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قابلیت تحقق غبن و اعمال خیار غبن در عقود
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چکیده
عقد احتمالي از جمله عقودی است که با توجه به مقتضیات زمان و نیازها و ضروریات زندگي اجتماعي در مصادیق مختلف
رواج پیدا کرده و مورد پذیرش عرف عقال واقع شده است .عقد احتمالي عقدی است که بر حسب مورد میزان عوض یا
عوضین و حتي حصول عوض یا عوضین در زمان انعقاد عقد نامعین و احتمالي است و تعیین شدن میزان و قطعي شدن
حصول آن به امر یا امور دیگری محول شده است .ماهیت و شرایط خاصي که این عقد دارد موجب شده تا برخي از قواعد
عمومي قراردادها از جمله «لزوم تعیین قطعي مورد معامله در زمان انعقاد عقد» در آن رعایت نشود از جمله مسائل قابل طرح
در این عقد «قابلیت اعمال خیار غبن» مي باشد .که در این زمینه اختالف نظر وجود دارد .برخي قائل به وجود خیار غبن و
برخي به عدم وجود خیار غبن قائلند ولي قول سوم که یافته تحقیق و نظر نگارنده است این است که باید قائل به تفکیک شد
و باید تأمل نمود که در چه مواقعي غبن وجود داشته و خیار غبن قابل اعمال است و در چه مواقعي چنین امکاني فراهم نمي
باشد .
کلیدواژه ها :عقد احتمالي ،خیار ،خیار غبن ،مورد معامله.
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مقدمه
تحوالت روز افزون در روابط حقوقي موجب پیدایش قراردادهای خاص با ماهیت و شرایط خاص شده است .از جمله این
قراردادها ،عقد احتمالي مي باشد که بر مبنای مقتضیات زمان و نیازها و ضروریات اجتماعي رواج پیدا کرده و مورد پذیرش
عرف عقال واقع شده است .این عقد دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند عقد بیمه ،قرارداد ساخت و ساز (استصناع)
قرارداد با عوض شناور و  ...مي باشد .ماهیت و شرایط خاص این عقد و مصادیق آن موجب شده تا برخي از قواعد عمومي
قراردادها مانند «لزوم تعیین قطعي مورد معامله در زمان عقد» در آن رعایت نشود .علیرغم اهمیت و ضرورت به کار گیری
این عقود در روابط حقوقي ،قانونگذار تصریحي قاعده مند در حوزه این عقود نداشته و در نتیجه ماهیت ،اوصاف و احکام و
آثار این دسته از عقود در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارند و نیازمند تحقیق و مطالعه است .از میان مسائل مختلف
در این عقود که قابل تامل است .مسئله «قابلیت اعمال خیار غبن در عقود احتمالي است» .در خصوص تحقق غبن و قابلیت
اعمال خیار غبن در عقود احتمالي بین حقوقدانان و نویسندگان اختالف نظر وجود دارد .از یک طرف اعتقاد بر این است که
در عقود احتمالي میزان عوض یا عوضین نامعلوم بوده و حتي حصول عوض یا عوضین نیز غیر قطعي و احتمالي مي باشد و
میزان آن و حصول قطعي آن به امر یا اموری در آینده محول است که وقوع آن محتمل مي باشد و بنای طرفین نیز مبتني بر
تسامح است .بنابراین غبن و اعمال خیار غبن در این عقود جایگاهي ندارد و از طرف دیگر ،عقیده بر این است که هر چند
میزان و حصول عوض یا عوضین در این عقود احتمالي است ،ولي از آنجائیکه بر معیار ثابتي برای تعیین و حصول عوض یا
عوضین توافق مي شود ،بر مبنای همین معیار ثابت ارزش عوضین نسبت به هم متعادل و متقابل بوده و در صورت بهم
خوردن این تعادل ،مغبون حق استناد به خیار غبن دارد .بنابراین ،عدالت معاوضي و بر مبنای قاعده ال ضرر در این عقود غبن
مي تواند تحقق یافته و خیار غبن قابل اعمال باشد .بنابراین سوال اصلي این است که آیا در این دسته از عقود غبن تحقق پیدا
مي نماید؟ و آیا ادعای غبن قابل استماع است یا نه؟ به عبارتي قول کدام دسته از حقوقدانان موجه و مورد قبول مي باشد.
ضرورت و اهمیت و هدف تحقیق پاسخ گویي به این مسئله از آن جهت است که با توجه به ضروریات  ،مصادیق این عقد
مانند عقد بیمه ،عقد مضاربه ،قرارداد با ثمن شناور ،قراردادهای ساخت و ساز (استصناع و پیش فروش ساختمان) و غیره
کاربردی بود و به طور وسیع و گسترده مورد استفاده قرار مي گیرد .بنابراین ،تعیین تکلیف در این خصوص و جلوگیری از
اختالفات ناشي از این عقود و کاهش آن مستلزم پاسخ گویي به این سوال است .پس از بررسي و ذکر دیدگاه ها و نظرات
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مختلف در این خصوص در این تحقیق که به روش تحلیل محتوایي  ،توضیحي (از نوع کیفي) است هدف بر این است که با
پاسخگویي مناسب به سوال فوق بخشي از اختالفات و دعاوی ناشي از این عقود کاهش یافته و پاسخ و راه حل ارائه شده
توسط متعاملین در انعقاد قرارداد و قضات در حل و فصل اختالفات در این زمینه مورد توجه و مورد استفاده قرار گیرد و
گوشه ای از ابهامات موجود در این دسته از عقود روش و برطرف گردد.
-1مفهوم عقد احتمالي
در حقوق ایران با اینکه با کثرت و ظهور انواع عقد احتمالي مواجه هستیم و برحسب نیازها و ضروریات زندگي اجتماعي این
دسته از عقود مورد پذیرش عرف عقال قرار گرفته مفهوم این عقد و اصول و قواعد حاکم بر این عقد به صورت دقیق و
روشن و قاعده مند بیان نشده است .با اینکه قانونگذار تعریفي از عقد احتمالي ارائه نکرده است ولي در مقررات مصادیقي از
عقود بکار رفته که قابل انطباق با عقد احتمالي است مانند بیمه ،مضاربه ،جعاله و غیره و برخي نیز در عرف رایج شده بدون
اینکه قانونگذار نسبت به آن تعیین تکلیف نموده باشد مانند قرار داد با عوض (ثمن) شناور ،قرارداد ساخت و ساز اموال
منقول (در فقه بیع استصناع) و غیره .
در بین حقوقدانان پیرامون تعریف عقد احتمالي اختالف نظر و آراء و جود دارد و تعریف یکساني از این عقد ارائه نشده
است و تعاریف ارائه شده نیز قابل نقد بوده و جامع و مانع نمي باشند .گروهي از حقوقدانان (شهیدی )94 ،1382 ،ماهیت
این عقد را مستقل نمي دانند و آن را همان عقد شانسي و گروهي دیگر اعتقاد دارند که عقد احتمالي همان عقد معلق است
(محقق داماد .)160 ،1388 ،ولي باید گفت که در عقد احتمالي منشاء برخالف عقد معلق به طور منجز واقع مي شود و تحقق
اثر عقد معلق نمي باشد و تنها میزان عوض یا عوضین یا حصول عوض یا عوضین منوط به امر یا اموری در آینده است .به
عبارتي التزام به تأدیه یا انجام تعهد به علت نامشخص و نامعین بودن میزان یا حصول تعهد یا تعهدات طرف یا طرفین وابسته
به امر یا امور دیگری است .برای نمونه در عقد جعاله که عقدی است احتمالي با وقوع عقد اثر اصلي آن ایجاد مي گردد و بر
این اساس است که عامل اقدام به انجام آنچه بر عهده داشته است ،مي نماید (مواد  564و  565ق .م) .درحالیکه چنانچه عقد
مذکور معلق بود ،اثر اصلي عقد تا وقوع معلق علیه حادث نمي شد و بر این اساس عامل متعهد به انجام آنچه به عهده گرفته
نمي شد .از طرف دیگر میزان جعل نیز معلوم است و تعهد پرداخت آن به عهده جاعل واقع شده است ولي با توجه به ماهیت
عقد احتمالي (جعاله) حصول عوضین معلق گردیده و با وقوع معلق علیه حصول عوضین برای طرفین ایجاد مي گردد (جاعل
مالک نتیجه کار عامل و عامل مالک جعل مي شود) و یا در عقد بیمه با وقوع عقد اثر عقد و تعهدات طرفین به طور منجز
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ایجاد مي شود .به این جهت است که بیمه گذار متعهد به پرداخت وجه یا اقساط بیمه مي باشد و سقف تعهدات بیمه گر نیز
مشخص شده است ولي تعیین میزان و حصول آن منوط به وقوع حادثه محتمل است .از تفاوتهای دیگر عقد معلق با عقد
احتمالي این است که در عقد معلق عامل اساسي تعلیق خواست و اراده طرفین است .به عبارتي عقد ذاتاً معلق نیست بلکه
اراده طرفین آن را تبدیل به عقد معلق کرده است .در حالیکه در عقد احتمالي تعلیق بر مبنای اراده طرفین نبوده بلکه مربوط به
ذات آن است ،به عنوان نمونه در عقد بیمه ،انجام تعهد توسط بیمه گر بستگي به رخداد حادثه دارد که امری احتمالي است و
مربوط به ماهیت ذاتي است .از طرف دیگر ،عقد احتمالي با عقد شانسي نیز متفاوت است .اول اینکه معامله شانسي در تقابل
معامله توأم با قصد و طرح و امر قابل پیش بیني قرار دارد و همان طوری که برخي از مؤلفان بیان داشته اند ،تفاوتهای عقد
شانسي مثل قمار با عقد احتمالي مانند بیمه ،مزارعه ،قرارداد مستمری و غیره در آن است که در عقد شانسي مثل قمار نه تنها
قصد انشاء انقال مالي به طرف دیگر وجود ندارد بالعکس تا آخرین لحظه وقوع حادثه شانسي مانند افتادن تاسي با شماره
های خاص ،هر دو طرف قصد تملک مال طرف مقابل و همچنین حفظ مالکیت خود را دارند (پیرهادی .)17 ،1388 ،دوم
اینکه در حقوق ایران به نظر مي رسد که با توجه به مقررات مواد  654و  655ق.م اصل بر بطالن معامالت شانسي مي باشد
مگر در موارد استثنایي که غرض عقالیي در آن وجود داشته باشد .برخي از حقوقدانان (کاتوزیان ،1385 ،ج  )124 ،1در
تعریف عقد احتمالي مقرر داشته اند «عقد احتمالي عقد معوضي است که در آن مقدار دو عوض وابسته به امر نامعلومي در
آینده است ».در تعریف فوق عقد احتمالي تنها به عقود معوض اختصاص داده شده است و برای عدم اختصاص آن به عقد
غیر معوض و تبرعي هیچ دلیل و استداللي ذکر نشده است .در حالیکه هیچ مانعي ندارد که عقود غیر معوض و مجاني نیز به
صورت احتمالي منعقد گردند .برای مثال ،اگر محصول باغي که حاصل آن بد و اصالح شده است یا نتاج آینده حیوان به
طرف مقابل هبه گردد ،در اینصورت برای موهوب له در زمان عقد امکان مشخص نمودن آنچه را که اخذ خواهد کرد وجود
ندارد و در نتیجه عقد احتمالي است .ایراد دیگری که به طرف فوق وارد است در تعریف فوق به احتمالي بودن هر دو مورد
عقد اشاره شده است در حالیکه در عقود احتمالي بر حسب مورد ممکن است یکي از دو مورد عقد یا هر دو مورد عقد
احتمالي باشد .برای مثال ،در قرارداد پیش فروش خودرو به جهت عوامل متعدد مانند نوسان بازار و متغیر بودن حقوق
گمرکي و مالیات در واردات قطعات و به جهت اینکه قیمت روز تحویل را مالک قرار مي دهند .تعهدات فروشنده و سازنده
خودرو و هم خریدار احتمالي است (طاهر خاني ،)90 ،1391 ،در حالیکه در قراردادهای بیمه تعهدات یکي از طرفین (بیمه
گذار) معلوم و تعهدات طرف دیگر احتمالي است .به این صورت که در عقد بیمه ،بیمه گذار مبلغ مشخص را مي پردازد ،اما
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بیمه گر ممکن است تا پایان جریان عقد و وقوع حوادث مسئول پرداخت مبالغي کم یا مسئول پرداخت حداکثر تعهدات و یا
با عدم وقوع حادثه در پایان عقد تعهدات او بدون دادن مالي یا انجام تعهدی از بین برود .
در فقه امامیه ،عنوان عقد احتمالي همانند حقوق موضوع ایران بکار نرفته است ولي همانند حقوق موضوعه فقها به برخي از
توافقات و معامالت اشاره کرده اند که قابل انطباق با عقد احتمالي مي باشند ،از جمله معامله مجهول با ضمیمه معلوم ،فروش
سردرختي (بیع اثمار) ،بیع استصناع (پیش فروش مصنوعات) و غیره .یکي از فقها عقود معاوضي را به دو گروه عقد تقدیری
و عقد تحقیقي تقسیم بندی نموده اند و در تعریف عقد تقدیری مقرر نموده اند «عقدی است که حصول اثر آن منوط به تقدیر
خاص است ،مثل مزارعه ،مساقات ،مضاربه ،سبق و رمایه و جعاله که در همه عقود مذکور منشاء منجزاً واقع مي شود»
(نجفي (کاشف الغطاء .)114 ،1422 )،مؤلفان واژه تقدیری را مترادف احتمالي گرفته اند (محقق داماد 160 ،1388 ،و
پیرهادی .)11 ،1388 ،این تقسیم بندی و تعریف متفاوت از روش سایر فقهاست و به تعریف عقد احتمالي اشاره دارد .ذکر
مصادیقي از عقود که منطبق با عقد احتمالي مي باشد در تائید این نظر مي باشد .در مصادیق مختلف عقد احتمالي ممکن
است حالتهای زیر وجود داشته باشد .1 :میزان یکي از عوضین احتمالي باشد  .2میزان هر دو عوض احتمالي باشد  .3حصول
یکي از عوضین احتمالي باشد  .4حصول هر دو عوضین احتمالي باشد  .5میزان و حصول یکي از عوضین احتمالي باشد .6
میزان و حصول هر دو عوض احتمالي باشند .با توجه به حالتهای فوق مي توان برای عقد احتمالي تعریف زیر را به عنوان
پیشنهاد ارائه نمود «عقدی است که مورد معامله در آن از حیث میزان یا حصول یا هر دو ،از عوض یا عوضین نامعین و
احتمالي بوده و تعیین شدن میزان و قطعي شدن حصول آن به امر یا امور دیگری در آینده محول شده باشد».
-2مفهوم غبن و خیار غبن
«غبن» در لغت به معني خد عه ،گول زدن و خالف واقع نشان دادن است .در قاموس قرآن در ماده غبن آمده است «غبن به
معني گول زدن در معامله است ،خواه در خرید باشد یا فروش و آن این که به قیمت کم بخرد یا به قیمت گران بفروشد
(قریشي ،1412 ،ج  )88 ،5در مجمع البحرین واژه غبن در معنای خدعه ،نیرنگ ،نقص عهد و  ...بکار رفته است (طریحي،
 ،1416ج .)288 ،6
تحقق «غبن» در معامالت موجب ثبوت خیار غبن مي شود .مستنداتي که برای ثبوت خیار غبن به آنها استناد شده ،اول آیه
شریفه «یا ایها الذین آمنو ال تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اال أن تکون تجاره عن تراضي منکم» (سوره نساء ،آیه  .)26بعضي از
فقها در جهت اثبات خیار غبن به قسمت دوم این آیه استناد کرده و معتقدند آیه شریفه داللت بر لزوم رضایت در تجارت
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دارد و در بیع غبني شخص مغبون رضایت ندارد (عالمه حلي ،بي تا ،ج  .)68 ،11دوم قاعده ال ضرر است که مستند آن
حدیث نبوی «ال ضرر و ال ضرار في االسالم مي باشد» یعني در اسالم حکمي تشریع نشده است که عامل ضرر باشد و حکم
به لزوم بیع غبني و عدم خیار مغبون ،حکمي ضرری است ،زیرا موجب وارد شدن ضرر بر مغبون است .
بنابراین مي توان گفت در صورتي که لزوم عقدی بر ضرر یکي از طرفین باشد ،چنین عقدی متزلزل خواهد بود و لزوم
نخواهد داشت (شیخ انصاری ،1411 ،ج  .)372 ،2سوم روایت مربوط به (تلقي رکبان) است .در زمان پیامبر (ص) تجار شهر
به بیرون شهر و بر سر راه تجار خارج از شهر رفته و به واسطه عدم اطالع تجار خارج از شهر ،کاالهایي از آنها با قیمتي
بسیار پایین تر از قیمت معمولي آنها در بازار شهر خریداری مي کردند (محقق داماد .)67 ،1362 ،پیامبر (ص) از انجام چنین
عملي نهي میفرمود و به مغبون اختیار فسخ معامله را مي داد چون معامالتي که در تلقي رکبان انجام مي گرفت موجب غبن
فروشندگان کاال مي شد .
-2-1شرایط تحقق خیار غبن
اولین شرط تحقق غبن وجود عقد معوض است و در جایي قابل تصور است که دو عوضي که با هم مبادله مي شوند نابرابری
وجود داشته باشند (این شرط از ماده  416ق.م قابل استنباط است) ودر عقودی که بنابر احسان و مسامحه است نه سودجویي
و داد و ستد ،خیار غبن تحقق پیدا نمي کند .در نظر حقوقدانان (کاتوزیان ،همان منبع )309 ،مبنای نظریه غبن جبران ضرر
است و هر گاه یکي از دو طرف و یا هر دو طرفین بخواهند مالي را به دیگری ببخشند نه تنها متحمل ضرر نمي شوند بلکه به
عین مطلوب دست مي یابند و در این مورد حقوق نیز اراده را محترم مي شمارد و عدم تعادل اقتصادی را با نظم عمومي و
اخالق مخالف نمي بیند .
شرط دوم جهل مغبون به قیمت واقعي است .این شرط اساسي را ماده  418ق .م به این شکل بیان مي کند «اگر مغبون در
حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است ،خیار فسخ نخواهد داشت ».فقها بیان داشته اند ،دلیل اینکه غبن در صورت آگاهي
محقق نمي شود این است که شخص مغبون عالماً و عامداً اقدام به بیع نموده است ،سپس اقدام به ضرر کرده ،فلذا گول زدني
در کار نبوده بلکه خودش با دست خود کاله بر سر خود گذاشته است (شیخ انصاری ،همان منبع.)376 ،
شرط سوم عدم تعادل بین دو عوض و فاحش بودن غبن است (ماده  416ق.م) .ماده  417ق .م سابق غبن به مقدار خمس
قیمت یا بیشتر را در هر صورت فاحش مي دانست و کمتر از این مقداررا در صورتي فاحش مي دانست که عرفاً قابل
مسامحه نباشد ولي در اصالحات سال  61ماده  417به این صورت درآمد «غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل
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مسامحه نباشد» .نظر مشهور فقها بر این است که مالک برای غبن فاحش داوری عرف است (شیخ انصاری ،همان منبع378 ،
و شهید ثاني ،ج  )203 ،3در اصالح این ماده قانونگذار از نظر مشهور تبعیت کرده است .
-3قابلیت اعمال خیار غبن در عقود احتمالي
در خصوص قابلیت اعمال خیار غبن در عقود احتمالي دو دیدگاه وجود دارد .دیدگاه اول ،دیدگاهي است که خیار غبن را در
این عقود قابل اعمال نمي داند و دیدگاه دیگر ،دیدگاهي است که به قابلیت اعمال خیار غبن در این عقود نظر دارد .در این
قسمت نظرات ارائه شده در هر دو دیدگاه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و راه حل سوم به عنوان پیشنهاد ارائه خواهد شد .
 3-1دیدگاهي که خیار غبن را در عقود احتمالي قابل اعمال نمي داند
گروهي از حقوقدانان معتقدند در عقود احتمالي خیار غبن وجود ندارد .استدالل این گروه آن است که چون هنگام انعقاد عقد
میزان عوض یا عوضین نامعلوم است و بنای طرفین دراین عقود مبتني بر تسامح است ،بنابراین خیار غبن در این عقود وجود
نداشته و خیار غبن قابل اعمال نیست (جعفری لنگرودی212 ،211 ،1359 ،؛ کاتوزیان ،1383 ،ج  ،5ش  ،918ص  .)153الزم
به ذکر است که در عقود احتمالي بر خالف عقود مسامحه ای ،نامشخص بودن میزان عوض یا عوضین و همچنین نامعلوم
بودن حصول عوض یا عوضین ناشي از اراده و بنای طرفین و تسامح آنها نیست بلکه مربوط به ذات عقد است .برای نمونه
در عقد ضمان نامشخص بودن میزان دین مضمون عنه به جهت مسامحه ای بودن است (ماده  694ق.م) و ارتباطي به ذات
عقد ندارد ولي در عقد بیمه ،که یکي از اقسام عقد احتمالي است ،نامشخص بودن تعهدات بیمه گر ناشي از تسامح طرفین
نیست بلکه مربوط به ذات و ماهیت عقد بیمه است و یکي از امور تجاری بوده (بند  8ماده 2ق.ت) و به منظور کسب سود و
منفعت انجام مي گیرد و بنای طرفین سر مسامحه نیست .بنابراین به نظر مي رسد اختالف در وجود و عدم وجود غبن در این
دسته از عقود به خاطر مسامحه ای بودن نیست بلکه با توجه به ماهیت این عقود است که در آن میزان و حصول عوض یا
عوضین محتمل و احتمالي است .
در برخي از کشورهای اسالمي از جمله مصر چون مبنای صحت عقود احتمالي عدم تاثیر غبن است (سنهوری 1998 ،م ،جزء
اول ،صص  . )452 ،446به عبارت دیگر ،یکي از شرایط تحقق غبن ،معین بودن عوضین در هنگام انعقاد عقد است و چون
در عقود احتمالي میزان عوضین هنگام عقد مشخص نیست ،لذا غبن در عقود احتمالي قابل تصور نیست (الرشدان2010 ،م،
صص  39و  .)40برخي معتقدند که در عقودی که اثر آن بعد از عقد به مدت نسبتاً طوالني به وجود مي آید (عقود احتمالي از
این نوع مي باشند) و در زمان انعقاد قرارداد به علت عدم و جود کامل مورد معامله ،شرایط الزم برای اعمال خیار غبن وجود
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ندارد (حسین آبادی ،1377 ،صص  50و  .)51برای نمونه در مزارعه و مساقات به علت اینکه عوض (محصول) در زمان
انعقاد قرارداد به طور کامل وجود ندارد ،شرایط الزم برای اعمال خیار غبن وجود نخواهد داشت .
با توجه به ماهیت عقد احتمالي که بر حسب ذات خود کمتر و زیادی عوض یا عوضین و همچنین حصول عوض و عوضین
در آن محتمل است و طرفین با آگاهي از آن به استقبال این عقد مي روند و از طرفي دیگر شرط تحقق خیار غبن جهل مغبون
به عوض (قیمت) واقعي است و این خود دلیل بر آن است که طرفین آگاهي بر امکان عدم تعادل عوضین داشته اند و در
نتیجه با این آگاهي خیار غبن ساقط شده است .بنابراین ،گفته شده (کاتوزیان ،همان منبع ،ج  ،6ش  ،962ص  )216اگر
ثابت شود که مغبون چنان به معامله رغبت داشته که در هر حال آن را انجام مي داده است ،غبن اثر ندارد هر چند فاحش
باشد» .و در رأی شماره  72/12/15-587شعبه  8دیوان عالي کشور آمده است خواهان در صورت جلسه مورخه 71/6/23
دادگاه گفته به علت داشتن بدهي مجبور به فروش خانه شده و از مندرجات پرونده معلوم مي شود که خواهان اهل محل و
عالم به قیمت ملک بوده و کسي که به علت احتیاج به پول ملک خود را ارزانتر از قیمت واقعي بفروشد ،طبق مستند از مواد
 418و  419ق .م خیار فسخ نخواهد شد» (به نقل از حسیني.)145 ،83 ،
در فقه برخي از فقها (نائیني 1418 ،ق ،ج  ،3صص  16و  )161جریان خیار غبن در عقود را با استناد به دلیل شرط ضمني
اثبات نموده و شرط آن را در هر معاوضه ای مبتني بودن آن عقد بر بنای نوعي و متعارف در دقت و عدم مغابنه دانسته اند.
الزم به ذکر است که بنای نوعي دوگونه است و آن مقابل بنای شخصي قرار مي گیرد .بنابراین ،از سه گونه بنای نام مي برند
که یکي از این بناهای نوعي اقتضای تساوی دومال و عوض است و این نوع بنای نوعي در بیع و اجاره و نیز صلحي که قائم
مقام آن است مي باشد .دومي بنای نوعي است که عکس صورت قبلي را دارد به این معني که اقتضای بنای نوعي آن ،عدم
تساوی دو عوض است .مانند صلحي که در مقام رفع خصومت واقع مي شود و نیز مانند صلحي که در مقام ابراء ذمه مصالح
له واقع مي شود .بنای سوم آن است که نه اقتضای بنای نوعي اول را دارد و نه اقتضای بنای نوعي دوم را بلکه بین آن دو مي
باشد .این نوع بنا را مي توان بنای شخصي نامید و آن در مقابل دو نبای نوعي قبلي قرار دارد .این بنا ،بر اساس اشتراط
شخص عاقد در شخص معامله ،مانند عقد جعاله و نظیر آن است که دو طرف این اشتراط را در عقد تبعیت مي کنند.
اگر معاوضه از قسم اول باشد ،خیار غبن در آن جاری مي شود ،مگراینکه یکي یا هر دو طرف عقد ،غبن را از عقد ساقط
نمایند .اگر معاوضه از قسم دوم باشد ،خیار غبن در آن جاری نمي شود و چنانچه از قسم سوم (شخصي) باشد جریان غبن
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در آن به اشتراط دو طرف عقد وابسته خواهد بود و تابع شرط آنها عمل خواهد شد .به این ترتیب ،چون طرفین شرط تساوی
را با بنای شخصي خود از بین برده اند ،خیار غبن جاری نخواهد شد (نائیني ،همان منبع).
اشتراط این شرط به این معني است که طرفین آگاهي بر امکان عدم تعادل عوضین دارند و در نتیجه به نوعي خیار غبن را
ساقط نموده اند .
 3-2دیدگاهي که خیار غبن را در عقود احتمالي قابل اعمال مي داند
پاره ای از مؤلفان معتقدند که عقود احتمالي از جمله عقود مسامحه ای است (جعفری لنگرودی 211 ،1359 ،و کاتوزیان،
 ،1385ج  126 ،1و  )127و استدالل شده است که در این عقود هنگام انعقاد عقد میزان عوض یا عوضین نامعلوم است ،لذا
بنای طرفین در این خصوص مبتني بر تسامح است .نتیجه این استدالل عدم تحقق غبن و عدم امکان اعمال خیار غبن خواهد
بود .در مقابل گفته شده است که عقد احتمالي جزء عقود مغابنه ای است (رحیمي و محمودزاده )417 ،1393 ،در این
خصوص استدالل شده که «از یک سو با توجه به مصادیق عقود احتمالي از جمله بیمه و مضاربه ،طرفین از انعقاد این عقود
قصد سودجوئي دارند .لذا اگر چه میزان عوض یا عوضین در عقد احتمالي هنگام انعقاد مشخص نیست ،اما معیار ثابتي برای
تعادل ارزش عوضین تعیین مي شود .پس بر مبنای همین معیار ثابت ،ارزش عوضین نسبت به هم متعادل و متقابل هستند ...از
سوی دیگر ،نظر به اینکه معیار تسامح در عقود مطلق نیست و عقود ممکن است از جهتي مسامحه و از جهت دیگر مسامحه
نباشد .اما به علت وجود معیار مشخصي برای تعادل ،ارزش عوضین غیر مسامحه یعني مغابنه است .بنابراین ،در عقود
احتمالي اگرچه طرفین نسبت به تعیین نکردن قطعي عوضین در هنگام انعقاد قرارداد تسامح دارند ،اما از لحاظ تعادل ارزش
عوضین تسامحي ندارند( »..رحیمي و محمودزاده ،همان منبع) .نتیجه این استدالل تحقق غبن و حق اعمال خیار غبن خواهد
بود .
به نظر مي رسد که طرفین عقد احتمالي قصد مسامحه و تسامح در عقد ندارند و اینکه در عقود احتمالي میزان عوض یا
عوضین و یا حصول عوض یا عوضین قطعي نبوده و احتمالي است با اراده و قصد طرفین نیست بلکه از خصوصیات و
مربوط به جوهر و ذات عقد احتمالي است .و نیز با توجه به عرف معامالتي هدف از گسترش و متنوع سازی اقسام عقد
احتمالي ،رفع نیازها و ضروریات مالي مي باشد و به تبع آن هدف و انگیزه طرفین نیز کسب سود و سودجوئي خواهد بود.
برای نمونه ،عملیات بیمه که در مقررات تجاری (بند  9ماده  2ق.ت) به عنوان یکي از امورات تجاری بکار رفته از مصادیق
بارز عقد احتمالي بوده و به منظور کسب سود و منفعت انجام مي گیرد .
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برخي دیگر (حسین آبادی ،همان منبع) با استناد به غبن حادث و برمبنای قاعده الضرر بیان داشته اند در عقودی که به علت
عدم وجود کامل مورد معامله شرایط الزم برای اعمال خیار غبن وجود ندارد در صورت وجود کامل مورد معامله و تحقق
غبن بعد از انعقاد عقد مي توان عقد را فسخ کرد .در نظری دیگر استناد به غبن با امکان تعیین تعهدات هر یک از طرفین
امکان پذیر اعالم شده است و در این راستا گفته شده «اگر در عقود احتمالي بتوان ارزش تعهد هر یک از دو طرف را با
مالحظه درجه احتمال فزوني و کاستي آن ،معین کرد (مانند نرخ بیمه اتومبیل یا آتش سوزی کارخانه ها و منازل مسکوني یا
فروش مالي در برابر حق انتفاع عمری) هیچ مانعي در استناد به غبن وجود ندارد زیرا دو طرف در این چهره مبادله هیچ
تسامحي ندارند( »...کاتوزیان ،1383 ،ج )211 ،5
و یا در قرارداد شباني و عقد راعي که از جمله عقود احتمالي عرفي هستند گفته شده «اگر به عنوان مثال تعهد و عمل شبان
«الف» ریال ارزش داشته باشد و معوض آن ،شیر و پشم یا نتاج حیوانات باشد ،ممکن است عمل شبان در مقابل تمام شیر و
پشم و نتاج باشد یا درصد بسیار کمي از آن به عنوان معوض تعیین گردد که ارزش آن بسیار کمتر از ارزش عمل شبان ناآگاه
به ارزش عمل باشد و در نتیجه عرفاً قابل اغماض نبوده و غبن محسوب شده و ادعای غبن مسموع باشد( »...پیرهادی،
 .)38 ،1388در این مثال ،اگر بین ارزش تعهد و عمل شبان با مقدار و درصدی از منافعي که از شیر و پشم و نتایج حاصل
خواهد شد تعادل وجود نداشته باشد ،ادعای غبن در لحظه انعقاد عقد قابل طرح مي باشد .ولي الزم به ذکر است که اگر این
تعادل عرفاً برقرار شد چون عایدات احتمالي است و بر اثر عوامل مختلف احتمالي کاستي و فزوني در آن مي رود .چنانچه
کمتر از حد انتظار باشد شبان و چنانچه بیشتر از حد انتظار باشد ،صاحب احشام حق استناد به غبن و اعمال خیارغبن نخواهد
داشت.
در مقررات برخي از کشورهای اسالمي از جمله لبنان در ماده  214قانون مدني این کشور به صراحت استناد به غبن در عقود
احتمالي پیش بیني شده است (به نقل از کاتوزیان ،1385 ،ج اول )127 ،و در ماده  526ق.م کشورمان مقرر شده «هر یک از
مالک ،عامل و مزارع مي تواند در صورت غبن ،معامله را فسخ کند» .این ماده در تمامي عقود مشارکتي (مانند مساقات و
مضاربه ) قابل اعمال است و همچنان که برخي از حقوقدانان (کاتوزیان ،1386 ،ج )206 ،2بیان داشته اند ،برای احراز غبن،
میزان واقعي ثمره که احتمالي است معیارقرار نمي گیرد بلکه آنچه مهم است تناسب آورده هر یک از دو طرف با سهم مشاع
از محصول است که باید دید آیا در آن رعایت عدالت و انصاف شده است یا غبن فاحش وجود دارد .بنابراین ،الزم به ذکر
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است که اگر در این دسته از عقود احتمالي مشارکتي عامل به نحو متعارف عمل نماید ،میزان حاصل و عایدات هر چه باشد،
هیچ یک از طرفین نمي تواند ادعای حقي یا ادعای غبن نسبت به طرف دیگر نماید .
-3-3دیدگاه بینابین (نظر پیشنهادی)
پس از بررسي نظرات و دیدگاه های عنوان شده در خصوص قابلیت تحقق غبن در عقود احتمالي به نظر مي رسد به طور
مطلق نه مي توان دیدگاه اول را پذیرفت و نه دیدگاه دوم را  ،بلکه با توجه به ماهیت این عقود و با لحاظ قاعده الضرر باید
معتقد به راه حل بینابین شد .به این معني که باید قائل به تفکیک شده و به تفصیل تشخیص داد که در چه مواردی غبن و
قابلیت اعمال غبن وجود دارد در چه مواردی این امکان فراهم نیست .برای مثال ،در عقد بیمه اگر بیمه گر به جهت وقوع
حادثه خسارت هنگفتي بپردازد نباید او را مغبون پنداشت ولي اگر در زمان انعقاد عقد بیمه نرخ ثابتي وجود داشته باشد ولي
بیمه گر نرخ زیادی را تعیین کند که عرفاً قابل اغماض نباشد ،دراینصورت باید اعتقاد بر تحقق غبن و استماع ادعای غبن
داشت .در مثال دیگر ،اگر در بیع احتمالي محصول درختان باغ خاصي که حداقل در بخشي از آن بدوصالح شده است و
معموالً به صورت  30تن محصول مي دهد و ارزش آن در زمان معامله برای مثال  60میلیون تومان تخمین زده شود ،اگر به
 80میلیون تومان معامله شود ،خریدار مغبون است و ادعای غبن او پذیرفته مي شود .ولي بر فرض که معامله به همان 60
میلیون تومان انجام گیرد و در نهایت حاصل کمتر از حد معمول باشد چون طبیعت بیع اثمار که جزء عقود احتمالي است
توأم با ریسک و خطر است و طرفین آگاهانه به استقبال آن مي روند ادعای غبن بر میزان محصول ،مسموع نیست .بنابراین در
این عقود اگر در میزان تعهدات و آورده طرفین تعادل وجود نداشته باشد غبن به استناد قاعده ی الضرر تحقق یافته و ادعای
غبن قابل استماع است ولي پس از انعقاد عقد و رعایت تعادل در میزان آورده و تعهدات طرفین  ،عوضي که هر یک از
طرفین به دست مي آورند به هر میزاني که باشد و یا حتي عوضي حاصل نگردد با توجه به ماهیت این عقود که در آن میزان
عوض یا عوضین و حتي حصول عوض یا عوضین بر حسب مورد غیرقطعي و محتمل است و خارج از اراده ی طرفین مي
باشد و تعیین میزان آن و حتي حصول آن منوط به عوامل خارجي متعددی مي باشد و طرفین با آگاهي از این امر و با پذیرش
ریسک و خطر به استقبال آن مي روند غبن قابل تصور نبوده و ادعای غبن نیز پذیرفته نیست ،به عبارتي شرط ضمني بنایي
طرفین در قرارداد بر این است که با توجه به ماهیت عقد احتمالي در صورتي که میزان عوض یا عوضین کمتر از حد معمول
باشد یا حتي حاصل نگردد طرفین حق استناد به خیار غبن نداشته باشند.
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نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص تحقق غبن و قابل استماع بودن خیار غبن در عقود احتمالي با دو نظر متفاوت
مواجه هستیم .نظری اعتقاد بر تحقق غبن و قابل استماع بودن خیار غبن در عقود احتمالي دارد  ،نظر دیگر بر خالف این نظر
بوده و اعتقاد به عدم تحقق غبن و غیرقابل استماع بودن خیار غبن در این دسته از عقود دارد .ولي با بررسي موضوع این
نتیجه حاصل گردید که به طور مطلق نه مي توان دیدگاه اول را پذیرفت و نه دیدگاه دوم را  ،بلکه باید قائل به تفکیک شد به
این صورت که در جهت رعایت اصل الضرر اگر در عقود احتمالي در میزان آورده ،تعهدات طرفین اعم از سرمایه و نیروی
کار و مخارج تعادل وجود نداشته باشد ،غبن تحقق یافته و استناد به غبن و ادعای غبن قابل استماع است ولي از طرف دیگر
با توجه به ماهیت عقود احتمالي که در آن میزان عوض یا عوضین و حتي حصول عوض یا عوضین بر حسب مورد در این
عقود ،غیرقطعي و محتمل است و خارج از اراده طرفین بوده و منوط به عوامل خارجي متعددی مي باشد و طرفین بدون
اینکه قصد فریب یکدیگر را داشته باشند با آگاهي از این امر و با پذیرش ریسک و خطر به استقبال این نوع عقود مي روند،
عوضي که به دست مي آورند به هر میزاني که باشد و یا حتي عوضي حاصل نگردد ،غبن قابل تصور نبوده و ادعای غبن نیز
پذیرفته نیست .پذیرش آگاهانه ریسک و خطر نیز موید این است که شرط ضمني بنایي طرفین بر این است که با توجه به
ماهیت عقود احتمالي در صورتي که میزان عوض یا عوضین کمتر از حد معمول باشد یا حتي حاصل نگردد طرفین حق
استناد به خیار غبن نداشته باشند؛ بنابراین غبن در تحقق این عقود از دو جهت قابل طرح هست ،یکي از جهت ارزش و
تعادل تعهدات و آورده طرفین که از این لحاظ غبن تحقق یافته و ادعای غبن نیز پذیرفته است و دیگری از جهت آثار عقد و
میزان و حصول عوض یا عوضین است که غبن قابل تصور نبوده و ادعای غبن نیز قابل استناد نیست.
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