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 و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی  گذارقانون ارادۀ 

مهدی کریمیان راوندی، غالمعلی سیفی زیناب، قاسم محمدی
 

 چکیده 

و نقش   گذار قانون عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ    ه اصواًل اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموع   
قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این   10  قاضی وابسته است. حسب مادۀ

های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال آزادی مطلق نبوده و برنامه 
که   است  مطرح  سؤاالت  حد   گذار قانون این  چه  ضرورت می   تا  به  توجه  با  اقتصادی، تواند  های 

و ع رفاهی  بهره اجتماعی،  با  نقش مرانی  قراردادی  آزادی  تضییق  و  توسعه  در  خاص  قوانین  از  مندی 
داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی 

دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، می   از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح 
در اجبار   با   هیئت   موجود  که  نتایج  این  و  تقسیم شده  و ساختاری  ارکانی  اجبار  نوِع  دو  به  قراردادی 

که اواًل   های قضایی به دست آمده بر این برآمد داللت دارد محاکم، منابع علمی و رویه  ی استقرا در آرا 
ده و در صدور آرا حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرصورت  به   دادگاه ها

شود. تأکید می   در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی  ویژه به های قضایی  و نیز در رویه 
برای  مقنن  موردنظر  اغراض  تراضی طرفین درصدد تحصیل  نتایج  بر  ارادی حاکم  فوق  قدرت  چون 

دنی داللت بر اجبار ارکانی قانون م   190بهبود زندگی مردم است. ثانیًا موارد مندرج در بندهای مادۀ  
ناپذیرند موجود بوده و عدول   انشاضرورتی در    عنوان به کلیۀ توافقات،    دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در 

ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به 
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 د که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده وشون می   رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی 
.را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد ها  آن 

پذیر، قواعد رفع تبعیض،  ، محیط رقابتنیتحسنمساوات مدنی، حقوق بنیادین،  :  واژگان کلیدی
 مصالح عامه 

 مقدمه
عامدانه  قراردادی  اجبار  نتایج  محدودیت  یا  سلب  به  غیرقانونی  و  قانونی  از  اعم  قرارداد   به 

ترین دلیل مداخالت قانونی و قضایی در عقود حمایت است که در مفهوم عام ضامن انجامد. مهم می 
تا  بود.  که حتی از نظر مفهومی  آنجا    نفع جمعی و در مفهوم خاص مؤّید سالمت قراردادی خواهد 

تر شدن ساختار بوده بدون آنکه در اخالت قانون در قراردادها سبب معقول و منصفانه نتیجۀ عملی مد 
  لۀ اصلی این تحقیق در پنج فرضیه تدوین شده است.  ئارکان قرارداد تغییری ایجاد کند. مس 

این   در  اجبار  از  منظور  دارد.  وجود  حداکثری  تا  حداقلی  اجبار  عقود،  تمامی  در ساختار  اواًل 
ها و رفع نیازهایی است که در نظارت، حمایت و مقابله با  ناشی از لزوم تحقق ضرورت   مقاله اجبار

پوشی کامل یا نسبی از  هایی که موجب چشمشود. ضرورت می ۀ طرفین مؤثر واقع جانبیکخواست 
 های حاکمیتی خواهند بود. اغراض شخصی در قرارداد به خاطر منافع عمومی و برنامه

قانون مدنی نیز گویای این نوشتار است. دخالت   10به امکان عدول از مادۀ  ثانیًا تسمیۀ مقاله  
ه در قرارداد داللت بر سلب کامل اراده و مداخلۀ نسبی قانون نیز به ِاعمال تغییراتی جانبهمهمطلق و  

شماری از ساختار آن داللت دارد. در حالی که تصرفات کلی یا جزئی قانون در در عناصر انگشت
ا متبادراراده،  را  عمومی  اهداف  نفع  به  خصوصی  قراردادهای  تحول  با  می  مکان  ترجیح  ولی  کند 

 ی است. ئمداخالت جز
های  شدن به برنامهثالثًا قرارداد اجباری ابزار تحقق اهداف فراارادی در عقود است که برای نایل

از قرارداد  در  خود  شرع کمک  مفروض  و  عرف  عقل،  بهمی  قانون،  توسل  با  تا  اجبار،    گیرد  میزان 
قرارداد مدیریت شود. در نتیجه قرارداد اجباری اسلوب حقوقِی مؤثر در تحصیل نتایج خاص قانون 

  شود.می قضایی ظاهر یاست که در آرا 
الزام  عدولرابعًا  اجباریهای  قرارداد  و  قواعد عمومی  مشترک  وجه  قانونی  در  می  ناپذیر  باشد. 

»اجبار ارکانی« و ضرورت تغییر در اجزایی از قرارداد »اجبار    قانون مدنی  190عقود، رجوع به مادۀ  
تلقی  حقوقی  اعمال  تشکیل  در  الزم  مقدمۀ  ارکانی  اجبار  که  توضیح  این  با  است.    ساختاری« 

خواهد بود. ها  آن   هویتی یا هویت ناقصشود. مثاًل فقدان اهلیت یا عدم قصد و رضا موجب بی می 
از قرارداد  تا زمانی که  امکان مداخلۀ ساختاری و تحقق    بنابراین  ارکانی واجد هویت نشود  لحاظ 
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ان به اهمیت تفکیک بین این دو نوع اجبار  دانحقوقشود. در مواردی  نمی  اهداف ثانوی در آن میسر
بین آن   هایدانند در حالی که با دقت بیشتر، تفاوت می  را از یک سنخها  آن  توجه بوده و هر دوی بی

 شود.  می دو در چگونگی تشکیل و تحصیل نتایج قراردادی معلوم 
قانون در مواردی بدون مداخله در ارکان، در ساختار مداخله کرده و حتی محاکم ناچار    خامساً 

از ارادۀ باطنی شده و ارادۀ مفروض قانونی در قرارداد را درنظر از اجبار می  به عدول  گیرند. غرض 
ها، موضوع  قانون مدنی شامل قصد و رضای طرفین، اهلیت آن  190درج در مادۀ  ارکانی موارد من

انتقاالت با سند رسمی را نیز   معین و مشروعیت جهت معامله است که فقدان هر یک حتی ثبت 
   کند.می مخدوش 

مقّوم   سؤالشاید   کدام  دارد؟  وجود  مالزمه  ارکانی  و  ساختاری  اجبار  بین  آیا  که    هیئت  شود 
و است؟    قرارداد  قرارداد  در  اجبار  یا  قرارداد  به  اجبار  مقّوم  وجه  یک  کدام کدام  در  تحوالت  از 

ساختاری یا تحوالت در وجه ماهوی قرارداد، سبب تحقق نفع عمومی است؟ آیا نفع جمعی همان  
 منافع عمومی است؟ 

ارکانی    اجبار ارکانی از قواعد عمومی بوده و تحوالت ساختاری در بستر سالمت  در پاسخ اوالً 
مالزمهمی  حادث قرارداد  ساختار  و  ارکان  بین  و  دومیای  شود  از  اولی  تبعیت  نوع  صورت به  از 

 اجباری وجود دارد. 
قراردادی است ولی اجبار ساختاری صرفًا مقوم اجبار خارجی بر   هیئت  ثانیًا اجبار ارکانی مقوم 

ومی تلقی شود یعنی اجبار ساختاری باشد بدون آنکه از قواعد عم می   شاکلۀ ظاهری و باطنی قرارداد
پایین  ماهوی  اهمیت  از  درجه  یک  ماهوی  لحاظ  و از  بوده  برخوردار  ارکانی  اجبار  به  نسبت  تری 

های ی که با الزامات و ممنوعیت نحو به تحصیل نتایج شکلی موردنظر مقنن بیشترین کارکرد آن است.  
مدنظر   آنچه  خاطر  به  قراردادی  چیدمان  در  ایجاد   گذار قانون قانونی  تغییراتی  حتی می   است  کند. 

 های قراردادی معین یا نامعین برای تحقق هدف مزبور استفاده کند. ممکن است از قالب 
با   توافقات  از  قانون  اغراض  بوده و  قرارداد  نفع عمومی در  اجبار ساختاری جایگاه تحقق  ثالثًا 

ب تغییر ماهیت قرارداد به خاطر  که مداخالت قانون حتی سبآنجا    شود تامی  تمسک به آن محقق
 شود.می  اهمیت صبغۀ عمومی آن

مت ارتباط  موجب  عقود  در  ساختاری  تحوالت  است ل  قابرابعًا  عمومی  و  خصوصی  حقوق 
شود. می  ی که به خاطر انتفاع عمومی از تراضی، عالوه بر طرفین برای جامعه نیز نفع ایجادنحوبه
ت  طوربه عمومی  منافع  با  جمعی  نفع  به  فاوت کلی  جمعی  نفع  اجمال،  به  ولی  دارند.  زیادی  های 

مندی ضمنی جامعه از آثار منفی یا  مندی عینِی جامعه از توافقات تعبیر ولی منافع عمومی بهره بهره 
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 گردد. کنیم که این موضوع به نقش قرارداد در توزیع عدالت برمیمی مثبت قرارداد تعبیر
حوزه  از  یک  هر  حکومت  و  تمیز  اصول  یا  عمومی  حقوق  قواعد  و  اصول  از  اعم  حقوق  های 

قراردادی روابط  در  خصوصی  حقوق  جنبهای  قواعد  واجد  شاید  که  و  مشکل  است  عمومی  های 
هم انفکاک  هرگونه  ترسیم  لذا  برسد.  نظر  به  حقوقی  نامعقول  عمل  از  قرارداد  عنوان  سلب  وزن 

ا با  بود.  اراده  موصوف خواهد  امکان مداخل  عنوانبهین توضیح که حاکمیت  تام    ۀیک اصل مدنی 
را  توافقات  در  عمومی  نتیجه  ، دهدنمی  حقوق  عقود  در  آزاد  ارادۀ  فقدان  با  ای  چون  مواجهه  جز 

کند.  می  ها دورو منظم نخواهد داشت و ما را از قرارداد حاصل پیوند اراده   االجرا الزم دستورالعملی  
م ح  قابلدر  را نیز  عمومی  نظم  و  حسنه  اخالق  عمومی،  نفع  گرفتن  نادیده  امکان  خصوصی  قوق 

رابطه این  در  مانعی  فراقراردادی  اجبارهایی  چون  یک  می  ندارد.  به  رسیدن  برای  نتیجه  در  باشند. 
و اثرپذیری نتایج حاصل از مداخلۀ حقوق عمومی و خصوصی معتقدیم.   نتیجۀ عقالیی به دادوستد

ت در ظاهر  که  و هرچند  مفهومی  ایهام  این  رفع  در  مؤثر  عنصری  قرارداد  و ساختار  ارکان  بین  مایز 
رسیدگی  و  قانونی  اجبارهای  قلمرو  در  حقوقی  بین  دوگانگی  واقع  به  ولی  بود  خواهد  قضایی  های 

 های حقوق عمومی و خصوصی پیوند ناگسستنی برقرار است. ضرورت 
شود تصور  و    شاید  موجر  روابط  انتق1356  مستأجرکه  سهم،  باال  شرکت  مسئولیت   الشرکه 

و اجباری...  محدود  قرارداد  عینی  امکان مصادیق  و  بوده  فرضی  مصادیق  صرفًا  موارد  این  ولی  اند 
برداشت نفع عمومی از جمیع عقود ضمن حفظ ارکان وجود دارد. بنابراین قرارداد اجباری از لحاظ  

تر و بر برخی کمتر سایه افکنده و  مفهومی هویت حقوقی جامعی است که بر برخی قراردادها بیش
قراردادهای عادی  در بستر  منافع عمومی  قرارداد عادی  ها  آن  شود ومی  سبب ترجیح و حفظ  به  را 

تا برنامهمی  تبدیلای  مشدده  ها نیز  های مفروض قانونی محقق شود. ناگفته پیداست که دادگاهکند 
ه  صماند ولو طرفین مخاو حامی منافع جامعهاز ایدۀ ترجیح نفع عمومی تبعیت کرده    در صدور آرا 

 دو شخص حقوق خصوصی باشند. 
مقالۀ پیش رو در راستای بررسی اهمیت عدول از نتایج قراردادی ناشی از توافق ارادۀ طرفین به  

از هر یک از مباحث نظری مزبور وجود دارد ولی در   آثار تألیفی منفکی  خاطر منافع عمومی است. 
 یکپارچه مطرح شود. طور بهتالش شده تا موارد مرتبط  این مقاله

 تعریف قرارداد اجباری  .1
قرارداد، ضرورت   در  قانون  مداخلۀ  است.  آن  تعریف  مقدمۀ  اجباری  قرارداد  عناصر  شناسایی 

تأثیر قواعد حقوقی بر اراده، تحصیل اغراض قانون و    تغییر روابط قراردادی به خاطر مصالح برتر، 
در   اهداف عمومی  دربر  فرایندتحقق  را  مزبور  عناصر  اجرا  تا  بر  می   تشکیل  اجباری  قرارداد  گیرد. 
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اراده در  قانون  تغییرناپذیر  دارد  مداخالت  استناد  انشایی  ارادهنحوبههای  که  ارادای  ی   ۀمافوق 
را تغییر داده و این مداخالت با الزام در ها  آن   ند وضعیت حقوقیامتعاملینی که قرارداد را امضا کرده

کاستی افزودن  و  زواید  نزدیک حذف  است  حقوق عمومی  با  مرتبط  اصواًل  که  اهدافی  به  را  آن    ها 
و  می  قانونی  الزامات  از  ناشی  کلی  قواعد  بر  مبتنی  اجباری  قرارداد  پس  خواست دربردارندکند.  ۀ 

یا عدم شک  پدیدهلحاکمیت در تحقق  اعتبار است. در صورتی که در گیری  های حقوقی در عالم 
صورت  به  تر بوده و ارتباطش با حقوق عمومی آن را این قرارداد، اجبار به برخی اصول از بقیه مهم

 دهد. می ابزار موجد تعهدهای مفروض حقوقی قرار
 ترجیح منافع عمومی بر خصوصی .2

آرا از   یانشاهای عمومی در  شود. توجه به جنبهمی   وجهها تهای قضایی به ضرورت در رسیدگی 
باشد.  می   فرض محاکم در رسیدگیمنافع شخص و جامعه پیشل  قابهای آن است. رابطۀ متنشانه

تأثیر   در نتیجه سیستم قضایی با توسل به این رویکرد پاسخ مناسبی به انتظارت متداعیین داشته و 
 خاصی در رفع مخاصمات دارد.  

توجیه  ثانیًا  عمومی،  نیازهای  رفع  در  مؤثری  عنصر  اواًل  عقود  عمومی  جنبۀ  به  محاکم  توجه 
متقابل انواع  تحقق  ابزار  ثالثًا  و  اراده  در  قانونی  مداخالت  در  با جنبۀ عمومی قبولی  از عقود    فاوتی 
نفع جمعی نیست   تأمین  باشد. در حالی که صرف مداخلۀ قانون در توافقات خصوصی ضامنمی 

مداخله ابزار  ای  بلکه  قانون  خود  که  بود  خواهد  با  سوءاستفادکارا  بتواند  دادگاه  و  نبوده  اجرا  در  ه 
 رد.  رجوع به ارادۀ عمومی دربارۀ سرنوشت قضایی قرارداد تصمیم گی

بدون  اجباری هرچند  قرارداد  در  منافع عمومی  ترجیح  با هدف  قانونی  تحمیل شرایط  بنابراین 
باشد. قرارداد اجباری ابزار مؤثری در ترجیح عملی منافع می  رضایت، به حکم قانون بوده و معتبر

  ممکن نیست یعنی در حالت عادی در جاییای  عمومی است ولی ترجیح نفع عمومی به هر بهانه
امکان   نهاد  زیستیهمکه  دارد  برای تحقق حقوق و  منافع عمومی و خصوصی وجود  های عمومی 

در مداخله کند. ولی  انشایی طرفین  ارادۀ  در  نباید  منفعت    منافع عمومی  تزاحم،  در فرض  نهایت 
تخصیص   در  حقوقی  مرجحات  وجود  اجباری  قرارداد  وجودی  فلسفۀ  چون  دارد  ترجیح  عمومی 

 معه است.  منابع به نفع جا
های بافت   ی معابر، نوسازی و احیا  ۀ های عمرانی، حفاظت از آثار باستانی، توسعضرورت پروژه 

زمین  محدودیت  سبز،  فضای  توسعۀ  از فرسوده،  برخی  کاربری  تغییر  امکان  عدم  کشاورزی،  های 
نیاز تعاونی  به زمین برای مسکن، ضرورت تجدید قرارداد اجاره و غیره از مصادیق اجبار   ها امالک، 

حقوق  سلب  در  عمومی  منافع  ترجیح  رویکرد  در  است.  عمومی  منافع  خاطر  به  قرارداد  به  قانونی 
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های عمرانی و عمومی، قانون در مواردی اجازۀ تملک اجباری به مالکانۀ اشخاص برای اجرای پروژه 
 صراحتاً   گذار قانون ان آن را »تأمین غیرتوافقی« نامیده و معتقدند  دان حقوق که برخی    دهد می   نهادها را 

توافق در قیمت، رغم  به حقوق مالکانه، اصل را بر توافق گذاشته است. اما در صورتی که  درخصوص  
نهاد   به  معامله  موضوع  انتقال  از  کند   ربط ذی مالک  صورت   تأمین   خودداری  گیرد. می   غیرتوافقی 

طرح   الوهعبه  اجرای  راستای  در  ایران  حقوق  خصوصی در  حقوق  بر  عمومی  حقوق  عمرانی،  های 
نیز خصوصی  مالکیت  به  احترام  لزوم  بر  اسالم  دین  در  هرچند  دارد.  است.   تأکید  ترجیح   شده 

(. هرچند از نظر برخی توافق با مالک، باالتر از قیمت عادله مغایر نظم 70و    58:  1388بهشتیان،  ) 
 (.359:  1399محمدی و نوری،  )   ه و فاقد اثر است عمومی بود 

 منظوربهاواًل برقراری امنیت اقتصادی؛ ثانیًا توزیع عادالنۀ ثروت و ثالثًا لزوم مداخله در قرارداد  
کند.  می  رسیدن به عدالت عمومی مثلثی است که اهداف ترجیحی قانون از قرارداد اجباری را تبیین

برای اجباری  قرارداد  نتیجه  از    در  خود  اهداف  حقوقی، اجرا ضمانتتحقق  متناسب    های  کیفری 
دادگاه است  موارد ممکن  برخی  در  و  بوده  قرارداد    ها برخوردار  تعدیل  و  ابطال  به اصالح،  وادار  را 

کند. به همین دلیل در این مقاله مبانی رجوع قضایی به قرارداد اجباری به ترتیب از جهت قانونی  
چانه قدرت  ایجاد  منع  شامل؛  بنیادین،  حقوق  از  حمایت  تبعیض،  رفع  ناروا،  فشار  منع  زنی، 

ظر عرفی شامل؛ نامعقول بون روابط قراردادی،  سوءاستفاده از حق، حمایت از حقوق رقابت و از ن
 شود.  می نیت، از جهت شرعی شامل نفی ضرر، اضطرار و ضرورت بررسیرعایت ُحسن

 . مبانی قانونی قرارداد اجباری 3
از    گرفته و امکان تضییق آن نیز  نشئت    ان معتقد است آزادی قراردادی از قانوندانحقوقیکی 

دارد  وجود  قانون  نظریه328:  1381زیان،  کاتو)  توسط  این  هرچند  اجتماعی   (.  و  فلسفی  نظر    از 
ولی در عمل محدودیتدرخصوص   بیان شده  قراردادی  آزادی  اراده و  های  تفاوت اصل حاکمیت 

قراردادهای اجباری پیدایش  بوده و سبب  نفع عمومی  دیگر  ای  شود. نظریهمی   قانونی عقود ضامن 
با   مساوی  را  قراردادی  نامحدود  قراردادآزادی   ,Basio, Tanya &, Ilcan, Suzan)  داندمی   نفی 

از  (.  9 :2013 طرفین  محرومیت  موجب  اراده،  خارجی  تحقق  در  ضوابط  فقدان  که  شرح  این  به 
های  عدالتیشود. طبیعتًا تعدی به حقوق افراد از نتایج آزادی مطلق اراده بوده و بی می  مزایای قرارداد

ها  شود. در اصل الزام می  ناتوانی در برخورداری شایسته از قرارداد  متعاقِب آزادی مطلق اراده، سبب
محدود در  قانونی  متعّدد  محذورهای  دادگاهو  و  داشته  نقش  قراردادی  آزادی  به نمی  هاکردن  توانند 

  12شعبۀ    11/1/1378-29وفق دادنامۀ    بهانۀ حفظ منافع عمومی به حقوق طرفین لطمه بزنند. مثالً 
قم عمومی  پرونده دادگاه  در  اتوبان، ای  ،  اجرای  برای  خواهان  اراضِی  تصرف  خاطر  به  شهرداری 
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نتایج  رأی    (. با بررسی263:  1393پورسلیم بناب،  )  محکوم به پرداخت بهای عادالنۀ زمین شد.
برخی می  تأییدی حاصلقابل نظر  از  است.  نفع عمومی  با  ترجیح  منافع،  تعارض  در  اواًل  که  شود 

ارتباط، تمایزاتی وجود داشته و فساد غالبًا موارد تعارض منافع را رغم  به منافع  میان فساد و تعارض  
نیستند فساد  موارد  جزء  منافع  تعارض  موارد  همۀ  ولی  گیرد  برمی  در  درخشان، )  نیز  و  وکیلیان 

ضرورت 274:  1399 ثانیًا  ثالثًا    تأمین  (.  و  نیست  اشخاص  حقوق  به  تجاوز  مجوز  عمومی  نفع 
های تحمیلی سلب مالکیت  باید از عهدۀ مخارج و هزینه  ربطذیحسب مقررات قانونی نهادهای  

به    برایند حتی  اشخاص  اموال  به  تعرض  درصدد  که  دلیل  این  به  را  نهادها  محاکم،  مواردی  در  یا 
م  خسارت  جبران  به  هستند  عمومی  منافع  کنند.  خاطر    93099702213دادنامۀ    موجب بهلزم 

شعبۀ    11/6/93  مورخ از  تهران  105صادره  حقوقی  مطالبۀ  ای  پروندهدرخصوص    دادگاه  عنوان  با 
اراضی خواهان که محل عبور کابل قرار گرفته  بهای  نیروی برق  توزیع  های برق فشار قوی شرکت 

اذن  موجببهخواهان   بدون  خوانده  که  شده  مدعی  اجاز  دادخواست  طرح    ۀ و  اجرای  در  وی 
به نصب دکلبرق اقدام  اقدام،  رسانی  این  به خاطر  از داخل ملک وی کرده و  های برق فشار قوی 

ملک از حّیز انتفاع خارج شده است. دادگاه پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس اراضی مزبور 
غیر رقابلرا  بهای  پرداخت  به  محکوم  را  خوانده  و  تشخیص  است انتفاع  کرده  اراضی  به    ، وز  چون 

های عمومی، عمرانی  استناد الیحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت جهت برنامه
انقالب، خواهان مستحق دریافت ارزش ملک است که در    1358و نظامی مصوب   شورای عالی 

، 93یص و مستندًا به مواد  این پرونده دادگاه به حق به استناد نفی ضرر، دعوای خواهان را وارد تشخ
انون آیین  ق  198و    515،  519و مواد    انون مسئولیت مدنیق  3و    2،  1قانون مدنی و مواد    30و    38

دایر بر تصرف اراضی و ابنیه برای اجرای   1346سازمان برق ایران مصوب  18و مادۀ  دادرسی مدنی
برقطرح  بر جبران خسارت  های  به محکومیت شرکت خوانده  در  می  حکم صادررسانی،  کند که 

نیز می   تجدیدنظرخواهی  قابلیت رأی    در  1شود.تأیید  خواهان  مالکیت  به  تعرض  با  اواًل  موصوف 
با   مواجهه  در  تسلیط  قاعدۀ  ثانیًا  است.  الضرر  قاعدۀ  مغایر  که  حالی  در  است  شده  سلب  انتفاع 

در مانحن فیه حسب  شود.  می  نیازهای عمومی با محدودیت، تضییق و بعضًا با سلب حق مواجه
قانون سازمان برق ایران امکان محدودیت یا سلب مالکیت از مالک وجود داشته و قوانین    18مادۀ  

 عام بر ضرورت جبران خسارت در این رابطه حکومت دارد. 
نظر  اجتماعی  می  به  مفاهیم موجود  به  قانونی  مفاهیم  ارجاع ظاهر  با  اجباری  قرارداد  در  رسد 

 
1. http://www.ara.jri.ac.ir 
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با توجه    گذارقانون ی مؤثر بوده و  گذارقانون در نتیجه مفاهیم اجتماعی در    شود.می  عدالت محقق
ها در صدور احکام از آن شود که در نهایت دادگاهمی   هایی در قانون به نیازها سبب ایجاد ضرورت 

 کنند.  می ها تبعیتضرورت 
قانون اگر هدف  با ضرورت   تأمین  بنابراین  الزامًا  باشد  اجتماعی  مرتبط  های  مصالح  اجتماعی 

بوده و اگر هدف قانون برقراری نظم عمومی باشد ابزار تحقق این هدف خواهد بود. ناگفته پیداست  
اختیار به  مواردی  در  بزنند.  می  که حتی طرفین  قراردادی خود دست  قدرت  انقیاد  به  طور بهتوانند 

 صادی قرارداد است. های اجتماعی و اقتکلی آنچه در اعمال اجبارهای قانونی مؤثر است جنبه
های اجتماعی آن  جنبه بینیپیشبا این توضیح که اواًل تحقق مصالح مفروض قانونی در عقود با 

جنبهمی   صورت  از  غرض  بیگیرد.  با  قضایی  نظام  مقابلۀ  قرارداد  اجتماعی  تحقق های  و  عدالتی 
عام برنامه عمومی  راههای  توسعۀ  مثل  محدوالمنفعه  تشدید  نتیجه  در  در  دیتهاست.  قانونی  های 

ی که قوانین با منع یا الزام افراد  نحو بهمنافع متضاد خصوصی با نفع جمعی است  قابلعقود معلول ت
عدالت   تحقق  در  قرارداد  انعقاد  از  منع  یا  انعقاد  به  اجبار  از  اعم  حقوقی  اعمال  برخی  انجام  به 

به نفع عدالت اجتماعی  ای ستهکوشند تا در گردش سالم سرمایه نقش برج می اجتماعی اثرگذارند و 
 داشته باشند.  

در توافقات است که با تشدید    گذارقانونجویانۀ  ثانیًا تحقق عدالت اقتصادی از اهداف مداخله
های عام و  شود. جنبهمی  نفع عمومی و خصوصی، مداخلۀ قانون در اجزای قرارداد نیز بیشتر  قابلت

اقتصادی و  اجتماعی  آثار  مبدأ  قرارداد  م  خاص  در  که  قرار    قابلمتفاوتی است  هرگونه سوءاستفاده 
ۀ توصیف مختصری دربارۀ تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی ناشی از مداخلۀ دولت ئدارد. با ارا 

عقود بررسی  در  بند  این  در  تبعات  می   آنچه  دارای  که  است  اجباری  عقود  قانونی  مبانی  شود 
 ثر است. اقتصادی در عقود بوده و در رویۀ قضایی نیز مؤ

  زنینفی سلطۀ مالکانه و چانه .3-1
که فرض  رسد سلطه، استیال و غلبۀ قدرت معامالتی یکی بر دیگران درحالی است  می  به نظر 

برابری همه وجود دارد. سوءاستفاده از سلطه، آزادی قراردادی را با چالشی جّدی در توزیع عادالنۀ 
رفتارهای    قابلها برای تحقق عدالت در ملیل دادگاه کند. به همین دمی   منابع و ثروت عمومی مواجه

دهند. مفهوم آیۀ شریفۀ »الّناس مسّلطوَن َعلی َاموالهم«  می  طرفین دعوا واکنش نشان  ۀ طلبانفرصت
به انواع انتفاع است ولی مفهوم    شانبرداری از اشیای تحت تمّلکمبتنی بر اختیار اشخاص در بهره 

مفهوم   به  و  آن  حقوقی  عام  مفهوم  از  متفاوت  و  بوده  دیگر  نوعی  از  اجباری  قرارداد  در  سلطه 
 باشد. می  »خودمنفعتی«
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چانه  اصل  دیگری در  با  مذاکرات  قرارداد طی  هر طرف  و  بوده  بازرگانی  مهارت  قرارداد  در  زنی 
چانه  با  تا  دارد  بیش تالش  امتیازات  کند.  زنی  کسب  دیگران  از  نتیجه تری  چانه   در  قدرت  زنی، فقدان 

عدالتی همراه خواهد کرد. واژۀ سوءاستفاده از موقعیت قرارداد را با خطر سوءاستفاده از انحصار و بی 
قراردادی، معادل سوءاستفاده از موقعیت مسّلط نیست. چون ممکن است بنگاهی مسّلط نباشد ولی 

ابزاری در تحمیل شروط   عنوان به وضیح که سوءاستفاده از موقعیت قراردادی  سوءاستفاده کند. با این ت 
قراردادی  روابط  بر  شاید  که  است  برخورداری  شخص  معامالتی  توان  برتری  از  ناشی  غیرمنصفانه 
و  رابطۀ عموم  از قدرت مسلط  و سوءاستفاده  قراردادی  از قدرت  بین سوءاستفاده  نباشد. پس  مسلط 

من  دا خصوص  وجود  شخص وجه  هر  و  بوده  مسلط  موقعیت  از  اعم  قراردادی  برتر  موقعیت  و  رد 
مسلطی قدرت قراردادی برتر ندارد در حالی که دارندۀ قدرت قراردادی برتر بر رابطۀ موصوف مسلط 

ه از موقعیت قراردادی با شروط غیرمنصفانه، شروط تحمیلی و نابرابری در قدرت سوءاستفاد است.  
نتیجۀ سوء زنی عجین است. اصوالً چانه  قراردادی  از موقعیت  قرارداد جانب یک مدیریت   سوءاستفاده  ۀ 

آن شخص تمام تالش خود را در چیدمان اجزا و عناصر قرارداد به نفع خود داشته و  موجب به است که  
ناشی از تقصیر را عرف ناعادالنه  تغافل عمدی یا  تا نمی   از منافع دیگران غافل است که این   انگارد. 

برخی معتقدند سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی یا تخصص یکی از طرفین به ضرر دیگری که  آنجا  
 . (75:  1381کریمی،  )  از مصادیق تحمیل شروط قراردادی است. 

بقای   و  ثبات  در  امنیت  سلب  موجب  که  بوده  قرارداد  هنجاری  لوازم  از  تحمیلی  شروط  نفی 
تلقمی  قرارداد سوءاستفاده  برای  دلیل  همین  به  ورق شود.  دارندۀ  اختراع  کردن  با    ۀی  باید  اختراع 

روبه مشکل  با  را  جدید  دانش  به  دیگران  دسترسی  کند.سوءرفتار،  چالی،  )  رو  نفط  : 1388درزی 
ها بین های سوء اقتصادی حاصل شده از عقود دادگاهفرایند(. در نتیجه برای عدالت و مقابله با  42

کنند. اساتید معتقدند در ترجیح هنجارهای  می  یجادزنی تعادل امتضاد سلطه و توان چانه  ۀدو واژ
انواع نظام  در  بر یکدیگر  این نظام های حقوقی روش مختلف  در  برای  های متفاوتی وجود دارد.  ها 
های حقوقی، در تحقق گیری از ابزارهایی فراتر از تکنیکها با بهره تعادل میان حقوق بنیادین، دادگاه 

 (. 88: 1399بایی و ترابی، با) کوشند.می عدالت اجتماعی
 منع فشار ناروا  .3-2

فشار   است.  ناروای غیرقانونی  فشار  با  مقابله  اسباب  از  و  قانونی  فشار  اجباری موجب  قرارداد 
در  ذهنی تلقی  اثرگذار  ناروا  فشار  بهمی  تصمیم  ناروا  فشار  سلب    رغمشود.  در  اضطرار  با  تشابه 

مندی از انتخاب خواهد و سبب اضطرار عمدی ناروا در بهره   رضای به معامله شدت بیشتری داشته
کلی وضعیت مضطر نتیجۀ عمد نیست بلکه نتیجۀ شرایط درونی اوست که تأثیر عوامل طور  بهبود.  
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اروا توسط دادگاه دلیلی برای  باشد. جلوگیری از فشار ن می  خارجی برخالف فشار ناروا در آن ناچیز
قانون  به  تقلب نسبت  اواًل سوءاستفاده و  ناعادالنه شود.  منافع  تعلق  مانع  تا  قرارداد است  ورود در 
ثانیًا فشار ناروای ناشی از عیب اراده ثالثًا تحمیل شروط غیرمتعارف قراردادی ابعاد مختلف بررسی  

 شود.  می   فشار نارواست که به ترتیب بررسی
از توجه دادگاه  الف( رأی    که وفقآنجا    ها مستور نیست تاسوءاستفاده و تقلب نسبت به قانون 

اداری    هیئت  10/6/1397مورخ    17  -20 از حق    منظوربه عمومی دیوان عدالت  منع سوءاستفاده 
ۀ اسناد و مدارک مالی ناظر بر پرداخت دستمزد و  ئجهت احراز تسویه حساب کارگر با کارفرما، ارا 

قانونی یعنی سند پرداخت وجه به کارگر و وصول واقعی دیون قانونی ضرورت دارد وگرنه ذمۀ  مزایای
در  است.  مشغول  کماکان  وحدت  کارفرما  رأی  فراغت  رویتأیید  دین،  تأدیۀ  در  اصل  اواًل  مزبور  ۀ 

واقع خالف  مثبته  مدارک  و  اسناد  تحصیل  صرفًا  نه  است  ذمه  از  نظم    ؛واقعی  با  کاری  رابطۀ  ثانیًا 
مثبته   مدارک  و  مالی  اسناد  اساس  بر  باید  دین  پرداخت  و  داشته  ارتباط  جامعه  معیشت  و  عمومی 

ظاهری و فارغ  صورت  به  تجاری وصول ثبوتی شود نه صرفًا اخذ این اسناد بر اساس مدارک اثباتی
  از واقعیت خارجی. ثالثًا کارگر طبقۀ ضعیف قرارداد کار تلقی شده و در رسیدگی به وضعیت کاری 

های آمره و حمایتی قانون کار نیز توأمان لحاظ گردد و هر نوع تحصیل رسید و مدرک وی، باید جنبه
فشار ناروا بر کارگر    جهتبهشود. بنابراین کارفرما  می  پرداخت خالی از وجه نوعی فشار ناروا تلقی

این موضوع ممکن است در جریان فعالیت وی در کارگاه برگۀ تصفیه حساب بدون تاریخ بگیرد و  
 موجب ایراد فشار ناروا به وی شود.  

شده تشکیل  اراده  عیب  اثر  در  که  قراردادهایی  در  »ناروا«  عبارت  اصواًل  کار  ب(  به  نیز  اند 
کند. از طرفی می  جدی به قصد واقعی طرفین وارد   ۀرود. فشار ناروا نافی قصد نبوده بلکه لطممی 

از ناچاری به خاطر ا جبار بیرونی اقدام به قرارداد کرده یا از اجبار محیطی  در فشار ناروا طرف یا 
پذیرد. بنابراین فشار ناروا امکان متأثر کردن ُکّل جامعه به خاطر  می  را   حاکم بر شرایط قراردادی آن

سبب   معامالت  در  تبانی  دیگر  طرف  از  و  داشت.  خواهد  را  غیرمتوازن  شرایط  از  برخورداری 
ثر تمرکز  دارایی،  ناروای  فشار  اختصاص  که  است  عمومی  منافع  حفظ  در  چالشی  و    گونهاینوت 

مجری عدالت مسئول است یا    عنوانبه  قضائیهغیرمتعارف قراردادی بر جامعه بوده و قوۀ    رفتارهای
و   اداری  مسئولیت  از  گریز  یا  خسارت  جبران  مسئولیت  از  گریز  که  صوری  قراردادهای  مورد  در 

موجب فشار ناروا به منافع عمومی است و دولت و نهادهای  مالیاتی از اسباب انعقاد بوده و خود  
 نظارتی از ابزارهای قانونی مؤثر برای گریز از آن برخوردارند.  

دادگاه عمومی حقوقی   3شعبۀ   30/6/93مورخۀ  9309970222900728ج( دادنامۀ شمارۀ 
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  3بطالن بندهای  مربوط به دعوای خواهان علیه شهرداری شهریار به خواستۀ صدور حکم بر اعالم  
دارای  توافق   4و   خواهان  شرکت  که  این شرح  به  بود.  خواهان  شرکت  و  نفر    1800نامۀ شهرداری 

جلسۀ مزبور را قباًل خریداری اراضی موضوع صورت ها  آن  مسکن  تأمین  کارگر نیازمند مسکن، برای
جلسۀ  ق صورت کند. طبمی  ساز به شهرداری مراجعهوکرده و شرکت مزبور برای اخذ مجوز ساخت

عمده قسمت  واگذاری  به  مجبور  خواهان  پالکای  مزبور  به    ها از  ساخت  مجوز  اخذ  قبال  در 
بندهای   در  شهرداری  اواًل  است  مدعی  خواهان  وکیل  بود.  شده  با  توافق   4و    3شهرداری  نامه، 

از  ای  نامشروع پرداخته و خواستار تمّلک بخش عمده  وضع دو مقررۀ   طرفه خود بهتحمیل ارادۀ یک
نامه  توافق   4و    3های مربوط به شرکت موکل و دو بند فوق مغایر قانون است. ثانیًا اندراج بند  زمین 

آرا  طبق  حتی  و  بوده  تسلیط  اصل  و   هیئت  مکرر  یخالف  منع شده  اداری  دیوان عدالت  عمومی 
نامۀ مزبور کاماًل توافق   4و    3ایگان زمین نماید. ثالثًا بندهای  تواند الزام به واگذاری رنمی  شهرداری

باشد. وکیل  می  طرفه شهرداریتحمیلی است که مقرون به رضای باطنی نیست بلکه مبّین قصد یک
 تأمین  مزبور مقرر داشته تنها مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص، مصالح اجتماعی است و

فیه  دهد که در متنازعمی   اندازی به مایملک افراد را ازۀ دستمصالح عمومی به نهادهای عمومی اج
بندهای   بطالن  اعالم  به  حکم  دادگاه  و  نداشته  وجود  مصلحتی  جلسۀ  صورت   4و    3چنین 

موصوف شعبۀ  رأی  دهد که پس از تجدیدنظرخواهی ازمی  مابین خواهان و خواندهفی 24/4/1388
 1کند. تأیید می  را  راض تجدیدنظرخواه آندادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد اعت 29

بررسی شده است که  رأی  های بعدی مشخص شد که در تقریرات یکی از اساتید ایندر بررسی
به حق معتقدند اواًل وجدان عمومی چنین رفتارهایی را ناعادالنه دانسته و نظام حقوقی ساختار منع  

با  ثانیًا در فقه اکل    تحصیل نامشرع ثروت را در درون خود برای مقابله  این امر ایجاد کرده است، 
دارا شدن   بارز  از مصادیق  قراردادها  از حق در حقوق  ثالثًا سوءاستفاده  و  بوده  باطل مطرح  به  مال 

سبب تأمینباشد  می  بدون  اجاز  هرچند  حکومت  به  اجتماعی  را  ۀ مصالح  افراد  مالکیت    سلب 
در  می  نظر  به  عالوهبه(.  22و19  :1399/1  میرشکاری، )  دهدمی  عمومی  نهادهای  اقدام  رسد 

باشد. مردم نهادهای عمومی را مجری قانون دانسته و  ای  گیری از مجوزات قانونی نباید سلیقهبهره 
، ناآگاهی و ناتوانی ورزیکه بعضًا بر اثر غرض   کنند در حالیمی  را حکم قانون تلقی ها  آن  اعمال

متناقضی تفاسیر  دستخوش  مصوبات  اجرای  و  شده  تخلفاتی  مصوبات  اجرای  در  قانون  فهم    در 
توانند با توسل به می  گردد که عدالت توان پذیرش آن را ندارد در حالی که دادرسان در این راستامی 

 
1. http://www.ara.jri.ac.ir 
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اجر مانع  یا  کرده  جلوگیری  غیرمنصفانه  قراردادهای  اجرای  از  عمومی  قانون نظم  غیرقانونی  ای 
سوءاستفاد توانایی  معتقدند  اساتید  شوند.  مجریان  ناصحیح  تفاسیر  از    ۀحسب  طرفین  از  یکی 

که است  تحمیلی  شروط  تحقق  موجب  و  داشته  نابرابری  در  ریشۀ  قراردادی  آنمی  قدرت  را   توان 
 (. 79: 1381 کریمی، ) نابرابری معنادار نامید.

 منع تبعیض  .3-3
ت  حقوقی  نظر  تبعیضاز  را  دیگران  به  بعضی  غیرقانونی  و می   رجیح  قانونی  اقدامات  نامیم. 

بوده و از دالیل ِاعمال محدودیت قراردادی    قضایی برای رفع تبعیض در تمّتع برابر اشخاص مؤثر
است. در حقوق کار توجه به برخورداری از حقوق و مزایای برابر مثل مرخصی، تعطیالت، دستمزد  

برای کارگران   یا درهیئت  توسطو...  و تشخیص  امکان   های حل اختالف  به  توجه  حقوق مصرف 
ستاد    خرید و  رقابت  شورای  توسط  دیگران  بر  بعضی  ترجیح  عدم  و  همه  برای  خدمات  و  کاالها 

 تنظیم بازار از این موارد است.  
از دان حقوق  سوءاستفاده  معتقدند  و   ان  کاالها  انحصاری  توزیع  سبب  اقتصادی،  برتر  سلطۀ 

موقعیت خدما  از  برخورداری  در  فروشندگان  و  خریداران  بین  تبعیض  در  و  شده  معامالتی   های ت 
های حقوقی ساز تبعیض و نابرابری (. که این موارد زمینه 119 : 1393محقق داماد،  )   مشابه مؤثر است

 21شعبۀ    93/ 6/ 30  مورخ   9309970905600740  و اجتماعی نیز خواهد شد. در دادنامۀ شمارۀ 
دعوای خواهان به طرفیت معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی خصوص    در  لت اداری دیوان عدا 

استان گیالن به خواستۀ الزام به اعالن اصلی بودن قبولی خواهان در گزینش استخدامی و حذف عنوان 
رفع تبعیض و فقدان دلیل بر ترجیح متقاضیان استخدام بر یکدیگر مطرح و حکم به   منظور به ذخیره؛  

نیز همان تأیید    نفع خواهان صادر شده که در دادگاه تجدیدنظر  به حق رأی    در  1شد. رأی  مزبور که 
وط ثانیًا ناروا بودن درج شر  ، اواًل حفظ عدالت قراردادی در توزیع امتیازات برابر بین رقبا  ، صادر شده

در  قانونی  ادلۀ  به  غیرمرجح  ترجیحی  منع  ثالثًا  و  نبوده  مطرح  مسابقه  به  ورود  حین  در  که  ثانوی 
 باشد.می   برخورداری از منافع قراردادی از علل عرفی و قانونی منع تبعیض ناروا در عقود 

 حمایت از حقوق بنیادین  . 3-۴
  تأمین  اند ولیشان خواستهای است که طرفین از توافق طبیعت ساختاری قرارداد احترام به نتیجه 

حقوق بنیادین در قرارداد یا خارج از آن وظیفۀ دولت است. ارتباط حقوق بنیادین با حقوق عمومی 
می آن  حفظ  برای  قوانینی  تدوین  به  وادار  را  تامقنن  بنیادیآنجا    کند  حقوق  به  توجه  حاکم  که  ن 

 
1. http://www.ara.jri.ac.ir 
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 برآزادی قراردادی بوده و امکان محدودسازی آن وجود ندارد. 
، کنوانسیون اروپایی حقوق 1948حقوق بشر    ۀی نیز در اعالمیالمللبین  ۀاز نظر برخی در عرص 

ی حقوق سیاسی و  المللبین، میثاق  1961، منشور اجتماعی اروپا  1950های اساسی  بشر و آزادی
توجه جّدی به    1966ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  لمللابینو منشور    1966شهروندی  

 . ( Zwemer, 2007: 1&6) حقوق بنیادین شده است
تقسیم کرده نوع رسمی و ضمنی  دو  به  را  بنیادین  در حقوق  ها  آن  اند.برخی حقوق  آنند که  بر 

م ضمنی  بنیادین  حقوق  ولی  است  قانون  از  موادی  صراحتًا  حقوقی  قاعدۀ  رسمی  بر  بنیادین  بتنی 
پذیرش وجدانی انسان از حقوقی خواهد بود که از ملزومات زندگی مدنی است. مثل حق آموزش  

یک حق بنیادین ملی یا حق برخورداری از   عنوانبهدولت در ساماندهی و ابقای مدارس    ۀکه وظیف
به  منظوربهبهداشت   که  است  بنیادینی  حقوق  از  که  جامعه  سالمت  سطح  در   رغمارتقای  نقصان 

  .(402: 1397 موالئی، ) ۀ مصادیق در ضرورت وجودی آن تردیدی نیستئارا 
دادگاهطور  به  و  بوده  همراه  بنیادین  حقوق  نقض  خطر  با  قراردادی  مطلق  آزادی  بدون  کلی  ها 

یک اصل   عنوانبههایی به حقوق بنیادین  ضرورت بر تصریح این موارد، در مواجه با چنین پرونده 
با آزادی قراردادی محدود نمیکنمی   توجه شود ولی آزادی قراردادی به ند. در نتیجه حقوق بنیادین 

بنیادین در رویمی  خاطر تحقق حقوق بنیادین محدود   یقضایی آرا   ۀ شود. برای حمایت از حقوق 
 مختلفی وجود دارد.  

وحدت  وفق شمارۀ  رویرأی  دیوان   هیئت  26/6/1398مورخ    781ۀ  بر عمومی  کشور  عالی 
بیمه زم ال در  ثالث  شخص  بیمه  قانون  آمرۀ  احکام  بودن  مادنامهالرعایه  ب  بند  موضوع    115  ۀهای 

پنج برنامه  توسع  ۀسالقانون  بوده    1389مصوب    ۀپنجم  نفس  مادون  بنیادین   عنوانبهنیز که   حقوق 
 شده است.   تأکید

محدودیت بیشتر  آنکه  بنیادینتوضیح  حقوق  از  حمایت  خاطر  به  قراردادی  که  های  است  ی 
آنآزادی قراردادی  بنیادین  های  با هدف حفظ حقوق  در عقود  قانونی  و مداخالت  نادیده گرفته  را 

می تجاری  ثبات  و  قرارداد  بقای  تعادل،  هم موجب  گونهاشوند.  قلمرو    ن  در  برخی  نظر  از  که 
نیز را   تأمین  بهداشت  جامعه  سالمت  که  است  بنیادینی  حقوق  زمرۀ  در  می   دارو    کند. تأمین 

 تأمین   تواند مانعی درنمی  ( و قراردادهای خصوصی100:  1393کریستین لنک و روبرتواندورنو،  )
 (.  P.Weber, Maine, 1986: 2&56) این نیازهای عمومی باشند

از منظر متفاوتی نیز عدم اعتبار قرارداد محجورین، حمایت از طرف ضعیف، منع سوءاستفاده  
طور  بهباشد.  می   امکان اسقاط ازدواج از موارد احترام به حقوق بنیادیناز جهل طرف قرارداد، عدم  
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دادگاه  ۀخالص  که  است  موضوعاتی  در  منعکس  بنیادین  حقوق  خارجی  در آثار  تلویحًا  ها 
 تواند موجب بهتر شدن زندگی مردم شود. می اند کههای خود آن را مورد توجه قرار داده رسیدگی 

 منع سوءاستفاده از حق  .3-۵
مندی غیرمتعارف از حقوق مزبور در ه مفهوم سوءاستفاده از حق، استفادۀ نابه جا از آن است. بهر 

بهره می   موقعیت اقتصادی و اجتماعی دیگران اخالل ایجاد کرده و به منافع عمومی لطمه  گیری زند. 
قو  بوده و  با استضعاف متقاضی کاالها و خدمات همراه  قراردادی  از موقعیت  آن غیرمنصفانه  با  انین 

طلبانه در عقود شوند. هرچند که قرارداد جامع منافع کنند تا مانع اعمال ترفندهای منفعت می   مقابله 
نفع عمومی   تأمین   متضاد متعاملین است ولی به اعتقاد برخی از منظر حقوق عمومی هدف قانون از

 :Wheeler, 2008)   شودی م   برقراری باالنس مؤثر میان منافع متضادی است که از توافق نصیب جامعه

تقسیم 14 -12 شخصی  و  نوعی  گروه  دو  به  را  حق  از  سوءاستفاده  مصادیق  ما  »قصد می   (.  کنیم. 
و  ماهوی«  و  شکلی  ضوابط  »نفی  معقول«،  حد  از  »تجاوز  قانون«،  به  نسبت  »تقّلب  اضرار«، 

ایجاد»زیاده  شخص  اجتماعی«  »هویت  خاطر  به  که  است  نوعی  مصادیق  از  وند. ش می   خواهی« 
ی و منع دسترسی جامعه به موضوعات نوین ر ِاعمال تحدیدات رقابتی نامشروع در عرضۀ دانش، فناو 

نیز حق  می   ابداعی  از  سوءاستفاده  مواردی  در  و  باشد  سوءاستفاده  نوعی  مصادیق  از   جهتبه تواند 
ند هویت مدنی( ایجاد شده و جنبۀ فردی آن غالب است. مان )  »ضعف شخصیتی« است که به خاطر 

و دماغی که در این موارد دادگاه توجه جدی به سن رشد طرفین در هنگام   های خاص فیزیکی وضعیت 
 جلوگیری شود. ها  آن   انعقاد قرارداد دارد تا از سوءاستفاده نسبت به هویت مدنی 

از مصرف  برنام  ۀنامآیین کنندگان خودرو و  مقررات حمایت  قانون اصالح  آن،  چهارم    ۀاجرایی 
اجرای سیاستکش  ۀتوسع و  اصل  ور  را    44های  از حق  منع سوءاستفاده  مورد   صراحتبهموضوع 

عالی  عمومی دیوان   هیئت  20/7/1389مورخ    716ۀ شمارۀ  رویرأی وحدت  اند. وفقتوجه قرار داده 
زوجه موجب تحقق شرط وکالت در طالق نیست.    نشوز   دلیلبهازدواج مجدد زوج با اجازۀ دادگاه  

اند که امکان سوءاستفاده های مشابه به این نتیجه رسیدهها با بررسی پروندهبا این توضیح که دادگاه
نامه های مزبور وجود داشته و حسب قاعدۀ اقدام، حق طبیعی که  و تقلب نسبت به قانون در وکالت

با برای    نیتحسنبرای شخص  دارد  زوجهوجود  و  نداشته  وجود  ُمغِرض  تمکین  ای  شخص  از  که 
 کند شایستۀ حمایت قضایی نخواهد بود.می  نسبت به همسر خود خودداری

پرونده  شعبۀ  ای  در  در  که  اقامۀ    42دیگر  با  خواهان  بود  مطرح  تهران  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شمارۀ   رسمی  سند  ابطال  معاملۀ  بطالن  خواستۀ  با  همسر    3/3/91مورخۀ    78504دعوایی  علیه 

نامۀ محضری به معامله ملک  سابق خود را اقامه دعوا کرد و مدعی شد خوانده با استناد به وکالت
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ردیف اول که برادرش بوده    ۀبه خواند   3/3/91... مورخۀ  ۀ  سند رسمی شمار  موجببه موضوع دعوا  
تقلب با  ولی  وی  مصلحت  و  غبطه  رعایت  بدون  انتقال  این  که  است  کرده  رعایت    و  اقدام  بدون 

دادنامۀ   گرفته.  صورت  و سایر شروط  ثمن  قید  در  وی  و صالح    9309970222501300صرفه 
که    29/9/93مورخۀ   بود  رسیدگی  این  اذعان  موجببهنتیجه  دادگاه  پرونده می  آن  این  در  دارد 

د  فقدان دلیل در رعایت غبطۀ موکل، انتقال مزبور ایرا   جهت بهداشته و    موکل ضرورت   ۀ رعایت غبط
 1شود.تأیید می دارد. که در نهایت حکم به بطالن معامله و سند رسمی داده که در مرحلۀ تجدیدنظر 

این ارتباط  تفسیر و  از حق  رأی    در  شود که دادن می  مشخص  صراحتبهبا بحث سوءاستفاده 
برای اختیار  ایجاد  با  اشخاص  به  اختیارات ها  آن  حق  دارای  موکل  اذن  حسب  وکیل  دارد.    مالزمه 

قانونی جهت دخل و تصرف در امور و اموال وی است ولی این اذن مقدمۀ نادیده گرفتن مصالح او  
نبوده و قواعد اجباری و ارادۀ مفروض قانون از هویت دادن به عقدی که با سوءاستفاده و تقلب در 

قدام به  تخصیص اموال متعلق دیگری به خود یا غیر همراه باشد استنکاف کرده و دادگاه در نهایت ا
متعاقب حقوقی  اعمال  هم می  بطالن  گونهانماید.  جواهر   ن  صاحب  عمرو    2که  به  زید  اگر  گفته 

امور هستی اگر زید کل اموال عمرو را به دیگران بخشیده و احتمال زیان   ۀبگوید تو وکیل من در هم
باطل   ، برود ارادۀ مفروض  می  وکالت  در  قاعدۀ اجباری  و مصلحت موکل یک  شود. رعایت غبطه 

 شود. می قانون بوده و بر عقد وکالت و هر عقد نیابتی دیگر حمل
 حمایت از رقابت . 3-6
است   رقابت  حقوق  پیدایش  موجب  عمومی  اقتصاد  از  منع  53:  1387زرکالم،  )  حمایت   .)

بر  ها  آن  احبان سرمایه و دلیل سلب قدرت کنترلهای قانونی بر صانحصار دلیل ِاعمال محدودیت
نظرمی  بازار به  مؤثرمی  باشد.  لوازم  از  رقابت  و    رسد  انحصار  منع  تجارت،  در  قانون  مداخلۀ 

قدرت  دارای  بنگاِه  و  بوده  خصوصی  نهادهای  سوءاستفادۀ  سبب  انحصار  است.  اقتصاد  مدیریت 
می گردش سانحصاری  در  خود  منافع  محورّیت  با  بدونتواند  باشد  اثرگذار  با  آنکه    رمایه  واقع  به 

قراردادی   منافع  کسب  در  افراط  علل  از  انحصار  چون  شود.  هماهنگ  جامعه  اقتصادی  جریان 

 
1. http://www.ara.jri.ac.ir 

»ولو وکل علی کل، قلیل و کثیر قیل الیصح، لما یتطرق من احتمال یعنی ولو قال زید لعمرو )انت وکیلی فی کل .  2
قلیل و کثیر( )من احتمال الضرر( بأن یعتق کل عبیده، و... و یهب کل امالکه، و نحوه ذلک )و یندفع الحال( ای: 

المصلحه( فما فعله و کان مصلحه صح و مالم یکن مصلحه و کان ضررا لم یصح«. )نجفی، حاله الضرر)باعتبار  
1369  :429.) 
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مبادلۀ جانبیک در  غیرمنصفانه  شرایط  تحمیل  است.  بازار  به  محصول  کارآمد  عرضۀ  مانع  و  ه 
عرض  فروش   ۀ کاالها،  و  تمّلک  ادغام،  عرضه،  از  امتناع  از    انحصاری،  تکمیلی  شروط  بر  مبتنی 

با دست رقابت  حقوق  که  حالی  در  انحصارند.  از  جنبۀ مصادیق سوءاستفاده  با  اقتصاد  در  اندازی 
راهبردی خود در منع انحصار مؤثر است. برخی معتقدند دولت با مداخله در قراردادها در راستای  

کاستی بر  رفع  بیشتر  مزبور  مداخلۀ  و  داشته  مکمل  نقش  دارد.  کارآییها  ابتنا  قرارداد    اقتصادی 
 (. 280: 1399زاده کبریا، نبی)

انحصار وضعیتی است که از طرف یک یا چند شخص یا بنگاه اقتصادی ایجاد شده و موجب 
و ِاعمال محدودیت در   سلطۀ اقتصادی در مواردی از قبیل تعیین قیمت، تعیین حداقل و حداکثر تولید 

د. تأثیر ناگوار تمرکز ثروت در دست تعداد قلیلی از افراد، تأثیر شو ورود یا خروج اشخاص به بازار می 
دسترسی عادالنۀ   قابل که در م   انکار نیست. در حالیسوء آن بر رفاه عمومی در ایجاد انحصار قابل 

مردم به کاالها و خدمات هدف کنترل بازار در توزیع عادالنۀ ثروت است. برای تحقق عدالت توزیعی 
های رسیدگی به جرایم که حتی دادگاه آنجا    باشند تا می   نظارت بر چگونگی توزیع   دار ها عهده دولت 

ان معتقدند در دانحقوق اند.  های تجاری از توجه به این رویکرد ایجاد شده مفسدان اقتصادی و دادگاه 
ضعیف دیدگاه مداخلۀ دادگاه در قرارداد، اگر مداخله در قرارداد مبتنی بر دفاع از حاکمیت ارادۀ طرف  

دهد نمی  نظر غالب قرار  عنوان به باشد مداخله در قرارداد ترجیح دارد. در این دیدگاه دادگاه نظر خود را 
 (.139:  1399امینی و شیخی،  )   کند.می   بلکه از نتایج تراضی طرفین تبعیت

 . مبانی عرفی قرارداد اجباری ۴
عدیده تحوالت  دلیل  مردم  نیازهای  ضرورت ای  شناسایی  است.  شده  عقود  عرفی  در  هاِی 

عمومی نیازهای  رفع  راستای  در  مؤثری  ابزار  اجباری  قرارداد  و  بوده  مدنی  مطالبات   محصول 
 باشد. پس مقبولیت عمومی تحوالت قراردادی با درک صحیح از نیازهای اجتماعی است. می 

تواند در بهبود زندگی مردم مؤثر بوده و  می  های عرفیظر گرفتن ضرورت ن  در  حقوق قراردادها با
از کاالها و خدمات یعنی عدالت توزیعی نیز مؤثر باشد. رجوع به انواع    وری جامعههدر ارتقای بهر

ضرورت  از  ناشی  یا  قانونی،  قراردادی،  مردم  اجبارهای  زندگی  در  تحوالت  از  ناشی  عرفی  های 
برگرفته از ضرورت های عرفی است که با توجه به روند جاری زندگی مردم    است. قواعد اجباری

ها، مطالبۀ مدنی بوده و  باشد. پاسخ مناسب به این ضرورت می   حاصل و با لوازم قراردادی منطبق
 شود. می  نیازهایی است که به اضطرار عمومی نیز تعبیر تأمین در راستای

اجباری محدودکنندهطور  به قواعد  قانون  خالصه  از  ناشی  در  یا  از درک عرفی  ناشی  یا  نویسی 
نظر   از  عرفی  رویکردهای  به  توسل  با  توافقات  در  قانون  مداخالت  و  است  جوامع  نیاز  تشخیص 
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که در رفع بی عدالتی اجتماعی مفید  آنجا    عقلی مقبول و در راستای ادارۀ بهتر قرارداد خواهد بود تا
در قراردا  باشند.  عرفی  مبانی  بخش  روابط  این  بودن  نامعقول  مهم  عنصر  دو  بررسی  با  اجباری  د 

رعایت   و  مطالعه  ترینمهم  عنوانبه  نیتحسنقراردادی  عرفی  از قابلشود.  می  عناوین  است  ذکر 
قراردادها تفسیر  و  تشکیل  موجب  که  است  عامی  اصول  از  قراردادی  آزادی  اساتید  برخی    نظر 

نفی عسروحرج،  می  چون الضرر،  اصولی  ولی  خاص   نیتحسنشود  اصول  از  اصل عقالنیت    و 
شامل مصالح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است عام را تخصیص زده    باشند و خاص مزبور کهمی 

 (. 96: 1399بابایی و ترابی، ) و بر آن ترجیح دارد 
 نامعقول بودن روابط قراردادی  . ۴-1
دارندۀ    بودن،  نامعقول  تئوری  سبب   طبق  ناعادالنه  وضعیت  ایجاد  با  برتر  اقتصادی  قدرت 

خود  نفع  به  قرارداد  از  غیرموجه  منافع  گمراه می   استحصال  غیرمعقول،  شروط  درج  و شود.  کننده 
اند. در عرف معامالت فقدان عدالت معاوضی نامشروع در عقود با منع قانونی و کنترل قضایی همراه 

نظر   از  و  شده  عقود  شدن  نامعقول  غیرمتعارف سبب  را  معامالت  تجاری  در می   منطق  مثاًل  کند. 
یک  منافع  کسب  نامعقول انگلستان  اسباب  از  دادگاه طرفه  و  بوده  قرارداد  میزان شدن  به  توسل  با  ها 

می  نظر  آن  دربارۀ  قرارداد«  در  موجود  محدودیت »عقالنیت  نهایت  در  و  با دهند  قراردادی  های 
ل بودن یا نبودن را دارند. از نظر برخی به استناد نامعقول بودن عقالنیت منطبق و امکان عطف به معقو 

 (. 156:  1389سیکوربا،  )  نیز اختیار ابطال تمام یا قسمتی از قرارداد را دارند.  آمریکا های  دادگاه 
شود ولی معقول بودن می  در عرف نیز نامعقول بودن به منطبق نبودن رفتار با پسند عقل تعبیر 

توان بر اساس که سایر قواعد حقوقی را نیز می آنجا    روابط قراردادی ابزار قیاس ارادۀ سالم است تا
انعقاد   فرایندمفهوم عرفی نامعقول بودن قرارداد غیرمنطقی بودن قرارداد از    همین عقالنیت سنجید.

منطقی  به  نیز  قرارداد  از  منع سوءاستفاده  و  بوده  نتیجه  می تا  آن کمک  در  شدن  دلیل  به همین  کند. 
به   رجوع  و  شده  تلقی  آن  صحت  اساسی  دالیل  از  قراردادی  روابط  بودن  معقول  کشورها  بیشتر 

توجیه منطقی ها  آن  معقولیت و ارزیابی آن در حمایت از قشرهایی است که در نحوۀ کسب رضایت
از   یکی  قول  به  ندارد.  خالدانحقوقوجود  قراردادهای  غربی  تبعیضان  عمومی،  نظم  و ف  آمیز 

 (.  E.Mckendrick, 1997: 342) های غیرمعقول قابلیت اجرایی ندارنددربردارندۀ محدودیت
کنار    یکی از مبانی عرفی قرارداد اجباری؛ در  عنوانبهدر بررسی نامعقول بودن روابط قراردادی  

کلی  طور  به(.  Gilbert, 1993: 697)  تعهد و اخالق شفافیت توافق نیز از تکالیف قراردادی است
هستند چون   ای اخالقی و وجدانی است. طرفین قرارداد از عقالنیت توافق خود مطلععقالنیت واژه

واقع آن را بروز ندهند، اما  در ضمیر خود توان ارزیابی میزان عدالت منضم به آن را دارند هرچند به
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شهودی اقدام کنند که در عقالنیت قرارداد  های مها وظیفه دارند تا نسبت به کشف غیرعلنیدادگاه
 شوند.  واجد آثار حقوقی فراگیر به نفع شخص و جامعه می

 نیترعایت ُحسن  .۴-2
ُحسن عرفی،  مبانی  قلمرو  تفاسیر  در  و  تکالیف  ایجاد  تعهدات،  تعیین  در  مؤثری  عامل  نیت 

توسط قرارداد    جانب دادگاه  نیت قراردادی به نفع جامعه ازباشد. ارزیابی میزان ُحسنمی  قراردادی
نیت قاصد و جازم به انجام قرارداد تلقی شده و جزم او به  شود. شخص با ُحسنمی اجباری سنجیده

میزان    انشا و  شفافیت  به  توجه  معلومنیتحسنبا  معامله  در  تعهدات    عالوهبهشود.  می  ش  انجام 
ابهام  ت و باقینیت و جلب اعتماد اشخاص اسقراردادی توسط طرفین دلیل ُحسن  گذاردن هرگونه 

با ُحسن بود. شخص  از اسباب سوءاستفاده مغرضانه خواهد  قرارداد  منافع خود و هم  در  نیت هم 
را درنظر دارد ولی شخص مغرض بیشتر به منافع خود فکر کرده و عدم وفاداری قابلمنافع طرف م

رادۀ خفای قرارداد است که با توسل نیت اکلی ُحسنطور  بهاو به قرارداد دلیل دیگر سوءنیت اوست.  
طرفین   قصد  متعلق  آن  عادالنهنحوبهبه  میی  تفسیر  ارتقا تری  حالت    نیتحسن  یشود.  یک  از 

  اخالقی به یک ضرورت حقوقی از تحّوالت مهم حقوق قراردادی و از مبانی عرفی قرارداد اجباری 
در ضمیر   نیتکلی شناسایی ُحسنطور  بهباشد.  می  به ورود  منوط  بلکه  نیست  آسان  اشخاص  در 

نیت از  ان اصل ُحسن دانحقوقاشخاص یا بررسی نتایج حاصل از توافقات آنهاست. به قول یکی از  
 (. 13و  3: 1395 و نیازی شهرکی،  اسکینی) باشدمی مبانی اعمال محدودیت قراردادی

اطر تشخیص قصد واقعی متعاملین  نیت به خورود مراجع رسمی در عقود برای بررسی ُحسن
ایران هم ُحسن های قضایی دارد هرچند به خود  ای در رسیدگینیت جایگاه ویژه است. در حقوق 

می مرتبط  مفاهیم  از  ولی  نشده  اشاره  قانونی  مفاهیم  در  مزبور  برد.  عبارت  پی  آن  اهمیت  به  توان 
قانون  14چک حسب مادۀ  نیتسنحجریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارندۀ بدون 

انگیز  تشخیص  در  سوء  یا  حسن  نیت  نیز  جزایی  مقررات  در  است.  موارد  این  از  چک،    ۀ صدور 
مس اثرگذار است.  دادگاه  در  فقدان    نیت حسن  ئلۀجزایی  و  بوده  نیز مطرح  بیمه   نیتحسندر عقد 

ارا بیمه در  اطالعات  ئگذار  دارد.  اجرا ضمانتۀ  میزان  ان  دانحقوقهای سنگینی   نیت حسن معتقدند 
صحیح  بیمه تکمیل  و  صادقانه  اظهارات  در  متقاباًل  نامپرسشگذار  و  ارا بیمه   نیتحسنه  در  ۀ ئگر 

توزینای  هنامپرسش  وفایی)  شودمی   شفاف  و  زیناب  بنابراین (58و    46:  1389پور،  سیفی   .
تقدیس    گذارقانون به  نیتحسن برای  با توسل  منافع    قراردادی در مقررات حقوقی  از  قواعد تنبیهی 

های سوء به  قراردادی طرفین حمایت کند چون به این طریق ضمن ثبات قراردادها از ورود اندیشه
   شود.می اعمال حقوقی جلوگیری 
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 . مبانی شرعی قرارداد اجباری ۴
کند. اصولی که شاید با مقتضیات  اصواًل قراردادها از اصول و موازین فقهی متعددی تبعیت می  
که نهایتًا در    ها مورد توجه بوده است. هرچندی گذارقانون قی هماهنگ نباشد ولی همیشه در  حقو

تعیین  قانون  حکم  محذورات  و  الزامات  برخی  باب  نظر  از  مثاًل  است.  فقه  دانحقوق کننده  در  ان 
کار قراردادی خصوصی است ولی در قوانین موضوعه به خاطر برخورداری از جنبۀ عمومی    قرارداد

  (.337: 1398کریمی و دیگران، ) برای قرارداد کار وجهۀ متفاوتی قائلند
وضع  طور  به است.  تکلیفی  حکمی  بالُعقود  ُاوفوا  و  بوده  شرعی  واجب  قرارداد  به  وفای  کلی 

کند. نفی ضرر، نفی می  مین حکم تکلیفی وفای به قرارداد را الزم مقررات قانونی نیز با استناد به ه
طرف  از  حمایت  و  قرارداد  سوءاستفاده  تشکیل  به  شرعی  الزام  تجویز  مؤثر  اسباب  از  خاص  های 

نقض قیودی  متعاقدین  ارادۀ  در  اجبار شرعی  نویسندگان  برخی  قول  به  ایجاد خواهد است.  ناپذیر 
 (.  76: 1988عبداالسالم، )  کرد 

 نفی ضرر  .۴-1
خطر   نشوند  عملی  حمایت  که  مواردی  در  حقوق  دارندگان  و  ثالث  اشخاص  جامعه،  منافع 
سوءاستفاده دارد. نفی ضرر از مبانی ِاعمال محدودیت قراردادی بوده و مفهوم آن عدم تحمیل ضرر  

سازی  بهینهتوسل به نفی ضرر ابزار مؤثری در کنترل، نظارت و    1باشد. می  آن  و منِع استمرار بیشتر 
های مستعد حمایت در عقود است.  رفتارهای قراردادی بوده و از ابزارهای قانونی حمایت از طرف 

نتیجۀ سوءاستفادۀ دیگری از    که قباًل به تفصیل بررسی شد اگر یکی از طرفین در  ن گونهابنابراین هم
نارو فشار  تحمیل  ضعیف،  طرف  اضطرار  از  سوءاستفاده  اقتصادی،  برتر  شروط  موقعیت  درج  و  ا 

 
مرحوم صاحب   .1 بوده  فقها  توجه  مورد  اموال  تقسیم  و  معامالت  در  نسبی  طور  به  ضرر جمعی حتی  دفع  اهمیت 

ال الممتنع مع  ما الضرر فی قسمته یجبر  الشرکه مقرر داشته »فکل  القسمجواهر در کتاب  الشریک  ه و تکون تماس 
(. یعنی در هر موردی تقسیم مال مشترک ضرری نباشد ممتنع به 377:  1369/2  )نجفی،  بتعدیل السهام و القرعه«

می اجبار  المفلس تقسیم  اما  »و  داشته  مقرر  مفلس  غرمای  منافع  رعایت  لزوم  مورد  در  الوثقی  العروه  مؤلف  شود. 
جر الحاکم لعدم الضرر بها علی الغرماء لتقدم الّدین علی الوصیه« )طباطبایی  فالمانع من وصیه و ان کانت بعد ح

به این مضمون که تصرفات مفلس در اموالش به نفع بخشی از جامعه در قالب عقد وصیت نمی   (1436/15یزدی،  
من   النهی  وقع  الغرر  »بیع  باشد.  اند  طلبکاران  فرض  این  در  که  جامعه  از  دیگر  بخش  زیان  به  الشارع تواند  ناحیه 

(. صاحب مکاسب اهمیت نهی  235:  1415/2،  یلوضوح تحقق المفسده و الضرر االجتماعی علیها« )شیخ انصار 
داند تا آنجا که این گونه معامالت را موجب تحقق مفسده از بیع غرری را به خاطر گسترۀ اجتماعی ضرر در آن می

 اند. معرفی کرده 
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غیرعادالنه به انعقاد قرارداد مجبور شود ضرری متوجه وی شده که باید دفع شود. به همین سبب به  
است  اقتصادی  فساد  مانع  و  مالکیت  در  محدودیت  اعمال  علل  از  نویسندگان الضرر  برخی    نظر 

  (.192: 1394 زمانی و دیگران، )
ۀ خدمات عمومی ئالنۀ کاالها و خدمات، ارا ی، منع احتکار، توزیع عادبرداربهره صدور مجوز  

االسالم«   فی  ضراٌر  و ال  است. »الضرٌر  ضرر  نفی  قراردادِی  موارد  از  خصوصی  مالکیت  و سلب 
تمسک بوده و  قابلحکم کلی منطبق بر عموم مصادیق ضرری شرع در الزام یا منع از انعقاد عقود  

موالئیان و  )  نای عادالنه تلقی کردن آن استان معتقدند ضرری نبودن قرارداد از شروط ابتدانحقوق
 (.  153: 1393راعی، 

قیمت احتکار  همچنین  منع  و  دفع ضرر،   نحوبهگذاری  در  تحقیق    تأمین  مؤثری  و  نفع جمعی 
سرمایه سلطۀ  از  استفتایی  به  پاسخ  در  بود.  خواهد  مؤثر  اقتصادی  غول عدالت  توسط    هایداری 

جزء تجار  ورشکستگی  به  منجر  که  بازار  بر  امام می  تجاری  برای  )  شود  اسالم  داشته  مقرر  ره( 
تواند جهت دفع ضرر از جامعه و اقتصاد طبق  می  ل است ولی حاکم ئمالکیت خصوصی احترام قا

قاعدۀ الضرر مصلحت عمومی را درنظر گرفته و مالکیت خصوصی را کنترل، محدود یا حتی نفی  
منظور بهش را  رون  ای  ازگیری  (. بنای عقال و منطق حقوقی نیز بهره 301:  1397/2،  آزاربی)  نماید
متعارف  تأمین روشی  جامعه  بر  می  منافع  تأثیرگذاری  برای  خصوصی  مالکیت  تحدید  چون  دانند 

 تر یعنی ترجیح منافع جمعی است.  ضرورتی مهم
 اضطرار   .۴-2

منش ضرور  أنیاز  بر  دلیلی  اضطرار  و  اشخاص    یانشات  اضطرار  معاملۀ  قدرت  است.  معامله 
ناچار به پذیرش  ها  آن  کند ومی  را به انجام قرارداد مضطرها  آن  برابر نبوده و توان اقتصادی متفاوت، 

ناتوانی خاطر  به  معامله  از  خودداری  یا  ناعادالنه  ولو  رفع  می  قرارداد  ابزار  اجباری  قرارداد  شوند. 
هاست. شخص مضطر برای  و قرارداد اجباری نتیجۀ هر دوی آن  اضطرار بوده و ضرورت از اضطرار 

شود.  نمی  دهد که در شرایط عادی حاضر به انجام آنمی  تر تن به قراردادیگریز از شرایط سخت
قانون برای دفاع از شخص ُمضطر با تردید مواجه است چون لزوم حمایت از وی با نقض قرارداد یا 

داد موجب سرگردانی میان تزاحم دو حکم است که در نهایت حکم  لزوم حمایت از وی با بقای قرار
صاحب عروه الوثقی محمدکاظم یزدی معتقدند عقد حتی با تحمیل    شود.می  به بقای قرارداد داده
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و عبادی    از نظر برخی فقها تأثیر اضطرار در وضعیت معامالتی  1شود. می  اضطرار منعقد شده تلقی
(. با تحمیل  165:  1369نجفی،  )  اند »مع اضطرار الیه، سقط الفرض«طرفین تا آنجاست که گفته

ساقط وجوبی  حکم  معتقدندمی   اضطرار  دیگر  برخی  و  تکلیفا    شود  حرمته  یرفع  کما  »االضطرار 
 (. 236 :1415/2شیخ انصاری، )  یرفع حرمته بحسب الوضع ایضًا«

اراد انجام  به ضرورت  منجراضطرار  قلبی  رضایت  با عدم  آن  ترک  یا  فعل  عامل  می  ی  یا  شود 
سلب کامل اراده به خاطر ضرورت در رفع نیاز و ناچاری مطلق در پذیرش شرایط قراردادی خواهد 

شود. درحالی که همیشه و در همۀ  می  بود که در هر دو حالت هرچند مقبول ولی غیرمتعارف تلقی
ر به این نتیجه رسید یعنی اگر اضطرار برای دفع نیازهای  توان در مورد شخص مضطنمی  معامالت

به   اضطراری  شرایط  خصوصی.  نه  است  عمومی  اضطرار  نوعی  باشد  اولّیه  نیازهای  و  ضروری 
اقتصادی لطمه توزیعی، معاوضی و  به خاطر  می   عدالت  از اضطرار  زند. موضوع منع سوءاستفاده 

ت. نخست جامعه و حس نیاز به کاالها و خدمات؛  نقش مؤثر آن به قرارداد جایگاهی ویژه داده اس
تولیدکنندۀ   و سوم سوءاستفادۀ  اضطرار عمومی  رفع  برای  توافقات  در  دولت  مداخلۀ  دوم ضرورت 
اضطرار عمومی   از  و گریز  قراردادی  تعادل  برقراری  در  مؤثر  عامل  اضطرار عمومی سه  از  ُمغرض 

مزبور   مثلث  گرفتن  نظر  در  با  قضایی  مراجع  تشکیل  است که  و سوءاستفاده  نیاز، ضرورت  از  که 
 کنند.  می شده وارد توافقات شده و اقدامات الزم قضایی را معمول 

در حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده شاکی به اتهام تخلف احتکار، به عرضه و فروش  
شمارۀ   دادنامۀ  وفق  است.  شده  محکوم  دولت  حق  در  نقدی  جزای  و  کاال 

دیوان عدالت اداری معتقد است برای وقوع    13شعبۀ    30/7/93مورخ    9309970905600950
باید  کاال  نگهداری  اواًل  احتکار،  به قصد گران  صورت  به  تخلف  از عرضه  امتناع  ثانیًا  باشد  عمده 

فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ثالثًا ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی و سایر نهادها اعالم  
باشد.  بابناب  2شده  و  رأی    اینتأیید    راین  اقالم  نگهداری  صرف  اواًل  که  افزود  باید  تفسیر  در 

محصوالت دلیلی بر احتکار نیست مگر اینکه ضرورت عرضه احراز شود و با توجه به عدم احراز 
اینجا  رأی    آن،  در  باشد  عمومی  رفاه  بهبود  خاطر  به  اضطرار  اگر  ثانیًا  است.  شده  صادر  مقتضی 

برای رفع اضطرار ناچار به اعمال حکم مندرج در قاعدۀ تزاحم و ترجیح اهّم  دولت مضطر بوده و  

 
الضطرار، کما اذا طلب منه ظالم مااًل ماضطّر الی اجازه دار سکناه لذلکۀ مانها »العقد اذا رضیا، نعم، تصح مع ا   .1

 (. 347: 1369تصح حینیذ، کما انه اذا اضطر الی بیعها صح«. )نجفی، 
2. http://www.ara.jri.ac.ir 
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پرونده  در  بود.  دادگاهخواهد  مختلف  قضایی  درهای  با  احتمال    ها  و  اضطرار  درجۀ  گرفتن  نظر 
 کنند. می سوءاستفاده از آن اقدام 

 ضرورت  .۴-3
ضرورت   المحضورات؛  تبیح  الضرورات  قاعدۀ  ممنوعیت  هاحسب  شدن  مباح    هایی موجب 

در حالت عادی غیرمجاز است ولی در شرایط غیرعادی یا فوری بر پایۀ  ها  آن  شوند که عبور ازمی 
شود. در مرتبۀ بعدی نیز موجب مداخالت می  هاهایی اقدام به نادیده گرفتن آن ممنوعیت ضرورت 

قرارداد مجبور    انشامیل باطنی خود به  رغم  به  شده و طرفین  های انشایینسبی و مطلق قانون در اراده 
از   منع  انشایا  در  شوند. ضرورت می   آن  مؤثر  برای    انشاهای  تقاضا  انبوه  یا  منابع  از کمبود  قرارداد 

محدود می  منابع  ضرورت نشئت  اصواًل  برنامهگیرند.  فوری  تحقق  در  و  ها  مؤثرند  اجرایی  های 
تحقق  ربطذینهادهای   عدولبرنامه  برای  اراده  حاکمیت  از  مصوب  مداخالت  می  های  کنند. 

تعدی به آزادی اراده از مشروعیت برخوردار خواهند بود مثاًل مادۀ  رغم  بهجویانۀ این نهادها  سلطه
نمونه  17 از  اختراعات  ثبت  قراردادهای  قانون  به  رجوع  و  فقهی  قاعده  این  به  تمسک  عینی  های 

م مواردی  در  لسان  اجباری است که  به  یا  اجباری  فکری  دانحقوق وجب صدور مجوز  مالکیت  ان 
  شود.می لیسانس اجباری

 نتیجه 
منافع عمومی در مواجهه با منافع شخصی   تأمین  »ارجاع قضایی به عقود اجباری« راهکاری در 

هاست. به طورکلی قانون، عرف و شرع بین دو عبارت محدودیت و آزادی قراردادی تعادل در رسیدگی 
قرارداد نقش مؤثری در تعالی جهات اجتماعی و اقتصادی آن به می   اد ایج با اعتباربخشی به  تا  کنند 

از طرف دیگر   قوانین مؤثرند و  تدوین  قبلی در  با هویت  آورند. مفاهیم اجتماعی  ی گذارقانون عمل 
 شود. می   های قانونی در جریان اجرای قرارداد بخشی به قرارداد و ایجاد الزام سبب هویت 

احترام به حقوق دیگران در تحدید اراده نقش دارد ولی اجبار عامدانه به قرارداد به سلب یا به  
باید به خاطر دفاع از منافع محلی، عمومی و ملی   هاانجامد. دادگاه می  محدودیت نتایج قراردادی

دهند    بین متداعیین ولو اشخاص خصوصی از منظر عمومی نیز دعاوی را مدنظر قرار  در صدور آرا 
آرا  توزیع ثروت وها  آن   یتا  تفریط در    در  افراط و  باشد.  اقتصادی مؤثر  تحقق عدالت اجتماعی و 

و ترویج    مداخلۀ قانونی و قضایی در قرارداد دو تهدید خطرناک است که اولی موجب خودتعیینی
را در  ها  آن  ی که رتبۀنحوبهاجبار به قرارداد و دومی موجب تقلیل نقش طرفین در ایجاد آن است  

تنزل  معامله  در  منفعل  ابزار  یک  دادگاهمی  حد  بنابراین  رویکردهای  می  ها دهد.  اتخاذ  با  توانند 
 مؤثرتری از منافع عمومی دفاع کنند.  نحوبهمتعادل قانونی 
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که  آنجا    منافع مّلی است تا  تأمین  اجع قضایی و نظارتی بر عقود از لوازم مؤثردخالت کارای مر
های قضایی به قراردادهای  نباید به عواقب سوء رفتارهای سوءقراردادی در جامعه غافل بود. ارجاع

واقعیات   بین  تناظر  بر  اعتبار  در عالم  امور حقوقی  همۀ  است که  مؤثر  ایده  این  تحقق  در  اجباری 
تک  بناعالم  خواست  می  وین  بر  قراردادها  در  تراضی  از  ناشی  اجبار  و  دوجانبۀ  جانبیکشود  یا  ه 

روی بنابراین  دارد.  ترجیح  عمومی  مصالح  با  مواجهه  در  ضمن  طرفین  اجباری؛  قرارداد  به  آوری 
منافع   کسب  در  افراط  از  عمومی  منافع  را    ۀجانبیکحفظ  انتخاب  قدرت  و  جلوگیری  قراردادی 

مضابطه منصفانهمند،  و  قرارداد    ترعقول  در  ساختاری  تحوالت  عمدۀ  دلیل  اصل  در  کرد.  خواهد 
از  تأمین  رعایت مصالح و  لزوم  ابزارهای مؤثر در تحقق   هیئت  انتظارات عمومی  از  قرارداد است. 

عنوان کرد که النهایه رجوع همۀ این مبانی در سلب را  توان قانون، عقل، عرف و شرع  می این هدف  
 به عنصر قانون  کردن حاکمیت اراده و عدول اجباری از نتایج تراضی در ساختار قراردادیا محدود  

قانون مدنی مجبور به صدور آرای خود حسب مقررات قانونی   4ها بدوًا طبق مادۀ  دادگاه  باشد ومی 
روش  بود.  در  خواهند  دولت  مداخلۀ  قرارداد:  به  غیرقانونی  اجبار  منع  برای  مؤثر  پیشنهادی  های 

قرارداد،  شک  ماهیت  و  یا  اجرا ضمانتل  مطلق  کردن  محدود  متناسب،  قضایی  و  قانونی  مؤثر  های 
اثر کردن قراردادهای حاوی شروط تحمیلی و مجبور کردن عامل  بی  نسبی اراده، بازنگری محتوایی، 

 . باشدمی سلطه به جبران خسارت 
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