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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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در  استفاده از وضعیت وابستگیناشی از سوء تطبیقی اکراه مطالعۀ

 ایران فرانسه و حقوق
 2اکبر اصانلو ،1منصور امینی

 حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة .1
 فرانسه، استراسبورگ، استراسبورگی حقوق خصوصی دانشگاه ادانشجوی دکتر .2

 (44/30/9011 تاریخ پذیرش: ـ 42/30/9011 )تاریخ دریافت:

 چکیده

 کـه در  اسـت از وضعیت وابستگی  استفادهسوءشق . این شدپذیرفته  سومی از اکراهشق قانون مدنی فرانسه،  4390 فوریۀ 93در بازنگری 
و روانـی   ،فنـی اقتصادی، اطالعاتی،  ممکن است خارجی نیز نقش دارند. وابستگیاوضاع رویدادها و  انسانی، از پدیدۀ نظر صرف ،آنایجاد 

 abus»وابسـتگی  دربارۀ اینکه سوءاستفاده از وضـعیت  ماقانون مدنی  یافته است؛ لیکن شهرت «کراه اقتصادیا» به باشد. این نوع اکراه

de l’état de dépendance»   از سوی دکترین  هایی تالش کهوجود این نکرده است. باله را بیان است یا نه حکم مسئ به اکراه ملحق
 وابسـتگی   ناشـی از وضـعیت    . بنابراین، پرسش اساسی این است که آیـا اکـراه  رسد نمینظر   کافی به ،برای توجیه آن صورت گرفته است

را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعـۀ تطبیقـی بـه ایـن      ایران شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقی  تیتثب
های قانون مدنی ما نیز تلقـی  وجود ندارد، حتی یکی از خأل ایران مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق کهعالوه بر این نتیجه رسیدند که

.واقع شود توجهدر اصالحات آتی مورد  کند میب که ایجا شود می
 

 واژگانکلید

 .استفاده از وضعیت وابستگیسوء ،گزاف به طور آشکارامتیاز  اکراه،
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 مقدمه

 فوریۀ 48قانونی  مصوبۀ موجب  به بعد از دو قرن، ،تصویب شده بود 4081که در سال  ،کد ناپلئون

از  که قانون مدنی فرانسهه  استی اصالح ترین همم و این بازنگری قرار گرفت بازبینی مورد ،6842

هها   به اهمیت آن  توجه با احقوق تعهدات و قراردادهبازنگری . استبه خود دیده  زمان تصویب آن

برخی نهادهای حقوقی بوده  نوسازی و تقویت کارآمدیِاز آن هدف در اولویت کار قرار داشت که 

ت یتثب موضوعات نوآورانه در این بازنگریاز کی (. ی686: 4931 و شاهین است )نوری یوشانلوئی

 68، 6840-601شهمارۀ   اصهالحی  قانون موجب  به 4419 ۀددر ما ز وضعیت وابستگیاستفاده اسوء

اکهراه  »عنهوان    دکتهرین بهه   کهه  شهود  مهی یکی از مصادیق اکهراه تلقهی    و بوده است ،6840آوریل 

 .کنند میاستعمال  4«اقتصادی

 ،پهی  در حقهوق فرانسهه    هها  قهرن و وابسهتگی از   ضهعیت اضهاراری  اسهتفاده از و مسئلۀ سوء

 61 رأیکه دیهوان عهالی آن کرهور در      جایی ؛ تامارح بوده است ،در مراودات دریاییخصوص  به

بهی  از یهق قهرن در     همهین رویهه  کرد. استفاده از چنین وضعیتی را اکراه تلقی سوء 4001 آوریل

 قهانونی بهود کهه در    تهدوین  زمینهه   این اساسی در های چال یکی از  ادامه یافت.حقوق آن کرور 

یکی از طرفین از  که  صورتی در» :اخیر آمده است دۀمادر  این امر محقق شد. 4419 ۀنهایت در ماد

طهور    ا تحمیل تعهدی بر او امتیازی بهه ب ود کن سوءاستفاده رف مقابل خودشوضعیت وابستگی ط

صورت فقدان چنین اجباری طرف متعاقد بهه چنهین    که در  نحوی  به ،آورد دست   هگزاف ب اآشکار

 اصهاالح  ههای بهه   این نوع اکهراه بهرای حمایهت از گهروه    شود.  اکراه واقع می 6«داد نمیتعهدی تن 

  کهرد. بهدین  استفاده از وضعیت وابسهتگی تللهی   در قالب سوء تر قوی های طرفمقابل  در ضعیف

کهه حاصهل    ،ردادهای فرانسهه اکهراه اقتصهادی را   حقوق قرا 6842 فوریۀ 48 قانونی ترتیب، مصوبۀ

سنتی اکهراه، بهی آنکهه     های مدل، در کنار حفظ بود قضایی و دکترین سیستم تالش سالیان متمادیِ

 د، مورد لحاظ قرار داد.کنوارد  ها بر آن ای خدشه

                                                                                                                                                           
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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خصهوص   در اما کرده است؛اضاراری را صحیح قلمداد  معاملۀ 682 دۀمادر  مدنی ایرانقانون 

وت سهک د کناستفاده وءس دی که در آن یکی از طرفین از وضعیت اضاراری یا وابستگی دیگریقع

خهوبی   اهمیت موضهوع را بهه   سی از حقوق فرانسهبا تأ ایراندانان  اختیار کرده است. هرچند حقوق

زیهان  کاتو) اند هکردمارح  را به اکراه استفاده از اضارارالحاق سوء و برای نیل به عدالت اند دریافته

 .نظر وجود ندارد بین دکترین ما اتفاق زمینه این  در 4(133 :4911

از مقررات قانون مهدنی   ،در برخی مواد ،در عقود و تعهدات ایرانقانون مدنی  به اینکه  توجه با

خصوص سوءاستفاده از وضعیت وابستگی حکم  قانون مدنی ما در همچنین وپذیرفته  تأثیرفرانسه 

کهه ایهن نههاد در     آیا ضروری اسهت  اوالًآید:  پی  میاساسی  سؤال دو ،ده استنکرله را بیان مسئ

رویکهرد قهانون   آیا  ،فرض اینکه چنین ضرورتی احساس شود بر ثانیاً ؟قانون مدنی ما گنلانده شود

 ؟رسد مینظر   سب بهمنا زمینه این مدنی فرانسه در

از وضهعیت   اسهتفاده سوء لگیهری و تکامه   ۀ شهکل تحقیهق نحهو   ابراین، چال  اصلی در ایهن بن

 در تثبیهت آن  و یکی از فروض اکراه در حقوق قراردادهای فرانسهه  منزلۀ اضاراری یا وابستگی به

بهرای در  بهتهر    .است ایران کرور آن در حقوقِ عمال و پذیرشِاِ و قابلیتِ آن کرورقانون مدنی 

فرانسه پرداخته شهود و در   وقیبه جایگاه این موضوع در نظام حقالزم است  اول ، در وهلۀموضوع

 .شودتبیین  زمینه این دوم رویکرد نظام حقوقی ایران در وهلۀ

 در نظام حقوقی فرانسهاز وضعیت وابستگی   سوءاستفادهناشی از  هجایگاه اکرا

 اه ناشهی از وضهعیتِ  راکه  نهادینه شهدنِ  حقوق تعهدات و قراردادهادر مختلف بازنگری  های پروژه

، کهه در باهن خهوی  اکهراه     هها  آن ترینِ مهمبه دو نمونه از ند. در اینلا ا کرده پیرنهاد را وابستگی

 .شود میند، اشاره ا  اقتصادی را گنلانده

 2کاتاالطرح اصالحی 
کهه تحهت    در قهانون مهدنی فرانسهه بهود    بازنگری  نویسِ معروفِ پی های  طرحیکی از این طرح 

                                                                                                                                                           
شهود و   کم کمیاب می در جوامع متمدن ما، اکراه قهری کم نیز گفته است ،دان شهیر فرانسوی حقوق ،که کربونیه طور همان .4

 .(Carbonnier 2000: 107) با اکراه هوشمندانه سر و کار داریم در اغلب موارد
2. Projet Catala: Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. 
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دان  حقهوق  91فرانسه، مترکل از  دانان برجستۀ قتن از حقو 91مرارکت با  ،کاتاال یر پی یِسرپرست

 بهه  6882در سهال   وشد شروع  ،6889دیوان عالی، در سال  از قضات بازنرستۀ نفر 9دانرگاهی و 

دانهان   یهق از حقهوق   کهه ههر   است دهما 214طرح شامل  این 4.دشرت دادگستری فرانسه ارائه اوز

 اخیر در تعریهف اکهراهِ   طرحِ 4441-9 دۀمااول از ند بدر  عهده داشتند. ولیت تبیین موادی را برئمس

شهود   صورتی ایلهاد مهی   آمده است که اکراه همچنین در استفاده از وضعیت وابستگیناشی از سوء

طهرف دیگهر از   چنانچه  ،ی یا وابستگی متعهد شودوضعیت اضارار تأثیریکی از طرفین تحت » که

 .«کند اری ناروابرد نحو آشکاری بهره  به این وضعیت ضعف

در به دو دلیلِ عمده این طرح را  وابستگی استفاده از وضعیتِاز سوءناشی کنندگانِ اکراهِ  تدوین

د شهو ون جبران در کد ناپلئاین موضوع  دربارۀ های موجوداز یق طرف خأل ؛ندگنلاندقانون مدنی 

دیهوان  ز طهرف  ثیرگهذاری ا اخیر تصمیمات مهم و تأ های دههدر  کهبه این  توجه و از طرف دیگر با

قضهایی در قهانون   آثار مثبت تصمیمات  الزم بوداکراه اقتصادی صادر شده بود  دربارۀ عالی فرانسه

قانون مدنی  آن در خأل استفاده از وضعیت وابستگی کهرو، پیرنهاد شد سوء ینشود. از مدنی تثبیت

 .دشومورد لحاظ واقع  مرهود بود

 2طرح اصالحی فرانسوا تره
بنهام حقهوق   تادان کهه از اسه  ، سرپرسهتی فرانسهوا تهره    بها  ای برجستهدانان  م حقوقدر این پروژه ه

نون مدنی گرد هم آمدنهد.  نویس قا و تنظیم مواد پیرنهادی برای پی  تهیهبرای  ،هست تعهدات نیز

در برای اصالح حقوق تعهدات و قراردادها پیرنهاد شد.  دهما 418شامل  6880در سال  طرح اخیر

هنگامی کهه یهق متعاقهد بها     »: ه استدشتبیین گونه  ینا استفاده از وابستگیسوء رحطاین  22 دۀما

 ی بهه پهذیری او امتیهاز   طرف دیگر یا وضعیت آسیب از وضعیت اضاراری یا وابستگیِبرداری  بهره

 تعهادلِ  ملهددِ  برقهراریِ  از دادرس تقاضهایِ  توانهد  میدیده  دست بیاورد زیان  هب گزاف اطور آشکار 

 دادرس باهالنِ ، دشهو ممکن قراردادی غیهر  تعادلِ دِملد برقراریِ که  صورتی ر. ددکنبرا قراردادی 

 طهرفین و نهابرابریِ   روابه  قبلهیِ  خصهوص   بهاوضاع و احوال و  . او ملموعۀکند میعقد را اعالن 

                                                                                                                                                           
 .4932شعاریان و ترابی  ← الایرِ کات . برای ماالعۀ بیرتر دربارۀ طرحِ اصالحیِ پی4

2. Projet Terré: pour une réforme du droit des contrats. 
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اخیهر بها    دۀمها  مقایسۀ در بنابراین، «رای صدور حکم در نظر خواهد گرفت.متعاقدین را ب اقتصادیِ

 :کردها اشاره  ت بارز آنبه چندین تفاو توان میطرح کاتاال  4441-9 دۀما

اصول  تأثیر  اخیر تحت اصالحیِ استفاده از وضعیت وابستگی در طرحِضمانت اجرای سوء اوالً

 سهنتِ  کاتهاال پیهروِ   که پروژۀ ؛ درحالیبود گرفته شده نظر در« تعدیل عقد» حقوق قراردادهای اروپا

 ده بود.کرپیرنهاد  ار «باالن نسبی عقد»اجرای  ضمانتِحقوق فرانسه  دیرینۀ

گنلانهده بهود؛    4«عیهوب اراده »ضعیت وابستگی را در مبحه   اکراه ناشی از و پروژۀ کاتاال ثانیاً

و ایهن تفهاوت نمهادین    بهود  واقهع شهده    6«محتوای عقد»بخ   در تره فرانسوا که در طرح درحالی

 9باشد. دارای اهمیت اساسیممکن است 

 قضایی فرانسه ۀروی

دربهارۀ فرضهیۀ اکهراه ناشهی از وضهعیت      فرانسه  قانون مدنی 6842 فوریۀ 48از بازنگری چند قبل هر

خهوی    سهازندۀ  ههای  تصهمیم قضایی این کرور با  رویۀ ،در عمل ،سکوت اختیار کرده بود وابستگی

طهور    کهه بهه   آن کرهور  دیوان عهالی  رأی ای از ، به نمونهزمینه  این در 1ود.ب کردهاین نقص را جبران 

 .شود میاشاره  کرد ایفا بدیلی نق  بی اقتصادی در قانون مدنی اکراهِ شدنِ تثبیتدر شفاف و صریح 

بهواردس مرهلول    هه  الروسشهرکت  در  4316 سالاز  « »خانم  که موضوع از این قرار است

 64در . دههد  مهی  فعالیت خوی  را ادامه مؤلفعنوان   به در همان شرکت است. سپس فعالیت بوده

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

 مضهاعف در چهارچوبِ   یکهار  اجرای آن اثر است طراحی و گفتنی. دکن میبه کارفرمای  واگذار 

 داد را بهه باهالن قهرار   4331 سهال و در  شود می از شرکت اخراج 4332 سالدر . او بود شقرارداد

. سهپس ممنوعیهت   دکنه  میاعالم  است یوب بودهاو مع که در زمان واگذاری حقوق  ارادۀدلیل این 

                                                                                                                                                           
1. Vice du consentement 

2. Contenu du contrat 

صهورت مفصهل بررسهی      ها در مبح  ضمانت اجرای فسخ و باالن در حقوق فرانسه بهه  بندی نمادین آن اهمیت تقسیم .9

 شده است.

. در همهین  شودوتحلیل  شود و تلزیه. تالش زیادی صورت گرفت که به رویۀ قضایی ایران دربارۀ موضوع پژوه  اشاره 1

 یافت نرد. زمینه این متأسفانه آرایی در ولی .دشجهت، بیرترِ منابع موجود بررسی 
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کهه از آن  را اجرتهی   میهزانِ  کنهد  از کارشناس درخواسهت مهی   را اعالم و انتفاع از اثر خوی  ادامۀ

 .است تعیین کند محروم شده

پهذیرش ایهن خواسهته )واگهذاری      بهرای  کهبه این نظر دیوان عالی آمده است:ت الاستدال در ادامۀ

 داد مهی قهرار   شرکت مقابل در او را در وضعیت وابستگی اقتصادی اش موقعیت کارمندی انتفاع از اثر(

از قرارداد را که  هایی بخ  کرد میاو را ملبور  دموجو فرارهای ناشی از وضعیتِ به اینکه  توجه و با

 مقهرراتِ  نپهذیرفتنِ و  بپهذیرد متضهاد بهود   ن امؤلفه  حقوقِ حمایت از او و مقرراتِ خصوصیِ با منافعِ

 ءاخهراج کهه جهز    واقعی و جدیِ خارِ به  توجه و با داد میقرار  تری شکنندهدر وضعیت را او  یادشده

 اوتد در یهق بهرش از جرایه   کهه   هه  شرکت در آن دوره بوده است حاکم بر اجتماعیِ فضایِ الینفقِ

هرگهز   زمینه این در هرچند؛ دهد مینران  کرد میعمال مندان  اِکه شرکت بر کار را فرارهایی 4301

از  تهرسِ  کهه اینبهه    توجه همچنین باو ه 4صراحت از سوی کارفرمای  تهدیدی صورت نگرفته بود به

 به او اجهازۀ  دهد می  را از دست شلل کهخوف از این و گذاشت می تأثیراو  ارادۀشلل بر  دست دادنِ

و اگر او در وضعیت وابستگی به متعاقد بهه   داد نمیرا اش  تألیفیحقوق  ریِواگذا طِدربارۀ شروبح  

 اولِ شهعبۀ کنهد،  مهذاکره   حقوق  ط واگذاری حق ودربارۀ شرو توانست می گرفت نمیخودش قرار 

تنهها  » اعهالم کهرد:   68866 آوریهلِ  9در تهاریخ   8-46396شهمارۀ   رأیِدیوان عهالی فرانسهه در    مدنیِ

تواند اراده را معیوب کند و بهه اکهراه منتههی     می از وضعیت وابستگی اقتصادی که نتفاعیا سوءاستفادۀ

 9«.دشو میمتوجه منافع مرروع شخص  مستقیمکه است  ترسیاز   شود سوءاستفاده

 وابسهتگیِ  کهه در آن یهق طهرف از وضهعیتِ    را  عقهدی  صراحت که دیوان به کنیم میمراهده 

، ملحق بهه اکهراه دانسهته    عیب در ارادهدلیلِ   هرده باشد، بتفاده کاسمتعاقد به خودش سوء اقتصادیِ

. این تصمیم دیهوان  ه استکرد میشرایای که حاکم بوده استثمار علت   هاو را ب کارفرما . چوناست

بها   رأیاین  که با مقایسۀای  نکته اما ؛فرانسه نق  بسزایی داشتانون مدنی ق 4419 دۀمادر تدوین 

                                                                                                                                                           
ملرد خوف از کسی، بهدون آنکهه از طهرِف آن کهس تهدیهد شهده باشهد، اکهراه         » ایرانقانون مدنی  680 دۀما موجب  . به4

 «.شود محسوب نمی
2. Civ. 1er .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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اسهتفاده از  سوء»حاضر اکراه اقتصادی را منهوط بهه    رأی این است که کردبیان  توان می 4419 دۀما

که دامنهۀ   کند میصحبت « وضعیت وابستگی»از اخیر  دۀما که ؛ درحالیکرده بود« وضعیت اقتصادی

 . نکتهۀ شود نمیبه وابستگی اقتصادی محدود  صرفاًو  استاخیر  رأیتر از  بسیار گسترده شمول آن

کهه شهخص شهکننده یها     این رفِصِه  و آن این است کهه  استنباط است  قابل رأیدیگری هم از این 

ضهروری اسهت کهه طهرف دیگهر از وضهعیت او       و  نیستپذیر باشد برای تحقق اکراه کافی  آسیب

 د.کنناروا  فاییتو اس استفادهسوء

 درخور مالحظه نوآوریِ ،استفاده از وضعیت وابستگیناشی از سوء اکراه

حقوق  بمِبعد از دو قرن، تحول بنیادینی که زیرو و قراردادهای فرانسه،حقوق تعهدات بازنگری در 

پرسرهی کهه   . حهال،  نرهد از تحوالت جدید هم غفلهت   اما .تاداتفاق نیف دکنقراردادها را دگرگون 

 ای مالحظهه  درخهور آوری نهو  اساساً دنی فرانسهمانون ق 4419دۀ مااین است که آیا  شود میمارح 

 یا خیر. شود میمحسوب 

 دکترین تأیید

عبهارت   . چهون انهد  کرده در حقوق این کرور تعبیر 4«آوری بزرگنو»را  4419 دۀماتصویب  برخی

اسهت؛  اکراه کالسهیق   بامتفاوت  کامالً ن آن است که این وضعیتمبیّ اخیر دۀماشده در  کارگرفته به

درخهور  قهررات  تردیهد یکهی از م   و بهی  (Pellet 2016: 4) اسهت آن خیلی بدیع  تحققِ شرای ِزیرا 

 دهماضعیف تدوین شده است. این  که برای حمایت از طرفِ ری جدید استاگذ قانون مالحظه در

-Mallet) دهد مینظر قرار  را مدقراردادی  رواب  6«اقتصادی توسعۀ»از یق طرف جنبری است که 

Bricout 2016: 463دی و بخرهی اقتصها  نوعی تعهادل بهرای اثر  برای دسترسی به  ( و از طرف دیگر

بینهی   ناپلئون پی  ر کدِضعیف د حمایت از طرفِ سیاستِ 9.کند میضعیف تالش  حمایت از طرفِ

حقهوق   بهازنگریِ  ها در ی، یکی از نوآوراقتصادی اکراهِ حسب دکترینِ ترتیب، بر  بدین نرده بود و

 اده بود.قرار د توجهرد آن را مو سال قبل ها ده عمالًقضایی  رویۀ چند؛ هردادها بوده استرقرا

                                                                                                                                                           
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

کهه  دههد   ارائهه مهی  تصویر کاملی از تعهدد منهابع حقهوق جدیهد قراردادهها       از یق سو 4419 دۀما

ی المللهی کهه در بهازنگری قهانون مهدن      تدوین مقررات اروپایی و بهین  ضایی وق اند از رویۀ عبارت

. کنهد  میبیان  ،صالح استکه ویژگی ا ،را  دوگانگی دهمااز سوی دیگر این  واند  کار رفته  بهفرانسه 

 ظهاهر  قهراردادی  جدیهدِ  یق مهدلِ  تللیِبا  بلکهحفظ مدل سنتی قراردادها  با تنها این دوگانگی نه

کهه اسهاس   د ش منلر قضایی به تدوین رویۀحفظ مدل سنتی عقود  .(Mazeaud 2017: 25)د شو می

 قراردادهای فرانسهه بهه   حقوق تعهدات و ترتیب، در بازنگری  . بدیندهد میترکیل  متون جدید را

 هم توجه شده است. ییاروپادیگر کرورهای  قراردادهایِ حقوقِ اصولِ مقرراتِ

 استفاده از وضعیت وابستگیاکراه ناشی از سوء شرایط تحقق
 وابستگی شرایط

 شهود  میاین پرس  مارح  اساساً، آید میان می  به« وضعیت وابستگی»استفاده از وقتی سخن از سوء

مهالی ههم ممکهن    غیر است یا وابسهتگیِ  مالی صرفاًآیا منظور از وابستگی ن چیست و که تعریف آ

فقدان »: کند میگونه تعریف  واژگان حقوقی کرنو وابستگی را این فرهنگ شود. منتهی است به اکراه

 نظیهر  ؛مالی باشدکه ناشی از الزامات مالی یا غیر استقالل عملکرد یق شخص در ارتباط با دیگری،

، فنهی بنهابراین، وابسهتگی ممکهن اسهت      .(Cornu 2018: 330) «و غیهره  ،ی روانی، عهاطفی وابستگ

 .(Loiseau 2016, n 3; Andru et Thomassin 2019: 160) و روانهی باشهد   ،شهناختی  اطالعاتی، روان

 :Claudel 2016)دیگری باشهد   4مربوط به سن یا نارسایی ممکن استهمچنین، وضعیت وابستگی 

ممکن است وابستگی مالی چند در اغلب موارد نیست؛ هرمالی  صرفاًوابستگی  رتیب،ت  (. بدین460

 6.دشومارح  ها وابستگیبیرتر از دیگر  طرفین

از بهازنگری  قبهل   قضهایی  رویۀ به  گفت پذیرش دامنۀ شمول اکراه نسبت توان میترتیب،   بدین

اکهراه تلقهی   « وضعیت وابستگیاستفاده از سوء»تنها  نه از این پس . چونصورت گرفته است 6842

                                                                                                                                                           
1. Déficience 

رسهد   نظهر نمهی    صادی صرفاً به تهدید مالی مقید شهده اسهت کهه صهحیح بهه     تان، اکراه اقبرخی مقاالت در حقوق ایر . در6

 (.41 :4900 )انصاری و مبین
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از  توانهد  مهی طهرفین ههم   یکهی از   4«پهذیری  وضعیت آسیب» سوءاستفاده از گونه هر ، بلکهدشو می

 .(Porchy-Simon  2019:  103)باشد مصادیق اکراه 

ان عهالی، بعهد از   سهوم دیهو   شهعبۀ در  6842 سهال  مصهوب  42-46121 شمارۀ رأیدر  اگرچه

ز ا روانهی  وابستگیِ وضعیتِ درقرارداد منعقده  آن، از اجرایی شدنِو قبل  6842 فوریۀ 48بازنگری 

بال خواههد  دن  اشکاالتی را هم به ،یددعمال اکراه، بدون تراِ وسعۀ دامنۀت 6،گرفت مصادیق اکراه قرار

ارائهه  در آینده چه تفسیری از این نوع اکهراه  دید که  وجدید ماند  قضایی داشت و باید منتظر رویۀ

. دشهو  نمین یوضعیت وابستگی شامل محلوراکراه ناشی از  رسد مینظر   نهایت، به درخواهد شد. 

 کنهد و شهاید   مهی  ها آناز  ای ویژهگذار حمایت  ها قانون استفاده از وضعیت آنصورت سوء در زیرا

 نباشد. ها آن بارۀعمال این قاعده درنیازی به اِ

 شهمارۀ موجهب قهانون     بهه  6842مصوبۀ  4419 دۀماپژوه  بیان شد،  که در مقدمۀ  گونه همان

 à son)« بهه او   او یها نسهبت   برابهرِ  در» گرفهت و عبهارتِ   هنگام قرارمورد بازبینی زود 601-6840

égard)  در نگهارش بهه    اخیهر  دۀمها اصاالح اخیر ایهن بهود کهه     اضافه شد. دلیل الحاق دهمابه این

کسهی بایهد صهورت      ه چهه بوابستگی  که تصریح کندبدون این ؛کرده بود اکتفا« وضعیت وابستگی»

 مقابهل  متعاقد صورت پهذیرد یها در   به طرفِ  باید نسبتدیگر، آیا وضعیت وابستگی بیان به  .گیرد

 کهرد. بهدین  برداشهت   از آن شهد  میتفاسیر گوناگونی را  .دشوشخص ثال  هم ممکن است محقق 

                                                                                                                                                           
1. Vulnérabilité 

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

فروشد. بعد از مدت اندکی، خریهداران مهال ابتیهاعی را بهه دوبرابهر قیمهت خریهد بهه شهخص ثهالثی            زوج خریدار می

. کنهد  ماهرح مهی   ،خریهداران، بهه دلیهل عیهب اراده     ۀبه طرفیت هم را اولیه درخواست باالن عقد ۀفروشند. فروشند می

خواهی به عمهل   ی صادره فرجامأاز ر اولیه. خریداران کند ر میعقود را بر مبنای اکراه صاد ۀدادگاه تلدیدنظر باالن هم

خصهوص   بهه  ؛کنهد  میبود بررسی  بیان کرده برای صدور رأی عواملی که دادگاه تلدیدنظر ۀهم دیوان ملدداً .آورند می

وامهل  عو قهرارداد   یو حضور او هنگام امضا قۀ اوتروی  روانی فروشنده را قبل از فروش و فرار وارده توس  معرو

. بنهابراین،  کند رد میخواهی خریداران نخستین را  در نهایت فرجام وجود داشته است و قبل و بعد از فروشدیگری که 

 است. کردهکنیم که دیوان وابستگی روانی را نیز از مصدایق اکراه تلقی  مراهده می
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تصریح  مللسین تصویب شدانون در صورت ق  هب 6840 آوریل 68که در  6842 ۀمصوبدر ترتیب،  

 .طرف متعاقد به خود صورت گیرد «به  نسبت» بایدکه وابستگی د ش

اگهر شهرکت مهادر از     کتیشهر  در یق ملموعۀ مثالًاین بود که  کرداخیر را محدود  دۀما دامنۀ آنچه

 ،ه کنهد استفادسوءه  های  نمایندگیدیگر  بیانیا به  ه تابعه های شرکتبه   نسبت وضعیت وابستگی متعاقد

کاتهاال و تهره    بهازنگریِ  ههای  پهروژه اخیر در مقایسه با  دۀمابر این،  عالوه مستوجب باالن نخواهد بود.

اسهتفاده از وضهعیت وابسهتگی و    بهر سوء  ال عهالوه اکاته  بهازنگریِ  واقع، طهرحِ  خیلی محدودتر بود. در

عیت وضه  روژۀ تهره په  هکه  کهرده بهود؛ درحهالی   هم بیهان  را  4«وضعیت ضعف» برداری از بهرهاضاراری 

 بیهان دیهده را   زیهان  6«شدۀ تبیین پذیریِ وضعیت آسیب» تر وسیعطور   و به ،وابستگی، وضعیت اضاراری

 صورت بگیرد.« وضعیت وابستگی»معیار دو تفسیر از ممکن بود ترتیب،   کرده بود. بدین

ل مقابه    را دری عمله وضهعیت شخصهی کهه آزاد   » گونه ترریح شده است: این« مضیق»معنی 

یها   ،کی، اقتصهادی، تکنولهوژی  روانهی  که ممکن اسهت مهالی،   ای وابستگی ؛دهد میاز دست  دیگری

 در ده بهود. شبه این نوع وضعیت وابستگی اشاره رویۀ قضایی  6886 تاریخِ رأیدر  «باشد. 9عاطفی

 نِمبهیّ و ایهن اصهاالح    شهود  مهی گفتهه   «وابسهته » هدبه افراد سهالخور  ،در زبان رایج و معنی موسع

دیگر، در این معنا افرادی که از نظر روانی شهکننده  بیان است. به یق شخص  1«پذیری ذاتیِ آسیب»

از  نهد توان مهی چند به شخص دیگری هم وابستگی نداشهته باشهند،   خورده هستند، هربیمار یا سال یا

 .(Chantepie et Latina 2018: 295)قانون مدنی منتفع شوند  4419دۀ مامقررات 

 وابستگیوضعیت ز استفاده اسوء

ت دارد کهه طهرف دیگهر از ایهن     ضهرور  وضعیت وابستگی کهافی نیسهت و   صرفاً ،اکراه برای تحقق

شهکننده قهرار    ضعیف کهه در موضهعِ   طرفِ تا زمانی که از وضعیتِ .استفاده کرده باشدوضعیت سوء

 حقهوقیِ  سهاختمانِ  به 2«نقض بودن قراردادها  قابل اصل غیر»به   توجه سوءاستفاده نرده باشد، با دارد

دار  ، ایهن پیکهره خدشهه   استفاده شهود که از این وضعیت سوء گاه آن .شود نمیگونه خللی وارد  آن هیچ

                                                                                                                                                           
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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عقهدی   پهذیر  نیاز دارد. بدیهی است همۀ کسانی که با اشخاص آسیبگذار  و به حمایت قانون شود می

رف طه  مرروط به این است کهه  4419 دۀما متقلب نیستند. بنابراین، تحقق اکراهِ الزاماً کنند میرا منعقد 

 آورد. دست  هرا ب یگزافآشکارا  و امتیازِ کنداستفاده قوی از این وضعیت وابستگی سوء

 گزافآشکارا  امتیازِ کسبِ
 گزاف امتیازِ مفهومِ

جدیهد و قهدیم در حقهوق فرانسهه تلقهی       ضهاباۀ زمان یهق   هم «گزاف آشکارا امتیازِ»مفهوم دقیق 

عهدمِ  است. این وضهعیت   4«مالحظه  تعادل قابل»عدم  آن در که ریرۀ (Barbier 2016: 49) شود می

 اسهت عقد است کهه بهه ضهرر طهرف ضهعیف       طرفینِ بین حقوق و تعهداتِمالحظه   تناسب قابل

(Guinchard 2019-2020: 364) 6.که در عقود الحاقی به آن اشاره شده است 

 موجب سوءاسهتفاده  توجه  ، عدم تعادل قابلمصرف فرانسه انونق 646 دۀما 4طور در بند  همین

 این است که آیا بین اصاالح شود میمارح  زمینه این . سؤالی که درشود میاز شروط یق قرارداد 

 انهد  کهرده برخی تالش  تفاوتی وجود دارد یا خیر. «توجه  عدم تعادل قابل»و « گزافآشکارا امتیاز »

 ها گفته شهده اسهت کهه مفههوم عهدم تعهادل بهین        آن تمایز در د.کنناین دو را از همدیگر تفکیق 

آشهکارا  امتیهاز  »اصهاالح   کهه  ؛ درحهالی حقهوقی اسهت   یتعهدات متعاقدین تا حدود زیادی مفهوم

 .(Barbier 2016: 49)است بیرتر حاکی از مالحظات اقتصادی  «گزاف

قهوانین   در اغلب موارد در حقوق تلهارت و  . چوندرست باشد تواند میحدودی  این تمایز تا

 اما این تمهایز را نبایهد   .پذیر است ، توجیهوجود دارد  ای راباه کننده و خریدارکه بین تولید ،مصرف

کهار    هرا ب «حداز اصاالح مزیت بی »قانون مدنی که  4419 دۀماتوان گفت  می . چونمالق دانست

آن  یهان بدیگهری کهه    نکتهۀ  ه اسهت. تفکیکهی نکهرد  برده است بین مالحظات اقتصادی و حقهوقی  

گزاف  اطور آشکار  امتیاز باید به دارد میمقرر  4419 دۀماگذار در  است که قانون این ضرورت دارد
                                                                                                                                                           
1. Déséquilibre significatif 

دارد در قراردادهای الحاقی  اصالح شد مقرر می 6840آوریل  68موجب قانون   که به 6842 ۀفوری 48مصوب  4414 دۀ. ما6

 بهین  مالحظهه   قابهل  تعهادل  عدم باع  که ه کی از طرفین از پی  تعیین شدهی ۀوسیل  گونه شرط عدم مذاکره که به هر»

 اصلی موضوع به مربوط مالحظه قابل  تعادل عدم ارزیابی. شود می تلقی یکن لم کان شوده می طرفین و تعهدات حقوق

 .«شود نمی تعهد موضوع ثمن تناسب و عقد
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دادرس  رسهد  مهی نظر   کارا در نظر گرفته نرده است و بهآش مال  و معیاری برای مزیتِ ؛ اماباشد

 بول داشته باشد.بیرتری برای تفسیر این موضوع برای قبول یا عدم ق عملِ در این زمینه آزادیِ

 در عقود دیگر استفاده از وضعیت وابستگیناشی از سوء اکراهِعمال فروض اِ

بهه حقهوق    صهرفاً  4419 دۀمها شهمول   آیها دامنهۀ   کهه  این اسهت  شود میمارح  ای که در اینلا لهمسئ

 کهه ننظهر بهه ای   عقود را دارد؟ مختلفِ های حوزهعمال در قابلیت اِ اخیر دۀمایا محدود است  قراردادها

 نهوعی وابسهته بهه آن     خهاص بهه  و دیگهر قهوانین   د کهر  تلقیقانون مادر همه  قانون مدنی را توان می

از یق  زیرا .تری داشته باشد وسیع دیماعمال اِ دامنۀ تواند می 419دۀ ماشق  دون ب شوند میمحسوب 

از طرف دیگهر   و نیستمحدود به اکراه اقتصادی  و 4گیرد میاکراه را در بر  های فرضیههمه   آن طرف

دارد  را ،تلهاری  تعههدات و قراردادهها و حهوزۀ    حقهوقِ  ، اعهم از حهوزۀ  عقود عمال در همۀاِ قابلیتِ

(Beher-Touchais 2015: 360)قهرارداد مالکیهت    قهرض،  قهرارداد  کهار،  قهرارداد  مانند قرارداد توزیع، ؛

ماننهد   ،جانبهه  در عقهود یهق   دتوانه  مهی ه حتهی  دمااین  و امثال آن. ،، قرارداد معامالت بازرگانیمؤلف

از   اسهتفاده  سهوء  اکراهِ عمالِاِ گفت دامنۀ توان می. بنابراین، (Ancel 2015: 747) شودعمال نیز اِ ،ضمان

مراتهب    تهری دارد بهه   وسهیع  در مقایسه با حقوق مدنی که دامنهۀ  در قوانین تلاری وضعیت وابستگی

بنهابراین،  محدودنهد.   ل خاصهی از وابسهتگی  به شک قوانین تلاری . چوناست محدودترو  تر ضعیف

بنهدی قهرار    ، در ایهن تقسهیم  کننهده کننهده و تولید  مصهرف  اعم از حقیقی و خصوصی، ،اشخاص همۀ

 گسترانیده شده است. همه مدنی برای ۀگذار در حوز و چتر حمایت قانون گیرند می

 روپاییکشورهای ادر حقوق  استفاده از وضعیت وابستگیناشی از سوء ضمانت اجرای
 تعدیل قرارداد

، در رویهۀ  مختلف بازنگری های پروژهدر طور  همینالمللی و  ر حالت کلی، در تدوین مقررات بیند

ایهن   ضهمانت اجهرای   شده بود. استفاده از وضعیت وابستگی ملحق به اکراه دانستهقضایی نیز سوء

 Mazeaud) اسهت ع قضهایی  نسبی نهزد مراجه   باالنِ عقد از طریق دعویِ نسبیِ باالنِ نوع از اکراه

استفاده از وضهعیت وابسهتگی، تعهدیل    صورت سوء ، دربرخی کرورها در مقررات اما(؛ 28 :2017

 یقرارداد در اولویت کهار  تعدیل بازنگری تره پروژۀ 22دۀ ما در جمله از ؛بودشده قرارداد پیرنهاد 

                                                                                                                                                           
1. Rapport au président de la république. 
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قهراردادی از طریهق    تعهادلِ  ملهددِ  ار نرهدنِ صورت برقر که در  نحوی  به ،بود گرفته قراراین نهاد 

تعهادل در   ملددِ یِربرقرا ایرب توانست میمبنای آن دادرس  شد که بر میعقد مارح  تعدیل باالنِ

 گذار قرار نگرفت. پذیرش قانون نهایت این ضمانت اجرا مورد محتوای عقد مداخله کند که در

که این امکان دهای اروپاست اصول حقوق قراردا 1:483 دۀما 9و  6منابق با بندهای  اخیر دۀما

غیرعادالنه تعدیل  صورت امتیاز گزاف و عقد را در دیده به تقاضای زیان که بنا دهد میرا به دادگاه 

به اوضاع و احوال این شهیوه    توجه حکم خواهد داد که باصورتی به تعدیل قرارداد  کند. دادگاه در

 (.684 :4934 ترابی شد )شعاریان وبامناسب برای جبران خسارت 

سهود گهزاف و امتیهاز    »از  دهمها تیتهر  در  ایهن اسهت کهه    شهود  میوارد اخیر  دۀمابه ایرادی که 

قرابتهی   1:483 دۀماروشنی مرخص نرده است.  ده و مرز آن با عیوب رضا بهشبح  « غیرمنصفانه

اصهول   9:484 دۀمها از بخ  دوم قواعد مرهتر  چهارچوب مرجهع دارد کهه از      1:681 دۀماهم با 

دو  4قواعد مرهتر  چهارچوب مرجهع    1:681 دۀما لهام گرفته است.المللی ا ردادهای تلاری بینقرا

شهرط   .مقرر داشته اسهت  هم خورده  هبردن عقدی که تعادل آن ب سؤالبرای زیر را زمانی  شرط هم

بهه طهرف متعاقهد بهه       گی نسهبت در یق وضهعیت وابسهت   است که باید یکی از طرفین ضعفِ اول

 نیازههای اقتصادی یا  وضعیت فرارِ درمبتنی بر اعتماد با او داشته باشد یا  ای راباهیا  باشدخودش 

 ،یا فاقد اهلیت برای مذاکره بوده باشد. بنهابراین  باشد تلربگی ی، بی، ناآگاهینگر ضروری یا ناآینده

 تگیِاخیر وابستگی اقتصادی را وابسه  دۀما. استشمول آن بسیار گسترده  که دامنۀ کنیم میمراهده 

که باید گزاف یا ناعادالنه باشهد.   استآمده  دست همربوط به امتیاز بشرط دوم  .کند میروانی قلمداد 

شهود   مهی مرابه مرهخص   عمولی در عقودِبه ثمن م  گزاف با یق محاسبۀ سادۀ ریاضی نسبت امتیاز

(Cabrillac 2016: 94) .خهوی  بها   ین سهازی قهوان   یب، برخی از کرورها برای یکنواخهت ترت  بدین

                                                                                                                                                           
در بان گروهِ ماالعات قانون مهدنی اروپها    Von Baد. اولین پروژه با سرپرستی شب مرتر  مرجع در دو طرح ارائه . چارچو4

طور وسیعی از اصول حقوق قراردادهای اروپا الهام گرفتهه بهود. دومهین طهرح در چهارچوب گهروه         مهیا شد. این طرح به

قضایی را کهه قهبالً در حقهوق قراردادههای      ۀت قانونی و رویماالعات حقوق مدنی اروپا مهیا شد. این طرح ملموع مقررا

های تحقیق در دو طرح در چارچوب مرهتر  مرجهع پیونهد     کرد. ملموع کارها و گروه اروپا تثبیت شده بود گردآوری می

سهازی مقهررات و حقهوق خصوصهی      واقع، هدف چارچوب مرتر  مرجع یکنواخت (. در(Cabrillac 2016: 12خورد 

 .(23 :حقوق تعهداتشعاریان و ترابی،  ← رای ماالعۀ بیرترِ طرح چارچوب مرتر  مرجعب) ستاروپا
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ایهن ضهمانت اجهرا از ابعهاد دیگهری ههم       . اند هکردالمللی تعدیل را پیرنهاد  مقررات اروپایی و بین

 اشاره شده است. موضوعبه این آتی  که در مباح د شومفید واقع  تواند می

 فسخ و بطالن

  فاده از ضعف، ضهمانت اجهرای فسهخ بهه    استصورت سوء وق اروپایی، دربرخی از کرورها در حق

تناسب بهین  نبود  صورت درقانون مدنی ایتالیا،  4110 دۀمادر ، . مثالًاند دهکربینی  اظ غبن را پی لح

عقهد   ،غهبن بیرهتر از نصهف باشهد     گهاه  ها باشد، هر یکی از آن تعهدات طرفین که ناشی از ضعفِ

 ،64 دۀمها در  .استشده قانون تعهدات سوئیس نیز همین رویه پی  گرفته در . دشوباطل  تواند می

مضهار سهزاوار    تلربگهیِ  لیدگی و بهی ننسه  و به فاکتورههای سهن    توجه بااستفاده از اضارار سوء

. شود میفسخ  در قالب غبن تناسب بین تعهدات طرفین عقدنبود صورت  درو  دانسته شده انحالل

 دربارۀ تعهدات بللارستان هم باالن عقهد منعقهده را   4328نوامبر  66 مصوب قانون 99دۀ ما 4بند 

 .دکن میپذیر  شرط ضرر آشکار، امکان  دلیل اضارار شدید، به  به

 دۀمها ، . مهثالً انهد  پذیرفتهه برخی از کرورها در حقوق اروپایی ضمانت اجرای باهالن نسهبی را   

ه یکهی از  ک  نحوی  ؛ بهدکن میرومانی نیز ضمانت اجرای اکراه اقتصادی را در قالب غبن بیان  4664

دیگهری بهرای تحمیهل شهرط بهه او       فقهدان تلربهه یها ناآگهاهیِ     یها طرفین از وضعیت اضاراری 

 د.کنرداری ب بهره

 صهادرۀ  رأیخصهوص   بهقضایی و  دار رویۀ وبی  میراث که کم ،فرانسهانون مدنی ق 4419 دۀما

و دادرسهی کهه بهه خهود      دههد  نمیبه دادرس امکان مداخله برای بازنگری در عقد را است،  6886

 بهر  .کند میحکم قانون دارد نقض  که برای طرفینْ را آشکارا عقدی دهد می تعدیل قرارداد را اجازۀ

باالن نسبی عقد را اعهالم   تواند می، دادرس فق  یاکراه چنین صورت تحقق ، دراخیر دۀما اساس

باهالن   بازنگری کاتاال پیرنهاد شده بود، در پروژۀ که طور همان ،فرانسه گذار قانون نهایت، در .کند

اه ناشهی از  اکهر  ایهن اسهت کهه    وارد شهود  اخیر دۀمابه  . اشکالی که ممکن استپذیرد می نسبی را

واقعهی آن در مبحه    ولی جایگاه  است. رضا آورده شدهعیوب  وضعیت وابستگی در زیرملموعۀ

استفاده از وضعیت وابستگی در مبح  که در طرح بازنگری تره سوء طور همان ؛محتوای عقد است

 ده بود.شمحتوای عقد گنلانده 
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کنهد کهه اکهراه ناشهی از      فرقهی مهی  الی که ممکن است طرح شود این است کهه چهه   حال سؤ

 استفاده از وضعیت وابستگی در مبح  عیوب رضا واقع شود یها محتهوای عقهد. ایهن تفهاوتِ     سوء

را  سهؤال ایهن  بهه   پاسهخ  همراه داشهته باشهد.    ممکن است مهم باشد و آثار عملی بهجزئی  نمادینِ

عنهوان عیهب     اکراه ناشی از وضعیت وابسهتگی بهه   اگرنکتۀ اول، . کرددو نکته خالصه  در توان می

آن  هه، نتیلهۀ   قهرارداده اسهت   توجهه  نون مدنی فرانسه آن را موردقا 4419 دۀماکه  ه رضا تلقی شود

انتخهاب   صورت وضعیت وابستگی خواهد شد و دادرس برای کاربست تعدیل عقد در اباال نسبی

صهادر  حکهم  به جمیع جهات قضیه بر اکراهی بودن موضوع   توجه باید باابراین، او بن .ندارد عملی

ر تداوم عقد نظهر داشهته باشهد. نکتهۀ     و ببداند ت شخص مضار را ناکافی الد یا دالیل و استدالکن

ابزاری در  تواند می، قرار دهیماگر اکراه ناشی از وضعیت وابستگی را در مبح  محتوای عقد  دوم،

صهورت عهدم    که در دکنر را ایلاد کند و این امکان را میسس باشد که تعادل قراردادی دست دادر

 توازن از مکانیسم تعدیل استفاده کند.

 در حقوق ایراناستفاده از وضعیت وابستگی ناشی از سوءجایگاه اکراه 

کهرده  شهاره  گوناگون اکراه ا به فروض 4در مواد مختلف ایرانقانون مدنی  ،غنی گیری از فقه بهرهبا 

صورت مفصل به بررسی ابعهاد    ههمین مقررات و متون فقهی ب نیز در سایۀ ایراندانان  حقوقاست. 

 بهارۀ درهها و مبهاحثی را    تهالش  دانهان  حقهوق . انهد  پرداختهه  ،ی و معنویداعم از ما ،گوناگون اکراه

 ایهران ون مهدنی  قهان  .رسد نمینظر   اند، ولی کافی به داده استفاده از وضعیت اضاراری صورتسوء

صحت  682 دۀمادر  صرفاًو  دهدااستفاده از وضعیت وابستگی یا اضاراری ارائه هم تعریفی از سوء

اقتباسهی از مقهررات دریهایی     ایهران  قهانون دریهایی   413 دۀما .ه استکرداضاراری را بیان  معاملۀ

از وضهعیت اقتصهادی    اسهتفاده  سوء، طور کرده است. همینبینی  اما این مسئله را پی  .است فرانسه

، اصهل  کلهی  های سیاستقانون اجرای  12 دۀما در در حقوق رقابت (462 :4900 پور )عبدی مسل 

 6است.که گامی مثبت در این مسیر  هبینی شد ، پی ن اساسیقانو 11

                                                                                                                                                           
 به فروض مختلف اشاره شده است. 682و  ،681، 689، 686. در مواد 4

 د ممنوع است:نشو دارد اعمال ذیل که به اخالل در رقابت منلر می قانون اخیر مقرر می 12 دۀما .6

 ادی مسل .سوءاستفاده از وضعیت اقتص ( ط
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 مطروحه  های دیدگاه

 عاملهصحت م

وضهعیت   وءاسهتفاده از دربهارۀ س  ولی اند. کردهاضاراری را صحیح تلقی  دانان معاملۀ حقوق برخی

استفاده از ی دیگر با توسل به یق مثال سوءبعض (.614 :4932 )امامیاند  نکردهنظر اظهاراضاراری 

گرفته برای پرداخهتِ   اگر تهدیدِ صورت»: اند دهکرشمول اکراه خارج  ی را از دامنۀوضعیت اضارار

خهوی    آن خانۀ راهم کردنِد و مضار برای فاز وضعیت اقتصادی یا اجتماعی ناشی شده باش مبلغ

 (.698 :4932 شهیدی) «.استاه صورت نگرفته اکر ،را بفروشد

 کارگران کرتی از مسافران کرتیِاگر » این است که له بیان شدهدربارۀ این مسئمثال دیگری که 

هها را از خاهر    که آن کنندکه در دریا با خار جدی مواجه شده باشد درخواست مبلغ گزافی  دیگر

خاطر اضارار   اباال را به و قابلیتِ شود میی محسوب رمعامله اکراهی نبوده و اضارا ند،نلات ده

 :4932انه لالسه  عهدل ) «.را فسهخ کهرد  بتوان معامله  ه اگر موجود باشد هدیگر عللِ ؛ هرچند بهندارد

 کرداضاراری را فسخ  ترم از علل دیگری که بتوان معاملۀمح منظور نویسندۀ رسد مینظر   . به(466

 استنباط است.  مالب از رویکرد حقوق تابیقی قابلاین  و از خیار غبن بوده استفاده

ادی منبعه  از مهراودات   در ابتدا اکراه اقتص دیگر دربارۀ مثال اخیر این است که حائز اهمیت نکتۀ

را کهم ایهن دیهدگاه     کهم  شهد  میو مخاطراتی که در سفرهای دریایی برای بازرگانان ایلاد  دریایی بود

ضهعیف   عمل آید و بذر این نهاد بهرای حمایهت از طهرفِ     به ای ها حمایت ویژه د که از آنکرتقویت 

اخیهر بهارور شهده     این دیدگاه در دو سدۀ استفاده شده است.او سوء که از موقعیتِکاشته شد؛ طرفی 

اراری را اضه  معاملۀ مالق ، برخی دیگرنهایت خوی  فاصله دارد. در است و هنوز هم با هدف غاییِ

ایهن گهروه   (. 144: 4932 بزرگمههر داننهد )  میاستفاده هم وءو این اطالق را شامل س اند صحیح دانسته

حقهوق کنهونی صهحت مالهق      ؛ ولیندکن میقانون مدنی استناد  682دۀ مابه  دیدگاه خودبرای توجیه 

 .پذیرد نمی است، استفاده شدهشخص متعاقد سوء که از وضعیت ،معامالت اضاراری را

                                                                                                                                                           
 های زیر است: سوءاستفاده از وضعیت اقتصادیِ مسل  به یکی از روش

 . تحمیل شرای  قراردادی غیرمنصفانه.6 ؛. )...(4

 :اشخاص موقعیت و اطالعات از سوءاستفاده غیرملاز، کسب ( 

 .. سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثال 9 ؛. )...(6 ؛. )...(4
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خیلهی قبهل    های دهه مربوط به مارح شده است ایرانکه در حقوق  یادشدهبسیاری از نظریات 

و بها   ه اسهت حهدودی ناشهناخته بهود    گی تها استفاده از وضعیت وابسهت است که اکراه ناشی از سوء

بهه صهحت چنهین     ای ویهژه فعلی همخوانی ندارد و از منظر حقهوقی و اجتمهاعی خلهل     مقتضیاتِ

قضهایی  سیسهتم  ، به کمهق دکتهرین   ،نه چندان دور ای آیندهدر  رود میت. انتظار معامالتی وارد اس

 د.کناتخاذ  یو تصمیمات مناسب کندله ورود هم به این مسئ ایران

 فسخ معامله

عقهدی   اند کوشیده ،ی اروپاییکرورها دانان برخی از حقوقسی از به تأ ایران،دانان  برخی از حقوق

 تعهادل  دلیل اینکه بهین تعههدات طهرفین     ، بهاست استفاده شدهوءرا که در آن از وضعیت مضار س

اختیار  ملبون فاح ، غبنِ صورت وجودِ نتیله، در در با توسل به غبن توجیه کنند ودارد، نوجود 

 (.461 :4931 ییصفافسخ عقد را داشته باشد )

آن را در  طرفداران جدی نیز پیدا کرده اسهت کهه کاربسهتِ    تئوری اعاای خیار فسخ به مضارْ

ر ایهن اسهت کهه اعاهای خیهار بهه       مبتنی به  ها استدالل آن ترین عمده .دانند میمناسب  ایرانحقوق 

د شهو  مهی دیهده تحمیهل    زیهان  ست کهه بهه  ناروا ضررِ دیده ماابق قاعده بوده و مبنای آن ورودِ زیان

و  انهد  دانستهمفید غبن در حقوق ما را غیر عمال خیارِاِ مقابل، بعضی دیگر (. در93 :4906 باریکلو)

وارده را  تا بدین طریهق ضهررِ   شود میدیده داده  غبن ابزاری است که به زیان خیار کنند میاستدالل 

  لهیکن بهه   ،خوبی از غبن خوی  آگاه است شخص مضار به در معامالت اضاراری . اماکندجبران 

 :4939 همکارانداماد و  قمحق ؛246 :4911 کاتوزیانپذیرد ) میدیگر آن را  یرار از ضرمنظور احتذ

در  رسهد  مهی نظهر    . بهکنند نمیتوصیه  ایرانعمال آن را در حقوق اِ (. به همین دلیل، این گروه498

در  کهه دلیل این  مالوبیت نداشته باشد؛ به ایرانحقوق عقد در  فسخِ اجرایِ تِنوضعیت کنونی ضما

تا با توسل بهه   خاصی وجود ندارد عدۀسوءاستفاده از وضعیت وابستگی قا دربارۀ ایرانقانون مدنی 

 ،ایهن مبحه  را از حقهوق اروپهایی     عمهدتاً روشنی دست یافهت. دکتهرین ههم    آن بتوان به دیدگاه 

 ؛بینی شهده اسهت   پی کرورها  برخی از غبن در حقوق. اند دهکرمقتبس  ،ق فرانسهحقوخصوص  به

قضهایی و   رویۀ مضار شخصِ تِاستفاده از موقعیسوء اثباتِ فرضِ طرفداران جدی ندارد و برولی 

 .اند داشتهقرارداد عنایت  دکترین به اکراهی بودنِ
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 استفاده از اضطرار به اکراهالحاق سوء

را از نظهر  استفاده از اضارار دانان فرانسوی سوء ثیر نظریات حقوقتحت تأ ایراندانان  برخی حقوق

به بعهد(. از   248: 4911 کاتوزیان) ندا دانستهه به اکرا ملحق و آن راحقوقی و اجتماعی توجیه کرده 

 که ؛ درحالیکند میاو اقدام به تهدید  رضایتِ مکره و گرفتنِ منظور اجبارِ  کننده به نظر حقوقی، اکراه

 ازآنکهه فرهاری   دون به وجودآمهده،   هبه  به اوضاع و احوالِ  توجه مضار با شخصِ خودِ اضارار در

اکراه مهم نیسهت   نتیله، در تحققِ در .دکن میعقد  عقادِاقدام به ان ،دیگر صورت گیرد جانب متعاملِ

وجهود    هاوضاع و احوال خارجی یا رویدادهای اجتمهاعی و طبیعهی به    تهدید را مکره یا که وسیلۀ

حقهوق   ساز آن. بنابراین، مناقِ ، نه زمینهآنچه مهم است جلوگیری از آثار تهدید است .ندده باشروآ

اکهراه   دیماعنصر  ،دکناستفاده سوء که اگر شخصی از وضعی کند می برای رسیدن به عدالت اقتضا

 تحقق یابد.

در  کننهد  مهی موجبهات و دالیلهی کهه تفهاوت اکهراه و اضهارار را بیهان         از منظر اجتماعی ههم 

وجهود آمهدن     هزیرا زمانی کهه طهرف معاملهه در به     .دنشو نمیکار گرفته   سوءاستفاده از اضارار به

از  .نیستحمایت از او مناقی  کند میبرداری ناروا  آن مالع است و بهرهدارد یا از اضارار دخالت 

 :4932بزرگمههر  )شهده اسهت    نتقادتی واردا استفاده از اضاراربر قیاس اکراه و سوء منظر حقوقی،

قبول واقهع   مورد تواند نمیاستفاده از اضارار از نظر مناقی جمله اینکه قیاس اکراه و سوء از ؛(144

 چنین نیست.که در اضارار  ؛ درحالیاکراه عامل فرار از سوی مکره استدر  چون .شود

استفاده از اضارار از نظر حقوقی اکراه با سوءاوالً  . چونانتقاد اخیر موجه نباشد رسد مینظر   به

بتهوان   است تا مرترکی بین آن دو بوده نقاۀ پیدا کردنِ ؛ بلکه هدف از طرح آنمقایسه نرده است

نحهو    بهه اکهراه دانسهت و ایهن اسهتدالل بهه      و آن را ملحهق  کهرد  ع این دو استفاده از آن برای جم

صهورت مسهتقیم بهر      عمل فرهار بهه   درست است که در اکراه ثانیاً صورت گرفته است. ای شایسته

یم باشد قمستصورت غیر  به تواند مییر أثسوءاستفاده از اضارار نیز همان ت ، درگذار استتأثیرمکره 

نهاروا   برداریِ مله که در آن از وضعیت مضار بهرهمعا اکراهی بودنِ ،بنابراین. دشومنتهی و به اکراه 

 معامله باشد. نفوذِ آن غیر از عدمِ اجرایِ هرچند ضمانتِ ؛سازگارتر است ایرانشده است با حقوق 

ی معاملهه تلقه   نفهوذِ  را عهدمِ  سنتی های مدلاکراه در  اجرایِ هم ضمانتِانون مدنی ق 689 دۀما
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از منظهر   دشهو  مهی منتههی  که به عدم نفهوذ معاملهه   را استفاده از عقد دیگر سوءای  عدهکرده است. 

مضار  که از یق طرف استفادۀ نامرروع از وضعیتی که اند کردهگونه تحلیل  این حقوقی و اجتماعی

کهه   ندک میاستفاده از چنین وضعیتی ایلاب برای او جنبۀ حیاتی دارد و سوء در آن واقع شده است

از طهرف دیگهر، از    .اکراه محقق شده اسهت  مادیِ عنصرِ ونچ؛ کنیماکراه قلمداد  آن را از مصادیقِ

 و در اسهتداللِ  انهد  دهکراستفاده از اضارار استناد سوء رفع در مواردِ قاعدۀ فقهی، به کاربستِ لحاظِ

تعههدی   ه اسهت ر شهد بعد از رهایی از وضعیتی که ملبهو مضار که  اند این قاعده گفتهخود دربارۀ 

خواستی منافاتی با کند و چنین دراز دادگاه تقاضای اباال عقد  تواند میرا بپذیرد   ناعادالنهگزاف یا 

 (.494 :4934 همکارانو  داماد محققندارد )رفع  حدی  مناطِ

 413دۀ مها استفاده از اضارار و الحهاق آن بهه اکهراه بهه     برای توجیه سوء ایراندانان  اکثر حقوق

به مضهار   عادالنه دانسته وخار را غیر تأثیر قرارداد منعقده تحت کهند شو میمتوسل ون دریایی قان

 داد را داده است. البته برخی هم با نظریۀ عدم نفوذ عقد در فرضِتعدیل( قرار)اختیار اباال و تلییر 

حقوق مضهار را   اجرا با این استدالل که این نوع ضمانتِ اند؛ مخالفت کرده استفاده از اضارارسوء

  ولهی بهه   .شده استپذیرفته (. این ضمانت در حقوق فرانسه هم 98 :4906 )باریکلو کند نمی تأمین

است کهه حتهی    دلیلبه همین  و حقوقی و اجتماعی فاصله گرفته است های واقعیتاز  رسد مینظر 

 م انتقاداتی به آن وارد شده است.در حقوق آن کرور ه

 قرارداد عمال تعدیلصحت عقد با اِ

. ایهن طهرح   دشوزه مفید واقع در این حوممکن است که  است «تعدیل عقد» دیگر ضمانت اجرایِ

 نکهرده بینی  پی آن را  ایرانهرچند قانون مدنی  است. کردهاخیر طرفداران زیادی پیدا  های دههدر 

صفایی اند ) نستهداممکن  ها توس  دادگاه از مقررات ای پارهبه   توجه با را پذیرش آن ندکتری ،است

  هتعهدیل دیهن به    کهه  4913قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  266دۀ مادر  جمله از (؛410 :4931

قهانون   4806 دۀمها بهه   ای تبصهره  ی نیهز قانون الحاق واحدۀ دۀما است.پذیرفته شده  ای گسترده طور

دۀ مها به  توان یم زمینهدر همین  .استکه مربوط به تعدیل مهریه افزوده است  4912مصوب  مدنیِ

 نیهز  از رویکهرد برخهی از قهوانین    کهرد. نیز اشهاره   4922مصوب  مستأجرقانون رواب  موجر و  1

 استفاده از وضعیت اضاراری یها وابسهتگی  در صورت سوء . چونکرداین نکته را استنباط  توان می
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و عقد بهه   شود میاین نقص جبران  ْ بلکه نقص در خود عقد است و با تعدیل عیب در رضا نیست؛

 .دهد میخوی  ادامه  حقوقیِ حیاتِ

 تحهت تعدیل عقدی کهه   ،صراحت به ،4919 سال مصوب ،ایران کرور قانون دریایی 413 دۀمادر 

 4.اسهت ده شه بینی  است پی وضعیت خار منعقد شده و شرای  آن به ترخیص دادگاه ناعادالنه  تأثیر

ت یه لقاب دهمها ایهن   که اند کردهو استدالل  وارد کرده اخیر ایراد دۀمابه   توجه به تعدیل قرارداد با برخی

 دلیهل   به، آید میوجود   هی که ناشی از حوادث دریایی بردر اضارا زیرا .تعمیم به موارد دیگر را ندارد

 (.91 :4906 سایر موارد چنین نیست )باریکلو فوریت، خصوصیتی وجود دارد که در

 :دگونه پاسخ دا این توان میبه این استدالل 

 4342 آوریلِ 63 مصوبِ قانون حمایت دریاییِ 1دۀ مااقتباسی از  ایراندر حقوق  اخیر دۀما اوالً

وان عالی بوده و نهادینه شدن قانون اخیر در حقوق آن کرور هم حاصل تصمیمات دی است فرانسه

ته اسهت و  بیرتری داش در آن دوران تلارت دریایی رواج و رونق کهبه این  توجه است. بنابراین، با

 ا در اضهارارِ ل ه اِوَ ؛کهرده اسهت  تصریح آن بر گذار  قانون ندا هداد میرویدادها در این حوزه رخ  غالباً

 ناشی از حوادث دریایی خصوصیت دیگری وجود ندارد.

چهه   آن ، فوریهت شهرط نیسهت.   استفاده از اضارار را ملحق به اکراه بدانیمسوء که برای این ثانیاً

 هها  ماهست متعاقد بوده که ممکن ا طرفِ موجودِ استفاده از وضعیتِ، سوءشود میباع  تحقق اکراه 

 امد.  نلبه دراز بی ها سالیا حتی 

اگهر رضهایت   « مهوارد  در کلیۀ» آمده است که ایران قانون دریایی کرور 413دۀ ما 6 بنددر  ثاًثال

از این بنهد ایهن    توان مینتیله،  تعدیل است. در  هم قرارداد قابل ، بازدشویکی از طرفین مخدوش 

 6 بنهد در  ه حوادث دریایی را از باب مثهال آورده و دگذار در صدر ما که قانون کردباط ننکته را است

 موارد تعمیم داده است. همۀبه 

                                                                                                                                                           
کمق و نلات که در حین خار و تحت تأثیر آن منعقد شده و شهرای  آن بهه ترهخیص دادگهاه غیرعادالنهه       اردادِهر قر» .4

مهوارد، اگهر    ۀباطل گردد یا تلییهر داده شهود. در کلیه    ،دادگاه ۀوسیل  یق از طرفین، به باشد ممکن است به تقاضای هر

تواند به تقاضهای   ... دادگاه می یا اغفال جلب شده است ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه

 «یکی از طرفین قرارداد را تلییر دهد یا باالن آن را اعالم کند.
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یکهی از   اسهتفاده از وضهعیتِ  دلیهل سوء   هبه  همۀ مواردی که تعادل اقتصادی عوضهین در  رابعاً

نیهل بهه    دریایی نرئت گرفته باشد یا غیهر از آن.  از حوادثِ دارد کهنفرقی  خورد میم ه  به طرفین

  حمایت شهود و قهانون دریهایی در    مقابل دیگری دیده در که از شخص زیان کند میعدالت ایلاب 

 ،موارد دیگر ندارد. زمانی که تعادل اساسی بهین عوضهین موجهود نباشهد     هیچ امتیازی بر زمینه  این

تهوازن   تها جای اباال یا فسخ، قهرارداد را تعهدیل کنهد      به ،دیده نبا حمایت از زیا تواند میدادرس 

 منهافعِ  در اغلهب مهوارد   . چهون و متعاقدین بتوانند به مقصود نهایی از عقد دست بیابند شودحاکم 

 شده باشد.حاصل اینکه تعدیل  ولو ؛استموجود  در حفظ وضعیت عقد طرفین

 دۀمها دالت اجتماعی مناسهب دانسهته و اصهالح    اخیر را با ع دۀمادانان هم مفاد  برخی از حقوق

 دیگهر از نظهر فقههی    یبعضه  (.111 :4900 )جعفری لنگرودیاند  پیرنهاد کردهقانون مدنی را  682

حکیمیهان  انهد )  گذاشهته بر آن صهحه  روایات و احادی   به  توجه و با اند شدهتعدیل  قائل به نظریۀ

 682دۀ مها با اصل صحت قراردادی و  یق طرفهم تعدیل قرارداد را از  (. برخی دیگر199: 4932

بها اصهل لهزوم     رداداعاهای تعهدیل قهرا    و از طهرف دیگهر معتقدنهد    اند دانستهقانون مدنی سازگار 

م فسخ قرارداد جمع کهرد و  و عد بین ضرر ناشی از فسخ توان میو  کند نمیقراردادها تعارض پیدا 

ههم تهالش    ای عهده  (.61: 4934پهور   کهاظم ) کردحتمالی جلوگیری ا های استفادهاز سوء نهایت در

حقهوق   انصاف در به قاعدۀقانون دریایی را با تمسق  413 دۀمااستفاده از اضارار در سوء اند کرده

منصهفانه بهودن تفسهیر و اسهتدالل     اخیر را به غیر دۀمادر « عادالنهغیر» انگلستان توجیه کنند و واژۀ

رهود و  انصاف رعایت ن ممکن است دنشو مینعقد اضاراری م وضعیتدر قراردادهایی که در  ندکن

 .(414 :4931 همکاران و یاستفاده کند )محمدیکی از طرفین از وضعیت سوء

الحهرج   قهی امام خمینی که مبتنی بر قاعهدۀ ثانویهۀ  ف های دیدگاهپایان، برخی هم با تکیه بر  در

 انصاریکند ) می تأمینر را تعدیل قرارداد بی  از سایر نظریات حقوق مضا که دارند میبیان  است

عقهود   که ممکن است جایی تا کند می(. بنابراین، اصل ثبات و استحکام قراردادها ایلاب 12 :4938

ی که ممکهن اسهت در   مزیت .طرفین نیز بر همین مبنا استوار است ضمنیِ و ارادۀند شومنعقده اجرا 

 ود ندارد.االن وجعقد وجود داشته باشد در فسخ و ب اعاای حق تعدیل برای بقای
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 جهنتی

بهه همهین    .شود نمیمحدود  «مالی وابستگی وضعیت»به  صرفاً استفاده از وضعیت وابستگیسوء .4

 ،فنی اطالعاتی، روانی، هایِ الزم است سوءاستفاده از وابستگی حمایت از طرف ضعیفبرای  دلیل،

وضهعیت وابسهتگی    ستفاده ازاسوء ی ازمصادیق یز. موارد اخیر نعاطفی هم مورد توجه قرار گیرد و

 .له صحه گذاشته استوی  بر این مسئدر تصمیمات خ قضایی فرانسه رویۀکه ند شو می تلقی

نظهر   مهد خاصهی را  باید شروط  استفاده از وضعیت وابستگیاکراه ناشی از سوء تحقق . برای6

یگهر از وضهعیت   طهرف د  ثانیهاً  ر وضعیت وابستگی قرار گرفته باشهد؛ د طرف متعاقد اوالًداد:  قرار

باشد. گزاف  اآشکارثالثاً این امتیاز  ؛ه باشددست آورد  هو امتیازی را ب کردهاستفاده وابستگی او سوء

بهه صهحت قهرارداد     توان نمی ،به اصل لزوم  توجه ، بادرونط محقق بنابراین، تا زمانی که همۀ شرو

 د.کرخللی وارد 

، فروض مختلفهی بیهان شهده    وابستگیاستفاده از وضعیت سوء خصوص ضمانت اجرایِ در. 9

طرفهداران و   یق است که هرعدم نفوذ و تعدیل قرارداد  فسخ و زمینه این است. گرای  غالب در

سهمت    المللهی بهه   رورها و مقررات اروپهایی و بهین  گرای  حاضر در حقوق ک ولی .دارد منتقدانی

 آن در سهایۀ  . چهون کنهد  مهی اتر را پویه  ایهران عمال این قاعده حقهوق  تعدیل قرارداد بوده است و اِ

حاصهل   ،المللهی  چهه در عرصهۀ بهین    داخلهی  اطمینان بیرتری در مراودات تلاری، چه در عرصهۀ 

 بیرهترِ  از گسهیختگیِ  ضهمن،  در .کند تأمینمنافع طرفین را بیرتر  تواند میاینکه  عالوه بر ؛شود می

 .نداردها منافاتی ثبات و استحکام قرارداد که با اصلِ دکن میقرارداد نیز جلوگیری 

 پیشنهاد
 هاخأل جبران

اکهراه ناشهی از    در تثبیهت  بهدیلی  نقه  بهی   توانهد  مهی  ههم  ایران قضایی رویۀ نقش رویة قضایی:

کنهد. بهرای فعهال     جبهران  زمینهه   این ایفا کند و خأل قانونی را در استفاده از وضعیت وابستگی سوء

در د شهو  مهی پیرهنهاد   به وکالی دادگستری از همه  دربارۀ این مسئله بی قضایی  کردن نق  رویۀ

بهه   صورت تحقق جمیهع شهرای  آن را بهرای کمهق     و در کنند له آن را بررسیمواجهه با این مسئ

 .ندکنیی مارح قضا ایلاد رویۀ
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اخیهر تحهوالت    ههای  دورهدر  ،حقهوق تعههدات و قراردادهها    : در عرصۀنقش دکترین حقوقی

د شو میپیرنهاد  .این تحوالت را لحاظ نکرده است ایران قانون مدنی اما .چرمگیری رخ داده است

له بپردازند و تعریف مناسبی از این نهوع  به تبیین این مسئ دانان ما در آثار خوی  حقوق از یق سو

شود تا بررسی  ایراندکتری در حقوق  در قالب رسالۀاین موضوع  و از سوی دیگر ددهناکراه ارائه 

برای  کنندگان را ذهن تدوین مدنی قانونِ احتمالیِ اصالحِ صورتِ درو  شودزوایای مبهم آن روشن 

 .دکنآماده موضوعی پذیرش چنین 

 گروهی اهمیت کار

کهه   اسهت بهازنگری   ههای  پهروژه اهمیهت   کهرد چیز جلهب توجهه    چه در این تحقیق بی  از هرآن

بهه سهرانلام   نحهو احسهن     مهواد پیرهنهادی را بهه   و  دهند می انلام صورت گروهی  هبدانان  حقوق

گروههی   کار شود می. پیرنهاد رسانند میتصویب   خیلی جزئی به نهایت با تلییراتِ و در رسانند می

 باشیم. ایرانبتی در حقوق تحوالت مث بالندگی و شاهد تا شکل گیردهم ایران در کرور چنینی  این

متعاقهد بهه    فِطهر  یکی از متعاملین از وضعیت اضاراری یها وابسهتگیِ   هرگاه» :متن پیشنهادی

چنهین وضهعیتی    فقهدانِ  صورتِ یا شرایای را به او تحمیل کند که درعقد  د وکناستفاده خود سوء

تسهامح    قابل د که عرفاًکنگزافی را حاصل  اآشکار و از این طریق امتیازِ شد نمیحاضر به انعقاد آن 

 نظر گهرفتنِ  با در اندتو میصورت تحقق چنین وضعیتی، دادرس  در .پذیرد میاکراه صورت  ،نباشد

تحمیهل   ۀبهار در کنهد. یا تعهدیل  کند عقد را باطل اعالم  ،مضار به تقاضایِ قضیه، بنا جهاتِ جمیعِ

حسب مهورد،   بوده باشد به همین ترتیب عمل خواهد شد. ه همراهاستفادکه با سوءتعهد یا شرطی 

 «.خاص باشدهمۀ اشروانی و شامل  یا ،قتصادی، اطالعاتی، فنیوابستگی ممکن است ا
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