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Abstract
In the revision of French Civil Code on February 10, 2016, a third type of duress was
accepted, according to which it is an abuse of the status of dependence. In the emergence of
this type, regardless of the human phenomenon, external events and conditions also play
roles. The state of dependence may be economic, informational, technological, and
psychological. This kind of duress is known as economic duress. However, our civil law
does not state the issue of whether or not the abuse of the status quo is annexation to duress.
However, efforts have been made by the doctrine to justify it which is not enough.
Therefore, the fundamental question is whether the economic duress enshrined in French
civil law can be accepted in our legal system. The authors of this paper concluded that in
addition to the fact that there is no obstacle to the acceptance of this institution in our law, it
is even considered as one of the gaps in our civil law, which is required to be considered in
future revisions.
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مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در
حقوق فرانسه و ایران
منصور امینی ،1اکبر اصانلو

2

 .1دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه استراسبورگ ،استراسبورگ ،فرانسه
(تاریخ دریافت 9011/30/42 :ـ تاریخ پذیرش)9011/30/44 :

چکیده
در بازنگری  93فوریۀ  4390قانون مدنی فرانسه ،شق سومی از اکراه پذیرفته شد .این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی اسـت کـه در
ایجاد آن ،صرفنظر از پدیدۀ انسانی ،رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند .وابستگی ممکن است اقتصادی ،اطالعاتی ،فنـی ،و روانـی
باشد .این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما دربارۀ اینکه سوءاستفاده از وضـعیت وابسـتگی« abus
 »de l’état de dépendanceملحق به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است .با وجود اینکه تالشهایی از سوی دکترین
برای توجیه آن صورت گرفته است ،کافی به نظر نمیرسد .بنابراین ،پرسش اساسی این است که آیـا اکـراه ناشـی از وضـعیت وابسـتگی
تثبیتشده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقی ایران را دارد یا نه .نگارندگان این پژوهش با مطالعـۀ تطبیقـی بـه ایـن
نتیجه رسیدند که عالوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد ،حتی یکی از خألهای قانون مدنی ما نیز تلقـی
میشود که ایجاب میکند در اصالحات آتی مورد توجه واقع شود.

کلیدواژگان
اکراه ،امتیاز به طور آشکار گزاف ،سوءاستفاده از وضعیت وابستگی.



رایانامة نویسندة مسئولosanlu24@gmail.com :
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مقدمه
کد ناپلئون ،که در سال  4081تصویب شده بود ،بعد از دو قرن ،به موجب مصوبۀ قانونی  48فوریۀ
 ،6842مورد بازبینی قرار گرفت و این بازنگری مهمترین اصالحی است که قانون مدنی فرانسهه از
زمان تصویب آن به خود دیده است .بازنگری حقوق تعهدات و قراردادها با توجه به اهمیت آنهها
در اولویت کار قرار داشت که هدف از آن نوسازی و تقویت کارآمدیِ برخی نهادهای حقوقی بوده
است (نوری یوشانلوئی و شاهین  .)686 :4931یکی از موضوعات نوآورانه در این بازنگری تثبیت
سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در مادۀ  4419به موجب قانون اصهالحی شهمارۀ 68 ،6840-601
آوریل  ،6840بوده است و یکی از مصادیق اکهراه تلقهی مهیشهود کهه دکتهرین بهه عنهوان «اکهراه
اقتصادی» 4استعمال میکنند.
مسئلۀ سوءاسهتفاده از وضهعیت اضهاراری و وابسهتگی از قهرنهها پهی

در حقهوق فرانسهه،

بهخصوص در مراودات دریایی ،مارح بوده است؛ تا جایی که دیهوان عهالی آن کرهور در رأی 61
آوریل  4001سوءاستفاده از چنین وضعیتی را اکراه تلقی کرد .همهین رویهه بهی

از یهق قهرن در

حقوق آن کرور ادامه یافت .یکی از چال های اساسی در این زمینهه تهدوین قهانونی بهود کهه در
نهایت در مادۀ  4419این امر محقق شد .در مادۀ اخیر آمده است« :در صورتی که یکی از طرفین از
وضعیت وابستگی طرف مقابل خودش سوءاستفاده کند و با تحمیل تعهدی بر او امتیازی بهه طهور
آشکارا گزاف به دست آورد ،به نحوی که در صورت فقدان چنین اجباری طرف متعاقد بهه چنهین
تعهدی تن نمیداد» 6اکراه واقع میشود .این نوع اکهراه بهرای حمایهت از گهروهههای بههاصهاالح
ضعیف در مقابل طرفهای قویتر در قالب سوءاستفاده از وضعیت وابسهتگی تللهی کهرد .بهدین
ترتیب ،مصوبۀ قانونی  48فوریۀ  6842حقوق قراردادهای فرانسهه اکهراه اقتصهادی را ،کهه حاصهل
تالش سالیان متمادیِ سیستم قضایی و دکترین بود ،در کنار حفظ مدلهای سنتی اکهراه ،بهی آنکهه
خدشهای بر آنها وارد کند ،مورد لحاظ قرار داد.

1. Violence économique
2. Art. 1143 «Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel
se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en
l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif».
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قانون مدنی ایران در مادۀ  682معاملۀ اضاراری را صحیح قلمداد کرده است؛ اما در خصهوص
عقدی که در آن یکی از طرفین از وضعیت اضاراری یا وابستگی دیگری سوءاستفاده کند سهکوت
اختیار کرده است .هرچند حقوقدانان ایران با تأسی از حقوق فرانسه اهمیت موضهوع را بههخهوبی
دریافتهاند و برای نیل به عدالت الحاق سوءاستفاده از اضارار به اکراه را مارح کردهاند (کاتوزیهان
 4)133 :4911در این زمینه بین دکترین ما اتفاقنظر وجود ندارد.
با توجه به اینکه قانون مدنی ایران در عقود و تعهدات ،در برخی مواد ،از مقررات قانون مهدنی
فرانسه تأثیر پذیرفته و همچنین قانون مدنی ما در خصوص سوءاستفاده از وضعیت وابستگی حکم
مسئله را بیان نکرده است ،دو سؤال اساسی پی

میآید :اوالً آیا ضروری اسهت کهه ایهن نههاد در

قانون مدنی ما گنلانده شود؟ ثانیاً بر فرض اینکه چنین ضرورتی احساس شود ،آیا رویکهرد قهانون
مدنی فرانسه در این زمینه مناسب به نظر میرسد؟
بنابراین ،چال

اصلی در ایهن تحقیهق نحهوۀ شهکلگیهری و تکامهل سوءاسهتفاده از وضهعیت

اضاراری یا وابستگی به منزلۀ یکی از فروض اکراه در حقوق قراردادهای فرانسهه و تثبیهت آن در
قانون مدنی آن کرور و قابلیتِ اِعمال و پذیرشِ آن در حقوقِ کرور ایران است .بهرای در

بهتهر

موضوع ،در وهلۀ اول الزم است به جایگاه این موضوع در نظام حقوقی فرانسه پرداخته شهود و در
وهلۀ دوم رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین شود.
جایگاه اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در نظام حقوقی فرانسه
پروژههای مختلف بازنگری در حقوق تعهدات و قراردادها نهادینه شهدنِ اکهراه ناشهی از وضهعیتِ
وابستگی را پیرنهاد کردهاند .در اینلا به دو نمونه از مهمترینِ آنهها ،کهه در باهن خهوی

اکهراه

اقتصادی را گنلاندهاند ،اشاره میشود.
طرح اصالحی کاتاال

2

این طرح یکی از طرحهای معروفِ پی نویسِ بازنگری در قهانون مهدنی فرانسهه بهود کهه تحهت
 .4همانطور که کربونیه ،حقوقدان شهیر فرانسوی ،نیز گفته است در جوامع متمدن ما ،اکراه قهری کمکم کمیاب میشهود و
در اغلب موارد با اکراه هوشمندانه سر و کار داریم (.)Carbonnier 2000: 107
2. Projet Catala: Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.
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سرپرستیِ پییر کاتاال ،با مرارکت  91تن از حقوقدانان برجستۀ فرانسه ،مترکل از  91حقهوقدان
دانرگاهی و  9نفر از قضات بازنرستۀ دیوان عالی ،در سال  ،6889شروع شد و در سهال  6882بهه
وزارت دادگستری فرانسه ارائه شد 4.این طرح شامل  214ماده است کهه ههر یهق از حقهوقدانهان
مسئولیت تبیین موادی را بر عهده داشتند .در بند اول از مادۀ  4441-9طرحِ اخیر در تعریهف اکهراهِ
ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی آمده است که اکراه همچنین در صورتی ایلهاد مهیشهود
که «یکی از طرفین تحت تأثیر وضعیت اضاراری یا وابستگی متعهد شود ،چنانچه طهرف دیگهر از
این وضعیت ضعف به نحو آشکاری بهرهبرداری ناروا کند».
تدوینکنندگانِ اکراهِ ناشی از سوءاستفاده از وضعیتِ وابستگی به دو دلیلِ عمده این طرح را در
قانون مدنی گنلاندند؛ از یق طرف خألهای موجود دربارۀ این موضوع در کد ناپلئون جبران شهود
و از طرف دیگر با توجه به اینکه در دهههای اخیر تصمیمات مهم و تأثیرگهذاری از طهرف دیهوان
عالی فرانسه دربارۀ اکراه اقتصادی صادر شده بود الزم بود آثار مثبت تصمیمات قضهایی در قهانون
مدنی تثبیت شود .ازینرو ،پیرنهاد شد سوءاستفاده از وضعیت وابستگی که خأل آن در قانون مدنی
مرهود بود مورد لحاظ واقع شود.
طرح اصالحی فرانسوا تره

2

در این پروژه هم حقوقدانان برجستهای بها سرپرسهتی فرانسهوا تهره ،کهه از اسهتادان بنهام حقهوق
تعهدات نیز هست ،برای تهیه و تنظیم مواد پیرنهادی برای پی نویس قانون مدنی گرد هم آمدنهد.
طرح اخیر در سال  6880شامل  418ماده برای اصالح حقوق تعهدات و قراردادها پیرنهاد شد .در
مادۀ  22این طرح سوءاستفاده از وابستگی اینگونه تبیین شده است« :هنگامی کهه یهق متعاقهد بها
بهرهبرداری از وضعیت اضاراری یا وابستگیِ طرف دیگر یا وضعیت آسیبپهذیری او امتیهازی بهه
طور آشکارا گزاف به دست بیاورد زیاندیده میتوانهد از دادرس تقاضهایِ برقهراریِ ملهددِ تعهادلِ
قراردادی را بکند .در صورتی که برقراریِ ملددِ تعادلِ قراردادی غیهرممکن شهود ،دادرس باهالنِ
عقد را اعالن میکند .او ملموعۀ اوضاع و احوال و بهخصهوص روابه قبلهیِ طهرفین و نهابرابریِ
 .4برای ماالعۀ بیرتر دربارۀ طرحِ اصالحیِ پییرِ کاتاال ← شعاریان و ترابی .4932
2. Projet Terré: pour une réforme du droit des contrats.
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اقتصادیِ متعاقدین را برای صدور حکم در نظر خواهد گرفت ».بنابراین ،در مقایسۀ مهادۀ اخیهر بها
مادۀ  4441-9طرح کاتاال میتوان به چندین تفاوت بارز آنها اشاره کرد:
اوالً ضمانت اجرای سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در طرحِ اصالحیِ اخیر تحت تأثیر اصول
حقوق قراردادهای اروپا «تعدیل عقد» در نظر گرفته شده بود؛ درحالیکه پروژۀ کاتهاال پیهروِ سهنتِ
دیرینۀ حقوق فرانسه ضمانتِ اجرای «باالن نسبی عقد» را پیرنهاد کرده بود.
ثانیاً پروژۀ کاتاال اکراه ناشی از وضعیت وابستگی را در مبحه

4

«عیهوب اراده» گنلانهده بهود؛

«محتوای عقد» 6واقهع شهده بهود و ایهن تفهاوت نمهادین

درحالیکه در طرح فرانسوا تره در بخ
ممکن است دارای اهمیت اساسی باشد.

9

رویۀ قضایی فرانسه

هرچند قبل از بازنگری  48فوریۀ  6842قانون مدنی فرانسه دربهارۀ فرضهیۀ اکهراه ناشهی از وضهعیت
وابستگی سکوت اختیار کرده بود ،در عمل ،رویۀ قضایی این کرور با تصهمیمههای سهازندۀ خهوی
این نقص را جبران کرده بود 1.در این زمینه ،به نمونهای از رأی دیوان عهالی آن کرهور کهه بهه طهور
شفاف و صریح در تثبیت شدنِ اکراهِ اقتصادی در قانون مدنی نق

بیبدیلی ایفا کرد اشاره میشود.

موضوع از این قرار است که خانم « » از سال  4316در شهرکت الروسهه بهواردس مرهلول
فعالیت بوده است .سپس در همان شرکت به عنوان مؤلف فعالیت خوی

را ادامه مهیدههد .در 64

ژوئن  ،4301به موجب عقد معوض ،هر گونه انتفاع از فرهنگ للتی که طراحی و اجرا کرده بود را
به کارفرمای

واگذار میکند .گفتنی است طراحی و اجرای آن اثر کهاری مضهاعف در چهارچوبِ

قراردادش بود .او در سال  4332از شرکت اخراج میشود و در سهال  4331باهالن قهرارداد را بهه
دلیل اینکه در زمان واگذاری حقوق

ارادۀ او معیوب بوده است اعالم میکنهد .سهپس ممنوعیهت
1. Vice du consentement
2. Contenu du contrat

 .9اهمیت تقسیمبندی نمادین آن ها در مبح

ضمانت اجرای فسخ و باالن در حقوق فرانسه بهه صهورت مفصهل بررسهی

شده است.
 . 1تالش زیادی صورت گرفت که به رویۀ قضایی ایران دربارۀ موضوع پژوه

اشاره شود و تلزیهوتحلیل شود .در همهین

جهت ،بیرترِ منابع موجود بررسی شد .ولی متأسفانه آرایی در این زمینه یافت نرد.

203

ادامۀ انتفاع از اثر خوی

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،2پاییز و زمستان 7911

را اعالم و از کارشناس درخواسهت مهیکنهد میهزانِ اجرتهی را کهه از آن

محروم شده است تعیین کند.
در ادامۀ استدالالت دیوان عالی آمده است :نظر به اینکه بهرای پهذیرش ایهن خواسهته (واگهذاری
انتفاع از اثر) موقعیت کارمندیاش او را در وضعیت وابستگی اقتصادی در مقابل شرکت قهرار مهیداد
و با توجه به اینکه فرارهای ناشی از وضعیتِ موجود او را ملبور میکرد بخ هایی از قرارداد را که
با منافعِ خصوصیِ او و مقرراتِ حمایت از حقوقِ مؤلفهان متضهاد بهود بپهذیرد و نپهذیرفتنِ مقهرراتِ
یادشده او را در وضعیت شکنندهتری قرار میداد و با توجه به خارِ واقعی و جدیِ اخهراج کهه جهزء
الینفقِ فضایِ اجتماعیِ حاکم بر شرکت در آن دوره بوده استهه کهه یهق بهرش از جرایهد در اوت
 4301فرارهایی را که شرکت بر کارمندان
بهصراحت از سوی کارفرمای

اِعمال میکرد نران میدهد؛ هرچند در این زمینه هرگهز
4

تهدیدی صورت نگرفته بود ه و همچنین با توجه بهه اینکهه تهرسِ از

دست دادنِ شلل بر ارادۀ او تأثیر میگذاشت و خوف از اینکه شلل
بح

را از دست میدهد به او اجهازۀ

دربارۀ شروطِ واگذاریِ حقوق تألیفیاش را نمیداد و اگر او در وضعیت وابستگی به متعاقد بهه

خودش قرار نمیگرفت میتوانست دربارۀ شروط واگذاری حق و حقوق

مهذاکره کنهد ،شهعبۀ اولِ

مدنیِ دیوان عهالی فرانسهه در رأیِ شهمارۀ  8-46396در تهاریخ  9آوریهلِ  66886اعهالم کهرد« :تنهها
سوءاستفادۀ انتفاعی از وضعیت وابستگی اقتصادی که میتواند اراده را معیوب کند و بهه اکهراه منتههی
شود سوءاستفاده از ترسی است که مستقیم متوجه منافع مرروع شخص میشود».

9

مراهده میکنیم که دیوان بهصراحت عقهدی را کهه در آن یهق طهرف از وضهعیتِ وابسهتگیِ
اقتصادیِ متعاقد به خودش سوءاستفاده کرده باشد ،به دلیلِ عیب در اراده ،ملحق بهه اکهراه دانسهته
است .چون کارفرما او را به علت شرایای که حاکم بوده استثمار میکرده است .این تصمیم دیهوان
در تدوین مادۀ  4419قانون مدنی فرانسه نق

بسزایی داشت؛ اما نکتهای که با مقایسۀ این رأی بها

ف آن کهس تهدیهد شهده باشهد ،اکهراه
 .4به موجب مادۀ  680قانون مدنی ایران « ملرد خوف از کسی ،بهدون آنکهه از طهر ِ
محسوب نمیشود».
er

2. Civ. 1 .3 Avril 2002, n 00-12932, Bull. civ. I .n°108.
3. «Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique,
faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la
personne, peut vicier de violence son consentement».
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مادۀ  4419می توان بیان کرد این است که رأی حاضر اکراه اقتصادی را منهوط بهه «سوءاسهتفاده از
وضعیت اقتصادی» کرده بود؛ درحالیکه مادۀ اخیر از «وضعیت وابستگی» صحبت میکند که دامنهۀ
شمول آن بسیار گستردهتر از رأی اخیر است و صرفاً به وابستگی اقتصادی محدود نمیشود .نکتهۀ
دیگری هم از این رأی قابل استنباط است و آن این است کهه صِهرفِ اینکهه شهخص شهکننده یها
آسیبپذیر باشد برای تحقق اکراه کافی نیست و ضهروری اسهت کهه طهرف دیگهر از وضهعیت او
سوءاستفاده و استیفای ناروا کند.
اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی ،نوآوریِ درخور مالحظه

در بازنگری حقوق تعهدات و قراردادهای فرانسه ،بعد از دو قرن ،تحول بنیادینی که زیروبمِ حقوق
قراردادها را دگرگون کند اتفاق نیفتاد .اما از تحوالت جدید هم غفلهت نرهد .حهال ،پرسرهی کهه
مارح میشود این است که آیا مادۀ  4419قانون مدنی فرانسه اساساً نهوآوری درخهور مالحظههای
محسوب میشود یا خیر.
تأیید دکترین
4

برخی تصویب مادۀ  4419را «نوآوری بزرگ» در حقوق این کرور تعبیر کردهانهد .چهون عبهارت
بهکارگرفتهشده در مادۀ اخیر مبیّن آن است که این وضعیت کامالً متفاوت با اکراه کالسهیق اسهت؛
زیرا شرای ِ تحققِ آن خیلی بدیع اسهت

(2016: 4

 )Pelletو بهیتردیهد یکهی از مقهررات درخهور

مالحظه در قانونگذاری جدید است که برای حمایت از طرفِ ضعیف تدوین شده است .این ماده
از یق طرف جنبری است که «توسعۀ اقتصادی» 6رواب قراردادی را مد نظر قرار میدهد

(Mallet-

 )Bricout 2016: 463و از طرف دیگر برای دسترسی به نوعی تعهادل بهرای اثربخرهی اقتصهادی و
حمایت از طرفِ ضعیف تالش میکند 9.سیاستِ حمایت از طرفِ ضعیف در کدِ ناپلئون پی بینهی
نرده بود و بدین ترتیب ،بر حسب دکترینِ اکراهِ اقتصادی ،یکی از نوآوریها در بهازنگریِ حقهوق
قراردادها بوده است؛ هرچند رویۀ قضایی عمالً دهها سال قبل آن را مورد توجه قرار داده بود.

1. Innovation majeure
2. L’affairisation
3. L’exposé des motifs du projet de loi ratifiant l’ordonnance n 2016- 131 ainsi que le Rapport du
président de la République du 11 février 2016.
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تعدد منابع
مادۀ  4419از یق سو تصویر کاملی از تعهدد منهابع حقهوق جدیهد قراردادهها ارائهه مهیدههد کهه
عبارت اند از رویۀ قضایی و تدوین مقررات اروپایی و بهینالمللهی کهه در بهازنگری قهانون مهدنی
فرانسه به کار رفتهاند و از سوی دیگر این ماده دوگانگی را ،که ویژگی اصالح است ،بیان میکنهد.
این دوگانگی نهتنها با حفظ مدل سنتی قراردادها بلکه با تللیِ یق مهدلِ جدیهدِ قهراردادی ظهاهر
میشود ( .)Mazeaud 2017: 25حفظ مدل سنتی عقود به تدوین رویۀ قضایی منلر شد کهه اسهاس
متون جدید را ترکیل میدهد .بدین ترتیب ،در بازنگری حقوق تعهدات و قراردادهای فرانسهه بهه
مقرراتِ اصولِ حقوقِ قراردادهایِ دیگر کرورهای اروپایی هم توجه شده است.
شرایط تحقق اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی
شرایط وابستگی

وقتی سخن از سوءاستفاده از «وضعیت وابستگی» به میان میآید ،اساساً این پرس

مارح میشهود

که تعریف آن چیست و آیا منظور از وابستگی صرفاً مالی است یا وابسهتگیِ غیرمهالی ههم ممکهن
است به اکراه منتهی شود .فرهنگ واژگان حقوقی کرنو وابستگی را اینگونه تعریف میکند« :فقدان
استقالل عملکرد یق شخص در ارتباط با دیگری ،که ناشی از الزامات مالی یا غیرمالی باشد؛ نظیهر
وابستگی روانی ،عهاطفی ،و غیهره»

(2018: 330

 .)Cornuبنهابراین ،وابسهتگی ممکهن اسهت فنهی،

اطالعاتی ،روانشهناختی ،و روانهی باشهد (.)Loiseau 2016, n 3; Andru et Thomassin 2019: 160
همچنین ،وضعیت وابستگی ممکن است مربوط به سن یا نارسایی 4دیگری باشهد

( Claudel 2016:

 .)460بدین ترتیب ،وابستگی صرفاً مالی نیست؛ هرچند در اغلب موارد ممکن است وابستگی مالی
طرفین بیرتر از دیگر وابستگیها مارح شود.

6

بدین ترتیب ،میتوان گفت پذیرش دامنۀ شمول اکراه نسبت به رویۀ قضهایی قبهل از بهازنگری
 6842صورت گرفته است .چون از این پس نهتنها «سوءاستفاده از وضعیت وابستگی» اکهراه تلقهی
1. Déficience

 .6در برخی مقاالت در حقوق ایران ،اکراه اقتصادی صرفاً به تهدید مالی مقید شهده اسهت کهه صهحیح بهه نظهر نمهیرسهد
(انصاری و مبین .)41 :4900
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میشود ،بلکه هر گونه سوءاستفاده از «وضعیت آسیبپهذیری» 4یکهی از طهرفین ههم مهیتوانهد از
مصادیق اکراه باشد

(2019: 103

.)Porchy-Simon

اگرچه در رأی شمارۀ  42-46121مصهوب سهال  6842در شهعبۀ سهوم دیهوان عهالی ،بعهد از
بازنگری  48فوریۀ  6842و قبل از اجرایی شدنِ آن ،قرارداد منعقده در وضعیتِ وابستگیِ روانهی از
مصادیق اکراه قرار گرفت 6،توسعۀ دامنۀ اِعمال اکراه ،بدون تردید ،اشکاالتی را هم به دنبال خواههد
داشت و باید منتظر رویۀ قضایی جدید ماند و دید که در آینده چه تفسیری از این نوع اکهراه ارائهه
خواهد شد .در نهایت ،به نظر میرسد اکراه ناشی از وضعیت وابستگی شامل محلورین نمیشهود.
زیرا در صورت سوءاستفاده از وضعیت آنها قانونگذار حمایت ویژهای از آنها مهیکنهد و شهاید
نیازی به اِعمال این قاعده دربارۀ آنها نباشد.
همانگونه که در مقدمۀ پژوه

بیان شد ،مادۀ  4419مصوبۀ  6842بهه موجهب قهانون شهمارۀ

 6840-601مورد بازبینی زودهنگام قرار گرفهت و عبهارتِ «در برابهرِ او یها نسهبت بهه او»

( à son

 )égardبه این ماده اضافه شد .دلیل الحاق اصاالح اخیر ایهن بهود کهه مهادۀ اخیهر در نگهارش بهه
«وضعیت وابستگی» اکتفا کرده بود؛ بدون اینکه تصریح کند وابستگی به چهه کسهی بایهد صهورت
گیرد .به بیان دیگر ،آیا وضعیت وابستگی باید نسبت به طرفِ متعاقد صورت پهذیرد یها در مقابهل
شخص ثال

هم ممکن است محقق شود .تفاسیر گوناگونی را میشهد از آن برداشهت کهرد .بهدین

1. Vulnérabilité
2. Cass.3e Civ., 4 mai 2016, n 15-12454.
در این پرونده ،مالق مال غیرمنقول تحت «وابستگی روانی» همسر بدون ازدواج خوی ( )concubinمال خود را بهه یهق

زوج خریدار می فروشد .بعد از مدت اندکی ،خریهداران مهال ابتیهاعی را بهه دوبرابهر قیمهت خریهد بهه شهخص ثهالثی
میفروشند .فروشندۀ اولیه درخواست باالن عقد را به طرفیت همۀ خریهداران ،بهه دلیهل عیهب اراده ،ماهرح مهیکنهد.
دادگاه تلدیدنظر باالن همۀ عقود را بر مبنای اکراه صادر میکند .خریداران اولیه از رأی صادره فرجامخواهی به عمهل
میآورند .دیوان ملدداً همۀ عواملی که دادگاه تلدیدنظر برای صدور رأی بیان کرده بود بررسی میکنهد؛ بههخصهوص
تروی

روانی فروشنده را قبل از فروش و فرار وارده توس معروقۀ او و حضور او هنگام امضای قهرارداد و عوامهل

دیگری که قبل و بعد از فروش وجود داشته است و در نهایت فرجامخواهی خریداران نخستین را رد میکند .بنهابراین،
مراهده میکنیم که دیوان وابستگی روانی را نیز از مصدایق اکراه تلقی کرده است.
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ترتیب ،در مصوبۀ  6842که در  68آوریل  6840به صورت قانون در مللسین تصویب شد تصریح
شد که وابستگی باید «نسبت به» طرف متعاقد به خود صورت گیرد.
آنچه دامنۀ مادۀ اخیر را محدود کرد این بود که مثالً در یق ملموعۀ شهرکتی اگهر شهرکت مهادر از
وضعیت وابستگی متعاقد نسبت به شرکتهای تابعهه یا به بیان دیگر نمایندگیهای ه سوءاستفاده کنهد،
مستوجب باالن نخواهد بود .عالوه بر این ،مادۀ اخیر در مقایسه با پهروژهههای بهازنگریِ کاتهاال و تهره
خیلی محدودتر بود .در واقع ،طهرحِ بهازنگریِ کاتهاال عهالوه بهر سوءاسهتفاده از وضهعیت وابسهتگی و
اضاراری بهرهبرداری از «وضعیت ضعف» 4را هم بیهان کهرده بهود؛ درحهالیکهه پهروژۀ تهره وضهعیت
وابستگی ،وضعیت اضاراری ،و به طور وسیعتر «وضعیت آسیبپذیریِ تبیینشدۀ» 6زیهاندیهده را بیهان
کرده بود .بدین ترتیب ،ممکن بود دو تفسیر از معیار «وضعیت وابستگی» صورت بگیرد.
معنی «مضیق» اینگونه ترریح شده است« :وضهعیت شخصهی کهه آزادی عمله

را در مقابهل

دیگری از دست میدهد؛ وابستگیای که ممکن اسهت مهالی ،روانهی ،اقتصهادی ،تکنولهوژیکی ،یها
عاطفی 9باشد ».در رأی تاریخِ  6886رویۀ قضایی به این نوع وضعیت وابستگی اشاره شده بهود .در
معنی موسع و در زبان رایج ،به افراد سهالخورده «وابسهته» گفتهه مهیشهود و ایهن اصهاالح مبهیّنِ
«آسیبپذیری ذاتیِ» 1یق شخص است .به بیان دیگر ،در این معنا افرادی که از نظر روانی شهکننده
یا بیمار یا سالخورده هستند ،هرچند به شخص دیگری هم وابستگی نداشهته باشهند ،مهیتواننهد از
مقررات مادۀ  4419قانون مدنی منتفع شوند

(.)Chantepie et Latina 2018: 295

سوءاستفاده از وضعیت وابستگی

برای تحقق اکراه ،صرفاً وضعیت وابستگی کهافی نیسهت و ضهرورت دارد کهه طهرف دیگهر از ایهن
وضعیت سوءاستفاده کرده باشد .تا زمانی که از وضعیتِ طرفِ ضعیف کهه در موضهعِ شهکننده قهرار
دارد سوءاستفاده نرده باشد ،با توجه به «اصل غیر قابل نقض بودن قراردادها» 2به سهاختمانِ حقهوقیِ
آن هیچگونه خللی وارد نمیشود .آنگاه که از این وضعیت سوءاستفاده شهود ،ایهن پیکهره خدشههدار
1. Situation de la faiblesse
2. Situation de dépendance caractérisée
3. Affective
4. Vulnérabilité intrinsèque
5. Principe d’intangibilité des contrats
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میشود و به حمایت قانونگذار نیاز دارد .بدیهی است همۀ کسانی که با اشخاص آسیبپهذیر عقهدی
را منعقد میکنند الزاماً متقلب نیستند .بنابراین ،تحقق اکراهِ مادۀ  4419مرروط به این است کهه طهرف
قوی از این وضعیت وابستگی سوءاستفاده کند و امتیازِ آشکارا گزافی را به دست آورد.
کسبِ امتیازِ آشکارا گزاف
مفهومِ امتیازِ گزاف

مفهوم دقیق «امتیازِ آشکارا گزاف» همزمان یهق ضهاباۀ جدیهد و قهدیم در حقهوق فرانسهه تلقهی
میشود ( )Barbier 2016: 49که ریرۀ آن در عدم «تعادل قابل مالحظه» 4است .این وضهعیت عهدمِ
تناسب قابل مالحظه بین حقوق و تعهداتِ طرفینِ عقد است کهه بهه ضهرر طهرف ضهعیف اسهت
( )Guinchard 2019-2020: 364که در عقود الحاقی به آن اشاره شده است.

6

همینطور در بند  4مادۀ  646قانون مصرف فرانسه ،عدم تعادل قابل توجه موجب سوءاسهتفاده
از شروط یق قرارداد میشود .سؤالی که در این زمینه مارح میشود این است که آیا بین اصاالح
«امتیاز آشکارا گزاف» و «عدم تعادل قابل توجه» تفاوتی وجود دارد یا خیر .برخی تالش کهردهانهد
این دو را از همدیگر تفکیق کنند .در تمایز آن ها گفته شهده اسهت کهه مفههوم عهدم تعهادل بهین
تعهدات متعاقدین تا حدود زیادی مفهومی حقهوقی اسهت؛ درحهالیکهه اصهاالح «امتیهاز آشهکارا
گزاف» بیرتر حاکی از مالحظات اقتصادی است

(.)Barbier 2016: 49

این تمایز تا حدودی میتواند درست باشد .چون در اغلب موارد در حقوق تلهارت و قهوانین
مصرف ،که بین تولیدکننده و خریدار راباهای وجود دارد ،توجیهپذیر است .اما این تمهایز را نبایهد
مالق دانست .چون میتوان گفت مادۀ  4419قانون مدنی که «اصاالح مزیت بی ازحد» را به کهار
برده است بین مالحظات اقتصادی و حقهوقی تفکیکهی نکهرده اسهت .نکتهۀ دیگهری کهه بیهان آن
ضرورت دارد این است که قانونگذار در مادۀ  4419مقرر میدارد امتیاز باید به طور آشکارا گزاف
1. Déséquilibre significatif

 .6مادۀ  4414مصوب  48فوریۀ  6842که به موجب قانون  68آوریل  6840اصالح شد مقرر میدارد در قراردادهای الحاقی
«هر گونه شرط عدم مذاکره که به وسیلۀ یکی از طرفین از پی

تعیین شدهه که باع

عدم تعهادل قابهل مالحظهه بهین

حقوق و تعهدات طرفین می شوده کان لم یکن تلقی می شود .ارزیابی عدم تعادل قابل مالحظه مربوط به موضوع اصلی
عقد و تناسب ثمن موضوع تعهد نمیشود».
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و معیاری برای مزیتِ آشکارا در نظر گرفته نرده است و به نظر مهیرسهد دادرس

در این زمینه آزادیِ عملِ بیرتری برای تفسیر این موضوع برای قبول یا عدم قبول داشته باشد.
فروض اِعمال اکراهِ ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در عقود دیگر

مسئلهای که در اینلا مارح میشود این اسهت کهه آیها دامنهۀ شهمول مهادۀ  4419صهرفاً بهه حقهوق
قراردادها محدود است یا مادۀ اخیر قابلیت اِعمال در حوزههای مختلفِ عقود را دارد؟ نظهر بهه اینکهه
میتوان قانون مدنی را قانون مادر همه تلقی کهرد و دیگهر قهوانین خهاص بهه نهوعی وابسهته بهه آن
محسوب میشوند بدون شق مادۀ  419میتواند دامنۀ اِعمال مادی وسیعتری داشته باشد .زیرا از یق
طرف آن همه فرضیههای اکراه را در بر میگیرد 4و به اکراه اقتصادی محدود نیست و از طرف دیگهر
قابلیتِ اِعمال در همۀ عقود ،اعهم از حهوزۀ حقهوقِ تعههدات و قراردادهها و حهوزۀ تلهاری ،را دارد
()Beher-Touchais 2015: 360؛ مانند قرارداد توزیع ،قهرارداد کهار ،قهرارداد قهرض ،قهرارداد مالکیهت
مؤلف ،قرارداد معامالت بازرگانی ،و امثال آن .این ماده حتهی مهیتوانهد در عقهود یهقجانبهه ،ماننهد
ضمان ،نیز اِعمال شود (2015: 747

 .)Ancelبنابراین ،میتوان گفت دامنۀ اِعمالِ اکراهِ سهوءاسهتفاده از

وضعیت وابستگی در قوانین تلاری در مقایسه با حقوق مدنی که دامنهۀ وسهیعتهری دارد بهه مراتهب
ضعیفتر و محدودتر است .چون قوانین تلاری به شکل خاصهی از وابسهتگی محدودنهد .بنهابراین،
همۀ اشخاص ،اعم از حقیقی و خصوصی ،مصهرفکننهده و تولیدکننهده ،در ایهن تقسهیمبنهدی قهرار
میگیرند و چتر حمایت قانونگذار در حوزۀ مدنی برای همه گسترانیده شده است.
ضمانت اجرای ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق کشورهای اروپایی
تعدیل قرارداد

در حالت کلی ،در تدوین مقررات بینالمللی و همینطور در پروژههای مختلف بازنگری ،در رویهۀ
قضایی نیز سوءاستفاده از وضعیت وابستگی ملحق به اکراه دانسته شده بود .ضهمانت اجهرای ایهن
نوع از اکراه باالنِ نسبیِ عقد از طریق دعویِ باالنِ نسبی نهزد مراجهع قضهایی اسهت (
28

Mazeaud

)2017:؛ اما در مقررات برخی کرورها ،در صورت سوءاستفاده از وضهعیت وابسهتگی ،تعهدیل

قرارداد پیرنهاد شده بود؛ از جمله در مادۀ  22پروژۀ بازنگری تره تعدیل قرارداد در اولویت کهاری
1. Rapport au président de la république.
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این نهاد قرار گرفته بود ،به نحوی که در صورت برقرار نرهدنِ ملهددِ تعهادلِ قهراردادی از طریهق
تعدیل باالنِ عقد مارح میشد که بر مبنای آن دادرس میتوانست برای برقراریِ ملددِ تعهادل در
محتوای عقد مداخله کند که در نهایت این ضمانت اجرا مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفت.
مادۀ اخیر منابق با بندهای  6و  9مادۀ  1:483اصول حقوق قراردادهای اروپاست که این امکان
را به دادگاه میدهد که بنا به تقاضای زیاندیده عقد را در صورت امتیاز گزاف و غیرعادالنه تعدیل
کند .دادگاه در صورتی به تعدیل قرارداد حکم خواهد داد که با توجه به اوضاع و احوال این شهیوه
برای جبران خسارت مناسب باشد (شعاریان و ترابی .)684 :4934
ایرادی که به مادۀ اخیر وارد میشهود ایهن اسهت کهه در تیتهر مهاده از «سهود گهزاف و امتیهاز
غیرمنصفانه» بح

شده و مرز آن با عیوب رضا بهروشنی مرخص نرده است .مادۀ  1:483قرابتهی

هم با مادۀ  1:681از بخ

دوم قواعد مرهتر چهارچوب مرجهع دارد کهه از مهادۀ  9:484اصهول

قراردادهای تلاری بینالمللی الهام گرفته است .مادۀ  1:681قواعد مرهتر چهارچوب مرجهع 4دو
شرط همزمانی را برای زیر سؤال بردن عقدی که تعادل آن به هم خورده مقرر داشته اسهت .شهرط
اول ضعفِ یکی از طرفین است که باید در یق وضهعیت وابسهتگی نسهبت بهه طهرف متعاقهد بهه
خودش باشد یا راباهای مبتنی بر اعتماد با او داشته باشد یا در وضعیت فرارِ اقتصادی یا نیازههای
ضروری یا ناآیندهنگری ،ناآگاهی ،بیتلربگی باشد یا فاقد اهلیت برای مذاکره بوده باشد .بنهابراین،
مراهده میکنیم که دامنۀ شمول آن بسیار گسترده است .مادۀ اخیر وابستگی اقتصادی را وابسهتگیِ
روانی قلمداد میکند .شرط دوم مربوط به امتیاز بهدستآمده است که باید گزاف یا ناعادالنه باشهد.
امتیاز گزاف با یق محاسبۀ سادۀ ریاضی نسبت به ثمن معمولی در عقودِ مرابه مرهخص مهیشهود
( .)Cabrillac 2016: 94بدین ترتیب ،برخی از کرورها برای یکنواخهتسهازی قهوانین خهوی

بها

 .4چارچوب مرتر مرجع در دو طرح ارائه شد .اولین پروژه با سرپرستی  Von Baدر بان گروهِ ماالعات قانون مهدنی اروپها
مهیا شد .این طرح به طور وسیعی از اصول حقوق قراردادهای اروپا الهام گرفتهه بهود .دومهین طهرح در چهارچوب گهروه
ماالعات حقوق مدنی اروپا مهیا شد .این طرح ملموع مقررات قانونی و رویۀ قضایی را کهه قهبالً در حقهوق قراردادههای
اروپا تثبیت شده بود گردآوری میکرد .ملموع کارها و گروههای تحقیق در دو طرح در چارچوب مرهتر مرجهع پیونهد
خورد ) .)Cabrillac 2016: 12در واقع ،هدف چارچوب مرتر مرجع یکنواختسهازی مقهررات و حقهوق خصوصهی
اروپاست (برای ماالعۀ بیرترِ طرح چارچوب مرتر مرجع ← شعاریان و ترابی ،حقوق تعهدات.)23 :
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مقررات اروپایی و بینالمللی تعدیل را پیرنهاد کردهاند .ایهن ضهمانت اجهرا از ابعهاد دیگهری ههم
میتواند مفید واقع شود که در مباح

آتی به این موضوع اشاره شده است.

فسخ و بطالن

برخی از کرورها در حقوق اروپایی ،در صورت سوءاستفاده از ضعف ،ضهمانت اجهرای فسهخ بهه
لحاظ غبن را پی بینی کردهاند .مثالً ،در مادۀ  4110قانون مدنی ایتالیا ،در صورت نبود تناسب بهین
تعهدات طرفین که ناشی از ضعفِ یکی از آنها باشد ،هر گهاه غهبن بیرهتر از نصهف باشهد ،عقهد
میتواند باطل شود .در قانون تعهدات سوئیس نیز همین رویه پی

گرفته شده است .در مهادۀ ،64

سوءاستفاده از اضارار با توجه به فاکتورههای سهن و نسهنلیدگی و بهیتلربگهیِ مضهار سهزاوار
انحالل دانسته شده و در صورت نبود تناسب بین تعهدات طرفین عقد در قالب غبن فسخ میشود.
بند  4مادۀ  99قانون مصوب  66نوامبر  4328دربارۀ تعهدات بللارستان هم باالن عقهد منعقهده را
به دلیل اضارار شدید ،به شرط ضرر آشکار ،امکانپذیر میکند.
برخی از کرورها در حقوق اروپایی ضمانت اجرای باهالن نسهبی را پذیرفتههانهد .مهثالً ،مهادۀ
 4664رومانی نیز ضمانت اجرای اکراه اقتصادی را در قالب غبن بیان میکند؛ به نحوی که یکهی از
طرفین از وضعیت اضاراری یها فقهدان تلربهه یها ناآگهاهیِ دیگهری بهرای تحمیهل شهرط بهه او
بهرهبرداری کند.
مادۀ  4419قانون مدنی فرانسه ،که کموبی

میراثدار رویۀ قضایی و بهخصهوص رأی صهادرۀ

 6886است ،به دادرس امکان مداخله برای بازنگری در عقد را نمیدههد و دادرسهی کهه بهه خهود
اجازۀ تعدیل قرارداد را میدهد آشکارا عقدی را که برای طرفینْ حکم قانون دارد نقض میکند .بهر
اساس مادۀ اخیر ،در صورت تحقق چنین اکراهی ،دادرس فق میتواند باالن نسبی عقد را اعهالم
کند .در نهایت ،قانونگذار فرانسه ،همانطور که در پروژۀ بازنگری کاتاال پیرنهاد شده بود ،باهالن
نسبی را میپذیرد .اشکالی که ممکن است به مادۀ اخیر وارد شهود ایهن اسهت کهه اکهراه ناشهی از
وضعیت وابستگی در زیرملموعۀ عیوب رضا آورده شده است .ولی جایگاه واقعهی آن در مبحه
محتوای عقد است؛ همانطور که در طرح بازنگری تره سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در مبح
محتوای عقد گنلانده شده بود.
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حال سؤالی که ممکن است طرح شود این است کهه چهه فرقهی مهی کنهد کهه اکهراه ناشهی از
سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در مبح

عیوب رضا واقع شود یها محتهوای عقهد .ایهن تفهاوتِ

نمادینِ جزئی ممکن است مهم باشد و آثار عملی به همراه داشهته باشهد .پاسهخ بهه ایهن سهؤال را
میتوان در دو نکته خالصه کرد .نکتۀ اول ،اگر اکراه ناشی از وضعیت وابسهتگی بهه عنهوان عیهب
رضا تلقی شوده که مادۀ  4419قانون مدنی فرانسه آن را مورد توجهه قهرارداده اسهتهه ،نتیلهۀ آن
اباال نسبی عقد در صورت وضعیت وابستگی خواهد شد و دادرس برای کاربست تعدیل انتخهاب
عملی ندارد .بنابراین ،او باید با توجه به جمیع جهات قضیه بر اکراهی بودن موضوع حکهم صهادر
کند یا دالیل و استدالالت شخص مضار را ناکافی بداند و بر تداوم عقد نظهر داشهته باشهد .نکتهۀ
دوم ،اگر اکراه ناشی از وضعیت وابستگی را در مبح

محتوای عقد قرار دهیم ،میتواند ابزاری در

دست دادرس باشد که تعادل قراردادی را ایلاد کند و این امکان را میسر کند که در صهورت عهدم
توازن از مکانیسم تعدیل استفاده کند.
جایگاه اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق ایران

با بهرهگیری از فقه غنی ،قانون مدنی ایران در مواد مختلف 4به فروض گوناگون اکراه اشهاره کهرده
است .حقوقدانان ایران نیز در سایۀ همین مقررات و متون فقهی به صورت مفصل به بررسی ابعهاد
گوناگون اکراه ،اعم از مادی و معنوی ،پرداختههانهد .حقهوقدانهان تهالشهها و مبهاحثی را دربهارۀ
سوءاستفاده از وضعیت اضاراری صورت دادهاند ،ولی کافی به نظر نمیرسد .قهانون مهدنی ایهران
هم تعریفی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی یا اضاراری ارائه داده و صرفاً در مادۀ  682صحت
معاملۀ اضاراری را بیان کرده است .مادۀ  413قهانون دریهایی ایهران اقتباسهی از مقهررات دریهایی
فرانسه است .اما این مسئله را پی بینی کرده است .همینطور ،سوءاسهتفاده از وضهعیت اقتصهادی
مسل (عبدیپور  )462 :4900در حقوق رقابت در مادۀ  12قانون اجرای سیاستهای کلهی ،اصهل
 11قانون اساسی ،پی بینی شده که گامی مثبت در این مسیر است.

6

 .4در مواد  ،681 ،689 ،686و  682به فروض مختلف اشاره شده است.
 .6مادۀ  12قانون اخیر مقرر میدارد اعمال ذیل که به اخالل در رقابت منلر میشوند ممنوع است:
ط) سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسل .
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دیدگاههای مطروحه
صحت معامله

برخی حقوق دانان معاملۀ اضاراری را صحیح تلقی کرده اند .ولی دربهارۀ سوءاسهتفاده از وضهعیت
اضاراری اظهارنظر نکردهاند (امامی  .)614 :4932بعضی دیگر با توسل به یق مثال سوءاستفاده از
وضعیت اضاراری را از دامنۀ شمول اکراه خارج کردهاند« :اگر تهدیدِ صورتگرفته برای پرداخهتِ
مبلغ از وضعیت اقتصادی یا اجتماعی ناشی شده باشد و مضار برای فراهم کردنِ آن خانۀ خهوی
را بفروشد ،اکراه صورت نگرفته است( ».شهیدی .)698 :4932
مثال دیگری که دربارۀ این مسئله بیان شده این است که «اگر کارگران کرتی از مسافران کرتیِ
دیگر که در دریا با خار جدی مواجه شده باشد درخواست مبلغ گزافی کنند که آنهها را از خاهر
نلات دهند ،معامله اکراهی نبوده و اضاراری محسوب میشود و قابلیتِ اباال را به خاطر اضارار
ندارد؛ هرچند به عللِ دیگره اگر موجود باشده بتوان معامله را فسهخ کهرد( ».عهدلالسهلانه :4932
 .)466به نظر میرسد منظور نویسندۀ محترم از علل دیگری که بتوان معاملۀ اضاراری را فسخ کرد
استفاده از خیار غبن بوده و این مالب از رویکرد حقوق تابیقی قابل استنباط است.
نکتۀ حائز اهمیت دیگر دربارۀ مثال اخیر این است که در ابتدا اکراه اقتصادی منبعه

از مهراودات

دریایی بود و مخاطراتی که در سفرهای دریایی برای بازرگانان ایلاد میشهد کهمکهم ایهن دیهدگاه را
تقویت کرد که از آنها حمایت ویژهای به عمل آید و بذر این نهاد بهرای حمایهت از طهرفِ ضهعیف
کاشته شد؛ طرفی که از موقعیتِ او سوءاستفاده شده است .این دیدگاه در دو سدۀ اخیهر بهارور شهده
است و هنوز هم با هدف غاییِ خوی

فاصله دارد .در نهایت ،برخی دیگر مالق معاملۀ اضهاراری را

صحیح دانستهاند و این اطالق را شامل سوءاستفاده هم میداننهد (بزرگمههر  .)144 :4932ایهن گهروه
برای توجیه دیدگاه خود به مادۀ  682قانون مدنی استناد میکنند؛ ولی حقهوق کنهونی صهحت مالهق
معامالت اضاراری را ،که از وضعیت شخص متعاقد سوءاستفاده شده است ،نمیپذیرد.
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادیِ مسل به یکی از روشهای زیر است:
)...( .4؛  .6تحمیل شرای قراردادی غیرمنصفانه.
) کسب غیرملاز ،سوءاستفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص:
)...( .4؛ )...( .6؛  .9سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثال .
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بسیاری از نظریات یادشده که در حقوق ایران مارح شده است مربوط به دهههای خیلهی قبهل
است که اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابسهتگی تها حهدودی ناشهناخته بهوده اسهت و بها
مقتضیاتِ فعلی همخوانی ندارد و از منظر حقهوقی و اجتمهاعی خلهل ویهژهای بهه صهحت چنهین
معامالتی وارد است .انتظار میرود در آیندهای نه چندان دور ،به کمهق دکتهرین ،سیسهتم قضهایی
ایران هم به این مسئله ورود کند و تصمیمات مناسبی اتخاذ کند.
فسخ معامله

برخی از حقوقدانان ایران ،به تأسی از حقوقدانان برخی از کرورهای اروپایی ،کوشیدهاند عقهدی
را که در آن از وضعیت مضار سوءاستفاده شده است ،به دلیل اینکه بهین تعههدات طهرفین تعهادل
وجود ندارد ،با توسل به غبن توجیه کنند و در نتیله ،در صورت وجودِ غبنِ فاح  ،ملبون اختیار
فسخ عقد را داشته باشد (صفایی .)461 :4931
تئوری اعاای خیار فسخ به مضارْ طرفداران جدی نیز پیدا کرده اسهت کهه کاربسهتِ آن را در
حقوق ایران مناسب میدانند .عمدهترین استدالل آنها مبتنی بهر ایهن اسهت کهه اعاهای خیهار بهه
زیاندیده ماابق قاعده بوده و مبنای آن ورودِ ضررِ نارواست کهه بهه زیهاندیهده تحمیهل مهیشهود
(باریکلو  .)93 :4906در مقابل ،بعضی دیگر اِعمال خیارِ غبن در حقوق ما را غیرمفید دانستهانهد و
استدالل میکنند خیار غبن ابزاری است که به زیاندیده داده میشود تا بدین طریهق ضهررِ وارده را
جبران کند .اما در معامالت اضاراری شخص مضار بهخوبی از غبن خوی

آگاه است ،لهیکن بهه

منظور احتذار از ضرری دیگر آن را میپذیرد (کاتوزیان 246 :4911؛ محققداماد و همکاران :4939
 .)498به همین دلیل ،این گروه اِعمال آن را در حقوق ایران توصیه نمیکنند .به نظهر مهیرسهد در
وضعیت کنونی ضمانتِ اجرایِ فسخِ عقد در حقوق ایران مالوبیت نداشته باشد؛ به دلیل اینکهه در
قانون مدنی ایران دربارۀ سوءاستفاده از وضعیت وابستگی قاعدۀ خاصی وجود ندارد تا با توسل بهه
آن بتوان به دیدگاه روشنی دست یافهت .دکتهرین ههم عمهدتاً ایهن مبحه

را از حقهوق اروپهایی،

بهخصوص حقوق فرانسه ،مقتبس کردهاند .غبن در حقوق برخی از کرورها پی بینی شهده اسهت؛
ولی طرفداران جدی ندارد و بر فرضِ اثباتِ سوءاستفاده از موقعیتِ شخصِ مضار رویۀ قضهایی و
دکترین به اکراهی بودنِ قرارداد عنایت داشتهاند.
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الحاق سوءاستفاده از اضطرار به اکراه

برخی حقوقدانان ایران تحت تأثیر نظریات حقوقدانان فرانسوی سوءاستفاده از اضارار را از نظهر
حقوقی و اجتماعی توجیه کرده و آن را ملحق به اکراه دانستهاند (کاتوزیان  248 :4911به بعهد) .از
نظر حقوقی ،اکراهکننده به منظور اجبارِ مکره و گرفتنِ رضایتِ او اقدام به تهدید میکند؛ درحالیکه
در اضارار خودِ شخصِ مضار با توجه به اوضاع و احوالِ بههوجودآمهده ،بهدون آنکهه فرهاری از
جانب متعاملِ دیگر صورت گیرد ،اقدام به انعقادِ عقد میکند .در نتیله ،در تحققِ اکراه مهم نیسهت
که وسیلۀ تهدید را مکره یا اوضاع و احوال خارجی یا رویدادهای اجتمهاعی و طبیعهی بهه وجهود
آورده باشند .آنچه مهم است جلوگیری از آثار تهدید است ،نه زمینهساز آن .بنابراین ،مناقِ حقهوق
برای رسیدن به عدالت اقتضا میکند که اگر شخصی از وضعی سوءاستفاده کند ،عنصر مادی اکهراه
تحقق یابد.
از منظر اجتماعی ههم موجبهات و دالیلهی کهه تفهاوت اکهراه و اضهارار را بیهان مهیکننهد در
سوءاستفاده از اضارار به کار گرفته نمیشوند .زیرا زمانی کهه طهرف معاملهه در بهه وجهود آمهدن
اضارار دخالت دارد یا از آن مالع است و بهرهبرداری ناروا میکند حمایت از او مناقی نیست .از
منظر حقوقی ،بر قیاس اکراه و سوءاستفاده از اضارار انتقادتی وارد شهده اسهت (بزرگمههر :4932
)144؛ از جمله اینکه قیاس اکراه و سوءاستفاده از اضارار از نظر مناقی نمیتواند مورد قبول واقهع
شود .چون در اکراه عامل فرار از سوی مکره است؛ درحالیکه در اضارار چنین نیست.
به نظر میرسد انتقاد اخیر موجه نباشد .چون اوالً اکراه با سوءاستفاده از اضارار از نظر حقوقی
مقایسه نرده است؛ بلکه هدف از طرح آن پیدا کردنِ نقاۀ مرترکی بین آن دو بوده است تا بتهوان
از آن برای جمع این دو استفاده کهرد و آن را ملحهق بهه اکهراه دانسهت و ایهن اسهتدالل بهه نحهو
شایستهای صورت گرفته است .ثانیاً درست است که در اکراه عمل فرهار بهه صهورت مسهتقیم بهر
مکره تأثیرگذار است ،در سوءاستفاده از اضارار نیز همان تأثیر میتواند به صورت غیرمستقیم باشد
و به اکراه منتهی شود .بنابراین ،اکراهی بودنِ معامله که در آن از وضعیت مضار بهرهبرداریِ نهاروا
شده است با حقوق ایران سازگارتر است؛ هرچند ضمانتِ اجرایِ آن غیر از عدمِ نفوذِ معامله باشد.
مادۀ  689قانون مدنی هم ضمانتِ اجرایِ اکراه در مدلهای سنتی را عهدمِ نفهوذِ معاملهه تلقهی
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کرده است .عدهای دیگر سوءاستفاده از عقد را که به عدم نفهوذ معاملهه منتههی مهیشهود از منظهر
حقوقی و اجتماعی اینگونه تحلیل کردهاند که از یق طرف استفادۀ نامرروع از وضعیتی که مضار
در آن واقع شده است برای او جنبۀ حیاتی دارد و سوءاستفاده از چنین وضعیتی ایلاب میکند کهه
آن را از مصادیقِ اکراه قلمداد کنیم؛ چون عنصرِ مادیِ اکراه محقق شده اسهت .از طهرف دیگهر ،از
لحاظِ فقهی ،به کاربستِ قاعدۀ رفع در مواردِ سوءاستفاده از اضارار استناد کردهانهد و در اسهتداللِ
خود دربارۀ این قاعده گفتهاند که مضار بعد از رهایی از وضعیتی که ملبهور شهده اسهت تعههدی
گزاف یا ناعادالنه را بپذیرد میتواند از دادگاه تقاضای اباال عقد کند و چنین درخواستی منافاتی با
مناطِ حدی

رفع ندارد (محققداماد و همکاران .)494 :4934

اکثر حقوقدانان ایران برای توجیه سوءاستفاده از اضارار و الحهاق آن بهه اکهراه بهه مهادۀ 413
قانون دریایی متوسل میشوند که قرارداد منعقده تحت تأثیر خار را غیرعادالنه دانسته و به مضهار
اختیار اباال و تلییر (تعدیل) قرارداد را داده است .البته برخی هم با نظریۀ عدم نفوذ عقد در فرضِ
سوءاستفاده از اضارار مخالفت کردهاند؛ با این استدالل که این نوع ضمانتِ اجرا حقوق مضهار را
تأمین نمیکند (باریکلو  .)98 :4906این ضمانت در حقوق فرانسه هم پذیرفته شده است .ولهی بهه
نظر میرسد از واقعیتهای حقوقی و اجتماعی فاصله گرفته است و به همین دلیل است کهه حتهی
در حقوق آن کرور هم انتقاداتی به آن وارد شده است.
صحت عقد با اِعمال تعدیل قرارداد

ضمانت اجرایِ دیگر «تعدیل عقد» است که ممکن است در این حوزه مفید واقع شود .ایهن طهرح
در دهههای اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است .هرچند قانون مدنی ایران آن را پی بینی نکهرده
است ،دکترین پذیرش آن را با توجه به پارهای از مقررات توس دادگاهها ممکن دانستهاند (صفایی
)410 :4931؛ از جمله در مادۀ  266قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  4913کهه تعهدیل دیهن بهه
طور گستردهای پذیرفته شده است .مادۀ واحدۀ قانون الحاقی نیهز تبصهرهای بهه مهادۀ  4806قهانون
مدنیِ مصوب  4912افزوده است که مربوط به تعدیل مهریه است .در همین زمینه میتوان به مهادۀ
 1قانون رواب موجر و مستأجر مصوب  4922نیز اشهاره کهرد .از رویکهرد برخهی از قهوانین نیهز
میتوان این نکته را استنباط کرد .چون در صورت سوءاستفاده از وضعیت اضاراری یها وابسهتگی
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عیب در رضا نیست؛ بلکه نقص در خود عقد است و با تعدیلْ این نقص جبران میشود و عقد بهه
حیاتِ حقوقیِ خوی

ادامه میدهد.

در مادۀ  413قانون دریایی کرور ایران ،مصوب سال  ،4919بهصراحت ،تعدیل عقدی کهه تحهت
تأثیر وضعیت خار منعقد شده و شرای آن به ترخیص دادگاه ناعادالنه است پی بینی شهده اسهت.

4

برخی به تعدیل قرارداد با توجه به مادۀ اخیر ایراد وارد کرده و استدالل کردهاند که ایهن مهاده قابلیهت
تعمیم به موارد دیگر را ندارد .زیرا در اضاراری که ناشی از حوادث دریایی به وجود میآید ،به دلیهل
فوریت ،خصوصیتی وجود دارد که در سایر موارد چنین نیست (باریکلو .)91 :4906
به این استدالل میتوان اینگونه پاسخ داد:
اوالً مادۀ اخیر در حقوق ایران اقتباسی از مادۀ  1قانون حمایت دریاییِ مصوبِ  63آوریلِ 4342
فرانسه است و نهادینه شدن قانون اخیر در حقوق آن کرور هم حاصل تصمیمات دیوان عالی بوده
است .بنابراین ،با توجه به اینکه در آن دوران تلارت دریایی رواج و رونق بیرتری داشته اسهت و
غالباً رویدادها در این حوزه رخ میدادهاند قانونگذار بر آن تصریح کهرده اسهت؛ وَاِلها در اضهارارِ
ناشی از حوادث دریایی خصوصیت دیگری وجود ندارد.
ثانیاً برای اینکه سوءاستفاده از اضارار را ملحق به اکراه بدانیم ،فوریهت شهرط نیسهت .آنچهه
باع

تحقق اکراه میشود ،سوءاستفاده از وضعیتِ موجودِ طرفِ متعاقد بوده که ممکن است ماههها

یا حتی سالها به دراز بینلامد.
ثالثاً در بند  6مادۀ  413قانون دریایی کرور ایران آمده است که «در کلیۀ مهوارد» اگهر رضهایت
یکی از طرفین مخدوش شود ،باز هم قرارداد قابل تعدیل است .در نتیله ،میتوان از این بنهد ایهن
نکته را استنباط کرد که قانونگذار در صدر ماده حوادث دریایی را از باب مثهال آورده و در بنهد 6
به همۀ موارد تعمیم داده است.

« .4هر قراردادِ کمق و نلات که در حین خار و تحت تأثیر آن منعقد شده و شهرای آن بهه ترهخیص دادگهاه غیرعادالنهه
باشد ممکن است به تقاضای هر یق از طرفین ،به وسیلۀ دادگاه ،باطل گردد یا تلییهر داده شهود .در کلیهۀ مهوارد ،اگهر
ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است  ...دادگاه میتواند به تقاضهای
یکی از طرفین قرارداد را تلییر دهد یا باالن آن را اعالم کند».
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رابعاً در همۀ مواردی که تعادل اقتصادی عوضهین بهه دلیهل سوءاسهتفاده از وضهعیتِ یکهی از
طرفین به هم میخورد فرقی ندارد که از حوادثِ دریایی نرئت گرفته باشد یا غیهر از آن .نیهل بهه
عدالت ایلاب میکند که از شخص زیاندیده در مقابل دیگری حمایت شهود و قهانون دریهایی در
این زمینه هیچ امتیازی بر موارد دیگر ندارد .زمانی که تعادل اساسی بهین عوضهین موجهود نباشهد،
دادرس میتواند با حمایت از زیاندیده ،به جای اباال یا فسخ ،قهرارداد را تعهدیل کنهد تها تهوازن
حاکم شود و متعاقدین بتوانند به مقصود نهایی از عقد دست بیابند .چهون در اغلهب مهوارد منهافعِ
طرفین در حفظ وضعیت عقد موجود است؛ ولو اینکه تعدیل حاصل شده باشد.
برخی از حقوقدانان هم مفاد مادۀ اخیر را با عدالت اجتماعی مناسهب دانسهته و اصهالح مهادۀ
 682قانون مدنی را پیرنهاد کردهاند (جعفری لنگرودی  .)111 :4900بعضهی دیگهر از نظهر فقههی
قائل به نظریۀ تعدیل شدهاند و با توجه به روایات و احادی

بر آن صهحه گذاشهتهانهد (حکیمیهان

 .)199 :4932برخی دیگر هم تعدیل قرارداد را از یق طرف با اصل صحت قراردادی و مهادۀ 682
قانون مدنی سازگار دانستهاند و از طهرف دیگهر معتقدنهد اعاهای تعهدیل قهرارداد بها اصهل لهزوم
قراردادها تعارض پیدا نمیکند و میتوان بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد جمع کهرد و
در نهایت از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرد (کهاظمپهور  .)61 :4934عهدهای ههم تهالش
کرده اند سوءاستفاده از اضارار در مادۀ  413قانون دریایی را با تمسق به قاعدۀ انصاف در حقهوق
انگلستان توجیه کنند و واژۀ «غیرعادالنه» در مادۀ اخیر را به غیرمنصهفانه بهودن تفسهیر و اسهتدالل
کنند در قراردادهایی که در وضعیت اضاراری منعقد میشوند ممکن است انصاف رعایت نرهود و
یکی از طرفین از وضعیت سوءاستفاده کند (محمدی و همکاران .)414 :4931
در پایان ،برخی هم با تکیه بر دیدگاههای فقهی امام خمینی که مبتنی بر قاعهدۀ ثانویهۀ الحهرج
است بیان میدارند که تعدیل قرارداد بی

از سایر نظریات حقوق مضار را تأمین میکند (انصاری

 .)12 :4938بنابراین ،اصل ثبات و استحکام قراردادها ایلاب میکند تا جاییکه ممکن است عقهود
منعقده اجرا شوند و ارادۀ ضمنیِ طرفین نیز بر همین مبنا استوار است .مزیتی که ممکهن اسهت در
اعاای حق تعدیل برای بقای عقد وجود داشته باشد در فسخ و باالن وجود ندارد.
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نتیجه
 .4سوءاستفاده از وضعیت وابستگی صرفاً به «وضعیت وابستگی مالی» محدود نمیشود .بهه همهین
دلیل ،برای حمایت از طرف ضعیف الزم است سوءاستفاده از وابستگیهایِ اطالعاتی ،روانی ،فنی،
و عاطفی هم مورد توجه قرار گیرد .موارد اخیر نیز مصادیقی از سوءاستفاده از وضهعیت وابسهتگی
تلقی میشوند که رویۀ قضایی فرانسه در تصمیمات خوی

بر این مسئله صحه گذاشته

است.

 .6برای تحقق اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی باید شروط خاصهی را مهد نظهر
قرار داد :اوالً طرف متعاقد در وضعیت وابستگی قرار گرفته باشهد؛ ثانیهاً طهرف دیگهر از وضهعیت
وابستگی او سوءاستفاده کرده و امتیازی را به دست آورده باشد؛ ثالثاً این امتیاز آشکارا گزاف باشد.
بنابراین ،تا زمانی که همۀ شروط محقق نرود ،با توجه به اصل لزوم ،نمیتوان بهه صهحت قهرارداد
خللی وارد کرد.
 .9در خصوص ضمانت اجرایِ سوءاستفاده از وضعیت وابستگی ،فروض مختلفهی بیهان شهده
غالب در این زمینه فسخ و عدم نفوذ و تعدیل قرارداد است که هر یق طرفهداران و

است .گرای

منتقدانی دارد .ولی گرای

حاضر در حقوق کرورها و مقررات اروپهایی و بهینالمللهی بهه سهمت

تعدیل قرارداد بوده است و اِعمال این قاعده حقهوق ایهران را پویهاتر مهیکنهد .چهون در سهایۀ آن
اطمینان بیرتری در مراودات تلاری ،چه در عرصهۀ داخلهی چهه در عرصهۀ بهینالمللهی ،حاصهل
میشود؛ عالوه بر اینکه میتواند منافع طرفین را بیرتر تأمین کند .در ضهمن ،از گسهیختگیِ بیرهترِ
قرارداد نیز جلوگیری میکند که با اصلِ ثبات و استحکام قراردادها منافاتی ندارد.
پیشنهاد
جبران خألها

نقش رویة قضایی :رویۀ قضایی ایران ههم مهیتوانهد نقه

بهیبهدیلی در تثبیهت اکهراه ناشهی از

سوءاستفاده از وضعیت وابستگی ایفا کند و خأل قانونی را در این زمینهه جبهران کنهد .بهرای فعهال
کردن نق

رویۀ قضایی دربارۀ این مسئله بی

از همه به وکالی دادگستری پیرهنهاد مهیشهود در

مواجهه با این مسئله آن را بررسی کنند و در صورت تحقق جمیهع شهرای آن را بهرای کمهق بهه
ایلاد رویۀ قضایی مارح کنند.
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نقش دکترین حقوقی :در عرصۀ حقهوق تعههدات و قراردادهها ،در دورهههای اخیهر تحهوالت
چرمگیری رخ داده است .اما قانون مدنی ایران این تحوالت را لحاظ نکرده است .پیرنهاد میشود
از یق سو حقوقدانان ما در آثار خوی

به تبیین این مسئله بپردازند و تعریف مناسبی از این نهوع

اکراه ارائه دهند و از سوی دیگر این موضوع در قالب رسالۀ دکتری در حقوق ایران بررسی شود تا
زوایای مبهم آن روشن شود و در صورتِ اصالحِ احتمالیِ قانونِ مدنی ذهن تدوینکنندگان را برای
پذیرش چنین موضوعی آماده کند.
اهمیت کار گروهی

آنچه در این تحقیق بی

از هر چیز جلهب توجهه کهرد اهمیهت پهروژهههای بهازنگری اسهت کهه

حقوقدانان به صورت گروهی انلام میدهند و مهواد پیرهنهادی را بهه نحهو احسهن بهه سهرانلام
میرسانند و در نهایت با تلییراتِ خیلی جزئی به تصویب میرسانند .پیرنهاد میشود کار گروههی
اینچنینی در کرور ایران هم شکل گیرد تا شاهد بالندگی و تحوالت مثبتی در حقوق ایران باشیم.
متن پیشنهادی« :هرگاه یکی از متعاملین از وضعیت اضاراری یها وابسهتگیِ طهرفِ متعاقهد بهه
خود سوءاستفاده کند و عقد یا شرایای را به او تحمیل کند که در صورتِ فقهدانِ چنهین وضهعیتی
حاضر به انعقاد آن نمیشد و از این طریق امتیازِ آشکارا گزافی را حاصل کند که عرفاً قابل تسهامح
نباشد ،اکراه صورت میپذیرد .در صورت تحقق چنین وضعیتی ،دادرس میتواند با در نظر گهرفتنِ
جمیعِ جهاتِ قضیه ،بنا به تقاضایِ مضار ،عقد را باطل اعالم کند یا تعهدیل کنهد .دربهارۀ تحمیهل
تعهد یا شرطی که با سوءاستفاده همراه بوده باشد به همین ترتیب عمل خواهد شد .حسب مهورد،
وابستگی ممکن است اقتصادی ،اطالعاتی ،فنی ،یا روانی و شامل همۀ اشخاص باشد».

233

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،2پاییز و زمستان 7911

منابع
انصاری ،علی (« .)4938سوءاستفاده از اضارار با رویکردی بر اندیرۀ فقهی امام خمینی» ،پژوه نامهۀ
متین ،د  ،49ش  ،29صص  62ه .28
انصاری ،علی؛ حلت مبین (« .)4900مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقهه امامیهه ،بها ماالعهه در
اندیرۀ فقهی امام خمینی» ،پژوه نامۀ متین ،د  ،44ش  ،16صص  4ه .43
امامی ،سید حسن ( .)4932حقوق مدنی ،چ  ،91تهران ،اسالمیه ،ج .4
باریکلو ،علیرضا (« .)4906ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده از وضعیت اضاراری طرف قهرارداد»،
حقوق خصوصی (اندیرههای حقوقی سابق) ،س  ،4ش  ،1صص  62ه .12
بزرگمهر ،امیرعباس ( .)4932شرح جامع حقوق تعهدات تابیقی ،تهران ،دانرگاه عدالت ،ج .4
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( .)4900دائرةالمعارف حقوق مدنی و تلارت ،تهران ،گنج دان .
حکیمیان ،علیمحمد (« .)4932سوءاستفاده از اضارار و آثار آن در قرارداد» ،پژوه های فقهی ،د ،49
ش  ،6صص  149ه .191
شعاریان ،ابراهیم؛ ابراهیم ترابی ( .)4932حقوق تعهدات ،ماالعۀ تابیقی طرح اصالحی حقوق تعهدات
فرانسه با حقوق ایران و اسناد بینالمللی ،چ  ،6تهران ،شهر دان .
ههههههههههههههههههههههههههه ( .)4934اصول حقهوق قراردادههای اروپها و حقهوق ایهران ،چ  ،6تبریهز،
فروزش.
شهیدی ،مهدی ( .)4932ترکیل قراردادها و تعهدات ،چ  ،6تهران ،ملد ،ج .4
صفایی ،سید حسین ( .)4931دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ،چ  ،63تهران ،میزان ،ج .6
عبدیپور ،ابراهیم (« .)4900سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسل » ،حقوق اسالمی (فقهه و حقهوق)،
س  ،2ش  ،64صص  462ه .422
عدل ،مصافی (عدلالسلانه) ( .)4932حقوق مدنی ،چ  ،1تهران ،خرسندی.
کاتوزیان ،ناصر ( .)4911قواعد عمومی قراردادها ،چ  ،9تهران ،شرکت سهامی انترار ،ج .4

کاظمپور ،سید جعفر (« .)4934حمایت از مضار در معامالت اضهاراری؛ مبهانی و راهکارهها» ،مللهۀ
حقوقی دادگستری ،د  ،12ش  ،08صص  3ه .92

محققداماد ،سید مصافی؛ جلیل قنواتی؛ سید حسن وحدتی شبیری؛ ابراهیم عبدیپور ( .)4939حقهوق

233

مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران

.6  ج، پژوهرگاه حوزه و دانرگاه با همکاری نرر سمت،] [بیجا،9  چ،قراردادها در فقه امامیه

 فقهه،» «انصاف و معهامالت اضهاراری.)4931(  سام؛ حسین خانلری بهنمیری؛ همایون مافی،محمدی
.422  ه492  صص،46  ش،2  س،مقارن
 «نوآوریهای حقوق قراردادههای جدیهد فرانسهه و.)4931(  جعفر؛ ابوالفضل شاهین،نوری یوشانلوئی
.663  ه684  صص،61  ش،1  د،حقوق خصوصی

 پژوه،»تابیق آن با نظام حقوقی ایران

References
Abipour, A. (2009). “Misuse of the dominant economic situation”, journal Islamic law, 21,
pp. 125-155. (in Persian)
Adl, M. (2017). Civil law, 4th, Tehran: Khorsandy publication. (in Persian)
Andreu, L. & Thomassin, N. (2019). Cours de droits des obligations, 4e éd, Lextenso.
Ancel, P. (2015). “Article 1142: violence économique”, Revue des contrats, n 03, p. 747.
Ansari, A. (2011). “The abuse of the necessity, along studying the view of the Imam
Khomeini’s jurisprudential”, journal of Matin, 13 (53), pp. 26-50. (in Persian)
Ansari, A. & Mobaien, H. (2009). “The concept of economic duress and its place in the
Imamite jurisprudence, along studying the view of the Imam Khomeini’s
jurisprudential”, journal of Matin, 11 (42), pp. 1-19. (in Persian)
Barbier, H. (2016). “La violence par abus de dépendance”, Juris-Classeur périodique
(Semaine juridique), édition générale, 11 avr. p. 421.
Bariklou, A. (2003). “The legal sanction of the abuse of the state of necessity contracting
party”, journal, private law, 1(4), pp. 25-45. (in Persian)
Behar-Touchais, M. (2015). “Un déséquilibre significatif à deux vitesses”, la semaine
juridique édition général, p. 603.
Bozorgmehr, A. (2017). Comprehensive description of the law of comparative obligations,
T.I., Tehran: University of Edalat Publication. (in Persian)
Cabrillac, R. (2016). Droits européen comparé des contrats, 2e éd., L.G.D.J.
Carbonnier, J. (2000). Droit civil, Les obligations, T.4, 22e éd., paris Presses Universitaires
de France.
Chantepie, G. & Latina, M. (2018). Le nouveau droit des obligations, 2e éd, Dalloz.
Claudel, E. (2016). “L’abus de dépendance économique: un sphinx renaissant de ses
cendres?” Revue trimestrielle de droit commercial (Dalloz), p. 460.
Cornu, G. (2018). Vocabulaire juridquei, 12e éd, paris, Puf.
Guinchard, S. & Debard, T. (2019-2020). Lexique des termes juridiques, 27e éd, Dalloz.
Emami, H. (2016). Civil law, T.I., 37th, Tehran: Islamie publication. (in Persian)
Jafari Langroudi, M. J. (2009). Encyclopedia of civil & commercial law, Tehran, Ganje
Danesh Publications. (in Persian)
Hakimian, A. M. (2017). “Abuse of urgency and its effect on the contract”, Islamic
Jurisprudence research, 13(2), pp. 413-437. (in Persian)
Katouzian, N. (1996). General principles of contracts, T.I., 3th, Tehran, publishing
Company in collaboration with Bahman Borna. (in Persian)

7911  پاییز و زمستان،2  شمارة،71  دورة،حقوق خصوصی

233

Loiseau, G. (2016). “Les vices du consentement”, Contrats Concurrence Consommation,
Dossier, n 3.
Mallet-Bricou, B. (2016). “2016, ou l'année de la réforme du droit des contrats”, Revue
trimestrielle de droit civil (Dalloz). p. 463.
Mazeaud, D. (2017). “La violence économique à l’aune de la réforme du droit des
contrats”, la violence économique- Travaux de l’association H. Capitant, Paris, Dalloz.
Mohamadi, S., Khanalari Bahnamiri, H., & Mafi, H. (2018). “Equity and emergency
contratrs”, Fiqhe Moqaran, 6(12), pp. 135-156. (in Persian)
Mohaqqeq Damad, S. M., Qanavati, J., Vahdati Shobairi, S. H., & Abdipour Fard, E.
(2014). Law of contract according to Imamieh jurisprudence, T.II. 3th, Tehran, Hawzeh
and University. (in Persian)
NouriYoushanlooi, J. & Shahin, A. (2018). “The innovations of new Franch contract law
and it’s comparing with Iranian law system”, journal of private law, 7(24), pp. 201-229.
(in Persian)
Pellet, S. (2016). “L'abus de dépendance est une violence!”, l’essentiel du droit des
contrats, n 3 du 11 mars. p. 4.
Picod, Y. (2017). “La violence économique à l’aune de la réforme du droit des contrats”, la
violence économique- Travaux de l’association H. Capitant, Paris, Dalloz.
Porchy-Simon, S. (2019). Droit civil, Les obligations 2020, 12e d, Dalloz.
Projet Catala (2005). Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription,
La Documentation française.
Projet Terré (2009). Pour une réforme du droit des contrats, 1er éd. Dalloz, Thèmes et
commentaires.
Safai, S. H. (2018). Civil law: General principles of contracts, T.II, 29th, Tehran, Mizan
Publication. (in Persian)
Shahidi, M. (2016). “Law civil”, formation of contracts and obligations, T. I., 12th, Tehran,
Majd publication. (in Persian)
Shoarian, E. & Torabi, E. (2016). The law of obligations, 2 th, Tehran: ShahreDanesh
publications. (in Persian)
---------------------------------. (2012). Principles of European contract law & Iranian law, 2
th
, Tabriz, Forouzesh Publication. (in Persian)

