
 به نام خذا

 

 بررسی حقوقی قرارداد های غیر منصفانه

  نظام پسشکی مشهذ سازمانو وکیل  حقوقی مشاور –داورمنش  مرتضی

 

وِ دٍلت ّب ٍ ثَدُ ثِ ًحَی هَسد تَخِ دى لشاسداد ٍ یب ضشٍعی اص لشاسداد دس حمَق اهشٍص هَضَع غیش هٌػفبًِ ثَ

لَاًیي حوبیتی ثش ایي اسبس ثشخی . ت وبیت اص عشف ضؼیف ٍاداس ًوَدُ اسیب دستگبُ لضبیی سا ثِ دخبلت دس ح

ثشای هجبسصُ ثب سَء استفبدُ اص هَلؼیت هسلظ یه عشف ٍ الذاهبت ضذ سلبثتی ٍضغ ضذُ اًذ ٍلی هَلفِ ّبی غیش 

اًچٌبى وِ اّویت آى التضب هیىٌذ دس ّوِ وطَسّب ضفبف ًیست هثال دس وطَس آهشیىب  دهٌػفبًِ ثَدى لشاسدا

لشاسداد هیطَد ٍلی دس  ثغالىتی ثشخَسداس است وِ هَخت اص چٌبى اّوی یِ ولی غیش هٌػفبًِ ثَدى لشاسدادًظش

است ٍ دس حمَق ایشاى ایي  ضذُ خبظ دس لبلت لشاسداد غیشهٌػفبًِ پزیشفتِ یثشخی وطَسّبی اسٍپبیی هػبدیم

ًظشیِ دس لَاًیي ثغَس هٌمح ًیبهذُ ٍلی دس ثؼضی لَاًیي ثِ ثشخی هػبدیك اضبساتی ضذُ است. اغل هَضَع 

ٍ دس خْت هحَس ػذالت خَاّبًِ  ثش ثشاثشی عشفیي لشاسدادهَضَػی است وِ  ًِ ثَدى لشاسداد ًظشیِ غیش هٌػفب

ضىبف عجمبتی ثیي عشف ثشخَسداس اص لذست ٍ ثشٍت ٍ عشف  هَختهتوشوض ضذُ است چشا وِ ًبثشاثشی دس آى 

دادی سٍ ثِ گستشش سٍاثظ ًبهتؼبدل لشاساهشٍصُ ضؼیف ٍ ون ثشخَسداس خَاّذ ضذ ٍ ثِ تدشثِ ثبثت ضذُ است وِ 

ثَدُ ٍ ثِ گًَِ ّبی هختلف توبیل گستشدُ ای ثِ تحویل ضشٍط غیش هٌػفبًِ ٍ ًبثشاثش ثِ عشف دیگش دس آى ثِ 

، چطن هیخَسد ٍ ایي هَضَع چْشُ ی غبلت لشاسدادّبی ػوَهی است  ٍ ایي ًبثشاثشی دس حمَق ٍ تىبلیف عشفیي 

دس  هیٌوبیذدس آى ًبپیذا  سا ٍ چْشُ ػذالت وطیذُدى سا ثش آى گبُ چٌبى گضاف است وِ غجبسی اص غیش هٌػفبًِ ثَ

ٍ اًحشاف اص  ُ ضَدحبلیىِ ػذالت هسیش حشوت لغؼی حمَق ثَدُ ٍ ّوِ پذیذُ ّبی حمَلی ثبیذ ثب آى سٌدیذ



آى هَخت اغلی گسستي لشاسدادّب است . دس حبل حبضش دس حمَق ایشاى ایي اًذیطِ یؼٌی همبثلِ ثب لشاسدادّبی 

 ػفبًِ دس حبل ًفَر است ٍ حتی سگِ ّبیی اص اص ایي ًظشیِ دس ثیي فمیْبى ًَ اًذیص دیذُ ضذُ است .غیش هٌ

دس هؼٌبی اغغالحی غیش هٌػفبًِ ثَدى لشاسداد ثذیي هؼٌب آهذُ است وِ )) لشاسدادی وِ یه ضخع ػبلل دس 

ٍ دس حمَق ایشاى ثؼضی د(( پزیش حبلت ػبدی هٌؼمذ ًویىٌذ ٍ یه فشد دسستىبس ٍ غبدق ٍ هٌػف ًیض آى سا ًوی

اص ًَیسٌذگبى اص ایٌگًَِ لشاسدادّب ثب ػٌَاى ضشٍط تحویلی ثِ خبی ٍاطُ ضشٍط غیش هٌػفبًِ استفبدُ وشدُ اًذ ٍ 

هٌظَس اص ضشٍط تحویلی ضشٍعی ّستٌذ وِ یىی اص دٍ عشف ثب سَء استفبدُ اص ٍضؼیت التػبدی ، اختوبػی یب 

ٍ دس ثشداضت لضبیی یؼٌی سَء استفبدُ یه عشف اص هَلؼیت ثشتش  تخػع خَیص ثِ عشف دیگش تحویل هیىٌذ

دس همبثل هَلؼیت ضؼیف تش دیگشی وِ ایي حبلت هیتَاًذ ًبضی اص ًبثشاثشی عشفیي دس لذست هؼبهلی یب تَاى چبًِ 

 یىٌذ.ثػَست غیش هٌػفبًِ خلَُ ًوبیی ه دصًی افشاد ثبضذ ٍ ایي ًبثشاثشی دس ًتبیح لشاسداد ثشای یه عشف لشاسدا

 

 انواع غیر منصفانه بودن شکلی:

 ذوٌ اٍ لذست چبًِ صًی ثشتش ایدبد هی اص ًظش تطىیالتی لَیتش ٍ ثضسگتش ثبضذ ٍ ثشای دیه عشف لشاسدا -1

ثِ ّش هیضاى وِ ًیبص یه عشف ثیطتش ثبضذ ثِ عشف همبثل  ثذیي هؼٌب وِ:  دهیضاى ًیبص ثِ هَضَع لشاسدا -2

 لذست چبًِ صًی ثیطتشی خَاّذ داد تب ضشٍط خَد سا ثِ عشف دیگش تحویل ًوبیذ

 . بس داضتي هٌبثغ ثْتش ثشای یه عشفیدس اخت -3

لشاسداد هٌؼمذ  ،وٌذ وِ دس غَست ػذم پزیشش ضشٍط ٍی وِ دس ایي حبلت تْذیذ هی: هضیت تْذیذ  -4

 . ذًخَاّذ ض

 . دّذ وِ اص یه عشف اسائِ ضذُ ٍ اخبصُ تغییش ثِ عشف دیگش ًویهزاوشُ ای ًجَدى ضشٍط  -5

ضَد چبًِ صًی ٍ تحػیل  ثذیي هؼٌی وِ دس ثبصاس فضبی سلبثت ًجَدُ ٍ هَخت هی : فمذاى حك اًتخبة -6

 ضشایظ هغلَة ثِ ضذت وبّص یبثذ . 



  انواع غیر منصفانه بودن ماهوی:

ًتبیدی حبغل ضَد وِ هطخع ضَد لشاسداد غیش هٌػفبًِ ثَدُ  است دس ایي خػَظ دس لبًَى  دیؼٌی اص لشاسدا

عَس غیش هٌػفبًِ ای اص هؼبهلِ سَد ثشدُ ٍ ایي سَدهٌذی ثِ صیبى عشف ِ استشالیب چٌیي آهذُ است )) یه عشف ث

 همبثل ثَدُ است (( . 

 : ضبخع ّبی ایي ثخص ضبهل

 دِ وبسوشد اغلی ثبصاس سَد ٍ هٌفؼت است ٍ تؼبدل ًسجی دس لشاسداػذم تؼبدل دس ػَضیي ثذیي تَضیح و (1

ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ ًِ ثِ فشٍضٌذُ آًمذس فطبس آیذ وِ وست ٍ وبس اٍ ثی اّویت ضَد ٍ ًِ ثِ خشیذاس 

 اخحبف تحویل ًبپزیشی سٍا داضتِ ضَد .

  . تحویل ضشٍط غیش هزاوشُ ای  وِ یه عشف ثِ عشف دیگش تحویل هیٌوبیذ (2

دس ایي خػَظ ضَسای اتحبدیِ اسٍپب لیستی اص ایي ضشٍط سا عی دستَسالؼولی اػالم ًوَدُ وِ هَخت فسخ ٍ یب 

 ثغالى لشاسداد هیطَد اص خولِ :

 . ضشعی وِ ّذف اص آى سلت یب هحذٍد وشدى هسئَلیت یه عشف ثبضذ (1

دیگش سا ثِ هیل خَدش  ضشعی وِ یه عشف لشاسداد سا هلضم ثِ اًدبم تؼْذ ًوبیذ ٍلی اخشای تؼْذ عشف (2

 . ٍاگزاس ًوبیذ

 . هجلغ پشداختی سا تػبحت ًوبیذ دضشعی وِ ثِ یه عشف اخبصُ دّذ دس غَست فسخ لشاسدا (3

 . ضشعی وِ عشف دیگش سا دس غَست ػذم اًدبم تؼْذ هلضم ثِ پشداخت خسبست گضاف ٍ فبحص ًوبیذ (4

حك ًجبضذ ٍ یب ثشاثشی ًذاضتِ ضشعی وِ ثشای یه عشف حك فسخ لشاس دّذ ٍلی ثشای عشف دیگش ایي  (5

 . ثبضذ

ضشعی وِ اخبصُ فسخ لشاسداد سا ثِ یه عشف ثذّذ ثذٍى ایٌىِ ثشای عشف دیگش اخغبس اسسبل ًىشدُ  (6

  ثبضذ



 .  ضشعی وِ ثشای یه عشف اخبصُ توذیذ خَدوبس لشاسداد سا هیذّذ (7

 . سا تغییش دّذ دضشعی وِ ثِ یه عشف اخبصُ هیذّذ یه عشفِ هفبد لشاسدا (8

ٍ یب لیوت آى یه عشفِ تغییش ایدبد  دضشعی وِ ثِ یه عشف اخبصُ هیذّذ دس ویفیت هَضَع لشاسدا (9

 . وٌذ

ضشعی وِ ثِ یه عشف دس استفبدُ اص ساّىبسّبی لبًًَی اخبصُ هیذّذ ٍ عشف دیگش سا اص ایي حك هحشٍم  (11

 هیىٌذ.

ٍلی دس ثؼضی هَاسد  ثشخَسداس ًیستد اص پیطیٌِ چٌذاًی دس حمَق ایشاى ثحث ًظشیِ غیش هٌػفبًِ ثَدى لشاسدا

 416سگِ ّبیی اص ایي ثحث دیذُ هیطَد هثال دس خػَظ تؼبدل دس ػَضیي دس لبًَى هذًی ثِ خیبس غجي دس هَاد 

اضبسُ ضذُ است وِ الجتِ استفبدُ اص ایي هَضَع ثِ سبدگی هوىي ًجَدُ ٍ ثب ًظشیِ غیش هٌػفبًِ ثَدى  417ٍ 

لبًَى  179اضبساتی ضذُ است اص خولِ دس هبدُ  ًظشیِ ب دس لَاًیي خبغی ثِ ایيلشاسدادّب فبغلِ ػویمی داسد اه

ووه ٍ ًدبت وِ ثِ تطخیع دادگبُ غیش ػبدالًِ  چٌیي آهذُ است وِ )) ّش لشاسداد 1343دسیبیی ایشاى  هػَة 

لبًَى  44تغییش دادُ ضَد(( ٍ دسلبًَى اخشای سیبستْبی ولی اغل  ثَسیلِ دادگبُ ثبعل یبثبضذ هوىي است 

یىی اص هػبدیك سفتبسّبی ضذ سلبثتی سا سَء استفبدُ اص ٍضؼیت التػبدی هسلظ  145اسبسی دس لسوت ط هبدُ 

تحویل ضشٍط غیش ػبدالًِ سا ثِ  1388اػالم وشدُ است ٍ یب دس لبًَى حوبیت اص حمَق هػشف وٌٌذگبى هػَة 

 داًستِ ٍ ثِ آى ػٌَاى تجبًی دادُ است. دهػشف وٌٌذُ اص هَلفِ ّبی غیش هٌػفبًِ ثَدى لشاسدا

 

 عمومی غیر دولتی ، خیریه، بررسی قرارداد پیشنهادی همکاری با بیمارستانهای خصوصی بخش سوم : 

 تحویلی ٍ ًبػبدالًِ دس لشاسدا د ثش ضوشد: ػٌَاى ضشٍط سا هیتَاى ثِ ثسیبسی اصضشٍط هٌذسج دس فشاسداد

 دس خػَظ هجلغ لشاسداد خولِ )) ٍ همشسات داخلی سبصهبى ((  3دس هبدُ  (1



خولِ )) دستَس الؼول ّبی سبصهبى ٍ اییي ًبهِ ًظبست ثش هَسسبت تطخیػی  5-4ثٌذ  4دس هبدُ  (2

دسهبًی.......الضاهی ثَدُ ٍ دس غَست ػولىشد هغبیش ثب ضَاثظ سبصهبى اص خبًت هَسسِ ، هحذٍدیت ّبی اًظجبعی 

 آییي ًبهِ ًظبست ثش هَسسبت عشف لشاسداد اػوبل خذاّذ ضذ(( ثش اسبس

 خولِ )) .... ٍ همشسات سبصهبى اص ثیوِ ضذگبى سبصهبى دسیبفت ًوبیٌذ ...((  12-4دس ثٌذ  (3

خولِ )) .... ّش گًَِ تغییشی دس هَاسد هزوَس سبصهبى دس صهیٌِ تػوین گیشی خْت اداهِ  17-4دس ثٌذ  (4

 ّوىبسی هختبس هیجبضذ((

خالف دستَس الول لبًًَی دائش ، خولِ )) ... دس غَست تبهیي اػتجبس ...(( ػالٍُ ثش ضشط تحویلی  1-5دس ثٌذ  (5

 دسغذ اص غَست حسبثْبست . 61ثشالضام سبصهبًْبی ثیوِ گش ثِ پشداخت فَسی 

ص هحل خولِ )) ... ثِ سبصهبى ٍوبلت دادُ هیطَد تب ساسب ًسجت ثِ ثشداضت هجلغ هَسد ًظش ا 2-5دس ثٌذ  (6

 هغبلجبت هَسسِ ...((

 خولِ )) ّشگًَِ تغییش دس تؼشفِ ّبی هػَة ، تؼْذات سبصهبى ًسجت ثِ ...(( 3-5دس ثٌذ  (7

 خولِ )) سبصهبى هیتَاًذ دس ّش صهبى ٍ ثِ ّش تشتیت وِ الصم ثذاًذ ...(( 5-5دس ثٌذ  (8

خلف اص هفبد لشاسداد ثَدُ خولِ )) هَسسِ هَافمت هیٌوبیذ وِ سبصهبى ساسب هشخغ تطخیع ٍلَع ت 6دس هبدُ  (9

ثشاثش خسبسات ٍاسد آهذُ اص هغبلجبت  2...(( ٍ ))...سبصهبى هحك است عجك ًظش وبسضٌبسبى خَد .... ثِ هیضاى 

 عشف لشاسداد وسش ًوبیذ ..((

ٍ هَسسِ غشفب دس خػَظ تؼلیك ٍ یب لغَ لشاسداد  خولِ )) دس غَست ثشٍص اختالف ثیي سبصهبى 7دس هبدُ  (11

 ذگی تَسظ سبصهبى ...((...هشخغ سسی

 

 نکات پیشنهادیبخش چهارم : 

ٍ حمَق دس لشاس داد پیطٌْبدی ّوىبسی ثب ثیوبسستبًْبی دٍلتی ضشٍط تحویلی ووتشی آهذُ است ٍ تؼْذات  (1

تحویل ضشٍط اضبفِ ٍ غیش هٌػفبًِ دس لشاسداد پیطٌْبدی ثب  لیعشفیي اص ثشاثشی ثیطتشی ثشخَسداس است ٍ



ػوَهی غیش دٍلتی غیش لبثل تَخیِ است لزا پیطٌْبد هیگشدد وِ لشاسداد ّوىبسی ثب  ثیوبسستبًْبی خػَغی ٍ

 ثیوبسستبًْبی دٍلتی هالن هزاوشُ عشفیي لشاس گیشد.

ثب تَخِ ثِ لبًَى ثشًبهِ پٌدن ٍ ضطن وِ ثستِ خشیذ خذهت ثبیذ اص سَی ٍصاست ثْذاضت ثِ ضَسایؼبلی اسائِ  (2

ستبًْبی خػَغی ٍ ػوَهی غیش دٍلتی ًیض ٍصاست ثْذاضت ٍ سبصهبى ًظبم ّوىبسی ثب ثیوبس لزا دس لشاسداد ضَد 

پضضىی ٍ سییس سبصهبى سالهت ) وِ اوٌَى ثِ ٍصاست ثْذاضت هٌتمل ضذُ است (  ثِ ػٌَاى سِ ػضَ هَثش دس 

 .اسائِ ضَد  یاغالح، پیطٌْبد ضَسایؼبلی ثیوِ 

 .ضَدلشاسدا لحبػ  تؼذیل  ایي یبدداضت دس حتی االهىبى ضشٍط تحویلی روش ضذُ دس ثخص سَم (3

. الصم ثزوش است ٍلَع تخلف ثِ تطخیع خَد اغالح ٍ یب حزف گشدد لشاسداد دائش ثش اختیبس سبصهبى ثِ  6هبدُ  (4

 ایي هبدُ اص ثذتشیي ضشٍط تحویلی ٍ غیش هٌػفبًِ لشاسداد است. وِ

اغالح ٍ توبم هَاسد اختالفی دس غَ لشاسداد تحذیذ آى ثِ تؼلیك ٍ ل هَضَع حل اختالف هٌذسج دس لشاسداد ٍ (5

 غَست ثشٍص ثِ داٍسی اسخبع گشدد.

وویتِ داٍسی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ضخػیت حمَلی است اص خْت اداسُ حمَلی لَُ لضبئیِ هَاخِْ ثب اضىبل است  (6

تب دس  غَست پزیشددس ایي صهیٌِ ثشسسی ثیطتشی (ّش چٌذ وِ ًظش هخبلف ًیض دس ایي خػَظ اثشاص ضذُ است )

 آیٌذُ اص ثشٍص هطىل خلَ گیشی گشدد.

 

 

 

 


