
 449_705صص،9911تابستان ، دوم سال سوم،شماره ران،یا یاسیس پژوهشی(-)مقاله علمی یشناسامعهجفصلنامه علمی 

 تعادل قراردادی بر مبنای عدالت توزیعی یتحلیلرویکرد 

 2/2/11تاریخ دریافت:                                                                       9سهیل طاهری

 90/9/11تاریخ پذیرش:                                                                    2حسن  خسروی

 9ابراهیم  تقی زاده

 4مهدی خسرو شاهی مطلق

 چکیده

 با  یحقوق قراردادمجرا در قواعد منجر به این امر گردیده است که اجتماعی و اقتصادی  اقتضائاتدرعصر حاضر 

جوامع که از در  ناهمگونوجود طبقات  زیرا.  آن دسته  استاز تعادل قراردادی بر هم خوردن  که. روبرو شود تغییراتی

 را در اشخاصقراردادی  جایگاه، علمی بینشاقتصادی و  در بعد منابعو با در اختیار داشتن  برخوردار بوده قدرت واالتر

، عادالنه و ی که بر این  اساس منعقدگردیدهو آن را مجذوب خویش نموده و چنین قرار دادیقرار داد دگرگون ساخته 

هش در قرار داد بهره مند نمی باشد می گردد.در این پژو برابرطرفی که از شرایط تضییع حقوق توأم با منصفانه نمی باشدو 

به تالش های تقنینی و قضایی که در راستای نیل به آن آرمان صورت گرفته ، پرداخته  ضمن مفهوم شناسی عدالت توزیعی

حو ر دادها بنمی شود.وبه این رهیافت نائل می شویم که صرف نظر از حاکمیت آزادی قراردادی برای طرفین، کماکان قرا

نابرابر تنظیم  گردیده است.بنابراین دولت موظف است در جهت تحقق عدالت  توزیعی و از طریق پیش بینی قوانین و 

و یا از طریق تعیین ضمانت اجراهایی خاص در قبال شرط های که  به  و یا تعیین شرایط ویژه و اساسیمقررات آمرانه 

رار ، علرغم تضمین تعادل قشروط باطل گردیدنقرارداد و  پذیر بودنفسخ  همانند طور غیر منصفانه بر قرار داد بار شده

 دادی به  حمایت از طرفی در قرارداد می پردازد که از شرایط مطلوبی نسبت  به  طرف دیگر برخوردار نمی باشد.

                                                           
 (مسئول سندهینو). استادیار گروه علوم انسانی دانشکده حقوق , دانشگاه  آزاد اسالمی واحد شهر قدس9 

   تهران وق عمومی مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نوردانشیار گروه حق .2  

 تهران استاد گروه حقوق خصوصی مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور .9 

 تهران دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور .4 
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 غیرمنصفانه ،توزیعیعدالت  ،الحاقی ط، شرو آزادی قراردادی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

به   آزادی قراردادی واست محترم انگاشته شده  ق اساسی 45و  22وفق اصل  ایران اصل مالکیت شخصی نظام حقوقیدر 

تعادل  احترام به این  اساس بر. ق مدنی قرار گرفته است 90توجه و تصریح قانونگذار در ماده  مورد عنوان  یک  اصل

 رمبنی ب ، همه چیزنحوو بدین  نمایندآن را ضمن عقد شرط  خالفظاهراً می توانند  ،طرفیناصل می باشد، اما عوضین 

بر مبنای آزدی قراردادی، افراد در انتخاب نوع عقد و شرط مقرر در آن، آزادند. با این . باشد میاستوار اراده های آزاد 

هستند که با داشتن تخصص و دانش اقتصادی باال  اشخاصیه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه،  وجود، با توج

، قراردادها، ابزاری برای انتقال کاال و خدمات محسوب طرفیرا بر عهده دارند. از  ، ارائه خدمات و کاالی مورد نیاز مردم

و افراد جامعه، به منظور تامین نیازهای خود، ناچار به انعقاد قرارداد هستند.  (Kronman, 1980, p 473)می شود

و از  ستندهبنابراین طرفین قرارداد، از یک طرف تولید کنندگان و عرضه کنندگان با داشتن قدرت اقتصادی و دانش فنی 

. به موجب اصل آزادی قراردادی، د کردطرف دیگر، افراد جامعه هستند که می توان از آن ها می توان به مصرف کننده هم یا

ین تنظیمی ب قرارداددر در عمل،  ولیمعتبر بوده و به ظاهر مغایرتی با قانون نخواهد داشت.  می گرددمنعقد قراردادی که 

معنا وارزش جدیدو خاصی پیدا در عصر حاضرمفهوم عدم تعادل قرار دادی . لی برقرار نبودتعاد حقوق و تعهدات طرفین،

 یادحقوق خصوصی قرارد کمبود هایو  است، برخالف آنچه که در حقوق سنتی که مرتبط با تعادل عوضین داشته نموده

نای به معترمیمی ، عدالت بیان دیگربه .عاجز هستندتعادل قراردادی  از امکان برقراری خیار غبن( مانند سازوکار هایی)

ه وسیله ب خدشه وارد گردد، می بایستیموازنه  در صورتیکه به  این و می باشدترمیمی حقوق طرفین در عقد  برابری لزوم

ولی در صورتیکه شخصی در قرار داد از موقعیت  (۴4ص  :9912خندانی و خاکباز، ) جبران گردددیگرسایر اصول حقوقی 

را به نفع خود و به  ضرر  یادط قراردایشر برخوردار باشد ،در این صورت قادر خواهد بودکه بهترمالی و فنی و علمی

اردادی عدالت و تعادل قر تضمین کننده، های عدالت ترمیمیپیش ببرد که در زمان دیگر بکارگیری راهکار شخص مقابل 

ق مدنی  90.بر این اساس با این پرسش روبرو میشویم که با توجه به رسمیت یافتن آزادی قرار دادی طبق ماده نمی باشد

دولت چگونه قادر به  برقرای عدالت قراردادی می گردد،به نحویکه حقوق طرف ضعیف نیز  ،ترمیمیو پذیرش رویکرد 

 داخلهم مستلزم، تحقق عدالتداد و  راشخاص مربوطه به قرا تعادل در حقوق در پرتو آن حفظ گردد؟بر قراری و استمرار

دادی را به تعادل قرار ،وسیله با توسل به این باشد تازیعی در روابط بین اشخاص می قواعد عدالت توبکارگیری دولت و 
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راردادی ایجاد تعادل قکه   در پی پاسخ به این موضوع هستیمبه همین منظور در مقاله حاضر،  این گونه قراردادها، بازگرداند.

   .می باشد پذیر انجام یبر مبنای عدالت توزیعی به چه صورت

 

 قراردادیعدالت توزیعی بنیان ساز تعادل -9

به این سمت وسو تغییر  در کشور های مختلف در عصر حاضر دگرگونی های انجام شده در حوزه حقوق خصوصی

رار قاقتصادی مالی و  منبعتوزیع عادالنه نحوه در  با  دامنه وسیع تری گرایش نمودند که برای حقوق قراردادها جایگاه

حقوق تعهدات ، عدالت قراردادی کشور فرانسه در زمان طرح پیشنهادی در خصوص اصالح مقررات  ، درمثالبرای  .دهند

به عنوان نمونه، ، که در این طرح  نحویآن بوده است. به  سیاست گذاراناصلی  هدغدغ موضوعات اساسی و از جمله

ین و در ا نمودهباشد، بلکه اکراه مفهوم جدیدی در این طرح پیدا  روحی نمیاکراه دیگر تنها محدود به فشار جسمی یا 

، تهدید نامناسب جهت پیشبرد یک روند قانونی یا استفاده از موقعیت اضطراری و ضعف شدید که در آن یکی از ا معن

اکراه  ،کسب کند نیز العاده و آشکاری که طرف دیگر با استفاده از فرصت، مزایای فوق می باشددر وضعیتی ، رفین ط

 9919)شعاریان و دیگران، که این  امر به علت تاثیر پذیری خقوق قراردادی از عدالت  توزیعی می باشدگردد. محسوب می

وب محسابزاری بعنوان ، می نمایند اها ایفکه در گردش و توزیع سرمایه  جایگاه بی بدیلیقراردادها، عالوه بر .  (57:ص

ه حقوق ب با  گذشت زمان. این نیازها، محتاج می باشنداساسی ترین نیازهای خود به آن  تامینکه اشخاص برای  می گردند

قراردادها، وابستگی بیشتری پیدا می کنند، در نتیجه، منافع اشخاص در روابط قراردادی، و در مقابل طرف قدرتمند، باید 

 گیرد.مورد حمایت قرار 

(Study Group on a European Civil Code, 2008, p.667) .استکارکردی اجتماعی  دارای بنابراین قرارداد 

 چندهر توزیع عادالنه ثروت در جامعه گردد. زمینه ساز، ها با نظارت بر اجرای صحیح قرارداد ،وظیفه داردها و دولت 

با قدرت  نامساویقراردادها وجود دارد، اما در قراردادهای حوزه دولت در  مداخلهدر خصوص  فراوانیبحث های 

ر زمینه د دولت اقدامات مداخله جویانهنمود و  اتکاءقراردادهای خصوصی  هبصرفًا بین طرفین، نمی توان  برترمعامالتی 

تحقیقات  نظر به اینکه در این زمینهدر حقوق ایران،. )p397),2012,Emmanuelدالزم وضروری می باشتحقق عدالت 

ص : 9917) مرادی،در عمل نیز رویه قضایی درساختار نظام  قضایی شکل نگرفته  است، جامعی صورت نگرفته  است 

 علرغم  این، تعادل قرار دادی از مبانی فقهی و حقوقی قابل توجهی در اندیشه فقهی برخوردار می باشد. .(901

 ،یاضطرار خاص و تیسوءاستفاده از وضعقراردادها، احتکار می باشد که حوزه دولت در  مداخلهبارز  از جمله مصادیق

بر  قواعد حاکمدر تعیین اصول وبنابراین  و ...توجیه گر دخالت دولت می باشد. الضرر فقهی قاعده ،ینظم عمومحفظ 
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ی می قرارداد قلمرو حقوق اقدامات مداخله  جویانه دولت درو  ، اصل عدالت مورد  توجه  قرار نگرفته استقراردادها

رویکرد قانون ایران نسبت به تعادل قراردادی، بر اساس عدالت ترمیمی بنا شده  ء باشد.انبایستی به صورت  محدود و استث

راردادی تعادل قود، . در صورتی که تکیه بر آزادی قراردادی و اراده اشخاص، منتهی بر چیرگی اراده قوی بر ضعیف شاست

بر لزوم تعادل  2097در قوانین فرانسه در سال  صورت  گرفته در صورتی که در آخرین تحول .گردید نخواهد محقق

  قراردادی در قراردادهای الحاقی تاکید شده است.

 قراردادهای تحمیلینگاه ابزار گرایی به -2

هور و ظتحمیلی بودن قراردادها ، نظریۀ است پی ریزی شده ترمیمیمقابل قاعدۀ غبن که بر اساس نظریۀ عدالت نقطه در 

ر خیهای ا دههدر  و می باشددر کشورهای کامن ال )ایاالت متحده آمریکا و انگلیس(  آن که خاستگاهبروز نموده  است ، 

این  (.Lucas de Leyssac, 2002, p687شده است) جمله فرانسه وارداز  تابع حقوق رومی ژرمن به کشورهای

رای اعمال و ب بنیان  گردیده استنظریه بر اساس مؤلفه های عدالت توزیعی و برای رفع نابرابری با گرایش جمع محور 

ضمانت اجرا عالوه بر نابرابری فاحش ماهوی بین تعهدات، عدم توازن شکلی به ویژه در قدرت اقتصادی را شرط می 

سوء به  توسلبا  از سوی یکی از طرفین قرار دادکه  می باشدآن شزوطی در قرار داد شرط تحمیلی ،  تعبیری ، به داند.

ص : 99۴9کریمی،  )طرف دیگر قرارداد القاءمی گردد رخویش ب دانشاجتماعی و یا مالی و جایگاه  موقعیتاستفاده از 

 از برخی. است الحاقی، قرارداد می گرددعدم تعادل در قرارداد چنین شروطی که منجر به در بر دارنده  یو قرارداد (57

 ,Auguet)می دانند«تعادل قراردادی»نیز مبنای مقررات ناظر بر شروط تحمیلی را حفظ و تعقیب  ینویسندگان حقوق

2008, p 79) . جهت  و در بوده  و نابرابر رویه  قضایی با شروط قراردادی غیر منصفانه مقابله نهضت شروع  واقعدر

جبران نواقص قواعد و مقررات قانونی و پیش بینی قلمرو مداخله محاکم در  آن حوزه ها بودکه قانونگذاران اقدام به 

مود اشاره ن در خصوص شروط غیر منصفانه رویه قضایی که می توان به آناز جمله تدوین  وتنظیم  مقررات  نمودند.

یه قضایی بنیان سازقاعده در حقوق کامن ال می باشد،هرچند در نگاهی زود این رو 9می باشد جیمز علیه مورگاندعوای 

گذر و روبنایی اشاره  به  شروط غیرمنصفانه ننموده  است، چراکه به  علت عدم تناسب عوضین قراردادی، حکم بر 

: 9910، و کاظم پور ساردویی نسب) پرداخت قیمت حقیقی و واقعی نمود، نه قیمتی که در قرار داد بر آن توافق شده است

که در آن ظاهرًا  و مقرر نموده  استپیش بینی ترمیمی قاعده غبن را بر اساس نظریه عدالت هم مقنن ایرانی   (.49ص 

شخص طرف قرارداد که در از  اما علی ایحال، اندیشه و رویکرد حمایتیمجالی برای معیارهای عدالت توزیعی نیست.

                                                           
1 James v Morgan (1663). 
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و پیش بینی سازوکارهای قانونی در خصوص مقابله با شروط تحمیلی بر قرار  ندارد وضعیت برابری با  طرف دیگر قرار

 تمهشبند .در این خصوص  داد ، در حقوق ایران نیز طرح بحث و مورد توجه قانونگذار در امر تقنینی قرار رفته  است

آن قانون  9۴دریایی و ماده حمل و نقل در نداشتن شرط مسؤولیت خصوص فاقد اعتبار بودن  ق دریایی در 74ماده ماده 

که در آن، پیش بینی هر گونه  هواپیما  بوسیلهمسافرت در خصوص ورشو  9121با کشتی و پیمان  سیر و سفرارتباط با  در

مفاد  دگرگونی یا باطل نمودن وامکان  در خصوصق دریایی  951ماده  آن نوع شرط منع گردیده است، اشاره نمود. ضمناً

در  (.204-209صص : 9919امینی و همکاران، )قابل ذکر استدر شرایط اضطراری  تنظیمیهای کمک و نجات قرارداد

ذاران متمایل براین موضوع هستندکه آزادی اراده ها را دیده می شود که قانونگ ها در زمان بعد از انقالبمواردی بعضاً 

 با قراردادی ومبنای شرط ضمن عقد محقق می گردد.محدود نمایند ،که این امر از طریق ایجاد محدودیت بر حقوق 

کننده  نفیتحمیلیِ  رایطش ممنوعیتحقوق مصرف کننده، ذکری از مرتبط با ، مقننِ آگاه از تحوالت جهانی این  وجود

با موازین فقهی در  که این ممکن است بدان علت باشد، و  آن حقوق ننموده استتعادل قراردادی در قانون حمایت از 

قرارداد را  در ادامه مفهوم تعادل. (207، ص 9919امینی و همکاران، خصوص وفای به  بعد سازگاری نداشته باشد)

بررسی می کنیم تا مشخص گردد وضعیت قراردادها و دخالت دولت در جهت تامین برابری و ایجاد تعادل به چه 

  صورت خواهد بود.

 تعادل قراردادی -9

املین، متعقید  گردیده استکه می توان به قرارداد عالم تئوری و نظری، عناوین بی شماری در ردیف عناصر و ارکان در 

 ور داد می باشد قرار دادی اشاره  نمود.ولی آنچه که به عنوان رکن رکین قرا مورد معامله و مدت مورد معامله و قیمت

و طرفین ، حقوقی می باشدی جایگاه محوری داشته و گرانیگاه حقوق قراردادها در همه نظام ها در تعادل قرار دادی

از قدرت ارتباطی و کالمی و معامالتی در خصوص تغییر شرایط حاکم بر قرارداد  که می باشندقرارداد اشخاص موضوع 

ل تعاد با موضوع مرتبط ، در برخی موارد از تعادل قراردادی مقصود وبر هم زدن تعادل قرار دادی بهره مند می باشند.

 موازنهبیع،  مانند عقد عوضو مپایا  و تعهدات قراردادهاچنین امری بعضاً در خصوص  که،مالی و اقتصادی می گردد

گاهی نیز ظهور و بروز حوادث پیش بینی نشده و غیرمترقبه ای، قرارداد و تعادل مالی .به  هم  می خورد عوضین مالی

و اقتصادی آن را تحت شعاع خود قرار می دهد، که این امر طرفین قراردادی را با چالش مواجهه می سازد،چراکه  ممکن 

عهدات قرار دادی به نفع و سود یک  طرف و به زیان و ضرر شخص مقابل او باشد و اعسار و است اعمال و اجرای ت

. بر این اساس به منظور جلوگیری از چنین  (9: ص 9917توسلی و بهزادی، ورشکستگی شخص را به دنبال داشته باشد)

 .شود. قرار دادی تعادل زمینه سازتا امری بایستی سازوکارهایی اندیشه شود و در قوانین پیش بینی گردد 
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بروز حوادث از قبل پیش بینی نشده که منجر به تغییر اوضوع و احوال و شرایط حاکم  بر قرار داد می گردد، به  دو نحو 

قرار داد را تحت تاثیر خود قرار می دهد: یا اجرا و اعمال مالی و اقتصادی قرار داد را تحت شعاع قرار داده و منجر به 

بر شدن بیشتر از آنچه در قرار داد مورد توافق شده است می گردد، و یا  اینکه اصالً اجرا قرار داد را ناممکن می هزینه 

و بر این اساس منجر  (99۴ص : 9912، و صفری، شریفی )سازد و زمینه عملیاتی شدن موضوع قرار داد را از بین می برد

روش ها و شیوه های  اعاده به وضع سابق کردن توازن به قرار داد،در خصوص  .می گردد توازن قرارداد به برهم خوردن

اختیار ز نیادگاه ی پیش بینی شده است ،که در صورت عدم تراضی طرفین و مختل شدن موازنه قراردادی ، دتعدیل قرارداد

: ص 99۴1رفیعی، ) را براساس برهم خوردن تعادلی قراردادی خواهد داشت و یا فسخ قرارداد نمودن قرار داد و تعدیل

 (.2۴9ص : 9919اخالقی و امام،  - 949: ص 99۴9، شهیدی -  929

 ی از یک برعادالنه غیر و  یک جانبه شرط های  تم وارسیس در قرار داد ،معموالً در اثر القاء در حال حاضر عدم برابری

،از این رو قسمت قابل مالحضه ای از قوانین  تا اینکه در اثر عدم توازن عوضین ناشی شده باشد،می باشد  قرارداد فینطر

نظارت کننده و محدود کننده حاکم بر مفاد قرار داد، هدف خود را در راستای مقابله با آن شرایط غیر عادالنه متمرکز 

در لزوم دخالت دولت در راستای مدیریت بکار گیری ،و بنابراین در قرار دادهای تنظیمی و خصوصی افراد . نمودنده اند 

 و از طرفی مداخله (.9۴9: ص 9919امینی و عابدیان و کرمی، )ی قابل تصور نمی باشدمابهاشک و غیرمنصفانه ط هایشر

عادالنه محقق گردد)  نحویتا توزیع ثروت به ، باشدمی دولت در برقراری تعادل قراردادی، در راستای اهداف توزیعی 

 . (207، ص 99۴5طجرلو، 

با  ابل آنعلت تق، به ی می باشدعوضین قرارداد بین و تساوی برابری در پی ضرورت معموالًکه « تعادل قراردادی» تعبیر

وجهی نمی باشد که از منزلت قابل ت،قادر به آن اش در پرتو فرد گرایی آن ، بعنوان بنیان فلسفیحاکمیت اراده و  مهم اصل

ن تقابل و برخورد توازاز طرفی برخوردار باشد. عدالت ترمیمی در ارتباط با حقوق متدوال قرار دادی و در لوای تئوری

لزوم قرارداد و آزادی حاکم بر قراردادها نیز که  اصول با می گردد ،مضافاً اینکهحاکمیت اراده نه فقط مربوط به  ،قراردادی

 ادارتباط با مف در، اصل هایی که نشانگر نفی هر گونه مداخله در تعارض قرار دارد ،آن می باشد تبعیفرعی واصول  از

به  با توجه به عدم این معنا و برداشت ی می باشد.تعادل قرارداد دوباره احیایو  تأمین و با توسل به توجیهاتقرارداد 

ۀ عدالت نظری در قالباجتماعی قرارداد  قرار گرفت وبر مبنای تفکر رسمیت شناختن اصولی که فوق الذکز مورد توجه

ی و انقالب صنعت وقوع پس از ولیکن کسب نموده است. ،شأن و منزلتی خاصی در نظام حقوقی تحول یافته توزیعی 

و عرضه  ندهکن تولید مقابلدر کننده  مصرف یحمایت کم کم اندیشه و رویکرد،درقالب مصرف کننده تشکلیگیری شکل

بر این  اساس بعضی ( و 2، ص 9919)ابراهیمی و دیگران، ضرورت پیدا نمودسیاسی و اجتماعی به شکلی ، کنندگان 
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شریح تبیین و ت و حقوق آن برخوردار بود مصرف کننده که از نقش قابل توجهی در گستره محافظت از اقدامات حمایتی

ی م عرضه کننده اصلی وظیفه،کشورها طالع رسانی وفق مقررات نظام حقوقی ضرورت و لزوم ا ،که در این زمینه، گردید

 دادیغیر قرار بعضاً قراردادی و یمبنای،که ممکن است  قرار دادی ایجاد می نماید  توازندر  نقش ویژه ای این امر که باشد

زگاری سااقتصادی و اجتماعی با وضعیت جدید اصل آزادی قراردادی   که امر نیز ناشی از آن علت است  نباشد.ای داشته

انعقاد قراردادهای الحاقی که به صورت  در خصوصرا  زمینهاین وضعیت جدید،  زیرا (.207، ص 99۴5طجرلو، ) ندارد

، با توسل به عدالت عدم تعادلو اصالح این  (775، ص 9915لطفی، ) می کند امکان پذیر، می گردد تنظیمغیرمنصفانه هم 

 .می باشد معاوضیعدالت اساس بنیان  دولت بر مستلزم مداخلهبلکه  نمی باشد،ترمیمی، ممکن 

 توزیع به مثابه عدالت -4

ی که در شهروندان در بینامکانات، مزایا، خیرات سیاسی و اقتصادی از طرف حکومت که  ا می باشدمعن دینب این تعبیر

، ص 9979)کاپلستون، می باشد افراداستحقاق  آن نیز بر توزیع گردد و مبنای دارندو حضورنظام سیاسی جامعه نقش 

لزوماً به معنای دخالت دولت نمی باشد و توزیع عادالنه  معاوضیعدالت  (.954و  952، صص 9910؛ ارسطو، 919

ولی در غالب موارد می توان گفت، افراد  ،ثروث و مالکیت می تواند مبتنی بر اراد افراد و در روابط خودشان هم باشد

دست  خودش و با که بازار، صرفاً با نیروی درونی بر این عقیده  است الزامی به این کار ندارند. برای مثال آدام اسمیت 

 دولت و وجود نیروی مداخلهو نیازی به  کندو خودش را تنظیم و تعدیل  نمایدنامرئی، می تواند به صورت کارآمد عمل 

عدالت که با موضوع یا قلمرو انواع دیگر این  نوع از بنابراین موضوع یا قلمرو  .(44، ص 99۴7 ،یباقر)نمی باشدبیرونی 

 و زحمت های زندگی دسته جمعی به افراد یک جامعهو منافع  تخصیص سود :ات است ازعب، عدالت متفاوت می باشد 

و یا وظیفه و زحمتی عمومی به  گرددافراد جامعه تقسیم  بینجا که قرار باشد سود عمومی کهر بدین توضیح  که . 

شخص این اطمینان این عدالت به (.74ص  :9919)احمدی،  جامعه واگذار شود، صحبت از عدالت توزیعی می شود

. در نظریه سهم عادالنه ای نصیب او  می گردد از ثروت و اعتبار و قدرت خرید تقسیم شده، کهخاطر را  می دهد

که بر اساس آن ها، افراد  می باشد« توازن اجتماعی»و « تامین اجتماعی» همچون، عدالت دارای ارکانی «صدر»عدالت

 مکلف همو دولت  یکدیگر دارندنیازهای ضروری  بر طرف نمودناعی برای جامعه در مقابل هم، دارای یک تعهد اجتم

مداخله  بر این اساس و می باشدافراد جامعه برای به ایجاد توازن اجتماعی و منع تکاثر و تامین سطح مناسبی از معیشت 

  (.779ص : 9915)لطفی، می باشددولت در آن قراردادها، بر مبنای عدالت توزیعی قابل تجویز 
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سهم  یکهنحوبه  ،از منابع و اعتبار قانونی دارد شخصکه  و نگهبان میزان سهمی می باشد ، حافظدر مقابل، عدالت ترمیمی

عدالت (.14، ص 9919)عراقی و رستگار، هر طرف از قدرت خرید، بعد از معامله و معاوضه، همچنان محفوظ و باقی بماند

از دو فرض  وضوحتحلیل عدالت معاوضی به اما می باشد.عوضین در قرارداد  و توازن تعادل، ارسطو از نظرترمیمی 

هیچ کس را بدون رضای او نمی توان متعهد : »و برداشت می باشد روسو و کانت قابل استنباط سویاساسی بیان شده از 

هر : »مقرر گردیدحقوقی  قاعدهدو   مطرح شده رضیه هاو بر اساس ف «.می باشدنمود؛ پس، هر التزام آزادانه، عادالنه 

از منظر  بنابراین (.Gounot, 1912, pp29-73)«عادالنه است الزاماً ،هر قراردادی»و « ادی باشدقرارد بایستیعدالتی 

در  دخالتحق از، دولت یو از طرف می باشدعدالت ترمیمی، مفاد توافق طرفین در راستای احترام به اراده افراد، عادالنه 

 .(991، ص 9919)راعی و موالییان، اشخاص بهره مند نمی باشدبین  خصوصیتنظیمی وای مفاد قرارداده

 اعمال و اجرای ارتباط طرفین معامله از طریق ،که در آن موضوع استاین  ترمیمیبرابری در عدالت  برجستهویژگی  

 و ویژگیاز طریق مقایسه جایگاه طرفین با توجه به اوصاف  لزوماً  نه می باشد،وارده  صدمات و خسارات و اتاصالح

چراکه حقوق دانان ریشه قواعد عدالت معاوضی را از توزیع.نظام با تعیین سهم هریک از در  ارتباطخاص آنها در های 

با  ارتباطیبرای مباحث حقوق خصوصی هیچ گونه و  دنبال می کنند ی ، در مباحث حقوق عمومیتمنظر و نگرش سن

 مبتنی بر آنتعهدات اعمال و انجام و  یحقوق قرارداداز مقصود غایی  و بر این اساس،معاوضی قائل نمی باشندعدالت 

پاسخ به  بنابراین در(.Bagheri & Nakajima, 2002, p 14)قلمداد می نمایند عدالت معاوضی صیانت از را صرفاً

 ناشی از تحوالت ی نابرابرمین عدالت در قراردادهاأمولفه های عدالت ترمیمی در جهت ت ازچرا نمی توان  کهپرسش این 

تنظیم می  جانبهالً به صورت یک مکه کا نابرابرکه در قراردادهای داشت  0استفاده  نمود، باید اذعان، ادیاجتماعی و اقتص

 ق رویکرد و خوانشتعادل قراردادی،  موضوع بحث بر انگیزدر و  می باشدتراضی واقعی مخدوش رکن رکین د، نوش

 ایده پردازی و مباحثچرایی آن در پاسخ به  پایه گذاری است، بدون آنکه عدالت معاوضی تفکربر اساس ، مدنی ایران 

بنای به عنوان م و ریاضی برابری عددیتکیه بر که آیا می توان با  این  استبحث چالشی مطرح  گردد.در واقع موضوع 

 یایران ینظام سنتدر  در پاسخ به این مسئله باید بیان نمود که؟نائل گردیدعدالت معاوضی به عدالت در روابط قراردادی 

ه ک ،این در حالی استستدر تأمین تعادل قراردادی بوده ا مدارآزادی قراردادی به دنبال رویکرد اراده  با محور قرار دادن

ویکرد که رروبرو هستیم واقعیت  چراکه با  اینوجود دارد. هایابی به آن و ابزار دست اهدافن آن بی شگرفی تعارض های

شده به حال خود رها معامالت می گردد و در صورتی که ضعیف اراده ارادۀ قوی بر  و سلطه به چیرگی منجر مداراراده 

ی و ناگزیر از مداخالت تقنینی و قضای دنبال نخواهند داشترا به  تعادل قراردادی و از چارچوب کنترلی برخوردار نباشند، 

 .خواهیم بوددر جبران نابرابری های معامالتی 
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 الت توزیعیعدتعادل قرار دادی در سنجه مولفه شناسی -7

ی م این ارکانکه هر یک از  بر شمردند توزیع عادالنه در نظریه های عدالت توزیعی را کار، نیاز و برابری همگانی ارکان

بایستی  یاز،ن رکنبر مبنای درتوزیع عادالنه (.79، ص 9919)احمدی، محسوب گرددتواند ابزاری برای شناخت حقوق افراد 

نطبق مکار، سهم هر کس،  رکنو بر مبنای  گردد جامعه توزیعدر  روندانشهب با نیاز امنیت و رفاه اجتماعی متناستأمین 

هروندان ش بایستی بابرابری  رکن بر مبنای و می نماید.خلق ست که ارزش ها را کار ا می باشد،زیرا او و فعالیت کار با 

در  ؟نماید، دخالت دولت را تجویز می کدام یک از این ارکاناما در قراردادهای نابرابر، . گرددبرخورد برابر و یکسان 

اراده طرفین و نیرویی که توان ایجاد حق و تکلیف را  ماحصلقرارداد به عنوان  اذعان داشت که بایدبه این سوال پاسخ 

 : 99۴0)کاتوزیان، دارد شهروندان را توزیع ثروت در بیننظام در جامعه و  قابل توجهیبرای طرفین دارد، تاثیر مهم و 

ردم م عامهزندگی  ر قلمروتناسب داجرای برابری و  مساوات و مینأت دولت تضمین کننده ،توازن طبق اصل (.99۴ص 

ای و قرارداده اشخاص مالکیتنظام ، دیدگاهبیشتری دارد. در این  گرایش معاوضی، به عدالت رویکردکه این  می باشد

که حاکم جامعه ابتدائاً وظیفه فراهم  می شودنظر گرفته  معهجا ثروت درعادالنه توزیع  در جهتابزاری  مرتبط به آن

 نظیمیتوزیع ثروت و حمایت از قراردادهای متصدی اصلی ت در جایگاهانواع قراردادها  تنظیمساختن امکانات اولیه برای 

، ص 9919و موالییان،  )راعیو توازن و برابری در قراردادهای منعقده بین افراد جامعه را بر عهده دارد،برقراری و ثانیاً 

دالت عایفای نقش می نمایند،ولی با این وجود توزیع ثروت در جامعه  در جهت به عنوان وسیلهبنابراین قراردادها،  (.977

، رار دادیق توانا به ناتواناشخاص ، در نتیجه برای جلوگیری از تجاوز در پرتو آنها به صورت همیشگی محقق نمی گردد

ایجاد ال به دنبخود در قراردادها،  مداخلهحمایت کند. به عبارتی دولت با  قراردادی ناتوان طرف از  نونقا بایستی ، یرزناگ

و جلوگیری از قراردادهای خالف وجدان و انحصار ثروت در دست ثروتمندان می به نحو عادالنه توزیع ثروت  عدالت و

استحقاقی که ناشی از نیاز، برابری و یا هر عامل  ،ق افرادکه استحقا امر استوار استتحقق عدالت و مساوات به این باشد.

 واستحقاق صاحب حق برابر  میزان، با گرددادا  حق می بایستی عنوان که بهمالک قرار گرفته و آن چه باشد، دیگری 

منصفانه و عادالنه قرار داد های غیر  ضرورت مداخله دولت با توجه به وجودو  ،(54، ص 9919)احمدی، مساوی می باشد

ایجاد موقعیت برابر برای ،  الحاقیقراردادهای  در بر این اساس می گردد. توجیه ی،طرف قراردادیک حقوق  و تضعیف

ابزارهایی که در جهت حمایت از طرف توسل به  می گردد، با تنظیمدر عقودی که به صورت نابرابر  قرارداد،طرفین 
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ف که حمایت از طرف ضعی بیان داشتمی توان  در نتیجهو قابل پیش بینی می باشد. ارداد وجود دارد، ممکنضعیف قر

قرارداد و ایجاد موقعیت برابر در قراردادهای غیرمنصفانه با استفاده از ابزار قرارداد، از جمله مولفه های عدالت توزیعی 

ی وظیفه دولت م زندگی شهروندان عمومیحوزه در  اعمال تناسببرابری و صیانت از  که می باشد،با ابتناء بر این امر

، می باشندندر جایی که دو طرف در سطح اقتصادی برابر ولی منعقد گردد. به شیوه عادالنه  بایستیبنابراین قرارداد باشد. 

عی توزی عدالتمنجر به نه تنها در این  شرایط،  قرارداد و بر این اساس تنظیم  صورت آگاهانه ابراز نمی گردد، اراده به

خص شاز  می بایست قانونگذار از این رونمی گردد ، که زمینه  ساز ظلم و ستم بر یک  طرف قرار داد را  فراهم  می آورد.

مرتبط با دادهای  قرار مانند نظامند شدن بی عدالتی بین طرفین قراردادهایی و نموده  حمایت ناتوان قرارداد  طرفو 

امروز » ه ک نظر دارندبرخی چنین که در این  خصوص  .نمی باشدبا توسل به عدالت ترمیمی، قابل اصالح  فقطمصرف، 

ری و )باقیافته  استاز مصرف کننده و نظریه خالف وجدان بودن قرارداد نمود ی در لباس مقررات حمایت ترمیمیعدالت 

مین کننده عدالت أ، ارتباط مستقیمی ندارد و آزادی اراده، تاما امروزه عدالت ترمیمی با آزادی اراده (.909، ص :9912فضلی

ضروری می الزم وقراردادها، امور  مین عدالت در در خصوص تأدولت  مداخلهبلکه بیش از پیش،  نمی باشد، ترمیمی

ت از حمایگردیده که منظور از آن،  تبیین، یآزادی قرارداد یمفهومدگرگونی و  دولتمداخله  ضابطه بر این اساسباشد.

ی قرار دادی آزاد تعبیر دیگر، در صورتی که به. ش در تنظیم قرار داد می باشدو جلوگیری از استثمار طرف ضعیف قرارداد

ص ، 99۴5)طجرلو، توأم با سطه گری و چیرگی بر یک طرف قرار داد باشد ، به عنوان اصل مورد  پذیرش قرار نمی گیرد

207.)  

 جهت گیری بنیادین تحدید آزادی قراردادی  -7

مداخله دولت و گستره آن در حوزه آزادی قرار دادی به  نگرش بنیادی به دولت و جایگاه وکارکرد آن  در اداره  سطح  

این تفکر حاکم بود که مردم در سطح جامعه نقش و کارکرد فعال و  91در سده  های قبل از قرن جامعه بستگی دارد.

با  شکل  91دهه های پایانی قرن  از موثری دارند و هدایت  امور آنها می بایست  از سوی خود آنها کارگردانی شود، ولی 

، دولت از جایگاه نظاره گری خود خارج   دمگیری دولت  رفاه  و در جهت تحقق عدالت اجتماعی برای همه آحاد مر

ه از اموال ب بخش قابل توجهی که حتی  است شهروندان مداخله گری نموده در بسیاری از امورگردیده و  این اساس 

در خصوص تحدید آزادی قراردادی و قلمرو مداخله دولت در آن حوزه (.919، ص 99۴5)طجرلو، ملکیت دولت درآمد 

ر حالت دطرفی که بر چهار علت اصلی بیان گردیده است که عبارتند از: سلطه و چیرگی اننحقوق داخی از از سوی بر ،ها

در  عدم اطالعبودن مشاوره غیر عادالنه و  در مظان جانب داریمعامله،  در انجاماهلیت  فقدان، ناتوانی و اضطراری است

فانه منص تئوریکه در « آیینی»غیرمنصفانه بودن  فروض قابل تصور همه .(Eisenberg, 1982, p 764)قیمت خصوص
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ان می تو ا ،ر ارائه شده استبا شروط تحمیلی  مقابلهمبنایی برای شرح وتبیین گردیده است و به عنوان  یقراردادنبودن 

مقررات ناظر . بر این اساس  مورد توجه قرار داد.تأمین رفاه  و در جهتآزادی قراردادی  تحدید شاخص هایبه عنوان 

 در جهتاهداف رفاهی دولت ها تحقق  را می توان در قالب  قوانین کشور های مختلفشروط فاحش در  ممنوعیتبر 

در حقوق ایران، بسیاری از قواعد در نظر گرفت.قرارداد به منظور برقراری عدالت قراردادی  ضعیفحمایت از طرف 

 ،انونیقبحث خیارات و گردد قبض اینکه  از قبلمبیع  بین رفتناز حق حبس،  از جمله در ق مدنیمطرح شده حقوقی 

 مقررهکمبود کماکان ، ،علرغم این موضوع  (۴9ص : 9912)خندانی و خاکبازبنیان گردیده است ترمیمیبا عدالت  همسو

با  ارتباطحسن نیت در مبحث  انصاف وعدالت و رسمیت شناختن در به قراردادی الزام طرفین خصوصدرقانونی  های

 خواهد داشتبرای قضات نیز این نتیجه را در پی  چنین مقرراتیکه وجود  آنچنان ، محسوس می باشدقراردادی  حقوق

 عدالت باز می گذارد. اساسی  اصولمبتنی بر  نمودن قضاوتدست آنها را در  که

و در صورتی  (.4ص :9917)کشاورزی و همکاران،  استوار می باشدمعامله طرفین  ارادۀ انعقاد معامالت بر  اصل زیر بنایی

از  قبلدر ایران بیان نگردد، از اراده حقیقی و واقعی شخص نمی توان سخن گفت  که به نحو اگاهانه، اراده انجام معامله

مالحظه معیارهای آیینی و ماهوی و یا تصویب قوانین خاص  عادل قراردادی باتضمین تقوانین عام دربه تصویب رسیدن 

در د ضمن عق قادر بر این امر می باشد وعلل الخصوص بدان علت که شرط هایقضایی  ه ، سیاستبه نفع مصرف کنند

انین ، با استفاده از مالک قوقرار گرفته  استح مورد پذیرش و تصریمدنی  مستقل از تعهدات اصلی در ق تیتری قالب

 رقراریدر راستای تحقق و ب قواعد حاکم بر حقوق مدنی عموماتاطالق  گردیده است  و با تکیه بر تصویب که استثنایی 

ص :9917شمالی و صفایی، )طی مسیر نماید تعادل در موقعیت قراردادی طرفین و آرمان عدالت توزیعی و برابریتوازن و 

ق اساسی  40اصل بویژه مانع نفوذ چنین شروطی به ویژه شروط راجع به اسقاط حق فسخ معامالت غبنی گردد. و  ،(77

 ادر ارتباط باساسی  قاصول در پرتوحاکمیت مدنی و  ق قوانین عادی از جمله ر زمان تصویب آن بریتأخ علت که به

منافاتی  این ترتیبات به کار رود.با شروط تحمیلی  مقابلهمحکمی در  مستمسک و دلیل استنادیمی تواند  ،مقررات عادی

یز نچرا که وظیفه دولت در تأمین رفاه آحاد جامعه از طریق تأمین و توازن اجتماعی مورد تصدیق شرع  ،با فقه شیعه ندارد

ش عمومی بخ ایجادمداخله در اقتصاد از طریق مقررات نظارتی و کنترلی،  درو برای دولت اسالمی اختیاراتی  گردیده است

 گذاری های دولتی شناسایی شده که همگی برای جبران نقایص بازار و تأمین عدالت توزیعی می باشد. گسترده و سرمایه

الضرر )با مالحظه جنبه  همانندفقهی  اصل و چارچوب هایقراردادی با  توازن خصوصوضع مقررات مستقیم در 

می  آنها و این موارد و سوابق فقهی می باشد همسوطرار اشخاص اجتماعی آن( و نفی حرج و منع سوء استفاده از اض

تواند پشتوانه ای بر مقررات جدید وضع شده در باب تأمین تعادل قراردادی در برخی قوانین مصرف باشند و یک نظریه 
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 قراردادی است که از شرایط برابر  حمایت از طرف بر مبنایدولت مداخله  زیرا .می نمایدعمومی در آن خصوص را تأیید 

در نحوه قدرت انعقاد  تساوی فقداناز  دوری جستن و  سلطه با منعو  و امکانات مناسب در قرار داد برخوردار نمی باشد

بنابراین  (.205، ص 99۴5طجرلو، )می باشد توزیعیعدالت اهداف  کنکاش و تحققانصاف و ،  در پی رسیدن به معامله

اصول و با  ی تعرضیقرارداد در حوزهحقوق عمومی  و مقررات قواعد اجرایاز اداره قرارداد است و در اینجا سخن 

 . حقوق خصوصی ندارد مقررات حاکم بر

   قراردادی تعادل قانونی وقضایی سازوکار های-5

وجود  و حمایت از طرف ضعیف قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی جهت ایجاد تعادل قراردادیدر راهکارهای مختلفی 

 که اطالعاتتعهد می نماید ،قراردادی که به  نسبت طرف دیگر، توانمندتر می باشدطرف  ،دادرقرا انعقاددر مرحله  دارد.

ثر است را به اطالع او برساند. این تعهد می تنظیم قرارداد از سوی او مو در  ضروی که برای طرف دیگر قراردادو الزم 

بایستی از سوی مقنن مورد حمایت قرار گرفته و در مجموعه قوانین مقرر گردد و در مواردی که تعادل قرار دادی به هم 

ز آن پیشگیری نمود پاسخ در خورتوجهی در راستای توزیع ،اآمرانه می خورد، بتوان با توسل به وضع و تصویب مقررات

ی که با شرط های ناعادالنه و و در صورت نظارت داشتهقراردادها نیز مکلف هستند بر ها  محاکم لت مد نظر قرار داد.عدا

بینی گردیده  پیشحقوقی هر سیستم که در  متفاوتیتکنیک های توسل به با  قادر باشند،ظالمانه ای در قرارداد مواجه شوند

همچنین می توان (. 921ص  :99۴5)کاتوزیان، اقدام  نمایند بطالن قرارداد آنها را با تفسیر خود باطل و در خصوص، است

و حقوق  از جایگاه قرار دادی مطلوبی بهره مند نمی باشد ی از طرفین قراردادیک،قرارداد در مواردی که در از تفسیر 

 :9915و بادینی،  و پارساپور )اسدید بعنوان ابزار مورد استفاده قرار گیر اشخاص در قرارداد منجر به تضاد منافع آنها گردد،

قرار دادن تفسیر به سود طرف ناتوان در قرارداد ، سعی در تضمین و صیانت از حقوق  اصلو بر این اساس با ( 94ص 

 .آن شخص گردد

 

 گیری نتیجه

ا تراضی و ای، ب، می بایستی در شرایط متعادل و برابر و منصفانه قرارداد مرتبط با ناشخاص و طرفی ،عدالتبر مبنای 

توافق نسبت به انعقاد تعهد و عقدی اقدام  نمایند و بر اعمال و اجرای کلیه حقوق و تعهدات برآمده از آن عقد استوار و 

 یترمیمعدالت ، راهکارهای  بر مبنای آزادی اراده  می باشدکه کمبود های حاکم  بر حقوق قراردادی . ثبت  قدم  باشند

ی طرفآن با این نتیجه همراه می باشد که در قرارداد ،  که این امر،با قرارداد مناسب می داننددر خصوص امور مرتبط را 
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که به  گردد ،به نحویمتعادل غیرقرارداد منجر به تنظیم ،  که از قدرت بیشتر و امکانات  مطلوب تری برخوردار می باشد

در این  دولت زمینه مداخله و یا معاوضی عدالت توزیعی. بنابراین دمی باشادالنه و غیرمنصفانه نا ع شکل قابل توجهی

مانت ضو بر این اساس با وضع قوانین و مقررات مناسب و تعیین وپیش بینی ، را توجیه می  نماید قراردادها نوع از 

ه  دست رفته قراردادی باز تعادل اقدام نموده و  قرارداد حاکم بر با شروط غیرمنصفانه جهت مقابلهدر اجرای الزم و کافی 

تحوالت .آن اعاده می گردد و بدین وسیله در راستای حمایت از شخص طرف ناتوان در قرارداد گام برداشته می شود

ای محدود در خصوص غیرمنصفانگی قرارداد، با منع شروط تحمیلی در تحقق آرمان  تقنینی ایران نیز اگر چه با دامنه

ولی تا زمان تصویب مقررات عام در خصوص تعادل قراردادی با توسل به تفسیری  روی می کندعدالت قراردادی پیش 

ت سوء استفاده از وضعیی قلمداد نمودن استفاده از حق و اکراهممنوعیت سوء  مانندهایی و نظریه الضرر اجتماعی از اصل 

در خصوص  ارائه شده این حرکت همسو با نظرات فقهی اقدام نموده، کهدر جهت تعدیل قضایی قرارداد ی ،اضطرار

  می باشد.تأمین عدالت اجتماعی درتکالیف دولت اسالمی 

 

 منابعفهرست 

 

(، حقوق مصرف کننده از دیدگاه اسالم و 9914ابراهیمی ساالری، تقی، محدثه مقدسی، اعظم عاشورزاده، ) .9

  .۴4-79، صص 90، ش.فصلنامه اقتصاد بانکداری اسالمیعملکرد آن در اقتصاد ایران، 

معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تاکید بر اخالق حکومتی »(، 9919احمدی، سید جواد، ) .2

 .57-79، صص 9۴، شماره 7، سال پژوهشنامه اخالق، «امام علی

، چاپ سوم، تهران، موسسه مطالعات اصول قراردادهای تجاری بین المللی(، 9919اخالقی، بهروز و امام، فرهاد، ) .9

 پژوهش های حقوقی شهر دانش.و 

 ، ترجمۀ محمد حسن لطفی، انتشارات طرح نو، تهران.اخالق نیکوماخوس(، 9910ارسطو، ) .4

حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق »(، 9915اسدی، عباس و پارساپور، محمدباقر و بادینی، حسن، ) .7

 .91-1م، صص ، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره بیست و سو«اساسی

نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادالنه »(، 9919امینی، منصور، عابدیان، میرحسین و کرمی، سکینه،) .7

 .71، شماره مجله تحقیقات حقوقی، «قراردادی و سکوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران
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حمایت از مصرف کننده در قراردادهای بیمه براساس عدالت »(، 9910باقری، محمود و فضلی، مرجان، ) .5

 .54، سال بیستم، شماره فصلنامه مجلس و راهبرد، «معاوضی

گاه دانش یپژوهش حقوق عموم ،«یحقوق خصوص یها یبر بازار و کاست یاقتصاد مبتن» (،99۴7)محمود، ،یباقر .۴

 .91، شماره ۴ دوره ،یعالمه طباطبائ

بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ »(، 9917توسلی، منوچهر و بهزادی، سعید، ) .1
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