
  
  723  -  742، صفحات   1397، زمستان 4، شمارة 48ة ، دور خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه 

  
  
 

   هواييونقل حملشروط تحميلي در قراردادهاي 
  
  
 

   عباس كريمي
  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةدانشكدو اسالمي استاد گروه حقوق خصوصي 

  فرخشايار اسفندياري     
   قمدانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه مفيد

  )31/3/1397:  تاريخ تصويب– 19/1/1396:  دريافتخِيتار(
  

  
  چكيده
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  مقدمه  .1
 زيرا قراردادهاي مذكور بين يك ،اند  قراردادهاي مصرفة هوايي در زمرونقل حمل يقراردادها
گسترش «. شودمنعقد مي)شركت هواپيمايي(و متخصص  )مسافر (اي غيرحرفه يا كننده مصرف

 هوايي موضوعي است كه ونقل حملدر قراردادهاي ) شروط غيرمنصفانه(يلي شروط تحم
در . اروپا شده است ةاتحادي در سرتاسر كنندگان مصرف حمايت از هاي سازمانموجب نگراني 

)BEUC( اروپايي ةكنند اخير، چندين عضو ملي سازمان حمايت از مصرفهاي سال
 از جمله 1

Test-Achatsو  Test-Aankoopلژيك،  در بDECO ،در پرتغال OCU ،در اسپانيا UFC-Que 

Choisir  در فرانسه وVZBV بزرگ هواپيمايي هاي شركت در آلمان، دعاوي حقوقي عليه 
 Brussels Airlines ،Iberia، Airتوان به اروپايي مطرح كردند كه از اين ميان مي

France،Ryanair  وEasyJet تا بسياري از شروطي كه طرح اين دعاوي موجب شد . اشاره كرد
 ملي، تحميلي شناخته هاي دادگاه ةوسيل بهشد،  هواپيمايي استفاده ميهاي شركتمكرراً توسط 

 هاي دادگاه ةوسيل بهاز شروطي كه چشمگيري كند كه تعداد  اشاره ميBEUCهمچنين . شوند
 المللي بيني  هوايونقل حمل ة اتحاديةنام توصيهمختلف بررسي و تحميلي بيان شد، براساس 

)IATA (  بود1724مصوب  «)2013:2, Pachl(.  
 هوايي ونقل حملهاي تحميلي تلقي كردن شروط مندرج در قراردادهاي  كلي زمينهطور به
توجه  شايان يتعادل بي. 2 ؛ به شروط قرارداد نداشتن و دسترسي نبودنشفاف. 1:  ازاند عبارت

. 4 ؛ مسئوليت خطوط هواييةغو غيرمنصفانمحدوديت يا ل. 3 ؛بين حقوق و تعهدات طرفين
 ,Pachl( هواپيمايي هاي شركتگرايي و راه گريز گسترده براي يكجانبه. 5 ؛ ونقض متون قانوني

2013: 6(.  
 كشورهاي مختلف براي مبارزه با شروط تحميلي مندرج در قراردادهاي هاي دادگاه

 مثال در انگلستان مقررات حمايت از ايرب. كنند هوايي به قوانين ملي خود استناد ميونقل حمل
)CPR( در مقابل تجارت ناعادالنه كننده مصرف

 تجاري غيرمنصفانه را هاي رويه 2008 مصوب 2
و تنها ند ا اقدامات كلي كننده مصرفاين مقررات در حمايت از حقوق . ممنوع كرده است

 تجاري هاي رويهي از  هدف اين مقررات جلوگير،در واقع.  هوايي نيستونقل حملمربوط به 
 بايد نسبت به اي معامله هرتحميلي و غيرمنصفانه است و تضمين اين موضوع است كه 

در اين مقاله تالش  .)Office of fair trading, 2013:19( صادقانه و عادالنه باشد كننده مصرف
ن حاكم  هوايي بيان و سپس قوانيونقل حملتا مصاديق شروط تحميلي در قراردادهاي شود  مي

  .شودبر آن بررسي 

                                                            
1. The European Consumer Organisation 
2. Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 
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   هواييونقل حملمصاديق شروط تحميلي در قراردادهاي   .2
 از جمله بلژيك، فرانسه، ايتاليا، پرتغال و اسپانيا در كنندگان مصرفاعضاي سازمان حمايت از 

 هواپيمايي هاي شركت و در راستاي بررسي نقض قانون توسط ونقل حمل ة در زمين2009سال 
 پروازها تأخير درصد مسافران از 30 آن از اين قرار شد كه ة دادند و نتيجهايي انجامبررسي
 درصد 64 و تأخير درصد آنها هيچ اطالعات كتبي در خصوص 92بردند و از اين ميان رنج مي

 درصد مسافران از 4 ،از طرف ديگر.  دريافت نكردندتأخيرآنها هيچ غذا و نوشيدني در طول 
 درصد آنها، اطالعاتي در اين مورد 89بردند كه از اين ميان كنسل شدن پروازها رنج مي

در . )Rodríguez, 2013:2(ن، غذا يا نوشيدني دريافت نكردند ا درصد مسافر76و ده كرندريافت 
اين بررسي در مورد شناسايي شروط تحميلي و مبارزه با اين شروط اقدامات هماهنگي از  پي

 گرفته است كه  انجام2009سال  از )BEUC(ايي  اروپكنندگان مصرفسوي اعضاي سازمان 
 ,Pachl( در اسپانيا اشاره كرد  OCU در پرتغال وDECO در فرانسه، UFCتوان به  مثال ميرايب

 هاي شركت تصميم گرفتند از 1كننده مصرف ملي حمايت از هاي سازمان رو ازاين .)2013:3
. ط قراردادي تحميلي شكايت كنند استفاده از شرايسبب هواپيمايي فعال در كشورشان، به

در ايتاليا، در اين  AT در اتريش و VKI در آلمان، VZBV مانند BEUC اعضاي ديگر تدريج به
  .)Pachl, 2013:3(مسير گام برداشتند 

(RP)2شده هيتوص ة ملي شروط تحميلي را كه اغلب براساس رويهاي دادگاه
 1724مصوب  2

 اتحادية ملي عضو هاي دادگاه ةوسيل بهند كه ا ر شرايطي و شرايط زياند كردهاست، شناسايي 
دليل كثرت مصاديق شروط تحميلي، شروط مذكور  بهدر اين مبحث . اروپا تحميلي اعالم شدند

و شروط تحميلي ناظر به ) بند اول(به دو قسمت شروط تحميلي ناظر به تعهدات مالي 
 .شود ميتقسيم و بررسي ) بند دوم (غيرماليتعهدات 

  
   تعهدات مالي ر مصاديق شروط تحميلي ناظر ب.1. 2

 بررسي ، هواپيمايي استهاي شركتدر اين بند شروط تحميلي كه ناظر بر تعهدات مالي 
 :شود مي

  
   در موارد فورس ماژوربليت قيمت بازپرداخت عدم .1. 1. 2

،  عمولرميغ، منظور از فورس ماژور، شرايط 1724 عملي مصوب ةنام هيتوص 1 مادة براساس
 و ها مراقبت ةكه عواقب ناشي از آن، حتي اگر هم است و خارج از كنترل ناپذير بيني پيش

                                                            
1. Consumer Association 
2. Recommended practice 
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كند كه  ميتأكيدشرط مورد بحث .  استناپذير باشد، اجتنابه گرفت الزم انجام هاي احتياط
 در شرايط فورس بليت استرداد قيمت پرداختي در قبال خريد ة مطالب بهمسافر حقي نسبت

 IATA RP 3.1.4 مادة زيرا طبق ،شود، ندارد مانع از سوار شدن مسافر در هواپيما ميماژور كه
كند، امكان  تنها نسبت به مسافري كه با همان شركت و در تاريخ بعدي پرواز مي1724 مصوب

) Vuelingو  Easyjet (هاي شركتدر دعوا عليه ( اسپانيا و بلژيك هاي دادگاه. استرداد وجود دارد
توجه بين حقوق و تعهدات طرفين  شاياندانند كه موجب عدم تعادل  را تحميلي مياين شرط

 .شودمي

  
  هاي نارواشرط عدم امكان استرداد اتوماتيك ماليات و هزينه .2.1.2
 RP 4.2 مادةشده از  استنباطاين شرط .  فرانسه معتقدند كه اين شرط تحميلي استهاي دادگاه

 مربوط به پرواز ةشده، دستمزد و هزين پرداخترد اگر ماليات دا است كه بيان مي1724مصوب 
و بدون درخواست مسافر  است وي ةكاهش يابد، استرداد آن به مسافر تنها منوط به مطالب

ها و شارژهاي پرواز تنها در صورتي اجرايي به موجب اين ماده، ماليات، هزينه. شودمسترد نمي
گر يا توسط اپراتور يك فرودگاه تعيين شوند و موارد شوند كه توسط حكومت يا مقامات ديمي

 بخرد، از بليتخواهد كه مسافر مي زمانيدر همان . مذكور بايد توسط مسافر پرداخت شود
 نشان بليت جداگانه بر روي طور به معموالًها و شارژها آگاه خواهد شد كه هزينه ها،ماليات

 مسافرت هوايي تحميل در خصوصهايي كه ها، دستمزدها و هزينهماليات. شودداده مي
اگر .  تحميل شودبليتتواند بعد از تاريخ صدور ، همواره در حال تغيير است و ميشود مي

 نشان داده شده است، تحقق يابد، بليت كه بر روي اي هزينهافزايشي در ماليات، دستمزد يا 
 بليت جديد بعد از صدور ةن و اگر ماليات، دستمزد يا هزيبپردازدمسافر متعهد است آن را 

كه هر گونه ماليات، دستمزد  زماني مشابه، طور به. تحقق يابد، مسافر متعهد به پرداخت آن است
 ، پرداخت كرده است، لغو شود يا كاهش يابدبليتاي كه مسافر در زمان صدور يا هزينه

پرداخته، مسافر مذكور پرداخته يا بايد مبلغ كمتري را مي او ديگر نبايد مبلغي ميكه يطور به
ها و دستمزدهاي  فرانسه معتقدند كه مالياتهاي دادگاه. محق به مطالبه مبلغ پرداختي است

 . مسافر بايد به او برگردانده شودةغيرمنصفانه حتي بدون درخواست و مطالب

  
  افزايش قيمت پس از رزرو. 3. 1. 2

كردند كه طي آن شرطي را درج مي هواپيمايي هاي شركت هوايي، ونقل حملدر قراردادهاي 
 افزايش يابد، مسافر بليتو پس از رزرو، قيمت د كن را براي پرواز، رزرو يتيبلاگر مسافري 

 اند كرده اسپانيا و فرانسه اعالم هاي دادگاه . نه قيمت زمان رزرو رابپردازدبايد قيمت جديد را 
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 مادةاين شرط مبتني بر . اد را نداردكه اين شرط نامتناسب است، زيرا مسافر امكان لغو قرارد
4.2 RP  باال بيان شد است كه در1724مصوب . 

  
  غيرمالي تعهدات رمصاديق شروط تحميلي ناظر ب .2.2

 :شود مي هواپيمايي بررسي هاي شركت غيرماليدر اين بند شروط تحميلي ناظر بر تعهدات 

  
   مجدد رزرودييتأتعهد به . 1. 2. 2

 مصوب IATA(1( المللي بين هوايي ونقل حمل ة اتحادي)RP( ةشد هيتوص ة روي5.5 مادة براساس
 را براي مسافراني كه پرواز را قبالً بليت هوايي مجاز است كه رزرو ونقل حمل، متصدي 1724

 و Brussels بلژيك در دعوايي كه عليه شركت هوايي هاي دادگاه. كنسل كند ،اند كرده ندييتأ
مطرح شد، اعالم Air France و  Spanair هواپيمايي هاي شركتيه  كه علاي همچنين در دعاوي

ها، علت تحميلي بودن شرط را در ايجاد عدم تعادل دادگاه. كردند كه اين شرط تحميلي است
 دييتأ مذكور، ممكن است الزاماتي براي مادة براساس. دانندبين حقوق و تعهدات طرفين مي

    ن توصيه ا به مسافررو ازاين. جود داشته باشد زماني مشخص وةمجدد رزروها در محدود
 مجدد را چگونه و در كجا انجام دهند، بايد به آن دييتأكه آنها را ملزم كرديم كه  زمانيشود مي

 مجدد ناكام ماند، رزرو لغو دييتأبيني شد و مسافر در انجام اگر الزاماتي پيش. عمل كنند
خواهد مسافرت كند و صندلي خالي براي كند كه ميدر عين حال، اگر مسافر توصيه . شود مي

جايي مسافر  ه و اقدام براي جابگردد يبرمپرواز وجود داشته باشد، رزروهاي مسافر دوباره 
جايي به  ههاي معقولي براي جاباگر جايي براي پرواز وجود نداشته باشد، تالش. گيردانجام مي

 .دگيرميمقصد بعدي يا نهايي مسافر انجام 

  
  بدون رضايت مسافر 2» كديگذار اشتراك«توافقات مربوط به  .2.2.2

 داراي كد يك شركت هواپيمايي است كه با يتيبلمعناست كه يك  بدين كد يگذار اشتراك
گيرد  ديگري انجام ميونقل حمل ولي پرواز مسافر با متصدي ،مسافر قرارداد منعقد كرده است

 & Consultation paper of Directorate-General for Energy(گويند  كد مييگذار اشتراككه به آن 

Transport,2001:8( استده كرن اين موضوع رضايت خود را اعالم در موردمسافر نيز قبالً  و .
 3 عليه شركت هواپيمايي بروسلز صادره اسپانيايي و بلژيكي در احكام قضايي جديدهاي دادگاه

                                                            
1. The International Air Transport Association 
2. Code Share 
3. Brussels 
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 مگر اينكه مسافر رضايت خود را به اين ، تحميلي است، اعالم كردند كه اين شرط1و ايبريا
كننده با شركت هواپيمايي را  زيرا اين شرط، تضمين قرارداد مصرف،توافق اعالم كرده باشد

اي بدون نياز به چنين رويه 1724مصوب   IATA RP 2.3 مادة براساسالبته . دهدكاهش مي
 برخي خدمات، ترتيبات و تمهيداتي با مطابق اين بند، در. كننده جايز استرضايت مصرف
معناست كه حتي  بديناين . گيردانجام مي» كد مشترك« تحت عنوان ونقل حملساير متصديان 

 بگيرد، ونقل حمل با نام يا كد خطوط هوايي يك متصدي يبليتاگر مسافر رزروي انجام دهد و 
جا مسافر به متصدي در اين. كار گيرد همتصدي ديگر ممكن است هواپيماي مذكور را ب

 .كار گرفته است هشود كه هواپيما را بي معرفي ميونقل حمل

  
   عدم رعايت جدول زماني در پروازسبب به 2عدم مسئوليت متصدي. 3. 2. 2

 مصوب IATA RP 9.1 مادة بلژيك و فرانسه بيان كردند كه اين شرط كه بر اساس هاي دادگاه
 1طبق بند . ده با مسافر نيست، شرطي تحميلي است زماني بخشي از قرارداد منعق جدول1724
شود كه ممكن است بين تاريخ زماني نشان داده مي) تابلو( پرواز در جدول يها زمان، 9 مادة

. كنيد، اختالف و تفاوت وجود داشته باشد مسافرت ميواقعاًمذكور و تاريخي كه شما 
 با مسافر محسوب منعقدشدهارداد  جزيي از قررو ازاينشود و پرواز تضمين نميهاي  زمان
 . گرددنمي

  
  عدم مسئوليت در مورد مرگ يا بيماري. 4. 2. 2

 هواپيمايي در مورد مرگ يا بيماري مسافر، توسط دادگاه بلژيكي هاي شركتعدم مسئوليت 
 مصوب 3تحميلي شناخته شده و از نظر اين دادگاه اين شرط برخالف مفاد كنوانسيون مونترال

  . است1999
دارد، هيچ  كه بيان مي1724 مصوب IATA RP قانون 15.1.2i مادةاين شرط مبتني بر 

مسئوليتي براي شركت هواپيمايي در خصوص صدمه يا ناتواني مسافر مانند مرگ و ضعف در 
 .وضعيت جسماني مسافر يا تشديد وضعيت بيماري وجود ندارد

  
 
 

                                                            
1. Iberia 
2. Exclusion of carrier liability 
3. Montreal Convention: The Convention for the Unification of Certain Rules for 
International Carriage by Air - Montreal, 28 May 1999 
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كت هواپيمايي در خصوص ممنوعيت حمل موارد خاص و عدم مسئوليت شر. 5. 2. 2
  خسارت وارده به آنها

اين شرط مندرج در . استممنوعيتي، تحميلي   اسپانيا حكم دادند كه چنينهاي دادگاه
 زيرا هيچ دليل امنيتي يا ، دادگاه مذكور تحميلي شناخته شدةوسيل بهقراردادهاي هواپيمايي، 

ممنوعيت حمل موارد . ردقانوني براي توجيه ممنوعيت در حمل چنين مواردي وجود ندا
 بيان شده كه مسافران را از حمل كردن مواردي چون IATA RP قانون 8.3.4 مادةمشخص در 

پول، جواهرات، فلزات گرانبها، كامپيوترها، وسايل الكترونيكي شخصي، اوراق بهادار و ساير 
. دند و ديگر مدارك شناسايي ممنوع كرها گذرنامه، وكار كسب با ارزش، اسناد ياشيا

 هواپيمايي با چنين شرطي خودشان را از مسئوليت ناشي از خسارت يا گم شدن هاي شركت
 1.اند كردهخالص  مذكورهر يك از موارد 

 
   بليتغيرقابل انتقال بودن  .6. 2. 2

.  حتي در شرايط فورس ماژور را ممنوع كرده استبليت، انتقال 1724 مصوب RP  3.1.2 مادة
 بليتدهند تا  هواپيمايي به مسافر اجازه نميهاي شركتادي بسياري از در واقع، شرايط قرارد

 غيرقابل انتقال بليت«دارد كه  مطلق بيان ميطور بهاين ماده . را به مسافر ديگر انتقال دهد
  . »است

                                                            
شوند كه رو آنها شروط تحميلي محسوب نمي  اظهارنظري نكرده و ازاين8.3.2 و 8.3.1.البته دادگاه مذكور در مورد مادة . 1

اين صورت و نامة مذكور، مسافر نبايد در كيفش موارد زير را قرار دهد و در غير  براساس توصيه. شوددر ادامه به آنها اشاره مي
 ):8.3.5(ونقل  در صورت گم شدن اين وسايل يا ورود خسارت به آنها، تمام مسئوليت بر عهدة مسافر است نه متصدي حمل

اندازد، مثل وسايلي كه در وسايلي كه به احتمال زياد هواپيما يا اشخاص و يا اموال موجود در هواپيما را به مخاطره مي - 
ونقل هوايي ايمنِ و مقررات مربوط به كاالهاي خطرناك اتحادية  المللي هواپيمايي براي حمل بينهاي فني سازمان دستورالعمل

وسيلة قوانين،  وسايلي كه حملشان به). 8.3.1.1(اند  ونقل هوايي و ساير مقررات، مشخص و تعيين شده المللي حمل بين
  ).8.3.1.2(اند هر كشور ممنوع شده)  Orders(مقررات و دستورات 

خاطر اينكه اين وسايل با توجه به نوع هواپيمايي كه استفاده  ونقل هوايي، به طور معقول و منطقي براي حمل وسايلي كه به - 
ند يا اينكه از مواد ا خاطر اينكه شكننده دليل وزن، اندازه، شكل يا ويژگي آنها يا به شود، خطرناك يا ناامن هستند يا بهمي

 ).8.3.1.3(اند   نظر گرفته شدهفاسدشدني هستند، نامناسب در

اسلحه و مهمات براي اهداف شكار . عنوان بار ممنوع است حمل سالح گرم و مهمات براي اهدافي غير از شكار و ورزش به - 
سالح گرم بايد خالي و بدون فشنگ بوده و در امنيت كامل . شده، پذيرفته شود عنوان بار كنترل و ورزش ممكن است به

 مشخص شده 8.3.1.1 است، يعني همان مقرراتي كه در ICAO و IATAحمل مهمات مشمول مقررات . دبندي شون بسته
شده پذيرفته  عنوان بار كنترل هايي مثل سالح عتيقه، شمشير، چاقو و وسايل مشابه ممكن است بهالبته سالح). 8.3.2(است 

و قرار دادن آن در داخل كابين هواپيما مجاز نيست شود، ولي اين وسايل در اختيار مسئوالن هواپيما قرار خواهد گرفت 
)8.3.3.( 
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BEUC در مقابل . اعالم كرده است كه اين ممنوعيت براي هر دو طرف ناعادالنه است
 انتقال دهد و )Code Share( خودش قرارداد را به متصدي ديگر تواندشركت هواپيمايي مي

 مسافرتي را در شرايط يها بسته زيآم ضيتبع طور به حق دارند 1هاي مسافرتيهمچنين آژانس
اين .  خود را ندارندبليت مسافران حق انتقال كه يدرحال؛ ندكنمشخص به شخص ديگر منتقل 

 هوايي با مسافران منعقد هاي شركتدادهايي كه ارقرسازمان معتقد است كه اين شرط بايد از 
 . حذف شود،كندمي

  
   هواييونقل حملحكم شروط تحميلي در قراردادهاي . 3

تشديد .  كردوجو جست اروپا اتحاديةهاي جدي برخورد با شروط تحميلي را بايد در جرقه
 آغاز 1970 دهة  اروپا، از اواسطة در كشورهاي عضو اتحاديكننده مصرفحمايت از حقوق 

 3 ةدستورالعمل شمار( ابزار براي رسيدن به اين نتيجه صدور دستورالعملي نيتر مهم .شد
 اروپا اختصاص داشت و قانونگذاران ملي ةبود كه به كشورهاي عضو اتحادي) 1993مصوب 

. ندكن را محقق تا الزامات مقرر در دستورالعملكنند آنها را ايجاب كرد تا قوانيني را وضع 
رويكرد قانونگذاران كشورهاي مختلف در برخورد با شروط تحميلي مندرج در قراردادهاي 

از  و) بند يكم( از يك طرف بطالن شروط تحميلي رو ازاين.  هوايي متفاوت استونقل حمل
 .شود ميدر اين مبحث بررسي ) بند دوم(طرف ديگر تعديل شروط تحميلي 

  
  بطالن شروط تحميلي. 1. 3

 اروپا متعهد به تضمين اين موضوع شدند كه قانونگذارِ آنها در مهلت ة اتحاديكشورهاي عضو
كه با الزامات مندرج در دستورالعمل تطابق ند كنمقرر در هر دستورالعمل، قوانيني را وضع 

  .)Bernitz, 1997:213(داشته باشد 
ردادي  مبتني بر شروط تحميلي قرا2 اروپا ة اتحادي1993 مصوب 3 ةدستورالعمل شمار

اين دستورالعمل، .  حداقلي استةكننداست كه يك اصل مبنايي و يك دستورالعمل هماهنگ
 ونقل حملمقررات اختصاصي و واضحي را براي شروط و شرايط خاصي كه در قراردادهاي 

الزامات ملي . 1:  وجود دو مقوله استخاطر به نداده و اين موضوع ارائهشود، هوايي درج مي
 ةتفاوت در تفسير اين دستورالعمل در كشورهاي عضو اتحادي. 2 ؛)مراتب سلسلهظر از ن (3باالتر
  .  هواييونقل حملهنگام كاربرد و اعمال آن در قراردادهاي  بهاروپا 

                                                            
1. Package Traveller 
2. Directive 1993/13/EEC 
3. higher national requirements 
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 شناسايي شروط قراردادي كه در بيشتر از يك كشور زمينةبا اين وصف تحليل قضات در 
ها و داليل مشترك  با هدف شناسايي زمينهيا پروژه عنوان بهشوند، عضو تحميلي اعالم مي

شود  اروپا نگريسته ميةبراي شناسايي و ممنوعيت شروط تحميلي در سرتاسر اتحادي
)Consumer Justice Enforcement Forum, 2013:1(.  

ترين بندها، مبتني بر آفريندهد كه بسياري از مشكل بيشتر نشان ميليوتحل هيتجز
 با كه يزمان مذكور اتحادية كه يدرحال است؛ المللي بين هوايي ونقل حمل ةاتحاديهاي  توصيه

 اين موضوع مهم ،از طرف ديگر. هايش را تغيير دهدشود، بايد توصيه قضايي مواجه ميةروي
 ادامه پيدا كند و اكنون نيز دعاوي جديدي عليه امكاند حتا است كه دعاوي حقوقي 

اروپايي اقامه شده است كه در انتظار حكم دادگاه  هواپيمايي فعال در كشورهاي هاي شركت
 از شروط چشمگيريدهد كه تعداد  توسط قضات نشان ميشده ارائه ليوتحل هيتجز. هستند

شوند، در واقع مبتني  اروپا تحميلي اعالم ميةقراردادي كه در كشورهاي مختلف عضو اتحادي
اي  نامه IATAبه BEUC رو ازاين. ند هستالمللي بين هوايي ونقل حمل اتحاديةهاي بر توصيه

. هاي مربوط به شروط قراردادي را متوقف كندنامه تا صدور توصيهنوشت و درخواست كرد
IATA كنندگان  حمايت از مصرفهاي سازمانهاي به اين نامه چنين پاسخ داد كه آنها نگراني

 BEUCاي بين ها، جلسهصيهدر زمان نوشتن تو. كنندها لحاظ ميرا هنگام تجديدنظر در توصيه
 Consumer Justice Enforcement( شد يزير برنامه براي بحث در مورد اين وضعيت IATAو 

Forum, 2013:2(. 

 ها دادگاه شروط تحميلي توسط عنوان به مكرر طور بهشرايطي كه   مذكور اين است كهةنتيج
، شوند يم اروپا منعقد ةر اتحادي دكنندگان مصرفشوند، بايد در قراردادهايي كه با قضاوت مي
بر قرارداد  اغلبشروط تحميلي  .)Consumer Justice Enforcement Forum, 2013:2( ممنوع شوند

 اروپا از ةكشورهاي اتحادير بيشتگذارند و خود فقط باطل هستند و اين موضوع در  نميريتأث
  .  پرداخته خواهد شدجمله فرانسه مورد توجه قرار گرفته است كه در ادامه به آنها

بايد . در حقوق انگلستان راهكارهايي در مبارزه با شروط تحميلي در پيش گرفته شده است
 كرد كه انگلستان داراي قوانين اختصاصي در مورد شروط تحميلي مندرج در خاطرنشان

  . هوايي نيست و شروط مذكور مشمول قوانين و مقررات عام هستندونقل حملقراردادهاي 
قرن هفدهم در حقوق انگلستان اين اصل پذيرفته شد كه قرارداد نبايد در معرض تزلزل از «

 مگر اينكه بر اثر اكراه، تدليس، اشتباه يا نفوذ ناروا منعقد شده باشد يا طرف قرارداد ،قرار گيرد
از اهليت كامل قراردادي برخوردار نبوده و طرف ديگر به آن آگاهي داشته باشد، كه در اين 

ضمن اينكه دادگاه انصاف نيز در .  نخواهد بودآور الزامرد قرارداد نسبت به طرف متضرر موا
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موارد مشخص و محدودي دخالت كرده و از اجراي قراردادهاي تحميلي و خالف وجدان 
  . )8: 1381شيروي، (» خودداري نموده است

يل قرارداد  هنگام برخورد با شروط تحميلي حكم به تعدها دادگاهال  كامندر حقوق 
 به صراحت به اينكه  دادگاه بدون،1663سال  و در 1مورگان عليه جيمز ةدر پروند. دادند مي

حكم ) عدالت معاوضي(دليل عدم تناسب و تعادل قراردادي  به نند،ك استناد بودن تحميلي معيار
 .)39: 1390ساردويي نسب، (واقعي مورد معامله داده است  قيمت پرداخت و قرارداد قيمت به تعديل
 استدالل كرد كه قرارداد داراي شروط ، دادگاه1974سال در  2 بانك لويدز عليه بانديةدر پروند

 زيرا در اين قرارداد يك ، وضعيت نابرابر طرفين استسبب بهتحميلي و عدم تعادل قراردادي 
گاه حكم  دادرو ازاين. طرف بانك و طرف ديگر پيرمردي بود كه از سواد كافي برخوردار نبود

 و مبناي دخالت خود در قرارداد )41 و 40: 1390ساردويي نسب، (به ناديده گرفتن اين قرارداد داد 
 تشدد آرا در .)11: 1381شيروي، ( اعالم كرد 3» و معاملييزن چانهنابرابري در قدرت «مذكور را 

قانون «صويب  قضايي انگلستان به تة شناسايي و احكام مربوط به شروط تحميلي در رويةزمين
شروط «اين قانون در راستاي مبارزه با . شدمنجر  4»1977شروط تحميلي قراردادي مصوب 

دنبال حذف يا محدود كردن مسئوليت  به قرارداد كه در آنها يك طرف 5» مسئوليتةمحدودكنند
---http://e-lawresources.co.uk/Unfair-terms(ناشي از قرارداد است، تدوين و تصويب شد 

regulation-by-common-law.php( . عنوان  و تحت16 مادةحكم مربوط به شروط مذكور در 
است در جايي كه شرط مندرج در ده كر قيد شده و مقرر 6»مسئوليت ناشي از نقض تعهد«

نقض تعهد كاري يا شغلي باشد،   حذف يا محدود كردن مسئوليت ناشي ازةدهند نشانقرارداد 
  :شرط مذكور

ر خصوص حذف يا محدود كردن مسئوليت ناشي از مرگ يا صدمات اگر شرط د .1
  ؛ اعتبار ساقط استةشخصي باشد، باطل و از درج

 نخواهد مؤثردر ساير موارد اگر شرطي گنجاندنش در قرارداد تحميلي و نامعقول باشد،  .2
  .بود

 كه يدرصورت مسئوليت ناشي از خسارات اقتصادي ةمحدودكنندالبته بطالن شروط 
بتواند دادگاه را قانع كند كه آن شروط در شرايط معقولي تعيين شده است، اتفاق كننده  هعرض
  .)Commission of the European Communities,1984:8(افتد نمي

                                                            
1. James v Morgan 
2. Lloyds Bank LTD vs. Bundy 
3. Inequality of Bargaining Power 
4. Unfair Contract Terms Act 1977 
5. exclusion clauses 
6. Liability for breach of duty 
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 در سال 1»كننده مصرفمقررات شروط تحميلي در قراردادهاي «، مذكوربر مقررات  عالوه
 مطابقت  در جهت1999و سپس در سال  شد جرااال الزم 1995 ة و از اول ژانوي تصويب1994

 مورد بازنگري 19932مصوب  )EC Directive 93/13/EEC( اروپا ةبيشتر با دستورالعمل جامع
 آور الزاماين قانون شروط و قراردادهاي تحميلي براي خريدار ) 1 (8 مادةطبق . قرار گرفت

رط مذكور به حيات خود ادامه دهد، نيست و اگر قرارداد داراي شروط تحميلي، بتواند بدون ش
مقررات شروط «تصويب «بر اين  عالوه. 3)8) 2((آور باقي بماند بايد نسبت به طرفين الزام

كه » 1977قانون شروط تحميلي قراردادي  «ةكنندنفي» كننده مصرفتحميلي در قراردادهاي 
» نخواهد بودده كر مسئوليتي مقرر ةمقررات شديدتري را در خصوص شروط محدودكنند

 موظف است به تمام شكايات 4» تجارت منصفانهةادار«اين قانون  براساس. )18: 1381شيروي، (
  .)Office of Fair Trading,2008:8(دريافتي در مورد شروط تحميلي رسيدگي كند 

هاي عضو بر تضمين اين امر كه شروط تحميلي، براساس ، دولتUTC) 1 (6 مادة براساس
 نسبت به آور الزام طور به باشد و اينكه قرارداد بايد آور الزام كننده مصرفيد براي حقوق ملي، نبا

شوند، البته اگر براي قرارداد ممكن باشد تا بدون آن شرط به طرفين ادامه پيدا كند ملزم مي
 عضو يها دولت اين اجازه را به  اروپااتحادية در واقع دستورالعمل. موجوديت خود ادامه دهد

 ,Howells(آور ببخشند  غيرالزامد تا تحت حقوق ملي خود به شروط تحميلي، ماهيت دهمي

2009: 117(.  
در فرانسه نيز مانند انگلستان، قوانين و مقررات ويژه در خصوص شروط تحميلي مندرج 

 قوانين حاكم بر قراردادهاي مصرف، بر رو ازاين.  هوايي وجود نداردونقل حملدر قراردادهاي 
مقررات قانوني در مورد شروط تحميلي در «.  هوايي نيز حاكم استونقل حملهاي قرارداد

اين قانون با . گردد يبرم 1978ب  مصوLoi Scrivenerقراردادهاي مصرف از نظر تاريخي به 
 1995 تصويب و در سال 1993 كه در سال كننده مصرفمقررات ديگر مندرج در قانون 

 1993مصوب ) UTD) (Unfair Terms Directive (» تحميليدستورالعمل شروط«اجراي دنبال  به
 ,The Law Commission And The Scottish Law Commission(» يكپارچه شده است، شده اصالح

2012:1(.  

                                                            
1. Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation 

 .االجرا شد و چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت  الزم1995 جوالي 1اين دستورالعمل در . 2

3. 8(2): « The contract shall continue to bind the parties if it is capable of continuing in 

existence without the unfair term». 
4. Office of Fair Trading:  سايت رسمي اين : ك.براي كسب اطالعات بيشتر ر.  بسته شد2014 آوريل 1اين اداره در

  https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-fair-trading:اداره     
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شود كه بين  بر قراردادهايي اعمال ميرمنصفانهيغمقررات مندرج در شرايط قراردادي 
 شخصي است رمتخصصيغ 3.عقد شده است من2»كننده مصرف يا رمتخصصيغ« و 1»متخصص«

از  .)J Calais, 2003: 199-200( است وكارش كسبهاي  فعاليتةكه قرارداد مذكور خارج از حوز
 زيرا قانون مذكور تنها در ،انگلستان متفاوت استUTCCR4 4 اين منظر قانون فرانسه با قانون
چه شروطي كه  ؛ودش شروط ميةمقررات فرانسه شامل هم. مورد اشخاص طبيعي است

 شود  و چه شروطي كه در قرارداد ذكر مي5گيرد جدا از قرارداد مورد مذاكره قرا ميصورت به
)J Calais, 2003: 199-200(.  

 بالقوه طور به نسبت به ارزيابي شروطي كه 6»كننده مصرفقانون  «ةساختار و شالود
، در تنظيم كننده مصرف قانون صوالًا.  تغيير كرده استUTD از زمان اولين اجراي ،ندا تحميلي

 خاكستري از شروطي كه ممكن است يستفهر ةارائ كلي از تحميلي بودن و سپس ةيك قاعد
 اعالم صراحت بهقانون فرانسه ) UTDبرخالف (اگرچه .  استUTD يرو دنبالهتحميلي باشند، 

 قانون ،8 2010  در سال7. استكننده مصرف ةكرده كه بار اثبات تحميلي بودن شروط بر عهد
و طبق اين  شد اصالح رمنصفانهيغسياه از شرايط قراردادي فهرستي  براي ايجاد كننده مصرف

ست مذكور باشد، در صورت درج آنها در قرارداد، شروط فهرقانون اصالحي، اگر شرطي در 
 تلقي شده نوشته ةدر واقع به معناي واقعي كلم( شود نخواهد بود و اجرا نميمؤثرمذكور 

 رمنصفانهيغ خاكستري از شروط وجود دارد كه فهرستيسياه، ست فهربر  عالوه). دشو نمي
 مادة. )R.121-1(شوند و تحميل بار اثبات خالف اين موضوع با متخصص خواهد بود فرض مي

L-132-1  هر شرط موجود در يك قرارداد : دارد مي بيان2010 اصالحي ةكنند مصرفقانون
 باشد كننده مصرف كه هدفش يا اثرش ايجاد ضرر به كننده مصرفو منعقده بين يك متخصص 

  .و موجب عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات طرفين شود، غيرمنصفانه است
قانون مصرف  R.121-1 مادة، ها دادگاه خالصه در ارزيابي شروط غيرمنصفانه توسط طور به

ند كه غيرمنصفانه ا دهد كه شامل شروطي ميارائه» خاكستريست فهر«عنوان  با يفهرستفرانسه 
بر اين شروط، شروط تحميلي ديگري  عالوه. شوندو شروط خاكستري ناميده مي شدهفرض 

 بين حقوق و تعهدات دو طرف قرارداد ايجاد كرده و به ضرر چشمگيريهستند كه عدم تعادل 
 طور بهشود كه به چنين شروطي شروط سياه گفته مي.  استكننده مصرف يا رمتخصصيغ

                                                            
1. professionnels 
2. Nonprofessionnels ou consommateurs 
3. Article L 132-1(1) of the Code de la consommation 
4. Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation 
5. individually negotiated 
6. Consumer Code 
7. Art 132-1 of the Code de la consommation as amended in 1995 
8. Loi no. 2010-737 of 1 July 2010, article 62. 
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 مادةاين تحريم و ممنوعيت به موجب . شوند ممنوع اعالم ميها دادگاه ةوسيل بهسيستماتيك 
L.132-1 تلقي  1»اعتبار بيباطل و «گيرد و به موجب اين ماده قانون مصرف فرانسه انجام مي

البته  .)com.bryancave.www://https,2015:1( اند نداشتهكه گويي وجود  طوري ه ب،شوندمي
)UTC(كميسيون شروط تحميلي فرانسه 

 منظم طور به، كننده مصرف تحت اختيارات وزير امور 2
سوي اين  از صادرشده ة مثال توصيطور به. كند صادر مييآور الزامهاي غيرقابل  و توصيههانظر

 در تعريف شروط تحميلي و يا گسترده ريتأث شد، صادر 2014 دسامبر 3كه در كنوانسيون 
 كلي تجارت الكترونيك طور به قراردادهايي كه از طريق اينترنت و زمينةكه در هايي  رويه

رسد كنوانسيون نظر مي به .)com.bryancave.www://https,2015:1( داشته است ،گيردصورت مي
 هوايي انجام ونقل حملتواند كمك شاياني به تعريف شروط تحميلي در قراردادهاي ر ميمذكو
  .دهد

 وارد قانون مدني يتازگ بهبا تصويب قانون مدني جديد فرانسه بحث شروط تحميلي نيز 
در قانون اصالحي فرانسه دو  .دشوميفرانسه شده است و در واقع نوآوري جديدي محسوب 

هر شرط « :دارد قانون مذكور مقرر مي1170 مادة.  تحميلي استماده مربوط به شروط
 1171 مادة. »گردد يمقراردادي تعهد اساسي و اصلي متعهد را بر هم بزند، نانوشته محسوب 

در يك قرارداد الحاقي، هر شرطي كه نابرابري معناداري را بين حقوق و « :داردنيز مقرر مي
اگرچه اين . »گرددقلمداد مي) باطل و غيرمبطل(نوشته تكاليف طرفين قرارداد ايجاد كند نا

 مربوط به موضوع قرارداد يا عدم تناسب قيمت مندرج در قرارداد تواند يمنابرابري معنادار 
 است و نه چيزي بيشتر كننده مصرف اين قوانين، حمايت از حقوق ة زيرا هدف و ريش،نباشد
 در 3»عدالت قراردادي«كلي براي ارتقاي اين فرمت و چارچوب در راستاي حمايت . از اين

از اصالح اين قانون، در خصوص  پيشتا . مقابل شروط تحميلي در نظر گرفته شده است
 صورت بهصالحيت دادگاه فرانسه در مورد شروط غيرمنصفانه قراردادهاي غير از مصرف، 

ر كدام از جزئي بود و قدرت عمومي براي برانگيختن شرايط ناعادالنه وجود نداشت و ه
 جداگانه و طور بهشروط از جمله شروط كيفري، شرط عدم مسئوليت و شروط ضدرقابتي 

 ,Rowan(  و تنوع محدوده و ميزان حمايت به نوع شرط بستگي داشتشدند ميمجزا بررسي 

صالحيت دادگاه ديگر محدود به  دارد و يتر گسترده قلمرو 1171 مادة رو ازاين .)11 :2017
 بلكه تمام ،صفانه بودن شروط محروميت و محدوديت مندرج در قرارداد نيستارزيابي غيرمن

  .)Rowan, 2017: 11( رديگ يبرمشروط مندرج در قرارداد را در 

                                                            
1. English: null and void or French: le reputé non écrit 
2. The French Unfair Terms Commission 
3. justice contractuelle 
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 ة، روي)AGBG( 1976مصوب  قراردادي غيرمنصفانهدر آلمان، براساس قانون شرايط 
 وجود داشت، مدون نهرمنصفايغ كه پيش از قانون مذكور در مورد شرايط قراردادي 1قضايي

نسبت به قانون آلمان نيازمند اصالحات جزيي بود؛ در واقع همان اصالحاتي كه  UTD. شد
  . درج شده بود1976مندرج در قانون مصوب 

 بسياري كه يدرحال شد، االجرا الزم 2002 ة در ژانوي2»قانون نوين حقوق تعهدات«سرانجام 
بدون تغيير عمده گنجانده شده  )BGB( مدني نقانو 310تا  305 در مواد AGBGاز مقررات 

  3.است
BGB  4.شوند خاكستري از شروطي است كه ممكن است ممنوع فهرستاكنون شامل 

ست فهركه شروط مندرج در اين  استسياه نيز  فهرستبر اين، قانون مذكور داراي يك  عالوه
دنبال عدم مسئوليت خود در  بهكه فروشنده  زمانيبراي مثال .  نخواهند داشتريتأثدر قرارداد 

  5.قبال كاالي معيوب است
كند كه اگر شروط  كلي اشاره مية به يك قاعد307§ مادةبر دو فهرست مذكور  عالوه
 طور به زيرا آنها ، خواهد بودريتأث يب مذكور  اصل حسن نيت باشد، شروطبرخالفقراردادي 

  .غيرموجه نسبت به طرف ديگر قرارداد مضر است
  :شود فرض ميگونه نيايرموجهه يك ضرر غ

  :اگر يك شرط
  .كند آن را منحرف ميكه يطور به ،با اصول اساسي قانوني سازگار نباشد. 1
 دستيابي به كه يطور به ،حقوق اساسي يا تعهدات ذاتي در ماهيت قرارداد را محدود كند .2

   6.هدف قرارداد را با خطر مواجه سازد
.  قرار گرفته استUTD ريتأث تحت اروپا ةساير كشورهاي اتحاديقوانين اسپانيا مانند قوانين 

7 ة نظر دادگاه پروند و طبق2007مصوب  Legislative Decree 83.1 مادة اساسبر
Camino ،

راي ب.  كه هرگز بخشي از قرارداد نبوده استيا گونه به ،يك شرط تحميلي بايد باطل اعالم شود
  در دعوايي كه از سوي سازمان حمايت از2013امبر  سپت30مادريد در مثال دادگاه تجاري 

                                                            
1. Case law 
2. Act to Modernise the Law of Obligations 
3. Bürgerliches Gesetzbuch of 8 August 1896. For an English translation, see 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0930. 
4. § 308 BGB 
5. § 309 BGB 
6. § 307(2) BGB. 

و بدهكار   Banco Español de Crédito SA  هزار يورويي بين طلبكاري به نام30به پروندة وام  Camino پروندة. 7
 :ك.براي كسب اطالعات بيشتر ر .شودمربوط مي Joaquín Calderón Camino    اي كننده صرفم و

Garrido, Mattias,  Unfair Contract Terms in European Contract Law ,  Master’s Thesis in 
European Union Law, UPPSALA Universiy, Autumn Term 2014, p.27 
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مطرح شد، حكمي صادر كرد كه به  Ryanair اسپانيا عليه شركت هواپيمايي كننده مصرف
 شركت هواپيمايي ونقل حملشرط عمومي مندرج در قراردادهاي  هشتموجب آن، حدود 

 مبارزه ة اسپانيا در زمين كرد كه قانونخاطرنشان بايد .)Requejo,2013(مذكور باطل اعالم شد 
 تصريح 83.2 مادة زيرا ، اروپا متفاوت استاتحاديةبا شروط تحميلي با حقوق كشورهاي ديگر 

كند كه دادگاه ملي بايد قرارداد را تعديل كند و از قدرت تعديل در جهت متعادل كردن مي
 ،ت خود استكه قرارداد قابليت ادامه دادن به موجودي حقوق و تعهدات طرفين در جايي

  .اين تعديل قرارداد بايد بر طبق عرف، قانون و اصل حسن نيت باشد.  شودمند بهره
 يك اصل عمومي حاكم بر قرارداد عنوان بهدر نظام حقوقي اسالم اصل آزادي قراردادي 

 در ،توانند هر شروطي را كه دلخواهشان استشود كه طبق اين اصل طرفين ميمحسوب مي
» المومنون عند شروطهم«توان مبناي اين اصل را در حديث مشهور مي. قرارداد درج كنند

عند از . منون جمع همراه با الف و الم و بيانگر شمول و عموم استؤالم«. جو كرد و جست
گيرد و نياز به متعلق دارد و متعلق آن از  خبر براي مبتدا قرار نميييتنها بهادات ظرف است و 

. منون ثابتون عند شروطهمؤالم: بنابراين معناي حديث چنين است. است» ثابتون«الفاظ عموم، 
 از سوي ديگر بايد .)10: 1392الهيان، (» كندشروط نيز جمع مضاف است و افاده عموم مي

 زيرا ،روست ه نيز روبييها تيمحدود كرد كه اصل آزادي قراردادي با استثنائات و خاطرنشان
  . برخوردار باشدقرارداد بايد از عدالت معاوضي نيز 

در حقوق ايران قوانين و مقررات عام و كلي براي مبارزه با شروط تحميلي وجود ندارد و 
 قانون قانون تجارت الكترونيك و 1343،1هاي خاص مانند قانون دريايي مصوب تنها در زمينه

. اند شده شروط تحميلي بيان زمينة احكامي در 1388 مصوب كنندگان مصرف حقوق از حمايت
 و قرارداد بودن غيرمنصفانه ةينظر اعمال خصوص در بسياري ابهامات ايران حقوقي نظام در«

 از و نيست قبول قابل محاكم به گسترده اختيار اعطاي ذيرشپ سوي يك از .دارد وجود آن آثار

 آنچه ندارد؛ وجود جامعي در اين خصوص نظام اروپايي كشورهاي حقوق مانند ديگر سوي

 ت كه اسغير شامل و ناكافي آنقدر ياغبن  خيار همانند ،آمده پراكنده و تلفمخ قوانين در

 حدي به ايران دريايي قانون همانند يا دهدنمي پوشش را غيرمنصفانه قراردادهاي موارد غالب

» نمود استخراج را كلي ايقاعده آن از تواننمي كه است خاص موارد بر ناظر و جزيي
  .)70: 1390نسب، ساردويي(

                                                            
 شرايط و شده منعقد آن تأثير تحت و خطر حين در كه نجات و كمك قرارداد هر«: است آمده نيز قانون  اين179 مادة در. 1

 در .شود داده تغيير يا باطل دادگاه وسيلة به طرفين از يك هر تقاضاي به است ممكن باشد، غيرعادالنه دادگاه تشخيص به آن

 مذكور اجرت يا و است ده شجلب اغفال يا خدعه يا حيله اثر بر قرارداد طرفين از يكي رضايت شود ثابت چنانچه موارد، كلية

 تغيير را قرارداد طرفين، از يكي تقاضاي به تواند مي دادگاه است، كم يا زياد العاده فوق يافته، انجام خدمت نسبت به قرارداد در

 .»نمايد اعالم را آن بطالن يا داده
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 هوايي بايد به ونقل حمل براي مقابله با شروط تحميلي مندرج در قراردادهاي رو ازاين
منون عند ؤالم(در واقع كسي از حكم لزوم به وفاي به شروط «. تمسك جست» الضرر «ةقاعد

 به طرف قراردادي خويش وارد رمتعارفيغبه ضرر ديگران استفاده كرده و ضرر ) شروطهم
و حكم لزوم به وفاي به شرط مرتفع  گيرد مي نفي ضرر قرار ةكند، عملش مشمول قاعد

» بر اين اساس، قرباني شرط تحميلي الزم نيست كه پاي بند به چنين شرطي باشد. دشو مي
كه طرفين  هستنددر واقع شروط باطل اعم از مبطل و غيرمبطل از همين قبيل  .)82: 1381كريمي، (

لفت با قوانين امري، مقتضاي عقد و قواعدي از قبيل علت مخا به، ليكن اند رفتهيپذشرط را 
  .  و مفهوم ثانوي بودن اين قاعده اين اقتضا را داردشوند يم الضرر باطل يا تعديل ةقاعد

  
   هواييونقل حملتعديل شروط تحميلي در قراردادهاي  .2. 3

. افته است مستمر افزايش يطور بهدر قرن حاضر امكان تعديل كردن شروط تحميلي قراردادي 
 سوئد اشاره كرد كه به 1933 قانون قراردادهاي بيمه مصوب 34 مادةتوان به  مثال ميطور به

 سپس مواد مشابهي.  تعديل كنند، تحميلي بودندظاهراًداد تا شروطي را كه  قدرت ميها دادگاه
 تعديل كهطبيعي است .  در تدوين قانون و در مورد انواع ديگر قرارداد گنجانيده شدمتعاقباً

 ةقاعد«اين موضوع آنقدر توسعه پيدا كرد كه  .شودابراز و بيان » اصل كلي« يك عنوان بهشروط 
در  .)Wilhelmsson, 1992:137-138(در ساير كشورهاي نورديك گنجانيده شد » كلي تعديل

. دگيرها بسيار مورد استناد قرار مي حقوق قراردادهاي سوئد در دادگاه36 مادةسوئد، حقوق 
 قرن گذشته يقانون مادة نيتر يمهندس يكي از عنوان بهتواند  مييراحت به 36 مادةبدون اغراق، 
 ة انتقاد نكرده است و قومادة حقوقي از اين ةآور نيست كه جامعبنابراين تعجب. تعيين شود

 ظردنيتجد رسيد، اين ماده را مورد  به تصويب1976كه اين ماده در سال  زمانيمقننه نيز از 
يك شرط مندرج در : دارد مقرر مي36 مادة .)Garrido, 2014:39-40(اساسي قرار نداده است 

 گرفته شود، اگر شرط با توجه به مطالب قرارداد، 2»ناديده»يا  1»تعديل«قرارداد ممكن است 
 اوضاع و احوال حاكم بر انعقاد قرارداد و حوادث بعد از انعقاد قرارداد و اوضاع و احوال ديگر

 از شخصي كه در اي به ضرورت حفاظتنامعقول باشد، در اعمال اين ماده بايد توجه ويژه
 كننده يا در موقعيت ضعيف و مادون در رابطه قراردادي است، شودجايگاه مصرف

)Adlercreutz, 2009:336(. قانون قرارداد براي تعديل قرارداد، 36 مادة اساس ملي، برهاي دادگاه 
دهد تا شروط تحميلي يا  ملي اجازه ميهاي دادگاهاين ماده به . اي دارندتردهديدگاه و نظر گس

تواند در مورد كاهش  براي مثال تعديل مي.)Jeleby ,1995 :47(نامعقول قراردادي را تعديل كنند 

                                                            
1. adjustment 
2. disregarded 



  
 739                                                  شروط تحميلي در قراردادهاي حمل و نقل هوايي              

بر اين  عالوهالبته . )Garrido, 2014:40(مقدار خسارات، نرخ بهره يا جريمه براي پرداخت باشد 
قراردادي را ناديده بگيرند ) تحميلي( سوئدي مجاز بودند كه يك شرط نامعقول هاي دادگاه

اگر ضرورت داشته . اعتبار اعالم كنند كلي بيطور بهيا اينكه كل قرارداد را )  جزييطور به(
 اين قدرت را دارند تا كل قرارداد را در نتيجه تعديل يا ناديده گرفتن شرط ها دادگاهباشد، 

  .)Garrido, 2014:40(درج در قرارداد، تعديل كنند تحميلي من
 در مؤثر اوضاع و احوال ة تعديل بايد با در نظر گرفتن همة كرد كه قاعدخاطرنشانبايد 

حالت « مربوط به ،موضوع مورد قرارداد اعمال شود و وضعيتي كه بايد در نظر گرفته شود
تالش در راستاي حمايت از در واقع هدف اصلي از تعديل شروط تحميلي . است» طرفين

 بر ضد عدم تعادل ماًيمستقدر واقع قواعد تعديل .  قراردادي استةتر در رابططرف ضعيف
تواني از جمله قدرت مالي ناكافي، اطالعات تخصصي ضعيف، ناروابط قراردادي كه ناشي از 

 شروط در واقع تعديل .)Wilhelmsson, 1992:138(باشد  است، مييزن چانهوضعيت ضعيف 
 . تحميلي بايد در صورت وجود اختالف بين وضعيت طرفين قرارداد، اعمال شود

رسد كه بايد مبناي تعديل شروط تحميلي را در رسيدن به عدالت و تحقق آن نظر مي به
توان عدالت  ولي مي، شده استارائهدر مورد مفهوم عدالت تعاريف مختلفي . جو كردو  جست

 فيلسوف رومي، 1ل تعهدات و مسئوليت تعريف كرد كه توسط آلپين متقابة رابطعنوان بهرا 
 ثابت و پايدار است ةعدالت اراد: نوشته شد كه 2عدالت و حقوق در كتاب هابعدمطرح شد و 

  .)Mommsen, 1985: 10(كند كه به هر شخصي حقش را اعطا مي
 جستجو ، دادارائهو رسد تعديل شروط تحميلي را بتوان از مفهوم عدالتي كه ارسطنظر مي به
بدون در .  رياضي بين افراد استةبا نگاهي به تفكر ارسطو، از نظر او عدالت يك معادل. كرد

نظر گرفتن اين موضوع كه آيا شخص انسان خوبي است يا بد و براي چه هدفي يا اهدافي 
 را بين آنها كند تا تعادلو تالش مي كرده برابر برخورد طور بهكند، قانون با آنها معامله مي
 يعني ؛ وجود نداردازحد شيببايد به اين نكته توجه كرد كه در ديدگاه ارسطو جبران . برگرداند

 برابر بايد از طريق ةاگر شرطي تحميلي در نظر گرفته شود، عدم تعادل و نابرابري در رابط
دم  عيسادگ بهعدالت در روابط حقوق خصوصي . برطرف شود )از طريق تعديل(ابزارهايي 

 ةمنزل بهدر واقع ديدگاه رياضي در حقوق خصوصي . )Garrido,2014:38(كند تعادل را برابر مي
  . انتقال منابع بين دو طرف است
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عدالت «، 2»ايعدالت مبادله «يجا به، ديدگاه ارسطو را 1پژوهشگر كانادايي ارنست وينريب
 او معتقد است كه. تر استدقيقرسد تفسير او از ديدگاه ارسطو نظر مي به. ناميد 3»اصالحي

 برابري هماهنگ سود و زيان و بازتاب و ةكنند، برجستهتر رانهيگ سختعدالت از ديدگاه ارسطو 
 . )Weinrib, 1995:75( بين دو شخص است ة رابطةدهندانعكاس

  
  نتيجه .4

ع ن را تضييا هوايي روزانه حق بسياري از مسافرونقل حملشروط تحميلي در قراردادهاي 
 هواپيمايي با سوء استفاده از قدرت اقتصادي خود، منافع و هاي شركتدر اين شروط . كنند مي

. دكننمي ضعيف قرارداد تحميل طرف برهايشان را و خواسته كردهمقاصد خود را دنبال 
 اروپا مصمم شدند تا شروط تحميلي اتحادية كنندگان مصرف سازمان حمايت از رو ازاين

بايد به اين نكته اشاره كرد كه سازمان .  هوايي را شناسايي كندونقل حملدهاي مندرج در قراردا
را  كننده استفاده سوء هاي شركت دعوا عليه ةمذكور فقط اختيار شناسايي شروط تحميلي و اقام

تاكنون مصاديقي از شروط تحميلي از . تواند حكمي براي آن تعيين كندبر عهده دارد و نمي
ممنوعيت حمل برخي   ازاند عبارت كه اند شده دييتأ ها دادگاه و توسط شده  ييشناساسوي آنها 

  ... .ماژور و فورس حق براي بازپرداخت در مورد نبوداشيا، 
 هوايي مشمول مقررات و ونقل حمل مندرج در قراردادهاي شده ييشناساشروط تحميلي 

براي مبارزه با اين در اين خصوص كشورها . ندهستقوانين حاكم بر قراردادهاي مصرف 
با بررسي قوانين و مقررات كشورهاي . اندشروط راهكارهاي متفاوتي را در پيش گرفته

كشورها، شروط تحميلي از قرارداد ر بيشتقوانين  براساسكه  آيددست مي بهمختلف، اين نتيجه 
. هددشود و قرارداد به حيات خود ادامه ميمصرف حذف شده و باطل و نامعتبر اعالم مي

 كه تنها بحث آن در بين المللي بينهمچنين در خصوص شروط تحميلي مندرج در قراردادهاي 
 اساس بركه  است حاكم 1993كشورهاي اروپايي مطرح است، مقررات دستورالعمل مصوب 

 نشده دانسته آور الزام براي خريدار غيرمنصفانه قراردادهاي و شروط تحميلي قانون، اين 8  مادة

. شود در برخي كشورها، شروط تحميلي حذف نشده و تنها تعديل مي،رف ديگر از ط.است
 معتقدند كه با حذف ،اند آوردهرسد كشورهايي كه به تعديل شروط تحميلي روي نظر مي به

توان تعهدات را آيد، بلكه با تعديل شروط تحميلي ميدست نمي بهشروط تحميلي، عدالت 
  . بدون آنكه به ساختار قرارداد خللي وارد شودبرابر كرد و به عدالت دست يافت 
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    الضرر، تا حدي كه رفع ضرر غيرمتعارف ةتوان با اعمال قاعددر حقوق داخلي نيز مي
گاه تعديل آن ممكن نباشد، با رفع حكم لزوم وفاي  و هرد كرشود، شرط تحميلي را تعديل مي

 مگر ، عقد صحيح استكه يدرحال؛ به شرط، مستند به همين قاعده، شرط را غيرمعتبر دانست
  .شود عقد نيز باطل مي صورتنيا موجب جهل به عوضين شود كه در شده باطلاينكه شرط 

  
 منابع 

  فارسي) الف
 .» در قراردادهاي بيمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ايرانرمنصفانهيغشروط « .)1392 (ميمحمدابراه الهيان، ؛الهيان، مجتبي. 1

  .1، ش 9 ة، دورقهيهاي فپژوهش
 .75، ش  حقوقي دادگستريةمجل .» غيرمنصفانه بودن قرارداديها مؤلفه« .)1390( جعفر ،پور كاظم ؛ساردويي نسب، محمد. 2

 بر تأكيد با لو كامن حقوق در يقرارداد شروط بودن وجدان خالف و رمنصفانهيغ ةنظري« .)1381(شيروي، عبدالحسين . 3
 .14ش ،عالي قم آموزش  مجتمعةمجل، »استراليا و آمريكا .انگلستان حقوق

  .1، شهاي حقوقي پژوهشةمجل .»شروط تحميلي از ديدگاه قواعد عمومي قراردادها« .)1381(كريمي، عباس . 4
 

 خارجي) ب

5. Adlercreutz,(2009). ’The General Clause – Section 36 of the Swedish Contracts Act’, Med 
civilrätt som verksamhetsfält – Minnen och uppsatser 

6. Bernitz, Ulf (1997). Swedish Standard Contracts Law and the EC Directive on Contract 
Terms, European Review of Private Law, Issue 2, vol.5 

7. Consultation paper of Directorate-General for Energy and Transport. Directorate-General 
for Health and Consumer Protection,European Commission (2001). Airlines' Contracts 
With Passengers 

8. Commission of the European Communities (1984). Unfair terms in contracts concluded 
with consumers, Bulletin of the European Communities, Supplement 1/84 

9. Consumer Justice Enforcement Forum (2013). CoJEF newsletter, No.3 
10. Guidance on the requirements of consumer law applicable to the sale and advertising of 

flights and holidays, 2013, P.19, available at: www.oft.gov.uk 
11. Garrido, Mattias (2014). Unfair Contract Terms in European Contract Law , Master’s 

Thesis in European Union Law, UPPSALA Universiy 
12.Howells, Geraint, Schulze, Reiner (2009). Modernizing And Harmonising Consumer 

Contract Law, Sellier .European Law Publishers Gmbh,Munich 
13. J Calais-Auloy and F Steinmetz (2003). Droit de la consommation ,6th ed 
14. Jeleby ,Hans (1995). Facts & Views on Nordic Consumer Policy: an anthology, Nordic 

Concil of Concumer Policies, Sweden 
15. Lauren Willis, Consumer Contracts, Harvard Law School, 2013, Available 

at:Http://Hls.Harvard.Edu/Academics/Curriculum/Catalog/Index.Html?O=66097 
16. Mommsen, T, Krueger, P, & Watson, A (1985).‘The Digest of Justinian’, (ed.), Univer-

sity of Pennsylvania Press 
17. Nuria Rodríguez (Senior Legal Officer) (2013). Air passengers’ rights in the EU, ECSC 
18. Office of Fair Trading (2008). Unfair contract terms guidance (Guidance for the Unfair 

Terms in Consumer Contracts Regulations 1999). 
19. Office of fair trading, Guidance on the requirements of consumer law applicable to the 

sale and advertising of flights and holidays, 2013, P.19, available at: www.oft.gov.uk and 
also at www.caa.co.uk 

20. Pachl, Ursula, Rodríguez, Nuria (2013). Unfair terms in air transport contracts, CPC 
meeting Brussels 

21. Rowan, Solene (2017). The new French law of contract. International & Comparative   
Law Quarterly 



  
 1397، زمستان 4شمارة ، 48 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات                                       فصلنامه 742 

22. Requejo, Marta(2013). Unfair Terms in Low-Cost Airline Contracts: A Spanish 
Court Takes a Bold Step: http://conflictoflaws.net/2013/unfair-terms-in-low-cost-airline-
contracts-a-spanish-court-takes-a-bold-step/ 

23. The Unfair Terms Commission issues: a Recommendation with broader implications than 
it may appear, February 2015, P.1. Available at: https://www.bryancave.com 

24. The Law Commission And The Scottish Law Commission (2012). Unfair Terms in 
Consumer Contracts: a new approach? 

25. Wilhelmsson, Thomas (1992). critical studies in private law: A Treatise on Need-Rational 
Principles in Modern Law, Springer Netherlands publishers 

26. Weinrib, E J (1995).‘The Idea of Private Law’, HUP  
27. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52000DC0248. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


