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حمایت از مضطر در معامالت اضطراری؛
1
مبانی و راهکارها
سیدجعفر کاظمپور

2

چکیده

توسعهی تجارت ،لیبرالیســم اقتصادی و در نتیجهی آن ظهور قدرتهای

اقتصادی ،شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است .فرصت

بهرهمندی از قدرت اقتصادی ،توان بهرهکشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد.
نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال،
طبقات ضعیف را به معامالتی وا مــیدارد که هرچند به ظاهر با ارادهی آزاد همراه

است ،اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر ،معاملهای نابرابر به نظر میرسد.

تحمیل شــروط نابرابر اقتصادی در قــرارداد ،عدالتخواهان را به واکنش

وامیدارد .هرچند حمایت از مضطر ،مســتلزم شناسایی قراردادی است که منعقد
کرده اســت ،اما چنانچه قرارداد شــائبهی ناروایی بیابد ،حمایت از مضطر نیز به

گونهای دیگر متجلی میشود.

موضوع این مقاله ،چگونگی حمایت از مضطــر و تعدیل قرارداد و زدودن

شروط ظالمانهای است که در اندیشــهی فقیهان و نیز در نظام قانونگذاری ایران
بدون پشتوانه نیست.

واژگان کلیدی :اضطــرار ،حمایت از مضطر ،معامالت اضطراری ،شــروط

ظالمانه ،سوءاستفاده از اضطرار.

 .1تاریخ دریافت مقاله 1391/8/3؛ تاریخ پذیرش نهایی مقاله .1392/1/24
 .2دکتری حقوق خصوصی ،معاون ادارهی کل تدوین لوایح و مقررات قوهی قضاییه:
s.j.kazempour@gmail.com
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درآمد
نگرش ســنتی به موضو ِع معامالت مضطر ،بر اساس آنچه از مجموع نظرات
فقهی استنباط میشــود ،این است که اینگونه معامالت ماهیتی متفاوت با معامالت
اکراهی دارند و برخالف دســته اخیر ،صحیح تلقّی میشوند؛ اندیشهای که در مادهی
 206قانون مدنی انعکاس یافته اســت .اما مطالعه در اندیشهی فقیهان ،این نتیجهی
کلی را ثابت میکند که این نظریه ،ناظر بر موردی اســت که حالت درونی و وضعیت
اقتصادی شــخص معامل ،بدون اینکه از آن اســتفادهی ناروا شــده باشد ،او را وادار
به معامله کرده اســت اما اضطرار ،دو چهرهی مختلف دارد .یک چهره ،همان اســت
کــه فقیهان گفتهاند و چهرهی دیگر که مورد غفلت واقع شــده ،این اســت که ،یک
طرف از وضعیت اضطراری طرف مقابل خود مطلع باشــد و از آن سوءاستفاده کند و
از این طریق شــروط و یا قیمتی را تحمیل کند که در حالت عادی ،هیچ فروشــنده
یا خریداری حاضر به انعقاد چنین قراردادی با این شــرایط نباشــد .درست است که
اضطرار درونی شــخص ،او را وادار به انعقاد قرارداد میکند که فینفســه غیرمشروع
نیســت و هیچ شــباهتی به اکراه ندارد ،ولی چهرهی خشن این معامالت ،روی دیگر
آن اســت که یک طرف در صورت اطالع از آن وضعیت ،دچار وسوســه میشود و از
آن بهرهبرداری غیرعادالنه میکند؛ امری که وجدان انســانی نمیتواند نســبت به آن
بیتفاوت باشــد و به آن واکنش قهری نشان میدهد؛ واکنشی که به حکم تشخیص
ذاتی عقل نسبت به قبح اعمال ،نه تنها جدا از آموزههای اخالقی و شرعی نیست ،بلکه
دقیقاً با آن منطبق اســت .آنچه در این قسمت از بحث ،موضوع گفتوگو است ،این
چهرهی زشت است؛ آیا همانگونه که اکثر فقیهان اندیشیدهاند ،باید به تصور حمایت
سالم مضطر و این که عنصر نامشروعی از جانب او صورت نگرفته است و به
از ارادهی
ِ
1
دلیل امتنانی بودن حدیث رفع ،مانع اقدام در جهت حمایت از ایشــان شد و از اقدام
ناصحیح و غیراخالقی طرف دیگر چشم پوشید
قطعــاً عقد به عنوان یک پدیــدهی اجتماعی که در متــن اجتماع به وجود
ــيان َو
اســ ُت ْکر ُهوا َعلَي ِه و َ َما اضْ ُط ُّروا اِلَي ِه َو الُخَ َطأ َو الن َّْس
مون و َ ما
َ
«رف َِع َع ْن ا ُ َّمتي ت ِســ َع ٌة :ما الي ْعلَ َ
ُ
اليطيقون و َ ما ْ
ُ .1
ّ
ــد َو ال ْ َو ْس َو َســ ُة فِي ال َّت َف ُّکر فِي الْخَ لْ ِق» (خویی .)۳۵۳ :1412،ن ُه چيز از امت من برداشته شده است:
ير ُة َو ال ْ َح َس ُ
الط َ
آنچــه نميدانند ،آنچه طاقت ندارند ،آنچه بر آن مجبور شــدهاند ،آنچه بدان اضطرار پيدا کردهاند ،اشــتباه،
فراموشــي ،فال بد ،احساس حسادت (مادامي که به مرحله عمل نرسيده است ،و يا محسود واقع شدن) و وساوس
شيطاني در امر خلقت.

 .1تعریف اضطرار
اضطــرار در لغت ،مصــدر باب افتعــال از واژهی «ضرر» و بــه معنای ناچار
شدن ،ناگزیر شــدن ،بیچاره شدن و بیپناه ماندن است (انصاری ،مسعود و طاهری،
محمدعلی ،1388 ،ج  .)336 :1و در قرآن کریم نیز اضطرار در همین معنی اســتفاده
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میآید ،با آن رشد میکند و در آن به تکامل میرسد ،رشد و تکامل خود را بر باورهای
اجتماعی مبتنی میکند و خود را با نیازهای زمان همگون میکند .همگامسازی عقد
با مصالح اجتماعی ،ضرورتی است که نتیجهی چشمپوشی از آن ،عقب ماندن از رشد
سریع جامعه اســت .اصوالً حقوق همپای تحوالت اجتماعی حرکت میکند و عقد به
عنوان عنصری از حقوق ،از این همپایی مستنثا نیست .امروزه ،اضطرار در جوامع صرفاً
در مثالهای سادهای مانند فروش مال خود در جهت رفع درماندگی ناشی از گرسنگی
و قحطــی و یا درمان فرزند نیســت ،بلکــه در تمام الیههای روییــن و زیرین روابط
اجتماعی به صورت ملموس نقش نخســت را ایفاء میکند و چپاولگران اقتصادی ،در
این وانفسا به دنبال سودجویی هستند .آیا باید مردمان درمانده را در دهان لیبرالیسم
رها ســاخت و صرفاً به ایشان گفت که به حکم «خود کرده را تدبیر نیست» ،چارهای
جــز پذیرش و تن دادن به نتایج ،هرچند ظالمانهی قــرارداد ندارند؛ یا اینکه باید با
حقوق قراردادها و باورهای بنیادین آن ،اقدامی تحولساز در حمایت
حفظ اصالتهای
ِ
از افــراد درمانده انجام داد .هر طرح نویی ،به معنای طرد باورهای دیرین تمدنســاز
جوامع نیســت ،بلکه این ضــرورتِ همگامی با تحوالت نوین اســت که همپیمانی با
باورهای دیرین را رنگ نو میدهد و چهرهای جدید برای آن ترسیم میکند .اندیشهی
عدالتخواهانه و حمایتمآبانه از طرف ضعیف قرارداد ،از جمله مضطر که شــکلهای
نوین آن در جامعه بســیار گســترده اســت ،حقوقدان را وا میدارد که طرحی نو در
اندازد و اندیشهی اجحافکنندگان را براندازد .اما این بیان به معنای نادرستی باورهای
اندیشمندان فقهی در فرض اضطرار مطلق نخواهد بود .قبل از پرداختن به تئوریهای
مطرح ،الزم است تعریف مختصری از اضطرار ارائه و نظریهی قانون مدنی در خصوص
معامالت مضطر به اختصار بیان شود.
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شده است 1.در اصطالح نیز عبارت است از « اوضاع و احوالی که شخص در آن ناگزیر
به انجام یا ترک کاری میشود که ممکن است مانند مصرف گوشت خوک ،حرام باشد.
و یا مثل ناگزیر شدن به انجام معاملهی مباح باشد (نجفی ،محمد حسن ،ج 333 :23؛
همان ،ج  426 :36و .)444
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 .2وضعیت معامالت مضطر در قانون مدنی
قانون مدنی ایران که برگرفته از اندیشــهی فقهــی غالب تدوینکنندگان آن
میباشــد ،معاملهی ناشــی از اضطرار را صحیح تلقی و ضمن جداســازی حکم آن از
معاملهی ناشــی از اکراه ،در مادهی  206اینگونه مقرر کرده اســت « :اگر کسی در
نتیجهی اضطرار اقدام به معامله کند ،مکره محســوب نمیشود و معاملهی اضطراری
معتبر خواهد بود».
بیان حکم معامالت اضطراری در بین مواد مربوط به معامالت اکراهی شــاید
بدین خاطر باشــد که قانونگذار این دغدغه را داشته اســت که معامالت اضطراری
نیز نوعی معاملهی اکراهی تلقی شــود و بالفاصلــه در صدد تفکیک این دو معامله از
هم برآمده و به همین دلیل تأکید کرده اســت که این نوع معامالت اکراهی محسوب
نمیشود.
 .3نقد و بررسی اندیشههای حقوقی
حقوقدانان و برخی از اندیشــمندان فقهی ،در فرضــی که از اضطرار مضطر
سوءاســتفاده شــود ،هر یک رویکردی را اتخاذ و بر اســاس اندیشهی حقوقی خود،
موضــوع را تحلیل حقوقی کردهاند .در این قســمت به اختصار به بیان اندیشــههای
موجود و نقد و بررسی هر یک میپردازیم.

یك ُم ال ْ َمی َت َة َوالدَّ َم َول َ ْح َم الْخِ ْن ِزی ِر َو َما أُه َِّل ب ِ ِه لِغَی ِر َّ
ــر َم َعلَ ُ
یر بَا ٍغ َو َل َعا ٍد َف َل إِث َْم َعلَی ِه إ ِ َّن
 .1إِن ََّمــا َح َّ
الل ِ َف َم ِــن اضْ ُط َّر َغ َ
َّ
یم
ُور َرحِ ٌ
اللَ َغف ٌ
خداوند ،تنها (گوشــت) مردار ،خون ،گوشــت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود ،حرام
کرده است( .ولی) آن کس که مجبور شود ،در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد ،گناهی بر او نیست (و میتواند
برای حفظ جان خود ،در موقع ضرورت ،از آن بخورد)؛ خداوند بخشنده و مهربان است (بقره.)173:

 .3-1نظریهی صحت قرارداد
همان طور که گفته شــد ،اطالق نظریهی اندیشمندان فقهی و مادهی 206
قانــون مدنی ،بر صحت قرارداد مضطر داللت دارد (مؤسســهی دایــره المعارف فقه
اســامی )444 :1430 ،و تفاوتــی هم بین دو فرض سوءاســتفاده یا عدم آن وجود
ندارد .برخی از حقوقدانان معاصر نیز این اندیشه را پذیرفتهاند( .امامی،202:1381 ،
حایری شاهباغ164 :1382 ،؛ بروجردی عبده124 :1380،؛ علیآبادی80 :1381 ،؛
شهیدی.)184 :1380 ،
در استدالل به صحت معامالت اضطراری ،به طور عمده سه دلیل مطرح شده
است.
1

 .1بنگریــد به :زحیلــی ،1409 ،ج 150 :6؛ نجفی ،1365 ،ج 267 :22؛ انصاری119 :1415 ،؛ ابن قدامه،1405 ،
ج .286 :8
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 .3-1-1امتنانی بودن حدیث رفع
فقیهان غالباً امتنانی بودن حدیث رفع را مســتند قرار داده و عقیده دارند که
فســاد قرارداد خالف امتنان است (نجفی خوانســاری184 :1357 ،؛ موسوی خویی،
 ،1412ج  410 :1و ج )293 :3؛ به این معنا که نفوذ معامالت اضطراری به نفع خود
مضطر است ،اگر معامالت اضطراری غیرنافذ باشد ،مردم به سادگی حاضر به معاملهی
با مضطر نیستند و در نتیجه اضطرار او تشدید میشود.
در پاسخ به این استدالل باید گفت:
اول :همســیاقی معامالت اضطراری با معامالت اکراهی در حدیث رفع ،اقتضا
دارد که حکم یکســانی برای هر دو لحاظ شــود و واژهی «رفع» نیز همانطور که در
معامالت دستهی دوم ،لزوم را مرتفع میکند ،در معامالت اضطراری نیز باید به حکم
ســیاق حدیث چنین کند .آنچه که فقیهــان را در تفاوت حکم این دو مورد
وحدت
ِ
راسخ کرده است ،این است که حدیث رفع در مقام امتنان است و اعتقاد به عدم نفوذ
معامــات اضطراری ،با آن مغایرت دارد .به همیــن دلیل حکم معامالت اضطراری را
حتی از واژهی رفع در حکم جدا نموده اند و صرفاً به این دلیل که عدم نفوذ معامالت،
مضطــر را در وضعیت اضطراری باقی میگذارد ،آن را خالف امتنان تلقی کردهاند .اما
از این نکته غفلت شــده اســت در فروضی که اعتقاد به عدم نفوذ یا راههای جایگزین
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دیگر از قبیل تعدیل قرارداد حتی به حکم حاکم ،با امتنان همسویی داشته باشد و از
مصادیق امتنان تلقی شود ،آیا باز هم از نظر فقیهان ،معامالت اضطراری باید متفاوت
دیده شــود .اگر امتنان مورد نظر شارع به نحوی در معامالت اضطراری احیا شود که
ضمن حکم به صحت معامالت ،از آثار زیانبار اضطرار به ســود طرف دیگر جلوگیری
شود ،باز هم باید به صحت مطلق اعتقاد داشت؟ حتی اگر در یک مورد امتنان مورد
نظر شــارع به گونهای غیر از صحت مطلق قرارداد رقــم بخورد ،آیا نباید در نظریهی
خود اندیشه کنند؟
دوم :امتنانــی بودن حدیــث رفع در صورتی موجه خواهد بود که ســخن از
ابطال قرارداد باشد ،چرا که در این صورت مضطر را در کام اضطرار رها ساختهایم .اما
چنانچه سخن از تعدیل قرارداد باشد ،ضمن ابقای قرارداد و آثار ناشی از آن که رفع
احتیاج از مضطر میکند ،حمایتهای الزم هم از وی صورت میگیرد.
ســوم :افزون بر اینکه این ادعا که در صورت حکم به تعدیل ،کســی حاضر
بــه انعقاد قرارداد با مضطر نخواهد بود ،نیز به صورت کلی صادق نیســت ،بلکه رونق
اقتصادی و رقابت گســترده و فراوانی کاال و مشــتریان امروزه در اکثر اموال به حدی
است که حکم به تعدیل از تعداد کسانی که حاضر باشند با شروطی متعادل با مضطر
طرف قرارداد قرار گیرند نخواهد کاست.
 .3-1-2ضرورت استقراری معامالت
بســیاری از معامالت مردم اضطراری اســت و صحت معامالت مضطر باعث
اســتقرار معامالت و عدم نفوذ آن سبب عدم ثبات آنها میشود (یزدی ،1421 ،ج:2
.)120
یکی از اندیشــمندان حقوقی در پاســخ به این استدالل یادآور شده است که
هرچند ضرورت اســتواری قراردادها و حمایت از معامالت اقتضا میکند که معامالت
مضطر صحیح تلقی شود ،لیکن این مصلحت در فرضی که یک طرف از اضطرار طرف
دیگر سوءاستفاده میکند و ناتوانی ،وسیله اجرای هدفهای غیراخالقی قرار میگیرد،
مصلحــت پیشگفته با مصلحت مهمتری روبه رو اســت؛ مصلحتی که مرتبط با نظم
عمومی اســت و در جلوگیری از تجاوز اشــخاص به یکدیگر خالصه میشود .در این

تعارض ،بیگمان حفظ مصالح اجتماعی مقدم اســت .افزون بر این ،در موردی که از
اضطرار سوءاســتفاده میشــود ،به دلیل اینکه یا خود طرف مقابل آن را ایجاد کرده
اســت و یا این که از آن مطلع بوده اســت ،دیگر حمایت از چنین شــخصی ،منطقی
نمیتواند داشته باشد (کاتوزیان ،1380 ،ج .)514 :1
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 .3-1-3عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری
معموالً طرفین قرارداد اضطراری در ایجاد اضطرار نقشــی ندارند و عدم لزوم
و نفوذ آن موجب زیان و عســر و حرج آنان میشود (یزدی ،1421 ،ج  .)120 :2این
استدالل در ادامهی استدالل نخست نیز قابل طرح است و در پاسخ آن میتوان گفت
که :اوالً ،صرف عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری ،همواره صادق نیست
و گاه طرف دیگر قرارداد در ایجاد آن نقش دارد و مقدمات اضطرار را مستقیم و یا غیر
مســتقیم ایجاد میکند ،ثانیاً ،آنچه که موجب نگرانی و دخالت در قرارداد میشود،
نقش طرفین در ایجاد حالت اضطرار نیست ،بلکه سوءاستفادهای است که از آن صورت
میگیرد .این سوءاســتفاده ،اجحاف محسوب میشود و از این رو ،دخالت در قرارداد
را توجیه میکند ،ثالثاً ،در اینکه دخالت در قرارداد و عدم پایبندی کامل به قرارداد
موجب عسر و حرج و ضرر طرفین باشد ،محل بحث است و در هر مورد با دخالت در
قرارداد نمیتوان به تحقق آن اعتقاد داشــت ،بلکه به عکس ،در صورت عدم دخالت،
میتوان در اکثر مصادیق به تحقق ضرر اذعان داشت.
نکتهای که در این نظریه مغفول مانده است ،تعارض آن با قواعد برتر حقوقی
از جمله عدالت و الضرر اســت ،نمیتوان به مســایل حقوقی ،بــدون در نظر گرفتن
قواعد برتر پاســخ داد و تعارض بین اصول اولیــه و باورهای حقوقی را نادیده گرفت.
این اندیشــه ،مضطــر را در درماندگی تنها میگذارد و هیــچ حمایتی از او نمیکند.
مصرفکننــدهای که برای رفع اضطرار خود چارهای جز انعقاد قرارداد ندارد ،به صرف
این که با ارادهی خود ،معامله را منعقد کرده اســت ،بیپناه رها میشــود .در واقع به
او گفته میشــود که میخواستی معامله نکنی ،اما به عواقب ناشی از معامله نکردن او
توجهی نمیشود.
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 .3-2نظریهی عدم نفوذ قرارداد (قابلیت فسخ)
نظریه صحــت مطلق قرارداد اضطراری ،به مذاق برخی از حقوقدانان خوش
نیامده و رویکردهای دیگری جســتوجو کردهاند .این عــده اعتقاد دارند که صحت
قــرارداد ،افتادن در کام بیعدالتی اســت که نظم عمومــی آن را برنمیتابد ،بلکه در
تعارض اصل اســتواری قراردادها با نظم عمومی ،آنچه باید شکســته شــود ،ثبات و
استواری قرارداد است؛ چرا که نظم عمومی نه تنها بر ثبات قراردادها ،بلکه بر شرایط
و محتوای قرارداد هم حاکم اســت .به همین دلیل ،باید قرارداد ،غیر الزماالجرا تلقی
شــود .اما از آنجا که بطالن قرارداد ممکن است با امتنانی بودن حکم ناسازگار باشد
و مضطر را در اضطرار رها کند و یا وضعیت اضطراری را تشــدید نماید ،به ناچار باید
از نظریهی ابطال قرارداد به صورت مطلق پرهیز و نظریهی غیرنافذ بودن آن را مطرح
نمود؛ نظریهای که در حقوق کشــورهای غربی به عنوان قابلیت ابطال 1مطرح شده و
به نظریهی عدم نفوذ در حقوق ایران نزدیک اســت .در این نظریه ،دو رویکرد فرعی و
اجرایی مطرح شــده است .عدهای عدم نفوذ را بر مبنای نظریهی اکراه توجیه کردهاند
و برخی دیگر ،آن را ناشــی از غبن و برهم خوردن تعادل عوضین دانســتهاند .این دو
نظر ،جداگانه بررسی میشود.
 .3-2-1عدم نفوذ به دلیل توسعهی دامنهی اکراه
برخی از اندیشمندان با توسعهی دامنهی اکراه ،سوءاستفاده از اضطرار را اکراه
تلقی کردند و معتقدند که؛ «اگر طرف قرارداد یا شــخص خارجی ،موقعیت مضطر را
وســیلهی وارد ساختن فشــار بر او قرار دهد ،اکراه تحقق میپذیرد و قرارداد غیرنافذ
میشــود» (کاتوزیان510 :1380 ،؛ الســنهوری .)227:1382 ،از نظر ایشان ،تفاوت
اساســی بین اکراه و اضطرار ،این است که در اکراه ،شــخص به منظور اجبار معامل
و گرفتن رضای او ،به تهدید و ارعاب میپردازد ،ولی در اضطرار ،این فشــار ناشــی از
وضعیت درونی اســت .در اکراه هیچ تفاوتی بین این که تهدید و فشار را خو ِد معامل
انجام دهد یا این که زمینهی این فشــار را عوامل خارجی دیگر ایجاد نماید ،نیســت.
در واقع زمینهی تهدید و فشــار خارجی ،اهمیتی ندارد .در نتیجه اگر شخص دیگری،
1. Revocable- Terminable
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فشــار ناشی از عوامل خارجی را ســببی برای تهدید تلقی و آن را اعمال کند ،عنصر
مادی اکراه محقق شده اســت .از طرف دیگر ،اکراه همان طور که ممکن است ناشی
از تهدید به انجام دادن امری باشــد ،ممکن است ناشی از تهدید به خودداری از انجام
امری نیز باشــد که انجــام آن برای طرف مقابل امری حیاتی اســت .چنانچه طرف
معامله ،مضطر را به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم تهدید نماید ،که اگر قرارداد را با
قیمت پیشــنهادی او و با شــرایط مورد نظر او منعقد نکند ،او نیز انعقاد قرارداد را با
شرایط مورد نظر طرف مضطر نمیپذیرد ،فشار ناشی از این اقدام ،کمتر از فشار ناشی
از تهدید مســتقیم به انجام کاری نیست؛ چرا که طرف مضطر گزینهیدیگری برای
معامله کردن ندارد .در نتیجه ،اضطرار به مفهوم اکراه نزدیک میشود.
در این نظریه ،اضطرار ســبب مخدوش شــدن رضایت تلقی نشــده است تا
مخالف مادهی  206قانون مدنی و مخالف نظریهی مشــهور فقها پنداشته شود ،بلکه
سوءاســتفاده از وضعیت اضطراری با علم و اطالع از آن وضعیت ،امری نامشروع تلقی
میشــود و همین امر ،ســبب عدم نفوذ اراده میشود (کاتوزیان ،1380 ،ج .)511 :1
این نظریه مورد پسند برخی از حقوقدانان دیگر نیز قرار گرفته است (جعفری:1378 ،
227و241؛ جعفری ،1375 ،ج .)264 :1
نظریهی یکســان بودن قواعد اکراه و اضطرار همراه با سوءاســتفادهی طرف
دیگر ،در تئوریهای فقهی و حقوقی چندان مورد توجه نیست؛ عدم توجه عبارتند از:
اول :از نظــر عرفــی ،تفاوتی ماهوی بین این دو مفهــوم وجود دارد؛ زیرا در
اکراه یک عامل خارجی انســانی ،طرف متقابل را تهدید به ضرری نامشروع میکند .از
ظاهر مواد  202تا  209قانون مدنی هم استنباط میشود که تهدید از جانب اشخاص
صورت میگیرد (امامی202 :1381 ،؛ رهپیک96 :1385 ،؛ شهیدی .)184 :1380 ،و
انصراف عرفی اکراه نیز آن را تأیید میکند.
دوم :مقایســهی فشار ناشــی از عوامل خارجی و ترک معامله از سوی معامل
بــا اکــراه ،امری دور از ذهن به نظر میرســد .هرچند در این راســتا ،از اضطرار وی
سوءاستفاده میشود ،ولی به هر صورت ،او خود به معامله اقدام میکند و از این حیث
تحت فشار ناشی از اکراه نبوده است .به همین دلیل گفته شده است که «مادهی 206
قانون مدنی ،مصداقی از مادهی  208این قانون یعنی قراردادهای بدون تهدید است»
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(امیری قائم مقامی ،1378 ،ج .)323 :2
سوم :ماهیت حمایت از مکره و مضطر متفاوت است؛ چرا که حمایت از مکره
به صورت فسخ قرارداد ،ضرری را متوجه وی نمیکند ،بلکه ضرر را از وی دفع نماید.
به دیگر ســخن ،راه حل فســخ قرارداد با امتنانی بودن حدیث رفع در اکراه منافاتی
ندارد ،بلکه دقیقاً در راســتای یکدیگرند .ولی در حمایت از مضطر ،فســخ قرارداد با
امتنانی بودن آن منافات دارد و مضطر را در وضعیت اضطرار رها میســازد و نه تنها
دردی از او درمان نمیکند ،بلکه بر دامنهی احتیاج و نیاز او میافزاید .الزمهی حمایت
از مضطر ،صحت قرارداد است و این معنا دقیقاً همان منظور فقیهان از خالف امتنان
بودن فســاد معاملهی مضطر است .بر فرض هم که به او حق فسخ داده شود ،با وجود
اضطرار ،قطعاً توان اســتفاده از این حق را ندارد؛ چرا که فسخ ،او را در همان وضعیت
نخســت قرار خواهد داد و به همیــن دلیل صرف اعطای حق فســخ ،حتی به دلیل
اکــراه ،کمک مؤثری به او در جهت گریز از سوءاســتفادهی طرف مقابل نخواهد کرد.
از طــرف دیگر ،عدم تنفیذ وی پس از زوال اضطــرار نیز طرف دیگر را با ضرر مواجه
میسازد .امتنانی بودن قاعدهی اضطرار ،ضرر طرف مقابل را نیز باید منتفی کند .اگر
رفع وضعیت اضطراری زمان زیادی به طول انجامد ،تزلزل مالکیت طرف مقابل ،خود
ضرری اســت که قابل اغماض نیســت .افزون بر این ،فســخ قرارداد و استرداد عوض
پرداخت شده توسط مضطر ،ممکن است همهی ضررهای طرف مقابل را جبران نکند.
چهارم :نکتهی دیگری که ماهیت حمایت از مضطر و مکره را متفاوت میکند،
تفاوت در نوع تنفیذ اســت؛ در اکراه ،تنفیذ به هر عملــی که داللت بر رضایت کند،
صــورت میگیرد (وحدت مالک مادهی  248قانون مدنی)؛ 1از جمله تصرفات ماهوی
در موضوع معامله تنفیذ محســوب میشود .ولی آیا دربارهی مضطر میتوان قایل بود
که اگر او در موضوع معامله تصرف کند ،عمل او تنفیذ محســوب میشود .اگر مضطر
در موضــوع معامله تصرف نکند ،از اضطرار نجات نمییابد .بین این دو محذور ،چگونه
باید به کمک مضطر شــتافت؟ همان طور که یکی از نویسندگان حقوقی متعرض این
نکته شدهاند (باریکلو.)6:1382 ،
پنجم :محقق مزبور مشخص نکردهاند که چنانچه سوءاستفادهی از اضطرار را
 .1اجازهی مالک نسبت به معاملهی فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که داللت بر امضای عقد نماید.

عنصر نامشــروع میدانند (به حق نیز چنین است) ،چگونه از آن عدم نفوذ قرارداد را
نتیجه گرفتهاند ،در حالی که به استناد مادهی  232قانون مدنی 1باید حکم به بطالن
شرط و صحت عقد داده شود؛ نتیجهای که از تئوری تعدیل قرارداد حاصل میشود.

 .1شــروط مفصلهی ذیل باطل است ولی مبطل عقد نیست -1 :شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد -2 .شرطی
که در آن نفع و فایده نباشد -3 .شرطی که نامشروع باشد.
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 .3-2-2عدم نفوذ با تئوری غبن
یکی از حقوقدانان با اعتقاد به جریان قواعد مربوط به خیار غبن ،در معامالت
اضطراری ،در صورت سوءاستفادهی طرف مقابل میگوید با استفاده از خیار غبن ،فرد
مضطری که از معامله متضرر شــده است ،به راحتی میتواند قرارداد را فسخ نماید و
خود را از بار تعهد گزاف خالص نماید (صفایی ،1383 ،ج  .)129 :2نویسنده دیگری
در دفاع از تئوری غبن ،ضمن پاسخ به ایراد اطالع مضطر از قیمت واقعی ،معتقد است
که علم و جهل مغبــون موضوعیت ندارد ،بلکه تمام موضوع در به هم خوردن تعادل
عوضین قراردادی اســت و علم و اطالع مغبون ،صرفاً امارهای است بر این که ضرر بر
او تحمیل نشــده و او خود به ضرر خود اقدام کرده است .اما با توجه به این که دلیل
اصلی خیار غبن ،نه قاعدهی الضرر ،بلکه مســتند به بر هم خوردن تعادل عوضین و
مبتنی بر شــرط ضمنی و عقالیی متعادل بودن عوضین در قرارداد اســت ،به همین
دلیل ،هرچند در صورت علم مضطر به عدم تعادل ،شــرط ضمنی مزبور وجود ندارد
و فرض بر این میشــود که طرفین بر خالف آن( ،شرط ضمنی تعادل عوضین) توافق
کردهاند و از این جهت شــرطِ پذیرفته شده توسط طرفین ،به عنوان شرط شخصی،
مقدم بر شــرط نوعی و عرفی است ،ولی در قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار،
عرفاً ضرر موجود اســت و ادلهی ثابت کننده خیار ،شامل مورد نیز میشود و مشمول
قاعدهی الضرر اســت .اگر ضرر غیرمضطر قابل جبران اســت ،به طریق اولویت ،ضرر
مضطر نیز قابل جبران است (باریکلو.)16 :1382 ،
برخی از حقوقدانان بر این نظریه خرده گرفتهاند و قواعد مربوط به خیار غبن
را در اینگونــه معامالت جاری نمیدانند؛ چراکه از شــرایط تحقق خیار غبن ،جهل
مغبون نســبت به قیمت واقعی است ،در حالی که مضطر از قیمت واقعی اطالع دارد
و در نهایت چیزی که او را وادار به انعقاد قرارداد میکند ،اضطرار او اســت .به همین
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دلیل معتقدنــد از خیار غبن نمیتوان برای خالصــی از تعهدات گزاف طرف مضطر
استفاده کرد (کاتوزیان ،1380 ،ج .)510 :1
از دیگر ایرادات وارد بر نظریه غبن این اســت کــه اعمال خیار غبن از زمان
اطالع فوری اســت ،مضطر اگر چنین کند ،در اضطرار باقی میماند و اگر نکند ،خیار
او ساقط شده است.
1
در پاســخ به این ایراد ،گفته شده اســت :اوالً مادهی  420قانون مدنی ناظر
بر موارد غالب اســت و از معامالت اضطراری منصرف است؛ ثانیاً ،فوریت حسب مورد،
متفاوت است .لذا فوریت اعمال خیار غبن در معامالت اضطراری ،پایان حالت اضطرار
است (باریکلو.)17 :1382 ،
ایرادات این پاســخ به نظر روشــن میرســد؛ زیرا :اوالً ،انصراف مادهی 420
قانون مدنی از معامالت اضطراری که غبنی هم فرض شوند محرز نیست؛ و ثانیاً ،مبدأ
فوریت اعمال خیار ،زمان علم مغبون از غبن است ،در حالی که مضطر غالباً از قیمت
واقعــی در زمان معامله اطالع دارد .در نتیجه نمیتواند موجبی برای اعمال خیار غبن
و یا فوریت آن باشد.
یکی از نویســندگان ،ضمن این که اســتناد به خیار غبن را نمیپذیرد ،آن را
خالی از فایده نیز نمیداند؛ و میگوید :درســت است که مبنای خیار غبن در حقوق
ایران ،جلوگیری از ضرری اســت که با قاعدهی الضرر منتفی است ،اما قاعدهی الضرر
در معامالت مضطر ،با قاعدهی اقدام در تعارض اســت و قاعده اقدام حاکم خواهد بود.
در نتیجه مضطر ،چون به زیان خود اقدام کرده اســت ،حق فســخ قرارداد را به دلیل
قاعدهی الضرر و به اســتناد خیار غبن ندارد .این ســخن ،در معامالت مضطر به این
دلیل صحیح نیســت که در مضطر ،قاعدهی اقدام نمیتواند وجود داشــته باشد؛ چرا
که پذیرش قرارداد از ســوی وی ،صرفاً به دلیل فرار از وضعیت اضطراری بوده اســت
و حاکــی از رضایت واقعی وی به قرارداد و اقدام به ضرر خود نمیباشــد .پس اگر به
مضطر مغبون حق فســخ قرارداد را بدهیم ،در حقیقــت از تضرر ناروای وی ممانعت
کردیم (عبدیپور.)102 :1376 ،
آنچه که در ایراداتِ مطرح شــده مغفول مانده است ،این است که دادن حق
 .1مادهی « :420خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است».

فســخ به مضطر ،نمیتواند جبران ضرر کند؛ چون اضطرار موجود ممکن اســت ادامه
داشــته باشد و در نتیجه فسخ به نفع مضطر نباشد .از طرفی پس از رفع اضطرار هم،
فسخ ممکن اســت به ضرر طرف مقابل باشد؛ به دلیل این که نوسانات قیمت ممکن
است آن قدر زیاد باشد که فسخ را به زیان طرف مقابل سازد .مث ً
ال در فرضی که مبیع
دچار کاهش قیمت شــدید شــود و معامله هم در زمان اوج قیمت منعقد شده باشد،
در این صورت امتنانی بودن حدیث رفع در معامالت اضطراری ،خالف امتنان در حق
طرف مقابل است و دلیلی وجود ندارد که ضرر وی به نفع مضطر نادیده انگاشته شود.
اگر راه دیگری وجود داشــته باشــد که ضمن جلوگیری از ضرر مضطر ،از ضرر طرف
مقابل نیز جلوگیری شود ،قطعاً مقبولتر خواهد بود .خواهیم گفت که تعدیل قرارداد،
دارای چنین ویژگی است و همزمان از ضرر هر دو طرف جلوگیری میکند.
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 .3-3حق تعدیل و فسخ قرارداد
نظر دیگری که در خصوص معامالت مضطر مطرح شد ،این است که با توجه
بــه مالک مادهی  179قانون دریایی ایران ،به مضطر حق داده شــود که یا از دادگاه
درخواســت تعدیل قرارداد کند و یا این که خواســتار ابطال آن شــود .این ماده که
برگرفته از قانون دریایی  29آوریل  1916فرانســه اســت ،در شرایطی که اضطراری
بودن وضعیت کشــتی در حال غرق و گزاف بودن قیمت از شــروط مهم آن است ،به
طرف مضطر قرارداد ،یعنی ناخدای کشــتی در حال غرق اجازه داده اســت با مراجعه
به دادگاه ،تعدیل یا ابطال قرارداد را درخواست نماید .این حکم نشانهی برداشتن مرز
سنتی میان اکراه و اضطرار تلقی شده است (جعفری ،1375 ،ج .)264 :1
برای اســتناد به این ماده باید از آن الغای خصوصیت کرد؛ به این معنی که
هرچند مادهی یاد شده درصدد بیان وضعیت کشتی در حال غرق است ،لیکن کشتی
و وضعیت اضطراری آن خصوصیتی ندارد ،بلکه آنچه موجب این حکم شــده است،
اضطراری بودن وضعیت آن است که در همهی موارد اضطراری وجود دارد .در نتیجه،
بــه رغم ظاهر مــادهی فوق ،باید از آن حکم کلی اســتخراج و آن را الزمهی حمایت
قانونگذار از افراد مضطر تلقی نمود .هر چند که وضعیت اضطراری برای کشــتی در
دریا ممکن اســت سنگینتر باشد و از همین جهت الغای خصوصیت در آن مشکل به
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نظر برســد؛ زیرا این اضطرار شدید در سایر موارد مشاهده نمیشود تا بتوان حکم آن
را به همهی موارد تســری داد ،ولی همین اندازه پذیرش حق تعدیل قرارداد ،گامی به
جلو برای حرکت قانونگذار در شکســتن مرزهای سنتی بین اکراه و اضطرار محسوب
میشود.
در نقد این نظر ،همان طور که در نظرات قبلی گفته شــد ،باید گفت که این
رویکرد تمام مشــکل را حل نمیکند .هرچند از این جهــت که حق تعدیل و حذف
شروط زیان بار را به مضطر میدهد ،گامی پسندیده است .گامی که در جهت حذف و
یا کاهش آثار اجحاف ناشــی از سوءاستفاده از اضطرار مؤثر است .اما پیشبینی فسخ،
ممکن اســت برای طرف مقابل نیز در بسیاری موارد زیانبار باشد؛ به ویژه زمانی که
بین اعمال فسخ و انعقاد قرارداد ،فاصلهی زمانی زیادی وجود دارد؛ زیرا در این صورت،
برای فرار از زیان وارده به مضطر ،وارد حوزهی زیانرســانی به طرف مقابل شدهایم و
همان طور که گفته شــد ،اگر قاعدهی امتنان موجب کمک به مضطر در جهت رهایی
وی از شــروط تحمیلی میشود ،همین قاعده در جهت مقابل نیز باید مطرح باشد .به
همین دلیل این نظریه ،از این جهت که فسخ را یکی از راهکارهای فراروی مضطر قرار
داده است ،با تالی فاسد مواجه است.
 .3-4حق تعدیل قرارداد
در این مقاله ســعی شده است تا نظر نویسنده در تعدیل قرارداد اضطراری با
توجه به پیشــینهی فقهی و قانونی توجیه شود .در این قسمت ابتدا تعریف مختصری
از تعدیل و ســپس پیشینهی تعدیل در اندیشهی فقیهان و قانونگذاران مورد بررسی
قرار میگیرد و آنگاه به برخی شبهات و تردیدهای احتمالی پاسخ میدهیم.
 .3-4-1تعریف تعدیل
تعدیل در لغت مصدر باب تفعیل از ریشــهی «عدل» به معنای برابر ساختن
اســت (.انصاری و طاهری ،1388 ،جلد  )1:703و در اصطالح حقوقی ،تعدیل قرارداد
به معنای تصرف در مفاد تراضی و تغییر شــروط قراردادی اســت که با هدف منطبق
کردن قرارداد با خواســت جدید دو طرف یا ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی حاکم

صورت میگیرد (شــفایی149 :1376 ،؛ بیگدلی .)16 :1386 ،کاهش میزان تعهدات
گــزاف یا افزایش میزان تعهدات یک طرف ،از شــیوههای تعدیل قرارداد محســوب
میشــود که گاه به صورت حذف یک یا چند شــرط از قرارداد و یا اضافه نمودن یک
یا چند شــرط به آن و گاه به صورت تغییر شــروط نامتناسب و اصالح متناسب انجام
میشود ( شفایی.)150 :1376 ،
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 .3-4-2پیشینهی تعدیل قرارداد اضطراری در فقه
نظریهی تعدیل قرارداد اضطراری در فقه نیز خالی از ســابقه نیســت؛ چراکه
برخی از فقها در برخی از مصادیق سوءاستفاده از اضطرار ،قائل به حق تعدیل شدهاند.
اول :امــام خمینی (ره) در مواردی که موضــوع معامله برای مضطر جنبهی
حیاتی داشــته باشــد ،معتقد اســت که :اوالً ،بهای مورد توافق باید به طرف معامله
پرداخت شــود ،هرچند الزم نیست که متعامل به ثمن المثل یا کمتر از آن مـــعامله
کنــد ،بلکه میتواند به بیشــتر از ثمنالمثل نیز مال را مــورد معامله قرار دهد ،ولی
ثمن مورد معامله نباید به اندازهای باشد که موجب عسر و حرج طـــرف مضـطر شود
و چنانچه موجب عســر و حرج شــود ،بیش از ثمنالمثل به متعامل تعلق نمیگیرد
(موسوی خمینی ،بیتا ،ج .)151 :2
دوم :شــیخ طوسی در همین فرض مطرح شــده در نظر امام خمینی معتقد
اســت که :اگر معامله به قیمتی بیش از ثمنالمثل منعقد شود ،مضطر نسبت به مازاد
بر ثمنالمثل ،تعهدی ندارد و به دلیل این که نسبت به مازاد ناچار شده است ،همانند
مکره تلقی میشود (شیخ طوسی ،بیتا ،ج  .)226 :6این نظریه هرچند در استدالل به
نظریه الحاق اضطرار به اکراه نزدیک است ،اما در نتیجه با توجه به این که برای مضطر
حق فســخ قائل نشده ،بلکه تعدیل قرارداد و حذف شــرط گزاف در قیمت را راهکار
صحیح تلقی نموده است ،با آن متفاوت و به نظریه تعدیل نزدیک است.
مالحظه میشــود که وجه مشترک در هر دو نظر ،این است که قرارداد ،خود
بهخود تعدیل میشــود و تعهد مضطر ،چنانچه بیش از ثمنالمثل باشــد ،بر اساس
نظریهی امام خمینی (ره) در صورتی که موجب عسر و حرج شود؛ و بر اساس نظریهی
شیخ طوسی در هر صورت ،به اندازهی آن خواهد بود .نتیجه این که ،در این دو نظریه،
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حق فســخ برای مضطر پیشبینی نشده است .شــاید این نظریه در اندیشهی این دو
فقیه ،به این دلیل باشد که فسخ را نیز نوعی ضرر ،اما برای طرف مقابل میدانند و به
همین دلیل از آن سخنی نگفته و فقط از تعدیل قرارداد سخن گفتهاند.
سوم :فقیهی دیگر در همین راستا معتقد است ،چنانچه مالک از طرف معامله
که مضطر است ثمن اجحافی و غیرمنصفانه مطالبه نماید ،دو فرض متصور است.
فرض نخســـت این اســـت که اگر مضطر حتی با توسل به حاکـــم بتوانـد
مـــالک را به قبول قیمـت منـصفانه مجبور نـــماید ،باید چـنین کند .یعنی حـاکم
میتـــواند او را مجـــبور کنـد که قیمت غیرمنـصفانه را ثمـــن معـامله قرار نـدهد
(ســـیستانی ،ج  .)137 :1416 ،3از عبارت این فقیه معاصر اســتنباط میشــود که
توســل به حاکم یکی ار راهکارهای وادارکردن طرف معامله به منصفانه کردن قرارداد
در وضعیت اضطراری است ،اما از راهکارهای دیگر سخنی نگفته است؛
فرض دوم این اســت که ،چنانچه نتواند به هر طریقی او را وادار به منصفانه
کــردن قــرارداد نماید ،باید قیمــت قراردادی و مــورد توافق را بپــردازد؛ حتی اگر
غیرمنصفانه و اجحافی باشد و چنانچه قادر به پرداخت آن نباشد ،در ذمهی وی باقی
میماند (سیستانی ،1416 ،ج .)137 :3
سزاوار است که از این اندیشمند پرسیده شود اگر شخص بتواند از طریق حاکم
یــا به طریق دیگری مالک را به انعقاد قرارداد منصفانه اجبار کند و این عمل منافاتی
با اصل تســلیط ندارد و با حاکمیت اراده نیز در تعارض نیست؛ چرا در فرضی که این
قدرت مث ً
ال به دلیل عدم دسترسی به حاکم فراهم نباشد ،باید ملزم به قراردادی باشد
که غیرمنصفانه اســت؟ آیا دسترسی بعدی به حاکم نمیتواند و نباید موجب دخالت
وی در منصفانه کردن قرارداد شــود؟ آیا سپردن منصفانه کردن قرارداد به حاکم ،که
در جوامع منظم امروزی دسترســی به آنان ،اگر غیر ممکن نباشــد سهل نیست ،قرار
دادن مضطر در اضطرار و تحمیل پیامدهای ســنگین آن نیست؟ آیا حاکم نمیتواند
نقش خــود را پیش از انعقاد چنین قراردادهایی پیشبینی و با وضع قوانین الزامی یا
حتــی تعیین قیمتهای منصفانه در قراردادهای اضطراری ایفا نماید؟ آیا نقش حاکم
در جوامع گســتردهی امروزی میتواند محدود به مراجعهی موردی و حضوری افراد
مضطر در تعدیل قرادادهای غیرمنصفانه باشد و آیا چنین امری امروزه مقدور است؟

هنوز این ســؤال ذهن را به خود مشــغول میکند که اگر حاکم بتواند پیش
از انعقــاد قــرارداد چنین کاری را انجــام دهد ،چرا نتواند پــس از آن چنین کند؛ و
اگرحاکمیت اراده مانع چنین اقدامی از سوی حاکم است ،چرا پیش از انعقاد قرارداد،
این اصل مانع اقدام حاکم نیست؟ اگر اصل تسلیط موجب صحت قرارداد غیرمنصفانه
گردد ،این اصل پیش از انعقاد قرارداد هم باید چنین کند.

 .1مادهی  10قانون مدنی« :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند ،در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد نافذ است».
مادهی  975قانون مدنی« :محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخالف اخالق حسنه
بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به
موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد».
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 .3-4-3پیشینهی تعدیل قرارداد اضطراری در قوانین موضوعه
شرایط مندرج در عقد در خصوص موضوع ،به منزلهی قانون حاکم بر طرفین
قرارداد اســت و تخلف جز در مواردی که در قرارداد یا قانون پیشبینی شــده است،
مجاز نیســت .هرگونه تغییر در مفاد قرارداد نیــز جز با تراضی ارادههایی که آن را به
وجود آوردهاند ،ممکن نیست .همین امر اقتضا میکند که قانونگذار نیز جز در صورت
ضرورت ،آن را دســت خــوش تغییر ننماید و ارادهی حاکم بر قــرارداد را پاس دارد.
طرفین قرارداد نیز مکلف اند در ایجاد آن ،اصول مســلّم حقوقی و اخالقی را رعایت و
از قواعد آن پیروی نمایند (مواد  10و  975قانون مدنی) 1.تخطی از این قواعد مسلّم،
تجاوز به حریم و حوزهی نظم و یا اخالق عمومی محســوب میشود .در جمع این دو
ضرورت ،باید گفت که علیاالصول ،قانونگذار قادر به تغییر مفاد قرارداد نیست ،مگر
آن که مصالح اجتماعی ،از جمله عادالنه کردن قرارداد و یا حمایت از طرف ضعیف و
زیاندیدهی قرارداد ،دخالت دولت را ایجاب نماید.
گاه قــرارداد در مرحلهی انعقاد ،غیرعادالنه و اجحافی نیســت ،بلکه در روند
اجرا و به دلیل تغییرات اقتصادی ،شرایط حاکم بر اجرای آن چنان دشوار و ظالمانه
میشــود که انصاف ،الزام به اجرای آن را نمیپذیرد .این تغییر شرایط قرارداد ،گاه با
توافق مجدد در زمان اجرا یا پیشبینی آن در زمان انعقاد قرارداد و به صورت شــرط
ضمــن عقد صورت میگیرد ،که این فــرض به دلیل قراردادی بودن ،موضوع بحث ما
نیســت؛ و گاه با دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم قانونگذار ،تعدیل صورت میگیرد.

حمایتاز مضطر در معامالت اضطراری؛ مبانی و ...

به دیگر ســخن ،گاه قانونگذار با دخالت مستقیم در قراردادها گاه با دادن اختیار به
دادرسان ،محتوای قرارداد را متحول مینماید .در این قسمت ،نخست تعدیل مستقیم
به حکم قانونگذار ،تعدیل غیرمستقیم توسط قاضی یادآوری میگردد.
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الف) تعدیل قانونی مستقیم
در این روش ،قانونگذار به طور مستقیم اقدام به تغیـیر شرایط و مفاد قرارداد
مینماید که غالبـــاً این اقدام ،در وضعیتهای خاص اجتماعی از قبـــیل جنـگ رخ
میدهـد .نتـــایج ناگوار چنـین حوادثی ،گاه اجـــرای قرارداد مـطابق آنچه پیـش
از این رخداد پیشبینی شـــده بود را چنان دشـــوار میکنـد که ظالمـانه مینماید
(بیگدلی .)363 :1386 ،این وضعیت ،راه را برای سوءاستفادهی یک طرف از وضعیت
اضطــراری و درماندگی طرف دیگر باز میکند .وجه مشــترک تمــام این مصادیق،
اضطراری بودن وضعیت یک طرف قرارداد است که قانونگذار با وضع قانون سعی در
تعدیل قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از اضطرار کرده است.
به موجب آییننامهی تعدیل مالاالجارهی مســتغالت مورخ  ،1324/7/28به
رغم انقضای مدت اجاره ،قرارداد به درخواســت مستأجر قابل تمدید 1یا فسخ 2و حتی
در خصوص میزان اجاره بها 3قابل تمدید بود .این آییننامه تحت تأثیر شرایط جنگی
 .1مادهی « :3موجر حق دارد در موارد زير با شخصي كه عين مستاجره در تصرف او نميباشد ،عقد اجاره منعقد
نمايد:
الف) در صورتيكه مورد اجاره نوساز بوه و قب ً
ال در اجاره كسي نبوده باشد.
ب) در صورتيكه مورد اجاره در تصرف مالك باشد.
ج) در صورتيكه در نتيجه اجرای حكم و يا با رضايت از مورد اجاره مستاجر خارج شده باشد».
 .2مادهی « :12در موارد زير مستاجر ميتواند اعالن بطالن يا فسخ اجاره را تقاضا كند:
 -1در مورديكه عين مستاجره تلف شده و يا قابل استفادهاي كه منظور از اجاره است نباشد.
 -2در مورديكه مطابق شــرایطي كه بنفع مســتاجر در اجارهنامه گذاشته شده است ،حق فسخ مستاجر تحقق
پيدا كند.
 -3در صورت فوت مســتاجر در اثناء مدت اجاره به شــرط آنكه ورثه نتواند د رمورد اجاره شغل مورث خود را
ادامه دهند و حق واگذاري عين مستاجره را به ديگري نيز دارا نباشند.
 -4در مورديكه مستاجر اثبات كند كه در اثر قوه قاهره قادر به استفاده از مورد اجاره نميباشد».
 .3مادهی « :7در صورتيكه مالاالجاره مســتغالت مشــمول مادهی  1از حداكثري كه اين آیيننامه اجازه داده
است تجاوز كند هيأت رسيدگي به تقاضاي ذينفع تا حداكثر ميزان مجازات را تقليل خواهد داد و در صورتي كه
مال االجاره مســتغالت نامبرده كمتر از ميزان مزبور باشد موجر نسبت به زمان بعد از انقضاء مدت اجاره ميتواند
درخواست تعديل آنان را تا ميزان مجاز نمايد».

« .1هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کاال و خدمات ،که موجب کاهش عرضه یا پایینآوردن
کیفیت ،یا افزایش قیمت شود ،جرم محسوب میشود».
« .2هرنوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضهكننده ،واسطه فروش با مصرفكننده كه به موجب آن تمام يا
بخشي از تعهداتي كه عرضهكننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ساقط نمايد ،يا به عهده
واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود ،در برابر مصرفكننده باطل و بالاثر ميباشد .تبصره :انعقاد هر نوع
قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده( )10قانون
مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است».
 .3با این که در ادبیات حقوقی کشــور ما ،بطالن نســبی موضوع جا افتادهای نیســت و بیشتر در ادبیات حقوقی
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جنگ جهانی دوم بوده است (امیری.)66 :1378 ،
 در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ،1356جز در مواردی که بر اساسمادهی  14این قانون ،موجر میتوانست تخلیهی عین مستأجره را درخواست کند ،در
سایر موارد ،به رغم انقضای مدت اجاره ،عین مستأجره در صورت عدم تمایل مستأجر
به تخلیه ،همچنان در تصرف وی باقی میماند .در مادهی  30این قانون مقرر شــده
اســت « کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای
مقــررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبــات در دادگاه بالاثر وباطل اعالم خواهد
شــد» .از این رو ،با اعالم بطالن شــروط قراردادی ضمن عقد اجاره و پذیرش صحت
اصل قرارداد ،قانونگذار در قرارداد اجاره و شروط آن تعدیل کرده است.
 از جملــه قراردادهایی که قانونگذاران حساســیت زیادی برای حمایت ازطرف مضطر آن دارند ،قانون کار اســت که حداقــل حمایتهای الزم را برای کارگر
اعمال میکند .از آنجا که احتمال سوءاســتفادهی طرف قوی یعنی کارفرما از وضعیت
اضطراری کارگر و از بین بردن حداقلهای حمایت قانونی از وی وجود دارد .در مادهی
 8این قانون مقرر شــده است «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن ،در
صورتی نافذ خواهــد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون
منظور ننماید» .در نتیجه قانونگذار فقط شــروط قراردادی که حداقلهای حمایتی
قانون کار را نادیده بگیرد ،باطل اعالم نموده است ،بدون اینکه در صحت اصل قرارداد
تردید کند و در نتیجه به نظریهی تعدیل نزدیک شده است.
 در مــادهی  8قانون حمایت از حقوق مصرفکننــدگان مصوب  1 1388ومادهی  7قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب  2 1386قانونگذار شــروط
قراردادی مغایر با مقررات حمایتی را باطل دانســته اســت ،بدون اینکه اصل قرارداد
را باطل اعالم کند 3.جرمانگاری و یا بطالن اینگونه شــروط ،مبتنی بر نظریه تعدیل

حمایتاز مضطر در معامالت اضطراری؛ مبانی و ...

قرارداد در معامالت اضطراری است؛ زیرا وجه مشترک هر دو قانون فوق این است که
کنندگان موضوع این دو قانــون ،در معامالت با عرضهکنندگان کاال و خدمت
مصرف
ِ
و یا خودرو مضطر محســوب میشوند و در معرض سوءاستفادهی طرف قرارداد از این
وضعیت قرار دارند؛ هرچند گستردگی اقشار مورد حمایت این دو قانون ،تفاوت بارزی
را با ســایر موارد معامالت اضطراری که دارای این ویژگی نیســتند ،ایجاد میکند و
از ایــن جهت ،دخالت قانونگذاردر جهت حمایــت از این گروه قابل توجیهتر به نظر
میرســد ،لیکن همان مبنایی که قانونگذار را در این موارد به حمایت واداشته است،
در تمام معامالت اضطراری وجود دارد و گســتردگی موضوع قوانین یاد شده ،تفاوت
در مبنای حکم را موجب نمیشود.
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ب) تعدیل قانونی غیرمستقیم (تعدیل قضایی)
در تعریف تعدیل قضایی گفته شــده است «تعدیل قضایی ،که در امکان آن،
گفتوگو و تردید فراوان است ،به موردی گفته میشود که دادرس با استناد به شرایط
ضمنــی یا جلوگیری از بیعدالتــی و ضرر یکی از دو طرف ،مفاد قــرارداد را تعدیل
و متناســب با شــرایط میســازد» (کاتوزیان .)73 :1380 ،همچنین نوشتهاند« :اگر
قانونگذار به موجب حکم کلی و به عنوان یک قاعده ،به قاضی اجازهی تجدیدنظر در
قراردادی را بدهد که تعادل آن بر اثر یک حادثهی غیر قابل پیشبینی به هم خورده
است ،از نوع تعدیل قضایی است (حسین آبادی.)122 :1376-77 ،
هــر چند تعدیلی که توســط قاضی صورت میگیرد ،تعدیــل قضایی نامیده
کشورهای غربی مطرح است ،اما از آنجا که هدف صرفاً منتفی کردن انگیزههای سودجویانهی طرف قوی است ،در
یک مورد قانونگذار ایرانی نیز در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد ،بطالن را فقط نســبت به او منظور کرده
است .در مادهی  7قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مقرر شده است «هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم
بین عرضهکننده ،واســطه فروش یا مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی را که عرضهکننده بر
طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ،ســاقط نماید یا به عهده واســطه فروش یا هر عنوان دیگری
گذاشــته شــود ،در برابر مصرفکننده باطل و بالاثر اســت ».مالحظه میشــود که در این ماده ،قراردادهایی که
تولیدکننده یا عرضهکننده با واســطه فروش منعقد میکند و در آن بخشــی از تعهدات عرضهکننده ،از عهده وی
ســاقط و به واســطه فروش منتقل میشود ،نســبت به ثالث آنها ،یعنی مصرفکننده ،فاقد اثر است .همین طور
اگر عرضهکننده یا مصرفکننده ،به طور مســتقیم قراردادی منعقد نماید که اثر آن اسقاط برخی تعهدات مندرج
در قانون در ضمانتنامه باشــد ،باز هم در مقابل مصرفکننده بیاثر است .اثر مثبت بطالن نسبی آن است که اگر
حقوقی در این قرارداد و در مقابل شروط ساقطکنندهی تعهد عرضهکننده برای مصرفکننده در نظر گرفته شود،
در مقابل عرضهکننده قابلیت استناد دارد.

« .1موجر یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجارهبها
را بنماید ،مشروط به اینکهمدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر
در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهبها صادر شــده سه ســالتمام گذشته باشد ،دادگاه با توجه به درصد
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجارهبهاخواهد
داد .حکم دادگاه در این مورد قطعی است».
« .2دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويههاي ضد رقابتي موضوع مواد ( )44تا
( )48اين قانون تحصيل شدهاست از طريق مراجع ذيصالح قضایي».
« .3الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،
ب) منع طرف قرارداد ،توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات
مندرج در آن».
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میشود ،اما تردیدی نیست که تعدیل قانونی محسوب میشود؛ چراکه معیارهای کلی
آن را قانون تعیین کرده و صرفاً تشــخیص مصادیق بر عهدهی قاضی گذاشــته شده
اســت .در واقع ،تجویز تعدیل قضایی توســط قانون صورت میگیرد و منشأ و دستور
آن در قانون اســت( .کاتوزیان ،1380 ،ج  ،)79 :3لیکن اختیارات گسترده قضات در
تعدیل قضایی ،عمدهترین تفاوت آن با تعدیل قانونی اســت (بیگدلی.)347 :1386 ،
بنابرایــن تعدیل قضایی را باید اعمال اختیار تعدیل قرارداد توســط قاضی دانســت.
نمونههایی از این اختیارات در برخی قوانین قابل مشاهده است.
 مادهی  4قانون روابط موجر و مستأجر 1 1356به رغم عدم تمایل موجر بهاســتمرار عقد اجاره ،ضمن حکم به اســتمرار آن ،به قاضی اجازهی تعدیل اجارهبها را
مشــروط به انقضای مدت سه سال از تاریخ استفادهی مستأجر از عین مستأجره یا از
تاریخ مقرر در حکم قطعی ،با جلب نظر کارشناس برای تعیین نرخ عادالنهی اجارهبها،
داده است.
 بند  8مادهی  61قانون اجرای اصل  44قانون اساسی 2نیز به شورای رقابتاختیار میدهد که اضافه درآمد ناشــی از ارتکاب رویههای ضد رقابتی را مســترد و یا
توقیف نماید و در مادهی  51این قانون ،به شــورای رقابت اختیار داده شده است که
در صورتی که حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری موجب اقدامات ضد
رقابتی شــود ،اقدامات حمایتی خاصی را انجام دهد کــه بند «الف» و «ب» 3آن ،به
نوعی تعدیل قرارداد محسوب میشود .در بند «الف» به شورای رقابت اجازه داده شده
است فعالیت حقوق انحصاری را متوقف کند ،یا دورهی اعمال آن را محدود نماید و یا
دســتور به عدم اعمال آن دهد .در بند «ب» به این شورا اجازه داده شده است طرف
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قرارداد را از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن منع کند .اقدامات
یاد شــده که نوعی تعدیل قراردادهای ضد رقابتی است ،در جهت اعمال حمایتهای
قانونی از طرف مضط ِر قراردادهای اقتصادی ،در چرخهی اقتصا ِد مبتنی بر بازار اســت
کــه یکی از طرفین قــرارداد از موقعیت ضعیف طرف دیگر که مضطر به انجام معامله
است ،سوءاستفاده مینماید.
 در مادهی  179قانون دریایی ایران مصوب  ،1343مقرر شــده است« :هرقرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شــده و شرایط آن به
تشخیص دادگاه غیرعادالنه باشد ،ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله
دادگاه باطل یا تغییر داده شــود .در کلیه موارد ،چنانچه ثابت شــود رضایت یکی از
طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شــده اســت و یا اجرت مذکور در
قرارداد به نســبت خدمت انجام یافته ،فوقالعاده زیاد یا کم است ،دادگاه میتواند به
تقاضای یکی از طرفین ،قرارداد را تغییر داده یا بطالن آن را اعالم نماید».
این قانــون که به دادگاه اجازهی تعدیل در محتــوای قراردا ِد عملیات نجات
دریایی را داده اســت ،از مصادیق بارز حمایت قانونگــذار از مضطر و تعدیل قرارداد
اضطراری است.
 .3-4-4پاسـخ به شـبهات احـتمالی در خـصوص تعـدیل قـرارداد
اضطراری
در این قسمت برآنیم تا به ســؤاالت احتمالی فراروی نظریهی ارائه شده؛ هر
چند پاســخ تفصیلی به موضوع مجال بیشتری میطلبد ،به اندازهی وسع مجال و به
اختصار پاسخ دهیم.
نخست :ممکن اســت ذهن خوانندهی گرامی با این ســؤال به خود مشغول
شود که نظریهی ارائه شده را چگونه میتوان در سازگاری با مادهی  206قانون مدنی
دانست که معامالت مضطر را صحیح تلقی نموده است؟
در پاســخ میتوان گفت که تئوری تعدیل قرارداد منافاتی با صحت آن ندارد؛
چرا که تنها در فرض صحت آن اســت که حکم به تعدیل ،جایگاه مییابد؛ همانطور
که اعتقاد به فســخ قرارداد به دلیل تئوری اکراه و یــا غبن با صحت قرارداد منافاتی
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ندارد .از طرف دیگر اگر اجحاف در شرایط قرارداد را نوعی ظلم تلقی کنیم که حرمت
آن در اســام مسلّم و از مســتقالت عقلیه محسوب میشود ،در این صورت با تئوری
شــرط نامشــروع و بطالن آن ،پذیرش اعتقاد به صحت قرارداد بدون شرایط اجحافی
دور از ذهن نمینماید و بر همین اساس است که نظریهی تعدیل قرارداد قابل توجیه
خواهد بود.
دوم :ممکن است گفته شود که شرایط قراردادی هر چند اگر اجحافی باشند،
به دلیل اینکه مورد تراضی طرفین قرار گرفتهاند ،به حکم آیهی تراضی 1از شــمول
ظلم که حرام مســلّم اســت خارج بوده و در نتیجه نمیتوان اینگونه شرایط را حرام
دانست و برای بطالن آن به شرط غیرمشروع استناد کرد.
در پاســخ باید گفت که آیهی تراضی از شــروط اجحافــی منصرف بوده و یا
حداقل در شــمول آیه بر چنین شروطی تردید است که در این صورت باید اصل عدم
را جاری دانست؛ افزون بر اینکه شدت تنفر شارع از ظلم و مصادیق آن به حدی است
نصی بر پذیرش آن
که در کمترین شــائبهی آن نیز احتمال نفرت هست ،مگر اینکه ّ
نصی مفقود و یا حداقل ،در
وجود داشــته باشــد که در موضوع سخن ما وجود چنین ّ
داللت آن شبهه وجود دارد.
سوم :ممکن است ایراد شود که قاضی حق ندارد در مقام داوری برای طرفین،
یک وضعیت حقوقی جدید ایجاد کند ،بلکه وظیفهی او ،تفســیر قراردادی اســت که
منعقــد نمودهاند .اگر قــرارداد موافق قانون بود ،باید همــان را اجرا کند و چنانچه
مخالــف آن بود ،وظیفه دارد از اجــرای آن خودداری نماید .حکم به اســترداد مابه
التفــاوت موضوع معامله به طرف مضطر ،تکلیف جدیدی اســت که در قرارداد نبوده
است.
در پاســخ به این اشکال میتوان گفت که حذف شــروط زیانبار قراردادی،
یک معاملهی جدید نیست ،بلکه قرارداد با همان چارچوب اولیه حفظ میشود و مثل
بطالن شــرط نامشروع و حذف آن از قرارداد ،با حفظ اصل قرارداد ،شروط تحمیلی و
نابرابر از آن حذف میگردد .این راه حل با اصل صحت و لزوم قرارداد نیز ســازگاری
بیشتری دارد.
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برآمد
تئوری پیشنهاد شده این است که ،به مضطر حق تعدیل قرارداد داده شود ،نه
حق فسخ آن .مزایای این تئوری عبارتند از:
 -1با اصل صحت قرارداد و مادهی  206قانون مدنی بیشــترین ســازگاری را
دارد و گزندگی نظریهی صحت مطلق قرارداد اضطراری را نیز با خود ندارد؛
 -2با اصل لزوم قراردادها حتیاالمکان معارضه نمیکند؛ چرا که در تعدیل با
اندک تغییری در مفاد و محتوای آن  ،قرارداد منعقد شده الزم االجرا تلقی میشود؛
 -3بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد ،جمع میشود؛ همان طور که
گفته شد ،فســخ قرارداد ممکن است به زیان طرف مقابل تمام شود ،ولی در تعدیل،
ایــن زیان منتفی اســت .از این طریق ،ضرر وارده بر مضطر که ناشــی از عدم تعادل
عوضین و یا ناشــی از تحمیل شروط نابرابر است ،منتفی میشود .از طرف دیگر ،ضرر
ناشی از فسخ قرارداد بر طرف مقابل تحمیل نمیشود و سرانجام بین منافع دو طرف،
حتیاالمکان جمع صورت میگیرد.
 -4حق فســخ قرارداد ،این نتیجــهی اجتماعی را دارد که ممکن اســت از
ناحیهی مضطری که از اضطرار نجات یافته اســت ،موجب سوءاســتفاده شود؛ بدین
ترتیب مضطری که از وضعیت اضطراری خالص شــده است ،با علم به وضعیت جدید
و احتمال تضرر طرف دیگر ،شــروط جدیدی را برای عدم اعمال حق فســخ تحمیل
میکند که طرف مقابل را در وضعیت جدید اضطراری قرار میدهد و از این طریق ،از
حق خیار خود سوءاستفاده مینماید .در نظریه تعدیل ،این احتمال منتفی است؛ چرا
که تنها چیزی که او میتواند پیگیری کند ،به دست آوردن مازاد پرداختی و یا عوض
تعهدات اضافی اســت که از ناحیهی طرف مقابل به او تحمیل شــده است و نه بیشتر
از آن .در صورتی هم که به توافق نرسند ،دادگاه در این خصوص داوری خواهد نمود؛
 -5تعدیل قرارداد این ویژگی مثبت را دارد که از سوءاســتفادههای احتمالی
در آینــده پیشگیری میکند؛ چرا که افراد غیرمضطری کــه در مقام معامله با افراد
مضطر قــرار میگیرند چنانچه بدانند بر قرارداد آنها توســط قانون کنترل صورت
میگیرد ،از استفادهی شروط اجحافی خودداری خواهند کرد و از این طریق ،جنبهی
پیشگیرانهی حکم تعدیل قرارداد نیز جایگاه مییابد.
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