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 چکیده

اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها 

 هایجنبهو بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی  باشدمی

شامل  هامحدودیتمگر زمانی که یکی از  باشدمیقرارداد حاکم 

، نظم عمومی و اخالق حسنه باعث محدویت در اجرای آمرِقوانین 

قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه 

 طرفین را تواننمیو نابرابری قراردادی احتمال دارد ،  باشدنمی

با استناد به اصل حاکمیت اراده  به حال خود رها ساخت و باید 

راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. 

در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی  گذارقانون

را ایجاد نماید برای مثال  دخالت نموده تا تعادل در قرارداد

قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن 

دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی 

برابری در قرارداد و رفع عدم  کنندهتأمین تواندنمی گذارقانون

تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت 

در این موارد عدم  توانمیصوصی و قراردادی آن در روابط خ

 -تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی

توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد 

و با استفاده از ابزارهای موجود در  ایمپرداختهو چگونگی دخالت 

ن ابزارها یا با قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از ای

ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا  تأسیس

و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که  نمایممی

 رسانیممیرابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری 

 
 

حقوق بشر، حاکمیت اراده، قرارداد ، حقوق :هاکلیدواژه

 .خصوصی، قانون

 

 
 

Abstract 

Party autonomy principle is an important 

and crucial principle in contract law and 

according to this principle the wills of the 

dealersgoverns all aspects of the contract 

unless one of these limitations containing 

ordering rules, public order, and good deed, 

results in hindrance to the enforcement of the 

contract. However, since the parties to the 

contract are not of equal status and there may 

be contractual inequality, the parties cannot 

abandoned based on autonomy principleand 

a strategy should be provided for contractual 

balance and equality. In some cases, 

lawmakers have developed some rules and 

interfered in contract relations to make a 

balance in the contract, but this case 

interference of the lawmakers cannot cause 

equality in the contract and removing 

imbalance between the parties. Through 

human rights standardsand its interference in 

private and contractual relations, imbalance 

can be brought back to the contract. This 

paper is aimed at investigating the 

Interference of human rights standardsin 

contract law and the way it should be done. 
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 مقدمه

راین اساس قراردادها و عقود مخلوق اراده  شود؛ بهاشخاص باعث ایجاد قرارداد و تعیین آثار آن می اراده

 طورای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را بهباشند. قرارداد گونهمتعاملین می

ت راده انسان است و صفسازد؛ وصف ارادی آن بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی امتقابل برطرف می

نمود  توان بیاندهد؛ بنابراین میاجتماعی، ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می

شده است. و این اصل الزمه که  با توجه نقش اراده اصلی بنام حاکمیت اراده در چهارچوب قانون پذیرفته

 ( 65: 7711است.)شهیدی، کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده 

ها پیش موردتوجه حقوقدانان بوده و مبنای اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن

انستند، دتنها اراده فرد را منبع هر حق و تکلیفی میآمده است. در این راستا نهی تعهدات بشمار مینظریه

راد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه منعقد لکه برای آن ارزش اخالقی نیز قائل بودند: چون اف

: 7831( البته برخی حقوقدانان)کاتوزیان، 16: 7731کنند ضرورتاً منصفانه و عادالنه است.)صفایی،می

 ( مفهوم اصل حاکمیت اراده را در قبال اصل آزادی قراردادی بیان نمودند که به55: 7731؛ دیانی،  711

اساس اصل حاکم بودن اراده  دادی یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده باشد زیرا بررسد آزادی قرارنظر می

 متعاملین بااراده خود آزاد بوده که هر قراردادی را با هر شرایطی منعقد نمایند. 

های حقوقی، این اصل دارای اعتبار مطلق نیست با وصف پذیرش اصل حاکمیت اراده در تمامی نظام

اند و اصل حاکمیت شدهدودیت شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخالق حسنه بیانعنوان محو مواردی به

عنوان استثناء در نظر موارد به شود اما در ادبیات حقوقی اینها تفسیر میاراده در پرتو این محدودیت

و  نمایندتوانند آزادانه هر قراردادی را منعقد اند و با پذیرش اصل حاکمیت اراده اشخاص میشدهگرفته

تجربه نشان »... شده که گونه که در حقوق فرانسه بیانتوان در چنین قراردادی دخالت نمود هماننمی

 دهد کهگذار ترجیح میداده که حاکمیت اراده راه تأمین عادالنه تأمین نظم در روابط مردم است و قانون

ص را محترم بدارد و تنها در مواردی بجای وضع قاعده برای تمام روابط نامحدود اجتماعی، تراضی اشخا

ریپر و «)نماید، این اراده و آزادی اشخاص را محدود نماید.که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می

رسد که نباید اصل حاکمیت اراده و اصل نظر می ( اما به716نقل در کاتوزیان، پیشین:38بوالنژه، ش

قاد قرارداد رها شوند زیرا برابری متعاملین در یک سطح آزادی قراردادها باعث شوند که اشخاص در انع

علت موقعیت اقتصادی، اجتماعی و  هم بهو اندازه نیست و احتمال نابرابری بین طرفین وجود دارد آن
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تنهایی مالک قرار دهیم حق دخالت در چنین حتی سیاسی و... براین اساس اگر اصل حاکمیت اراده را به

گذار با وضع قوانین در این روابط قراردادی دخالت نموده سیاری از موارد قانونقراردادی نداریم؛ در ب

است مانند تعیین نوع قرارداد در قانون بیمه اجباری وسایل موتوری زمینی و ... ولی این دخالت موردی 

ز طریق که اکننده برابری در قراردادها و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، بلتواند تأمینگذار نمیقانون

توان در این موارد عدم تعادل را به موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می

شده است. توصیفی به بررسی موضوع پرداخته -قرارداد بازگرداند در این راستا با استفاده از روش تحلیل

ر اردادها و پذیرش کارکرد حقوق بششود که: با دخالت موازین حقوق بشر در قرو چنین نتیجه گرفته می

توان مفاهیم حقوق بشر چون آزادی، برابری، کرامت و... را در قالب در تعدیل اصل حاکمیت اراده می

ابزارها و وسایل موجود در حقوق قراردادها به اجرا درآورد و یا ابزارهای متناسب با اعمال این حقوق 

ات گرفته از ظاهر حاکمیت اراده با دخالت موازین حقوق را ایجاد نمود و براین اساس عدم تعادل نش

 شود. بشر، سبب ایجاد تعادل در اراده طرفین می

 دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده و نتایج آن  -مبحث اول

برداشت اولیه در خصوص کاربرد حقوق بشر در روابط حقوقی این است که: حقوق بشر در روابط 

الملل و میان تابعان آن حاکمیت دارد و در قلمرو قلمرو حقوق عمومی و نیز در حقوق بین ها دربین دولت

حقوق خصوصی که برتری میان تابعان آن وجود ندارد، حقوق بشر کاربرد ندارد؛ بنابراین بدواً با طرح 

 بحث دخالت حقوق بشر در روابط خصوصی این برداشت نادرست را برطرف نموده و نهایتاً پذیرش

 نمایم. حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده و روابط قراردادی را بررسی می

 دخالت حقوق بشر در روابط خصوصی   -بند اول

حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است 

معه و باقدرت حاکم،  با تضاامینات و که افراد،  به اعتبار انساان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جا

( و قواعد مسلم آن آزادی، برابری، 78: 7731باشاند. )هاشمی، ی الزم،  از آن برخوردار میهاتیحما

باشند. از طرف دیگر حقوق خصوصی قواعدی است که روابط خصوصی بین اشخاص را کرامت و... می

کننده روابط انون در جامعه وجود داشاااته و تنظیمنماید و قواعد آن قبل از ایجاد قدر جاامعه تنظیم می

و  در مقابل دولت هایییو آزاد حقوق عنوانحقوق بشار در اصل بهخصاوصای در جامعه بوده اسات. 

های دولت خواهییادهز برابر درد ها محافظت از فرآن اساسی شد. هدفتصور میدیگر مقامات عمومی 
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ق بشر حقو یاصل بنابراین عملکردبازداشت، مصادره سانسوراست. طریق  خود از عظیم قدرت یله وسبه

. باشدخصاوصی می و اشاخاصیعنی مقامات عمومی  ، رنابراب بین دو طرف تعادل عدم منظور کاهشبه

-Friedmann and Barak)الیتجزایی از حقوق عمومی اساات. ) در این رابطه، حقوق بشاار جزء

erez,2006,p1( 85، ص 7733ومی دولت است. )گرجی ازندریانی،  و کنشاگر اصلی در حقوق عم

باشد. چون حقوق عمومی می 7صورت عمودیبراین اساس تأثیر قواعد حقوق بشر در حقوق عمومی به

یاک حقوق سااالسااالاه مراتبی اسااات، بنابراین کنشاااگران حوزه حقوق عمومی جملگی تابع قواعد 

بر تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق  باشند. این شاخه از حقوق بربرتری دولتمراتب میسالساله

( اما تنها کنشگران جامعه دولت و اشخاص در 85عمومی و حقوق خصاوصی متکی است. ) همان، ص 

 عنوان کنشگران روابط خصوصیباشد، بلکه در جامعه اشخاص با اشخاص نیز بهیک رابطه منحصر نمی

 است. حقوق عمومی متفاوت از حقوقخصوصی  های روابط حقوقباشاند؛ اما وضعیت طرفمطرح می

اشد ب داشته وجودکه قبل از اینکه قانونی درحالی کندهای خصوصی را تنظیم میروابط طرف خصوصی

-Friedmann and Barak)) .اساااتبودهوبرابری حاااکم برروابط طرفین  انصااااف و عادالاات

erez,opcit ,p1 وق بشری، قواعد حقوق خصوص این است که آیا قانونگذار حقبحث اساسی در این

یا اینکه حقوق بشر مندرج در قوانین در حقوق  ردیگیمبشر را به تنهایی در ارتباط با حکومت در نظر 

 شود.خصوصی و روابط بین اشخاص خصوصی نیز اعمال می

ادبیات حقوقی حقوقدانان داخلی بحث خاص و مسااتقلی که ما را به جواب  خصااوص در در این

این  «مداخله دولت یا تأکید بر لزوم مداخلهتأکید بر عدم»بلکه تحت عنوان بحث  برسااااند وجود ندارد

های منفی در مراحل نخساااتین پیدایش خود تأکید بر آزادی اند که حقوق بشاااربحاث را بیاان نموده

( مقصاود اصالی در این مرحله مشخک کردن 76: 7738داشات.)دیانی، تقی زاده ، بادینی و شاریفی، 

بایساااتی از مداخله دولت و نظامات و قوانین آن در امان بماند. همه زندگی فردی که می هایی درجنبه

کم ها مداخله نکند و مردم را آزاد بگذارد اما در مرحله دوم کمتاأکید بر آن بود که دولت در این  زمینه

د در دولت بایاین اندیشااه مطرح شااد که التزام دولت به مداخله نکردن در این زمینه کافی نیساات بلکه 

طرف خارج شااود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای مواردی مکلف گردد که از صااورت ناظر بی

 هایها و پیروزی بر نابرابریعدالتیهای فردی انجام دهد. جلوگیری از ادامه بیتحکیم حقوق و آزادی

                                                           
1- vertically  
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شود. مداخه دولت حاصل نمیصرف عدم اقتصادی و اجتماعی که گاهی ریشه در قرون و اعسار دارد به

 ها را نخواهد افزود بلکه بایدها را دامن نخواهد زد و نابرابریعدالتیتنها باید ملتزم باشد که بیدولت نه

رد بلکه ک هایی را تقویت و تحکیم نخواهدتنها باید ملتزم باشااد که نابرابریها نیز بکوشااد. نهدر رفع آن

ها اقدام کند و این فکر جدید ثمره الهامی اسااات که از تعالیم داختن آنباایاد عمالً در مبارزه برای بران

 (73، ص 7738)موحد،  «. شد و مسیر حقوق بشر را تغییر داده است سوسیالیستی گرفته

خصوص وجود دارد؛ دیدگاهی که بر عدم اعمال حقوق  ولی در حقوق خارجی دو دیدگاه در این

اهی دیگر که بر اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی نظر دارد؛ بشر در روابط خصوصی نظر دارد و دیدگ

-Barak,1996,p249 )باشدهای حقوقی در کشورهای مختلف میکه دیدگاه اخیراً موردپذیرش نظام

و دیگر امروزه در خصوص اصل اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی و ازجمله روابط قراردادی  (254

ی هایآزادو اندیشمندان برجسته بکررات حقوق و  هادادگاهی که اگونهنظر وجود ندارد. بهاختالف

اند تا این اواخر، این کار بدون اصطالحات حقوق بشر مشخک را در حقوق خصوصی شناسایی کرده

تواند یک ویژگی شد. اگرچه امروزه آزادی قراردادی یک مفهوم حقوق خصوصی است، ولی میانجام می

حقوق Friedmann and Barak-erez, opcit ,p1)) باشد.میبارز حقوق بشر برای کرامت 

خصوصی که خاستگاه آن در قانون روم بوده است، از همان ابتدا حفاظت از جوانب خاص از شأن و 

شده در حقوق مقام انسانی را در برگرفت. اصول مربوط به توهین و ضرر و زیان ازجمله موارد مطرح

ابطه با حقوق عمومی بعداً ظهور پیدا کردند که حداقل حراست و خصوصی بودند. قوانین متعددی در ر

توسط حکمرانان رومی را مدنظر قرار  هاآنحفاظت انسانی از شهروندان غیر رومی در قبال نقض حقوق 

وق مندی، حقالمللی بشر شد. ازلحاظ تاریخی و قاعدهداده، این قوانین باستان سرآغاز حقوق مدرن بین

حفاظت از حقوق اساسی بشر در حیطه حقوق خصوصی  باشد و نیزعمومی مقدم میخصوصی بر حقوق 

ای است که هم گونه( همچنین محتوی قواعد حقوق بشر بهBanakas,2006,p83 ارجحیت دارد. )

گیرد و هم روابط عمومی را؛ برای مثال حفاظت از جان هم در مقابل تعدیات روابط خصوصی را در برمی

شخاص خصوصی است. بنابراین حقوق خصوصی معموالً با حقوق بشر مرتبط است دولت است و هم ا

وجرح شود حتی در بطن عناوینی چون مزاحمت، تقصیر، افترا، ضرباگرچه واقعاً از این واژه استفاده نمی

که کلیاتی از حقوق بشر به حقوق خصوصی حمل و... مفهوم حقوق بشر نهفته است. عالوه بر این، درحالی

خوبی در حقوق خصوصی تأسیس و ایجادشده است و حقوق است با آن در بسیاری از مفاهیم به شده
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 توجهی ایجادشده است یکی ازمجبور شده است نتیجتاً تحول قابل هاارزشخصوصی به انطباق با این 

ی حقوق بشر در چهارچوب حقوق خصوصی است هاارزشی فرایند مربوط به تحول بالقوه،  هایژگیو

شود که برابری قبل از قانون وجود که مفاهیم حقوق بشر وارد قلمرو و حیطه حقوق خصوصی می انیزم

-Friedmann and Barak)) شده و سازگار با این محیط شوند.داشته باید این مفاهیم تغییر داده

erez, op.cit ,p3 ست شده اتهاین دیدگاه در کشورهای چون آلمان، سویس، ایتالیا، اسپانیا و... پذیرف

(Barak,1996,p249-249-254 ،7737( در حقوق ایران نیز اخیراً برخی از حقوقدانان ) بادینی :

اند. ( با صراحت حقوق بشر را در روابط خصوصی و مسئولیت مدنی پذیرفته85: 7738شریفی ،  – 33

لحاق و ن اساسی و نیز اتصریح به تعدادی از حقوق بشر بنیادین در قانوبا این استدالل که  با توجه به

 ٔ  درزمینه هانویکنوانسی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر المللنیبپذیرش اعالمیه جهانی حقوق بشر،  میثاق 

( قانون مدنی در حکم قانون داخلی است و نیز با توجه 3حقوق بشر و اینکه این منابع در راستای ماده )

ورت صصورت عمودی در بین دولت و مردم و چه بهبه اینکه حقوق بشر دارای کارکردهای متفاوتی چه به

وصی دفاع از امکان اعمال حقوق بشر در روابط خص توانیمافقی بین اشخاص خصوصی است،  

ی واالی انسانی در منابع اسالمی، هاارزشعالوه بر تأکید شرع مقدس در رعایت  الخصوصیعلنمود.

ق.م( وجود دارد که اعمال حقوق بشر را  363حقوق بشر در روابط خصوصی ماده ) ریتأثمصادیقی از 

 نمایدمی دییتأدر روابط خصوصی در ایران 

 روابط قراردادی و اصل حاکمیت اراده پذیرش دخالت حقوق بشر در  -بند دوم

های حقوقی، این اصل دارای اعتبار مطلق نیست، با وصف پذیرش اصل حاکمیت اراده در تمامی نظام

گذار با تصویب مقرراتی مانند قانون کار و دخالت در چگونگی شرایط کار و... به تحدید در مواردی قانون

یاری از موارد اگر طرفین قرارداد به حال خود رها شوند اصل اصل حاکمیت اراده پرداخته است اما در بس

های اصل حاکمیت حاکمیت اراده نتایجی غیرعادالنه را به بار خواهد آورد در این راستا  عالوه  محدودیت

اراده  شامل قوانین آمره، نظم عمومی و اخالق حسنه، موازین حقوق بشر راهکاری مناسب و قابل توجیه 

 ود. شباشد که به بررسی موضوع پرداخته میر روابط قراردادی و اصل حاکمیت اراده میبرای دخالت د

طرفداران حقوق فردی اعتقاددارند که مفاد قرارداد )تراضی( عین عدالت است؛ بنابراین، محدودیتی که 

ان عنوهبرای حاکمیت اراده در نظم عمومی و اخالق حسنه وجود دارد، باید هر چه بیشتر کاهش یابد و ب

ارند های افراطی اعتقاددضروری پذیرفته شود، نه شرطی که الزمۀ زندگی اجتماعی است. بعضی گروه بد
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تواند اراده را محدود کند و به استناد که نظم عمومی ناشی از قانون است؛ درنتیجه، فقط قانون است که می

ماند. برعکس، آنان که ثمر نمیاد بیشود و قراردهای دیگر اجتماعی اراده محدود نمیاخالق یا ضرورت

دارند و در پی اداره کردن آن هستند، در مقابل این سخن عنوان ابزار اجتماعی محترم میقرارداد را به

ت گنجد. اعتقاد به وحدهای قانونی نمیکنند که نظم عمومی مفهوم سیّال، قابل دارد و در قالباستدالل می

ند که اخالق را در محدودۀ تنگ قانون محبوس کنیم و هدف قانون اخالقی ماقانون و نظم عمومی بدین می

را اجرای قوانین کشوری بدانیم. نتیجۀ ناگوار چنین تحلیلی حکومت قانون بر اخالق و حتی انکار ارزش 

حساب آید. به همین جهت، در اخالقی است. زیرا، انسان درهرحال باید از قانون اطاعت کند تا اخالق به

تواند قرارداد را محدود یابد و میهای اجتماعی، مفهوم نظم عمومی و اخالق حسنه گسترش میهنظری

 (787: 7731کند.)کاتوزیان، 

طور که بیان شد حقوق بشر در محدوده و قلمرو حقوق خصوصی قابلیت پذیرش و اعمال اما همان

روابط قراردادی نیز اصل حاکمیت علت پذیرش اعمال حقوق بشر در  را دارد؛ در حقوق قراردادی نیز به

ز عنوان یکی ااراده در پرتو این موازین تغییر شااگرفی پیدا نموده و حاکمیت اراده و آزادی قراردادی به

 باشد.حقوق بشر در چهارچوب حقوق بشر قابل تاویل و تفسیر می

است شده شده این نتایج حاصلخصاوص در حقوق کشورهای دیگر دعاوی متعددی طرح در این

برای مثال یک توضاایح شااگرف در مورد تأثیر قوی حقوق بنیادین در حقوق قرارداد، پرونده و مورد 

سالگی  87که در سن  7338این پرونده در مورد یک زن اسات در سال  8در آلمان اسات. 7بورگچافت

او  ،ای مناساابی نداشااتحرفه تجربهتوافق کرد و ضاامانت پدرش را برای وامی در بانکی پذیرفت. وی 

رداخت را پ شیهایبده. زمانی که پدرش نتوانست کردیماغلب بیکار بود یا یک درآمد خیلی کم کسب 

عهده وی قرار داده شااد. در آن زمان وی، یک مادر جوان  بر dm 751111کند، مساائولیت پرداخت 

خودش را از این بدهی  اشیزندگبدون شااغل بود. این بدین معنی اساات که او قادر نبود قبل از پایان 

اساس این گفته که قرارداد، قرارداد است و  تواند برنجات دهد. دادگاه عالی آلمان رای داد که بانک می

وشی پگونه چشمباشد به ضمانت استناد نماید. دادگاه عالی فدرال آلمان در این حالت هیچاالجرا میالزم

وی  7کند.جانبه حمایت میطور یکآور ضمانت را بهکه آن خصاوصیت الزامطوریکند به)اغماض( نمی

                                                           
1- The Bürgschaft case 
2 - BVerfG 19 October 1993, BVerfGE 89, 214. 
3 - BGH 16 March 1989, NJW 1989, p. 1605  
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در دادگاه اسااسای آلمان نسبت به رای اعتراض نمود و ادعا کرد که رای صادره کرامت انسانی و اصل 

اساتقالل اراده وی را نقض کرده است و توجه به موقعیت وی در اینجا مهم است زیرا او آموزشی ندیده 

، رای صادر 7مد بوده اسات. دادگاه اسااسی آلمان، دادگاه فدرال اساسیدرآو بیشاتر اوقات بیکار و کم

که  8قانون اساسی فدرال جمهوی آلمان  8ماده  8نمود که دادگاه عالی فدرال آلمان با تصامیمش بخش 

کند،  نقض کرده اسات. این حق شامل حق اختیار طرف خصوصی بود که  حق اساتقالل را تضامین می

د گیری آزادانه در مورال اسااسای تخلف به صاورتی بود که دختر قادر به تصمیممطابق نظر دادگاه فدر

محتوی قرارداد نبود. همچنین، دادگاه عالی فدرال آلمان در راساتای رای فوق در دادگاه اسااسی آلمان 

ا باطل وضوح آن رباشد، بنابراین بهیک تصمیم جدید اتخاذ نمود که ضمانت در تضاد بااخالق حسنه می

وسیله حقوق بنیادین موجود درون طور واقعی بهکه حقوق خصاوصی به دهدیماین موارد نشاان  7د.کر

(  Lindenbergh,2010,p369 )- Smits, op.cit ,p12گاذارد. نظم حقوق داخلی تاأثیر می

باشاد و باید درهرصورت گردد این تلقی که قرارداد، قرارداد میاسااس چنین رای محرز می بنابراین بر

ت زیرا داده اسجرا شود در پرتو حقوق بشر غیرقابل تغییر بودن و غیرقابل انعطاف بودن خود را ازدستا

عنوان حقی از حقوق بشار میان طرفین وجود نداشاته تا از آزادی قراردادی و اصل برابری قراردادی به

 حاکمیت اراده سخن به میان آید. 

 ٔ  دورهباشااد یک پرسااتار آلمانی می 1بیک بوش مثال دیگر  دعوای دیگر تحت عنوان پرونده وی

ساله مرخصی والدینی )پس از زایمان( دریافت کرده بود و قبل از پایان دوره درخواست بازگشت به سه

ماهه خود را به کار داد. بالفاصااله بعد از رضااایت کارفرما با بازگشاات به کار، این خانم زایمان هفت

رخصی زایمان با حقوق کارفرما اطالع داد و ادعا کرد که این مدت را مرخصی بگیرد و حق استفاده از م

کامل را داد. کارفرما ساعی کرد که این توافق را مبنی بر بازگشت به کار با او را بر مبنای اشتباه و تقلب 

دیه های اتحااساس دستورالعمل لغو کند. دادگاه عالی اروپا بر این باور بود که حمایت از خانم باردار بر

که آن زن اجباری نداشته که باردار بودن خود به  رسااندیما اروپا، موجود در قانون داخلی این مفهوم ر

که کارفرما رضاااایتش با  دهدینمکاارفرما اطالع بدهد. بعالوه دادگاه چنین رای داد که مقررات اجازه 

                                                           
1- Bundesverfassungsgericht 
2- Grundgesetaz  
3- BGH (IX) 24 February 1994, NJW 1994, 1341. 
4- The case of Wiebke Busch  
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بازگشات بکار یک کارمند زن را قبل از پایان مرخصای پس از زایمان بر مبنای اشتباه نسبت به باردار 

 ((Lindenbergh, opcit ,p370بودن فسخ کند.

 شده که:  آموزگاری در روستاییخصوص بیان همچنین  در رویه قضایی سوئیس مثالی دیگر در این

کند که در آن تنها دو خواروبارفروشی است. فرزند یکی از روستاییان شاگرد این معلم است و زندگی می

 خرد و فروشندهنقد و نسیه،   میپدر او، به به دلیل همین آشنایی، معلم اجناس مور نیاز خود را از دکان

کند. پس از چندی، دهد و با فروش اعتباری به او کمک میکند. به او نسیه مینیز مالحظۀ معلم را می

-شود و  پدرش، از خشم و شرم از درماندگی فرزند، دیگر به او چیزی    نمیشاگرد در امتحان رد می

یکی هم خشمناک از آورد، ولی اینخواروبارفروش دیگر روی میبخت ناچار به فروشد. معلم نگون

فروشد، بدین بهانه که چندین سال از او جنسی کند که به او جنس نمیاعتنایی معلم به او، اعالم میبی

آورد و خواهان کمک و یاوری است.  معلم درمانده که درمانده است به او روی مینخریده است و اکنون

داند کند و خودداری خواروبارفروشان را خالف نظم عمومی و اخالق حسنه میمۀ دعوی میدر دادگاه اقا

 (788کند. )نقل در کاتوزیان، پیشین: و به این استناد الزام آنان را به فروش عادالنۀ کاال درخواست می

شااد بایگونه که بیان شااد، اصاال حاکمیت اراده چون خود اصاالی مبتنی بر حقوق بشاار مبنابراین همان

بار اعتتوان از آن سوءاستفاده نمود و با دخالت موازین حقوق بشر قراردادهای خالف حقوق بشر بینمی

رسااد همین پذیرش نظر می گردند اگرچه اشااخاص با ارده خود آن را به وجود آورده باشااند. و بهمی

بیت حقوق اهعنوان شااصااورت کلی و نیز در روابط قراردادی بهحقوق بشاار در حقوق خصااوصاای به

( بیان نموده  65: 7711گونه که برخی از حقوقدانان)شهیدی، پذیرش باشد زیرا همانخصوصی نیز قابل

اصال حاکمیت اراده یک اصال مبتنی بر  کرامت و آزادی اسات که خداوند به انساان بخشایده است و 

 فسیر نیست. باشد براین اساس جدا از حقوق بشر قابل تاویل و تبرگرفته از حقوق بشر می

در خصااوص اصاال حاکمیت اراده و چگونگی دخالت و تعدیل در این اصاال جهت جلوگیری از 

»... نابرابری قراردادی  بساایاری از حقوقدانان ضاامن اعالم اهمیت اصاال حاکمیت اراده بیان نموده که 

 شرایط آن اصوالً  ای در خدمت تأمین حقوق و منافع جامعه باشد. عقد قرارداد و تنظیماراده باید  وسیله

آزاد اساات؛ لیکن هر وقت مصاالحت جامعه اقتضااا کند، دولت دخالت خواهد کرد و آزادی متعاملین را 

( 15: 7736)صفایی، « درراه تأمین مصالحت اجتماعی و رعایت اصاول عدالت محدود خواهد نمود...

مین ها را تأهم احترام به پیمانحلی که برخی دیگر از حقوقدانان با طرح نظریه اداره قرارداد معتقدند راه
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را  وسیله راهکند و هم راه نفوذ عدالت را در آن نبندد. التزام به عقد را باید ناشی از اخالق شمرد و بدین

که اگر گفته شاود اراده انساان تنها با رضای او محدود آید؛ درحالیبرای اداره محدود قرارداد فراهم می

ماند و درمان همه دردها را باید از ای جز ستایش قرارداد باقی نمیرهشاود)اصل حاکمیت اراده(، چامی

( در همین راسااتا نیز برخی دیگر بدون تعیین مبنای اداره 777قرارداد خواساات.)کاتوزیان، پیشااین: 

(   برخی دیگر نیز 771: 7733اند) پیر عطایی، ها دادهقرارداد دخالت در قرارداد را به قضاااات دادگاه

خالت حل دد دخالت قضایی استناد به غیرمنصفانه بودن قرارداد و شروط ضمن آن را برای راهضمن تائی

 – 76: 7731تقی زاده و احمدی،  -813:  7737اند.) امینی، عابدیان و کرمی،در قرارداد انتخاب نموده

ر را یک از این نظریات مبنای دخالت حقوق بش( ولی در هیچ11:  7731سااردوی نساب و کاظم پور،

اند . مطرح ننموده و چگونگی دخالت در قرارداد و امکان دخالت در اصل حاکمیت اراده را بحث ننموده

 تخریب روابط متعاملینو اصال حاکمیت اراده در رویه قضایی نیز قرارداد سنگ بنای محکم و غیرقابل

خ حکم به انحالل قرارداد باشاد و جزء از طریق موارد انحالل قراردادی چون خیارات، اقاله و انفسامی

های قراردادی )قوانین دهند و نیز جزء در مورد شرایط اساسی صحت معامالت و دخالت محدودیتنمی

داد اعتباری قراراساس تفسیر کالسیک و قدیمی آن راهی برای بی آمره، نظم عمومی و اخالق حسنه( بر

ل حاکمیت اراده قرارداد و نتایج آن محترم و اساس اص رساد که اگرچه برنظر می دانند. در مقابل بهنمی

باشاد ولی در مواردی که اساتناد به این اصال خالف موازین حقوق بشار باشد باید از موردپذیرش می

اعتبار آن دسات کشاید و اراده و حاکمیت آن در پرتو این موازین تاویل و تفسایر شود. بنابراین امکان 

پذیریم ها میاراده و قرارداد را توساط قضات و دادگاه مداخله قضاایی جهت دخالت در اصال حاکمت

ولی مبنای موردپذیرش این دخالت دادرسی در قرارداد و انطباق با مصالح اجتماعی را ضرورت دخالت 

 حقوق بشر در روابط قراردادی و نیز و تأویل اصل حاکمیت اراده در پرتو این موازین هست.  

 قوق بشر در روابط قراردادی  و اصل حاکمیت ارادهچگونگی اعمال موازین ح -مبحث دوم

عنوان با پذیرش اصال اعمال حقوق بشار در حقوق قراردادها و دخالت در اصل حاکمیت اراده به

های حقوقی بایساتی راهکاری جهت چگونگی اعمال پیشانهاد شود نظاماصال مبنایی در قراردادها می

توان جهت خصاااوص چهار مدل کلی نظری را می در ایناند. مختلف راهکاارهای متفاوتی را برگزیده

ند کشده. مدل نخست معین میهای خصوصی مطرحبشر اساسی در ارتباط میان طرفتعیین تأثیر حقوق 
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ین های بطور مستقیم در ارتباطشود و بهخصوصی اعمال می صاورت مستقیم در حقوقبشار به حقوق

 ( Cherednychenko,2007:5مستقیم( ) اعمالگذارد.)مدل های قرارداد  تأثیر میطرف

اساات. با این  دومین مدل برای اعمال حقوق بشاار در حقوق خصااوصاای، مدل اعمال غیرمسااتقیم

، بلکه کندخصوصی و قرارداد سرایت نمی طور مستقیم در حقوقبشر موردحمایت بهتوضایح که حقوق 

 (.Barak,2006,p18 یابد. )خصوصی جریان میحقوق  از طریق اعمال اصول

داند. این حقوق بشااار را تنها در مقابل حکومت ) دولت ( موردحمایت می ساااومین مادل حقوق

های خصوصی ندارند؛ بلکه از طریق یکی از کاربردی ) مساتقیم یا غیرمساتقیم ( در ارتباط میان طرف

 دهعهدۀ این قوه نهاده شبشر بر  اعمال است. بنابراین اعمال حقوقارکان حکومت یعنی قوه قضائیه قابل

 Quint, 1989,p247)است. )مدل اعمال قضایی( )

باشااد که با حفا اسااتقالل حقوق چهارمین مدل نیز بنام مدل اعمال غیرمسااتقیم تقویت یافته می

خصاوصای و حقوق قراردادی ابزارهای موجود در این سایستم را در صورت اعمال حقوق بشر فراهم 

 (McKendrick, 2001:331 )ستقیم تقویت یافته( نماید. )مدل اعمال غیرممی

ها مرجعیت قانون اساسی در تضمین حقوق بشر و  اصل برتری در حقوق ایران همانند ساایر نظام

( و نیز 13: 7731هاشمی، -718: 7738اسات.)قاضای، شادهقانون اسااسای بر تمامی قوانین پذیرفته

های یادی از حقوق بشر بنیادین است و کنوانسیونهمانطورکه بیان گردید، قانون اسااسی حاوی تعداد ز

قانون مدنی در حکم قوانین  3است که در اجرای ماده  شدهالمللی در خصاوص حقوق بشار پذیرفتهبین

خصاوص در حقوق ایران مسائله اسااسی این است که حقوق بنیادین موجود در  داخلی اسات. در این

اعمال است یا از طریق حقوق خصوصی نیز می قابلقانون اساسی از طریق حقوق اساسی و حقوق عمو

 اعمال است؟ در روابط قراردادی قابل

حقوق خصاوصی با اجازه و موافقت حقوق عمومی وجود »... ای از حقوقدانان بیان نموده که عده

شده در قانون اساسی ،معاهداتی که شود زیرا قواعد حقوق خصوصی از اراده دولت بیاندارد و ایجاد می

: 7737عباسی ،«)آیند...گذاری ، اجرایی و قضاایی آن پدید میها پیوساته و نهادهای قانوندولت به آن

اعمال نظارت بر سااازگاری »... ای دیگر نیز چنین بیان نموده که ( همچنین در همین راسااتا عده311

یل منابع حقوقی تبد مصوبات پارلمان با هنجارهای قانون اساسی، این قانون را به سرچشمه و منبع تمام

های حقوقی را باید در های دیگر شاخهکه حاضار، بنیانتوان گفت، درحالیساان میکرده اسات. بدین
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توان چنین گونه نظرات میاساس این ( بر737: 7731)گرجی ازندریانی،« قانون اسااسی جستجو کرد...

ز باشااند؛ البته در این نظریات نامی امی کننده نظریه اعمال مسااتقیمها بیاناسااتنباط نمود که این دیدگاه

شااده در حقوق خارجی و مبانی نظری آن ، های ارائهچنین مدلی برده نشااده اساات بلکه با توجه مدل

 ه: ای باید بیان نمود کباشد. در انتقاد از چنین نظریهچنین نظریاتی منطبق با مدل اعمال مستقیم می

قبل از دولت وجود داشته است و قواعد آن در بطن جامعه حقوق خصوصی و ازجمله حقوق قراردادها 

ها، جهت ایجاد نظم در روابط خصوصی جامعه قوانینی مورد عمل قرارگرفته است .بعد از تشکیل دولت

شده است و بعدًا مطابق نیازهای جامعه شده که از بطن همان قواعد موجود در جامعه استخراجتصاویب

دیگر از جهت ماهیت پیدایش و کیفیت تحقق ، حقوق قراردادها عبارتند. بهاشدهاصاالح، تغییر و تبدیل

نفساه با مفهوم وجود حاکمیت مرتبط نیسات و ازلحاظ تاریخی نیز تقدم حقوق خصوصی بر حقوق فی

( باید بیان نمود که، حقوق بشاار 81: 7737عمومی موردپذیرش قرارگرفته اساات.)امامی و موسااوی،

باشند بلکه بین تمامی تقسیمات حقوقی مشترک ربوط به رشاته خاصای نمیقواعدی مشاترک بوده و م

جمله حقوق خصوصی و حقوق عمومی و.... و اعمال این قواعد در حوزه حقوق خصوصی باید است من

ای باشاد که ضامن حفا اساتقالل حقوق خصوصی با استفاده از ابزارهای حقوق خصوصی این گونهبه

آید که با توجه به رسااد که هنر حقوقدان در اینجا بیشااتر به چشاام میظر مین قواعد را اجرا نمود و به

 قواعد و ابزارهای حقوق خصوصی بتوان حقوق بشر را اعمال نمود. 

رسد با توجه در نظر گرفتن جایگاه و قلمرو حقوق خصوصی در خصوص اعمال نظر می بنابراین به

که با اسااتفاده از ابزارهای حقوق قراردادی، حقوق حقوق بشاار در روابط قراردادی مدلی انتخاب نمود، 

کننده اعمال و رعایت و در نظر گرفتن محدوده حقوق خصوصی بشار را اعمال نماید. و مدلی که تأمین

گذاران قوانین عادی در مقام باشد. در این راستا  قانوناعمال میباشاد  سایستم اعمال غیرمستقیم قابل

مجریان در مقام قضاوت، تفسیر و اجزاء با توجه به جایگاه حقوق بشر و تصویب قوانین و نیز قضات و 

با اساتفاده از ابزارهای حقوق خصاوصای، آن را در روابط خصاوصی اعمال بنمایند؛ البته نظر به اینکه 

برخی نیازها در ابزارهای سانتی جوابگو نیسات باید ابزارهای موجود تفسایر جدید شوند یا ابزارهای 

های برخی از باشد و تالشر گرفته شود که چنین مدلی اعمال غیرمستقیم تقویت یافته میجدید نیز بکا

نماید. برای مثال مالک تشااخیک تقصاایر در مساائولیت مدنی نوعی و حقوقدانان این امر را تائید می

الخصاوص اصل برابری در علت دخالت مفاهیم حقوق بشاری و علی شاده اسات ولی بهمتعارف اعالم
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ه عقال باشد و سیرشده است که منظور انسان معقول و متعارف میمدنی این نظریه چنین اصالح مسئولیت

باشد نه عرف عام. بر همین اساس بحث از مسئولیت کودک غیر ممیز و بیمار ذهنی که تعادل مدنظر می

قبالً بیان شاااد طور که ( البته همان31: 7733فایده اسااات. )بادینی،و توانایی انتخاب عادالنه ندارد بی

راین باشد. بنابشده منطبق با این مدل میهای ارائهها و استداللسخنی از این مدل نشده است ولی دیدگاه

با پذیرش نظریه اعمال غیرمساتقیم تقویت یافته نیازی به اسااساای سازی حقوق قراردادی نیست زیرا 

جزء مواردی که  حقوق ایران بهباشد که در پذیرش اسااسای سازی منوط به وجود دادرسی اساسی می

کند، نهادی که وظیفه نهاد از قانون اساسی در برابر قوانین عادی حمایت میشاورای نگهبان در مقام یک

دادرسای اساسی را دارا باشد وجود ندارد. البته آنچه محرز است که قانون اساسی دربرگیرنده مفاهیمی 

باشد؛ بنابراین در حقوق خصوصی از مفاهیم یاسات که فقط مختک حقوق عمومی و حقوق اساسی نم

 موازاتشود نه اینکه بهمربوط به روابط خصاوصی در چهارچوب و قلمرو حقوق خصوصی استفاده می

گونه حقوق خصوصی، اساسی سازی ایجاد شود یعنی حقوق قراردادی اساسی ایجاد شود. بنابراین همان

ست در شده اافته در حوزه حقوق خصوصی پذیرفتهصاورت کلی مدل اعمال غیرمساتقیم تقویت یکه به

اساااس همین مدل عمل شااود؛ بدین گونه که از طریق ابزارهای موجود در حقوق  قراردادها نیز باید بر

قراردادی ازجمله نظم عمومی، اخالق حسنه ، غیرمنصفانه بودن و... اصل حاکمیت اراده تعدیل و تفسیر 

بها و و قانون مدنی مبلغ اجاره 7715ط موجرو مساتأجر مصوب اسااس قانون رواب شاود برای مثال بر

ه بها گزاف باشد یا مدت بسیار کوتاباشد؛ حال اگر مبلغ اجارهاساس توافق و تراضی طرفین می مدت بر

وکار به این امر تن دردهد و علت تأمین مسکن و یا محل کسب ناچار بهای که مستأجر بهگونهباشاد به

باشد اساس اصل حاکمیت اراده، این قرارداد معتبر می اعمال نباشد و بررات قانونی قابلکدام از خیاهیچ

توان در نظر خصاااوص چه راهکاری می اما برای دفاع از مساااتأجر و دفع نابرابری قراردادی در این

ه این ک رسد با استفاده از نظم عمومی در پرتو قاعده برابری حقوق بشر بتوان بیان کردنظر می گرفت؛ به

قرارداد نظم عمومی اقتصااادی را بر هم زده اساات و بتوان در آن دخالت نمود و یا اینکه با اسااتفاده از 

ابزارهای جدید و اسااتفاده از آن مانند حساان نیت و غیرمنصاافانه بودن قرارداد و شااروط آن در چنین 

د کاساات که در خصوص قراردادی دخالت نمود و از اصال حاکمیت اراده و آثار ساوء آن در این موار

 انتخاب راهکار مناسب متعاقباً بحث خواهد شد. 
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 آثار پذیرش اعمال حقوق بشر در روابط قراردادی و اصل حاکمیت اراده  -مبحث سوم

با پذیرش حقوق بشر در روابط قراردادی و دخالت در اصل حاکمیت اراده و نیز پس از تعیین 

صورت غیرمستقیم ولی با استفاده از ابزارهای ها بهاده آنچگونگی اعمال حقوق بشر در اصل حاکمیت ار

موجود قلمرو حقوق قراردادهای ازجمله نظم عمومی برای تعدیل اصل حاکمیت اراده و یا با ایجاد 

که در قراردادی اصل حاکمیت شود که درصورتیابزارهای جدید در قلمرو قراردادها این بحث مطرح می

رداد چه گذارد و قراوق بشر منتج شود حقوق بشر چه تأثیری براین رابطه میاراده به نتایجی مخالف حق

گردد اما پیش از بیان راهکارها در خصوص بیان می کند که راهکارهای موجود در اینوضعیتی پیدا می

بایستی موازین حقوق بشر دخالت داده شوند و از خصوص با دو وضعیت مواجه هستیم از طرفی می این

دیگر در عبارتاعتباری؛ بهبایستی سعی بر حفا و اعتبار قرارداد شود تا بیدر قراردادها می طرف دیگر

عین دخالت موازین حقوق بشر و آثار آن بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده باید سعی شود قرارداد 

کارها راه اعتباری نشود و از راهکارهای مناسب با این وضعیت استفاده شود در این راستادستخوش بی

 نمایم. اعتباری قرارداد بررسی میرا در دو مبحث مبتنی بر حفا صحت و اعتبار قرارداد و مبتنی بر بی

 راهکارهای مبتنی بر حفا و بقاء قرارداد  –بند اول 

این راهکارها ضمن پذیرش دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده سعی در حفا اعتبار 

 شوند: سی میقرارداد دارد که برر

 تعدیل قرارداد -7

آور بودن قراردادها و تعهدات ناشی از آن تأکید شده است. قانون مدنی بر قاعدۀ الزام 873اساس ماده  بر

اصل حاکمیت اراده برقراردادها نیز اقتضا دارد که طرفین به نتایج پیمان خویش وفادار باشند و دادرس 

ن را تغییر دهد. قدرت اجبار کنندۀ قراردادها، طرفین را ملزم به انجام گذار نتواند اثر توافق طرفییا قانون

توانند به بهانۀ دشواری اجرای قرارداد و عدم تعادل در قرارداد یک از طرفین نمیکند و هیچتعهدات می

اساس نابرابری اقتصادی از انجام تعهدات خویش خودداری  یا مخدوش بودن اصل حاکمیت اراده بر

سوی دیگر مفاهیم و قواعد حقوق بشر ازجمله برابری و عدالت ، اجرای قرارداد را، در شرایطی  کنند، از

 نپذیرد. در ایخورده است، نمیهمکه تعادل اقتصادی وجود نداشته یا بعد از انعقاد قرارداد این تعادل به

د قرارداد اصلی یا در قرارداخصوص گاه تعدیل ناشی از ارادۀ طرفین است بدین معنا که طرفین در ضمن 

 کنند. این نوع تعدیل را تعدیل قراردادی گویند که بربینی میای امکان تعدیل را به هر علتی پیشجداگانه
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د و کنمبنای اصل حاکمیت اراده قابل توجیه است. در مواردی نیز قانون قراردادهای خاصی را تعدیل می

دهد. این نوع تعدیل را حقوقدانان تعدیل ها میرا به دادگاه یا اینکه اختیار تعدیل قراردادهای خاصی

اند مانند تعدیل مهریه به نرخ روز و باالخره گاهی اوقات هم دادرسان به تعدیل قرارداد قانونی نام نهاده

 نمایند، این نوع تعدیل قضایی نام دارد.واحوال جدید میاند و آن را متناسب با شرایط و اوضاعپرداخته

اقسام تعدیل آنچه در دخالت موازین حقوق بشر در حاکمیت اراده مصداق دارد تعدیل قضایی است  از

شرط ضمنی عقد یا جلوگیری از ضرر یکی از طرفین قرارداد، قرارداد را دادرس با استناد به» ... که 

انعقاد را برطرف ( یا نابرابری طرفین در حین 17: 7731)کاتوزیان،ب « تعدیل و متناسب با شرایط سازد.

بنابراین چنانچه در قراردادی تعادل روابط قراردادی در راستای اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادی  نماید

عنوان یکی از حقوق بشر نقض شده است و قراردادی اجرا تحملی به هم بریزد، برابری بهبه طرز غیرقابل

در عقد اجاره، موجر با سوءاستفاده از موقعیت  باشد؛ برای مثالکه برخالف عدالت میشود درحالیمی

بهای سنگین تعیین نماید و تعادل اقتصادی در خصوص ارزش منافع واقعی عین مستاجره برتر مالی اجاره

بها وجود نداشته باشد، چنانچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی به اجرای بدون و اجاره

بها در عقد اجاره معین بوده و دادگاه ی نظر داد؛ و همچنین بیان نمود که اجارهقید و شرط چنین قرارداد

ای بدون تواند به بیشتر یا کمتر رای بدهد؛ ولی با دخالت قاعده برابری حقوق بشر در چنین رابطهنمی

اوضی، بها نمود ضمن رعایت عدالت معتوجه به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، اقدام به تعدیل اجاره

عدالت واقعی نیز محقق شده و اجرای چنین قراردادی برخالف حقوق بشر نبوده و در راستای قواعد 

باشد. و ضمن حفا اعتبار و صحت قراردادها موازین حقوق بشر رعایت شده است و حقوق بشر می

ر حقوق ضرر و نفی عسر و حرج د قانون اساسی و قاعده فقهی ال 11چنین استداللی در راستای اصل 

خصوص سوءاستفاده از اضطرار شخک با وصف دانان در باشد. برخی از حقوقایران مورد تائید می

ای دیگر ( البته عده851: 7716حاکمیت اراده در انعقاد قرارداد حق تعدیل در قرارداد را دارد.)لنگرودی، 

 و حق تعدیل قرارداد نیز ازلحاظ  بیان نموده که انطباق این نظریه با قواعد حاکم بر قراردادها مشکل است

شود نظری فاقد توجیه و دلیل محکم است. زیرا درنتیجه تعدیل برای طرفین قرارداد معامله جدید ایجاد می

، اندو این قرارداد جدید باقاعده تابعیت عقد از قصد طرفین تعارض دارد و آنچه طرفین قصد نموده

چه محقق شده است، طرفین یا یکی از آنان قصد انشاء آن را شده و درنتیجه محقق نشده است و آنتعدیل

باشد زیرا درنتیجه تعدیل قرارداد عقد ( اما این نظریه مورد پذیر نمی73: 7738ننموده است. )باریکلو، 
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ود ششود و عدالت قراردادی محقق میشود بلکه عقد موجود مطابق با  شرایط واقعی میجدید ایجاد نمی

اساس نرخ و  ه جدید منعقد شود. و قصد واقعی طرفین در زمان معامله انعقاد قرارداد برنه اینکه معامل

 علت قدرت اقتصادی و یا با سوءاستفاده از نابرابری باشد بنابراین اگر یکی از طرفین بهارزش واقعی می

طابق با داد منماید که قرارقراردادی قیمتی باالتر تعیین نماید، حاکمیت قصد طرفین چنین اقتضاء می

و تعدیل قرارداد در راستای قصد طرفین باشد نه در مخالفت با قصد طرفین  شرایط موردنظر طرفین شود

شده است با این عبارت که خصوص پذیرفته قانون دریایی حق تعدیل در این  713ویژه در ماده باشد. به

ادگاه د تشخیک بهآن  شرایطو  دهمنعقدشهر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن  »

در دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.  وسیلهبهطرفین  از یکهر  تقاضای بهباشد ممکن است  غیرعادالنه

حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده  براثرکلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد 

العاده زیاد و یا کم است فوق یافتهانجامخدمت  نسبت به ذکرشدهاست و یا اجرت مذکور در قرارداد 

 «د.به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطالن آن را اعالم نمای تواندمیدادگاه 

 فسخ قرارداد -2

یکی دیگر از راهکارهای تضمین اجرای حقوق بشر در قرارداد و تعدیل اصل حاکمیت اراده، انحالل 

عصر حاضر باوجود، دقت نظری که طرفین و یا اطراف یک  باشد زیرا: دراعمال فسخ می قرارداد با

گیرند به علت تنوع روابط مالی و حقوقی افراد جامعه با یکدیگر و قرارداد بهنگام انعقاد آن به کار می

ط شرای سو و پیچیدگی آن از جهت دیگر، عمالٌ آگاهی از همه جوانب والمللی از یکحتی در سطح بین

قرارداد  افتد که یکی از طرفینهنگام انعقاد قرارداد برای همگان میسر نیست.به همین جهت بسیار اتفاق می

گردد. بدین واحوال، و شرایط حاکم بر قرارداد، از ادامه قرارداد متضرر میدر اثر عدم آگاهی از اوضاع

ط اشخاص در موارد زیادی اتفاق می افتدد ترتیب به همه اهمیتی که ثبات و استواری قراردادها در رواب

 نماید. که طرفین به برهم زدن قرارداد اقدام می

در خصوص توجیه مبنای حق فسخ در قراردادها نظرات مختلفی ذکرشده است : در فقه اسالمی 

اند که وجود خیار در عقد الزم امری استثنای است که بر مبنای تراضی برخی از فقها چنین نظر داده

( بسیاری 3:  7111رشتی، -6:  7181آید.) حلی، وجود می رفین یا حکم شرع و قانون حق و فسخ بهط

اند.) از فقهای دیگر نیز جبران ضرر را مبنای وجود خیارات و مقدم شدن حق خیار بر اصل لزوم دانسته

ات را التزام ای دیگر مبنای خیار( عده817: 7177ثانی،  شهید -18: 7337نجفی،  -53حلی، پیشین: 
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( در این راستا برخی از حقوقدانان نیز فسخ را مبتنی 711:  7171دانند.) نائینی،ضمنی طرفین قرارداد می

( برخی دیگر مبنای 817: 7711دانند.)شهیدی، بر توافق طرفین و یا ناشی از حکم مستقیم قانون می

( برای اینکه بعد از عقد یک 676:  7171لی،ح -7تا : دانند.) ایروانی،بیخیار را تروی و نفی اشتباه می

:  7735دانند)عمید زنجانی، نوع رفع و نفی اشتباه شود. برخی دیگر نیز مبنا خیارات را نفی اکراه می

دانان دیگر مبنای خیار )حق فسخ( را جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی ای از حقوق( عده165

آور عقد متکی به حکومت اراده است. در شرایط عادی ه اول نیروی الزامداند. از دیدگادر قراردادها می

ین اند، البته این بدان معنا نیست که طرفو معمول، طرفین با ایجاد عقد، اراده بر پایداری و اعتبار عقد نموده

تضاد و نفع مباشد ملزم به پایبندی به عقد باشند.در هر دادوستد ددرزمانی که اجرای قرارداد نامتعادل می

اند که هرچه کمتر اندیشند و در تالشگیرند، دو کس که تنها به سود خویش میروی هم قرار میروبه

بپردازند و هر چه بیشتر بگیرند. باوجوداین قانون مبادله این است که تعادل نسبی بین دو عوض رعایت 

ذیرد. بنابراین چنانچه تعادل ها در چارچوب این تعادل صورت پها و سودجوییی رقابتشود و همه

 واحوال حاکم درعوضین به نحو فاحشی برهم خورد و قرارداد شکلی تحمیلی به خود گیرد و یا اوضاع

ها به نحو افراطی از حقوق خود سوءاستفاده  کنند زمان انعقاد دگرگون شود و طرفین و یا هرکدام از آن

عی بود که اطراف قرارداد در زمان انعقاد چنین اوضاعی توان مددار شود میو حسن نیت در قرارداد خدشه

ند. ااند. همچنین مبنای حق فسخ را جبران ضرر و اجرای  عدالت و انصاف در قرارداد دانستهرا قصد نکرده

ی برخورد الزام ناشی از عقد با عدالت و مصالح اجتماعی است. جبران در این گروه، خیار فسخ نتیجه

مبانی سنتی و دیرپای خیار فسخ است، و سوءاستفاده از ناتوانی و جهل طرف قرارداد ضرر ناروا یکی از 

اند. ای است که نویسندگان به آن تمایل پیداکردهو برهم خوردن تعادل دو عوض از مبانی تازه

حل فسخ قرارداد قانون تعهدات این کشور راه 87اساس ماده  ( در حقوق سویس بر63)کاتوزیان،پیشین : 

که بین تعهد یکی از طرفین عقد و تعهد متقابل طرف درصورتی:»شده است با این عبارت که بینیشپی

سال، نظر خود را بر فسخ قرارداد اعالم  تواند، ظرف یکدیگر عدم تناسب بین باشد، متضرر)مغبون( می

ضطرار، تفاده از حالت اکننده، در قضیه اسشرط اینکه عامل تعیینو آنچه را پرداخته است استرداد کند، به

 (  71: 7713واحدی، «)تجربگی مغبون باشد... تفاوتی و یا بیبی

« ررض ال»ی جا که تزاحمی بین احکام دیگر باقاعده شده که قطعاً در حقوق اسالم هرهمچنین بیان 

نانچه ای که چگونهبهکند. ضرر حکومت می دلیل اینکه زیانی جبران نشده باقی نماند قاعده ال رخ دهد به
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ضرر  در قرارداد حقی مورد سوءاستفاده قرار گیرد و یا اجرای قرارداد ظالمانه شود حکومت باقاعده ال

انند دای از خیارها را جبران ضرر طرفی میاست چنانچه برخی از نویسندگان حقوق مدنی نیز مبنای پاره

شده ی از سوءاستفاده در قرارداد، اصلی پذیرفتهشود.اجرای عدالت و جلوگیرکه به او حق فسخ داده می

ر گذاهای قانونو مبنای مناسبی جهت اجرای تعادل در تعهدات قراردادی است و قطعات یکی از انگیزه

ی تر وارد گردیده است.) نبودیده جبران ضرر ناروایی است که برطرف ضعیفبه زیان« حق فسخ»دردادن 

بینی وقدانان همین راهکار را در خصوص سوءاستفاده از اضطرار پیشای از حق( عده763: 7731زاده، 

گونه که بیان گردید برای خیارات مبانی همان ( ولی17باربکیو، پیشین:  -78اند) صفایی، پیشین: نموده

بررسی است متفاوتی وجود دارد ولی هر مبنای که ذکرشده در خصوص خیارات مندرج در قانون قابل

ارکان و شرایط تحقق یکی از خیارات قانونی باید حاصل باشد تا بتوان از مبنای خیار در دیگر عبارتبه

توان از خیار غبن استفاده نمود، آن بحث نمود بنابراین اگر عدم تعادل عوضین وجود داشته باشد می

ونی قان شود که اگر خیاراتکه با دخالت موازین حقوق بشر در حاکمیت اراده این بحث مطرح میدرحالی

وجود نداشتند برای مثال شخصی باوجود غبن از ارزش واقعی عوضین مطلع باشد و امکان خیار غبن 

توان چنین وجود نداشته باشد، آیا رفع نابرابری در قرارداد درنتیجه دخالت موازین حقوق بشر می

ه شخک مأخوذ باساس اصل حاکمیت اراده  قراردادی را توسط شخک ضعیف و نابرابر فسخ نمود یا بر

 خصوص شاید بتوان علت عدم وجود موجب فسخ وجود ندارد؟ در این پایبندی به عقد و امکان فسخ به

اساس توافق ضمنی طرفین فرض شود؛ که  بیان کرد که اول اینکه خیار شرط ضمنی در چنین مواردی بر

ود د که اراده برابر فسخ وجباشرسد زیرا حاکمیت اراده مبین این امر مینظر می چنین موضوعی بعید به

توان به اراده یکی از طرفین منتسب نمود. راهکار بعدی این است که درنتیجه ندارد و توجیه فسخ را نمی

نقض حقوق بشر چون اراده برابر و آزاد برای طرفین وجود ندارد بنابراین طرف ضعیف دچار غبن در 

اد را برای وی پذیرفت.اما امروز اعتقاد در حقوق قرارداد شده است و براین اساس بتوان حق فسخ قرارد

برخی کشورها وجود دارد که خاتمه دادن به عقد و اعطای عنان فسخ عقد یکی از طرفین، پاسخ مطلوبی 

( زیرا انتظارات تجاری اقتصادی طرفین را در معرض تزلزل و اختالل Beaston,1998: 503نیست)

 .(711: 7738نایی دارد.)یزدانیان، فسخ قرارداد جنبه استثگیرد بنابراین قرار داده و نادیده می
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 جبران ضرر و خسارت -3

ضمانت اجرای و راهکار دیگری در صورت برخورد قراردادی با حقوق بشر و نقض آن و در راستای 

هر شخصی که به «باشد.شود پذیرش غیر نافذ بودن قرارداد میتعدیل اصل حاکمیت اراده مطرح می

ی غیر عرفی، ناروا و نامتعارف وارد کند باید آن را جبران نماید مگر ضررهایی که قانون دیگری خسارت

هایی که الزمه زندگی اجتماعی هستند و قوانین و مقررات جامعه و آن را جایز دانسته است، یعنی زیان

ده و (ضررهای ناشی از حاکمیت ارا81: 7731سیاست قضایی آن را تجویز نموده باشد.)داراب پور، 

باشد. زیرا متعاقدین باشد و موجب مسئولیت مدنی نمیصورت ظاهری نامشروع نمیآزادی قراردادی به

رسد این ظاهر نظر می اند اما بهباانگیزه رسیدن به اهداف موردنظر در قرارداد اقدام به انعقاد آن نموده

ی یل و تفسیر نمود و ابزاری باشد که حتای نامحدود تأوگونهتوان حاکمیت اراده را بهباشد و نمیقضیه می

در جائیکه حسن نیت در انعقاد قرارداد وجود ندارد باز اجرای بدون قید و شرط قرارداد بدون مسئولیت 

برای سوءاستفاده کننده از حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بحث و گفتگو نمود برای مثال در قرارداد 

شنده جهت تهیه وجوهی برای مداوای خود و یا بستگان نزدیک بیعی که خریدار از موقعیت ضعیف فرو

خیارت  نماید ووی خبر دارد با سوءاستفاده از اضطرار وی اقدام به انعقاد قرارداد بیع با ثمن غیرواقعی می

توان به عدالت معاوضی دست پیدا نمود نماید، چگونه میقانونی ازجمله خیار غین را از وی سلب می

ازین آید و در اینجاست که مووه بر قاعده برابری، حتی به کرامت فروشنده نیز خدشه وارد میبنابراین عال

حقوق بشر وارد میدان شده و در اصل حاکمیت اراده دخالت نموده و امکان توسل بدان برای ایجاد 

ه( توسط ددیده )فروشنبینی جبران خسارت شخک زیانبرند و با پیشنابرابری در قرارداد را از بین می

سازد؛ زیرا سوءاستفاده از اضطرار موجب زیانی ناروا به سوءاستفاده کننده از قرارداد عدالت را محقق می

شخک مضطر شده است اما با توجه به اینکه در ضمانت اجرای قراردادها جبران ضرر در صورت 

مورد  نبسا در ایداشته باشد چهباشد نه اینکه در انعقاد قرارداد نابرابری و عدم تعادل وجود عهدشکنی می

 باشد. فسخ، تعدیل و ابطال قرارداد منطبق با ضمانت اجرای قراردادها می

 اعتباری و بطالن قراردادراهکارهای مبتنی بر بی -بند دوم

 اعتباری قرارداد بطالن و بی -7

قراردادی از ابتدا اعتباری قرارداد به وجود آید، چنین چنانچه در قراردادی وضعیت بطالن و بی

حاکمیت اراده دو گونه  ٔ  کند. درزمینهگونه رابطه حقوقی ایجاد نمیوجود خارجی نداشته و هیچ
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موجب بطالن وجود دارد یکی بطالن به سبب عدم وجود قصد انشاء و دیگری بطالن به سبب مخالف 

اشد ای بگونهرارداد بهقرارداد با قوانین آمره، نظم عمومی و اخالق حسنه؛ چنانچه وضعیت طرفین ق

قانون  736و  737اساس مواد  که اراده وجود نداشته باشد این قرارداد به علت فقدان قصد انشاء بر

ای وجود ندارد تا بحث از حاکمیت آن مطرح نمود، در باشد. و دیگر ارادهاعتبار و باطل میمدنی بی

قصد باطل معرفی نموده است ولی  علت فقدان خصوص قانون مدنی هرگونه قراردادی را به این

چنانچه قراردادی قصد انشاء وجود داشته باشد اما با یکی از موازین حقوق بشر در انعقاد قرارداد 

مباینت داشته باشد همانند مثالی که در حقوق آلمان بیان شد و اجرای قرارداد وام برای خانم بورگه 

خصوص چنانچه  اعتبار نمود؛ در اینداد را بیتوان قرارشد، آیا میبرخالف کرامت وی تلقی می

چنین قراردادی برخالف نظم عمومی و یا اخالق حسنه تشخیک داده شود و به اساس قرارداد لطمه 

گونه که برخی بطالن قرارداد خالف مصلحت توان از بطالن صحبت به میان آورد. همانوارد نماید می

قراردادی ضمانت اجرایی مناسب و عادالنه در جهت علت سوءاستفاده از موقعیت  اجتماعی را به

گونه که قبالً بیان شد در (همان716: 7757اند.)نبوی زاده،حمایت از حقوق اشخاص تلقی نموده

علت مخالف حاکمیت اراده با حقوق بشر  حقوق برخی کشورها ضمانت اجرای بطالن را به

ت اند که سوءاستفاده از وضعیین نظر دادهاند. در خصوص سوءاستفاده از اضطرار برخی چنپذیرفته

( در مادۀ  Teritel,1995: 381  - Anson,1986:248شود.)اضطرار موجب بطالن معامله می

عمل حقوقی مخالف » با این عبارت که: اندشدهگونه قراردادها باطل اعالمق.م. آلمان این 773

ه آن، کسی با استفاده از نیاز و ناتوانی و وسیلویژه عمل حقوقی که بهبااخالق حسنه باطل است؛ به

تجربگی دیگری برای خود یا شخک ثالث نفع مادی به دست آورد که تعهد او و یا بامالحظه بی

( در 51: 7715نقل در عبدی پور ، «)تمام شرایط معامله، عدم تناسب زننده و آشکاری داشته باشد.

خصوص  ریایی حق تقاضای ابطال در اینقانون د  713قوانین موضوعه ایران نیز در ماده 

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن  »شده است با این عبارت که پذیرفته

طرفین  از یکهر  تقاضای بهباشد ممکن است  غیرعادالنهدادگاه  تشخیک بهآن  شرایطو  منعقدشده

در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.  وسیلهبه

 بتنس به ذکرشدهحیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد  براثرقرارداد 

ارداد را ن قربه تقاضای یکی از طرفی تواندمیالعاده زیاد و یا کم است دادگاه فوق یافتهانجامخدمت 
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خصوص باید بیان شود که با توجه به اینکه  در این «د.تغییر داده و یا بطالن آن را اعالم نمای

چگونگی اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی و اعمال از طریق ابزارهای موجود در حقوق 

یه ظرعلت مخالفت قرارداد بانظم عمومی ن خصوصی ازجمله نظم عمومی بتوان در چنین مواردی به

 ابطال قرارداد را پذیرفت. 

 عدم نفوذ قرارداد -2

ضمانت اجرا و راهکار دیگری در صورت برخورد یک قرارداد با حقوق بشر و نقض آن مطرح 

باشد. بدین گونه که درنتیجه نابرابری طرفین قرارداد اگرچه شود پذیرش غیر نافذ بودن قرارداد میمی

همین دلیل آن را ملحق  ک ضعیف رضایی برای معامله ندارد بهاراده و  قصد معامله وجود دارد ولی شخ

دانند. بنابراین در صورت نقض حقوق بشر در انعقاد قرارداد، اراده واقعی اند و غیر نافذ میاکراه دانستهبه

 باشد نه اینکه کالً اراده وجود نداشته باشد؛ براین اساس نقک اراده درنتیجهوجود نداشته و اراده ناقک می

عیت علت موق شود برای مثال نابرابری در انعقاد قرارداد بهنقض حقوق بشر سبب عدم نفوذ قرارداد می

شود و براین اساس سرنوشت قرارداد برتر یکی از طرفین باعث نقض اراده طرف ضعیف و عدم رضا می

 تواند عقد را باطل نماید یا آنر ا تائید نماید در اختیار شخک ضعیف بوده و می

د. اکراه نماینر حقوق فرانسه در موارد سوءاستفاده از اضطرار گرایش بدان است که آن را ملحق بهد

ا برداری متعامل، همراه باند که اگر بهرهرو، بعضی از نویسندگان حقوقی این کشور تصریح نمودهازاین

توان مورد را از موارد آگاهی و سوءاستفاده از شرایط ویژه مضطر باشد، در چنین اوضاع و احوالی نمی

(محاکم فرانسه، در مواردی 16: 7758نقل از هزاوه، 763اضطرار دانسته و عقد را صحیح تلقی نمود.)مازو، 

که مساعدت کنندگان کشتی در حال غرق از موقعیت اضطراری سرنشینان آن سوءاستفاده همانند این

ر اند. و این نظاکراه دانستهاند، مورد را ملحق بههنموده و درازای یاری، تعهد گزافی را به آنان تحمیل نمود

که در مورد کمک و نجات دریایی است، مورد تأیید قرارگرفته  7375آوریل  83در قوانینی همانند قانون 

مربوط به حوادث بحری مقررشده است که قراردادهای منعقده  7351ژوئیه  1قانون  76است. و در مادۀ 

(  بعضی از مؤلفین حقوق فرانسه نیز 153:   7183ل بطالن هستند. ) قره داغی،در مورد کمک دریایی قاب

ند.)مازو ابر مبنای تعهد بدون علت یا استفاده بدون جهت تعهد گزاف و نامتعادل مضطر را غیر معتبر دانسته

ث که در بحطوری( در حقوق کشورهایی همانند مصر و عراق، به683: 7731نقل از کاتوزیان،  817، 

 برداری ناروا در موارد سوءاستفاده ازغبن و استغالل بیان کردیم، با استفاده از قواعد عام استغالل و بهره
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ق.م. عراق حتی به سوءاستفاده از نیازمندی و  786اند و در ماده ابطال دانستهاضطرار، قرارداد را قابل

ادۀ ندگان حقوق مدنی این کشورها، سوءاستفرو بعضی از نویسشده است. ازاینکننده تصریحاضطرار معامله

اند. )سنهوری، پردازد را از موارد اکراه دانستهبرداری از آن میاز اضطرار و مواردی که متعامل به بهره

( بعضی از نویسندگان حقوق انگلیس، معامالت نامعقول و غیرعادالنه را قابل قیاس باقاعده  735: 8113

ند که در این نوع معامالت، انصاف بار اثبات صحت و درستی قرارداد را به عهده انفوذ ناروا دانستهاعمال

طرفی قراردادها است که ادعای منفعت در آن دارد و اگر وی نتواند ثابت کند که معامله عادالنه و متعارف 

طرف واحوال و شرایطی که یکاست، معامله ملغی خواهد شد.مبنای این حکم آن است که در اوضاع

رارداد فقیر یا دچار ضعف بوده است، یا مسئله اخاذی یا سوءاستفاده از ضعف طرف دیگر در بین است ق

گردد و این به معنای تقلب نیست، بلکه به معنای آن است که استفاده نامعقول از برداری مفروض میکاله

ن فرضی صحت قرارداد آمده است و با چنیعملواحوال و شرایط ناشی شده، بهقدرتی که از این اوضاع

که طرف ذینفع قرارداد قادر شود این فرض را با دلیل، رد دوام نخواهد یافت، مگر این

قانون متحدالشکل تجاری آن کشور  8-718(  در حقوق آمریکا ماده  anson,op.cit :253نماید.)

د که در موارد سوءاستفاده دهعنوان شرط عادالنه و معقول بودن قرارداد ارائه میحل کلی و عامی را بهراه

عنوان یک امر حکمی دریابد که اگر دادگاه به»اعمال است. بر اساس این ماده:خوبی قابلاز اضطرار به

قرارداد یا یکی از شروط آن در زمان انعقاد، غیرعادالنه و نامعقول بوده است، دادگاه حق دارد از تنفیذ 

را بدون شرط غیرعادالنه آن تنفیذ نماید یا اجرای هر بند آن قرارداد خودداری کند یا مابقی قرارداد 

در «آن عقد( محدود سازد ای غیرعادالنه)برمنظور جلوگیری از ترتب نتیجهای از قرارداد را بهغیرعادالنه

نهی النبی )ص( عن بیع » اساس حدیث نبوی  دانند و برفقه اهل سنت نیز برخی آن را همانند اکراه می

دانند نگر به ثمن المثل تعدیلی صورت گیرد و یا اینکه بعد از زوال اضطرار ا صحیح نمیآن ر« المضطر

( و براین اساس این معامله نیز 811: 7181العدوی،  -773:  7177ثمن المثل پرداخت شود.)زعتری، 

 ( Fathy,1913: 168.) ابطال استغیر نافذ بوده و قابل

 گیرینتیجه

های حقوقی، این اصل دارای اعتبار مطلق نیست، اراده در تمامی نظامبا وصف پذیرش اصل حاکمیت 

گذار با تصویب مقرراتی مانند قانون کار و دخالت در چگونگی شرایط کار و... به تحدید در مواردی قانون

اصل حاکمیت اراده پرداخته است اما در بسیاری از موارد اگر طرفین قرارداد به حال خود رها شوند اصل 
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های اصل حاکمیت میت اراده نتایجی غیرعادالنه را به بار خواهد آورد در این راستا  عالوه  محدودیتحاک

اراده  شامل قوانین آمره، نظم عمومی و اخالق حسنه، موازین حقوق بشر راهکاری مناسب و قابل توجیه 

 باشد.برای دخالت در روابط قراردادی و اصل حاکمیت اراده می

های نادرستی که از کاربرد حقوق بشر وجود دارد در حقوق ایران نیز حقوق بشر برخالف برداشت

در روابط خصوصی و قراردادی دخالت دارد و اصل حاکمیت اراده چون خود اصلی مبتنی بر حقوق بشر 

توان از آن سوءاستفاده نمود و با دخالت موازین حقوق بشر قراردادهای خالف حقوق بشر باشد نمیمی

رسد همین نظر می گردند اگرچه اشخاص با ارده خود آن را به وجود آورده باشند. و بهار میاعتببی

حقوق  بیتعنوان شاهصورت کلی و نیز در روابط قراردادی بهپذیرش حقوق بشر در حقوق خصوصی به

 ای حقوقدان در خصوص تعدیل اصل حاکمیت اراده نظراتیپذیرش باشد  و اگر عدهخصوصی نیز قابل

یک نظریات مبنای دخالت حقوق بشر را مطرح ننموده و چگونگی دخالت در قرارداد و دارند ولی هیچ

های موجود ، در خصوص چگونگی اند از میان روشامکان دخالت در اصل حاکمیت اراده را بحث ننموده

 یق ابزارهایاعمال حقوق بشر در قرارداد و اصل حاکمیت اراده ، روش غیرمستقیم تقویت یافته از طر

کارگیری ابزارهای جدید چون حسن نیت حقوق قراردادی ازجمله نظم عمومی و اخالق حسنه و یا با به

 و غیرمنصفانه بودن قرارداد، اصل حاکمیت اراده را تعدیل نمود. 

با پذیرش حقوق بشر در روابط قراردادی و دخالت در اصل حاکمیت اراده و نیز پس از تعیین 

شود صورت غیرمستقیم ، این بحث مطرح میهم بهحقوق بشر در اصل حاکمیت اراده آنچگونگی اعمال 

که در قراردادی اصل حاکمیت اراده به نتایجی مخالف حقوق بشر منتج شود حقوق بشر چه که درصورتی

 کندگذارد و قرارداد چه وضعیتی پیدا میتأثیری براین رابطه می

د اعتباری قرارداخ قرارداد ، جبران ضرر و خسارت ، بطالن و بیراهکارهایی چون تعدیل قرارداد، فس

ق اعتباری قرارداد منطبرسد پذیرش تعدیل قرارداد و بینظر می شده است که بهمطرح عدم نفوذ قرارداد، 

 باشد.با ضمانت اجرای قراردادی می
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 العلوم و الحاکم

 تهران : انتشارات اسالمیه( حقوق مدنی. ج اول. چ نوزدهم. 7716امامی،سید حسن)
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کنندگان در ایران. مجله تحقیقات انون حمایت از حقوق مصرفناعادالنه قراردادی و سکوت ق
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 جا: مکتبه الکتب النجفیتا(. حاشیه المکاسب. بیایروانی، علی بن الحسین النجفی)بی

( مسائولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر. 7737بادینی، حسان)
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 ( الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. 7177الدین)شهید ثانی(. )جبلی عاملی، زین
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های غیرمنصفانه بودن قرارداد. مجله حقوقی ( مؤلفه7731ساردویی نسب، محمد ؛ کاظم پور، سید جعفر)

 . پاییز 16. سال 16دادگستری. شماره 

 -القانون المدنی الجدید. طبعه جدیده. بیروت( الوساایط فی شاارح 8113ساانهوری، عبدالرزاق احمد. )

 لبنان: منشورات الحلبی الحقوقیه

 ( تشکیل قراردادها و تعهدات. چ اول . تهران : نشر حقوقدان7711شهیدی، مهدی )

 ( مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر. چ اول. تهران: جنگل7737رضا)شریفی، علی

 . چ سوم. تهران : نشر میزان 8حقوق مدنی . ج ( دوره مقدماتی 7731صفایی، سید حسن) 

( تماییزات میان حقوق عمومی و حقوق خصاوصای و نسبیت آنها. ارج نامه دکتر 7737عباسای، بیژن)

 مقاالت اهداشده به دکتر نجاد علی الماسی.شرکت سهامی انتشار. تهران.  -الماسی

اضاااطرار در حقوق مدنی. چ اول. قم: مرکز ( بررسااای تطبیقی مفهوم و آثار 7715عبدی پور ، ابراهیم)

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی

 ( قواد فقه .ج اول. چ اول. تهران: انتشارات سمت7735عمید زنجانی، عباسعلی)

( حقوق اساسی و نهادهای سیاسی . چ هشتم . انتشارات دانشگاه 7738قاضی شریعت پناهی ،ابوالفضل)

 تهران. تهران 

 ( قواعد عمومی قراردادها. ج چهارم. چ سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار7731کاتوزیان، ناصر)

 ( قواعد عمومی قراردادها. ج اول. چ پنجم. تهران: شرکت سهامی انتشار7731کاتوزیان، ناصر)
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 ( مبانی حقوق عمومی. چ دوم. تهران. انتشارات جنگل جاودانه7733) اکبریعلگرجی ازندریانی، 

( حقوق عمومی و حقوق خصااوصاای : دوگانگی یا بیگانگی؟. مجله 7731اکبر)یگرجی ازندریانی، عل

 تابستان -. بهار11تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 

 ( در هوای حق و عدالت )از حقوق طبیعی تا حقوق بشر(. تهران.  نشر کارنامه7737ی )محمدعلموحد، 

 در حقوق قراردادی. چ اول. تهران: انتشارات جنگل ( سوءاستفاده از حق 7731اهلل)نبوی زاده، آیت

( جواهر الکالم فی شاارح شاارایع االسااالم. تحقیق و تعلیق محمد 7337نجفی، محمدحساان بن باقر)

 حیاء التراث العربیه. القوچانی. الطبعه السابعه. بیروت: دار اال

ولی. قم: النشر االسالمی الطابعه  ( منیه الطالب. تقریرات خوانساری. الطبعه اال7173نائینی، محمدحسین)

 .لجامعه المدرسین

 ( حقوق تعهدات سویس. چ اول . تهران: نشر میزان و دادگستر7713واحدی ، جواد. )

 ی اساسی. چ اول. تهران. نشر میزانهایآز د( حقوق بشر و 7731هاشمی، سید محمد. )

انسااه. انگلیس. اسااالم و ایران. ( بررساای و مقایسااه اکراه در حقوق مدنی فر7758هزاوه، محمدرضااا)

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران پایان

یی از حقوق مدنی تطبیقی مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات. ج اول هادرس(7738رضا)یعلیزدانیان، 

 .. چ اول. تهران: میزان
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