
 15-66، ص 1931، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
در انعقاد قرارداد، معموالً طرفین از شرایط یکسانی برخوردار نیستند، یک طرف دارای قدرت 

اقتصادی و چانه زنی باالیی است و طرف دیگر در شرایط ضعف و اضطرار قرار دارد، که طرف قوی 

. زافی بر وی تحمیل می نمایدبا سوءاستفاده از ضعف و ناچاری طرف ضعیف، قرارداد را با شرایط گ

این شرایط سبب بروز قراردادهای غیرعادالنه و غیرمنصفانه می شود که امروزه در قالب قراردادهای 

نظریه غیرمنصفانه بودن قرارداد برای نخستین بار بطور صریح در سال . مصرفی روبه فزونی است

ما براساس خیار  مدنی قانون نیز دردر قانون دریایی کشور ما مطرح شد، هرچند قبل از آن  3131

در این مقاله ابتدا به . غبن، به طرف مغبون در صورت فاحش بودن غبن، حق فسخ معامله را می داد

بررسی پیشینه مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعریف لغوی و اصطالحی آن خواهیم پرداخت و 

                                                                        .اهیم دادقرار خوسپس معیار ضعف در قوانین ایران را مورد بحث و بررسی 

 .قانون دریایی ایران ،خیار غبن ،ضعف ،غیرمنصفانه بودن :يديکل واژگان
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 مقدمه

 طرف بین طبقاتی شکاف ایجاد باعث قرارداد در  ىنابرابر است؛ خواهان عدالت مطلوب قرارداد، طرفین بین اقتصادى روابط برابرى          

 نـحو بـه قراردادى نامتعادل روابط که است آن از حاکی تـجارب. گردد می قرارداد بضاعت بی و ضعیف طرف و ثروت و قدرت دارای

 و تولیدکنندگان بین  متعدد ىها واسطه ایجاد و انبوه تولید و جوامع اقتصادى حرکت سرعت. است  فراوانى و  گسترش  به رو اى فـزاینده

 هاى گـونه امـروزه. شود  رانده  سخن  آن در برابرى از تا است کرده دشـوار را قـراردادى روابـط وجود فرض حتى نهایى، کنندگان مصرف

 خورد، مى چشم به آن در قرارداد دیگر طرف بر نابرابر و منصفانه غیر  شروط  تحمیل به اى گسترده تمایل که الحاقى قراردادهاى مختلف

  که  است گزاف چنان گـاه قراردادهایى چنین در طرفین تکالیف و حقوق در نابرابرى.  است  مصرفى و  عمومى قـراردادهاى غـالب ى چـهره

 حقوق قـطعى حـرکت مـسیر عدالت، دیگر سوى  از. نماید مى  ناپیدا آن در را عدالت ى چهره و کشاند مى آن بر را بودن منصفانه غیر از  غبارى

 قدرت  دادن  که  چرا کرد؛ تلقى قـراردادها گـسستن دلیل را آن از شدید انحراف و سنجید آن  با  را حقوقى هاى پدیده تمام باید که است

 است، ناگزیر قرارداد انعقاد به و ندارد تـوجهى قـابل  مـعاملى  قدرت که دیگرى طرف مقابل در طرف یک به نابرابر تعهدات و شروط تحمیل

 .کرد خـواهد  مـخدوش  را  عدالت و شده سوءاستفاده موجب

 را کشورى کمـتر امـروزه که اى گـونه به است؛  شده  رایج دنیا حقوقى هاى نظام تمام در اخیر هاى سده در غیرمنصفانه قراردادهاى ى نـظریه

  کشورهاى  حقوق در نـظریه این ى پیشـینه حقوقدانان برخى ى عقیده به .نشود یافت اثرى آن در نظریه  این  ى توسعه  از که یافت توان مى

 نه ى گذشته  برخالف  امروزه. است نفوذ حـال در امـا کُند،  هرچند  اندیشه این نیز ایران حقوق در. رسد مى میالدى پانزدهم قرن به  غربى

 حرکتى  نویدبخش  تواند مى که است حقوقى و اجتماعى پایگاه داراى ان،ایر در قراردادها، شدن اجتماعى سوى بـه حـرکت  باور دور، چندان 

بنابراین برای شناخت بهتر و بیشتر این مفاهیم در این مقاله، نظریه غیرمنصفانه را مورد .  باشد  اجتماعى  عدالت بـرقرارى جـهت در مبارك،

 .ظریه در قوانین ایران را بررسی خواهیم کردبحث و گفتگو قرار خواهیم داد و  همچنین زمان و میزان نفوذ این ن

 قرارداد در بودن غيرمنصفانه مفهوم پيشينه: مبحث اول
(. 3،ص3133شیروى،)گـرفت قـرار انگلستان هاى دادگاه توجه مـورد مـیالدى، هـفدهم قرن در بار نخستین بـودن، منصفانه غیر ى نـظریه

 ى رویه حقیقت، در (.,Teeven 3991, 133)رسد مى میالدى پانزدهم قرن به آن  اصلى  هخاستگا که هستند معتقد حقوقدانان از برخى حتى

 کردن پر  جهت  در و آن دنبال به قـانونگذاران و اسـت بـوده منصفانه غـیر قـراردادى شروط و قرارداد با مبارزه جریان آغـازگر قـضایى

 .اند شده عرصه ینا وارد ها، دادگاه دخالت حدود تعیین و قانونى خـالءهاى

 گرفته قرار شناسایى مورد  ال کامـن در  میالدى  3661 سال در خـصوص این  در که است اى پرونده نخستین 3مورگان، علیه جیمز ى پرونده

 در نظریه این  ایشپید  مبناى رأی این اما نشده، استناد و اشاره  بـودن  مـنصفانه غیر ى قاعده بـه صـراحت، بـه پرونـده این در هـرچند. است

 .است ال کامن

 به است، قرارداد تعدیل که را آن نتیجه نماید، استناد صراحت با بودن منصفانه غیر معیار به که این بدون دادگاه حاکم هیأت پرونده، این در

 (.19ص ،3191 پور، کاظم و نسب ساردویی)داد رأی مبیع، واقعی قیمت پرداخت به و است پذیرفته عوضین تناسب عدم دلیل

 قرارداد اجرای از بودن، وجدان خالف و غیرمنصفانه استناد به آینده، ارث واگذاری قراردادهای مثل خاصی موارد در صرفاً آغاز در ها دادگاه

 خصوص این در عام قانون وضع به تمایلی هم گذار قانون و کردند می اجتناب گسترده صورت به اصل این اعمال از و خودداری

 .(23ص ،3133 شیروی،)نداشت

 این در. گرفت قرار استفاده مورد صریح طور به 3933 سال در 2ونتز علیه سوپ کمپبل شرکت پرونده در بار اولین بودن، غیرمنصفانه مفهوم

 هیچ طرف، یک از که است ای گونه به غیرمنصفانه معامله»: کرد اعالم و تفسیر نابرابر را منصفانه غیر معامله بار اولین برای دادگاه، پرونده

 با خود رأی در دادگاه« .پذیرفت نخواهد را آن عادلی درستکار فرد هیچ دیگر سوی از و داد نخواهد انجام را آن ای خورده فریب و عاقل فرد

 به موفق و دهد می پیشنهاد را ای جانبه یک قرارداد چنین که طرفی» که کرد استدالل گونه این «بودن غیرمنصفانه» مفهوم از استمداد

 آن از تر متقن داند، نمی آور الزام را غیرمنصفانه معامالت انصاف، که این. بکند را آن اجرای تقاضای دادگاه از ندارد حق شود، می آن انعقاد

 (.   منبع همان پور، کاظم)«.باشد داشته نیاز پیچیده های استدالل به که است

 است، پرداخته بودن منصفانه غیر مـوضوع کامـل بررسى به شفاف صـورت بـه که هایى روندهپ  ترین مهم  از یکى انگلیس قضایى ى رویه در

 .است 1باندی علیه لویدز بانک ى پرونده

                                                           
1  -  James v Morgan (1663). 
2 - Campbell soup co. V   Wentz (1948). 
3 - Lord Denning. 
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  خالءهاى کردن پر جهت در انگلیس قانونگذار منصفانه، غیر قراردادى شروط و قرارداد گرفتن نادیده در  متعدد  قضایى  هاى رویه صدور از پس

 که 3بـود 3911 قـراردادى غیرمنصفانه شروط  قانون ، رسید تصویب به خصوص این در که قانونى نخستین. نمود تصویب را  وانینىق ، موجود

 فروشنده مسئولیت کننده سلب و کننده محدود شروط بر ناظر بیشتر قانون این چند هر. شد تصویب ضمیمه چهار و ماده دو و سى در

 هاى سال در. است شده  مشخص  معیارهایى و ضوابط قـرارداد، یا شـرط بودن منصفانه  غیر  تشخیص  براى ،33 ى ماده دوم بند در اما است،

 در  را  » کننده مصرف قراردادهاى در  منصفانه غیر شروط مقررات» اروپا  ى اتحادیه 91/31 العمل دستور اساس بر انگلستان قانونگذار بعد

 قرادادى منصفانه غیر  شروط خـصوص در مـذکور العـمل دستور.  شد  االجرا الزم میالدى  399 ژانویه اول از که نموده تصویب 3993 سال

 مقررات  این.  رسانند تصویب به آن اجراى در را قوانینى 3993 دسامبر یکم و سى تا  حداکثر  است نموده مکلف را عـضو  کشـورهاى و  اسـت

 کنـنده مصرف قراردادهاى در قراردادى شروط بودن  منصفانه  غیر بـه مـربوط ضـوابط  آن  در که تگرف  قرار  بازنگرى  مورد 3999 سال در

 تلقى منصفانه غیر شروطى و قراردادها ، قانون  این   ى ماده اساس بر(. 32ص ،3191ساردویی نسب و کاظم پور، )است شده نـهادینه

 زیان به طرفین تعهدات و حقوق بین فاحشى نابرابرى آن در ثـانیاً، و  بـاشند داشـته نافاتم قراردادها  در  نیت حسن  با اوالً،  که  شوند مى

  خریدار  براى منصفانه غیر  قراردادهاى و  ،شروط قانون  این 3  ى ماده اساس بر(. 39ص ،3133 شیروى،) باشد  داشته وجود کنـنده مصرف

 (.منبع همان پور، کاظم و نسب ساردویی)اسـت نشـده دانسته آور الزام

 قرارداد بودن منصفانه غير تعریف: مبحث دوم
 منجر که استثمارگرایانه قراردادهای با مقابله قدرت تا شود مشخص عبارت این مفهوم باید بودن، غیرمنصفانه موضوع پیشینه بررسی از پس

 .شود حاصل شود، می قوی طرف برابر در ضعیف موقعیت دارای ی طبقه وجود به

 تعریف، از عبور کند، می اشاره محققین  از یکی که طور همان و نشده تعریف واژه این آمریکا، متحده ایاالت تجاری متحدالشکل نونقا در

 .(23ص ،3133 شیروی،)است بوده عمدی

 آن اجرای به الزام از تواند می است غیرمنصفانه شده منعقد قرارداد کند احراز دادگاه اگر» است شده مقرر قانون این 2-112 ماده در

 جلوگیری غیرمنصفانه نتیجه هر از که کند محدود را غیرمنصفانه شروط ای گونه به یا و اجرا را آن غیرمنصفانه شروط حذف با یا خودداری

 ولی.بگیرند دهنادی رسند، می بنظر غیرمنصفانه که را قراردادهایی خود تشخیص به توانند می آمریکا های دادگاه قانون، این تصویب با« .کند

 آن، بر حاکم احوال و اوضاع با متناسب پرونده هر در تا شده واگذار دادگاه قضات تشخیص به و نشده ارائه آن از واضحی و شفاف تعریف

 دادگاه توسط قانون این تصویب از قبل که معیارهایی از توانند می بودن، غیرمنصفانه تشخیص برای ها دادگاه بنابراین،. نمایند گیری تصمیم

 .(منبع همان)کنند ایجاد را جدیدی معیارهای آینده، شرایط و جدید نیازهای با مطابق و شوند مند بهره است، شده ارائه ها

 حد از  دشوارتر  بسیار ، است  سودمند  طرف  دو براى که قراردادى در ویژه به بـودن  مـنصفانه  غیر  توضیح نویسندگان، از یکى قول به هرچند   

 سودمند قضایى عدالت اندرکاران دست چنین هـم و شـهروندان بـراى مفهوم این ماندن مبهم اما ،,Wertheimer) 3992: 319) صوراستت

 صحیح قراردادهاى شود موجب تواند مـى واژه، این مـفهوم مـاندن مبهم زیرا، ؛ گذشت آن ناخوشایند پیامدهاى از توان نمى حتى نیست،

  هاى استفاده سوء و شخصى هاى سلیقه اعـمال بـراى را راه قـضات، اختیارات ى توسعه دیگر سویى از و شود گرفته نادیده دادگاه توسط

 .شود مى موجب را قراردادها استوارى اصل سستى و گشوده گسترده و  احتمالى

 .پرداخت خواهیم گفتار این در آن اصطالحی مفهوم سپس و شناختی واژه مفهوم به ابتدا واژه این دقیق شناخت برای بنابراین

 بودن منصفانه غير لغوي معناي: گفتار اول

 conscientious ی واژه ی ریشه از "conscion" ی واژه است un+conscion+ability بخش سه از مرکب unconscionability ی واژه

 خالف معنای به  unconscionable ی واژه و. است دقیق و موشکاف شریف، و وجدان ندای به وفادار یا فرمان تحت معنای به که است

 Oxford)است بد خیلی و اخالقی غیر معنای به یا و غیرعادالنه یا منصفانه غیر ای دهنده تکان طرز به و غیرمنصفانه و وجدان بی وجدان،

Advance Learners Dictionary،2001: 1409) و وجدان خالف و طرفه یک قرارداد و بودن وجدان خالف و غیرمنصفانه معنای به یا 

 غیرعادالنه، -3 آمیز، افراط شدید، مفرط، -1 رحمانه، بی وجدانی، بی -2 وجدان، بی -3 یا و(.3161-3161ص ،3113 آقایی،) غیرعادالنه

 .(311 ص ،6 ،3131 پور، آریان)است آمده غیرمنصفانه و غیرمعقول

 بودن منصفانه غير اصطالحی معناي: گفتار دوم
 ارل پرونده در و انگستان حقوق در. نـیست دور آن لغـوى تـعریف از شود، مى یاد بون منصفانه غیر  عنوان  تحت آن از حقوق علم در چه  آن

 در عاقل شخص یک که قـراردادى»:  اسـت شـده  تعریف  گونه این بودن منصفانه غیر 6میالدی 1 31 سال در جانسن علیه چسترفیلد آو

                                                           
4 - Unfair Contract Terms Act 1977. 
5 - Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation 1994. 
6 - Earl of chesterfield v. Janssen (1750). 
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 ایندیانا ایالت استیناف دادگاه میالدی 3913 سال در. «پذیرد نمی را آن نیز منصف و صادق درستکار، فرد یک و ندک نمى منعقد عادى حالت

 و  بزرگ عدالتى بى چنان متضمن که اسـت نـاعادالنه قراردادى»: است گفته ناعادالنه قراردادهاى  تعریف در 1کولو مک استیفلر دعوای در

 اگـر. کند مـى شگفتى اظهار آن بودن عادالنه  غیر  از  او شود، بـازگو صـحیح اندیشه و رأى صاحب شخص یک براى اگر که باشد  آشکارى  

 عدالتى بى قصد بیانگر  که قرارداد در موجود قرائن کمترین از دادگاه دهد، رنـج را آدمـى که  باشد زیاد چنان مثمن و ثمن میان تعادل عـدم

 .(31ص ،3191 پور، کاظم و نسب ساردویی)«بـرد خواهد بهره قرارداد ابطال هتجـ در بـاشد،  استفاده  سوء و

 و منصفانه غیر قـرارداد»: داد رأى گونه این 3من الیب علیه مندل ى پرونده در نیویورك ایالت نـظر تـجدید دادگـاه میالدى،  393 سـال در

 غیر و منصفانه غـیر حدى به قرارداد، انعقاد مکان و زمـان در حـاکم ى رویه و عرف گرفتن نظر در با که است قراردادى ، وجدان خالف

 .(23ص ،3133 شیروی،)«نـمود حکم آن مفاد اجراى به نـتوان که بـاشد متعارف

 رغی»: اسـت شـده یاد گونه این منصفانه غیر قراردادهاى از 9توماس، واکر مبلمان شرکت علیه ویلیامز ى پرونده در میالدى  396 سال در

 به منطقى غیر طور به که اسـت شـروطى همراه به قرارداد طـرفین از یکى بـراى دار معنى ى گزینه فـقدان مـعناى بـه عموماً  بودن  منصفانه

 که است غیرعادالنه قراردادی»: است شده گفته دیگری تعریف در یا( 33ص منبع، همان پور، کاظم و نسب ساردویی) «است دیگر طرف نفع

 به توجه با و بازار عرف تشخیص به که است آن کلی ضابطه و کند می قبول را آن شخص گیری، تصمیم در فریبی و اغفال یچگونهه بدون

 کاظم)برسد نظر به غیرعادالنه عقد، زمان وضعیت در قرارداد که باشد شده تنظیم طرفه یک ای اندازه به نظر مورد شروط موجود، مالی نیاز

 .(31ص ،3192 پور،

: کند مـى بیان 33«مـنصفانه غیر شـروط» ى واژه جاى به 31«تحمیلى  شروط«  عنوان  انـتخاب بـا نویسندگان از یکى  نیز  ایران  حقوق در

  طرف  به خویش تخصص یا اجتماعى اقتصادى، وضعیت از  استفاده  سوء  با طرف دو از یکى که هستند شـروطى تحمیلى شروط از منظور»

 .(11ص ،3162 کریمـى،)«ندک مـى تحمیل دیگر

 قدرت از سوءاستفاده با که شرطی»: از است عبارت تحمیلی شرط 3913 مصوب فرانسه کنندگان مصرف از حمایت قانون  1 ماده براساس

 ریفتع اما «است قدرت این از کننده سوءاستفاده طرف نفع به افراطی صورت به و شود می تحمیل دیگر طرف به قرارداد طرف یک اقتصادی

 که کنندگان مصرف و حِرَف صاحبان بین قراردادهای در شروطی»: از است عبارت که شد ارائه فرانسه  399 فوریه اول قانون در جدیدی

 .( 1ص منبع، همان)«.کند ایجاد کننده مصرف ضرر به متعاقدین تعهدات و حقوق بین معناداری نابرابری آنها، آثار یا موضوع

 با و شده تأکید بـودن طـرفه یک یا و استفاده  سوء و  بـودن  ظـالمانه ویژگـى جـمله از نـوعى معیارهاى بر غالباً د،ش ارائه که تعاریفى در

 شدن روشن بـه هـرچند شـده ارائه معیارهاى این. است شده گرفته قرار مقایسه مورد عقد زمان وضعیت در متعارف و  معقول انسانى رفتار

 با تا دهند مى  یارى  قضات به و کنند می کمک قـرارداد، ضـعیف طـرف از حـمایت در حـقوقى نـظام  دهى نساما و  قضات  حرکت جهت

 و قضات برخى سلیقگى کج از ترس که  داشت  توجه  باید اما بپردازند، مصادیق تشخیص به تعریف، در شده ارائه هاى گیرى جهت از استمداد

 ضرورى را بودن غیرمنصفانه شفاف مبانى ى ارائه معیارها، این از هدفمند گاه و  ناصحیح  هاى بـرداشت  ى نتیجه در قضایى آراى تشتت

 و عینى معیارهاى خالء که  نحوى  به شود؛ نمى برآورده است، آمده مزبور هاى تعریف در که آنچه با حقوقى نظام نیاز ، حقیقت  در ؛ سازد مى

 اساس بر که است قرارداد از حالتى قرارداد، بودن منصفانه غیر  گفت  توان مى  نهایت در. دارد وجود همچنان آن تشخیص بـراى مـحسوس

 از  ناشى  تواند مـى  حـالت این.شود مى قرارداد تر ضعیف طرف از برتر موقعیت داراى طرف ى استفاده سوء  موجب  دادرس قضایى برداشت

 منصفانه آن طرف یک براى قرارداد نتایج  در  است  ممکن نابرابرى این یا و باشد راداف زنى چانه توان یا و معاملى قدرت در طرفین نابرابرى

 . کند جلوه

 ایران قوانين در ضعف معيار: مبحث سوم
 تـعادل ضـرورت موضوع اما نیست؛ برخوردار چندانى ى پیشینه از ایران حقوق  در غیرمنصفانه و  عـادالنه  غـیر قـراردادهاى مفهوم و عنوان

 از که غبن خیار. دارد  اسالمى  حقوق درازاى به تاریخى است، خورده برهم او ضرر به تعادل که طرفى از حمایت و قرارداد  در  ضینعو

 از نیز دیده زیان و است  دیده  آسـیب  تعادل  این که است مواردى بر ناظر است،  ایران  حقوق در قـراردادى تـعادل ایجـاد ضرورت مصادیق

  که گردد بازمى شمسى 3131 سـال  بـه ایران حقوق در قراردادها بودن عادالنه غیر نوین ى نظریه رسوخ وجود این با.  است  نبوده اهآگ موضوع

 قرارداد ضعیف طرف از حمایت با رسمى طور به قانون این  در.  رسـید ایران وقـت مجلسین مشترك کمیسیون  تصویب  به  ایران دریایى  قانون

 حال در ایران حقوقی نظام در ادبیات این تدریج به.  است  شده بینى  پیش دادگـاه بـراى  قرارداد ابطال یا تعدیل حق خاص،  وعىموض  در

                                                           
7 - Stiefler v. McCullough (1931). 
8 - Mandel v. Liebman (1951). 
9 - Williams v. Walker-Thomas Furniture Co (1965). 
10 - Imposed Terms. 
11 - Unfair Terms. 
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 حقوق راهکارهای به ابتدا گفتار این در. شود می یافت آن اثر نیز مختلف چندجانبه یا دو معاهدات و دیگر قوانین در و است شدن نهادینه

 سایر بررسی به نهایت در و ایران الکترونیکی تجارت قانون  و کننده مصرف حقوق از حمایت قانون بررسی به سپس و دریایی قانون مدنی،

 .پرداخت خواهیم پرداخت خواهیم ضعیف طرف از حمایت خصوص در ایران در قوانین

 «غبن خيار» ایران مدنی قانون در ضعف معيار: گفتار اول
 کسی یعنی است گذاشتن کاله معنی به و است فریب و نیرنگ یعنی( خُدعه)خدیعه معنی به لغت در غبن. دارد نیگوناگو معانی «غبن» واژه

 ریشه(. 99ص ،2 ،3119  کاتوزیان،)کند پیدا تحقق غبن تا باشد کرده استفاده سوء دیگری کس اطالعی بی از و جهالت از نادانی، از باید

 از آگاهی و شهر به ورود از پیش و رفتند می ها کاروان استقبال به که را کسانی( ص) پیامبر. تاس نزدیک معنی این با نیز غبن تاریخی

 اختیار یافتند می مغبون سختی به را خود که کاروانیان به و فرموند نهی( رکبان تلقی) اقدام این از کردند می معامله آنان با واقعی بهای

 .(211ص ،  ،3131 کاتوزیان،.)تنددانس می خدعه و فریب را آن زیرا داند، فسخ

 آن از داد قرار طرف که حالی در شود، انجام واقعی بهای از زیادتر به تمیلکی گاه هر که، است این امامیه فقهای نزد در غبن اصطالحی معنی

 .(213ص منبع، همان)دهد می را معامله فسخ حق مغبون به باشد، فاحش اگر و، یابد می تحقق غبن نیست، آگاه

 در که ارزشی و شود انجام یا پرداخته باید که آنچه ارزش بین فاحش نابرابری نتیجة در ستد، و داد هنگام به که است زیانی غبن، بنابراین

 .رسد می آگاه نا طرف به گردد، می دریافت آن برابر

 تـعادل خـوردن  برهم  ى نتیجه در قرارداد فسخ موارد زا یکى عنوان به را غبن خیار امامیه، فقهاى  آراء  از تبعیت به نیز ایران  قـانونگذار

 به عوضین تعادل آن در که داده قراردادی به تن و است نبوده مطلع اقتصادی وضعیت از که طرفی از و  است  شناخته رسمیت به عوضین،

 .است کرده حمایت است، خورده برهم فاحشی نحو

 هر و بستاند بیشتر چه هر باشد؛ برنده ستد و داد در خواهد می کدام هر و کنند می لیتفعا خویش خاص نفع برای قرارداد طرف دو همیشه

 می منصفانه نه و است ممکن نه عوض دو کامل برابری بنابراین. ماند نمی برابر عوض دو کشاکش، این در که است طبیعی. بدهد کمتر چه

 این یعنی. بیند می اقتصادی پیشرفت الزمه را آن بلکه کند، می توجیه نهات نه را عوض دو بین نسبی تفاوت اقتصادی پویایی ضرورت. باشد

 نسبی، های نابرابری همین از و کند پیدا خود مالی های توانمندی و مکنت افزایش برای راهی قراردادها، براساس باشد تالش در هرکس که

 زیاد چندان شده، مبادله های ارزش نابرابری این گاه اما. نیست الزم قرارداد در عوض دو کامل برابری دلیل، همین به آورد، بدست سودی

 همین به. نماید می مخدوش را عدالت چهره که کند می جلوه زننده ای گونه به گاه و خورد می هم بر قرارداد اقتصادی تعادل که است

 در که متعاملین از هریک»:دارد می مقرر مدنی انونق 336 ماده در نابرابری این در قرارداد ضعیف طرف از حمایت جهت در گذار قانون دلیل

 «.کند فسخ را معامله تواند می غبن به علم از بعد باشد داشته فاحش غبن معامله

 نیز غربی کشورهای حقوق در. باشد فاحش که داند می غبن خیار ایجاد موجب زمانی را نابرابری م،.ق 336 ماده شد، بیان که گونه همان

 مفهوم همین بر ناظر دقیقا نیز است، شده مطرح عوض دو بین فاحش نابرابری یا عوض دو بین زننده تعادل عدم انعنو به که آنچه

 .( 3 ص ،3192 پور، کاظم)است

 تعیین ومانع باشند داشته دخالت مختلفی شخصی معیارهای است ممکن  خصوص این در. است «عرف» فاحش نابرابری این تمییز معیار

 های سلیقه و مختلف های انگیزه که شود تلقی قراردادی نوع هر برای انعطاف قابل معیاری تواند می عرف داوری اما. شوند کلی معیار

 تعیین عرف تشخیص در کامالً که معیارهایی از یکی. باشد داشته کننده تعیین نقشی آن در افراد اقتصادی های وضعیت حتی و گوناگون

 ماده دلیل همین به ،( 3ص ،3192 پور، کاظم ؛232-233ص ،  ،3131 کاتوزیان،)است قرارداد نعقادا بر حاکم شرایط مجموع است کننده

 انعقاد بر حاکم احوال و اوضاع دخالت است، داده قرار سنجش معیار عنوان به فاحش نابرابری تشخیص در را عرف که آن بر عالوه م،.ق 339

 «.گردد منظور باید نیز معامله شرایط غبن مقدار تعیین در»:دارد می مقرر باره این در و داند می مؤثر نیز را معامله

 این بـاید یعنى. است قرارداد انعقاد زمان نابرابرى این سنجش معیار که است  این  در عوضین فاحش  نـابرابرى  خـصوص  در  ذکر  قابل ى نکته

 که دارد  توقع  هرکس ندارد؛  خبر  آینده  از کس هیچ که است این واقعیت شد، گفته که طور همان. شود  ارزیابى  تراضى  هنگام بـه بـرابرى

 گـردد؛ تـأمین بـیشتر وى خواهى زیاده حس و کند پیدا قیمت افزایش است، خریده که را مالى. شود ختم او سود بـه آینـده حرکت روند

 که اسـت این شود، مـى استنباط فقها نظرات مجموع از آنچه اما ت،اس نموده غفلت ایران مدنى قانون در حکم این از ایران  قانونگذار هرچند

 .(61ص پور، همان منبع، کاظم)است محاسبه قابل معامله زمان در غـبن

 کاظم)کنند می بررسی قرارداد زمان در آن قیمت براساس صرفاً را عوضین تعادل به توجه نیز، انگلیس و آمریکا حقوق گوناگون مقررات در

 .(36ص ،3192 پور،

 بـه است؛ گرفته قرار  توجه  مورد مدنى قانون در مبنا این. است عوض واقعى قیمت از مغبون اطالع عدم غـبن، تـحقق اساسی شرایط از یکى

 ى نظریه مشهور«  . داشت  نخواهد فسخ خـیار اسـت بوده عادله قیمت به عالم معامله حین در مغبون اگر»:قانون این 333 ى ماده مـوجب
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 ،(ضرر  ال  ى قاعده)شود تلقى مغبون  بر  وارد ضرر از جلوگیرى آن، مبانى از یکى یا غبن، خـیار مـبناى اگر. است  هـمین  نـیز امـامیه قهاىف

 اکمح آن بر را اخیر ى قاعده و سـست اقـدام، ى قـاعده وجود دلیل بـه را غـبن خیار جایگاه تواند مى مبیع، واقـعى قـیمت از مغبون اطالع

 .(منبع همان)نماید

 غبن خیار تحقق عدم موجب را فاحش تفاوت  از  اطالع که مـذکور 333 ى مـاده شد، گفته غبن نوعی و عرفی معیار در که آنچه خالف بر

  غبن که است یىفـقها ى نـظریه تأثیر یادگار امر این اسـت؛ ایران حقوق در غبن معیار بودن شخصى ى نـظریه تـأثیر و نفوذ نشانگر داند، مى

 .(232ص ،  ،3131 کاتـوزیان،)اند دانسته مـى تراضى  عیوب از  را

 بودن فاحش صورت در قرارداد ضعیف طرف از حمایت جهت در و است غبن خیار ایران مدنی قانون در ضعف معیارهای از یکی بنابراین

 .است استناد قابل غبن، این از مغبون طرف آگاهی عدم و معامله قیمت

 ایران دریایی قانون: تار دومگف

 نظاره به صـراحت بـه ایران حـقوق در را بودن غیرعادالنه و بودن منصفانه غیر  ى نظریه  نـفوذ آن در توان مى که شاخصى قوانین از یکى

 .باشد مى فرانسه دریایى قـانون از اى تـرجمه  که   است 3131 مصوب دریایی قـانون نـشست،

 قراردادى دلیلى هر به هـرگاه داند؛ مـى طرفین قرارداد را مبنا نخستین دریایى، نجات  عملیات  اجرت  معیار تعیین در ون،قان این 313 ى ماده

: است آمده نیز  قانون  این 319 ى ماده در.  شد خواهد تـعیین دادگاه توسط نجات، عـوامل یا دهـنده نـجات اجرت مـبلغ بـاشد،  نشده منعقد

 مـمکن بـاشد، عـادالنه غـیر دادگـاه تشخیص به آن شرایط و شده منعقد آن تـأثیر تـحت و خطر حین در که نجات و مکک قرارداد هر»

 طرفین از یکى رضایت شود ثابت چنانچه موارد، کلیه در. شود داده تغییر یا باطل دادگاه وسیله به  طرفین از هـریک تـقاضاى به است

 یا زیاد العاده فوق یافـته، انـجام خـدمت نـسبت بـه قـرارداد در  مذکور  اجرت یا و است شده جلب اغفال یا هخـدع یا حـیله اثـر بر قرارداد

 «.نماید اعالم را آن بطالن یا داده تغییر را قرارداد طرفین، از یکى تقاضاى به تواند مى دادگاه است، کم

 تشخیص عـادالنه غیر و غیرمنصفانه قرارداد است الزم دریایى، نجات قرارداد رد دادگاه دخالت براى که بریم می پی فوق ى ماده بررسی  با

 حین در)شرط دو این وجود. باشد شده منعقد آن تأثیر تحت و خطر  حین  قرارداد اوالً، که است آن بر منوط تشخیصی چنین شود؛ داده

 شرط دو این وجود بنابراین نشود تلقی غیرمنصفانه قرارداد است ممکن نباشد دو آن از یکی اگر و است ضروری هم با( آن تأثیر تحت و خطر

 شده جلب اغفال یا و خدعه ى نتیجه در طرفین از یکى رضایت ثانیاً، باشد؛ می ضروری و الزم بودن منصفانه غیر و غیرعادالنه برای هم با

 قرارداد نفوذ عدم موجب است شده مقرر م.ق 211 ماده در که آنچه برخالف ا.د.ق 319 ماده در مذکور فریب و نیرنگ و خدعه این. باشد

 در عوضین تعادل عدم ثالثاً، گردد؛ می آن تعدیل یا و ابطال و قرارداد در دادگاه دخالت موجب دریایی نجات قرارداد در بلکه شود نمی

 را زیادی هزینه موجود، وضعیت از استفاده با طرف یک خواه باشد کم یا زیاد العاده فوق باید  قراردادی اجرت بنابراین. بـاشد گـزاف قرارداد

 به او تصمیم از اطالع نیز و دیگر طرف دوستی انسان احساس از استفاده با و موقعیت همان در خواه یا کند تحمیل قرارداد ضعیف طرف بر

 فوق گانه سه موارد همه در دادگاه بنابراین. ودش محرز دادگاه سوى  از  شرایط  این رابعاً، کند؛ مقرر کم العاده فوق را قراردادی اجرت کمک،

 ،3193 پور، کاظم و نسب ساردویی)باشد غیرعادالنه دادگاه تشخیص به که شود می تلقی غیرمنصفانه قرارداد زمانی و دارد اساسی نقش

 .(92-31ص ،3192 پور، کاظم ؛63ص

 مورد صریح بطور بودن غیرمنصفانه نظریه آن در که است شاخصی نینقوا از یکی ایران دریایی قانون شد گفته آنچه به توجه با بنابراین

 دادگاه تشخیص به و شود منعقد آن تأثیر تحت و خطر حین که قراردادی در چه چنان قانون این اساس بر. است گرفته قرار اشاره

 یا است شده جلب اغفال یا حیله یا خدعه هنتیج در قرارداد طرفین از یکی رضایت شود ثابت چه چنان یا و شود داده تشخیص غیرعادالنه

 تغییر یا و شود می باطل دادگاه توسط طرفین از یکی درخواست به باشد کم یا زیاد العاده فوق شده، انجام خدمت به نسبت قرارداد اجرت

 .شد خواهد داده

 ایران اسالمى جمهورى اساسى قانون 44 اصل کلى  هاى سياست  اجراى  قانون: گفتار سوم
 مواردی اصالح قانون ایران، حقوق  در قراردادی روابط در ضعف مفهوم شناخت خصوص در توجه قابل قانونى منابع از دیگر یکى تردید، بدون

 اساسی قانون  33 اصل کلی های سیاست اجرای و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون از

 از استفاده سوء  را  ماده این موضوع رقابتى ضد رفتارهاى مصادیق از یکى قانون، این  3 ى ماده «ط» قسمت. است رانای اسالمی جمهوری

 معاملی، یا زنی چانه نابرابری قدرت عنوان تحت غربی، قوانین در صرفاً آن از قبل تا که موضوعی. است کرده اعالم مسلط اقتصادى وضعیت

 تحمیل آنها از یکی که است شده احصاء برتر، و مسلط موقعیت این از سوءاستفاده برای مصداق شش ماده، از بخش این در. است بوده مطرح

 ماده(. 63ص ،3193 پور، کاظم و نسب ساردویی ؛ ص ،3192 الهیان، و الهیان ؛ 9ص ،3192 پور، کاظم)است غیرمنصفانه قراردادی شرایط

 اقتصادی وضعیت از استفاده سوء – ط:... است ممنوع شود، می رقابت در اخالل به منجر هک ذیل اعمال»:دارد می مقرر خصوص این در  3

 :زیر های روش از یکی به مسلط،
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 غیرمتعارف صورتی به خدمت یا کاال یک قیمت تغییر یا و حفظ تعیین، -3

 غیرمنصفانه قراردادی شرایط تحمیل -2

 بازار قیمت کاهش یا و افزایش منظور به تقاضا یا و عرضه مقدار تحدید -1

 خاص فعالیّت یک در رقیب های شرکت یا و ها بنگاه حذف یا جدید، رقبای ورود کردن مشکل منظور به مانع ایجاد -3

 .است نداشته قراردادهایی چنین موضوع با ارتباطی تجاری، عرف یا ماهیتی نظر از که شرایطی پذیرش به قراردادها کردن مشروط - 

 «.شود رقابت در اخالل به منجر که بصورتی ها، شرکت سهام و سرمایه تملّک -6

 سردرگمی و حیرت بر که معیارهایی از بردن نام جای به غرب، امروز حقوق در متداول روش با و غربی گذاران قانون شیوه به قانون این

 و ضعیف طرف یک وجود بر فرض ها آن در که است برده نام را مصادیقی خود، متداول و مرسوم شیوه برخالف و افزایند می قاضی

 طبقه وجود بر را فرض ایرانی گذار قانون گانه، شش بندهای این از هریک در. است برتر و مسلط اقتصادی قدرت دارای طرف سوءاستفاده

 وی از حمایت در عیس حقوق، نسبی برابری حفظ برای و است گرفته قرار مسلط اقتصادی وضعیت با نابرابر رقابت در که داده قرار ضعیفی

 هم باز نابرابر، زنی چانه قدرت یا و برتر موقعیت از سوءاستفاده خصوص این در سازی شفاف برای گذار قانون تالش علیرغم. است نموده

 شرایط تحلیل است، نظر مد ماده این در آنچه اما. شود می مالحظه قانون این در نوعی های شاخص به توسل و کلی معیارهای وجود

 .( 9ص ،3192 پور، کاظم)است غیرمنصفانه راردادیق

 1 /811/7  مصوب کنندگان مصرف  حقوق  از  حمایت قـانون: گفتار چهارم

 مصرف حقوق از حمایت قانون 3 ماده در که کننده، توزیع یا و هستند کننده تولید یا که است دسته دو عهده بر کننده مصرف حقوق تامین

 کنندگان، توزیع کنندگان، وارد کنندگان، تولید همه به: خدمات و کاال کنندگان عرضه: است کرده مشخص ونهگ این را افراد این کننده

 بر قانون شمول که هایی شرکت و ها مؤسسه ها، دستگاه همه همچنین و ای حرفه و فنی از اعم خدمات کنندگان ارائه و کاال فروشندگان

 کنند، می ارائه کننده مصرف به خدمت یا کاال جزئی یا کلی طور به و مستقیم غیر یا مستقیم ورط به و است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها

 .شود می اطالق

 در و رسید تصویب به خصوص این در قوانینی حقوقی، دکترین در او از حمایت ضرورت و کننده مصرف مفهوم طرح از بعد ایران حقوق در

. آورد وجود به کننده مصرف برای آن اجراهای ضمانت همراه به را حقوق از ای مجموعه داشت، دوجو این از پیش که ها سازمان برخی کنار

 .رسید تصویب به 33/11/3133 تاریخ در که دانست کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون باید را خصوص این در قانونی متن ترین مهم

 در مهمتر، هایی گام برداشتن در را امید های روزنه و است برداشته انکنندگ مصرف حقوق از حمایت جهت در جلو به گامی قانون، این

 ها سال باالخره. کرد باز قراردادها آزادی اصل به الزم حد از بیش اتکای نیز و قراردادها عمومی قواعد سنتی مرزهای از گذر خصوص

 نیاز باور و شد شکسته بود، جدید اقتصادی وضعیت نیازهای از گرفته الهام که قراردادها، حقوق جدید قواعد نفوذ مقابل در سنگین مقاومت

 .(93ص ،3192 پور، کاظم)گرفت شکل اقتصادی آزاد بازار در موجود حقایق بر مبتنی قواعدی به رسیدن و سنتی قواعد از عبور به

 عدالت صحنه پیشگامان های امگ و بخشید مضاعف جهشی است، نبوده سابقه بی آن از قبل هم چندان که، را حرکتی قانون این تصویب

 .بخشید بیشتری سرعت اجتماعی عدالت به رسیدن برای را خواهی

 و کاال  کنندگان  عرضه  بین مواضعه و سازش هرگونه» : از است عبارت تبانی که است آمده تبانی تعریف در قانون این اول ماده 3-  بند در

 اساس بر عـادالنه غـیر شـرایط تحمیل یا خدمات و  کاال  عرضه یا تولید نمودن محدود یا کیفیت کاهش یا قیمت افزایش مـنظور به خدمات،

 «.معامالت در عرف

 یا و تولید محدودیت یا و کیفیت کاهش قیمت، افزایش جهت در که خدمت، و کاال کنندگان عرضه بین سازش و توافق گونه هر ماده این در

 3 ماده در. است شده شناخته تبانی مصادیق از شود، کننده مصرف به غیرعادالنه ایطشر تحمیل موجب نهایت در و باشد خدمت عرضه

 یا کیفیت آوردن پایین یا عرضه کاهش موجب که خدمات، و کاال کنندگان عرضه سوی از شرایط تحمیل و تبانی گونه هر نیز قانون همین

 وارده خسارت دوبرابر معادل حداکثر نقدی جزای به مرتکب ون،قان همین 39 ماده اساس بر و است شده محسوب جرم شود، قیمت افزایش

 .شد خواهد محکوم

 .است معامالت در عرف غیرعادالنه، شرایط تشخیص معیار قانون، این یک ماده   بند براساس

  812 /1 /7  مصوب الکترونيکی تجارت قانون: گفتار پنجم
 می مقرر ماده این. است شده تصریح غیرمنصفانه شروط تاثیر عدم به نیز 36 مادة در 31/31/3132 مصوب الکترونیکی تجارت قانون در

 بهتر عبارت به«  .نیست مؤثر کننده مصرف ضرر به غیرمنصفانه شروط اعمال وهمچنین فصل این مقررات خالف شروط از استفاده»: دارد

 به کننده مصرف ضرر به توانند نمی خدمات و کاال دگانکنن ارائه و فروشندگان طرفین، بین بروزاختالف صورت در قانونی مقررة مطابق
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 فاقد تحمیلی شروط گونه این و بود خواهد حاکم قرارداد بر شروط، آن جای به مزبور قانونی مقررات و کنند استناد منصفانه غیر شروط

 .(32ص ،3192 الهیان، و الهیان ؛96ص ،3192 پور، کاظم)ندارند اجرا قابلیت و اعتبارند و مشروعیت

 

 مقررات و قوانين سایر: گفتار ششم
 از ناشی یا آنها تمام تقریبا که ،.است نموده استفاده بودن منصفانه و بودن عادالنه های واژه از ایرانی گذار قانون نیز دیگری مختلف قوانین در

 در فوق نظریه نفوذ هستندکه المللی بین هداتمعا و قوانین یا و بودن غیرمنصفانه و غیرعادالنه نظریه تأثیر تحت کشورهای قوانین ترجمه

 :کرد خواهیم اشاره آن به زیر در اختصار به. است قراردادها حقوق در انصاف و عدالت عنصر دخالت ضرورت نگرش بیانگر و مشهود آنها

 یا نمودن اثر بی منظور به ،متعاهد های طرف»: دارد می مقرر که 36/ /3136 مصوب( اکوتا) اکو تجاری نامه موافقت قانون 21 ماده -3

 ضد قواعد تهیه به نسبت نامه موافقت این شدن االجرا الزم از پس سال یک ظرف غیرمنصفانه تجاری های رویه و شکنی قیمت از جلوگیری

 قیمت ضد ماتاقدا بر حاکم که مزبور قواعد. کرد خواهند اقدام شود، رعایت شکنی قیمت ضد اقدامات اجرای در است قرار که شکنی، قیمت

 «.شد خواهد پیوست نامه موافقت این به و تدوین باشد، می شکنی

 و تجهیز برای الزم های هزینه و مخارج»: است شده مقرر آن در که 3133/3/23 مصوب نفت شرکت قرارداد قانون   ماده 1 بند -2

 بین حسابداری صحیح روش برطبق و منصفانه و عادالنه راساسب پگوپکو، شرکت ادارات یا اداره انداختن کار به و اداره و کارمندان استخدام

 کدام هر مزبور، مخارج از قراداد این طرفین و شد خواهد تسهیم شود، می انجام مورد هر در که عملیاتی یا عمل به بنا قرارداد، این طرفین

 (96ص ،3192 پور، کاظم)«.نمود خواهند پرداخت و داشته عهده بر را خود به مربوط سهم

 می رقابتی مباحث به راجع که« 3» ماده در ،«تونس دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین هوایی نقل و حمل موافقتنامه قانون» -1

 .باشد

 بند ،«جنوبی آفریقای جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین گذاری سرمایه از متقابل حمایت و تشویق نامه موافقت قانون» -3

 .باشد می غیرمنصفانه تبعیض به راجع که مکرر 3 دهما دوم

 .نماید می غیرمنصفانه های سیاست از سخن که «ازمیر عهدنامه» - 

 مکلف را اجرایی های دستگاه 21 ماده در که اسالمی شورای مجلس 36/33/3191 مصوب «کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون» -6

 از تعاونی و خصوصی بخش های شرکت با قرارداد انعقاد در الحاقی، قراردادهای و «قراردادها نمودن عادالنه» و تراضی ایجاد منظور به نموده

 (. 3ص ،3193 احمدی، و زاده تقی)نمایند استفاده یکسان های فرم
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 نتيجه گيري

م نخواهد داد و از طرفی دیگر هیچ فرد درستکار عادلی آن قرارداد غیرمنصفانه قراردادی است که هیچ فرد عاقل و فریب خورده ای آن را انجا

به عبارت دیگر، اگر شرایط اضطراری طرف ضعیف نبود او هرگز به شروط گزاف طرف قوی، تن نمی داد و مجبور به . را نخواهد پذیرفت

رارداد، به هر یک از طرفین معامله، در قانون مدنی ما، به منظور حمایت از طرف ضعیف ق 336مقنن در ماده . انعقاد قرارداد نمی گردید

قانون دریایی  319همچنین، در ماده . صورتی که در معامله غبن فاحش وجود داشته باشد، بعد از علم به غبن، حق فسخ معامله را داده است

، به هریک از طرفین قرارداد ، که نظریه غیرمنصفانه بودن قرارداد در آن بطور صریح مورد اشاره قرار گرفته است3131ایران مصوب سال 

 و داده است تشخیص دادگاه آن را غیرعادالنه و شود منعقد می آن تأثیر تحت و خطر حین که در قراردادی در چه حق داده است که چنان

 خدمت به تنسب قرارداد اجرت یا است شده جلب اغفال یا حیله یا خدعه نتیجه در قرارداد طرفین از یکی رضایت شود ثابت چه چنان یا

 .تغییر آن را توسط دادگاه درخواست نمایند یا ابطال قرارداد و باشد، کم یا زیاد العاده فوق شده، انجام
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 منابع و مراجع

 
 .6ج رایانه، جهان: تهران ،3چ فارسی،-انگلیسی فرهنگ(. 3131)منوچهر کاشانی، پور آریان [3]

 .دانش گنج: تهران ،3چ فارسی،-انگلیسی بهمن، حقوقی نگفره(. 3113)بهمن آقایی، [2]

 ایران، حقوق و فقه منظر از آن آثار و بیمه قراردادهای در غیرمنصفانه شروط(. 3192)محمدابراهیم الهیان، و مجتبی الهیان، [1]

 .33-3صص تابستان، و بهار ،3ش نهم، دوره فقهی، های پژوهش پژوهشی-علمی مجله

 تجارت قانون« 36» ماده به نگاهی با ایران حقوق در غیرمنصفانه شروط جایگاه(. 3193)افشین احمدی، و ابراهیم زاده، تقی [3]

 .بهار ،31ش سوم، سال خصوصی، حقوق پژوهش فصلنامه الکترونیکی،

-علمی)دادگستری حقوقی مجله قرارداد، بودن غیرمنصفانه های مؤلفه(. 3191)جعفر سید پور، کاظم و محمد نسب، ساردویی [ ]

 .11-11 صص پاییز، ، 1ش ، 1 سال ،(ژوهشیپ

 حقوق بر تأکید با لو کامن حقوق در قراردادی شروط بودن وجدان خالف و غیرمنصفانه نظریه(. 3133)عبدالحسین شیروی، [6]

 .31- صص پاییز، ،33ش چهارم، سال قم، عالی آموزش مجتمع مجله استرالیا، و آمریکا انگلستان،

 .2ج سیاسی، علوم و حقوق دانشکده انتشارات: تهران ،3چ عدالت، سوی به گامی(. 3119)کاتوزیان، ناصر [1]

 . ج سهامی، شرکت انتشارات: تهران ،3چ قراردادها، عمومی قواعد(. 3131)ـــــــــــ [3]

 ،31ش دادگستری، حقوقی مجله راهکارها، و مبانی اضطراری؛ معامالت در مضطر از حمایت(. 3193)جعفر سید پور، کاظم [9]

 .13-9صص زمستان،

 انتشارات: تهران ،3،چ(رویکردها و مبانی مفهوم،) قرارداد ضعیف طرف از حمایت راهکارهای(.3192)جعفر سید پور، کاظم [31]

 .فکرسازان

 های پژوهش مؤسسه حقوقی، های پژوهش مجله قراردادها، عمومی قواعد دیدگاه از تحمیلی شروط(. 3162)عباس کریمی، [33]

 .31- 1صص ،3ش اول، سال دانش، شهر حقوقی
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