما به تدریج زمانی فرا رسید که دادگا ایا از اسیتناد آشیکار بیه ناعادالنیه
بودن بهعنوان مبنایی برای بیاعتباری قرارداد ابایی نداشتند.

 .1 .1کنترل پنهان
دادگا اا در ابتدای امر در واکن به سوءاستفاد از قدرت چانهزنیی نیابرابر در قراردادایا سیعی
میکردند با بهکارگیری تکنیک اای تفسیری و بدون نادید گرفت ،آشکار اصل آزادی قراردادی،
طرف ضعیف را از قید تعهد یا قرارداد زیان بار براانند .مداخلۀ دادگاای ضم ،آنکه مواظب بیود
به اصح یا تغییر موضوعات و تعهدات اصلی قرارداد ،قیمت ،اجیرت و ...نینجامید -چراکیه ایی،
به منزلۀ نوشت ،قرارداد برای طرفی ،و ناقض صریح اصل یادشد اسیت -در صیدد بیود از قواعید
عمومی قرارداداا و دفاعاا و دکتری،اایی مثل اکرا  ،اعمال نفوذ ناروا ،درج ،غب ،،حیله و تقلب،
تدلیس و عوض برای مقابله با قرارداداای نامتعادل بهر گیرد.
استفاد از قواعد یادشد که به عنوان ابزار پوشانندۀ نیت واقعی دادگا اا (در کنترل ماایت)
به کار گرفته شد بود ،به مدد جادویی به نام تفسیر میسر شید اسیت؛ انیری کیه امکیان داد
است ،انگیزۀ واقعی مداخله در قرارداد مستور بمانید ( .)Trebilcock, 1993, p.241-3در حقیوق
انگلستان حتی یک تحلیل سطحی دکتری،اایی نظیر عوض ،درج شیرو  ،اعمیال نفیوذ نیاروا و
اشتبا نشان می داد که پشت نمای ظااری «دست زدن بیه قیرارداد ،موقیوف» کیه دادگیا ایا
مدعی اند قضاوتشان را بر پایۀ آن بنا نهاد اند ،اکرا آشکار دادگا اا به تجیویز اسیتثمار دیگیران
بهوسیلۀ قرارداد نهفته است).)Atiyah,1995,p.282-296
در کام،ال «یکی از مکانیسم اای اصلی که برای امۀ انواع قرارداد و نسبت به امیۀ شیرو
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قراردادی قابل اعمال بود و پی ازآغاز دورۀ کنترلاای تقنینی ،برای اعمیال مقیداری کنتیرل
روی شرو غیرمنصفانه بهکار گرفته شد است ،توسعه و تفسیر اصل رضایت در قرارداداا بیود
است» ( .)Twigg & Flessner, 2006-2007, p.2برای مثال ،از دیرباز بسیاری از قضات انگلیسی
تحش کرد اند با استفاد از دکتری ،اکرا  ،با شکلاای اولیه انحصار مبارز نمایند (Trebilcock,
 .)1996, p.355اکرا اقتصادی که دادگا ایای کیام،ال مفهیوم آن را بیر پاییۀ فشیار غیرقیانونی
اقتصادی که دربردارندۀ اعمال زور است ،تثبیت کرد اند ،نشانداندۀ توسعۀ دکتری ،اکرا برای
پوشاندن موقعیتاایی است که در آن اا فشار اقتصادی شدید بر یکی از طرفاا تحمییل شید
است و جایی روی میداد که قرارداد در پی تهدید حیات اقتصادی یا مالی یکی از طرفایا ،بیه
نحو غیرمنصفانه شکل گرفته یا تغییر یافته باشد (.)Mulcahy, 2008, p.144
ام نی ،در حقوق انگلیس قاعدۀ درج شرو در قرارداد ) )incorporationبیرای مقابلیه بیا
شرو سلبکنند یا محدودکنندۀ مسئولیت بهکار گرفته شد و در ایر میورد از غفلیت واقعیی
ذانی به محتویات اسناد قراردادی ،بر اساس تکنیک فقدان رضیایت واقعیی بیه شیر  ،اعطیای
جبران را امکانپذیر ساخته است ).)Waddams, 1976, p.182-3
در فرانسه ضم ،اینکه کاربرد وسیع و موردی نظریۀ عیوب رضا امکان نسیبی بیرای جبیران
موارد سوءاستفاد را اعطا کرد (سیملر ،)213 ،9377 ،مقررات قانون مدنی بهوییژ در خصیوص
فریب و حیله برای کنترل پنهان ماایت بهکار گرفته شد« .دادگا اا درعمل بیه شخصیی کیه از
قرارداد زیان دید  ،اجاز می دادند که قرارداد را تحیت عنیوان فرییب ییا حیلیه رد کنید .طیرف
قرارداد در صورتی فریبکار قلمداد میشود که از پیری بی ازحد ،بیماری ،بیتجربگی ،جوانی ییا
آسیب پذیری طرف دیگر سوءاستفاد کرد باشد ،بدون اینکه به او زمانی برای مححظه و بررسی
بداد یا به او پیشنهاد کند که با خانواد اش یا یک حقوقدان مشورت کند[.ام نی ،در صورتی
فریبکار قلمداد میشود که] دامنۀ قرارداد را محدود جلو داد ییا مخفیی کنید» (Kotz, 1992,
.)p.132
ام نی ،دادگا اای فرانسوی در تحش برای گستراندن سطح حمایت از برخی طیرفایای
ضعیف ،صداقت را به عنوان ابزاری برای تحمیل ارائۀ اطحعیات پیی قیراردادی از سیوی طیرف
مطلع و بهعنوان وسیله ای برای بازتثبیت مقداری تعادل بی ،طرفی ،بهکار برد اند؛ تعهیدی کیه
اگر انجام نشود ،با ضمانت اجرای موجود برای «حیله» مواجیه مییگیردد (Kenny, Devenney
 .)and Fox, 2010, p.77رویۀ قضایی فرانسه با اتکا به تعهد پی قراردادی افشا ،به ایی ،پرسی
که آیا صرف سکوت میتواند نیرنگ نامید شود ،پاسخ مثبت داد که بیشک اصلیتیری ،منشیأ
اعحم وجود چنی ،تعهدی نیابرابری طیرفی ،بیود اسیت ( .(Harris and Talon , 1989, p.153
ام نی ،رویۀ قضایی در خصوص تئوری علت و اصل تناسب ،نشانداندۀ ای ،است که کنتیرل
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به ظاار شکلی از طریق تئوری علت برای تحمیل حداقلی از تقابل در قرارداداای دوطرفه بهکیار
رفته است ).)Bell and Boyron, 2007, p.319
یکی دیگر از تکنیکاا و قواعد تفسیری که در بیشتر کشوراای اروپایی برای کنترل مااوی
شرو ناعادالنۀ قراردادی بهکار گرفته شد  ،قاعدۀ تفسیر علیه نویسیند ( contra proferentem
 )ruleاست .ام دادگا اای کام،ال و ام دادگا اای فرانسوی و آلمانی شرو غیرقابیل فهیم ییا
ناخوانا را -اعم از اینکه در اسناد امضاشد یا امضانشد آمد باشند -به ضرر پیشینهاددانید ییا
نویسندۀ شرو تفسیر نمود اند؛ با ای ،توجیه که طیرف قیرارداد از آن آگیا نبیود کیه بیه آن
رضایت داد است و به ای ،ترتیب به دلیل تحقق نیافت ،تراضی واقعی در خصوص شیر  ،آن را
غیرقابل اجرا اعحم کرد اند.

 .2 .1کنترل آشکار
تاریخ تحیول ر وییۀ قضیایی کشیوراای اروپیایی در خصیوص واکین در برابیر ناعادالنیه بیودن
قرارداداا ،نشان میداد که بهتدریج دور ای فیرا رسیید کیه در آن دادگیا ایا الزم نمییدیدنید
مداخله برای کاست ،از بیعدالتی در قرارداداا را پشت تفسیراا و قواعد و دکتری،ایای موجیود
پنهان کنند ،بلکه در بسیاری از موارد به ناعادالنه بودن شر یا قرارداد بهعنیوان مبنیایی بیرای
مقابله با آن بهصراحت اشار نمود اند .در اینجا شیوۀ کنترل آشکار در رویۀ قضیایی کشیوراای
انگلیس ،فرانسه و آلمان به اجمال بررسی میشود:
الف) حقوق انگلیس .در حقیوق انگلییس بیهکیارگیری دکتیری ،بیرخحف وجیدان بیودن
( )unconcionabilityو خلق دکتیری ،نیابرابری قیدرت چانیهزنیی (inequality of bargaining
 ،)powerمصادیق بارز کنترل آشکار قرارداداا در میوارد سوءاسیتفاد از قیدرت چانیهزنیی برتیر
میباشد.
 .9برخالف وجدان بودن .ظالمانه و برخحف وجدان بودن که ریشیه در روییۀ دادگیا ایای
انصاف دارد ،ورود آشکار یک مفهوم اخحقی مبتنی بر داللتاای عدالت و التزامات وجدان را بیه
دنیای حقوق نشان میداد؛ مفهومی که دادگا را قادر میسازد اجرای قراردادی را کیه بیهطیور
جدی یک طرفه ،فراتر از حید ،اسیتثماری و ییا بیه نحیوی آشیکارا غیرمنصیفانه اسیت ،نپیذیرد
) .(Shifrin, 2000, p.205ای ،دکتری ،در حقوق امریکیا میوارد اسیتناد فیراوان داشیته اسیت و
سرانجام در قانون متحد الشکل تجاری امریکا درج گردید .9اما دادگا اای انگلیسی به دلیل ایی،
 .9برابر مادۀ  2-302ای ،قانون «اگر دادگا بهعنوان امر حکمی قرارداد یا ار شرطی از آن را در زمان ایجاد،
برخحف وجدان تشخیص داد ،میتواند از اجرای قرارداد امتناع کند یا باقیماندۀ قرارداد را بدون شر
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نگرانی که مبادا با اعمال چنی ،دکترینی از اعتماد و اطمینان در فضای حقیوق قیرارداد کاسیته
شود ،در استناد به ای ،مفهوم نتوانستهاند به اندازۀ دادگا اای امریکایی پیشروی کنند (Treitel,
) .1978, p.320اما باای،حال در سد اای پیشی ،و قبل از آغاز دورۀ مداخحت تقنینی ،در موارد
خاص ،دکتری ،یادشد برای مقابله با آثار قدرت چانهزنی نابرابر در قرارداداا بهکار گرفتیه شید
است.
یکی از ارکان الزم برای اثبات اینکه قرارداد یا شر آن ظالمانیه و بیرخحف وجیدان اسیت،
نابرابری قدرت چانهزنی است .تئوری ایایی کیه ایدف حقیوق قیرارداد را توسیعه و نگیهداشیت،
توزیعاای تساویگرایانه میدانند ،برخحف وجدان بودن را بهعنوان اثر قیدرت چانیهزنیی نیابرابر
می شناسند و روی برجسته کردن ساختار اجتماعی که چنی ،نابرابریایایی را ایجیاد مییکنید،
تمرکز نمود  ،اصولی حقوقی را که آثار آناا را تعدیل نماید ،طراحی میکننید .بیر اسیاس ایی،
تئوری اا ،در موارد جلوگیری از اجرای قرارداد بر مبنای برخحف وجدان بودن ،موضیوع بررسیی
دادگا ای ،است که آیا ضعف در فرایند چانهزنی به قرارداد ماایتاً غیرمنصیفانهای منیتج شید
است یا نه ( .)Waddams, 2010, p82-83پروند ایایی ام یون فیروش داراییی از سیوی وار
متوقع ،جریمیهایا (تیاوان دادن زمیی ،در قراردادایای رای ،9)،شیر ایای کیفیری ( penalty
 )clausesو در موارد جدیدتر شیرو محیدودکننیدۀ تجیارت ،2نمونیه ایایی از کنتیرل قضیایی
ظالمانه اجرا کند یا اعمال شر برخحف وجدان را آن نان محدود کند که از ار نتیجه ظالمانهای اجتناب
گردد»
 .9پروندۀ  Vernon v. Bethellیکی از نمونهاای کنترل قرارداد را ،به استناد ظالمانه بودن آن است .در ای،
پروند قاضی گفت« :دادگا به عنوان یک دادگا وجدان نسبت به اشخاصی که برای یک قرض تضمی،اای
متعدد میگیرند و آن را تبدیل به قرارداد خرید میکنند ،احساس انزجار میکند و بنابرای ،م ،آن را بهعنوان
یک قاعدۀ تثبیتشد تلقی میکنم که یک مرته ،ارگز نمیتواند در زمان ایجاد قرض ،رویداد یا شرطی را
پی بینی کند که بر اساس آن حق بازخرید ازبی ،برود و انتقال مطلق گردد .در ای ،قاعد برای افراد مضطری
که اگر دقیق صحبت کنیم افراد آزاد نیستند ،اما در واکن به تنگنای موجود به ار شرطی که فرد زرنگ بر
آناا تحمیل میکند ،تسلیم میشوند ،منطق و عدالت بزرگی وجود دارد» Waddams ,S.M.,
Unconscionability in Contracts,The Modern Law .Review,volume 39,no.4 ,1976,
p.370.
 .2پروندۀ « »Schroderعلیه شرکت موسیقی « »macaulayبهعنوان مصداقی از کنترل شررو مدردو کننردۀ
تجارت به استنا برخالف وجدان بو ن قابل ذکر است .ر این پرونرد یرن نویدرندۀ جروان و م نراگ نر
قرار ا ی با ین شرکت نشر موزین منعقد کر بو که بهموجب یکی از شرو ن وی حقوق معنوی مربرو
به ۀ ن ایی را که نوشته بو برای  5سال ر برابر مبلغ معینی به عنوان حق لیدران یرا رویرالتی روی
ریرااتی از
رین از ن ای او که پخش شو به شرکت ناشر منتقل کر بو  .امر میراان حرق لیدران
 555الر میمذشت شر به طور اتوماتین قابل ت دید بو  .نویدندۀ نر بررخالف شررکت موزیرن حرق
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قرارداداا به استناد قاعدۀ برخحف وجدان بودن است که نابرابری قدرت چانهزنی وجه مشیترک
آنااست.
 .2نابرابری قدرت چانهزنی .دکتری ،نابرابری قدرت چانه زنی را نخستی ،بیار قاضیی لیرد
دنینگ ( (Deningدر پروندۀ بانک لیوییدس ( ) Lloydsعلییه بانیدی ( ) Bundyبیهعنیوان ییک
قاعدۀ عمومی برای قرارداداا مطر کرد ) .(Nathan Thal,Ibid,p. 17لرد دنینگ درای ،پرونید
در تحش برای پل زدن میان خأل مااوی بی ،حقوق و انصاف با ارائۀ قاعد ای کلی ،گفت:
«با جمع کردن امۀ را اای متفاوتی که بهواسطۀ آن حقوق انگلیس از طرف ضیعیفتیر در
مقابل معاملۀ زیانبار حمایت کرد است ،رویامرفته به نظر م ،در سراسر ای ،مثالاا رفتیاری
واحد جریان دارد .آناا [قضات] به نابرابری قدرت چانهزنی تکییه مییکننید کیه بیهواسیطۀ آن
حقوق انگلستان به کسی جبران اعطا میکند که بدون دریافت مشورت مستقل به قیراردادی بیا
شرایط بسیار ناعادالنه وارد شد است ،یا اموال را در برابر عوضی که شدیداً ناکافی است انتقیال
داد  ،زمانی که قدرت چانهزنی او به علت نیازاا یا امیال یا به دلیل غفلت یا ضیعف او -کیه بیا
اعمال فشار ناروا یا با اجباری که به وسیلۀ طرف دیگر یا به نفیع طیرف دیگیر وارد آمید اسیت
امرا شد  -بهشدت آسیب دید است» ).(Koffman and Macdonald, 2004, P.454
دنینگ دکترینی را استنتاج کرد که معتقد بود امۀ قرارداداا با آن میتوانند قضاوت شوند؛
به جای نیاز به مستند کردن بیعدالتی یا غییرمنصیفانه بیودن بیه شیکل یکیی از لنگرگیا ایا و
پنااگا اای انصافی ام ،،دادگا به ار شخصی که به قرارداد غیرمنصفانهای داخل شیود کیه در
آن یک نابرابری قدرت چانه زنی مهم وجود داشته باشد ،جبران اعطا خوااد کرد .حقوق قیرارداد
بدی،سان نق یک «برابرکنندۀ بزرگ»را ایفا مینماید ( .)Dimmateo, Ibid, p.340بیر مبنیای
دکتری ،نابرابری قدرت چانهزنی ،قرارداد در مواردی میتواند کنار گذاشته شود که  .9به شیدت
نامتعادل یا شرو آن آشکارا غیرمنصفانه باشد .2 .قدرت چانهزنی بهشدت نابرابر باشد .3 .طرف
قوی از ضعف چانهزنی طرف ضعیف برای تحمیل قرارداد یا شر غیرمنصفانه بهر گیری نمیود
یا از نفوذ و تأثیری که بر او دارد استفادۀ ناروا کرد باشد.
دستۀ نخست از قرارداداایی که با استناد به دکتری ،یادشد کنترل شد اند ،میواردی اسیت
که یکی از طرفی ،در شرایط غفلت از ارزش واقعی مال یا ماایت تعهد مد نظر بود است .بیرای
مثال در پروندۀ مشهور فرای ( )Fryعلیه ل )Lane( ،که معامله تحیت تیأثیر غفلیت و ناآگیاای
خات ه ا ن به قرار ا را نیا نداشت.او علیه شرکت ناشر به این عنروان کره قررار ا ا برا وی اال انره اسرت
شکایت کر  .قاضی لرر یرکالگ م رت نبره بایرد بررسری شرو قردرت انرهزنری ندربی طرراین اسرت و
تص یممیری ر خصوص اینکه یا ناشر قدرت انهزنی برتر خو را برای به ست ور ن تعهرداتی کره برهندرو
غیرمنص انهای برای خوانند سنگین و مااف بو بهکار بر است.
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فروشند  ،شدیداً به ضرر او منعقد شد بود ،تأکید شد کیه «در شیرایطی کیه نیابرابری فیاح
قدرت چانه زنی وجود دارد ،بار اثبات اینکه خرید ،منصیفانه و درسیت و معقیول باشید ،برعهیدۀ
خریدار است» ) .(Kenny , Devenney and Fox, Ibid, p.33در ای ،قسم پروند اا ،جبرانْ بیر
ای ،فرض پایهگذاری شد است که طرفاای معاملهکنند در شرایط برابری قرار ندارند.9
دستۀ دوم از موارد استناد دکتری ،،بهوضو در پروند اای دریانوردی و سایر موارد ضرورت
( )necessityدید می شود .تعداد زیادی از پروند ایای درییانوردی کیه در آنایا قراردادایا بیر
اساس تقاضااای غیرمعمول مطر شد است ،برای نجات منعقد شد اند و بیر اسیاس دکتیری،
نابرابری قدرت چانه زنی مورد قضاوت قرار گرفت و قرارداداای ای،چنینی کنار گذاشته شد یا از
اجرای آن جلوگیری بهعمل آمد (.)Beale, 2013, no.7-48
دستۀ سوم از مواردی که از سوی دکتری ،حمایت شید  ،میواردی اسیت کیه بیی ،طیرفی،
قرارداد نوعی رابطۀ اعتماد برقرار است و طرف قوی از ای ،اعتماد سوءاستفاد مییکنید .پرونیدۀ
بانک لیویدس علیه باندی مصداق بارز چنی ،مواردی است.2
 .9نمونۀ جدیدتر چنی ،پروند اایی پروندۀ خانم کرسول ( (cresswellعلیه آقای پوتر ) (potterاست که خوااان
کارمند ادارۀ پست بود و از آقای پوتر جدا شد بود .طی قراردادی با آقای پوتر ،خانم کرسول در برابر او متعهد
شد بود که سهام خود در خانه مربو به عروسی را در برابر راایی از مسئولیت ناشی از را ،به او انتقال
داد .اما دیون خانه در مقابل ارزش سهم او از خانه بسیار کم بود و بنابرای ،،معامله فریبکارانه بهنظر میرسید
.دو سال بعد آقای پوتر دارایی را به  3356دالر فروخت و  9166دالر سود برد .خانم کرسول ادعا کرد نصف
ای ،سود باید به او داد شود ،چراکه آقای پوتر از ضعف او آنچنان بهر برد که رضایت او را به قرارداد باطل
میکند و او از ای ،نظر آسیبپذیر بود است؛ زیرا او معادل جدید شخص »فقیر و ناآگا « است که در پروندۀ
« »fry v laneبهکار رفته است  .قاضی  meggaryگفت :فرض اول از الزامات غیرحصری پروندۀ یادشد ،
بی ار و آسیبپذیر بودن است؛ دومی ای ،است که فروش بهنحو قابلتوجهی زیر قیمت انجام شد است؛ و
سومی اینکه آیا مشورت مستقلی در کار بود است؟ چون خانم کرسول یک تلفن ی ادارۀ پست بود و به
اقشار کم درآمد جامعه تعلق داشته و از طرفی نوع شغل او به شکلی نیست که بتوان توقع داشت به امور
مربو به معامحت امحک آگا باشد؛ پس شر اول در خصوص او مهیاست و شر دوم نیز وجود دارد .در
بررسی شر سوم قاضی گفت که ای ،شر نیز حاضر است ،چراکه در یک سوی آقای پوتر ،مشاور حقوقیاش
و مأمور کارشناسی ایستاد است و در سوی دیگر خانم کرسول بهتنهایی؛ بنابرای ،به او حق ابطال قرارداد داد
شد ):(Hugh Collins ,the law of Contract ,.Cambridge University Press, Jul 2003, p.147
 .2در ای ،پروند  ،پیرمرد کشاورزی به نام باندی که خود و پسرش سالاا مشتری بانک لیویدس بود اند ،بدای
شرکت پسرش از بانک یادشد را با تنها دارایی که مزرعه وی بود ،تضمی ،کرد .مدیر بانک وقتی که برای
مذاکر با باندی در خصوص اخذ تضمی ،به محقات وی رفته بود ،برای باندی توضیح نداد که شرکت در
دردسر مالی جدی قرار دارد .زمانی که شرکت پول را پرداخت نکرد ،بانک مزرعه را توقیف کرد .لرد دنینگ
گفت که ای ،قرارداد قابل ابطال است؛ به دلیل وضعیت معاملی نابرابری که باندی در آن قرار داشت و به علت
اینکه ارتبا میان باندی و بانک بر اساس نوعی اعتماد برقرار شد بود و بانک با اینکه میدانست باندی از
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ارچند لرد دیننگ در تحش برای تثبیت دکتری ،نابرابری قدرت چانهزنی بهعنوان دکتیری،
عمومی و قابل اعمال در تمام قرارداداا موفق نبود ) ،(Guest , 1984, p.249دکتری ،یادشد بیا
مورد استناد قرار گرفت ،در موارد خاص ،نق مهمی در توسعۀ رویۀ قضایی انگلستان در حیوزۀ
کنترل قرارداداای ناعادالنه داشته است.
ب) حقوق آلمان .در حقوق آلمان مفهوم نظم عمومی (بیهوییژ بنید  2میادۀ  936قیانون
مدنی) و اصل حس،نیت برای کنترل آشکار ماایت بهکار رفته است.
 .9نظم عمومی .دادگا اای آلمانی در واکن به شرایط جدید ایجیادشید در اثیر تحیوالت
اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگاای جهانی ،با بهکیارگیری بنید  2میادۀ  936قیانون میدنی
به عنوان ابزاری برای سوء استفاد از قدرت چانهزنی ،خحقیت قابلتوجهی را بهنمای گذارد اند.
بهموجب ای ،مقرر « :بهویژ معاملهای باطل است که بهوسیلۀ آن شخص با بهر گیری از ضعف،
بی تجربگی ،فقدان قضاوت صحیح یا ضعف قابل مححظۀ ارادۀ شخص دیگر که از سیوی خیود او
یا شخص ثالثی ایجاد شد است ،در مبادلۀ یک اجرا ،متعهید لیه واقیع شید ییا مزاییای نقیدی
به دست آورد که به نحو آشکار با اجرا نامتناسب باشد .«9ای ،مقیرر در میوارد متعیددی بیرای
حمایت از طرف ضعیف و کنترل قرارداداای نابرابر بهکار رفته است .بر اساس رویۀ دادگا عیالی
فدرال در امور مدنی (دیوان کشور سابق) ،بهر گیری از انحصار بیازار بیهموجیب مقیررۀ یادشید
موجب بطحن شر استاندارد است ) .(schafer, and Leyens, 2009, p.22در برخیی قراردادایا
شر محدود کنندۀ مسئولیت متصدی حمل با ای ،عنوان که متصدی حمل از امتیاز انحصیاری
خود سوءاستفاد کرد و به استاندارداای اخحقی مردمی که فکر آناا عادالنه و منصفانه است،
تعدی نمود  ،با استناد به ای ،بند باطل اعحم شد است .به اعتقیاد دادگیا چنیی ،شیرطی کیه
مسئولیت ناشی از قصور متصدی حمل را استثنا میکنید ،صیرفاً درصیورتی کیه از ییک توافیق
آزادانۀ مذاکر شد  ،منتج شد باشد ،نافذ است (.)March, 1993, p.301
اامیت موضوع بهر گیری از انحصار در اعحم بی اعتباری شرو قرارداداای استاندارد میورد
استفادۀ تجار و بنگا اای اقتصادی از سوی دادگا عالی فدرال ،به حدی است کیه تفیاوت مییان
پیشنهاد او تأثیر می گیرد ،بدون اینکه باندی را به أخذ مشاورۀ مستقل داللت نماید ،از اعتماد وی برای متقاعد
کردن به ضمانتی که صددرصد به ضرر او و به نفع بانک بود ،بهر برداری کرد است
(Slayton,Philip,the Unequal Bargain Doctrine:Lord Dening in Liyoyds bank v.Bandy,Mcgill
Law Journal:1976,pp:94-101).
1. "(2) In particular, a legal transaction is void by which a person, by exploiting the
predicament, Inexperience, lack of sound judgment or considerable weakness of will of
another, causes himself or a third party, in exchange for an act of performance, to be
promised or granted pecuniary advantages which are clearly disproportionate to the
"performance.
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قرارداداای مصرف و تجاری در حقوق آلمان تا حد زیادی ریشه در رویۀ ای ،دادگا در خصوص
موضوع بهر گیری از انحصار در استثمار طرف ضعیف دارد ).)scha.fer, and Leyens,Ibid, p.22
بند  2مادۀ  936ام نی ،برای کنترل شرو استثناکنندۀ مسئولیت ،کمک به حیل مشیکحت
ناشی از روابط کارگر و کارفرما و نیز مقابله با شرو ناعادالنه در قرارداداای بی ،مؤلف و ناشیر
که حاوی شروطی به نفع ناشر و به ضرر مؤلف بود  ،بهکار رفتیه اسیت (Angelo &.Pellinger,
) .1992, p.484-493در بسیاری از مواردی که طرف قوی قرارداد از بیتجربگیی طیرف ضیعیف
برای تحمیل قراردادی ناعادالنه سوءاستفاد کرد بود ،دادگا اای آلمانی بیا تمسیک بیه بنید 2
مادۀ  ،936جبرانی مانند آن ه به استناد برخحف وجدان بودن در حقیوق انگلییس در دسیترس
است ،اعطا نمود اند (.)March, Ibid, p.291
 .2حسننیت .ابزار دیگری که دادگا اای آلمانی برای مقابلۀ آشکار با سوءاستفاد از قدرت
چانهزنی در قرارداداا بهکار گرفتهاند ،اصل حس،نیت است .مادۀ  212قیانون میدنی آلمیان کیه
بیانگر ضرورت اجرای توأم با حسی ،نییت قراردادایا اسیت ،بیرای مداخلیه در روابیط قیراردادی
بهمنظور مانع شدن از بیعدالتی شدید بهکار رفته و بهویژ یکی از مستمسکاای قیانونی بیرای
اعمال کنترل مااوی آشکار ،شیرو ناعادالنیه ازجملیه شیرو اسیتاندارد تجیارت بیود اسیت
(عابدیان ،9367-9363 ،ص .)6از نیمهاای قرن بیستم دادگا اای آلمانی بر اساس میادۀ ،212
قابلیت اجرای شرو اسیتاندارد را بیا ارجیاع بیه محتیوای آنایا کنتیرل نمودنید & (Angelo
) .Pellinger,ibid,p.394دادگا اا امسو با نویسندگان دانشگاای بر ای ،عقیید بودنید ،در ییک
قرارداد استاندارد که از سوی یک طرف بر طرف دیگر تحمیل میشود ،آزادی قیراردادی واقعیی
وجود ندارد .شرو قراردادی تأثیر خود را از اختییار خصوصیی طیرفی ،مییگیرنید ،نیهفقیط از
پیشنهاد آن از جانب یک طیرف ،بنیابرای ،شیرایط قیرارداد اسیتاندارد فیرم اگیر مخیالف اصیل
حس،نیت باشد ،باید بیاثر اعحم شیود ( .)March,ibid,p.302دییوان عیالی کشیور نییز کنتیرل
شرو را به تجاوز به اصل حس،نییت توسیعه داد و بیر مشیروعیت ضیعیف شیرو اسیتاندارد
یکطرفه از منظر استقحل فردی تأکید کرد است ) .(schafer, and Leyens, Ibid, p.22میورد
دیگر از استناد دادگا اا به اصل حس ،نیت برای منع اجرای شرو استاندارد ناعادالنیه ،مربیو
به شرایط و مقررات عمومی بانکاای آلمانی اسیت کیه مسیئولیت را بیرای ارجیاعایای بیانکی
غیردقیق و اطحعات غیردقیق در خصوص سرمایهگذاری ،سلب مینمود .در ایی ،خصیوص رأی
داد شد که اگر بانک یک ارجاع غیردقیق داشته باشد یا مشاورۀ نادرست داد کیه از آن مزییت
مستقیم یا غیرمستقیمی عایدش گردد ،از اتکیا بیه شیر اسیتثنا منیع مییشیود & (Angelo
) .Pellinger, ibid, p.844رویۀ قضایی افزون بر بهکارگیری اصل حس،نیت در موارد پی گفته،
اجرای نادرست حقوق و سوءاستفاد از آناا را نیز بیه اسیتناد میادۀ  ،212منیع و سیاختاراای
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یکطرفه ای را که سبب عدم تعادل مهم در حقوق طرفی ،میشیود ،بیهعنیوان سیوءاسیتفاد از
حقوق و بنابرای ،،مغایر با حس،نیت و نیز غیرمجاز توصیف کرد است (.)Trager, Ibid, p.9
ج) حقوق فرانسه .در فرانسه سال 9161م ،سالی ( ،)Salaillesحقوقدان مدنی فرانسیوی،
تئوری قرارداداای الحاقی را توسعه داد و چهار ویژگی برای ای ،قرارداداا برشمرد:
 نابرابری عمیق اقتصادی بی ،طرفی،؛
 ایجاب بهطور عمومی داد شد و نه برای یک فرد؛
 قرارداد از سوی طرفی که قدرت اقتصادی دارد به شکلی استاندارد فراام شید اسیت و
در امۀ موارد مربو بدون مذاکر بهکار میرود؛
 قرارداد بهشدت به شکل تکنیکی بیان شد  ،بهنحوی که برای فرد غیرحرفهای فهمییدن
معنای آن دشوار است و شرایط قرارداد چنان است که صرفاً به نفع تشکیحتی است کیه
قرارداد را فراام آورد است.
سالی گفت ،قرارداد الحاقی یک قرارداد واقعیی نیسیت؛ چراکیه ییک توافیق درسیت را بیی،
اراد اای طرفی ،قرارداد نشان نمیداد ،بلکه نتیجۀ ارادۀ یکجانبۀ طرفی که آن را ایجاد کیرد
و الحاق طرف دیگر به آن است .بنابرای ،،چنیی ،قیراردادی «قیانون طیرفی »،منیدرج در میادۀ
 9931قانون مدنی نیست و «قصد مشیترک طیرفی »،کیه برابیر میادۀ  9953در زمیان تفسییر
قرارداد جستجو می شود ،وجود ندارد .فقط قانون و قصد طرفی که قرارداد را فراام کیرد اسیت
موجود است .با وجود چنی ،تحلیلایایی،کنترل آشیکار مااییت قیرارداد از سیوی دادگیا ایای
فرانسوی صرفاً در مواردی اندکی روی داد است و در اغلب موارد دیوان کشور دادگا اا را ملیزم
کرد که امان قواعدی را که برای قرارداداای ناشیی از میذاکرۀ آزاد اسیتفاد مییکننید ،بیرای
قرارداداای الحاقی ام بهکار برند (.)March, Ibid, P.298
ازجمله مواردی که به عنوان مصادیق کنترل آشکار ماایت از سیوی دادگیا ایای فرانسیوی
قابل شمارش است ،کنترل شرو استثناکنند یا محدودکنندۀ مسئولیت است .(Trager, Ibid,
) p.5مبنایی که دادگا اا برای اعمال کنترل بر ای ،دسته شرو اسیتفاد کردنید ،مفهیوم نظیم
عمومی است .قضات فرانسوی از دیرباز بدون وجود مقررۀ خاص قانونی در ای ،خصیوص شیرو
استثناکنند و محدود کنندۀ مسئولیت در موارد مسئولیت ناشی از ایراد آسیباای جسیمانی ،و
موارد عمد و تقصیر سنگی ،را به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل میدانستند (ایزانلو،9316،
ص .)93-97ای ،قاعد که شر عدم مسئولیت در موارد تقصیر سنگی ،قابل استناد نیسیت ،در
قرارداداای فروش فراوان بهکار رفته است .قضات به عنوان یک امر حکمی ،فروشندگان حرفهای
را به عیوب کاالیی که میفروشند ،آگا فیرض مییکننید .بنیابرای ،،شیرطی کیه فروشیند را از
مسئولیت ناشی از عیوب مخفی معاف میکند ،اگرچه در اصل معتبر است ،چنان یه قاضیی امیر
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موضوعی قصور فروشند در عیدم آگیاای از عییب کیاال را »تقصییر سینگی «،توصییف نمایید،
غیرمعتبر تلقی میشود ( .) March, Ibid, P.298یک فروشند حرفهای صیرفاً در زمیانی کیه در
حال معامله با یک حرفهای از نوع خاص خود است ،مییتوانید مسیئولیت خیود را بیرای عییوب
مخفی محدود کند .به ای ،ترتیب« ،فرض قانونی غیرقابل انکار شناخت عیوب مخفی بیهوسییلۀ
متخصصان مانع از اعتبار شرو رافع مسئولیت گردید» (سیملر ،امان ،ص.)243
در برخی موارد خاص ،استناد و تمسک به اصل حس،نیت نیز برای مقابله با شرو سلب ییا
محدود کنندۀ مسئولیت مصداق داشته است .برای مثال در خصیوص بییاعتبیاری شیروطی کیه
متعهد را از مسئولیت در موارد تدلیس تبرئه میکنید ،بیه موضیوع لیزوم اجیرای بیاحسی،نییت
قرارداداا نیز استناد شد است .رویۀ قضایی ،زمانی که انجام نشدن تعهد نتیجیۀ تیدلیس بیود
است ،اعمال شروطی را که مدیون را از مسئولیت محیدود ییا معیاف مییکنید نپذیرفتیه اسیت.
ام نی ،دادگا اا در پار ای از موارد بر ای ،اساس که قرارداداا باید با حس،نییت اجیرا شیوند،
سلب مسئولیت برای انجام نشدن تعهدات قراردادی اساسی را مردود اعحم کرد ( March, Ibid,
 )p.294-298و تأکید نمود اند که «تعهدات قراردادی اساسیی را نمییتیوان بیهوسییلۀ مقیررات
قراردادی استثنا نمود» (.)Trager, Ibid, p.5

 .2کنترل قضایی در ایران
در قانون مدنی ایران برخی از قواعد عمومی قرارداداا ،ازجمله مقررات مربو به اامییت عنصیر
رضایت در قرارداداا و نیز موانع نفوذ تراضی و عیوب ارادۀ بالقو  ،قابلیت ای ،را دارند کیه بیرای
کنترل قرارداداایی که انعکاس داندۀ سوءاستفاد از قدرت چانهزنی برتر اسیت ،بیهکیار گرفتیه
شوند .از مواردی که در نظریات حقوقدانان بهعنوان مبنای حقوقی در ای ،خصوص مطر شید
است ،موضوع سوءاستفاد از اضطرار است .ارچند بیه حکیم میادۀ  263قیانون میدنی ،معاملیۀ
اضطراری صحیح است ،اما بسیاری از حقوقدانان حکم سوءاستفاد از اضطرار طرف معامله را به
مادۀ یادشد ملحق ندانسته ،برآناند که قاعدۀ عدل و انصاف -که در حقیوق میا بیهعنیوان ییک
من بع مستقل برای احکام حقوقی مطر نشد  ،ولی بسیاری از قوانی ،،مبتنی بر آن بیود و رو
کلی ای ،قاعد در سرتاسر مسائل حقوقی حکمفرما است-اقتضا میکند در موارد سوءاسیتفاد از
اضطرار ،مضطر باید حق مراجعه به دادگا برای رفع ای ،بیعدالتی را داشته باشد .به بیان یکیی
از حقوقدانان « :نباید گفت که ای ،معاملۀ اضطراری نافذ است و کسی که ایی ،امیه خسیارت
دید است ،باید برخحف موازی ،عدل و انصاف ،آن را تحمل کند .کسانی که بیرای تحمیل ایی،
بیعدالتی دست به آیۀ «اوفوا بالعقود» می زنند و طیرفی ،عقید را مکلیف بیه وفیای بیه قیرارداد
میدانند ،از آیۀ دیگر غفلت کرد اند که گفته است« :ان اهلل یأمر بالعیدل و االحسیان» .خداونید
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ام نان که امر میکند طرفی ،یک قرارداد پایبند عقد باشند ،نیز امر مییکنید کیه در امیان
قرارداد پای بند عدل و احسان باشند نه ای،که عقود ولو ظالمانه ام باشد ،پیایبنید آن باشیند»
(جعفری لنگرودی ،9373 ،ص .)71در حوزۀ اقتصاد اسحمی حتی برخی از علما معاملهای را که
طی آن طرف قرارداد از شرایط اضطراری طرف دیگر سوءاستفاد کرد و قرارداد غییرعادالنیهای
بر وی تحمیل نمود است ،نسبت به طیرف سیوء اسیتفاد کننید  ،نامشیروع ناعادالنیه و حیرام
میدانند.9
علمای حقوق در ای ،راستا ام نی ،استدالل نمیود انید کیه مبنیای اصیلی اعتبیار و نفیوذ
معامحت اضطراری که تعداد آن اا در زندگی روزمرۀ افراد بسیار زیاد است ،اصل ثبات و پایداری
قرارداداا و مصالح عمومی جامعه است .اما درجایی که متعامل با سوءنیت میخوااید از شیرایط
اضطراری پی آمد یا خود پی آورد بهر برداری ناروا کند ،مصلحت حفی نظیام قیراردادی و
ثبات معامحت با مصلحت مهمتری -یعنی مصلحت حف عدالت و جلوگیری از تجیاوز اشیخاص
به یکدیگر -تعارض پیدا می کند و در مقابلۀ دو مصلحت ،مصلحت دوم چیون بیه نظیم عمیومی
مربو میشود ،مقدم است (کاتوزیان ،9365 ،ص .)595حتی برخی از حقوقدانان سوءاسیتفاد
از اضطرار را به موارد اکرا ملحق و اعمال قواعد عیوب اراد را پیشینهاد نمیود انید« :در تحقیق
اکرا ایچ تفاوتی نمیکند که وسیلۀ تهدیید را اکیرا کننید بیهوجیود آورد ییا اوضیاع و احیوال
خارجی و رویداداای اجتماعی و طبیعی .آن چه اامیت دارد جلوگیری از آثار تهدیید اسیت نیه
زمینه ساز آن .پس ،اگر شخص از وضع موجود نیز حربه ای برای تهدید بسازد ،عنصر مادی اکرا
را ایجاد می کند ،ارچند در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد» (امان،ص .)599اما بیا
وجود چنی ،تحلیلاایی در سطح دکتری ،،درعمیل ییافت ،مصیادیقی خیاص از میوارد اسیتناد
دادگا اا به سوءاستفاد از اضطرار برای مقابله با قرارداداا یا شرو ناعادالنه دشوار است.
مبنای حقوقی دیگری که پتانسیل الزم برای مورد استناد واقع شدن از سوی دادگیا ایا در
موارد سوءاستفاد از قدرت معاملی برتر و تحمیل قرارداداا و شرو ظالمانه را دارد ،مفهوم نظم
عمومی است .در حقوق ما نظم عمومی منبع مسیتقلی بیرای محیدود نمیودن آزادی قیراردادی
است و ضرورتی ندارد که تمام قواعد و الزامات آن به شکل قانون آمر درآمد باشید .میادۀ 175
تصریح مینماید که قضات نمیتوانند قرارداداای خحف نظم عمومی را بهاجرا گذارند .ازآنجا که
 .1به بیان ایشان« :یک وقت است که دیگری از اضطرار سوءاستفاد میکند .ارچند از نظر فروشند عمل جایزی
صورت گرفته اما از نظر خریدار عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته است و چارۀ اجتماعی آن ای ،نیست که
عمل راسا حرام باشد حتی برای فروشند بلکه یا باید گفت اجتماع مکلف است خانه را به قیمت عادله بخرد و
یا اینکه معامله دارای دو جنبه است از یک جنبه صحیح و از جنبۀ دیگر باطل و حرام و نامشروع است»
(مطهری ،مرتضی ،نظری به نظام اقتصادی اسحم ،چاپ اول ،انتشارات صدرا ،9336 ،ص.)296

نابرابری قدرت چانهزنی بهعنوان مبنایی...

793

یکی از شاخهاا و ابعاد نظم عمومی ،نظم عمومی اقتصادی است ،انر رویۀ قضیایی مییتوانسیت
ای ،باشد که سوء استفاد از موقعیت اقتصادی برتر و تحمیل شرو ناعادالنه و گیزاف بیر طیرف
ضعیف قرارداد را برخحف نظم عمومی اقتصادی تلقی نماید .اما متأسفانه با وجود مقررۀ یادشد
در قانون مدنی ما و رویۀ دادگا اای کشوراایی مثل فرانسه در ای ،خصوص (که از مفهوم نظیم
عمومی برای مبارز علیه قرارداداایی که طرف قوی با سوءاستفاد از موقعییت خیود بیر طیرف
ضعیف تحمیل می کند ،استفاد نمود اند) ،اندیشۀ پی گفته نزد دادگیا ایای ایرانیی طیرفدار
ندارد و بررسی مجموعهاای آرای منتشرشد نشان میداد که درعمل یافت ،موردی که قضیات
به استناد برخحف نظم عمومی بودن شر ناعادالنهای را از اجیرا محیروم کیرد باشیند ،دشیوار
است (کاتوزیان9367 ،ب ،ص )323؛ ارچند که در سطح علمای حقوق و حقوقدانیان میواردی
از استناد به نظم عمومی برای بطحن شرو ناعادالنه قابل شمارش است:
برخی از استادان حقوق ،به تأسی از حقوق فرانسه شر عدم مسئولیت در خصوص ارتکیاب
تقصیر سنگی ،و ام نی ،شر عدم مسئولیت دربارۀ آسیباا و لطمیات وارد بیه انسیان را بیه
استناد نظم عمومی باطل دانستهاند (کاتوزییان ،9363 ،ص .)723برخیی دیگیر از پژواشیگران،
برای مقابله با شر کاا مسئولیت به نظم عمومی حمایتی متوسل شد انید (ایزانلیو ،امیان،
ص.)75
ام نی ،به اعتقاد برخی از حقوق دانان ،درصورتی که وجه التیزام مقیرر از مصیادیق میادۀ
 175قانون مدنی باشد ،دادگا می تواند به استناد مخالفت شر با نظم عمومی و اخحق حسینه
مبلغ وجه التزام را تعدیل کند (امیری قائممقامی ،9376 ،ص )919یا در خصیوص شیر عیدم
تجارت گفته شد است ،اصل بر بطحن ای ،شر است؛ ازجمله به ای ،دلیل که خحف منیافع و
مصلحت جامعه و یا نظم عمومی است (شهیدی و باریکلو ،9369،ص.)26
مبنای دیگری که برای کنترل قضایی شرو ناعادالنۀ قراردادی کیه از مهیمتیری ،مصیادیق
سوءاستفاد از قدرت چانه زنی نابرابر است ،پیشنهاد شد اسیت ،قاعیدۀ الضیرر اسیت .برخیی از
حقوقدانان ابراز عقید نمود اند که در خصوص شروطی که طرفی ،قوی قراردادایا بیه طیرفی،
ضعیف با سوء استفاد از وضعیت برتر و توان تخصصی و اقتصادی خود تحمیل میکنند ،میتوان
با استناد به قاعدۀ »الضرر« حکم به لزوم وفیای بیه شیر را منتفیی دانسیت (کریمیی،9369 ،
ص ،)62که ای ،تحلیل نیز در عدم اعمال و اجرا از سوی دادگا اا از موارد پیی گفتیه مسیتثنا
نیست.
افزون بر مبانی حقوقی یادشد  ،ابزار دیگری که دادگا اا بالقو برای حمایت از طرف ضعیف
قرارداد در اختیار دارند ،شیو اا و تکنیکاای تفسیری است .تکنیکاای تفسیری مثل تفسییر
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مضیق شرو استثنا ،تفسیر به نفع متعهد ،تفسیر به ضرر نویسند یا پیشنهاددانیدۀ
میتواند بهویژ در مواجهه با قرارداداای استاندارد و الحاقی ابزاری مفید برای حماییت از طیرف
ضعیف ارائه داد .ام نی ،با توجه به اامیت عنصر رضایت در قرارداداا و تأکید مقررات قانون
مدنی و نیز منابع فقهی بر تأثیر فقدان آن در قرارداداا ،دادگا اا میتوانند در مواردی که به ار
دلیل ،طرف ضعیف نسبت به وجود یا ماایت شرو مندرج در قرارداد استاندارد آگیاای الزم را
ندارد ،وجود رضایت به شر را منتفی دانسته ،درنتیجه طرف ضعیف را به شر یادشید ملیزم
ندانند.
ارچند که تمسک به اریک از را حلاای یادشد نمیتواند مصون از نقید و اشیکال باشید،
نباید از نظر دور بماند که گام برداشت ،در حوزۀ کنترل آزادی قراردادی اموار نیازمند انعطاف
و اندکی جسارت است .دادگا اای ما باید به جای انفعال و تمسک سرسختانه به متون قیانونی و
بعضاً قدیمی و دورماند از نیازاا و واقعیتاای جدیید ،در صیدد ییافت ،را حلیی بیرای مشیکل
سوءاستفاد از قدرت چانهزنی برتر در عرصه قرارداداا باشند.
اگر در جستجوی علت انفعال دادگیا ایا در کنتیرل قضیایی قراردادایای نیابرابر ییا شیرو
ناعادالنه بر آییم ،در می یابیم که یکی از علل آن ای ،است که نظریات و تئوریاایی کیه حیامی
تقدس قرارداد و اعتبار مطلق اصل آزادی قراردادی استند و بهویژ با استناد به ظواار نصیوص
اسحمی ،با اساس ایدۀ محدود نمودن ای ،آزادی به دالیل جدید غیرمذکور در نص ،مخیالفانید،
در ذا ،قضات ما بر تفکراای مصلحتجویانه و عدالتطلبانه برتیری دارنید .عامیل دیگیری کیه
می توان برای انجام نشدن کنترل قضایی قرارداداای منعقدشد در اثیر سیوءاسیتفاد از قیدرت
معاملی برتر و بهوییژ مهیم تیری ،مصیداق آن ،یعنیی درج شیرو غیرعادالنیه ،برشیمرد ،غلبیۀ
صورتگرایی و تقید به قانون در اندیشۀ قضات است .دادگا اای ایران عمدتاً مجری و تابع قانون
بود اند و خود را فارغ از قضیاوت در خصیوص قیانون و رأی دادن بیر اسیاس مححظیات دیگیر،
ازجمله نتایج عادالنه ،دانستهاند .به قول زند یاد دکتر کاتوزیان ،قضات ما شرم دارند بیه عیدالت
استناد کنند .درحالی که به اعتقاد ایشان که پرچمدار گذار از صورتگرایی در استدالل قضایی و
لزوم درنظر داشت ،مقتضیات عدالت و انصاف از سوی دادگا اا در مقیام صیدور رأی بیود انید،2
 .9البته در خصوص پذیرش تکنیک تفسیریِ تفسیر به زیان تنظیمکنند  ،موضع حقوق ایران چندان روش ،نیست.
برای مطالعه در خصوص دیدگا حقوق ایران ر.ک .ازجمله شریفی ،سید الهامالیدی ،و حیاتمی ،حسی ،،قاعیدۀ
تقدم تفسیر به زیان متعهدله و یا تنظیمکنند  ،مجلۀ نامۀ مفید ،شمارۀ 9367. ،76
 .2ای ،اید ام در قضاوتاای ایشان در دور ای که قاضی بودند و ام بعداا در آثار و سخنرانیاای ایشان انعکاس
یافته است؛ ازجمله در کتاباای فلسفۀ حقوق بهویژ جلد سوم ،گویاتر از گفتاراا ،گامی به سوی عدالت و
مقاالت تفسیر قرارداد و نقد قانونگرایی افراطی منتشر در شمار اای  7و  11مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم
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« قاضی فقط مأمور اجرای قانون نیست ،مأمور ایستادگی در مقابل ظلم و تجاوز بیه عیدالت ایم
است» (کاتوزیان 9367 ،الف ،ص .)97ایشان با تأکید بر اینکه شییوۀ تفسییری کیه قاضیی در
خصوص قرارداداا اتخاذ میکند ،نباید فقط در جستجوی احراز قصید مشیترک طیرفی ،باشید،
بلکه باید درعی ،حال عوامل دیگر و دستیابی به نتیجیۀ عادالنیه را نییز مید نظیر داشیته باشید،
قرارداداای الحاقی را مثال میزنند که تفسیر خاصی را ایجاب میکند؛ ازجمله اعمال ای ،اصیل
پذیرفته شد در دنیا را که شرو مبهم در ای ،قرارداداا باید علیه طرفی که قرارداد را نوشته و
ارائه نمود است،تفسیر شود و اشار میکنند که قضات ما نیز ناچارند چنیی ،روشیی را بیهکیار
برند (کاتوزیان ،9361 ،ص .)263برخی پژواشگران وضعیت موجود در نظیام حقیوقی اییران را
کشمکشی میان اندیشه صورتگرا و مقید به قانون از یک سو و اندیشۀ مدافع منطیق خطیابی و
نتیجه محور که منطق و استدالل را در پای نتیجۀ مطلوب و عادالنیه قربیانی مییکنید از سیوی
دیگر ،تلقی کرد اند (الشریف ،9363 ،ص .)32ارچند به دلیل برخی تحشاا در سطح دکتیری،
و بروز مخالفتاا با صورتگرایی و تأکید بر گذار از ستای قرارداد بیه سیوی ادارۀ آن ،ایر روز
کفۀ ترازو به سمت جبهۀ مخالفان صورتگرایی تمایل بیشتری مییابد .درنهاییت بایید امییدوار
بود که شیو اای به کار برد شد در حقوق خیارجی و نییز را حیلایای مطیر شید از سیوی
حقوقدانان در رویۀ قضایی رسوخ نمود  ،عملیاتی شود.

کنترل تقنینی
قانونگذاری ام مثل تصمیمات قضایی انعکیاس دانیدۀ نیازایای جامعیه اسیت .زوال تیدریجی
ایدئال آزادی قراردادی که تحوالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مختلف زمینیهسیاز آن بیود و
تغییرات اساسی در شکل و شیوۀ انعقاد قرارداد که ویژگی اساسی آن قرار گرفت ،طرف ضیعیف
در برابر طرف قوی بود ،فرایندی است که پایهاای تفکر لزوم دخالیت دولیتایا در قراردادایای
خصوصی و وارد نمودن محدودیتاای جدید بر آزادی قراردادی طی آن شکل گرفیت و پیس از
نزدیک به صید سیال بیه محیدود شیدن رسیمی و آشیکار ایی ،آزادی در بسییاری از مسیائل و
جایگزینی مقررات دولتی به جای قرارداد آزاد انجامید ).)kimel, 2001, p.474
ازآنجا که مداخلۀ دادگاای برای مقابله بیا نیابرابری و عیدم تعیادل سیسیتماتیک در عرصیۀ
قرارداداا کافی نبود ،دادگا اا قانونگذاران را به واکن فرا خواندند .دولت بهتدریج به نام حف
حقوق عمومی ،حمایت از طرفاای ضعیف در قرارداداا و برآوردن ااداف جامعیه ،اصیل آزادی
اراد را در قرارداداا محدود نمود (طجرلو ،9367 ،ص.)913
سیاسی دانشگا تهران ،مقالۀ ستای

قرارداد یا ادارۀ قرارداد و...
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در اغلب کشوراای غربی از آغاز قرن بیستم رفتهرفته دورۀ وضع مقیررات تنظییمکننید در
حوزۀ قرارداداایی که سوءاستفاد از قدرت چانهزنی نابرابر در آناا بیشتر اتفاق مییافتید ،آغیاز
گردید و قواعد آمرۀ متعددی در حوزۀ قرارداد کار ،اجار  ،وام ،حمیل و نقیل ،بیمیه و  ..تصیویب
شد .در داۀ  9176میحدی ،با اوجگیری حمایت امهجانبه از حقوق مصرفکننیدگان در سیطح
اتحادیۀ اروپا ،در اغلب کشوراای غربی قوانینی برای حمایت از مصیرفکننید تصیویب گردیید.
انگلستان در سال 9177م قانون شرو غیرمنصفانۀ قراردادی 9را تصیویب نمیود کیه رسیالت و
موضوع اصلی آن کنترل شرو استثناکنند یا سلبکنندۀ مسیئولیت بیود .در فرانسیه در سیال
9176م قانون مصرف تصویب شد و قانونگذار آلمانی در سال9173م قیانون شیرو اسیتاندارد
تجارت )standard contract terms act (AGBGرا وضع نمود .قوانی ،حمایت از مصرفکننید
یکی از مهمتری ،مصادیق کنترل تقنینی قرارداداا بر مبنای قدرت چانهزنی نابرابر (بیهوییژ بیا
مد نظر قراردادن گسترۀ ای ،قرارداداا ) میباشد؛ چراکه مصادیق واژۀ مصیرفکننید تقریبیاً بیا
واژۀ شهروند برابر است .ای ،قوانی ،حمایتی که اغلب قانونگذاران توسعه دسترسی به عیدالت را
بهعنوان برجستهتری ،ادف آناا بهشمار آورد انید ) ،( Rikett and Tefler, 2001, p.1در کنیار
سایر حمایتاا از مصرفکنند  ،نظیر تضمی،اا و تکلییف فروشیند بیه ارائیۀ اطحعیات ،حیاوی
محدودیت مااوی در خصوص ماایت شرو توافق شد در قرارداداای مصرف میباشند؛ به ای،
نحو که درج برخی شرو را که نسبت بیه مصیرفکننید غیرمنصیفانه تلقیی مییشیوند ،منیع
کرد اند.
اتحادیۀ اروپا نیز که در تحش خود بیرای ایجیاد و تثبییت بیازار داخلیی یکپارچیه ،حماییت
امهجانبه از مصرفکنندگا ن موجود در ای ،بازار ازجمله حمایت آنان در برابر شرو ناعادالنه را
ضروری دید بود ،بعد از حدود دو داه تحش برای وضع قیانون در ایی ،زمینیه ،درنهاییت در 5
آوریل  9113دستورالعمل  13/93را در خصوص »شرو غیرمنصفانه در قرارداداای مصیرف»2
تصویب کرد .ای ،دستورالعمل دولتاای عضو را مکلف ساخت کیه مقرراتیی در زمینیۀ کنتیرل
شرو ناعادالنه در قرارداداای مصرف وضع کنند .درحالی که اجیرای الزامیات دسیتورالعمل در
انگلستان جز از طریق تصویب مقرراتی جدید 3میسر نبود ،فرانسه با اصیح مقیررات موجیود و
الحاق برخی مقررات جدید به قانون مصرف ،و آلمان با انجام تغییرات جزئیی در قیانون 9173م
توانست دستورالعمل را در حقوق داخلی خود اجرا نماید.

1. Unfair contract terms act
2. Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts.
 .3مقررات شرو غیرمنصفانه قراردادی ) 1994(Unfair contract terms Regulations
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کنترل تقنینی محتوای قراردادها بر مبنای نابرابری قدرت چانهزنری در
حقوق ایران
اندیشه اای مربو به حمایت از طرف ضعیف در قرارداداا برای برقراری عیدالت قیراردادی ،بیه
حقوق کش ور ما نیز رسوخ کرد و مداخلۀ قانونی را برای اعمال کنترل تقنینیی بیر قراردادایایی
که سوءاستفاد از قدرت چانهزنی در آن ایا بیشیتر احتمیال وقیوع دارد ،سیبب شید اسیت .در
سالاای  9332و 9335ش قانونگذار ایرانی در حوزۀ قرارداداای اجار به وضع قوانی ،آمیر ای
که در بسیاری موارد آزادی قراردادی طرفی ،بهویژ موجر را محدود میکرد ،مبادرت نمیود .در
سال  9336ش قانون کار تصویب شد کیه قراردادایای کیار را بیه نفیع کیارگران نظیم داد و در
بسیاری از موارد آزادی کارفرما را در تنظیم قرارداد کار محدود نمود.
قانون تعزیرات حکومتی مصوب 9337ش مجمع تشخیص مصلحت کیه در صیدد کنتیرل و
منع گرانفروشی ،کم فروشی ،تقلب در معامله ،احتکار و خودداری از عرضۀ کاال ،به قید جریمیه
و مجازاتاای اداری بود ،نیز مصداق بارزی از مقرراتی است کیه دسیتکیم یکیی از مهیمتیری،
ااداف آن ،حمایت از طیرف ضیعیف قیرارداد اسیت .در قیانون تجیارت الکترونییک ایم برخیی
حمایتاا از طرف ضعیف (عمدتاً در باب سوم قانون) مححظه میشود.
قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو که -البته بیه لطیف نقیص سیسیتماتیک برخیی از
خودرواای ساخت داخل که به آسیباای شدید ویا فوت مصرفکننیدگان منجیر مییشید -در
سال9363ش تصویب گردید نیز ازجمله کنترلاای تقنینیی بیرای حماییت از طیرف ضیعیف و
ایجاد تعادل قراردادی میباشد .ام نی ،است قانون تجارت الکترونیک مصوب امی ،سیال کیه
در قرارداداای الکترونیکی از مصرفکنند بهگونهای حمایت کرد است.
از دیگر متون قانونی تنظیمکنندۀ قرارداداای خصوصی ،قانون اصح موادی از قانون برنامیۀ
چهارم توسعه و اجرای سیاستاای کلی اصل  11قانون اساسی مصوب 9367ش میباشد که با
عنوان قانون تسهیل رقابت و منع انحصار (عنوان فصل نهم از آن) معروف شد است .ای ،قیانون
با ممنوع کردن برخی اعمال و رویهاای ضدرقابتی و به ای ،ترتیب ،وضع برخی محدودیتاا بیر
آزادی طرفی ،در حوزۀ انعقاد قرارداداا ،سعی داشته است با ترویج رقابت در بازاراا و جلوگیری
از برخی سوءاستفاد اا ،کارکرد سالم بازار و نظم اقتصادی را تضمی ،نمایید .روییهایا و اعمیالی
نظیر احتکار و استنکاف از معامله ،قیمتگذاری تبعیضآمیز ،تبعیض در شرایط معامله ،اظهارات
گمرا کنند و سوءاستفاد از وضعیت اقتصادی مسلط ،در ای ،قانون منع شد است.9
 .9قانون منع انحصار ازجمله روشاای سوءاستفاد از وضعیت اقتصادی مسلط به موارد زیر اشار کیرد اسیت9 :یی
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ام نی ،نهضت تصویب قوانی ،حمایت از مصرفکنندگان که بی از چهل سیال پیی در
اروپا و امریکا شکل گرفته و به تدریج به کشوراای دیگر سرایت کرد اسیت ،سیرانجام در اییران
نیز به تصویب قانون حمایت از مصرفکنندگان انجامید و ای ،قانون با طی روند تصیویب بسییار
طوالنی ،درنهایت در مهر سال  9366بهتصویب رسیید .قیانون پیی فیروش سیاختمان مصیوب
9361ش نیز حاوی مقررات حمایتی متعددی به نفع طرف ضعیف قرارداد (پی خریدار) اسیت.
وضع ای ،قوانی ،نشان میداد که مداخلۀ تقنینیی و کنتیرل قراردادایای خصوصیی ،اساسیاً بیا
اصول و مبانی حقوق ما مغایرت ندارد ،بلکه مشکل ارادۀ قانونگذاری اسیت .باتوجیه بیه انفعیال
دادگا اای ما در خصوص قرارداداای نابرابر ،وظیفۀ بازتأمی ،عدالت قیراردادی بیشیتر بیر دوش
قانونگذار سنگینی میکند و لذا ای ،قانونگذار است که ناگزیر باید در حیوزۀ قراردادایایی کیه
سوءاستفاد از قدرت چانهزنی نابرابر بیشتر رخ میداد ،پی قدم گردد.
در ای ،زمینه شایان ذکر است ،با وجود آن ه در قوانی ،مصرف کشوراای دیگر انجام شد و
برخی از شرو زیانبار برای مصرفکنند  ،غیرمنصفانه توصیف و بیاثر اعحم شد است ،قیانون
حمایت از مصرف کنندۀ ما فاقد مقررات الزم برای کنترل شرو ناعادالنه در قرارداداای مصرف
میباشد که به نظر نگارند برای قانونی با رسالت حماییت از مصیرفکننیدگان ،نقصیی غیرقابیل
اغماض است و قانون گذار باید ضم ،مداخله در عرصهاای موردنیاز ،نقص یادشد را نیز برطرف
نماید.

نتیجه
ازآنجا که قواعد حقوق قرارداد کحسیک با لحاظ واقعیتاای زمانِ شیکلگییری خیود تنظییم و
تصویب شد اند ،تغییر واقعیت اای بازار و عرصۀ انعقیاد قیرارداد منطقی ًا بایید بیه تغیییر قیوانی،
بینجامد .نابرابریاای مفر اقتصادی و سوءاستفادۀ طرفاای قوی قراردادایا از ضیعف قیدرت
چانه زنی طرف ضعیف ،حقوق مدرن را واداشته است که بهجیای تقیدیس قیرارداد بیه کنتیرل و
منظم نمودن آن دست زند و با مقررات محدودکنندۀ آزادی قراردادی از طرف ضیعیف حماییت
نماید .نتیجۀ بررسی تطبیقیی کیه در حقیوق خیارجی در خصیوص کنتیرل قضیایی و تقنینیی
تعیی ،،حف و یا تغییر قیمت یک کیاال ییا خیدمت بیهصیورتی غیرمتعیارف2 ،یی تحمییل شیرایط قیراردادی
غیرمنصفانه3 ،ی تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا بهمنظیور افیزای و ییا کیاا قیمیت بیازار1 ،یی ایجیاد میانع
بهمنظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگا اا یا شیرکتایای رقییب در ییک فعالییت خیاص5 ،یی
مشرو کردن قرارداداا به پذیرش شرایطی که از نظر ماایتی یا عرف تجاری بیا موضیوع چنیی ،قراردادایایی
ارتباطی نداشته باشد 3 ،ی تملک سرمایه و سهام شرکتاا بهصورتی که به اخحل در رقابت منجر شود.
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قرارداداا بر مبنای نابرابری قدرت چانهزنی انجام گردید و مقایسۀ آن با وضعیت گذشته و فعلی
حقوق ایران در ای ،خصوص ،گوا دو نکته است :یکیی ناکیافی بیودن حماییت حقیوقی (چیه از
جانب دادگا اا و چه قانونگذار) از طرفاای ضعیف قرارداداا و دیگر وجود مبانی حقوقی کافی
و امکان بالقو  ،به ویژ برای کنترل قضایی است؛ به عبارت دیگر ،مبانی حقوقی مشابهی با آن یه
در حقوق خارجی برای ای ،منظور به کار گرفته شید اسیت ،در حقیوق اییران نییز وجیود دارد.
مهم تری ،مصداق از مبانی و مفاایم حقوقی مشترک با حقوق خارجی که قابلییت بیهکیارگیری
برای مقابله با بهر گیری غیرمنصفانه از قدرت چانه زنی برتر را دارد ،مفهوم نظم عمیومی اسیت.
دادگا اای ما میتوانند و نیز ضروری است فعاالنهتر اقدام نمایند و بیا اسیتفاد از تکنییکایای
تفسیری و ابزاراای حداقلی موجود در نظام حقیوقی بیه سیهم خیود و البتیه نیاگزیر بیه شیکل
موردی ،با قرارداداای نامتعادل و شیرو ناعادالنیه ،بیهوییژ در قراردادایای اسیتاندارد ،مقابلیه
نمایند .بنابرای ،،برای مثال اگر در قرارداد استاندارد منعقد از سوی یک شرکت بزرگ بهر منید
از شرایط انحصار با مشتریان شرطی یکطرفه ،گزاف و زیانبار برای مشتریان درج شید باشید،
ارچند قاعدۀ حقوقی نخستی ،ای ،است که شخص قرارداد را امضا نمود و پایبند به آن اسیت،
قاضی درصورتی که اجرای شر را ناعادالنه بداند ،میتواند حسب مورد و با توجه بیه شیرایط و
وضعیت انعقاد قرارداد با تمسک به مبنای حقوقی که بیشتری ،انطباق را با پرونید دارد (اعیم از
نارضایتی ،منافات با نظم عمومی اقتصادی ،سوءاستفاد از حق الضرر ،سیوءاسیتفاد از اضیطرار،
تفسیر ارگونه ابهام در شر به زیان تهیهکنندۀ قرارداد ،تفسیر مضیق و ،).........شر زیانبیار را
به ضرر طرف ضعیف مؤثر نداند یا قرارداد را به نحوی تفسییر نمایید کیه از بیار زییان آن بیرای
مشتری یا مصرف کنند بکااد .اگر تعدیل قضایی قرارداد بهرغم نبود مقرر ای خیاص در قیانون
مدنی که به روشنی آن را تجویز نماید ،از سوی دادگا اا امکان پذیرش یافته است ،در خصیوص
سوءاستفاد از وضعیت اقتصادی مسلط نیز دادگا اا نباید منتظیر قیانون باشیند و بیا توجیه بیه
ایجاب روزافزون ضرورت مداخله و نیز رسالت خیود مبنیی بیر خیدمت بیه عیدالت ،بایید خیود
پی قدم شوند .وقتی مادۀ  277قانون مدنی بیان نمود است که قاضی میتواند نظر به وضعیت
مدیونْ مهلت عادله یا قرار اقسا داد ،ای ،ماد درواقع توجه قاضی به وضعیت طرف قیرارداد و
تأثیر دادن ای ،وضعیت در رأی صادر را تجویز نمود است و از رو ای ،مقرر چنی ،بر میآید
که در را تضمی ،عدالت ،عدول از قواعد اولییهای ام یون آزادی قراردادایا و محیدود نمیودن
دامنۀ ان ،قصور و تخلف تلقی نخوااد شد.
نکتۀ دیگر که نباید از نظر دور بماند ،لزوم وضع مقررات قانونی حمایتکنند است .بیهوییژ
حمایت بهعملآمد از مصرفکنندگان در قیانون حماییت از مصیرفکننید از نظیر پیی بینیی
مقررات الزم برای مقابله با شرو ناعادالنه در ای ،قرارداداا ،نیازمند تکمیل است و قیانونگیذار

727

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 9395

ایرانی نیز باید ضم ،غیرمنصفانه اعحم نمودن برخی از شرو یکطرفه در قرارداداای مصیرف،
بی اعتباری ای ،شرو به ضرر مصرف کنند را اعحم نماید .ام نی ،کنترل تقنینی قرارداداایی
مثل بیمه و قرارداداای أخذ وام که نوعاً ازجمله به دلییل وجیود طیرفایای نیابرابر ،عرصیهای
مستعد برای سوءاستفاد از قدرت چانهزنی نابرابر استند ،ضروری بهنظر میرسد.
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