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 Purpose: The present study tries to study and analyze the role of the 

rule of correctness of conditions in adjusting unfair conditions in 
medical contracts with emphasis on Quranic arguments and Iranian 

law in order to clarify this issue through these studies of legal and 

jurisprudential rulings. 
Materials and Methods: This research has been carried out by the 

method of library studies and in a descriptive-analytical manner, 
which has been obtained and analyzed by referring to Quranic, 

narrative, legal and jurisprudential texts. 
Findings: Economic superiority and other conditions of one of the 

parties to the contract have caused some contracts to include unfair 

and unfair terms. In the legal doctrines and laws of some countries, 

unfair conditions have been introduced as contrary to justice and 
fairness, and judges have been allowed to order the adjustment of 

unfair conditions. However, in Iranian jurisprudence and law, there 

is no clear and transparent rule regarding unfair conditions and the 
possibility of modifying them, although some have believed in the 

impossibility of modifying unfair conditions by relying on the 

generality of the rule of validity of conditions and freedom of will. 
On the other hand, due to the conditions created by some countries, 

they have witnessed the inclusion of unfair and unjust conditions in 

medical contracts, which, for example, have prevented the delivery 

of purchased medical devices and equipment. Therefore, 
considering the importance and necessity of determining the 

jurisprudential and legal principles of the possibility of modifying 

unfair terms, especially in medical contracts, the main question of 
the present study is that the rule of correctness of terms and Quranic 

evidence and Iranian law in adjusting unfair terms in contracts what 

are the medical requirements? To answer this question, the legal 

jurisprudential rule of the validity of the conditions and other 
Qur'anic, jurisprudential and legal arguments and Iranian laws must 

be studied and analyzed. 
Conclusion: Based on the general Quranic verses and rules and 

legal and jurisprudential principles and rules, it can be said that 

unfair terms in medical contracts are contrary to Quranic justice and 
fairness, contrary to public order and jurisprudential interest, and 

justice and equality require unfair conditions to be adjusted. To be. 
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 شروط تعدیل در شروط صحت قاعده نقش

 برآیات تاکید با پزشکی قراردادهای در غیرمنصفانه

 ایران حقوق و کریم قرآن

 1سالمی جداری موسی
 اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران ارومیه،

 
 *2 زاده طالب حمید

 ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه استادیار،
 (. مسئول نویسنده) ایران

 
 3علوی تقی محمد سید
 اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه مدعو، تمام استاد

 .ایران ارومیه،
 

 چکیده
 در شروط صحت قاعده نقش کندمی تالش حاضر پژوهش: هدف
 ادله رب تاکید با را  پزشکی قراردادهای در غیرمنصفانه شروط تعدیل
 رهگذر از تا دهد قرار تحلیل و بررسی مورد ایران حقوق و قرآنی
 .گردد مبرهن مساله این فقهی و حقوقی حکم های بررسی این

 هشیو به و ایکتابخانه مطالعات روش با پژوهش این :هاروش و مواد
 ،قرآنی متون به مراجعه با که است شده انجام تحلیلی ـ توصیفی
 و تجزیه مورد و آمده دستبه الزم اطالعات فقهی و حقوقی روایی،
 .است گرفته قرار تحلیل
 سبب ادقرارد طرفین از یکی شرایط دیگر و اقتصادی برتری: ها یافته
 ای ناعادالنه و منصفانه غیر شروط قراردادها برخی در تا است شده

 شروط کشورها برخی قوانین و حقوقی دکترین در. شود گنجانده
 دادرسان به و است شده معرفی انصاف و عدالت خالف منصفانه غیر
 منصفانه غیر شروط تعدیل به حکم تا است شده داده اجازه این

 شفاف و مشخص ای مقرره ایران قوانین و حقوق فقه، در لکن. بدهند
 چشم به آنها تعدیل امکان و منصفانه غیر شروط خصوص در
 شروط صحت قاعده عمومیت به تمسک با برخی هرچند خوردنمی
 شده منصفانه غیر شروط تعدیل امکان عدم به معتقد اراده آزادی و
 برخی سوی از آمده وجود به شرایط به توجه با دیگر سوی از. اند
 در ناعادالنه و منصفانه غیر شرایط شدن گنجانده شاهد کشورها از

 و ها دستگاه تحویل از مثال طور که بوده پزشکی قراردادهای
 این از. اند آورده عمل به ممانعت شده خریداری پزشکی تجهیزات

 و فقهی مبانی شدن مشخص ضرورت و اهمیت به توجه با و رو
 قراردادهای در خصوصا منصفانه غیر شروط تعدیل امکان حقوقی
 قاعده که است این حاضر پژوهش فراروی اصلی پرسش پزشکی،
 غیر شروط تعدیل در ایران حقوق و قرآنی ادله و شروط صحت
 این هب پاسخ برای دارند؟ اقتضایی چه پزشکی قراردادهای در منصفانه
 قرآنی، ادله دیگر و شروط صحت حقوقی فقهی قاعده باید پرسش
 .گیرد قرار تحلیل و مطالعه مورد ایران قوانین و حقوقی و فقهی

 عدقوا و اصول و قرآنی عام قواعد و آیات به استناد با: گیری نتیجه
 قراردادهای در منصفانه غیر شروط گفت توان می فقهی و حقوقی
 مصلحت و عمومی نظم مخالف قرآنی، انصاف و عدل خالف پزشکی
 یلتعد منصفانه غیر شروط نماید می اقتضا تساوی و عدالت و فقهی
  .گردد

 
 قاعده قرآنی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی، مبانی: کلیدی واژگان
 .پزشکی قراردادهای منصفانه، غیر شروط شروط، صحت

 
 11/07/1400تاریخ دریافت: 
 29/09/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولhmdtalebzade@gmail.com 

 مقدمه
خی است در بر یا شرایط اضطراری باعث شده اقتصادی موقعیت برتر

قراردادها شروط غیر منصفانه و ناعادالنه ای گنجانده شود. در برخی 
از قراردادهای پزشکی نیز شاهد گنجانده شدن برخی شرایط غیر 
منصفانه و غیر عادالنه بوده که همین امر منجر به تضییع حقوق 
طرف مقابل شده است. به عنوان مثال در قرارداد خرید دستگاه ها 

ات پزشکی شرایط بسیار سخت و سنگین و جریمه های و تجهیز
گزافی برای عدم تحویل به موقع ثمن معامله گنجانده شده است که 
با توجه به تحریم های تحمیلی بانکی از دایره قدرت و اختیار طرف 
ایرانی خارج است ولی به صورت غیر منصفانه ای بر اخذ این جریمه 

حویل کاالها و تجهیزات پزشکی ها اصرار دارند و عالوه بر عدم ت
و یا اینکه در  هزینه های سرسام آور انبارداری نیز اخذ می نمایند.

برخی از قراردادهای پزشکی داخلی نیز شرایط غیر منصفانه و 
ناعادالنه ای گنجانده شده است به طور مثال نوسانات قیمت ارز، بر 

ابری را رقم ند برقیمتی چتعیین ثمن نهایی تاثیر گذاشته و به یکباره 
 منافع تأمین برای وسیله ای دیگر قرارداد شرایط، این در می زند.
 قرارداد برتر طرف منافع برای تأمین ابزاری به بلکه نیست، طرفین
 ببس اراده آزادی اصل بر بیهوده تأکید صورت، این در. میشود تبدیل
عیف ض طرف و گرفته شده نادیده چنین سوءاستفاده هایی تا میشود

 مسائل همین. دانسته شود ناعادالنه قرارداد مفاد رعایت به ملزم تر
 عضو کشورهای به خصوص کشورها، ایپاره در تا است شده سبب

 ادیقرارد غیرمنصفانه شروط با مقابله برای قوانینی اتحادیه اروپا،
 اب که داده شده اختیار دادرس این به قوانین این در.شود بینی پیش

 دادقرار مفاد بر طرفین، منافع کلی ارزیابی و قرارداد مفاد بررسی
 .نظارت کند

 در شفاف و مشخص ای مقرره ایران قوانین و حقوق فقه، در لکن
 خوردنمی چشم به آنها تعدیل امکان و منصفانه غیر شروط خصوص
 آزادی و شروط صحت قاعده عمومیت به تمسک با برخی هرچند
 از. اند شده منصفانه غیر شروط تعدیل امکان عدم به معتقد اراده
 و فقهی مبانی شدن مشخص ضرورت و اهمیت به توجه با و رو این

 قراردادهای در خصوصا منصفانه غیر شروط تعدیل امکان حقوقی
 قاعده که است این حاضر پژوهش فراروی اصلی پرسش پزشکی،
 غیر شروط تعدیل در ایران حقوق و قرآنی ادله و شروط صحت
دارند؟. این پژوهش  اقتضایی چه پزشکی قراردادهای در منصفانه
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 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

برای پاسخ به پرسش فوق به بررسی و تحلیل ادله قرآنی، فقهی و 
تا از رهگذر این بررسی ها و تحلیل ها  حقوق ایران می پردازد

رویکرد فقه و حقوق ایران در تعدیل شروط غیر منصفانه مشخص 
 و مبرهن گردد.

 منصفانهماهیت شروط غیر 
 عمومی قواعد طبق اگرچه که است غیرمنصفانه شرطی شرط

 است، الزام  آور متعهد به نسبت قراردادی آزادی اصل و قراردادها
 سوءاستفاده با مقابل طرف و نیست وی اراده واقعی محصول چون اما
 نسبت آن بودن الزام آور کرده، تحمیل را آن خود برتر موقعیت از

 زا به عبارت دیگر، مقصود. است انصاف خالف ضعیفتر به طرف
 کیی ضعیف تر موقعیت به واسطه که است شرطی غیرمنصفانه شرط

 طرف وبرای میشود تحمیل او بر وی خواست طرفین، برخالف از
 مه بر را قرارداد عوضین تعادل که بردارد در ویژه امتیازی قوی تر
 (1).میزند

 هب است که غیرمنصفانه هنگامی شرط»از دیدگاه برخی حقوقدانان
ه با ای ک به گونه شرایطی افراطی را برقرار کندکننده  مصرف زیان

( برخی دیگر 2«.)باشد حسن نیت الزم در قراردادها منافات داشته
که اند  نیز شرط غیرمنصفانه را هر شرطی دانسته از حقوقدانان

موجب عدم توازن میان حقوق و تعهدات طرفین شده و همیشه به 
 ای یا نفوذ علمی یا حرفهاز تخصص شغلی یا  طرفی است که نفع

اقتصادی بهره مند است. تعریف اخیر که توسط عده ای دیگر از 
آن  ه دراست ک مطرح شده، شامل هر موردی(3نویسندگان حقوقی)

نظر از آنکه علت تحمیل شروط نفوذ  عدم تعادل وجود دارد، صرف
 شد.اقتصادی باشد یا دلیل دیگری داشته با

در دستورالعمل مربوط به قراردادهای مصرف کننده که توسط 
به تصویب رسید اصطالح  1993شورای اتحادیه اروپا در سال 

«Unfair Terms»  به کار رفت که توسط برخی حقوقدانان به
(. برخی از حقوقدانان 4ترجمه شده است.)« شروط غیر منصفانه»

شرطی دانسته اند که یکی نیز شرط غیر منصفانه و غیر عادالنه را 
از دو طرف قرارداد با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا 

(. البته شروط غیر 5تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند.)
منصفانه مفهوم وسیعی داشته و هر شرطی که منجر به عدم موازنه 
 نمیان حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می شود، را شامل می شود لک

در این پژوهش منظور از شروط غیر منصفانه شروطی است که مزایا 
و قدرت بیش از حد به یکی از طرفین قرارداد اعطاء می نماید و این 

 مساله موجب سوء استفاده وی می گردد.
 اقسام شروط غیر منصفانه 

هر چند در قواعد عمومی قراردادها مقرره ای که به شروط غیر 
آن اشاره کرده باشد، وجود ندارد لکن با توجه منصفانه و یا اقسام 

به تقسیم انصاف به انصاف ماهوی و شکلی می توان به تقسیم بندی 
 در این باره دست یابیم.  

 یکم: غیر منصفانه بودن شکلی
غیر منصفانه بودن شکلی ممکن است ناشی از عدم رعایت اصل 

ان و امکشفافیت باشد، یا به دلیل نقض حق انتخاب مصرف کننده 
اثر گذاری بر محتوای قرارداد غیر منصفانه تلقی می گردد. منظور از 
شروط غیر شفاف شروطی است که به نحوی ارائه می شود که 

مصرف کننده در حین انعقاد قرارداد امکان آگاهی بر محتوای آن 
(. ویا ممکن است عرضه کننده با سوء استفاده از 1ها را ندارد.)

نیز موقعیت ضعیف تر مصرف کننده اختیاری  موقعیت برتر خود و
وی را در تعیین مفاد قرارداد یا انتخاب شخصی که می خواهد با وی 
معامله کند، محدود کند. در این صورت آن دسته از مفاد قرارداد 

اند، غیر منصفانه محسوب می که به این طریق وارد قرارداد شده 
 شوند.

 
 دوم: شروط غیر منصفانه در ماهیت

نظور از غیرمنصفانه بودن ماهوی حالتی است که حقوق و تعهدات م
ده ش نامتعادل بین طرفین قرارداد تقسیم ای گونه ناشی از قرارداد به

قراردادهای  باشد. در نظام حقوقی ما تعادل بین عوضین قرارداد در
بین  دانسته نشده و وجود عدم تعادل معوض شرط صحت قرارداد

وجود، وجود عوض  قرارداد ندارد. بااینصحت  عوضین اثری بر
 اماهیت قرارداد ی نشده و سبب تغییر ناچیز در قرارداد نیز پذیرفته

بطالن قرارداد میشود. همچنین قانون مدنی برای تضمین تعادل 
 قراردادی خیار غبن را پیشبینی کرده که بر اساس عوضین در رابطه

لی که در آثار قرارداد تعاد آن شخص مغبون میتواند، برای جبران عدم
ایجادشده عقد را فسخ کند. بنابراین مقررات راجع به غبن در حقوق 

 مقایسه با غیرمنصفانه بودن ماهوی است. تا حدودی قابل ما
 کشورهاشروط غیر منصفانه در حقوق و قوانین 

در حقوق برخی کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 
اسالمی مانند عراق به صراحت از شروط همچنین برخی کشورهای 

 3غیر منصفانه سخن گفته شده است. به عنوان نمونه بر اساس ماده 
اتحادیه اروپا در خصوص شروط غیر منصفانه  13/93دستور العمل 

گفته شده است: شرطی غیر منصفانه است که خالف لزوم حسن 
 contrary to the requirement of goodنیت باشد)

faith،) (سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجهsignificant 

imbalance. در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر )
 مصرف کننده شود.

 قانون مدنی فرانسه که در آن بی2016اصالحات سال1171در ماده
ادها راردق یکی از قواعد عمومی عنوان به شروط غیرمنصفانه اعتباری
 به اعتباری شروط ن بیشده نیز ضمن محدود کرد مطرح

 شروطی (un contrat d'adhésion)قراردادهای الحاقی
 ینتوجه ب سبب ایجاد عدم تعادل قابل غیرمنصفانه دانسته شده که

 شود.  حقوق و تعهدات طرفین قرارداد
شروط  از« الشرط التعسفی»برخی از حقوقدانان عراقی نیز با تعبیر   

 غیرمنصفانه معتقدند شرط هنگامی( و 3غیر منصفانه یاد کرده اند)
 هب کند برقرار را افراطی شرایطی کننده مصرف زیان به که است
 . (2.)باشد داشته منافات قراردادها در الزم نیت حسن با که ای گونه

اگر عقد به روش الحاقی »قانون مدنی عراق  167ماده  2بر اساس بند 
واند ت دادگاه می  متضمن شروط غیرمنصفانه باشدشده باشد و منعقد 

را از آن معاف  قاینکه طرف ملحاین شروط را اصالح کرده و یا 
هرگونه شود و  کند و این امر براساس اقتضائات عدالت انجام می

قانونگذار عراق در این ماده «. توافقی برخالف این باشد باطل است
ست. اعموما ً برای دادگاه در نظر گرفته فراتر رفته  از اختیاراتی که
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 73   ... شروط تعدیل در شروط صحت قاعده نقش  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

شروط را به دادگاه داده  چرا که در اینجا اختیار تعدیل یا حذف
 است. در واقع قانونگذار در اینجا ضرورت عدول از قواعد عمومی
را احساس کرده و به قاضی اختیار تعدیل یا الغای شروط غیرعادالنه 

 (.6است.) طرف ضعیف قرارداد اعطا کرده را برای حمایت از
 ط با شروط غیر منصفانه رابطه قاعده صحت شرو

 زا یکی تعبیر می شود« الصحة اصالة»که گاه از آن به  صحت قاعده
. دارد فراوان کاربرد نیز اسالمی حقوق در که است فقه مهم قواعد
  .دارد وجود غیر فعل در صحت قاعده درباره احتمال سه

 نکهای دوم احتمال. باشد تکلیفی جواز آن از منظور اینکه اول احتمال
 و عقود از اعم معامالت صحت آنکه سوم و باشد وضعی صحت
 .باشد ایقاعات
 و شد فعلی مرتکب شخصی اگر یعنی اول معنی به صحت قاعده

 یفیتکل حلیت و جواز بر بنا بود، مشکوک فعل آن حلیت یا حرمت
 .شود گذاشته فعل آن

 کنند مرتبت را وضعی صحت آثار یعنی دوم معنی به صحت قاعده
 .دارد قرار فساد مقابل در که
 یا صحت و شود عملی مرتکب دیگری اگر اول صورت دو هر در

 صحت بر را بنا قاعده این طبق باشد مؤثر دیگران برای فعل آن فساد
 .گذارندمی

 عقود نوع از چه ایمعامله اگر که است این صحت قاعده سوم معنای
 واقع شک مورد آن صحت و گرفت صورت ایقاعات از چه و

 (7).بگذارند معامله آن صحت بر را بنا گردید،
 معنای همان الصحة اصالة قاعده از به نظر محققین از فقها مقصود

)همان( در خصوص به کارگیری اصاله الصحه در .است سوم
 معامالت نیز چند فرض قابل طرح است: 

 معامله اصلی ارکان در به کارگیری اصاله الصحه هنگام شک -
 متعاملین شرایط در اصاله الصحه شکبه کارگیری  -
 شکلی مقررات در به کارگیری اصاله الصحه شک -
 مانع یا فاسد شرط وجود در به کارگیری اصاله الصحه شک -

با توجه به مقتضای بحث که درباره شروط غیر منصفانه است طبیعتا 
 وجود در شک الصحه اصاله کارگیری باید از مورد چهارم یعنی به

بر اساس دیدگاه فقیهان اگر شک در مانع سخن گفت.  یا فاسد شرط
وجود شرط فاسد یا مانع باشد می توان با تمسک به اصاله الصحه 

 همه را صحت اصل انصاری نیز شیخ (8آن معامله را صحیح دانست)
 معتبر عقد عنوان صدق در که را اموری احراز و داندمی جاری جا

 در شک وجود موارد در حتی را صحت اصل و داندنمی الزم است،
 ماده نیز در ایران مدنی ( قانون9).داندمی اعمال قابل عقد اصلی ارکان
 بر محمول باشد شده واقع که ایمعامله هر: »داردمی مقرر 223

 رسدمی نظر به. «شود معلوم آن فساد که این مگر است، صحت
 کرده تبعیت انصاری شیخ نظر از فوق ماده تنظیم در ایرانی قانونگذار

 قانون زیرا است، دانسته جاری موارد، تمام در را صحت اصل و
 صحت برای اساسی شرایط» عنوان تحت 190 ماده در مزبور
 معین موضوع طرفین، اهلیت ها،آن رضای و طرفین قصد ،«معامله

 لذا و کرده ذکر را معامله جهت مشروعیت و باشد معامله مورد که
 در شک که معامالت کلیه در گفت توانمی 223 ماده به توجه با

 .بود خواهد جاری صحت اصل باشد، آن صحت

اکنون این پرسش به وجود می آید که آیا می توان با تمسک به 
قاعده صحت شروط، شروط غیر منصفانه را صحیح، مشروع و الزام 

در پاسخ به این پرسش باید گفت: اوال اصل در حقوق آور دانست؟ 
معامالت است به همین خاطر فقیهان مسلمان در موارد اسالم، فساد 

. (12، 11، 10بی شماری به اصل فساد در معامالت اشاره کرده اند.)
برای خروج از اصل فساد در معامالت استثنائائی مطرح شد است که 

نیز یکی از این استثنائات است. لکن باید توجه داشت « اصاله الصحه»
ا بر اصل فساد می توان مقدم در شبهات موضوعی اصل صحت ر

داشت که برای این مدعا فقها به اجماع ،روایات، استصحاب و دیگر 
( لکن در شبهات حکمی، کاربرد ندارد و 13ادله استناد کرده اند.)

همچنین باید توجه نمی توان از طریق آن از اصل فساد خارج شد. 
داشت تمسک به اصاله الصحه برای اثبات حکم یک موضوع، 

مسک به دلیل حکم در شبهه مصداقیه است که مورد قبول اصولیان ت
و فقیهان معاصر نمی باشد. در مساله مورد بحث نیز اینکه قرارداد 
دارای شروط غیر منصفانه صحیح است یا خیر؟ از جمله شبهات 
حکمیه است زیرا در موضوع قرارداد دارای شروط غیر منصفانه 

در حکم آن یعنی صحت چنین شک و شبهه ای وجود ندارد بلکه 
قراردادی شک وجود دارد که نمی توان به قاعده صحت شروط 

تذکر این نکته ضروری است که تمسک کرد و آن را تصحیح کرد. 
اگر با سایر ادله فقهی و حقوقی شروط غیر منصفانه زیر سوال برود 
دیگر نوبت به جریان اصل و قاعده صحت نمی رسد چه اینکه اصل 

رد استناد قرار می گیرد که دلیل وجود نداشته باشد و به زمانی مو
نظر می رسد چنانکه بعدتر بیان خواهد شد دلیل بر عدم صحت و 
مشروعیت چنین شروطی وجود دارد و نوبت به اجرا یا عدم اجرای 

 اصل نمی رسد.
 

 ادله قرآنی و شروط غیر منصفانه
قراردادهای معامالت و  در مردم حقوق رعایت و وستد داد مسائل
 و کرده تأکید آن روی بارها قرآن که است مهم چنان تجاری،
 سوره و آن به سوره بقره( مربوط 282قرآن) آیه  آیه ترین بزرگ

همچنین  .است شده نهاده نام( فروشان کم) «مطففّین» نام به ای
 وَ کلْتُمْ إِذا الْکیلَ أَوْفُوا وَ »خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید 

 ( و35: تَأْویال)اسراء أَحْسَنُ وَ خَیرٌ ذلِک الْمُسْتَقیمِ بِالْقِسْطاسِ زِنُوا
 داا را پیمانه حقّ کنید، می پیمانه معامله برای را چیزی که هنگامی
 یکوترن عاقبتش و بهتر، کار این. کنید وزن درست ترازوی با و نمایید،
 «سطق» ی کلمه دو ترکیب از ،«قسطاس»مفسرین گفته اند: « است.

 (. اوّلین14).باشد می ترازو ی کفه معنای به «طاس» و عدل معنای به
 شیفرو کم ترک نیز شعیب حضرت همچون پیامبران، بعضی دعوت
وا أَوْفُوا الْکَیْلَ وَلَا تَکُونُ»است قرآن کریم در این باره می فرماید:  بوده

 فروشان کم از و بدهید کامل را (پیمانه181)شعراء :  مِنَ الْمُخْسِرِینَ
 ال وَ »شاهد مثال فقره «. نیفکنید خسارت به را دیگران نباشید و
ه زیرا ب« نیفکنید خسارت به را دیگران الْمُخْسِرِینَ؛ و مِنَ تَکُونُوا

صراحت میفرماید نباید معامالت و قراردادهای شما به گونه ای 
مطرح باشد که به دیگری خسارت وارد آورد اکنون این پرسش 

است که آیا شروط غیر منصفانه مصداقی از خسارت محسوب نمی 
شود؟ تامل در واقعیت خارجی و داوری عرف این حقیقت را مبرهن 
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 و همکاران  سالمی جداری موسی  74

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

غیر عادالنه ای است که می کند که شروط غیر منصفانه خسارت 
به یکی از طرفین معامله وارد می آید و مورد نهی قرآن کریم قرار 

 گرفته است.
همچنین قرآن کریم به صورت عمومی دستور به رعایت انصاف و 
عدالت در همه امور زندگی از جمله معامالت و قراردادها می دهد 

 و می فرماید: 
 
 سِکُمْأَنفُ عَلَى وَلَوْ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ قَوَّامِینَ کُونُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»
 تَتَّبِعُواْ فاَلَ بِهِمَا أَوْلَى فَاللّهُ فَقَیرًا أَوْ غَنِی ّا یَکُنْ إِن األَقْرَبِینَوَ الْوَالِدَیْنِ أَوِ

 تَعْمَلُونَ بِمَا کَانَ اللّهَ فَإِنَّ تُعْرِضُواْ أَوْ تَلْوُواْ وَإِن تَعْدِلُواْ أَن الْهَوَى
 عدالت به پیوسته ایدآورده ایمان کهکسانى اى (135خَبِیرًا؛)نساء: 

 به] یا خودتان زیان به چند هر دهید گواهى خدا براى و کنید قیام
 طرف دو از یکى] اگر باشد[ شما] خویشاوندان و مادر و پدر[ زیان
 سزاوارتر[ شما از] دو آن به خدا باز باشد نیازمند یا توانگر[ دعوا
 راگ و کنید عدول[ حق از درنتیجه] که نروید هوس پى از پس است
 دهیدمى انجام چهآ به خدا قطعاً کنید اعراض یا گرایید انحراف به

 .«است آگاه
 نُأَحْسَ هِیَ بِالَّتِی إِالَّ الْیَتِیمِ مَالَ تَقْرَبُواْ وَالَ» »و همچنین می فرماید : 

 إِالَّ انَفْس  نُکَلِّفُ الَ بِالْقِسْطِ وَالْمِیزَانَ الْکَیْلَ وَأَوْفُواْ أَشُدَّهُ یَبْلُغَ حَتَّى
 ذَلِکُمْ أَوْفُواْ اللّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَى ذَا کَانَ وَلَوْ فَاعْدِلُواْ قُلْتُمْ وَإِذَا وُسْعَهَا
 نحوى به جز یتیم مال به و (152تَذَکَّرُونَ؛)انعام:  لَعَلَّکُمْ بِهِ وَصَّاکُم

 هپیمان و برسد خود رشد حد به تا مشوید نزدیک[ نیکوتر چه هر]
 توانش قدر به جز را کس هیچ بپیمایید تمام عدالت به را ترازو و

 رىدادگ گوئید سخن[ شهادت یا داورى به] چون و کنیمنمی تکلیف
 وفا خدا پیمان به و باشد[ شما] خویشاوند[ باره در] چند هر کنید
 هک باشد است کرده سفارش آن به را شما[ خدا] که هاستاین کنید
 .«گیرید پند

 ذِی وَإِیتَاءِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ» همچنین دستور می دهد:
 لَعَلَّکُمْ یَعِظُکُمْ ٰ   وَالْبَغْیِ وَالْمُنْکَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ ٰ  وَیَنْهَى ٰ  الْقُرْبَى

به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به  (90تَذَکَّرُونَ)نحل: 
و منکر و ستم گری نهی می خویشاوندان فرمان می دهد، و از فحشا 

کند. شما را اندرز می دهد تا متذکّر ]این حقیقت[ شوید ]که فرمان 
در این کریمه «. های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست

دستور به رعایت عدالت داده شده است و روشن است که عدالت 
مفهوم وسیعی است و همه ساحت ها از جمله ساحت اقتصادی بشر 

می شود. طبق این دستور قرآنی باید در قراردادها عدالت را  را شامل
رعایت کرد حال آیا شروط غیر منصفانه با عدالت سازگاری دارد یا 
مصداق بی عدالتی و ظلم است؟ به واقع شروط غیر منصفانه در 
قراردادها را می توان مصداقی از ظلم که مورد نهی خداوند قرآن 

 گرفته است تلقی کرد.
روایات اسالمی نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته است. به در 

عنوان نمونه حضرت امیرالمومنین امام علی)ع( خطاب به تجار 
 و الظُّلْمِ، عنِ تَجافَوا و الکذِبَ جانِبوا!.. .التُّجّارِ مَعشَر یا: »فرمودند
 دوری گفتن دروغ از!.. . تاجران جماعت ای (15المظلومِینَ) أْنصِفوا

 عدالت و انصاف به مظلومان با و بگیرید؛ فاصله کردن ستم از ید؛کن
 لیهع امیرالمؤمنین که کرده نقل عثمان بن همچنین عمرو« .کنید رفتار

 مورد در صحبت به مشغول ایشان و رفت خود اصحاب نزد السالم
 بسر کجا در شما: پرسیدند السالم علیه حضرت بودند، جوانمردى

 یا: پرسیدند اصحاب اید؟ ندیده را خدا کتاب مگر برید مى
 خداوند؛ ى گفته در: فرمودند خدا؟ کتاب کجاى در امیرالمؤمنین

 تفضل احسان و است انصاف عدل که( وَاالِحسان بِالعَدلِ یَأمُرُ اللّهَ إِنَّ)
 (16. )است

بنابراین از مجموع ادله قرآنی و روایی چنین استفاده می شود که 
رعایت عدالت در همه زمینه ها از جمله  خداوند متعال دستور به

معامالت و قراردادها داده است و از ظلم و اجحاف به یکی از 
طرفین نهی کرده است. با توجه به اینکه در منظر عرف شروط غیر 
منصفانه مخالف عدالت در معامالت و قراردادها است و مصداق 

روعیت ظلم و اجحاف به حق دیگری است و لذا این شروط فاقد مش
 الزم می باشد.

درباره شروط غیر « عدالت»و قاعده « عدل و انصاف»قاعده جریان 
 منصفانه
 آن شارع مواردی در که است عقالیی قواعد از انصاف، و عدل قاعده

 کار به افراد میان حقوقی اختالف و دعوا در و است، کرده امضا را
 وادع طرفین از یک کدام جانب به حق که این تشخیص اگر. رودمی

 کندمی حکم انصاف و عدل قاعده، این اساس بر گردد، مشکل است،
 لمظ یک هیچ حق در که یابد پایان و شده رسیدگی ایگونه به دعوا
 ( از این قاعده می توان درباره شروط غیر منصفانه در17).نشود

بهره برد. زیرا حداقل در  پزشکی قراردادهای قراردادها از جمله
اینجا این شک وجود دارد که حق طرفی که شروط بر علیه ان به 
صورت غیر منصفانه وضع شده است ضایع شود و در حق وی ظلم 
گردد که می توان از این قاعده استفاده کرد. همچنین از قاعده عام 

 امِینَقَوَّ کُونُوا واآمَنُ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا» که مستفاد از آیه شریفه « عدالت»
 ٰ   تَعْدِلُوا أَلَّا ٰ  عَلَى قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ وَلَا ٰ   بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

 همه در] همواره! ایمان اهل ( ای8)مائده: ٰ  لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا
 نباید و. باشید داد و عدل به گواهان و خدا برای کننده قیام[ امور

 دکنی عدالت نورزید؛ عدالت که دارد آن بر را شما گروهی با دشمنی
 زیرا کنید؛ پروا خدا از و. است تر نزدیک پرهیزکاری به آن که
می توان استفاده کرد. «  .است آگاه دهید می انجام آنچه به خدا

ه ب در استنباط و اصدار فتوا توضیح اینکه فقها در موارد متعددی
 در حلّی ادریس ابنقاعده عدالت تمسک کرده اند به عنوان نمونه 

 مالک اینکه بر دلیل عنوان به را «اسالم عدل» مثلی، ضمان مسأله ی
 شیخ (18.)کندمی ذکر است، «مطالبه مکان» مثل مطالبه ی در

 ظلم را مثل تعذر هنگام خود حق به رسیدن از مالک منع انصاری
 (19گیرد.)می نتیجه حالتی چنین در را قیمت وجوب لذا و دانسته
 هاآن که احادیثی ربا، هایحیله در ظلم وجود دلیل به خمینی امام
( ع)معصومین یچهره کردن مشوش برای و جعلی دانسته، جایز را
 بکند ظلم یا عدالت به حکم مستقالً عقل بنابراین هرگاه .دانستندمی
 تواندمی شود، حاصل اطمینان و قطع عقل، استقاللی حکم این از و

ر د .است ذاتی قطع حجیت زیرا باشد، شرعی حکم کننده ی اثبات
مساله مورد بحث نیز عقل حکم می کند که شروط غیر منصفانه بر 
علیه یکی از طرفین ظلم است و لذا حکم شرعی ممنوعیت و حرمت 

 اعمال این شروط نیز استنباط می گردد.
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 75   ... شروط تعدیل در شروط صحت قاعده نقش  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

 و شروط غیر منصفانه مصلحت عموم
قاعده مصلحت یکی از مهمترین قواعدی است که در استنباط احکام 
شرعی کارایی دارد. کاربرد این قاعده بیشتر در مرحله استنباط دوم 
است یعنی وقتی فقیه به مصالح و مفاسد آن پدیده نظر می کند ممکن 

 (10است حکمی متفاوت با حکم مرحله استنباط اول بدهد.)
ت در احکام حکومتی به معنای مصالح همگانی مردم است مصلح

 توضیح اینکه ممکن است وجه فقها بوده باشد.که همواره باید مورد ت
در استنباط اول، شروط در قراردادها حتی شروط غیر منصفانه به 
اقتضای قرارداد و رضایت و سایر ادله معتبر شمرده شود ولی وقتی به 

ن شروط نظر می شود و مصالح عموم مفاسد مشروعیت بخشی به ای
مردم در قراردادها در نظر گرفته می شود مالحظه می شود که این 
نوع شروط غیر منصفانه تعادل اقتصادی، عدالت اقتصادی و عدالت 
در قراردادها را مخدوش می کند و سبب ظلم به یکی از طرفین 

افذ ن میشود لذا مصلحت اقتضا می کند این شروط غیر مشروع و غیر
 اعالم گردند. 

 مخالفت با نظم عمومیشروط غیر منصفانه و 
برخی از حقوقدانان بر این باورند که شروط غیر منصفانه به دلیل 
مخالفت با نظم عمومی فاقد مشروعیت الزم می باشد. اینان معتقدند 
مهمترین مبنا جهت کنترل قضایی شروط غیر منصفانه در حقوق 

با توجه به اینکه شروط غیر منصفانه مخل ایران این است که قاضی 
( زیرا بر اساس 21نظم عمومی است اختیار حذف آنها را داشته باشد.)

قانون آیین دادرسی مدنی،  6قانون مدنی و نیز ماده  975ماده 
قراردادهای مخالف و مخل نظم عمومی در دادگاه قابل اجرا نیست. 

منصفانه، مخالف نظم عمومی و از آنجایی که بسیاری از شروط غیر 
اقتصادی محسوب می شود بر این اساس قضات می توانند شروطی را 

قانون  975به استناد ماده  که به شدت غیر منصفانه به شمار می آیند
مدنی و بر مبنای مخالفت شروط مزبور با نظم عمومی اقتصادی باطل 

انه منصف اعالم کنند. باید توجه داشت که رد پای تعدیل شروط غیر
به دلیل مخالفت آن با نظم عمومی در برخی نظریه های حقوقی 
وجود دارد. از این رو در مورد شرط وجه التزام برخی 

( معتقدند چنانچه وجه التزام مقرر در شرط، گزاف 22حقوقدانان)
قانون مدنی)صرف نظر  960و غیر واقعی باشد و از مصادیق ماده 

خالفت نظم عمومی بیانجامد( باشد کردن از حریت و آزادی که به م
یعنی وضع اقتصادی شخص را به خطر اندازد، دادگاه با کاهش دادن 

 وجه التزام خطر یاد شده را رفع خواهد کرد.
 شروط غیر منصفانه و ممنوعیت سوء استفاده از حق

یکی دیگر از مبانی فقهی و حقوقی که می تواند در خصوص شروط 
باشد، نظریه ممنوعیت سوء استفاده از  غیر منصفانه کارآیی داشته

حق است. آن طور که قانونگذار ایران در اصل چهلم قانون اساسی 
هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار »بیان کرده است 

همچنین در اصل چهل «. به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
ی در مناسبات اقتصادو سوم قانون اساسی یکی از ضوابط الزم الرعایه 

منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت »را 
دانسته است. مبنای فقهی این اصول قاعده معروف « باطل و حرام

می باشد. این قاعده مشهور فقهی ضرر « الضرر و الضرار فی االسالم»
 جبران نشده را نفی می کند و یا احکامی که موجب زیان می شود

(. با توجه به این قاعده فقهی که مورد 25، 24، 23ا نفی می کند)ر
تاکید حقوقدانان و قانونگذار ایران نیز قرار گرفته است در مورد 

باید گفت: پایبندی و الزام به انجام این شروط  شروط غیر منصفانه
نوعی ضرر محسوب می شود و از آن جایی که در شریعت اسالم و 

ضرر به غیر حرام و ممنوع است، بنابراین الزام حقوق و قانون ایران 
به این شروط فاقد مشروعیت فقهی و حقوقی است. ممکن است در 

تمسک شود و گفته « اقدام»مقابل استناد به قاعده الضرر، به قاعده 
شود طرفی که شروط غیر منصفانه را پذیرفته است بر علیه خود 

زیان مسئولیتی در قبال  اقدام کرده است و در این صورت وارد کننده
وی ندارد. و دیگر نمی توان به قاعده الضرر و امثال آن تمسک کرد 

 مقدماتخود که است متضررى از حمایت براى ضرر ال زیرا قاعده
 در اینجا« اقدام»همچنین  .باشد نساخته فراهم خویش براى را زیان
 احترام قاعده جمله از قهرى ضمان قواعد اجراى براى است مانعى
 از شرع حمایت براى است اىقاعده ،«احترام قاعده» که چرا» اموال،

 حرمت خودش مال صاحب اگر که نیست تردید و اموال صاحبان
 نخواهد قرار شرع حمایت مورد سازد، ضایع را خویش مال

(. در پاسخ به این اشکال باید گفت وضع شروط غیر 26«).گرفت
با اجبار، اکراه و یا سوء استفاده  منصفانه در یک قرارداد ممکن است

از وضعیت اضطراری طرف مقابل صورت پذیرد که در این صورت 
می توان  به عدم مشروعیت شروط غیر منصفانه و عدم نفوذ قرارداد 
معتقد گشت. و اگر طرفی که شروط غیر منصفانه بر علیه او وضع 

می شده است به صورت ناخواسته و بدون آگاهی دچار غبن گردد 
تواند با استناد به قاعده الضرر و اصول و ضوابط غبن به فسخ قرارداد 
دست بزند. آری، اگر طرفی که شروط غیر منصفانه را پذیرفته است 

دست به پذیرش این شروط اضطرار  اجبار، اکراه و با آگاهی و بدون
زده است دیگر نمی توان از جریان قاعده الضرر و ممنوعیت سوء 

حق سخن گفت بلکه بر مبنای قاعده اقدام، ضمانی متوجه استفاده از 
طرف مقابل نیست و این ضرر را خود فرد باید متحمل شود. هرچند 
در اینجا نیز بایسته آن است که قانونگذار با عنایت به نظریه نظم 
عمومی و دیگر اصول و ضوابط شناخته شده فقهی و حقوقی قوانین 

ر ممنوعیت وضع چنین شروطی در حمایتی را وضع نماید و عالوه ب
قراردادها، امکان تعدیل این شروط را جهت رعایت مصالح عالیه 

 عموم مردم و اقتصاد کشور و همچنین تحقق عدالت فراهم آورد.
 شروط غیر منصفانه و رویکرد قوانین ایران

مطالعه و بررسی قوانین ایران حاکی از آن است که قانونگذار ایران 
به مساله شروط غیر منصفانه پرداخته است که در در برخی موارد 

 ادامه به بررسی و تحلیل این موارد می پردازیم.
 قانون حمایت از مصرف کنندگان 1ماده  5یکم: بند 
قانون حمایت از مصرف کنندگان )مصوب  1ماده  5در بند 
را از « معامالت در عرف براساس غیرعادالنه شرایط تحمیل(»1388

« هرگونه تبانی»همان قانون  8دانسته است و در ماده « تبانی»مصادیق 
را جرم دانسته است. با تامل و دقت در این ماده می توان گفت 

غیرعادالنه، شامل همه شروطی که عرضه  شرایط منظور از تحمیل
 کننده به واسطه موقعیت برتر خود در قرارداد گنجانده می شود. 

وضعیت حقوقی شروط ناعادالنه و غیر البته این قانون در خصوص 
لکن با توجه به عمومات قانونی می توان  منصفانه مقرره ای ندارد
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 و همکاران  سالمی جداری موسی  76

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

گفت اگر تحمیل شروط از طریق اکراه یا اجبار باشد حسب مورد 
باطل و غیر نافذ است و اگر از روی اکراه و اجبار نباشد، چون در 

است لذا  شناخته شده« جرم»این شروط  جعلقانون فوق الذکر، 
 قانون 232 ماده 3شرط نامشروع محسوب می گردد و بر اساس بند 

بر این اساس می توان شروط غیر  مدنی شرط نامشروع، باطل است.
 منصفانه و غیر عادالنه را باطل دانست.

 قانون تجارت الکترونیک 46دوم: ماده 
 اعمال»...قانون تجارت الکترونیک آمده است:  46در فرازی از ماده 

اداره «. .نیست کننده،موثرمصرف ضرر به منصفانه غیر شروط
بودن مراد از مؤثر ن»حقوقی قوه قضاییه در تبیین این ماده گفته است: 

 است قانون تجارت الکترونیکی، این41شروط غیرمنصفانه در ماده
که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معامالت مربوط به تجارت 

ان بنابراین نمی تو«. یکن است لم ودرحکم کان الکترونیکی بوده
طرف مقابل را الزام به ایفای شروط غیر منصفانه کرد و این شروط 

 کان لم یکن محسوب می گردد.
 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 7سوم: ماده 
خودرو به یکی از  کنندگان مصرف از حمایت قانون 7 در ماده

 نوعهر »ه کرده است و گفته است: اشارمصادیق شروط غیر منصفانه 
با  فروش واسطه کننده،عرضه بین غیرمستقیم یا مستقیم توافق

 که تعهداتی از بخشی یا تمام آن موجب به که کنندهمصرف
 ددار برعهده صادره ضمانتنامه یا قانون و این طبق بر کنندهعرضه
 گذارده عنوان دیگری هر یا فروش واسطه عهده به یا نماید ساقط
ین در حقیقت ا« .باشدمی بالاثر و باطل کنندهمصرف برابر در شود،

ماده شروط ساقط کننده مسئولیت که یکی از مصادیق شروط غیر 
 منصفانه است

را باطل اعالم کرده است و در این باره از مصرف کنندگان حمایت 
 به عمل آورده است.

 قانون دریایی 179چهارم: ماده 
 در که نجات و کمک قرارداد هر»قانون دریایی  179بر اساس ماده 

 تشخیص به آن شرایط و شده منعقد آن تاثیر تحت و خطر حین
 هب طرفین ازیک هر تقاضای به است ممکن باشد عادالنه غیر دادگاه
 ثابت چنانچه موارد کلیه در. شود داده تغییر یا و باطل دادگاه وسیله
 اغفال یا خدعه یا حیله اثر بر قرارداد طرفین از یکی رضایت شود
 نسبتبه شده ذکر قرارداد در مذکور اجرت یا و است شده جلب

 هب میتواند دادگاه است کم یا و زیاد العادهفوق یافته انجام خدمت
 الماع را آن بطالن یا و داده تغییر را قرارداد طرفین از یکی تقاضای
حین خطر و یا تحت تاثیر بر اساس این ماده اگر قراردادی در « .نماید

آن در شرایط اضطراری منعقد شده باشد و شرایط آن غیر عادالنه 
  باشد به تشخیص دادگاه قابل تعدیل و یا بطالن می باشد.

 قانون اساسی 44قانون اجرای سیاست های کلی اصل  45: ماده پنجم
 44 اصل کلی های سیاست اجرای قانون 45ماده  «ط»بر اساس بند 

م ممنوع اعال« مسلط اقتصادی وضعیت از استفاده سوء»اساسی،  قانون
« غیرمنصفانه قراردادی شرایط تحمیل»بند ط 2شده است و در بند 

یکی از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شمرده شده 
است و حکم ممنوعیت بر آن بار شده است. و لذا با توجه به 

این شروع غیر قانونی و ممنوعیت جعل شروط غیر منصفانه، 

 مدنی قانون 232 ماده 3 نامشروع هستند و با در نظر گرفتن بند
 غیر شروط توان می اساس این بر. است باطل نامشروع، شرط

را در قراردادها از جمله قراردادهای پزشکی  عادالنه غیر و منصفانه
 .دانست باطل را

 تصحیح شروط غیر منصفانه از مسیر ثمن شناور
برخی برای مشروعیت بخشی به شروط غیر منصفانه در شاید 

یح . توضتصحیح نمایندقراردادهای پزشکی آن را از مسیر ثمن شناور 
اینکه در برخی از قراردادهای خرید تجهیزات پزشکی، فروشنده 
برای جلب منافع حداکثری برای خود، ثمن معامله را به صورت 
شناور تعیین می کند که نوسانات شدید و فراوان ارز و افزایش رو 
به رشد آن همواره به ضرر خریدار تمام می شود و این قرارداد را 

نصفانه و غیر عادالنه تبدیل می نماید. هرچند به قراردادی غیر م
برخی از فقها برای حل مشکل بیع با ثمن شناور راهکارهایی ارائه 

فقیه معاصر آقای حکیم پس از این که اعالم داده اند به عنوان نمونه 
نماید که چنانچه کند، عوضین حتماً باید معین باشند عنوان میمی

منعقد نمایند و منتظر وصول لیست  طرفین عقدی را بدون ثمن معین،
زا خواهد بود و برای رهایی از این قیمت باقی بمانند باز هم مشکل

 کنند:مشکل دو راه حل ارائه می

انعقاد قرارداد به ثمن معلوم با اشتراط حقّ فسخ، برای یکی از  -1
متعاملین یا هر دوی آنان در صورتی که معلوم گردد ثمن متناسب با 

 نبوده است. لیست خرید
انجام معامله ثمن معلوم، مشروط بر اینکه اگر آشکار گردد،  -2

ثمن متناسب با لیست خرید نیست فروشنده یا خریدار تفاوت قیمت 
 (.27را تأمین نماید )

شود راه حل دوّم در واقع تأیید ثمن شناور همانطور که مالحظه می
های گویی به نیازباشد که فقیه آگاه به مسائل جامعه، برای پاسخمی

جامعه ارائه داده است. همچنین صاحب حدائق، در صورت مجهول 
بودن ثمن و عدم تعیین آن در حین انعقاد قرارداد، قیمت متداول در 

 (28داند )بازار را جانشین ثمن مجهول می
(. به نحو صریح، بیع با ثمن شناور را که در آن 29برخی از فقهاء )

اند بینی شده است مورد تأیید قرار دادهشحقّ فسخ برای خریدار پی
شود. البتّه اشکال این استدالل و معتقدند با این خیار غرر برطرف می

آن است که در حقّ فروشنده )که برای او نیز ثمن نامعلوم است( 
بینی نشده و موضوع به صورت یکجانبه از طرف حقّ فسخی پیش

ر حال ثمن شناور مورد خریدار مورد نظر واقع شده است؛ امّا در ه
 پذیرش قرار گرفته است.

توان بر عدم بطالن قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول به همچنین می
 است قرار این از حدیث مبنای. نمود استناد  «رفاعه النخاس»حدیث 

 بعداً که کندمی توافق و خردمی فروشنده از را مالی شخصی که،
 قیمت مدّتی از بعد خریدار و گردد تعیین خریدار توسط آن قیمت

 قبول فروشنده دهدمی فروشنده به و کندمی تعیین درهم هزار را
فرمایند برند. امام میند و لذا اختالف را پیش امام صادق میکنمی

قیمت توسط خبره تعیین گردد. اگر بیش از هزار درهم تعیین شد، 
از هزار  التفاوت را بدهد؛ ولی اگر خبره کمترخریدار باید مابه

 .ین کرد، همان هزار درهم را بدهددرهم تعی
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گفتنی است که در سند روایت و صحّت آن تردیدی نیست؛ امّا در 
اند و داللت آن اختالف نظر وجود دارد. برخی آن را شاذ دانسته

دانند و برخی ای آن را غیر قابل پذیرش میاند و عدّهکنار گذاشته
اد روایت را پذیرفته و حکم دیگر که شمارشان اندک است، مف

تواند مخصص اند. به اعتقاد برخی خبر صحیح میمشهور را ردّ کرده
 .اندن توسط مشتری را تأیید کردهاجماع باشد و لذا تعیین ثم

همچنین در روایتی از امام صادق )ع( نقل شده است شخصی که 
 مقداری گندم به چند درهم خریده و قسمتی از آن را تحویل گرفته

کند در حالی که قیمت بود، بعد از مدّتی برای اخذ بقیه مراجعه می
فرماید: اگر روزی که آن را گندم افزایش یا کاهش یافته است، می

خریده ثمن را تعیین کرده باشد همان مبلغ را بپردازد؛ ولی اگر ثمن 
(، که این امر 30معین نشده است قیمت روز مبیع را باید بپردازد )

 شناور است.مؤید ثمن 
همانطور که مالحظه شد، اجماع محصلی در مورد غرری و باطل 
بودن قرارداد مبنی بر ثمن شناور وجود ندارد و برخی از روایات 

اند و برخی از فقهای معاصر چنین قراردادهایی را صحیح اعالم کرده
لکن باید توجه داشت  اند.نیز، صحّت این قراردادها را تأیید نموده

راردادهای مبتنی بر ثمن شناور غیر از گنجاندن شروط غیر تایید ق
منصفانه در قراردادها است. به تعبیر دیگر اگر ثمن مشخص نگردد 
با مراجعه به کارشناس ثمن عادالنه تعیین می شود و لکن شروط 
غیر منصفانه غیر عادالنه و غیر منصفانه است و مشخص است که 

یگر هستند. بنابراین نمی توان از این دو امر، کامال متفاوت از یکد
صحت قراردادهای با ثمن شناور، صحت قراردادهای با شرایط غیر 

 منصفانه را نتیجه گرفت.
 

 نتیجه گیری
در این تحقیق مساله شروط غیر منصفانه در قراردادهای پزشکی با 
توجه به قاعده صحت شروط و ادله قرآنی، فقهی و حقوقی مورد 

گرفت. از نتایج این پژوهش آن است که  تحلیل و بررسی قرار
تمسک به قاعده صحت شروط برای مشروعیت بخشی به شروط 
غیر منصفانه ناموجه است زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه 
است و از سوی دیگر قاعده صحت در شبهات حکمیه قابل جریان 
نیست. ادله قرآنی نیز همواره به رعایت عدالت و انصاف فرمان می 

هد و لذا شروط غیر منصفانه در قراردادهای پزشکی خالف عدالت د
 دلع» گر نتایج پژوهش آن است که قاعدهو انصاف قرآنی است. از دی

نیز جعل شروط غیر منصفانه را در  «عدالت» قاعده و «انصاف و
 در مردم عموم قراردادها را ناصحیح می دانند و هنگامی که مصالح

 شروط نوع این که شود می مالحظه شود می گرفته نظر در قراردادها
 قراردادها در عدالت و اقتصادی عدالت اقتصادی، تعادل منصفانه غیر
 لذا میشود طرفین از یکی به ظلم سبب و کند می مخدوش را

 اعالم نافذ غیر و مشروع غیر شروط این کند می اقتضا مصلحت
همچنین باید توجه داشت این شروط مخالف با نظم عمومی  .گردند

و از مصادیق سوء استفاده از حق به شمار می آید که از نظر 
قانونگذار ایران ممنوع و فاقد اثر الزم می باشد. تامل در قوانین خاص 
و عام موجود در ایران نیز این حقیقت را مبرهن می نماید که از 

غیر منصفانه در قراردادها از جمله  منظر قانونگذار ایران شروط

قراردادهای پزشکی مصداق شرط ممنوع و نامشروع هستند لذا به 
سهولت می توان این شروط را باطل دانست. هرچند بایسته های 
تقنین و ایجاد وحدت رویه قضایی اقتضاء می نماید که قانونگذار نه 

ادها این فقط در برخی قراردادها بلکه به صراحت در عموم قرارد
اختیار را برای دادگاه قرار دهد که شروط غیر منصفانه را تعدیل یا 
باطل اعالم نماید. البته این بدان معنا نیست که اکنون دادرسان نتوانند 
با استناد به غیر مشروع بودن این شروط رای به بطالن این شروط 
د یندهند بلکه اصل شفافیت و صراحت در قانونگذاری اقتضاء می نما

کم در اختیار تعدیل و یا بطالن شروط غیر منصفانه از سوی محا
 مقررات جاری گنجانده شود.
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