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واکاوی فقهی و حقوقی خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی


محمد رسول آهنگران ،امیر احمدی

(تاریخ دریافت0931/02/02 :؛ تاریخ پذیرش)0931/00/00 :

چکیده
نظر به اینکه فناوري اطالعات در امر قراردادها تحوالت چشمگيري ایجاد كرده و نيز ورود ایران به دنياي قراردادهاي الکترونيکی و عدم
تصریح قانون تجارت الکترونيک در خصوو بیوياري ام میواقر قراردادهواي الکترونيکوی پ وهشوی بوا هود بررسوی خيوار بو د در
قراردادهاي الکترونيکی و تط يق اید موضوع با فقه اماميه و حقوق ایران و همچنيد بررسی خالءهواي موووود در ایود ضومينه وورت
پذیرفت .همچنيد هد ام اید پ وهش ،بررسی نوسانات قيمتی در بامار در ورت ب د در قراردادهاي الکترونيکی و نيوز بررسوی اروار و
احکام ان میباشد ،كه قانون مدنی و قانون تجارت الکترونيکی ایران به راحت به ان نپرداخته و هيچ اشارهاي به ان نکوردهاسوت .بایود
افزود كه اید پ وهش ام نظر هد كاربردي و ام نظر ماهيت تو يفی و تحليلی است .بنابر اطالعات و م انی پ وهش نتيجوه ررفتوه شود
كه خالءها و نواقصی در ممينه هاي مختلف اروار و احکوام خيوار بو د در قراردادهواي الکترونيکوی موووود اسوت كوه در ایود پو وهش
راهکارهایی در وهت رفع اید موانع و خالءها اراقه رردیده است .پيشنهاد میشود كه در اید راستا قانونگذار به تصویب قانون مواهوي بوا
تووه به مقرّرات وهانی و منط ق بر فقه پویا در اید موضوع بپردامد و به تصویب قانون خا تجارت الکترونيکی ،اهتمام ورمد.

کلیدواژگان
تجارت الکترونيک ،خيار ب د ،فقه ،قرارداد الکترویک.

 نویسنده مسئول :استاد ،دانشکده الهیات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
رایانامهAhangaran@ut.ac.ir :

 دکتری رشته فقه و حقوق اسالمی ،عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و علوم اسالمی ،گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور
تهران ،ایران
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مقدمه
خیار غبن از جمله خیارات مشترک است که اصوالً در تمام عقود و قراردادهای الزم جاری خواهد
بود و در شمار قواعد عمومی میباشد .شاید در ابتدا به نظر برسد که بحث و بررسی آثار و احکام
خیار غبن در قانون مدنی با توجه به وجود حق انصراف بیهوده و بی معناست .امّا باید اذعان
داشت که حق انصراف با توجه به صراحت ماده  73قانون تجارت الکترونیکی در خصوص
حمایت از مصرفکنندگان و عموم افراد جامعه ،به عبارتی اشخاص حقیقی است .بنابراین احکام و
آثار خیار غبن در قرارادهای الکترونیکی در خصوص تجار به صورت عملی قطعاً نمو پیدا خواهد
کرد و در بین تجار حق انصراف جاری نمیشود زیرا ماده  73این حق را مختص به
مصرفکنندگان و افراد عادی قرارداده است و شامل تجار نمیشود؛ حال مسأله این است که آیا در
صورت نوسانات قیمتی در بازار الکترونیکی در صورت غبن ،قیمت استردادی به طرف مقابل تغییر
پیدا خواهید کرد؟ در صورت تغییر چه آثار و احکامی را به دنبال دارد؟ همچنین مسألهای دیگری
که در این جا مطرح می شود این است که امروزه در قراردادهای الکترونیکی به دلیل سرعت رشد
قیمت ها ،در هنگام مغبون شدن قیمت زمان غبن منشاء اثر است یا پس از آن ،حتی اگر قیمت
افزایش پیدا کرده باشد؟ همچنین مالک غبن از دید فقها و حقوقدانان مورد بررسی میباشد که در
این مقاله سعی در پاسخ به این سواالت و همچنین خالءهای موجود در قانون تجارت الکترونیکی
خواهد بود.
معنا و مفهوم غبن
تعریفی از غبن در قانون تجارت الکترونیک و قانون مدنی نشده است و فقط در مطاده  614قطانون
مدنی به شرای و حکم آن پرداخته است که مقرر میدارد« :هر یک از متعاملین که در معامله غطبن
فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند» .اصل یا ریشهی لغوی غبن ،بطه
معنای خدعه و گول زدن (دهخطدا ،1741 ،واژهی غطبن؛ صطفایی ،1736 ،ج ،2ص232؛ أنصطاری،
 ،1620ج ،5ص153؛ جُبَعی عاملی ،1734 ،ج ،7ص )647و نقیض در معامله آمدهاسطت (طریحطی
نجفی  ،1603 ،ج ،4ص )233و در اصطالح فقها غبن این است که ،شخصی با جهل طرف مقابطل،
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مال خود را به بیش از قیمت واقعی آن به دیگری تملیک کند ،در این صورت تملیک کننده یا گول
زننده را غابن و فریب خورده را مغبون گویند (أنصاری ،1620 ،ج ،5ص.)153
در این تعریف مغبون شدن فق برای خریدار قابل تصور است .امّا برخی از فقهطا غطبن را هطم
خریدار و هم فروشنده ثابت دانستهاند و مقصود از آن را فروش یا خریطد مطال بطه غیطر قیمطت آن
است ،به شرط آن که تفاوت به گونهای باشد که غالباً از آن مقدار غبن ،نتوان چشم پوشطی کطرد و
تشخیص این امر با عرف است ،زیرا مقدار آن در شرع معین نیسطت (جُبَعطی العطاملی ،1734 ،ج،7
ص646 -647؛ کاتوزیان ،1720 ،ص722؛ موسوی خمینی ،1735 ،ج ،1ص .)623-623حقوقدانان
نیز تعاریف متفاوتی از غبن بیان نمودهاند ،ب رخطی غطبن را حقطوقی اختیطاری بطرای فسطخ قطرارداد
دانسته اند که قانونگذار در صورت عدم تعادل عوضطین بطه طرفطی کطه مغبطون و متضطرر گردیطده
دادهاست (صفایی ،1736 ،ج ،2ص .)232از اینرو در تعریف غبن میتوان گفت« :زیانی است کطه
به هنگام دادوستد ،در نتیجهی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی
که در برابر آن دریافت میگردد ،به طرف ناآگطاه مطیرسطد» (کاتوزیطان ،1720 ،ص ،724ش )734
البته هرگاه دو طرف قرارداد جاهل به قیمت باشند ،و نیز حیله و گول زدنی در معامله نباشد ،غطبن
محقق نمیشود .حال آیا در قراردادهای الکترونیکی غبن محقق است؟ به نظر میرسد با توجطه بطه
اینکه معامله واقعی با معامله مجازی تفاوت چندانی با هم ندارنطد و فقط در نطوع معاملطه بطا هطم
تفاوت دارند ،در قراردادهای الکترونیکی غبن محقق میشود .همچنین امروزه با توجه به مقتضطای
پیشرفت دنیای مجازی و الکترونیکی ،ایجاب و قبول به صورت الکترونیکی میباشد و فق شطکل
قراردادها به صورت الکترونیکی است و محقق شدن غبن در اینگونه قراردادها ممکن میباشد.
شرایط تحقق غبن در قراردادهای الکترونیکي
با توجه به توضیحات فوق شرایطی برای تحقق غبن الزم است که فقها آن را با وجود این شطرای
محقق میداننطد (أنصطاری ،1620 ،ج ،5ص135؛ حلّطی ،1620 ،ج ،11ص43؛ حلّطی  ،1617 ،ج،5
 ، )66و همچنین برای تحقق غبن در قراردادهای الکترونیکی این شرای الزم است ،که در ذیل آنها
را مورد مطالعه قرار خواهیم داد:
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اول :نابرابری و غبن فاحش در قراردادهای معوض به گونهای که در عرف قابل مساحمه نباشد
(أنصاری ،1620 ،ج ،5ص135؛ نجفی ،1231 ،ج ،27ص)67؛ یعنی غبن باید بطه انطدارهای فطاحش
باشد که عرفاً در هنگام قرارداد قابل مساحمه نباشد و مؤیطد ایطن سطخن مطاده  613قطانون مطدنی

1

در قراردادهای الکترونیکی که قیمتها به صورت مجطازی و در فضطای مجطازی در معطرض دیطد
خریدار به نمایش گذاشته می شود یا از طریق الکترونیکی به خریدار اعالم مطیشطود آیطا مقطررات
قراردادهای حضوری و واقعی در قراردادهای الکترونیکی نیطز قابطل سطرایت اسطت .بطا توجطه بطه
سکوت قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص به نظر میرسد که مقررات عام قانون مطدنی در
این مورد قابل سرایت باشد .مثالً اگر یک وبسایت مالی را که صطد میلیطون ریطال ارزش دارد بطه
چهارصد میلیون ریال خریداری نماید ،این مقدار غطبن از دیطد عطرف فطاحش اسطت و غیطر قابطل
مساحمه میباشد .همین طور اگر شخصی مال خود را ناآگاهانه به کمتر از قیمت واقعی بفروشطد و
عرفاً قابل مساحمه نباشد ،خیار غبن صدق میکند .قابل ذکر است که در تعیین مقدار غطبن شطرای
معامله نیز باید منظورگردد (ماده  612قانون مدنی) یعنی باید دیطد کطه در دیطد انسطان متعطارف در
شرای غبن ،این تفاوت قیمت قراردادی با قیمت واقعی قابل تحمطل اسطت یطا خیطر .نکتطه حطائز
اهمیت این است که غبن در عقود رایگان که بنای آنها بر احسان و مساحمه است؛ بیگمان زمینهی
غبن فراهم نمی آید (کاتوزیان ،1720 ،ص .)723در قراردادهای الکترونیکی احتمال اینکه شطروطی
در خصوص سقوط خیار غبن در حین قرارداد شده باشد وجود دارد در این صورت قضیه متفاوت
از حالت عادی خود خواهد شطد ،بنطابراین هرگطاه در قراردادهطای الکترونیکطی قیمطت واقعطی بطا
قراردادی در دید عرف قابل گذشت و تحمل نباشد باید حق فسخ را قائل شد.
دوم :عدم علم مغبون به ارزش واقعی و عادالنه هنگام انعقطاد قطرارداد (األنصطاری ،1620 ،ج،5
ص135؛ النّجفی ،1231 ،ج ،27ص)62؛ شخصی که مغبون شدهاست هنگام انعقاد قرارداد باید علم
به قیمت عادله نداشته باشد ،بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله
 .1غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد ( اصالحی.)1741/10/3
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مالی را که یکصد هزار ریال قیمت دارد ،به دویست هزار ریال بخرد ،خیار فسطخ نخواهطد داشطت
(صفایی ،1736 ،ج ،2ص230؛ کاتوزیان ،1720 ،ش ،720ص .)602در ایطن خصطوص حکمطی در
قانون تجارت الکترونیکی موجود نمیباشد و به قواعد عمومی قانون مطدنی رجطوع خطواهیم کطرد.
بنابراین اگر شخصی با علم اقدام به ضرر خود کند ،قانونگذار از او حمایطت نمطیکنطد .یعنطی بطه
نحوی از انحاء به طور عمد باید قرارداد الکترونیکی اقدام به ضرر علیه خود کند .در اینبطاره مطاده
 613مقرر میدارد « :اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیطار فسطخ نخواهطد
داشت» .ظاهراً ادعای جهل به قیمت مسموع است ولی اگر شخصی ادعای علم مدعی را دارد بایطد
آن را اثبات نماید .بنابراین درباره اختالف بر سر علم مغبون توس غابن ،اصطل عطدم علطم مغبطون
است و قول او پذیرفته میشود ،مگر اینکه غابن خالف آن را اثبات نماید 1و تشخیص این امطر بطا
قاضی خواهد بود .بنابراین اگر شخصی در قرارداد الکترونیکی قیمت را به خریدار اعالم کند و بطه
او بگوید که قیمت واقعی در بازار به چه میزان است و خریدار نیز با علم به قیمت واقعی معامله را
منعقد نماید ،دیگر ادعای مغبون شدن او پذیرفته نخواهد شد و خیار فسخی برای او باقی نمیمانطد
زیرا با علم به قیمت در فضای الکترونیکی معامله را منعقد کرده و به طور عمد اقدام به ضرر خطود
کرده است.
در وبسایتها معموالً قیمتها از قبل توس فروشنده معین شدهاست و خریدار نیز میتوانطد
با مراجعه به وبسایت ها و بازارهای مشابه از قیمطت واقعطی کاالهطا و خطدمات آگطاه شطود و در
صورت برابری قیمتها یا کمتر بودن قیمت ،دیگر استناد به خیار غبن ممکن نیست .امّطا در جطایی
که خریدار از قیمتها اطالع ندارد و اقدام به خرید الکترونیکطی از طریطق هطر واسططهای بکنطد و
سپس مطلع شود که در مقایسه با دیگر فروشندگان الکترونیک خیلی گرانتر است ،در این صورت
به نظر چند حالت متصور است که به آنها را بازگو میکنیم:
 .1رجوع کنید به :رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ  ،13/12/1772آرشیو حقوقی کیهان ،مجموعه رویهی
قضایی( از  1723تا ،)1762ج ،2ش  ،112ص .247
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حالت اول :اگر هنوز قبول سفارش توس فروشنده اعطالم نشطده باشطد ،خریطدار بطه محطض
اطالع ،برای جلوگیری از ضرر و زیان میتواند سفارش خود را ملغی کند.
حالت دوم :امّا اگر قرارداد توس فروشنده مورد قبول واقع شده باشد و قرارداد قطعی شود آیا
قیمت الکترونیکی و مجازی کاال و خدمات معیار غبن است یا قیمت بازارهای واقعطی؟ پاسطخ بطه
این سوال قابل تأمل میباشد و دو پاسخ در این خصوص به ذهن متبادر میشطود الف  :مطیتطوان
گفت عرف بازارهای الکترونیکی خاص این نوع بازارهطا مطیباشطد و مطالک غطبن بایطد بازارهطای
الکترونیکی باشد نه واقعی ،از اینرو در صورت تفاوت قیمت در بازار الکترونیکی با واقعی ،خیطار
غبن ثابت نمیشود .ب :پاسخ دیگری که میتوان بیان کرد ،این است که بازارهای الکترونیکی فق
جهت باال بردن سرعت و تسهیل مبادله ها و رفاه حال خریداران و فروشطندگان اسطت و جطز ایطن
منفعتی ندارد .بنابراین اشخاص با یک سطری وسطایل الکترونیکطی ،بازارهطای الکترونیکطی را اداره
میکنند و از قیمت واقعی و فضاهای الکترونیکی هم اطالع دارند و دلیلی وجود نطدارد کطه کطاال و
خدمات را گرانتر از قیمت بازارهای واقعی بفروشند ،از اینرو خیار غبن در اینجا جریان دارد.
هرچند نظر فقها نیز این است که مغبون قیمت اصلی را نداند ،بنطابراین اگطر مغبطون از قیمطت
واقعی باخبر باشد ،خیار غبن ندارد (أنصاری ،1620 ،ج ،5ص .)144به نظطر مطیرسطد ایطن پاسطخ
صحیح تر است ،زیرا با اصل ثبات بازار و یکسان سازی قیمتها سازگارتر میباشد و نیز عطدالت و
انصاف نیز در آن رعایت شده است لذا دلیلی بر دو نرخ بودن قیمت یک کاال در بازار نیطز توجیطه
منطقی و قانونی ندارد .پس به نظر می رسطد کطه در هطر صطورت قیمطت واقعطی و قیمطت فضطای
الکترونیکی باید یکسان باشد چون فضای الکترونیکی و وسایل الکترونیکطی فقط یطک واسططه و
تسهیلگر به شما می آیند و مجالی قانونی برای گران فروشی و مغبطون کطردن دیگطران در آن غیطر
منطقی و به دور از عدالت میباشد .امّا در خصوص بازارهای جهطانی هطم بایطد اذعطان داشطت تطا
بازارهای کم قیمتتر وجود دارد دلیلی بر خرید گرانتر از یطک بطازار الکترونیکطی وجطود نطدارد.
هرچند امروزه مغبون شدن در معامله بسیار کاهش یافته است و دلیل آن هم آگاهی از قیمتهطا بطا
گسترش وسایل الکترونیکی و جراید عمومی برای کل افطراد جامعطه ،اسطت .پطس ،اگطر معاملطه و
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مذاکره ی بر سر قیمت کاال از طریق واسطههای الکترونیکی صوررت پذیرد ،بطا توجطه بطه شطرای
فوق شخصی مغبون شود ،می تواند قرارداد را فسخ نماید و نمیتوان به صطرف الکترونیکطی بطودن
قرارداد و سکوت قانون تجارت الکترونیکی شخص مغبون را از حق قانونی خود منع کرد زیطرا نطه
انصاف و عدالت و نه شرع و قانون همچنین امری را پذیرا نمیباشد.
آثار و احکام غبن در قراردادهای الکترونیکي
در قراردادهای حضوری با توجه به صراحت قانون مدنی استفاده ازخیار فسطخ در صطورت مغبطون
شدن خریدار بال اشکال و قانونی اسطت امّطا در قراردادهطای الکترونیکطی سطکوت قطانون تجطارت
الکترونیکی نباید باعث شود که آثار و احکام اینگونه قراردادها نادیده گرفته شطود .بنطابراین تعمطیم
قانون مدنی و مبانی شرعی در غبن الکترونیکی به نظر بال اشکال و با مبانی قانونی و شرعی ما نیطز
همخوانی دارد.
حال در ذیل به آثار و احکام غبن در قراردادهای الکترونیکی خواهیم پرداخت:
اول :اگر غبن در قراردادی اعم از سنتی یا الکترونیکی فاحش باشد ،مغبون میتواند قطرارداد را
به همان وجه پذیرا باشد یا از حق فسخ خود استفاده نماید و آن را فسخ نمایطد .ایطن در صطورتی
است که این حق را در ضمن قرارداد اسقاط نکرده باشطد .از ایطنرو اگرکسطی کطه ططرف خطود را
مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساق نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت
قیمت راضی گردد ( ماده  621قانون مدنی) .بنابراین در قراردادهطای الکترونیکطی اسطترداد تفطاوت
قیمت توس فروشنده به خریدار مانع از اجرای و اعمال خیار فسخ توس خریدار نخواهد شطد و
فق رضایت مغبون (خریدار) می تواند مانع از اعمال خیار فسخ شطود و بطرعکس ایطن مطورد نیطز
متصور خواهد بود .در ادامه به نظر مشهور فقها خواهیم پرداخت که ببینیم این امر با مبانی فقهی ما
همخوانی و همسوی دارد.
مشهور فقها نیز بر این نظر هستند ،زیرا خیاری که پیش از ایطن ثابطت شطده اسطت استصطحاب
میشود (أنصاری ،1620 ،ج ،5ص142؛ جُبَعی العاملی ،1734 ،ج ،7ص .)646امّا هرگاه مغبطون در
قراردادهای الکترونیکی به دلیل نوسانات قیمتی در بازار ،به جای اعمال حق فسخ از غطابن مطالبطه
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تفاوت قیمت نماید تلکیف چیست؟ قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی و قانون مدنی ،در این
خصوص تصریحی ندارد ،امّا به نظر میرسد الزام غابن غیر ممکن است و باعث سقوط خیار غطبن
میشود ،و مغبون فق میتواند معامله را فسخ کند (موسوی خمینطی ،1735 ،ج ،1ص ،623مسطأله
 ،)1زیرا شرط فوریت اعمال خیار غبن ،در اینجا محقق نمیشود .از اینرو اگطر بطا مطالبطه تفطاوت
قیمت از غابن در مال نیز تصرف کند ،خیار مغبون ساق میشود (أنصطاری ،1620 ،ج ،5ص)136
ولی اگر مغبون بدون علم به غبن در مال تصرف نماید خیار برای او ثابت است .به نظطر مطیرسطد
این حالت نیز در قراردادهای الکترونیکی قابل تسری باشطد و بطا مبطانی فقهطی و عطدل و انصطاف
سازگارتر باشد.
دوم :فوری بودن اِعمال خیار غبن؛ قانون تجارت الکترونیکی در این خصطوص سطاکت اسطت
حال باید دید تراخی یا فوریت در اعمال غبن با قراردادهای الکترونیکی سازگارتر اسطت؟ فقهطا در
این خصوص باهم اختالف نظطر دارنطد ،برخطی قایطل بطه تراخطی هسطتند( 1نجفطی ،1231 ،ج،27
ص ،)67امّا نظر مشهور بر آن است (عاملی ،بی تا  ،ج  ،6ص106؛ أنصطاری ،1620 ،ج ،5ص)204
که بعد از علم به غبن ،شخص مغبون در سریعترین زمطان کطه ضطابطهی تعیطین آن عطرف اسطت،
می تواند حق خود را اعمال کند و از حق فسخ خود استفاده نماید .در این خصطوص در مطاده 620
قانون مدنی آمدهاست «خیار غبن بعد از علم به غبن فوری اسطت» و گرنطه خیطار شطخص مغبطون
ساق خواهد شد .مهلت کوتاهی که در دید عرف «فوری» است بعد از علم به غبن آغاز میشود و
تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد ،مهلت اجرای خیطار آغطاز نمطیشطود (کاتوزیطان،
 ،1720ص .)605برخی حقوقدانان بعد از علم به غطبن اعطالم فسطخ را الزم نمطیداننطد و صطرف
تصمیم درونی را مکفی دانسته و اگر مغبون به جهتی اعالم تصمیم را به تأخیر بیندازد ،حطق فسطخ
او ساق نمیشود (امامی ،1760 ،ج ،1ص )622هر چند به نظر میرسد مغبون باید فسطخ خطود را
بی درنگ اعالم نماید ،وگرنه اگر تصمیم خود را برای اعالم به تأخیر بیندازد حطق فسطخ او سطاق
[ .1كما أن الظاهر كونه على الرتاخي ما مل حيصل ضرر علي األخر].
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خواهد شد .همچنین باید افزود که فوریت در اعمال خیطار غطبن بطا فطراز و فطروز بطازار امطروزی
سازگارتر است چون نوسانات قیمتی در بازار اقتصادی به شدت به چشم میآید و قیمتها در لحظه
قابل تغییر هستند.
سوم :خیار غبن مختص عقد بیع نیست و فقها نیز بر این امر تصطریح دارنطد (أنصطاری،1620 ،
ج ،5ص )207و مؤید این حکم ماده  654قانون مدنی است که غبن را در جمیع قراردادهطا جطاری
میداند .بنابراین خیار غبن در تمامی قراردادهای الکترونیکی قابل تسطری اسطت مگطر در عقطود و
قراردادهای رایگان ،که قبالً نیز به آن اشاره کردیم.
چهارم :یکی از آثار غبن در قرارداد ،این است که بی تردید ایجاد حق فسخ برای مغبون خواهد
کرد .چنانکه در قواعد عمومی فسخ ،اثر فسخ ناظر به آینده است؛ در نتیجه ،مغبطون و ططرف او تطا
تاریخ فسخ مالک مالی هستند که به موجب قرارداد به دست آوردهاند و پس از آن ،هطر یطک از دو
عوض به مالک اصلی خود باز می گردد و منافع دو عوض نیز تابع همین قاعده اسطت و همطراه بطا
اصل ملک انتقال مییابد (کاتوزیان ،1720 ،ص.)605
پنجم :مسأله ای که در این جا مطرح می شود این است که امروزه در قراردادهای الکترونیکی به
دلیل سرعت رشد قیمتها ،در هنگام مغبون شدن قیمت زمان غبن منشاء اثر اسطت یطا پطس از آن،
حتی اگر قیمت افزایش پیدا کرده باشد؟ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی در این خصطوص
ساکت است .امّا در این خصوص دو احتمال وجود دارد؛ در غبن آنچطه در زیطاده و نقصطان معتبطر
است ،قیمت حال عقد است ،بنابراین هرگاه پس از عقد ،قیمت افزایش یافت و با ثمن بطه تسطاوی
رسید ،سودی در سقوط خیار غبن نطدارد و خیطار غطبن بطاقی اسطت (جُبَعطی العطاملی 1734 ،ج،7
ص646؛ أنصاری ،1620 ،ج ،5ص143؛ موسوی خمینی ،1735 ،ج ،1ص .)623احتمال دیگر ایطن
است که بگویم قیمت ،پس از باال رفتن ،مغبون خیار ندارد؛ زیرا پیش از رد ثمن و آن مبیطع انجطام
گیرد ،تدارک و جبران ضرر با افزایش قیمت حاصل شده اسطت (أنصطاری ،1620 ،ج ،5ص،)143
بنابراین به هر ترتیبی عیب ترمیم یابد ،دیگر حق رد ساق میشود (حلّی ،1620 ،ج  ،11ص.)212
به نظر می رسد ،افزایش و کاهش قیمت در اعمال خیار غبن مؤثر نباشد و مشهور فقها نیز بطر نظطر
اول ادعای اجماع کردهاند (أنصطاری ،1620 ،ج ،5ص143؛ حلّطی ،1620 ،ج  ،11ص .)42بنطابراین
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نظر اول با منطق و با عدالت همسو است زیرا در معامالت و قراردادها افراد به فکر سود هسطتند و
در قراردادهای الکترونیکی امکان نوسانات قیمتطی در هطر دقیقطه هسطت ،بنطابراین در قراردادهطای
الکترونیکی قیمت در حین عقد مالک است و باید بگویم حتی با افزایش قیمت ،باز هم خیار غطبن
برای مغبون باقی است.
مناط و مالک فسخ در غبن الکترونیکي
پرسشی که در این بحث مطرح است ایطن اسطت کطه منطاط و مطالک فسطخ در غطبن الکترونیکطی
چیست؟ پاسخی برای این پرسش در بین حقوقدانان در حطوزهی تخصصطی تجطارت الکترونیکطی
نیافتیم .امّا پاسخی سنتی که میتوان به این پرسش داد این است که در بین برخی از فقهطا مبنطای و
مناط خیار غبن و فسخ قرارداد غبنی را نفی ضطرر دانسطتهانطد (طوسطی ،1616 ،ج ،2ص12؛ حلّطی،
 ،1613ج ،2ص .)53برخی دیگر از فقها در توجیه نظر فقهای فوق ،نداشتن تسلّ مغبون در فسطخ
کردن بیعی که منجر به غبن شده است را برای مغبون زیطان آور مطیداننطد (أنصطاری ،1620 ،ج،5
ص .)143حقوقدانان معتقدند که باید دید که در دید انسان متعارف در شرای غطبن ،ایطن تفطاوت
قیمت قراردادی با قیمت واقعی قابل تحمل اسطت یطا خیطر (کاتوزیطان ،1720 ،ص .)723حطال در
قراردادهای الکترونیکی نیز عرف ،عدم تسلّ مغبون بر فسخ را بطرای او زیطان آور دانسطته و حطق
فسخ ضرری که قابل مساحمه نیست را برای مغبون قائل میشود.
مسقطات خیار غبن در قراردادهای الکترونیکي
بحثی دیگری که قابل طرح است این می باشد که آیا خیار غبن قابل ساق شدن است یا خیطر؟ بطا
توجه به مبانی فقهی اموری مختلف می تواند باعث سقوط خیار غبن شود که با تعمیم این امور بطه
قراردادها الکترونیکی آنها را بازگو میکنیم:
اول :شرط سقوط خیار غبن در ضمن عقد (موسوی خمینطی ،1735 ،ج ،1ص623؛ أنصطاری،
 ،1620ج ،5ص )137با توجه به نظر فقها میتوان گفت که در قراردادهای الکترونیکی امکان شرط
سقوط خیار غبن ممکن خواهد بود.
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هر چند برخى از فقها شرط کردن سقوط خیار غطین را در عقطد باططل و ایطن شطرط را سطبب
بطالن عقد میدانند (عاملی ،1613 ،ج ،7ص )235امّطا ایطن سطخن بطا عطدالت و مقتضطای قواعطد
عمومی قراردادها سنتی و همچنین قواعد عمومی قراردادهای الکترونیکی همسو نیست.
دوم :ساق کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن ،در صورتی که آن را بر فرضی
که غبن ثابت باشد ،ساق نمایطد (موسطوی خمینطی ،1735 ،ج ،1ص623؛ أنصطاری ،1620 ،ج،5
ص )137بنابراین در قراردادهای الکترونیکی با توجه به عدم مغایرت با شریعت و همچنطین مبطانی
عرفی معامالت امکان سقوط خیار با توافق طرفین قرارداد وجود دارد.
سوم :آن که مغبون بعد از علم به غبن ،در آنچه به او منتقل شده است تصرف نماید ،به طوری
که در نظر عقال التزام به عقد و اسقاط خیار را برساند ،مانند تصرف نمطودن بطه وسطیل اتطالف یطا
تصرفی که مانع رد باشد (موسوی خمینطی ،1735 ،ج ،1ص623؛ أنصطاری ،1620 ،ج ،5ص133؛
نجفی ،1231 ،ج ،27ص .)62بنابراین اگر شخص در یک قراردادهای الکترونیکی مغبطون شطود بطه
علم به غبن در مالی که در خرید آن مغبون شده است تصرف نماید با این اقطدام و تصطرف خطود،
خیار غبن خود را سقاط کرده است و این نشان از آن است که به مغبطون بطودن خطود و مطالی کطه
خرید است رضایت دارد واال همچنین تصرفی در مال نمیکرد .مثالً به طور عمده صطد عطدد نطرم
افزار را از یک وب سایت خریداری کند و در معامله مغبون شود ،پس از خرید و مغبون شدن آنهطا
را به یک شرکت یا شخص دیگر بفروشد ،با این فروش و اقدام در مال تصرف کطرده اسطت و بطه
طور ضمنی و باعمل خود ،خیارش را ساق کرده است.
نتیجه
در خیار غبن ،اگر قرارداد توس فروشنده مورد قبول واقع شده باشد و قطرارداد قطعطی شطود ایطن
سوال مطرح می شود که قیمت الکترونیکی و مجازی کاال و خطدمات یطا قیمطت بازارهطای واقعطی
مدنظر است که میتوان دو نتیجه از آن گرفت :ال  :عرف بازارهای الکترونیکی خطاص ایطن نطوع
بازارها می باشد و مالک غبن باید بازارهای الکترونیکی باشد نه واقعی ،از اینرو در صورت تفاوت
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قیمت در بازار الکترونیکی با واقعی ،خیار غبن ثابت نمیشود .ب :پاسخ دیگری که میتطوان بیطان
داشت ،این است که بازارهای الکترونیکی فق جهت باال بردن سرعت و تسهیل مبادلطههطا و رفطاه
حال خریداران و فروشندگان است و جز این منفعتی ندارد .بنابراین اشخاص با یک سطری وسطایل
الکترونیکی ،بازارهای الکترونیکی را اداره میکنند و از قیمت واقعطی و فضطاهای الکترونیکطی هطم
اطالع دارند و دلیلی وجود ندارد که کاال و خدمات را گرانتر از قیمت بازارهای واقعطی بفروشطند،
از اینرو خیار غبن در اینجا جریان دارد.
نتیجه دیگری که میتوان به آن توجه کرد این است که بطا افطزایش قیمطت در صطورت مغبطون
شدن در قراردادهای الکترونیکی ،قیمت در حین عقد مالک است و باید بگطویم حتطی بطا افطزایش
قیمت ،باز هم خیار غبن برای مغبون باقی است و نمیتوان به سقوط آن حکم کرد.
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