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 فرانسه و مصر ان ریشرایط تحقق اكراه رد قرارداداه رد حقوق ا
 1محبوبه مينا

 

 چکيده 
د کی   اشی ب  هیای ق ارداداز انعقیاد  زم ه ممکن اسی  نیاگءی    رو  ه  کس در زندگ
راده را ک  ب  ا تواند ه  اک اه م .آیا حقوق موضوع  نیس ناس هم اه اختیار و طی 

 ،؟ نکت  جنجال ب  انگییء در بحیث شی ایط تیأثی  اکی اه     شود، ب  حساب آورداعمال م 
  یی نظ ) ارداد اسی  و احیوال طی ف قی    وضیاع آییا معییار ا   اندازه ت س اس .  مسأل 
، ط فیداران   موضع؟ ه  س  مختلط(  ی(؟ یا ه  دو)نظ  ع ف  ی(؟ یاع ف)نظ  شخص

تق یبیاً در ارتبیاط بیا شی ایط تیأثی  اکی اه در حقیوق         .را ب  خود اختصاص داده اس 
ارائ  شده اس . قیانون میدن  ایی ان      موارد یکسان  ع ب  ف انس  و کشورها ،ای ان

قیانون   (020)ده اس . سب  نگیارش میاده   ا با ه  تلای  ک دو نظ  شخص  و نوع  ر
قانون مدن  ف انس  اس . رویی  قضیای  ف انسی      (1110)هماهنگ با ماده   انیمدن  ا

قانون جدید مص  شک  بهت   دارد چون تعیار  نیدارد    .دارد  تمای  ب  نظ  شخص
 .و تنها ی  معیار )شخص ( در آن می   شده اس 

 
 اراده  یع د،یاه، رضا، قصد، تهداک  :واژگان كليدي

 

                                 
 .زه شيرادانشگا استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي –1

 amfars@hotmail.com رايانامه:
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 مقدمه
 بتر  کته  دارنتد  آن بتر  هم  برخي عکس به و شوند،مي تسليم تهديدي اند  با افرادي
 يتا  است    معيتار  شتجا   انستان  يتک  ياراده آيا دانستن اکراه، مؤثر براي. شوند غالب ترس

 و افترا   بايتد  اينکته  يتا   گيرنتد  قترار  قانون حماي  مورد بايد افراد با حياترين و ترسوترين
 ايتن  در که اس  چيزي همان اين  داد قرار معيار را متوسط انسان و گذاش  کنار را تفريط
 .گيردمي قرار بررسي مورد مقاله
 حفتظ  يعنتي ) متؤثر  اکتراه  قلمرو تقليل بر فر  مؤثر، اکراه شرايط بيان با نوشتار اين در
 اکثتر  در. است   قراردادهتا  در اراده آزادي صلا به احترام کنار در( قراردادها در ثبات اصل
 مقالته  ايتن  در آنچته  است ؛  آمتده  ميتان  به سخن اکراه شرايط از حقوقي و فقهي هايکتاب
 .دارد شيوه، تازگي لحاظ به شودمي مطرح اکراه شرايط عنوان تح 
 

 ايران مدنی حقوق و فقه در اکراه تحقق . شرايط1

 يارائته  بتدون  حقوقتدانان  از برختي  است ؛  نشتده  تعريت   اکتراه  ايتران،  مدني قانون در
 ارايته  برختي  کته  هتم  تعتاريفي . انتد شتده  اکراه احکام وارد مستقيم طور به اکراه، از تعريفي
 چنتين  را آن تتوان متي  اکتراه،  بته  مربتو   متتون  و متواد  بته  توجه با اما. نيس  جام، اندکرده
 رضتا،  بتردن  بتين  از قصد به سانيان سوي عامل از نامشروعي و غيرعادي فشار: »کرد تعري 
 حاضر ، مالحظه قابل ضرري ورود به اعتقاد با ترس تلثير تح  شونده تهديد که ايگونه به
 پرداختته  اکتراه  شترايط  بته  شتده  ارايته  تعريت   بته  توجته  بتا . «شودمي حقوقي عمل انجام به
 .شودمي

 تهديد . وجود1-1

 بتر . شتود نمتي  تلقتي  اکتراه  باشد، تهديدي صورت گرفته که اين بدون ديگري از ترس
 طترف  از کته  آن بتدون  کسي از خوف مجرد: »داردمي مقرر م..ق (213) ماده اساس همين
 باشد. فراهم بايد شرايطي تهديد تحقق براي. «شودنمي محسوب اکراه شود تهديد کس آن
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 تهديد عامل بودن . انسانی1-1-1

 در عنصتر  سته  بايتد  ر تحقق اکتراه، به لحاظ شرطي  عامل انساني براي تهديد ديگري د
 فتردي  اگر مثال براي. اکراه مورد و شونده اکراه کننده، اکراه: باشد داشته وجود ارتبا  اين

 اکتراه  مصتداق  بفروشتد،  را امتوالش  از چيتزي  ختود،  بتدهي  پرداخ  براي و باشد بدهکار
 براي بدهکار و نمايد وارد فشار بدهکار بر و بخواهد را خود طلب طلبکار که هرچند نيس 

 اکتراه  نکرده، معامله به تهديد را او طلبکار چون اما. کند معامله به اقدام ضرر، از جلوگيري
 شود.نمي واق،

ستتبزواري،  ؛12: 1332طوستتي،)باشتتد  مقتتتدر و غالتتب قتتاهر، قاصتتد، تهديدکننتده بايتتد 
 و والتدين  اننتد م کند اطاع  هاآن از حيا، و شرم خاطر به انسان که کساني پس ؛(113:تابي

 بتدون  ديگتري  از ترس مجرد .(332: تانائيني،بي)شوند نمي اکراه عنوان در داخل نزديکان،
 بتدون  هتم  ديگري امر مجرد. شود تلقي اکراه تواندنمي باشد، دستوري وجود داشته که اين
 ؛باشتد  عقد تهديدکننده طرف نيس  الزم. شودنمي تلقي اکراه باشد تهديد با همراه که اين
. است   اکراهتي  معامله کند، تهديد اکراه در مؤثر شرايط با را ديگري ثالث، فرد هرگاه پس
 نفتوذ  عتدم  موجتب  اکتراه : »است   کرده اعالم ( ق.م.213) ماده در قانونگذار دليل همين به

 اگتر  ترتيتب  بدين. «شود واق، متعاملين از غير خارجي شخص طرف از اگرچه اس ، معامله
 نافذ معامله کند، منعقد را ايمعامله و بترسد ديگري مبهم گفتار يا خيشو از بيهوده شخصي
 .اس 

 تهديد تحقق بودن . محتمل1-1-2

: 1313انصاري،) نيس  الزم قط، يعني اس ، کافي تهديد تحقق به گمان معتقدند برخي
 کتافي  را تترس  صترف  بعضتي . دارد تلمتل  جتاي  نته،  يتا  اس  کافي شک کهاين اما ،(111
 (.122: 1311يزدي، طباطبايي) ندادانسته
 ضرر، ترتيب احتمال عدم با چون باشد؛ عقاليي بايد باشد، کافي احتمال اگر حال هر به
 تصترف  در مستتقل  يتا  حالت   ايتن  در شتخص  زيترا  شودنمي اکراه عنوان در داخل آمر امر
: تتا بتي  ني،نتائي ) است   آن ماننتد  و اضطرار عل  بلکه ندارد اکراه عنوان امر، که اين يا اس 
 طيتب  عدم اکراهي، يمعامله معيار. باشد کافي عقاليي احتمال صرف رسدمي نظر . به(332
: 1312خويي، موسوي) شودمي حاصل هم ديگري تهديد از نفساني خوف با که اس  نفس
211.) 
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 1-1-3تهديد نبودن قصد . نافی 

 تصتميم  و سنجش فرص  و داشته اراده خود از کند، يعنيمي قصد اکراه وجود با مکرَه
 مکترَه  کته  است   آن عتادي  حالت   است ،  مطرح اکراه بحث در آنچه. شودنمي سلب او از
 امتا  تتر[؛ صتحيح  نظتر  طبق ]بر کندمي اعتبار عالم در را معامله انشاي قصد نفس، طيب بدون
 هرچنتد . نتدارد  ختارجي  اثتر  او تنفيذ بدون معامله اس ، نفسطيب معناي به رضا فاقد چون
 اگتر . است   قصتد  فاقد مکره معتقدند(  213: 1312زهره، ابن ؛323: 1312بحراني،)  ايعده
 .اس  باطل اساس از معامله بنابراين،. بردمي بين از را قصد برسد جبر حد به اکراه

 تهديد بودن رضا . نافی1-1-4

 ،در اضتطرار  زيترا  شتود؛ مي تفکيک اکراه از اضطرار شر  انتفاي رضا در اثر تهديد، با
 انعقتاد  بته  را شتخص  کسي اضطرار، در( 233: تابي لنگرودي، جعفري) دارد وجود نيز رضا
 ختاص،  وضتعي   از رهتايي  بتراي  که گيردمي تصميم شخص بلکه کند؛نمي تهديد قرارداد
 از تهديتد  اکتراه،  در امتا . دهتد نمتي  رضتاي   آن بته  عادي حال  در که زند کاري به دس 
 يمعاملته  منشل .گيردمي صورت قرارداد عقد منظور به اصياشخ يا شخص به وسيله و خارج
. باشتتد متعتتارف و معمتتولي حتتد از بتتيش کتته ضتترورتي هتتم آن استت ؛ ضتترورت مضتتطر،
 حتال  در معتامالت  اکثتر  حال هر به چون کنند؛نمي اضطراري را معامله عادي هايضرورت
 اکتراه،  در. است   يختارج  تهديتد  مکتره،  يمعاملته  عل  اما. شوندمي انجام نياز و ضرورت
 اکتراه  يواستطه  معامله کهاين نه شود؛مي مجبور معامله خود  انجام بر مستقيم طور به شخص
 .گيرد قرار

 تهديد بودن عادي غير و . نامشروع1-1-5

 کتار  بته  غيرمشترو   غرضتي  به رسيدن براي که بوده نامشرو  ابزاري معموال  اکراه ابزار
بستتن   از امتنتا   صتورت  در منتزلش  زدن آتش يا قتل به شخص يک تهديد. شودمي گرفته
 بتراي  غيرمشترو   وستايلي  نکنتد،  هبته  را متالي  کهدرصورتي افشاگري به تهديد يا قرارداد،
 مشرو  غر  به رسيدن براي مشروعي وسايل اگر اما. باشندمي غير قانوني هدفي به رسيدن
 متورد  بتدهکاري  عل  به کسي راگ مثال، براي. شودنمي محسوب اکراه شوند گرفته کار به

 است   علت   همتين  بته . شتود، نمي محسوب اکراه شودمي شکاي  او از که شود واق، تهديد
 بته  معامله، انشاي به شخص شدن ملزم: »اس  کرده اعالم م..ق (212) ماده در قانونگذار که
 .«شودنمي محسوب اکراه قانوني صالحه مقامات حکم
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 ماننتد  شتود،  ايمعاملته  انجتام  بته  وادار شتخص  انوني،قت  مقامات حکم به که صورتي در
 کته  صتورتي  در مرهونته  عين فروش به حکم خود، دين اداي جه  مديون مال بي، به حکم
 نيست   اکراهتي  کته صتورتي  در و است    اکراهي معامله نکند،آيا پرداخ  را دينش راهن،
 چيس   ميان اين در او مقام قائم يا حاکم نقش

 نيتازي  و است   او مقتام  قائم يا حاکم با عقد در تصرف مواردي نينچ در معتقدند برخي
کته  ( 221: 1332نجفتي، ) است   ولتي  متواردي  چنين در حاکم چون نيس  مکرَه تصرف به

 و قصتد  فاقتد  کته  لفظتي  اجتراي  بتر  مکترَه  مباشترت  بتراي  هتم  دليلتي . الممتن، ولي الحاکم
 تتر آستان  نظتر  بته  باشتد،  عقتد  اياجر در او مقام قائم حاکم کهاين و ندارد، وجود رضاس 
 بته  چتون  شتود؛ متي  تتر پيچيتده  وضتعي   باشتد  ضروري مکره مباشرت اگر و کند،مي جلوه
 (.221: 1332نجفتي، ) اس  ترديد ايمعامله چنين صح  در دارد مکرَه که عنادي يواسطه
 محتاک  واليت   چتون  نيس ، او والي  به نيازي و کندمي معامله به امر حاکم گف  توانمي
 .نباشد ممکن او وکيل يا مالک فعل که اس  ثاب  جايي در

 معامله بودن ترس ناشی از تهديد وقوع در مؤثر .1-2

 از. کندمي معامله به اقدام مکرَه آن، ينتيجه در و زده هم بر را عاقد رواني تعادل ترس،
 يتا  عترف  يا اس   او احوال و اوضا  و قرارداد طرف ترس، اندازه معيار آيا حقوقي، لحاظ
 و شخصتي  ينظريته  دو متدني،  قتانون . داراي قائتل است    موضت،  سه اين از هريک دو  هر
 بته  اکتراه : »است   شده بينيپيش چنين م..ق (212) ماده در. اس  کرده تلفيق هم با را نوعي
 يتا  مال يا جان به نسب  را او و بوده باشعوري شخص هر در مؤثر که شودمي حاصل اعمالي
 آميتز اکتراه  اعمتال  متورد  در. نباشتد  تحمل قابل عادتا  که نحوي به کند، تهديد خود آبروي
 اول قستم  . «شتود  گرفتته  نظتر  در بايتد  شخص بودن زن و مرد و اخالق و شخصي  و سن
 و ستن »متاده،   اخيتر  قستم   امتا  است ،  نتوعي  معيتار  ،«باشتعور  شتخص  هتر  در متؤثر »ماده، 

 .اس  شخصي معيار ،«… و شخصي 
 شخصتي ،  ستن،  گترفتن  نظتر  در لتزوم  از قانونگذار منظور معتقدند دانانحقوق از برخي
 کته  نيست   شخصي يضابطه تعيين اکراه، تحقق عدم يا تحقق احراز براي جنسي  و اخالق
 کتردن  بررسي منظور، بلکه گيرد؛ قرار سنجش مورد مکرَه شخص خصوصيات مورد هر در

 نتو   آيا که سنجيد بايد اکراه، تحقق عدم يا تحقق تعيين براي مثال براي. اس  نوعي ضابطه
 واقت،  تهديتد  تتلثير  تحت   دارنتد،  قترار  شونده تهديد شخص شخصي  يا سن در که کساني
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 نتوعي  از را ضتابطه  شتونده،  تهديتد  خصوصتيات  تعيتين  بنابراين. خير يا گيرندمي قرار شده
 (2) بنتد  دمعتقدنت  برختي  .(132-133: 1322شتهيدي، ) دهدنمي تغيير بودن شخصي به بودن
 اشتکال  اين که اس  روم حقوق يناپخته ميراث از قانونگذار نارواي تقليد م..ق (212) ماده
 .(233: 1333 کاتوزيان،) اس  آورده وجود به را

 روم حقتوق  از فرانسته  ( قتانون متدني  1112) متاده . اس  اخير نظر با حق رسدمي نظر به
 گشتاي راه توانست  نمتي  روم حقتوق  خشتک  معيتار  چتون  ديگتر  ستوي  از است ؛  شده اخذ

 بتا  قانونگتذار  و کردنتد  مطرح را هايينظريه فرانسوي حقوقدانان باشد، مؤثر اکراه  تشخيص
 قتانون متا   (212) متاده  نگتارش  ستبک . کترد  بينتي پتيش  را (1112) متاده  نظريات، اين جم،

 «فمتعتار  شتخص » جاي به که تفاوت اين با. اس  فرانسوي قانون (1112) ماده با هماهنگ
 اشتتباهي  متلستفانه . است   شتده  ذکر «باشعور شخص» ايران مدني قانون در فرانسه، قانون در
 قانونگتذار  تقليد مورد نمود، نوعي و شخصي نظريه تفکيک فرانسوي در عدم قانونگذار که
 .اس  شده واق، نيز ما

 است ،  نتوعي  يضتابطه  اکراه تشخيص براي نخستين معيار معتقدند حقوقدانان از برخي
 ثابت   اينکته  مگتر  را در نظر گرف ، متعارف شخص در عمل تلثير بايد اول يوهله در يعني
 متؤثر  او ختاص  روحتي  و جستمي  وضت،  عل  به معامله، طرف در آميزتهديد عمل که شود
 قراردادهتا  ثبتات  اصتل  که اس  اين نوعي ينظريه حسن .(113: 1332 صفايي،) اس  بوده
 کته ايتن  بتراي  اما اس ؛ ترآسان مؤثر، اکراه تشخيص اتياثب لحاظ از و شده مخدوش کمتر
 تشتخيص  به دليل متفاوت بودن اما. دارد ترجيح شخصي ينظريه شود، تلمين مکرَه خواس 
 و ثبتوت  مراحتل  بتين  بايد رسدمي نظر به و دشواري  نيل به حقيق ، اشخاص در مؤثر اکراه
 تابعته  العقتود » قاعتده  بته  توجته  بتا  اول يهوهل در که بيان اين با. شويم تفصيل به قائل اثبات
 را عقتود  واقعتي  سرنوشت   اشخاص، واقعي قصد چون باشد؛ حاکم شخصي معيار «للقصود
 بتا  شخصتي  معيتار  کته  اين حيتث  از اما اس ، سازگارتر نيز عدال  با نظريه اين. زندمي رقم
 در اثبات، يرحلهم در نيس ؛ آسان همواره قاضي براي آن احراز که روس  روبه ايراد اين

 اعمتال  را شخصتي  -نتوعي  معيار بايد کند، کش  را قضيه حقيق  نتواند قاضي که صورتي
 معيتار  ايتن  کته  صورتي در. شود سنجيده خويش سطح هم افراد با مکره شخص يعني نمود؛
 شود.مي حاکم نوعي معيار در نهاي ، نباشد گشاراه هم
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 حتل راه نتوعي  معيتار  با مطابق باشد مؤثر مردم  نو در اما نباشد مؤثر فردي در اکراه اگر
 تهديد که اس  الزم شود واق، اکراه که اين براي گويندمي نوعي نظريه طرفداران چيس  

 در تهديتد  اگتر  بنتابراين  باشتد؛  متؤثر  نيز او تهديدشونده، در شخص نوعي  اوصاف لحاظ با
 شتود؛ نمتي  محقتق  اکراه شد،با تلثيربي شخص در خاص جهات به ولي بوده مؤثر مردم نو 
 کترده  معاملته  تشتکيل  بته  مبتادرت  تهديد، تلثير تح  نه و آزاد رضاي با شونده تهديد زيرا
 بتراي . شتناخ   تتوان نمتي  ايمعامله چنين اعتباريبي براي موجبي صورت، اين در که اس 
 در ولتي  باشتد  متؤثر  متردم  نتو   در شترور،  شخص سوي از جان به تهديد اس  ممکن مثال
 تتري خطرنتا   و مجرمانه شخصي  و بيشتر سو  سوابق داراي که ديگري جنايتکار خصش

 مقترر  م..ق (212) متاده  کته  اس  عل  همين به ؛(132: 1322 شهيدي،) باشد تلثيربي اس ،
 ختود  تهديد تواندتهديدکننده نمي که بداند اس ، شده تهديد که شخصي هرگاه: »داردمي
 از را اکتراه  مشتق   بدون کهاين بر باشد قادر مزبور شخص خود يا و گذارد اجرا موق، به را
 .«شودنمي محسوب مکرَه شخص آن نسازد، واق، را معامله و کند دف، خود

 تمام علت بودن اکراه .1-3

 فعتل  تهديتد شتود   يمکتره، ضتميمه   به تقرب مثل رف، تهديد، از غير ديگري داعي اگر
 بتا  او مقصتود  و کند معامله انجام به وادار را خاصياش ظالمي، اگر مثال براي. نيس  اکراهي
 معاملته  بته  حاضتر  ظتالم  به نزديکي براي ديگري شرايط اين در ولي شود، حاصل معامله دو
 مظلتومي  کته  دهد دستور شهر اهل يهمه به ظالمي حاکم اگر يا. شودنمي واق، اکراه شود،
 بته  مبتادرت  و دهتد متي  انجتام  را ارک اين ديگري که بدانند ايعده چنانچه دهند، تحويل را

 بايتد  صتورت  هتر  در .(311: تتا نائيني،بي) شودنمي تلقي اکراه کردند شخص اين دستگيري
 .شود احراز عرفي سببي  يرابطه معامله، انجام و عمدي تهديد بين

 ضرر ورود .1-4

 کته  ايهگونت  به ؛ شود وارد ضرر مکره طرف از معامله تر  صورت در که اس  اين ديگر شر 
 ضترر،  متعلتق  ضترر،  موضتو   ارتبتا   اين در. افتد اتفاق ناگواري امر کرد، مکر ه خواس  از امتنا  اگر
 .شود بررسي بايد آن متعلق و با معامله ضرر يرابطه

 ضرر متعلق و . موضوع1-4-1

 تخريتب؛  مثتل  متال،  ؛ ضترب  عضتو، و  قط، قتل، جان، مانند به نسب  اس  ممکن ضرر
 باشد، مکرَه خود به نسب  تهديد نيس  الزم. باشد آبرو يا و مرور؛ و عبور از من، مانند حق،
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 ياراده در و شتود  مکرَه جايگزين که باشد ايگونه به بايد غير به نسب  تهديد با اين وجود

 بنتابراين  .(113:تتا ؛ ستبزواري،بي  21: 1332طوسي،) مادر و پدر و فرزند مانند. باشد مؤثر او
 در را متواردي  گتذار قانون. باشد مؤثر تواندمي نيز مکرَه نزديکان و خويشان به نسب  تهديد
 بته  و. اوالد و آبتا   زوجته،  زوج،: جملته  از است   کرده ذکر مثال عنوان به م..ق (213) ماده
 اکتراه  بودن مؤثر براي درجه نزديکي تشخيص ماده اين مورد در …: »اس  گفته کلي طور
 .«اس  عرف نظر به بسته
بتراي   ،عاطفي که تهديد شونده با هر کس ديگتري داشتته باشتد    يرسد رابطهنظر ميبه 

اي باشد که ديگري جتايگزين ختود   . اما رابطه بايد به گونهکفاي  کنداجراي احکام اکراه 
ي او متؤثر  ه يا حتي عزيزتر از جان خود او باشد، و به ديگر سخن تهديتد بايتد در اراده  مکرَ
تر از خويشان باشند. بهتر بود که قانونگذار متعلق ضترر را  ي که نزديکچه بسا دوستان. باشد

تتوان احکتام اکتراه را    کرد، اما به هر حال با اخذ وحدت مال  ميمحدود به خويشان نمي
 .در مورد تهديد و ضرر به دوستان نيز جاري دانس 

 معامله با ضرر مستقيم ي. رابطه1-4-2

تهديتد بته قتتل در     مثتال،  بتراي  باشتد؛  معاملته  ختود  بته  مربو  مستقيم طور به بايد ضرر
عتدم فتروش    اگتر  امتا . است   معامله خود ناظر بر مستقيم ضرري صورت عدم فروش ملک،

 تهديتد  اگتر  حتي بپردازد، را فرزندش معالجه هزينه ملک توسط فرد موجب شود که نتواند
عتدم پرداخت     در صتورت  بگويتد  پزشتک  مثل آنکته  نيس ، اکراهي معامله هم شده باشد

 احکتام  مشتمول  ضترري  هتر  دفت،  اگتر  ترتيب بدين. کندنمي معالجه را بيمار ي عمل،هزينه
 جلتب  بتراي  عقتال  يمعامله که حالي در باشند، اکراهي معامالت از بسياري بايد باشد اکراه
 اس . ضرر دف، يا منفع 

 ضرر حصول . معيار1-4-3

 اگتر  کهاين يا اس ، شخصي معيار يعني شود، سنجيده مکره خود به نسب  بايد ضرر آيا
 شخصتي  معيتار  بايتد  اول يوهلته  در رسدمي نظر به اس   کافي شود ضرر صدق عرف در
 مثتال  بتراي . نباشتد  ديگتري  بتراي  ولتي  باشد ضرري فردي براي چيزي بسا چه شود، اعمال
 الشتت  هتا آن آوريجمت،  براي هامدت شناس، کهحشره يک حشرات بردن بين از به تهديد
 باشد.مي هم مضحک بلکه نيس ، ضرري تنها نه مردم نو  براي اس ، کرده
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 معيتار  بايتد  نباشتد،  اعمال قابل آن اثباتي مشکالت دليل به شخصي معيار که صورتي در
 و شتود، متي  ستنجيده  ختود  سطحهم افراد با مکره فرد يعني. کرد اعمال را نوعي - شخصي
 ايتن  از کته  صتورتي  در  است   ضترري  او بتراي  يدتهد مورد آيا که شودمي قضاوت چنين
 حقوقتدانان  از برختي . رستد متي  نتوعي  محت    معيار به نوب  رسيد، نتيجه به نتوان نيز طريق
 .( 131: 1322 شهيدي،) انددانسته حاکم را نوعي معيار مراتب، سلسله رعاي  بدون

 اکراه از فرار امکان . عدم1-5

 معامله انعقاد محل مکرَه مثال براي اس   اکراهي عاملهم آيا باشد، مکرَه فرار امکان اگر
 يتا  توريته  فترار،  هتاي راه از يکتي . کنتد  مقاوم  مکرَه تهديد برابر در بتواند يا کند تر  را

 انجتام  امکتان  اگتر  که اس  شده مطرح بحث اين خاص طور به. اس  واقعي  کردن مخفي
 فترار،  بته رغتم راه   معاملته  آيتا  د،کنت  حقيقتي  قصتد  مکترَه  امتا  باشد، معامله به شکل صوري

 اکتراه  از فترار  اصل مورد در مختل  فرو  اس  الزم پاس ، از پيش نه  يا هس  اکراهي
 شتود. در حالت   مي جاري اکراه احکام قط، طور بهشود: در حال  عدم امکان فرار،  مطرح

ذکتر است  کته    الزم به . شودمي جاري اکراه احکام قبل مورد مثل امکان فرار توأم با ضرر،
اکراهتي   معاملته  در کته بتاز   شتود،  تبتديل  ديگتري  ضترر  بته  اس  ممکن تهديد مورد ضرر

 کته  است   قابل طرح بحثاين در حال  سوم که فرار بدون ضرر ممکن اس ،  .خواهد بود
 عتدم  آيا که شودمي مطرح سؤال اين راستا اين در اس   معتبر فرار از عجز اکراه صدق در
 يتا  ضرر دف، براي ديگري شخص به توسل امکان اس   با معتبر اکراه وممفه در فرار امکان
اکراهي بودن معامله، اکراهتي نبتودن معاملته و نظريته      (333 تا:نائيني، بي)ينظريه سه توريه،
 غيتر  و توريته  به توجه با فرار امکان اگردر خصوص موض، اخير  اس . شده مطرح تفصيلي
 صتادق  تهديتد  متورد   عمل بر اکراه شود، گرفته نظر در ديگران، از گرفتن کمک نظير آن،
 بتا  کستي  اگتر  بنتابراين، . نباشتد  يتا  باشد توريه از متمکن مکرَه، شخص کهاين از اعم اس ؛
 دارد وجتتود اکتتراه عرفتتا  چتتون استت  صتتادق اکتتراه کتترد، ايمعاملتته توريتته امکتتان فتتر 
 محتل  تتر   مانند آن، غير و توريه بين تفصيل به معتقد ديگر برخي(. 313: 1313انصاري،)

 (.333: تانائيني، بي) اس  صادق اکراه توريه وجود با فقط که اين باورند بر يعني هستند،
 محقتق  اکتراه  باشتد،  ممکتن  کته  شتکلي  هتر  بته  فترار  هتاي  راه وجتود  با رسدمي نظر به
 کنتد،  قصتد  صتوري  حتداقل  يتا  بگيترد  کمک ديگران از تواندمي که کسي عرفا. شودنمي
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 برداش  اين. اس  فرار راه نبودن اکراه شرايط از يکي اين بر بنا شود،نمي غالب او بر ترس
 .اس  هماهنگ معامالت در تحکيم و ثبات اصل با

 

 فرانسه حقوق در اکراه تحقق . شرايط2

 در. گفتته مطترح شتده است     صرفا  همان شرايط پيش اکراه تحقق در حقوق ايران، براي
. شتود متي  محقق آن، عدم يا وجود با اکراه، که دارند وجود االتيح فرانسه حقوق در مقابل
 .تهديد فاعل و روش عمل، حقوقي ماهي : از عبارتند موارد اين

 وارد حقتوقي  اعمتال  يکليته  بتر  اکتراه  و نتدارد  چنتداني  اهميت   حقتوقي  عمتل  ماهي 
 ,Carbonnier)ندارنتد   اثرپتذيري  در تفتاوتي  طرفته يتک  ياراده اعتالم   و قرارداد. شودمي

 ندارد؛ زيادي اهمي  گيرد،مي قرار استفاده مورد اراده بر فشار براي که روشي .(21 :1988
 واقت،  ارعتاب  و تهديتد  ضمني طور به هم و شود محقق شديد ايوسيله با هم تواندمي اکراه
 .(Carbonnier, 1988: 21) باشد معنوي يا مادي تواندمي همچنين. شود
 شتده  مطترح  اراده عيتب  عنوان به هم و دارد جرمي يچهره هم راهاک فرانسه، حقوق در
 موضتوعات  از بستياري  ماننتد  اکراه مبحث در قانونگذار مصر، حقوق در اينکه رغمبه. اس 
 شتده  مطترح  رضتا  عيتب  عنتوان  بته  حقوقي کتب در اکراه اس ، داشته نظر فرانسه حقوق به
 .اس  نشده واق، بحث مورد آن جرمي يجنبه و اس 

 اکراه جرمی . چهره2-1

 عمتل  اکتراه  .شتوند متي  متورد بحتث واقت،    اکتراه  معنوي و مادي عناصر قسم ، اين در
 شوند.باشد، که در ادامه بررسي مي فراهم بايد شرايطي آن تحقق براي که اس  نامشروعي
 

 مادي . عنصر2-1-1

 تهديد . وجود2-1-1-1

 تهديد . قربانی2-1-1-1-1

 ماننتد  تهديتد  نتو   تترين خشتن  اس ؛ اکراه عنوان مشمول ديديته نو  هر قانون نظر از
 تترس  کته  بايست  مي اما ندارد، اهميتي تهديد، همانند موضو  آن شکل. اس  آن تريننرم
 عتادي  طتور  بته  اکتراه،  قربتاني  .(Carbonnier,1988:21کنتد )  ايجاد شديد رواني اثر يک
 متاده  مطتابق . بشتود  نيتز  ثالتث  شتخص  شامل تواندمي اکراه که هرچند اس ، قرارداد طرف
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 شتود، متي  اعمتال  قترارداد  طترف  بته  نستب   کته  هنگامي تنها نه اکراه: »فرانسه م..ق (1113)

 او اجتداد  يتا  اوالد يتا  همستر  شتوهر،  بته  نسب  که هم زماني بلکه اس ؛ عقد بطالن موجب
 .«اس  عقد بطالن سبب شود،مي اعمال
 کته ايتن  يتا  شتوند متي  (1112) متاده  در متذکور  افتراد  به محدود فقط ثالث اشخاص آيا
 پاست   زمينته  ايتن  در حقوقي نويسندگان اس   کرده ذکر نمونه براي را مواردي قانونگذار
 :شودمي اشاره هاآن از برخي به ذيل در اند،ننموده ارائه يکساني
 نته  و اکراه جرمي مفهوم به مرتبط متن اين حقيق  در. شود تفسير بايد سنتي متن . اين1
 ,Ghestin) است   مشتکل  آن توضتيح  اخيتر،  مفهتوم  استاس  بتر . است   آن بودن اراده عيب

 ممکتن . نتدارد  مکرَه رضاي بر نفوذي اشخاص هيچ اين به نسب  اکراه . گاهي(566 :1993
 متوارد  از ختارج  عکتس،  بته  و نباشتد  زوجته  و زوج بتين  ايختورده  گتره  مودت هيچ اس 
 :Ghestin, 1993) شود واق، مؤثر اکراه اس  نممک نامزدها، مثل مذکور، ماده در محصور

566). 
 متؤثري  قتانوني   فتر   منتها باشد، بطالن براي عاملي تواندمي خويشان ساير عليه تهديد

 کته  کنتد  اثبتات  بايتد  کندمي بطالن تقاضاي که قراردادي طرف ندارد، وجود زمينه اين در
 ,Ghestin)  است   بتوده  متؤثر  او يبترا  اکراه که داشته وجود ايعلقه اشخاص اين و او بين

1993: 584 ; Mazeaud, 1998: 205). 
 تتلثير  اثبتات  از را شتخص  کته  است   ايساده فر  ماده، در شده ذکر ليس  ينتيجه .2
 ايتن  و مکترَه  بتين  کته  کندمي فر  چنين قانونگذار حقيق  در. کندمي نيازبي اکراه قطعي
 اثبتات  بايد وي سايرين، مورد در کهآن يجهنت. دارد وجود شديدي مودت و عالقه اشخاص
 .(Weill & Terré, 1974: 209) اس  بوده کنندهتعيين او براي اکراه که کند
 و نکترده  مطترح  نيتز  را علقته  يرابطه قانوني، فر  انکار ضمن نويسندگان از برخي .3
 مقتام  در (1113) متاده  نظتر،  ايتن  مطابق. باشد کنندهتعيين بايد اکراه که اندداشته ابراز صرفا 
 طرف براي که کسي حتي يا و دورتر خويشاوندان  و دوستان عليه اکراه و نيس ، حصر بيان

 قترارداد  بطتالن  موجبات از «بودن کننده تعيين» شر  با تواندمي نيس ، شده شناخته قرارداد
 .((Larroumet, 1990 :371 باشد
 افرادي شامل بنابراين اس ؛ حصر بيان مقام در مزبور يماده معتقدند عکس به برخي .3
 (.Charls,1942:234) شودنمي هم برادر و خواهر چون
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 مقصتود  امتا  باشتد؛  مالحظته  قابتل  توانتد نمي دور تهديد که دارندمي بيان فقط برخي .2
 .(Carbonnier,1988:21) اندنکرده بيان واضح طور به را خود
 در. است   متذکور  متاده  تفسير موست،  رب و محاکم نويسندگان غالب نظر صورت هر در
 تهديتد  را مال يا و اعتبار شرف، جسم، نفس، کنندهاکراه گويندمي نويسندگان مصر حقوق
 وابستته است ، امتا    او به که ديگري فرد يا باشد عاقد خود براي ضرر که اين از اعم کند؛مي

 مستلله  ايتن (. 311: 1123حجتازي، ) باشد او ياراده بر مؤثر که باشد حدي به بايد وابستگي
 قانون مدني نويسآن از پيش دوم و بند (122) ماده در اس ؛ قانون قرار گرفته نص موضو 
 ايتن  از نهتايي  مصتوب   متتن  در اما ،«او خويشان از يکي يا مکرَه تهديد: »بود شده ذکر مصر
 شد. جايگزين «ديگري يا قرارداد طرف شخص» عبارت تهديد و شده عدول شر 
 کته  شتود متي  گتاهي . است   رابطته  و عالقه اثبات يمسلله اس ، دشوار آنچه الح هر به
 امضتا  را ستندي  مکتره  اگتر  که کندمي تهديد او مثال براي اس ؛ کنندهاکراه خود ديگري،
 .(323: 1133سنهوري،) کندمي خودکشي به اقدام نکند،

 1تهديد . اقسام2-1-1-1-2

 و مرگ، ضرب به تهديد مانند دي ]بدني[،ما تهديد داراي سه قسم اس : نخس  تهديد
باشتد.   آبرو برخالف که چيزي افشاي به تهديد نظير دوم، تهديد معنوي ]اخالقي[، .جرح يا

 شخص. ياندوخته و انداز پس يا اقام  محل شغل، سلب به تهديد مثل مالي، سوم تهديد
 خطتر  معر  در را مالش يا شخص اکراه: » کندمي بيني پيش فرانسه م..ق (1112) ماده
 مرکتب  معيتاري  بيتان  مقام در مذکور ماده که کرد استنبا  چنين بايد اما«. … دهدمي قرار
 نيست ؛  او ستالم   يتا  حيتات  بته  تهديتد  بدني، تهديد شامل فقط شخص، عليه تهديد اس .
. شتوند  واقت،  تهديتد  متورد  تواندمي نيز او تلثيرپذير احساسات و اخالقي اوال  شخصي  بلکه
 قتانون  (31) متاده  در کلمته  ايتن  عينتا   که کندمي اشاره اخالقي تهديد به خاص طور به ا ،ثاني

 دارايتي  شتامل  تنهتا  «متال » واژه کته  است   ذکتر  قابتل . اس  شده بينيپيش سوئيس تعهدات
 ,Mazeaud).خواهتد بتود   قربتاني  بتراي  شتي  ارزشتمندي   هر شامل بلکه شود؛نمي شخص

1998: 206). 

                                 
1. Terré; Lequette; Simler, 1999:239. 
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 باشد مالي از بيشتر مراتب به بايد تهديد مورد مال که اندکرده کيدتل مصري نويسندگان

 غاصتبانه  نحو به مال استيالي بر تهديد گاهي. شودمي معامله به راضي آن خاطر به مکره که
 غصتب،  از بعتد  متال  صتاحب  اگر حتي اس ؛ کافي اراده کردن معيوب براي همين و اس 
 ستنهوري، ) باشتد  اراده بتر  متؤثر  بايد اکراه حال هر به اما باشد، داشته را آن استرداد توانايي
1122: 321). 

 کته  زمتاني  ؛(شرک  يک مثل) باشد غيرمستقيم طور به قرباني يک عليه تواندمي تهديد
 واقت،  اکتراه  متورد  هستتند،  حقتوقي  شتخص  ينماينده که حقيقي اشخاص يا قانوني نماينده
 .(Ghestin, 1993: 583)  شود واق، مؤثر هاآن مورد در اکراه کهاين به مشرو  البته شوند؛

 عيتب  موجتب  تترس  انتد کته  کرده مقرر خاصي مورد در فرانسه مدني قانون نويسندگان
 ديگتر  و متادر  پتدر،  برابتر  در آميتز احترام ترس» فرانسه م..ق (1113) ماده وفق نيس ؛ اراده

 ابطتال  بتراي  و شتود ينمت  تلقي عملي اکراه تنهايي به اجداد، مثل صعودي، خط در خويشان
 قتانوني  غيتر  تهديتد  بتا  همتراه  چون شودنمي تلقي اکراه مورد، . اين«باشدنمي کافي قرارداد
 .نيس 
 کته  اس  اين گف  توانمي که چيزي حداقل شود،نمي تلقي مادي اکراه، مورد اين در
 نظتر  .(Mazeaud,1998,T2: 202) باشتد متي  قتانوني  اکتراه  همچتون  و است   روانتي  اکراه
 و است   تمثيلتي  و نشتده  بينيپيش حصر سبيل بر ماده اين که اس  اين مدني قانون شارحين
 اجترا  قابتل  کارفرمتايش  بته  نستب   ختادم  و زوجش به نسب  زوجه بر ماده اين نص اندگفته
 باشد.مي
 ياليحته  در. انتد شتده  بررستي  عينا  تهديد اقسام عنوان زير باال موارد نيز مصر حقوق در
 بتا  همتراه  اگتر  معنتوي،  نفوذ مجرد: »بود آمده (123) ماده دوم بند در جديد انونق مقدماتي
 غيرمشترو ،  تلثير از مقصود. «شودنمي شمرده کافي عقد ابطال براي نباشد، غيرمشرو  تلثير

و نظتائر   روحتاني  متردي  يتا  ريتيس  يا پدر به الزم احترام نارواي کارگيري به و سو استفاده
 همتين  بته . شتد  حذف بازنگري در قانوني ماده اين اما. اس  افراطي يسودجوي ني  ها باآن
 يتا  برستد  اکتراه  مترز  بته  توانتد مي معنوي نفوذ مجرد آيا که دارند نظراختالف قضات عل 
 .(21: 21 شماره ،3ج القانونيه، القواعد مجموعه) باشد ديگري وسايل با همراه بايد اينکه

 اولتي  در کته  دارد را تفتاوت  ايتن  معنوي نفوذ و  شوک با نيز، ديگري ياراده بر تسلط
 اما پدر؛ بر فرزند و زوج بر زوجه تسلط همچون باشد؛ باالتر مقامش مسلط، فرد نيس  الزم
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 مرئتوس  با رييس فرزند، با پدر رابطه مانند باشد، باالتر مقامش بايد متصرف، فرد دومي، در
 .(333: 1122سنهوري،) شاگرد با معلم و

 تفتاوت  است   شتفق   و مهرباني از ناشي که ايعاطفه و معنوي نفوذ بين بايد حال هر به
 پتدر  قدرت معنوي، نفوذ. شوندنمي محسوب اکراه وسايل از نيز محب  و مهرباني .گذاش 
 برابتر  در را ختود  فرزنتد  اگتر  لتذا  اس ؛ فرزند به پدر عاطفه قوه نيز مهرباني. اس  فرزند بر
 بدانتد،  عقتدي  امضاي به مجبور را خود عاطفه، حکم به پدر يا بداند مکرَه پدر، معنوي نفوذ
 ضتمير  در جديتد  همسر که زيادي يعالقه اساس بر گاهي. شودنمي محسوب اکراهي عقد
 تترجيح  فرزنتدانش  و نخست   همستر  بتر  را فرزنتدانش  و او کته  حتدي  تتا  نموده، ايجاد مرد
 تستلط  و حق از سو استفاده قواعد دموار اين در کند؛ معامله به وادار را ممکن وي دهد،مي
 طرح خواهد بود. قابل اراده بر

 تهديد . عامل2-1-1-1-3

 شتر   عقتد  ستوي مباشتر   از اراده، يکننتده  معيتوب  اکراه  نشلت فرانسه مدني قانون در
 است  کته   آمتده  فرانسته  م..ق (1111) متاده  در. باشتد  غيتر  عمتل  در اثر تواندمي بلکه نشده
 اي،بيگانه از هر چند اس ، بطالن موجب اس  شده عقدي به ملتزم که کسي بر واق، اکراه »
 .«شود صادر منعقد شده باشد، عقد منفع  وي خاطر به که از کسي غير

 متدل س  کته  حتالي  در باشد؛ عقد طرف مکر ه که نشده شر  اکراه در تدليس، برخالف
 بلکته  نيست ؛  تدليس يا کراها قرباني رواني  يجنبه از ناشي تفاوت اين. باشد عقد طرف بايد
 از ترخطرنا  اکراه از ناشي مشکل اجتماعي، نظر از اما اس ؛ مطرح اراده قضيه، دو هر در

 .(Weill & Terré, 1974: 213; Terré; Lequette; Simler, 1999: 238) اس  تدليس
 تفت، من قترارداد  از کته  ثتالثي  شتخص  بلکته  اکتراه،  فاعل تنها نه کهدر اين روم حقوق در
 ناشي اکراه مذکور، ماده حال هر به. باشد ترديدي نيس  کيفري تعقيب قابل اس ، شدهمي
 از جلتوگيري  بتراي  بطتالن  اثتر  بينتي پتيش . کندمي تلقي اراده عيب عنوان به را ثالث فرد از
 (.Mazeaud, 1998, T2: 203)  اس  اکراه
 در امتا  است ؛  غيتر متؤثر   نمتعاقتدي  غير از م. اکراه.ق (123) ماده مصر حسب حقوق در
 کته  بتوده  وضتعيتي  در يتا  بتوده  آگتاه  اکتراه  از ديگتر  طترف  کنتد  ثابت   مکرَه که صورتي
 :1123ستلطان،  ؛31: 1123حجازي،) باشد اراده عيب موجب تواندمي باشد، آگاه بايس مي
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 توانتد متي  مکترَه  نباشد، عقد طرف به متصل اکراه کهصورتي در(. 123: 1122؛مرقس، 133
 .(133-132: 1123سلطان،) کند خسارت يمطالبه شده، ثاب  که تقصيري ل ع به

 غيتر،  از ناشتي  اکراه. بود تفاوت غير، از ناشي تدليس و اکراه ميان مصر، قديم قانون در
 و اس  شده برطرف تفاوت اين جديد قانون در اما. بود عقد ابطال موجب تدليس برخالف
 در اصتل  .(322-321: 1122ستنهوري، ) دارد را عقد ابطال حق ديدهزيان صورت دو هر در
 ثالتث  يتا  عقتد  طترف  از ناشتي  کته  ندارد تفاوت و کندمي فاسد را اراده که اس  اين اکراه
 حالتت  دو هتر  در حتال  هتر  بته . است   اراده عيتتب موجتب  صتورت  دو هتر  در چتون  باشتد؛ 
 .(123: 1122مرقس،) اس  مسؤول کنندهاکراه

 فتر   صتحيح  متعاهتد  نيت  حسن خاطر به عقد که رتيصو يعني قبل، صورت در اکراه
 غيرمشترو   عمتل  هماننتد  اثتري  باشد، نداشته را خود اثر اراده عيب  عنوان به وقتي شود،مي

 است ،  کترده  عقتد  بته  مجبتور  را وي کته  ثتالثي  از توانتد مي شوندهاکراه لذا داش ؛ خواهد
 .(123: 1122مرقس،) نمايد تقاضا را وارده خسارت جبران
. کترد  جستجو اراده نقش در توانمي را مسلله کامل حلراه کشور دو هر در حال هر در
 ايتراد عيتب در اراده   عامتل  کته  نيس  مهم. اس  اراده بودن معيوب يا سالم اس  مهم آنچه
 شتود مي فر  چنين اس ؛ مسلله يک خود اس ، شده معيوب اراده کهاين. باشد کسي چه
 برد.مي سود تهديد اين از و اس  ادقرارد طرف شريک ثالث شخص که

 تهديد . باور2-1-1-1-4

 را تهديتد  مکتر ه  کته  باشتد  داشتته  ايتن  به اعتقاد بايد مکرَه گويندمي مصري نويسندگان
 غالب ظن بايد مکرَه معتقدند عراقي نويسندگان از برخي( 123: 1122مرقس،) کندمي اجرا
 فترد  مثتال  بتراي ( 22-32: 1122 فتيتان،  ؛131: 1122رئتوف، ) باشتد   داشتته  مکر ه توانايي بر

 نفروشتند،  او بته  را ختود  محصتول  اگتر  کته  کند تهديد را خود يمنطقه کشاورزان متمولي
 متضترر  کته اين ترس از نيز کشاورزان. کندمي ممنو  هاآن با يمعامله از را خريداران ساير
 شوند.مي او با معامله انجام هب حاضر کندمي اجرا را تهديد مکر ه که اعتقاد اين با نشوند،

 ضرر . ورود2-1-1-2

 قابتل  و حتال  زمتان  در بايتد  ضترر .شودنمي شدن معامله اکراهي ضرري موجبب نو  هر
 و محتدود  بايتد  ضترر  کته  شتده  گفتته  شر ، دو اين بر عالوه مصر حقوق در. باشد مالحظه
 شوند:بررسي ميشرايط مذکور در ادامه  .نباشد مکرَه تمکن در آن رف، و باشد مشخص
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 آنچته  که حال بودن ضرر يا تهديد مال  اس ، بايد گف در اين ضرر. بودن حال. اول
. است   آينتده  بته  مربتو   معمتوال   ضترر . ضرر نه و اس  ترس و تهديد بودن حال اس  مهم
)  «ضترر » کته  کترده  بيتان  صتريح  طتور  بته  (1112) ماده در قانونگذار فرانسوي اينکه رغمبه

Mal )تفستير  تهديتد  از ناشتي  «تترس » به را آن قضايي يرويه و نويسندگان باشد، لحا بايد 
 .(Ghestin, 1993: 585)  اندکرده

 معمتوال   کته  چترا  باشتد،  حتال  زمتان  در بايتد  ضرر معتقدند مصري نويسندگان از برخي
 کنتد؛ نمتي  تترس  ايجتاد  گتاهي  آينتده  در ضترر  عکس به. کندمي ترس ايجاد ضرري چنين
 بتاب  در ستنتي  نظر .(332: 1123بک، مرسي) وجود دارد جبران امکان وق ، وجود با چون
 توستط  و نداشتته  کليت   قاعتده  ايتن  البتته  دانست ؛ متي  آن تحقتق  شر  را حال ضرر اکراه،
 ضترر  کته اين از اعم اس ، ترس معيار، گويندمي هاآن.اس  شده نقد مصري نظرانصاحب
 حشتتم  ؛331: 1133 ؛ ستتنهوري، 331 :1122ستتنهوري،) باشتتد آينتتده يتتا حتتال زمتتان در

 نستب   ترستي  تهديتد،  اثر بر گاه هستند، متفاوت مورد اين در اشخاص .(133:تاابوستي ،بي
 يضتابطه  پتس . اس  کافي اراده عيب براي که آيدمي پديد انسان ضمير در دوري خطر به

 مصتر  دجديت  متدني  قتانون  (122در متاده ) . است   انستان  ضمير در بالفعل ترس ترس، وقو 
 اس . نشده شر  آن بودن حال يعني باشد الوقو قريب بايد خطر شده بينيپيش

 بته  متوجر،  توسط تجاري محل يک موم و مهر مثال ضرر. براي بودن مالحظه قابل دوم.
 قترارداد  بته  نستب   اکتراه  باعتث  توانتد نمي معوقه، هاياجاره تضمين و مستلجر مرگ خاطر
 انجتام  ستري،  توقيت ،  رفت،  جديتد،  قترارداد  خاطر به واق،، در. باشد مستلجر وراث با جديد
 تتر طوالني توقي  رف،  عمليات وراث توسط قرارداد پذيرش عدم صورت در يعني. شودمي
 انتختاب  چتون  ايتن  بر عالوه نيس ، ايمالحظه قابل ضرر عمليات، شدن ترطوالني. شودمي
 پتذيرش  عدم گيرنده بر امتياز تهديد عکس به. شودنمي تلقي اکراه اس  وراث با مسلله اين
 چتون  شتود؛  تلقي اکراه تواندقرارداد، مي انعقاد منظور عدم به اتومبيل، فروش امتياز شرايط
 از کته ايتن  را، بتدون  ختود  شترک   کتار  بايد شرايط پذيرش عدم صورت در گيرنده امتياز
 ختود  کارمنتدان  حقوق کهناي بدون و کند استفاده تعوي  قابل قطعات از يا خود يذخيره
 آزادي ستلب  موجتب  و مالحظته بتوده   قابتل  ضترر  مورد اين در. کند رها کند، پرداخ  را
 .(Ghestin, 1993: 585) اس  اراده
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 شتود،  عتام تهديتد   و کلتي  خطتر  يک به مکرَه ضرر. اگر بودن مشخص و محدود سوم.
 بتا  کته  ايرابطته  واستطه  بته  کهاين مگر نيس ؛ مؤثر اکراه باشد، معلوم آن نو  که اين بدون
 .(133: 1123سلطان،) باشد معلوم خطر نو  داشته، وجود مکر ه

 ختود  و باشتد  مکترَه  بتراي  خطتر  رف، امکان اگر ضرر. رف، در مکره تمکن چهارم. عدم
 شتر   . ايتن (133: 1123ستلطان، ) شتود نمي پذيرفته او از ارده عيب ادعاي کند، اهمال وي
 اس . عقاليي آن وجود اس ، ولي نشده واق، نسويفرا نويسندگان تلکيد مورد

 قانونی غير . عنصر2-1-2

 دکترين و مدنی قانون مسأله، . طرح2-1-2-1

 قترارداد کتافي نبتوده، بلکته     طرف ياراده صرف معيوب شدن اکراه، مؤثر دانستن براي
 را تهديتد  لاعما حق مکر ه، که معنا بدين. باشد نامشروعي شکل گرفته امر بر نيز بايد تهديد
 عصتر  در امتا  است ؛  شتده  اقتبتاس  روم حقتوق  از اکتراه  بودن غيرقانوني شر . باشد نداشته
( (Mazeaud, 1998: 202. است   و نته جترم مطترح    اراده عيب عنوان به بيشتر اکراه حاضر،
 اس . نشده بيني پيش مدني قانون در اکراه بودن غيرقانوني شر 
 بتا  کته  اس  معنوي اکراه اين و اس ، غيرقانوني هميشه مادي تهديد که اس  ذکر قابل
 فتردي  کته  صتورتي  در مثتال،  براي. (Ghestin, 1993: 591) باشد قانوني تواندمي شرايطي
 کند،مي مراجعه دادگاه به ديگر طرف نکند، اعالم را خود رضاي اگر کهاين به شود تهديد
 بتتراي اعتصتتاب بتته هديتتدت فرضتتا  يتتا ،(Ghestin, 1993: 591) نيستت  غيرقتتانوني تهديتتد

 محستتوب اکتراه  است ،  شتتده خواستته  او از کتار  شتترايط تغييتر  يتا  افتتزايش کته  کارفرمتايي 
 بتا  همتراه  اعتصتاب  کته  زمتاني  اما اس ؛ شده پذيرفته قانون توسط اعتصاب چون شود؛نمي
 يتا  و معاشترت ستو   است ،  او عليته  قهتري  راه باشد،که مالک حبس مانند غيرقانوني وسايل
 ;Ghestin, 1993: 591; Terré, Lequette) باشد قانوني اکراه تواندنمي کار، محل اشغال

Simler, 1999: 237). 
 آزادي بتردن  بتين  از دارد، اهميت   اکراه در آنچه اس  معتقد دوما، فرانسوي، حقوقدان

 او. شتد  اکتراه  بتودن  غيرقتانوني  يتا  قانوني ويژگي مشغول نبايد رهگذر اين در و اس  اراده
 ,Mazeaud) کنتد  اجترا  را عدال  خود بدهي، آوردن به دس  براي نبايد طلبکار يدگومي

 بايد امروز حال هر در. اس  برگشته رم حقوق مفهوم به پوتيه دوما، . برخالف(202 :1998
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 هستتند  قتانوني  هستتند  تترس  علت   کته  تهديدها از برخي که هرچند باشد؛ غيرقانوني اکراه
(Mazeaud, 1998: 202). 

 متؤثر  اکتراه  شتود،  استتفاده  اکتراه  جهت   1قتانوني  غير قهري وسايل از اگر ترتيب بدين
 ماننتد  2قتانوني  هتاي راه از هرگتاه  کته  شتده  پذيرفته مسلله اين عام طور به برعکس، و اس ؛
 بتراي  جهتتي  توانتد نمتي  و گيرد،نمي شکل اکراه شود، استفاده مال توقي  جزايي يا تعقيب
 حتق  اجراي که زماني رو اين از. دارند قانوني جنبه اعمال نو  اين چون باشد، قرارداد ابطال
 .(Carbonnier, 1988: 98) شودنمي مطرح رواني اکراه باشد، مطرح
 کته  زمتاني  مثتال  بتراي . باشتند  قتانوني  بايتد  دو هتر  وستيله  و هدف غيرمؤثر، اکراه براي
مبلغتي   پرداخت   عدم صورت در که کندمي مديون را تهديد طلب يمطالبه براي طلبکاري

 بترعکس  و. است   قتانوني  وستيله  و غيرقتانوني  هتدف  کند،مي قانوني بيش از طلب پيگيري
 وستيله  کنتد متي  استتفاده  ختود  طلتب  گترفتن  بتراي  قهتري  هتاي راه از طلبکتاري  کته  زماني

 استت  غيرقتتانوني تهديتتد کتته پتتدري نفتترين ماننتتد استت ، قتتانوني هتتدف و غيرقتتانوني
(Carbonnier, 1988: 98). 

 يتا  مشترو   اعتقتاد بتر آن است  کته     و است   منتوال  همتين  بته  وضت،  نيز مصر حقوق در
 اکتراه،  حصتول  از هتدف  اگر بنابراين. اس  اکراه از غر  برحسب اکراه بودن غيرمشرو 

 يوستيله  کهاين از اعم دارد، دنبال به فساد اکراهي چنين اس ؛ نامشرو  اکراه نباشد، حق به
 ماننتد  باشتد؛  مشترو   وستيله،  اينکه يا اس ، نيز چنين غالبا  اينکه باشد،کما غيرمشرو  اکراه

 کند. درياف  خود طلب از بيش تا کند تهديد او افالس انتشار به را مديون که طلبکاري
 يتا  مشترو   وستيله،  اينکته  از اعتم  شتود؛ نمتي  باطتل  عقتد  باشد، مشرو  هدف که زماني
 نامشترو   هدف اگر ؛ و(331: 1123ک،ب ؛ مرسي 132-133: 1123 سلطان،) باشد نامشرو 
 اگتر  معتقدنتد  برختي . دارد وجتود  اکراه باشد، نامشرو  يا مشرو  وسيله اينکه از اعم باشد،
 .(311: 1123حجازي،) دارد وجود اکراه باشد، مشرو  هدف و غيرمشرو  وسيله

 . رويه قضايی2-1-2-2

 استاس  بتر . شتود  نائتل  ختود  مقصتود  به خواهدمي اجبار و زور راه از هميشه اکراه فاعل
 ارزيتابي  قتدرت  و آزادي اکراه، که اس  کافي باشد، اکراه بايد فشاري نو  هر مدني قانون

                                 
1.  Voies de fait. 
2.  Voies de droit. 
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 رويته  امتا  گتردد،  اراده شدن معيوب موجب و کند مخدوش را اکراه قرباني  گيريتصميم و

 رد گيترد، متي  نظتر  در نيتز  را آن علت   کنتد، متي  توجته  اکتراه  اثتر  بته  که طورهمان قضايي
 گيرد.نمي نظر در را اکراه عل  مدني قانون کهحالي

 و است   معتبتر  کتامال   قرارداد باشد، قانوني و عادالنه اکراه عل  اگر قضايي رويه مطابق
 و اجتمتاعي  مناف، خاطر به. اس  قرارداد بطالن موجب غيرقانوني و ناعادالنه اکراه برعکس
 علت   دنبال به بلکه کنند،مي بررسي را همکرَ رواني وضعي  فقط نه محاکم عمومي، اخالق
 رغتم بته  بستياري  متوارد  در قضتايي  رويته  .(Weill & Terré, 1974: 210) هستند نيز اکراه
 زيتادي  آراي زمينته  ايتن  در. اس  کرده اکراه عدم به حکم اس ، داشته وجود اکراه کهاين
 اينکته  بته  علتم  با زني: از اند، عبارتندنشده تلقي اکراه که مواردي جمله از اس ، شده صادر
 :Mazeaud, 1998پتذيرد متي  را او ضتمان   است ،  شتده  قضايي تعقيب به تهديد همسرش

 ايتن  بته  و کترده  ختود  بتدهي  بتر  اقترار  کته  ؛ بتدهکاري Terré; et al, 1999: 237)؛ (202
 پرداخت   را ختود  بدهي تا بفروشد را مالش که پذيردمي سپس و دهدمي هم امضا اعتراف،
 :Terré; et al, 1999)؛ (Mazeaud, 1998: 202 نشتود  واقت،  قضتايي  تعقيتب  مورد تا کند

 متورد  محتل  که شد متعهد موجر، به خسارت يا دزدي ارتکاب درحال که ؛ کشاورزي237
 ؛(Terré; et al,1999: 237) کنتد  رهتا  شتکاي   طترح  بته  تهديتد  يواستطه  را، به اشاجاره
 ربتوده  را مبلغتي  که مضمون اين با را سندي دعوا طرح به که در اثر تهديد نادرستي کارمند
 متدني  تعهتد  يتک  به طبيعي بدهي يک ؛ تغيير(Weill; Terré, 1974: 211) بود کرده امضا

 تهديتد  ختاطر  به که پدري ؛(Weill; Terré, 1974: 211)نشد تلقي اکراه و نيس  ناعادالنه
 .(Terré; et al,1999: 237). کرد قبول را اشبدهي دعوي، طرح به فرزندش به

 در کشتتي  يک مثال براي. شودنمي فاسد عقد نباشد، عل  اکراه اگر نيز مصر حقوق در
 پرداخت   کشتي نجات جه  مبلغي شودمي متعهد سرنشينان از يکي اس ؛ شدن غرق حال
 اصتلي  ستبب  متورد  اين در اکراه. اس  اکراه نه و شدن غرق از نجات پرداخ ، عل . کند
 کمتتر  را قترارداد  مبلتغ  هستند مؤظ  محاکم اما .نيس  فاسد عقد اين ل ع همين به. نيس 
 فاقتد  زمان، آن در متعهد که اس  سبب بدان بلکه متعهد، اکراه عل  به نه اين، و کنند معين
 .(332: 1123بک، مرسي) اس  بوده در 
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 2-1-2-3قانونی تهديد وجود با . اکراه 

 موضو  با مستقيمي ارتبا  که شودمي محسوب اکراه مواردي در قانون ا عمال به تهديد
 اقتتدار  و قتانون  از و شتود  مطالبته  بيشتتري  تعهتد  تهديتد،  برابتر  در باشتد؛  نداشته تعهد مورد
 شود. استفادهسو 

 تعهد مورد با تهديد ارتباط . عدم2-1-2-3-1

 نداشتته  وجتود  تعهتد  متورد  و تهديتد  ميتان  مستقيمي يرابطه بايد اکراه بودن مؤثر براي
 بته  امتا  کنتد،  شتکاي   کترده  زنتا  به اقدام که همسرش عليه دارد حق شوهر مثال براي. باشد
 بته  قتراردادي  چنتين . کنتد  بدهي يک به اعتراف بايد که کندمي تهديد شکايتي چنين جاي
 عمتل  از شتکاي   مستلم،  حتق  يتک  مشتابه  متوارد  و مثتال  ايتن  در. است   باطتل  اکراه خاطر

 يتک  فقدان با اما کند اعمال را آن تواندمي اکراه عامل که ايگونهدارد، به نامشرو ، وجود
 شود.مي منحرف حقش از نف، مورد مطالبه، و حق بين مستقيم يرابطه
 در را حتق  از سو استتفاده  طترح  و کندمي برخورد دقيق بسيار مورد اين در قضايي رويه
 آوردن به دست   براي را اکراه ا عمال حق که شخصي» کندمي ارزيابي چنين و گيردمي نظر
 دارد کته  حقتي  غايت    از کته  طلبکتاري . باشتد  مقابتل  طترف  تکلي  مورد بايد دارد، حقي
شخصتي   چنتين  رغتم وجتو رابطته،   اگر به و اس  کرده سو استفاده حق از شود،مي منحرف
 عنتوان  بتا  شخصي چنين جزا حقوق در. بردمي سود وضعيتي چنين از کند، مطالبه را تعهدي
 .((Mazeaud, 1998: 202 گيردمي قرار تعقيب مورد 1«جگيريبا جرم»

 حق از بيشتر تعهد . درخواست2-1-2-3-2

 محستوب  غيرقتانوني  اکتراه  شتود،  مطالبته  تهديتد  برابتر  در بتااليي  بستيار  تعهد که وقتي
 اکتراه  بتراي  مجتوزي  قتانون  ا عمتال  .است   قياس غيرقابل تعهد حتي مواردي در و شود،مي

 مقتدار  از تتوان متي  متوارد  اين در آيا اس . عمومي و نظم قانون مخال   راجبا چون نيس ؛
 رد بته  ملتزم  مکترَه  کته اين يا کرد؛ مطالبه را اضافه مقدار فقط و پوشي،چشم استحقاق مورد
 ايتن  2انتد. داده اول موضت،  بته  رأي احکتام  از بسياري در فرانسه محاکم در  اس  مورد کل
 جتاي  در کته  هرچنتد . باشدنمي نيز قانون مخال  اين، بر هعالو اس ، عدال  موافق حلراه
 انتد گرفتته  کته  را آن چه هستند مؤظ  اشخاص قانون مخال  عقود در که اس  مقرر خود

                                 
1.  Le délit de chantage. 

 .1112 و 1113 دسامبر 31 ،13. 111191 دالوز.  2
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 در امتا  است ؛  بتوده  قتانوني  سبب بدون شده اخذ آنچه که اس  عل  بدان اين اما کنند، رد

 & Weill است   مکتره  قحت  مقدار، آن که اس  اين پوشيچشم عل  بحث مورد وضعي 

Terré, 1974: 211-212)). 

 اقتدار و قانون از . سوءاستفاده2-1-2-3-3

 قتانون  از سو استتفاده  شود، در حکتم  منحرف خود مسير از که صورتي در قانون ا عمال
 بته  تهديد با که کسي مثال، براي شود.مي برخورد آن با غيرقانوني اکراه يک همانند و اس 
 حتق  از کنتد، متي  تهديتد  بتااليي  بسيار تعهد به را بدهکارش اموال، وقي ت و قضايي تعقيب
 ا عمتال  را «قتانون  از سو استتفاده » تئوري مورد اين در قضايي رويه. اس  شده منحرف خود
 .(Weill & Terré, 1974: 211-212) کندمي

 شتونده اکراه گاهي برعکس، و کندمي استفاده خود اقتدار و س م  از کنندهاکراه گاهي
يتک   مثتال،  بتراي . دهتد  انجتام  را کتاري  شودمي حاضر فشار کمترين با که اس  مقامي در

 بتراي  او. کترد  اعترا   مالکيت   ستلب  براي غرام  درخواس  حق از سندي توسط مالک
 امتا . داشت   شتهرداري  مجتوز  بته  نيتاز  دهد، انجام ملکش در خواس مي که کارهايي انجام

 صتادر  را وي کارهتاي  مجتوز  تتا  کنتد  اعترا   ختود  حق زا که کرد مجبور را او شهرداري
 شتهري  ينقشته  براستاس  چتون  شتد،  اعتالم  باطتل  روانتي  اکراه به خاطر سندي چنين. نمايد

 گتاهي  برعکس،( Ghestin, 1993: 592) بود نرسيده تصويب به او کار مورد در ممنوعيتي
 کنتد؛  اجترا  را تهديد مورد شودمي حاضر تهديدي اند  با که اس  مقامي در شوندهاکراه
 عتدم  برابر در عو  عنوان به را زيادي اموال که کندمي مجبور را ديگري فردي مثال براي
 کته  متوقعيتي  و آبترو  حفتظ  لحاظ به شوندهتهديد شخص و کند منتقل او به جزايي، تعقيب
 .(Ghestin, 1993: 592) کندمي اعالم باطل را انتقالي چنين دادگاه. پذيردمي دارد

 ترس احساس -اکراه روانی ي. چهره2-2

 متاده  بته  توجته  بتا . شتود متي  مطترح  اس  اراده عيب که نظر اين از اکراه قسم  اين در
 اثتر داشتته   1متعتارف  انستاني  بتر روي  فشار که دارد وجود زماني اکراه فرانسه م..ق (1112)

 غالتب  تترس  احستاس  شتخص  بتر  کته  شود قرارداد بطالن سبب تواندمي زماني اکراه. باشد
 ;Terré) باشتد  شديد کافي حد به و داشته وجود قرارداد انجام زمان در بايد ترس اين. شود

et al,1999: 241)در کته  اصتطالحي . باشتد متي  تترس  اس ، اراده عيب آنچه حقيق  در ؛ 

                                 
1.  Personne raisonnable. 



رغب
الم و 

س ق ا
حقو ی 

تطبیق هش  و
اهم ژپ

فصلن
  

 

 

 

088 

 
 روم حقتوق  در است ،  شتده  مطترح  اکتراه،  از امتروزي  ينظريه و فرانسه م..ق (1112) ماده
 .(Ghestin, 1993: 589) اس  شده رحمط «ترس» نظريه
 اراده عيتب  کته موجتب   آن چته  اند کته کرده نشان خاطر نويسندگان نيز مصر حقوق در
 .(332: 1123بک، مرسي) باشدمي آن از ناشي ترس اس ،

 ترس . زمان2-2-1

 منعقتد  تترس  نفتوذ  تحت   آن انجام زمان در بايد قرارداد شود، معيوب رضا کهاين براي
 و «مالحظته  قابتل » بايتد  «ضترر » کته  شده بينيپيش قانون مدني فرانسه (1112) دهما در. شود
 "پوتيته ". باشتد  حتال  بايتد  ضترر  کته  است   ايتن  اکتراه  بتاب  در سنتي ينظريه. باشد «فعلي»
 عتدم  صتورت  در کته  آن شتود  بته  شتود  تهديد شخص يعني باشد؛ حال بايد ضرر گويدمي
 Terré; etشتود ) متي  عملتي  او مورد در ان تهديدهمان زم کننده، تهديد هايخواسته انجام

al,1999: 241.) 
 نته  و آن، از ناشتي  تترس  و چرا که اين تهديتد  اس . نشده تنظيم خوبي به (1112) ماده
 يترجمته  بيتان،  ايتن  .(Terré; et al,1999: 241) باشتد  داشتته  فعليت   بايتد  اس  کته  ضرر
 طتور  بته . قترار گرفتته است     رومتي  نحقوقتدانا  نظتر  مورد که بوده 1«حاضر ترس» غيردقيق
 زمتان  در تترس  عکتس،  بته  و است ؛  قترارداد  انجام عدم از بعد تهديد موضو   انجام طبيعي
 قترارداد  باشد، دور تهديدخيلي مورد نسبي، انجام طور به کهصورتي در. اس  قرارداد انجام
 (.Ghestin, 1993: 589)  نيس  ابطال قابل
 رويته  و دکتترين حقتوقي   ضترر،  بتودن  حال مبني بر نونقا صريح نص رغمبه حال هر به
 فعلتي،  تترس  ضترورت . اس  ( Mal)ضرر نه و 2ترس باشد، حال بايد آنچه معتقدند قضايي
 (.Mazeaud, 1998: 204) اس  اکراه قطعي  ينتيجه

 ترس . شدت2-2-2

 حتد  بته  اکتراه  بايتد  شود، منعقد ترس مبناي بر قرارداد و باشد معيوب اراده کهاين براي
 3مرکب، و نوعي، و مطلق طور به 3مجرد، شکل دو به تواندمي شدت اين. باشد شديد کافي
 شود. ارزيابي شخصي، و عيني طور به

                                 
1.  Metus prœsens. 
2.  Crainte. 
3 . In Absracto. 
4.  In Concreto. 
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 براستاس . شتود  ستنجيده  متوستط  انستان  يک اساس بر بايد ترس نوعي، معيار به توجه با
 بايتد  مشتابه  متوارد  و اجتمتاعي  وضعي  و جنس سن، قبيل از مختلفي عوامل شخصي، معيار
 ,Carbonnier) شتود متي  گرفته نظر در مستقل طور به فردي هر يعني ؛ شوند گرفته نظر در

1988: 21). 
 را شتجا   انستان  يک ياراده که 1باشد سخ  آن چنان بايد اکراه شدت گفتند هارومي
 (. Weill & Terré,1999: 208).بود 2رواقيون مکتب از برگرفته نظر اين. کند تسليم
 متورد  بايتد  افتراد  بتا حيتاترين   و ترستوترين  گفتته است    و کرده رد را نظري چنين ادوم
 متورد  ايتن  در و اظهتار داشتته   کترده  تلقي ابتدايي را هارومي نظر پوتيه. گيرند قرار حماي 
 حقتوق  انتقتادات وارد  ايتن . شتود  گرفتته  نظتر  در بايد اشخاص شرايط ساير و جنسي  سن،

کردنتتد  وارد م..ق (1112) متتاده ذيتتل در را آن متتدني، قتتانون متتؤلفين و شتتده موضتتوعه
(Mazeaud, 1998: 204.) 

 کته  شتد  واقت،  نظتر  متد  نيتز  موضتو   ايتن  اراده، بتراي  شده شناخته مفهوم در حال هر به
 بتراي  «شتجا   خيلتي  مترد » معيتار   يعنتي  شوند؛ راضي توانندمي راحتي به ترضعي  اشخاص
 آن از (1112) متاده  صتدر  کته  اکتراه  رومتي   مفهوم راينبناب. باشد ا عمال قابل تواندنمي همه
 ,Ghestin) دارد تفتاوت  شتود متي  برداش  اکراه از امروزه که مفهومي با اس  گرفته الهام

1993: 588). 
 بنتد  در قانونگتذار . است   شده اشاره روش دو هر به فرانسه قانون مدني (1112) ماده در
 و است   پذيرفته را مجرد، 3نوعي، معيار ،«باشد متعارف شخص روي بايد فشار»با بيان  يک،
 شيوه عينا  دوم بند در سپس. «باشد ايمالحظه قابل ضرر از ناشي بايد ترس …» کرده اعالم
 و جنستي   ستن، » دارداشتعار متي   (؛ ولتي Mazeaud, 1998: 204کنتد ) متي  تکرار را پوتيه
 اس . 3يشخص معياري متضمن که ،«شود گرفته نظر در بايد اشخاص شرايط

 متوجته  امتا  کرد؛ توجه پوتيه شخصي معيار به (1112) ماده وض، فرانسوي در قانونگذار
 يعنتي . شتد  تعار  دچار بازنگري در و اس  مح  شخصي  معيار يک پوتيه معيار که نبود
 «شتجا   فرد» مؤثر، اشتباه معيار روم، حقوق در. نمود مطرح را نوعي و شخصي معيار دو هر

                                 
1.  Metus atrax. 
2.  La doctrine stoicienne. 
3.  Objectife. 
4.  Subjectife. 
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 معيتار  ادامته  در و بترد  کتار  به را «متعارف فرد» عبارت اصطالح، اين جاي به قانونگذار بود؛

 عاقتد  حال  و جنسي  سن، بيان داش  و کرد اضافه نيز را پوتيه توسط شده مطرح شخصي 
 است ؛  مشتکل  شخصتي  و نتوعي  معيار دو بين جم، واق، در اما. شوند گرفته نظر در بايد نيز
 کته  ديگتري  نظتر  بتا  تطبيتق  براي باشد، فرصتي مکرَه صشخ حال  معيار، کهزماني تا چون
 احتوال  و اوضتا   از نظتر صترف  اکتراه،  شدت معنا که اين به وجود ندارد. مطلق اس  مطلق
 شود.مي بررسي شخص،

 از را شخصتي  يضتابطه  و روم، حقتوق  از را نتوعي  يضتابطه  مدني، قانون بدين ترتيب
 رفت،  را بتراي  منطقتي  حلراه يک ويسندگانن از برخي. اس  کرده اخذ فرانسه قديم حقوق
بتر   دليتل  بايتد  اکتراه  قربتاني   و متدعي  اول يوهلته  در: »اندگفته و کرده مطرح تعار  اين
 غيتر  در کنتد؛  ارائته  يافتته،  فعلي  طبيعي انسان يک مورد در ضرر وضعيتي چنين در که،اين
 شخصتي  معيتار  از وانتد تمتي  نباشتد،  متؤثر  متعتارف  انستان  متورد  در تهديد که صورت، اين

 يشتيوه  يتک  که طورهمان قانون مؤلفان که اندکرده فر  چنين محققان اين. کند استفاده
 هتم  شخصتي  شتيوه  از است ،  نشده اشاره آلايده انسان يک به اند، چونکرده ارائه را نوعي
 ,Mazeaudانتد ) گرفته نظر در را اشخاص شرايط ساير و جنسي  سن، زيرا اندکرده پيروي

1998: 204.) 
 در نوعي معيار باشد، متعارف انسان يک از بيش قرارداد طرف که زماني معتقدند برخي
 يک آيا که شودمي توجه مسلله اين به اکراه، بودن اساسي مورد در شود.مي اعمال او مورد
 کمتتر  قرارداد طرف اگر اما خير  يا گيردمي قرار اکراه تلثير تح  متعارف و متوسط انسان
 وضتعي ،  حال ، به و شودمي اعمال شخصي معيار او مورد در باشد، متعارف انسان يک از
 شود.مي توجه او جنسي  و سن

 اشتخاص  معيتار  بتا  عتادي،  حتد  از بتيش  انسان  يک چگونه که اس  اشکال اين نظر آن
 بته . شتود نمي مخدوش عادي اشخاص مانند او ياراده که حالي در ؛ شودمي سنجيده عادي
 بتر  گتام  شخصتي  معيتار  راه در قضايي، بمانند موضتو  تتدليس، در اينجتا نيتز     رويه حال ره
 دارد.مي

 نتوعي، شتخص   معيتار  دو اکتراه  شتدت  بتراي  مصتر  قتديم  قتانون متدني   (132در ماده )
 ستحري،  امتور  يواسطه به که هنگامي اساس اين بود؛ بر شده بينيپيش شخصي متعارف، و
 ايتن  مکتر ه  از و شده، اطالق اکراه موردي چنين به شود يمتسل شخص و شود ترسانده فردي
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 بته . گيرنتد نمي قرار سحري چنين تلثير تح  باشعور و عاقل افراد که شودنمي پذيرفته دفا 
 تتوان نمتي  بترستاند،  را مميتز  عاقتل  انستان  يک که باشد ايگونه به ترس وسايل اگر عکس
 گيترد نمتي  قترار  اکراهتي  چنتين  تتلثير  تحت   و است   ايالعتاده  فتوق  انستان  مکرَه که گف 
 .(122: تابک،بيذهني)

است ؛ در   برختوردار  بهتتري  شتکل  به لحاظ مبتال نبودن به تعار  از مصر جديد قانون
 کته  داشته ( مقرر122) ماده عل  همين به. اس  گرديده مطرح شخصي معيار تنها اين قانون
 پيتر  يتا  جتوان  ماننتد ) جستماني  حال  ،(بودن مؤنث و مذکر) جنسي  بايد اکراه ارزيابي در
 يا شب نظير ديگر هايوضعي  ساير و( سواد يا باسواد بودنبي مثل) اجتماعي حال  ،(بودن
 شوند. گرفته نظر در بودن تنها
 

 گيرينتيجه

بتا  . اس  شده بيان اکراه تحقق براي شرايطي و حدود مطالعه مورد کشورهاي حقوق در
 شترايط،  هتاي مجموعته  زيتر  و مطالتب  تنظتيم  ينحتوه  رايط،شت  تعتداد  ارائه، در اين وجود،
 کشتورها  ايتن  حقتوق  جداگانته  طتور  بته  عل  همين به. اس  شده اعمال متفاوت هايسليقه
 .شد مطرح
 :کرد ذکر مؤثر اکراه براي شر  شش توانمي مجمو  در
 :  اس  بررسي قابل نکاتي راستا اين در تهديد وجود داشته باشد. .1
 .باشد مقتدر و غالب قاهر، قاصد، آمر ه بايدتهديدکنند اول.
 بتا  را ديگتري  ثالتث،  فترد  هرگتاه  پتس  باشتد؛  عقتد  طرف نيس  تهديدکننده الزم دوم.
 و فرانسته  ايران، حقوق در مسلله اين اس . اکراهي معامله کند، تهديد اکراه در مؤثر شرايط
 .اس  يکسان مصر

 مکتر ه  که باشد داشته گمان يعني کند؛ وربا را اکراه ظني طور به حداقل بايد مکرَه سوم.
 .کرد خواهد عملي را خود تهديد

 .نباشد قصد نافي تهديد چهارم.
 گتاه  و مشترو   اکتراه،  يوستيله  و هدف گاهي.باشد عادي غير و نامشرو  تهديد پنجم.
 بتين  برانگيتز  بحتث  حالت  :  است .  تصتور  قابتل  حالت   چهتار  مجمو  در. اس  غيرمشرو 
 . اس  مشرو  هدف و غيرمشرو  وسيله، که اس  صورتي حقوقدانان
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 غيرمشترو   هتدف  کته  زمتاني  بنتابراين . است   شر  وسيله نه و هدف نظريه يک مطابق
 هتدف  وقتتي  و باشتد؛  غيرمشترو   يا مشرو  وسيله اين که از اعم اس ؛ حاصل اکراه باشد،
 ايتن .باشتد   غيرمشترو  يا مشرو  وسيله اين که از اعم شود؛نمي حاصل اکراه اس ، مشرو 
 در امتا  است   داده اختصتاص  ختود  بته  را طرفتداراني  عتراق  مصترو  فرانسه، حقوق در نظريه
 .اس  انتقاد قابل ايران حقوق
است . در   ستاک   شر  اخير مورد در ما مدني قانون تهديد بايد حال باشد. ششم. 
 ضترر  اه،اکتر  بتاب  در ستنتي  نظتر  که لزوم حال بودن ناظر بر ضرر اس  يا تهديد،مورد اين
 «ضترر » کته  کترده  بيان صريح طور به فرانسه مدني قانون. دانس مي آن تحقق شر  را حال
 تفستير  «تترس » بته  را آن صتراح   بته  نويستندگان  ايتن مستلله،   رغتم بته  امتا  باشد، حال بايد
 حال يعني باشد، الوقو قريب بايد خطر، ضرر، شده بينيپيش مصر جديد قانون در. اندکرده
 است ،  انستان  ضمير در بالفعل ترس اصلي، معيار رسدمي نظر به .اس  نشده  شر آن بودن
 باشد. آينده يا حال زمان در ضرر کهاين از اعم
 متدني  قتانون  رسدمي نظر به ترس ياندازه مورد در. باشد مؤثر معامله وقو  در ترس .2
 (212) دهمتا  نگتارش  ستبک . است   کترده  تلفيتق  هتم  بتا  را نوعي و شخصي نظريه دو ايران

 فرانستوي  قانونگتذار  کته  اشتتباه  متلسفانه. اس  فرانسه مدني قانون (1112) ماده با هماهنگ
 .اس  شده واق، نيز ما قانونگذار تقليد مورد نوعي، و شخصي نظريه تفکيک درعدم
 نظريه از با وجود اين و دارد، شخصي نظريه به تمايل فرانسه قضايي رويه صورت هر در
 تنهتا  چتون  دارد بهتتري  شتکل  مصتر  جديتد  قانون. کندمي استفاده اثبات يمرحله در نوعي
 .اس  شده مطرح آن در شخصي معيار
 کته صتورتي  در ولتي . باشتد  حتاکم  شخصتي  معيتار  بايتد  اول يوهله در رسدمي نظر به 
 . شود حاکم نوعي معيار بايد کند، کش  را قضيه حقيق  نتواند قاضي
 شتد،  ضتميمه  اکراه از غير ديگري داعي اگر.باشد معامله مانجا تامه براي عل  اکراه .3 
 احتراز  معاملته  انجتام  و عمتدي  تهديتد  ميتان  عرفي سببي  يرابطه بايد. شودنمي واق، اکراه
 شود.
 اس : بحث قابل ارتبا  اين در نکته چند .شود وارد ضرر معامله تر  صورت در .3

 اول يوهلته  در بايتد  ضترر  نجشست  دوم، معيتار  باشتد.  مالحظته  قابتل  ضترر  کهاول اين
 نباشتد،  اعمال قابل آن اثباتي مشکالت دليل به شخصي معيار که صورتي در و بوده شخصي
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 رستيد  نتيجته  بته  هتم  طريق اين از نتوان کهصورتي در. جايگزين شود نوعي -شخصي معيار
 مطتابق  ثالث، افراد به نسب  ضرر و سوم در مورد ايراد رسد.مي مح  نوعي معيار به نوب 
 درايتن  .انتد شتده  نزديتک  خويشتان  بته  محدود ثالث اشخاص ايران قانون مدني (213) ماده
  است   متؤثر  نيتز  دوستان و نامزد به نسب  تهديد آيا کهاين آن و اس  مطرح سؤالي ارتبا 
 تنقتيح  بتا  حتال  هتر  بته  اما کرد،نمي خويشان به محدود را ضرر متعلق قانونگذار که بود بهتر
 اشتخاص  متورد  در را اکتراه  احکتام  مؤثر، عاطفي يرابطه يک شر  به توانمي قطعي منا 
. انتد نکترده  ارائته  يکساني پاس  مورد اين در فرانسه حقوقي نويسندگان .دانس  جاري فوق
قتانون   (122) متاده  مطتابق  .ندارنتد  متاده  بودن حصري بر نظر نويسندگان اکثر و محاکم اما
 حتال  در است ؛  نشتده  او خويشتاوندان  يتا  عاقتد  ختود  هب محدود ثالث اشخاص مصر، مدني
 .اس  نشده ذکر مشخصي تعداد قوانين اکثر در حاضر
 .تهديد توانايي داشته باشد مورد انجام بر مکر ه .2 
نتدارد    وجتود  ضرر احتمال که جايي اس  در فرار از عجز اکراه منو  به صدق آيا .3 
در  اما نيس ؛ کم زمينه اين در نظراختالف.اس  فقهي هايکتاب در آخر شر  اين جايگاه
 بتا  باشتد،  نفتس طيب عدم اکراهي، يمعامله معيار که صورتي در رسدمي نظر به صورت هر
 اکراهتي  معاملته  نفتس، طيتب  فر  با و دارد وجود نفسطيب توريه، غير توريه، و از تمکن
 .شودنمي احراز اکراه موضو  اين که خالصه. نيس 
 يهمته  توانتد نمتي  موضتوعه  حقتوق  و نبتوده  مطلتق  اراده آزادي فته شد،رغم آنچه گبه
 .را در نظر بگيرد شوند،مي ا عمال اراده بر که را اقتصادي و اجتماعي هاياکراه
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