بررسي اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامالت در حقوق انگلستان و
مقايسه آن با حقوق ايران
دكتر حيدر حسن زاده

*

چكيده
اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اكراه عيب رضا است و به سه نهوق يقسهي
ميشود :اعمال نفوذ نارواي واقعي ،اعمال نفوذ نارواي فرضهي نهوق اول (روابه اهام م ه
والدين و فرزند) ،اعمال نفوذ نارواي فرضي نوق دوم (رواب مبتني بر اعتماد واقعي م ه زن و
شوهر) در اعمال نفوذ نارواي فرضي نوق اول و دوم آشكارا زيان بار بودن معامل شرط يحقه
آن است .اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامل در حقوق انگلستان ،قاب ابطال بودن قهرارداد اسهت .از
آنجاك مقررات اكراه ما سنتي است و جوابگوي نيازهاي امروزي نمي باشهد و از سهوي ديگهر
اضطرار نيز موجب بي اعتباري عقد نيست؛ لذا پيشنهاد مي شود ك مقررات اكراه و اضطرار مها
اصالح گردد و از يجربيات كشورهاي ديگر من جمل حقوق انگلسهتان اسهتفاده شهود ولهي از
آنجا ك يا كنون اين اصالحات انجام نشده است ما در اين مقال در صدد برآمدي يحت عنهوان
معامالت اضطراري اكراهي ،دايره اكراه را گسترش داده و دايره اضطرار را محدود نمهايي  .فهي
ما بين معامالت اضطراري اكراهي در حقوق ايران و اعمهال نفهوذ نهاروا در انگلسهتان عليهر
وجوديفاويهاي ماهوي ،يشابهايي نيز وجود دارد.
واژههای كليدی :اكراه ،اعمال نفوذ نارواي واقعي ،اعمال نفوذ نارواي فرضي نهوق اول ،اعمهال نفهوذ
نارواي فرضي نوق دوم ،قاب ابطال بودن ،اضطرار ،انصاف ،معامالت نامعقول ،حقوق شخص ثالث.

* استادياردانشكده حقوق دانشگاه آزاداسالمي واحديهران مركزي
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مقدمه
«اعمال نفوذ ناروا» يأسيس و نهادي است ك در حقوق ايران يافت نمهيشهود و در
هيچ يك از متون قانوني و فقهي و آراي دادگاهها ب چش نمياهورد .ولهي در حقهوق
انگلستان مورد بررسي دادگاهها و حقوقدانان انگليسي قرار گرفته اسهت .مها در جههت
پركردن االء مذكور در حقوق ايران ،اضطرار را نيز مورد بررسي قرارداده و از آنجا كه
اضطرار در حقوق ايران موجب عدم نفوذ يا بطالن معامالت نيست ،معامالت اضطراري
اكراهي را مورد بحث قرار دادهاي و معاماليي را ك در قالب اكهراه قهانون مهدني ايهران
نميگنجد و از سوي ديگر قرار دادن آن در قالب اضهطرار موجهب بهياعتبهاري معامله
نميشود ،در قالب اضطرار اكراهي قرار دادهاي يا بتهوان آنهرا به اكهراه ملحه نمهود و
همچنين با معرفي نهاد اضطرار اكراهي و گسترش دايره اكهراه و محهدود نمهودن دايهره
اضطرار در صددي ك نقص قانون مدني در باب اكراه و اضطرار را برطهرف نمهايي  .در
حقوق انگلستان اضطرار در باب قراردادها ب عنوان يكي از طرق بي اعتبهاري معهامالت
محسوب نميشود و نهاد اضطرار در باب مسئوليت مدني بحث شده است؛ لهذا در ايهن
مقال نياز ب بررسي اضطرار در معامالت در حقوق انگلستان نيست.
در حقوق انگلستان از آنجاك اكراه سنتي در واقع كمتر ايفاق مي افتد لذا نفوذ نهاروا
را در جهت اعطاي جبران اسارت ب زيانديدگان ايجاد نموده و گسترش دادهانهد؛ لهذا
بررسي نهاد اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلسهتان مهييوانهد راهگشهاي قانونگهذاران و
محاك و حقوقدانان ما در جهت رفع نواقص حقوقي اودمان باشد.
نهاد اعمال نفوذ ناروا يوس دادگاه هاي انصهاف در حقهوق انگلسهتان ايجهاد شهده
است و در كتب حقوقي انگلستان و آراي دادگاههاي اين كشور ب يفصي در مورد ايهن
نهاد حقوقي بحث و بررسي صورت گرفت است .ولهي چنهين نههادي در حقهوق ايهران
وجود نداشت و ندارد؛ لذا بررسي همزمان اين دو نهاد در اين مقال محال و ير ممكهن
. Undue Influence

1
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است؛ لذا ما در فص اول ،معامل ناشهي از اعمهال نفهوذ نهاروا در حقهوق انگلسهتان را
بررسي اواهي نمود و در فص دوم سعي اواهي نمود يا آنجا كه قهوانين مها اجهازه
مي دهد ،اريباطي بين اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اكراه و اضطرار اكراههي در
حقوق ايران پيدا نمايي .
ه چنين درفص اول در صددي ك معامالت نا معقول در حقوق انگلستان را كه
ا لب در كتب حقوقدانان انگليسي ب علت يشهاب فهراوان آن بها اعمهال نفهوذ نهاروا در
مبحث اعمال نفوذ ناروا مورد بررسي قرار گرفت است ،مورد يحلي حقوقي قهرار دههي
و رابط آنرا با اضطرار و اضطرار اكراهي در حقهوق ايهران روشهن سهازي .دادگهاهههاي
انگلستان در جهت پركردن االء مذكور نهاد اعمال

فصل اول :اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامله در حقوق انگلستان
دراين فص اعمهال نفهوذ نهاروا درحقهوق انگلسهتان واثهرآن برمعهامالت درحقهوق
مزبوردرچهارمبحث موردبررسي قراراواهدگرفت ك درمبحهث اول مفهاهي ويعهاري
اعمال نفوذ ناروا ،در مبحث دوم موارداعمال نفوذناروا ،درمبحث سوم معامالت نامعقول
درحقوق انگلستان ودرمبحث چهارم اين فص اثراعمال نفوذناروابرمعامالت وموانهع آن
درحقوق انگلستان موردبررسي قرارمي گيرد.

مبحث اول :مفاهيم و تعاريف
اين مبحث شام دوگفتاربوده ك درگفتاراول مفههوم اعمهال نفهوذ نهاروا اعه از ل هوي
واصطالحي ودرگفتاردوم جايگاه انصاف درحقوق انگلستان موردبررسي قرارگرفت است

گفتار اول :مفهوم اعمال نفوذ ناروا:
بند اول ـ مفهوم لغوی:
1. Unconscionable Bargains.
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عبارت « »Undue Influenceدر ل ت از دو كلم يشكي شهده اسهت كه معنهي
ل وي « »Undueب معني زايد و بيجهت ،ير ضروري ،ناروا ،نامشروق ،نهاح  ،موعهد
نرسيده و زيادي مهيباشهد،Hornby AS & Ruse Christina,.1988. p 684.( .
حيي سليمان ،فرهنه
فرهن

انگليسهي ،فارسهي ،3131 ،م  ،357رمضهاني نهوري محمهود،

حقهوقي مهدين ،انگليسهي ،فارسهي ،3131 ،م  ،377فرهنه

حقهوقي مجهد،

انگليسي ،فارسي ،3133 ،م  ).545و معني ل وي « ،»Influenceنفهوذ ،اعتبهار ،يهأثير،
يفوق ،يحت نفوذ اود قرار دادن ،يحت يأثير اود قرار دادن ميباشدHornby AS ( .
 ،& Ruse Christina, op.cit.P328حيهي سهليمان ،فرهنه
همان منبع ،م  137و رمضاني نوري محمود ،فرهن
 137و فرهن

انگليسهي ،فارسهي،

حقوقي مدين ،همهان منبهع ،م

حقوق مجد ،انگليسي ،فارسي ،همان منبع ،م ).733

لذا معني ل وي عبارت  ،Undue Influenceاعمال نفهوذ نهاروا ،سهوء اسهتفاده از
نفوذ اود ،ااتالس از راه اعمال نفهوذ مهيباشهد( .حيهي سهليمان ،فرهنه
فارسي ،همان منبع ،م  ،137فرهن
 ،137فرهن

انگليسهي،

حقوقي مدين ،انگليسي ،فارسي ،همان منبع ،م

حقوقي مجد ،انگليسي ،فارسي ،همان منبع ،م ).733

بند دوم – مفهوم اصطالحی:

مفهوم اصطالحي اعمال نفوذ ناروا از مفهوم ل وي آن دور نيفتاده اسهت و عبهارت اسهت
از« :نفوذي ك شخصي را از اعمهال نمهودن اراده و ن هر مسهتق در اصهوم ههر معامله
جلوگيري ميكند .يك قرارداد يا هب ناشي از اعمال نفهوذ نهاروا در معهرب ابطهال بوسهيل
دادگاههاست .بكار بردن اعمال نفوذ ناروا بايستي معموالً ب طور قاطع و محك اثبهات شهود.
بايد اثبات شود ك معامل يا قراردادي هست ك در آن يك امتياز ناعادالن از شهخص ديگهر
گرفت شده است در مورد رواب اام (براي م ال بين والدين و فرزنهد – شهوهر و همسهر
– دكتر و مريض  -وكي و موك ) در فقدان دلي مخال

اعمال نفوذ ناروا فرب ميشهود

ك اعمال شده است و بانكها بايد ب همسران براي كسب مشاوره مستق و شايسهت پهيا از
رهن گذاشتن اان اانواده ب دستور شوهر ديگهر بهراي وامههاي يجهاري مشهاوره دهنهد».
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()Martin. ELLIZABETH., 1997, p 481.
اصطالح اعمال نفوذ ناروا بوسيل دادگاه هها بهراي يوصهي

ن ريه انصهافي اجبهار بكهار

ميرود ك اين ن ري شام انواق فشاري است ك نسبت ب اكراه ير مستقي ير و يهر مهه
ير ميباشد و اعمال نفوذ ناروا هنگامي يشكي ميشود ك يكهي از طهرفين به طهرف ديگهر
اعتماد يا وابستگي دارد و شخص مقاب بر اثر اين اعتماد و وابستگي ،بر روي طهرف مقابه
نفوذ اود را اعمال مينمايد ك اين نفوذ كامالً بخهودي اهود طبيعهي و صهحيس اسهت امها
ب طور نا عادالن ايي اعمال ميشود)Beatson. J, 1998 , p 278.(.
يئوري اعمال نفوذ ناروا ك بوسيل دادگاههاي انصاف يوسع يافت  ،مشمول مهواردي
است ك اكراه يلقي نمي شود اما يكي از طرفين نفوذ قوي بر روي طرف ديگر دارد و از
موقعيت برير اود براي وادار نمودن طرف ديگهر بهراي انعقهاد قهرارداد زيانبهار ،سهوء
استفاده ميكند .بنابراين درحاليك اكراه به شخصهي كه رضهايت يهاهرياش بوسهيل
يهديد نا مشروق حاص شده ،جبران اسارت ميدهد .در اعمال نفوذ ناروا سوء استفاده
از اعتمهاد مطهرح اسهتBlum Brian A, Contracts - Examples And ( .
Explanations , Second Edition, Aspen Law & Buisiness,
)London, 2001, p 364.
با مالح

موارد فوق معلوم مي گردد ك در اعمال نفوذ ناروا همانند اكراه رضايت و

اراده شخص آسيب مي بيند ولي ير از مورد باال در ديگر مهوارد اعمهال نفهوذ نهاروا بها
اكراه متفاوت است ك عباريند از:
3ه اكراه يوس كامن ال ايجاد شده است درحاليك اعمال نفهوذ نهاروا يوسه نههاد
انصاف يشكي و يكام يافت است.
7ه در اعمال نفوذ ناروا يهديد وجود ندارد درحاليك در اكراه هميش يهديد هست.
1ه در اعمال نفوذ ناروا بين طرفين در بعضي موارد رواب ااصي م

رابطه فرزنهد

و والدين ،پزشك و مريض و يره هست.
4ه در اعمال نفوذ ناروا طرف قوي از موقعيت برير اود براي انعقهاد قهرارداد سهوء
استفاده ميكند.
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5ه در اك ر موارد در اعمال نفوذ ناروا شخص اعمهال نفهوذ كننهده در صهدد كسهب
امتيازي است.
گفتار دوم :جايگاه حقوق انصاف در حقوق انگلستان
بند اول – مفهوم لغوی:

كلم « »Equityدر ل ت ب معناي انصاف ،عدالت ،دادگستري ،عدل ،احقاق حه
بر مبناي انصاف ،دارايي االص ،مايملك شركاء ،سرماي  ،بيطرفي ،بي رضهي ،يسهاوي
حقوق ،سه متعارفي ،يك سلسل قواعد حقوقي انگليسي ك عهالوه بهر قهوانين عهادي
براي اجراي عدالت ب حك انصاف و وجدان ين هي شهده اسهتHornby AS & ( .
 Ruse Christina, op.cit. p 213.حيي سليمان ،فرهن
منبع م  331فرهن

انگليسي ،فارسهي ،همهان

حقوقي مدين ،انگليسي ،فارسي م  774فرهن

حقهوقي مجهد،

انگليسي ،فارسي همان منبع م )333
بند دوم – مفهوم اصطالحی:

كامن ال ك در رابط نزديك با آيينهاي دادرسي يشريفايي ب وجهود آمهده اسهت ،در
معرب دو اطر قرار داشت :يكهي نهايواني در گسهترش ،بها آزادي كهافي ،بهراي رفهع
نيازهاي زمان .دومي يحجر و ركود ناشي از محاف

كهاري و كهنه گرايهي حقوقهدانان.

كامنال از هيچيك از اين دو اطر بركنار نمانهد و از ايهن رو بها مشهك بسهيار بزرگهي
مواج شد ك عبارت بود از شك گرفتن ن امي رقيب ك به يهدريج جهاي كهامنال را
مي گرفت و آن را كنار ميزد .اين رقيب ك اكنون بايهد از آن سهخن بگهويي انصـاف
است( .رن داويد ،ن امهاي بزرگ حقوقي معاصر ،يرجم صفائي ،سيدحسن،
انصاف مجموع راه ح هايي است ك اصوالً در قرنههاي پهانزده و شهانزده  ،به
وسيل دادگاه مهرداري سلطنتي براي يكمي واحياناً اصالح ن ام كامنال ك در آن زمان
ناقص و نارسا بود ارائ شد .و علت ايجاد انصاف ايهن بهود كه ن هام كهامنال بهد كهار
ميكرد يعني دادگاهاي شاهي نمي يوانستند ب دعوي رسيدگي كنند يا نمييوانسهتند راه
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ح مناسبي را ك اواهان دراواست ميكرد ،ارائ دهند ،يا امكان هدايت دادرسهي به
گون ايي مناسب را نداشتند يا ب حكمي ك االف انصاف بهود مهيرسهيدند ،افهراد به
موجب افكار قرون وسطي ،مييوانستند مداال شاه را دراواست كنند و با اسهتناد به
دستورهاي وجدان از او بخواهند ك براي يسهي جريهان عهدالت يصهميمي بگيهرد ،يها
راه حلي را ك مقتضاي عدالت است يحمي كنند و داالت او در مهواردي كه يكنيهك
حقوقي عيب داشت مشروق بود(.همان منبع ،م ).113

مبحث دوم :موارد اعمال نفوذ ناروا
در طبق بندي مقول هاي متفاوت اعمال نفوذ ناروا بايستي ذكر شود كه اعمهال نفهوذ
ناروا مييواند يا واقعهي يها فرضهي باشهد .در پرونهده (1990) (BccI V. Aboody
 ), p 212.31111QB923, Cited In: Richards. Paul H,دادگهاه پههوها
طبق بندي زيرين را پذيرفت است.
طبق اول :اعمال نفوذ نارواي واقعي
طبق دوم :اعمال نفوذ نارواي فرضي ك اين طبق ب دو نوق يقسي ميشود.
از آنجا ك اين طبق بندي در پرونهدهههاي مهه

(ايجهاد سهابق قضهايي مهيكنهد)

 O'breinو  Pittنيز پذيرفت شده است؛ لذا مفيد است اگر اين موضوق بوسيل ارجهاق
ب طبق بندي « »Aboodyبحث شود)Richards. Paul H, op.cit, p 212.(.
گفتار اول :اعمال نفوذ ناروای واقعی:
دراعمال نفوذ نارواي واقعي بايستي ب طهور قهاطع اثبهات شهود كه يهك طهرف در
حقيقت بر روي طرف ديگر اعمال نفوذ را اعمال كرده است و بنهابراين قهرارداد منعقهد
شده واال قرارداد منعقد نميشد .دادگاهها هرگز يالش نكردهاند يا با دقت ،اعمهال نفهوذ
ناروا را يعري

نمايند.ك

ب عنوان عم نادرست و ير منصفان – اعمال فشار از اهار بها حيله پيشدسهتي
1- Leading cases.
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كردن بر ،شكلي از فريب دادن و معموالً اگر چ ن هميش امتيهاز شخصهي كه بوسهيل
طرف اطا كار بدست آورده ميشود ،يوصي
اراده يك شخص داراي عق ضعي

شده است .م الهايي وجود دارنهد :اجبهار

بوسيل ادعاي داشتن نيروهاي اارقالعاده ،گهرفتن

امتياز از اانمي ك از وابستگي شديد مذهبي رنج ميبرد يا شخصي ك ب راست بهودن
پي امها از طرف مرده ك ب وسيل ارواح منتقه مهيشهود ،ايمهان دارد – سهوء اسهتفاده
نمودن از يرس يك پسري ك از وضعيت سالمتي پدرش نگهران اسهتFurmston. (.
). p 316.3113MP,
بنابراين در اعمال نفوذ نارواي واقعي ،شخص بايستي چنان يسل و كنترلي بر روي
ذهن و اراده طرف ديگر داشت باشد ك استقالل در يصمي گيري ب طور اساسي آسهيب
ببيند و اين يسل براي انعقاد معامل باشد .در اين صورت معامل ب علهت اعمهال نفهوذ
نارواي قاب ابطال اواهد بود)Beatson. J, op.cit, p 279.(.
بنابراين براي استناد ب اعمال نفوذ نارواي واقعي موارد زير بايستي يوسه اواههان
اثبات شود.
3ه طرف قرارداد بايستي قابليت اعمال نفوذ بر روي طرف ديگر را داشت باشد.
7ه اعمال نفوذ فوق بايستي اعمال شود.
1ه اعمال نفوذ بايستي ناروا باشد.
4ه اعمال نفوذ بايستي متوج آن قرارداد اام باشد.
پس از اثبات موارد فوق ،قرارداد ب علت اعمال نفوذ ناروا واقعي قاب ابطال اسهت و
نيازي ب اثبات رواب اام بين طرفين و سوء استفاده از آن رواب نيست.
اعمال نفهوذ نهارواي واقعهي در پرونهده ههايي ماننهد  Williams V. Bayleyو
 Norton V. Reillyو  Smith V. Kayمطرح شده است.
اعمال نفوذ نارواي واقعي بخودي اود جبران اسارت اعطا مهينمايهد و ضهروري
نيست ك معامل مورد ن ر ب طور آشكار براي شخص اعمال نفهوذ شهده زيانبهار باشهد.
درحاليك ه چنان ك بعداً اواهي ديد در اعمال نفهوذ نهارواي فرضهي اثبهات چنهين
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زياني براي ابطهال معامله الزم و ضهروري اسهتBeatson. J, op.cit, p 279 , ( .
),p 181.7113Elliott Catherine And Quinn Frances
با مالح

ن رات و آراي دادگاهها معلوم ميشود ك در اعمال نفوذ نارواي واقعي ههر

چند ممكن است معامل ناشي از اعمال نفوذ ناروا بهراي شهخص اواههان ابطهال معامله
زيانبار نيز باشد ولي اثبات زيانبار بودن معامل براي ابطال معامل الزم و ضروري نيست.
در واقع اعمال نفوذ نارواي واقعي يا حدودي شبي اكراه است ولهي به علهت اينكه
شراي اكراه را ندارد ،اكراه نيست م ال براي اين يشاب اين است كه شهخص در مقابه
شخص ديگر ب علت يهديد ب يعقيب كيفري يعهد پرداات مبل ي پول مهينمايهد .ايهن
م ال اكراه نيست چون ما نمي يواني بگويي ك مكره هيچ جايگزين عملي ندارد يا فشار
اعمال شده نا مشروق است .اما آن يعهد ير منصهفان اسهت و نمهييوانهد ياييهد شهود.
()Elliott Catherine And Quinn Franccs , op.cit , p 181.
اين نوق از اعمال نفوذ ناروا (واقعي) امروز ايلي ايلي نادر ايفاق ميافتد چهون كه
يك نزديكي (ااتالط) مداوم اين قسمت با اكراه وجود دارد .يك م ال از ايهن مهورد در
پرونده (1882) 1D Q BD 572, Cited In: Richards. ( Flower V. sadle
 )Pual H, op.cit, p 213.ديده ميشود جايي كه يعههد به پهردااتن مبل هي پهول
بوسيل يهديد ب يعقيب جزائهي بدسهت آورده شهده بهود .رأي داده شهد كه آن يعههد
ب ااطر اعمال نفوذ ناروا باط باشد امروزه چنين عملي در قلمرو اكراه قهرار مهيگيهرد.
()Richards. Paul H, op.cit, p 213.
بنابراين با مالح

ن رات و آراي فوق مييوان گفت ك امروزه اك هر مهوارد اعمهال

نفوذ نارواي واقعي ،موضوعي اكراهي يلقي ميشوند و به علهت گسهترش دايهره اكهراه،
حوزه اعمال نفوذ نارواي واقعي كاها يافت است؛ لذا ايهن نهوق از اعمهال نفهوذ نهاروا
كمتر ايفاق ميافتد.
گفتار دوم :اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص)
درحاليك مقول هاي رواب اام منحصر نيستند ،انواق ااصهي از روابه به طهور

بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامالت در حقوق انگلستان و 220 .................................. ...

اودكار مستلزم وجود اعمال نفوذ ناروا است .براي م ال رابط بين امين و ذينفع ،وكيه
و موك  ،والدين و بچ  ،رهبر و ناصس مذهبي و مريد و عضو كليساي بخها ( op.cit,
)pp. 213. 214.
اگر طرفين در زمان معامل در رابط اام اماني با طرف ديگر هستند ،اعمهال نفهوذ
ناروا فرب ميشود.بار اثبات دعوي بر عهده طرفي است ك منفعت را كسب نمهوده يها
متقاعد كند ك دعوا فارغ از اعمهال نفهوذ نهاروا بهوده اسهت .در پرونهده «V. powell
)[1900] 1 Ch. 243, Cited In: Guest. A.G,1968, p 173.( »powell
يك مصالح ارادي ب وسيل داتر در اثهر اعمهال نفهوذ نامهادرياش به نفهع فرزنهدان
نامادري منعقد شد .قاضي فارول گفت« :بر طب منابع معتبر براي من بن ر ميرسد كه
مسأل فشار واقعي يا حيل  -امتياز ناروا يا فقدان اطهالق از اثهر سهند وجهود نهدارد .و
صرف وجود رابط اماني فرب را ايجاد مينمايد .و بايد اين فهرب بوسهيل متههب رد
شود حتي اگر طرفي ك اواهان ابطال نمودن معامل است نتواند اثبات كند كه ارادهاش
صرفاً «يك وسيل (كانال) يي بوده ك از طري آن اراده اوانده اعمهال شهده اسهت ».او
ينها با ايكاء ب فرب مستحق ابطال و فسخ معامل اواههد گرديهدGuest. A.G, , (.
»)op.cit, pp. 173 , 174.
در اين نوق اعمال نفوذ ناروا رواب اام ب عنوان يك امر حكمي ب فهرب اعمهال
نفوذ ناروا منجر ميشود.براي طرف دراواست كننده ابطال معامل ضروري نيسهت كه
ثابت كند ك او در واقع ب طرف ديگر اميد واعتماد داشهت اسهت .در چههارچوب ايهن
گروه از پرونده ها ،ن ر داده شده ك فرب اعمال نفوذ ناروا بين والهدين و بچه  ،قهي و
مولي علي  ،روحاني و مريد – دكتر و مريض ،وكيه و موكه – امهين ومالهك واقعهي
اعمال ميشود .اين فرب ب يعدادي از معامالت البت نه همه معهامالت بهين نامزدهها
اعمال ميشود .بنابراين آن ب مصالح يي ك پيا از ازدوا ايجاد ميشود ك بوسيل آن
همسر موافقت مي كند ك در ازاي پرداات فوري و ك از مبالغ بزرگي كه بايهد به او
1. Farwell.
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ب عنوان يك بيوه يعل گيرد ،دست بكشد ،اعمال ميشود و اين فرب ب بخشا حلقه
نامزدي گزاف قاب اعمال نخواهد بود .قاعده نمييوانهد بهين شهوهر و همسهر و مهابين
كارفرما و كارگر اعمال شود .اين قاعده نمييواند ب هم روابطي كه امهاني هسهتند در
مفهومي ك آنها ب وييف افشاء منتهي ميشوند ،اعمال شود .بنابراين آن نمييوانهد بهين
نماينده و اصي اعمال شود .قاعده ممكن است حتي بعداز اينكه رابطه متوقه

شهده

است نيز اعمال شود اگر اعمال نفوذ ادام پيدا كند براي م ال بين وكي و موك ساب و
بين والدين و بچ براي زماني كوياه بعد از اين ك بچ ب سن قانوني مهيرسهد امها نه
ب محض اين ك بچ از كنترل اانوادگي آزاد ميگردد .حتي ازدوا فرزنهد نمهي يوانهد
مطلقاً اين اثر را داشت باشد), pp. 378 , 379.3115Treitel. G.H , ( .
فرب اعمال نفوذ ناروا نمي 1يواند اعمال شود حتي اگر يهك رابطه اهام نتوانهد
معامل مورد ن ر را يحت يأثير قرار دهد .بنابراين پيشنهاد شهده اسهت كه فهرب قابه
اعمال نخواهد بود ،اگر وكي اسبي را از موكلي ك او را براي اقام دعهواي افتهرا وكيه
گرفت بود ،بخرد)Treitel. G.H, op.cit , p 381.( .
پس صرف وجود رابط اام بين طرفين معامل موجهب ابطهال قهرار داد نخواههد
شد ،اگر آن رابط يأثيري در معامل مورد ن ر نداشت باشد.
گفتار سوم :اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی)
جايي ك فرب ب عنوان امر حكمي قابه اعمهال نيسهت معهذالك يكهي از طهرفين
مييواند بر اساس واقعيات اام هر پرونده (اوضاق و احوال اام هر پرونده) اثبهات
نمايد ك او ب طرف ديگر اعتماد نموده است ك در اثر اين اعتماد فهرب اعمهال نفهوذ
ناروا مطرح ميشود)Beatson. J, op.cit, p 280.( .
بنابراين زيان ديده قادر اواهد بود معامل را صهرفاً بها اثبهات اينكه او به شهخص
متخل

اعتماد كرده است ،ابطال نمايد .بدون اينك ب اثبات اعمال نفوذ نهارواي واقعهي

نياز باشد)Richards. Paul H, op.cit. p 214.(.
رابط شوهر و همسر يك م ال اوب از مقول روابطهي اسهت كه د رچههار چهوب
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قسمت دوم نوق اول قرار ميگيرد ك بخودي اود اعمال نفوذ ناروا وجود نهدارد .بلكه
بايستي ب عنوان يك موضوق اثبات شود.اين امر در پروندههاي
(V. )(1911) AC 120, Cited In: Richards. Paul H, op.cit, p 214.
 Bank Of Montreal Stuartو

 Howes V. Bishopثابهههت شهههده

اسهت()(1909) 2 KB 390, Cited In: Richards. Paul H, op.cit, p 214.
و دوباره در پرونهده Midland Bank Plc V. Spephard

( (1988) 3 ALL

 )ER 17, Cited In: Richards. Paul H, op.cit, p 214.يأييد شده اسهت .در
پرونده  Kingsnorth Trust Ltd V. Bellهمسر قادر ب اثبات اعمال نفوذ ناروا به
اين صورت بود ي ك شوهر ب عنوان نماينده بانك در ايجاد يواف همسر بهراي معامله
اام يلقي شد .مشابهتاً در پرونهده  BCCI V. Aboodyيهك همسهر بهراي ابطهال
مسؤوليت در برابر بانك در مورد معامل ضمانت ك همسر براي انعقهاد معامله بوسهيل
شوهر ا وا شده بهود ،قهادر شهد بهر ايهن مبنها كه بانهك واقعه ًا يها ضهمن ًا از اقهدامات
شوهردراعمال نفوذ ناروا بر روي همسرش يا يدليس درمورد ميزان مديوينت همسر به
بانك آگهاهي داشهت اسهت(1986) 1 ALL ER 423, Cited In: Richards. ( .
)Paul H, op.cit, p 214.
دراين گروه از پرونده ها رابط بايد رابط يي باشد كه در آن طهرف متقاضهي ابطهال
قرار داد در حقيقت ب طرف ديگر اميد و اعتماد داشت است .بنابراين آن براي آن طهرف
ك اثبات نمايد ك رابط ب نوق و طبقه كلهي از انهواق يوصهي

شهده بهاال يعله دارد.

حقيقت امر اين است ك او بايد ب عنوان امر موضوعي اثبات كنهد كه به طهرف ديگهر
اعتماد و اميد داشت يا آن طرف بر او يسل پيدا كرده است .اگر او اين امر را اثبات كند
يأثير اعمال نفوذ ناروا بر معامل اام فرب اواهد شد.
در واقع اين فرب ب يمام رواب گوناگوني ك در آنها يسل بوسيل يك شخص بر
روي شخص ديگر اعمال ميشود ،قاب اعمال است .بنابراين جايي كه مهرد جهواني در
حين مشكالت مالي در صدد كسب مشاوره از فامي ايلي مجهرب بهر مهيآيهد كه او
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اودش مال فرد جوان را ب يك سوم بهاي مناسب ميارد وجايي ك يكي از اعضهاي
كميت يأسيس شده براي ايجاد مركز فرهنگهي مسهلمانان در لنهدن بوسهيل يهك عضهو
شريك براي اريدن اان ديگري از او براي اين هدف ب قيمتي ك ب طور فزاينهدهيهي
از قيمت بازارياش بيشتر است ،وادار شد ،معامل بر مبناي اين ك اواندگان موفه به
رد فرب اعمال نفوذ ناروا نشدهاند ،ابطال شد)Guest. A.G,. op.cit. p 176( .
با مالح

ن رات حقوقدانان و آراي دادگاهها مهييهوان گفهت كه در اعمهال نفهوذ

نارواي فرضي نوق دوم اواهان ابطال معامل بايستي اثبات نمايهد كه به طهرف ديگهر
(اعمال نفوذ كننده ناروا) اعتماد و اطمينان نموده است و صرف اثبات وجود رابط (م
رابط زن ،شوهر ،بانكدار و مشتري و يره) براي اثبات اعمال نفوذ نهاروا كهافي نيسهت
بلك بايستي اثبات شود ك در اين رواب يك طرف ب طرف ديگهر اعتمهاد نمهوده و از
اين اعتماد سوء استفاده نيز شدهاست.
در اعمال نفوذ نارواي فرضي شرط ديگري نيز وجهود دارد و آن اينكه دعهوا بهراي
ابطال معامل بر مبناي اعمال نفوذ نارواي فرضي پذيرفت نخواهد شد مگر اينكه معامله
براي شخص اواهان ب طور آشكار زيانبار باشد .اين شرط اوالً مشكوك و مهبه بهوده.
ثانياً :از پرونده مورگان ااذ شده است)Beatson. J , op.cit, p 282.( .
اين نوق اعمال نفوذ در پرونهده ههاي  Loyds Bank Ltd V. Bundyو پرونهده
 National Westminster Bank Ltd V. Morganو پههرونده .V. Etridge
 Royal Bank of Scotlandمطرح شده است.
اگر طرف مقاب اعمال آزادان اراده مستق را اثبات كند ،فرب اعمال نفوذ نهاروا رد
ميشود .معمول يرين روش انجام اين كار اين اسهت كه ثابهت كنهد كه طهرف ديگهر
مشاوره مستق پيا از انعقاد معامل دريافت داشت است .اما صهرف ايهن موضهوق كه
مشاوره مستق داد شده ،ضرورياً معامل را نجات نخواهد داد بلك مشاوره بايد شايسهت
و مبتني بر آگاهي از يمام حقاي مربوط باشد.ه چنين پيشنهاد شده است ك مشهاوره
مستق بايد ه چنين معامل را يأييد كند و بايداز مشاوره او پيروي شود .اين امر ممكن
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است ضروري باشد جايي ك مخصوصاً اعمال نفوذ قوي اسهت يها جهايي كه بخشها
ايلي بزرگ انجام شود .امااين امردر هر مورد ضروري نيست .در واقع هيچ قاعده ثابت
وجود ندارد ك مشاوره مستق براي نجات معامل ضروري اسهت اگهر شهخص ذينفهع
يضمين نكرد ك چنين مشاوره داده شده است ،عنصر احتيهاط را از دسهت اواههد داد.
))Treitel. G.H , op.cit.P381
لذا براي رد اعمال نفوذ نارواي فرضهي (نهوق اول و دوم) بايسهتي اثبهات شهود كه
شخص زيان ديده با اراده آزاد و فارغ از هر اعمال نفوذ عمه نمهوده و معمهولييهرين
روش اثبات اين امر اين است ك فرد مزبور مشاوره مستق با آگهاهي از يمهام واقعيهات
دريافت داشت است و در براي موارد مانند هبه و وجهود اعمهال نفهوذ قهوي ،ايهن
مشاوره بايستي پيروي ه بشود و مشاوره بايد معامل را يأييد كند .اگر اوضاق و احوال
اام هر پرونده ثابت نمايد ك واهب اراده اود را آزادان اعمال نموده اسهت ،فهرب
اعمال نفوذ ناروا رد اواهد گرديد اگرچ مشاوره مستق داده نشده باشد و در صهورت
وجود مشاوره مستق ب مشاوره مزبور اهميتي داده نشده است.

مبحث سوم :معامالت نامعقول در حقوق انگلستان:
قب از بررسي معامالت نامعقول در حقهوق انگلسهتان بايسهتي بيهان داشهت كه در
حقوق انگستان اصطالح « »Necessityب معنهاي اضهطرار ،نيهاز ،احتيها و ضهرورت
ميباشد(.فرهن

حقوقي مدين ،همان منبع ،م  ).413و در حقوق انگلستان در مبحهث

شب جرم اضطرار و ضرورت ينها ب عنوان يكي از طرق معافيت از جبهران اسهارت بها
حصهول شهرايطي مهيباشهدt. p 3131C.F. pad Field, Law made simple(.
)198.؛ لذا اضطرار در حقوق انگلستان موجب بطالن يا قاب ابطال بودن معامل نيست.
ولي مصداقهاي اضطرار در حقوق ما ك موجهب بهياعتبهاري عقهد نيسهت ،در حقهوق
انگلستان يحت قالب معامالت نامعقول در اك ر موارد موجب بياعتبهاري (قابه ابطهال
بودن) عقد اواهد شد.
حتي در صورت فقدان اعمال نفوذ نارواي واقعي يا فرضهي ،گاهگهاهي انصهاف به
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معامالت نا معقول ب علت اينك يك طرف از ضع

طرف ديگر سهوء اسهتفاده نمهوده،

جبهران اسهارت اعطها مهينمايهدBirks. Peter , English Private Law, (.
 )Volume II , Oxford , 2000 , p 79.مبحث معامالت نا معقول ا لب بها اكهراه
و اعمال نفوذ ناروا در يك مبحث در حقوق انگلستان مهورد بررسهي قهرار مهيگيهرد و
يشابهات فراواني مخصوصاً با اعمال نفوذ ناروا دارد ،لذا ما نيز ب يبعيهت از حقوقهدانان
انگليسي معامالت نا معقول را نيز مورد بررسي قرار ميدهي .
گفتار اول :معامالت جذاب
يكي از موارد معامالت نا معقول ،معامالت جذاب است .معامله جهذاب معامله اي
اام است ك در آن ب علت وجود اوضاق و احوال اام ،طرف قويتر بر روي طهرف
ضعي

ير كنترل و سلط دارد .نمون چنهين معهاماليي ،معهامالت وران منت هر اسهت.

انصاف ب وران منت ر يعني اشخاصي ك منت ر ارن بردن مالي هستند كه در صهورت
مرگ شخصي اين امر محق اواهد شد (ارن بردن) ،جبران اسارت اعطا مهي نمايهد.
()Beatson. J, op.cit, p 287.
معامل جذاب ،معامل اي است ك در آن جنسي معمهوالً به قيمهت ارزان به كسهي
فروات مي شود و در حالت عادي فرواتن جنس ب قيمت ارزان موجب ابطهال معامله
نيست و طرف قرارداد اود بايد منافع اويا را يأمين نمايد ولي اگر يك طرف معامل
وارن منت ر باشد ،فرب ميشود ك از فرد مزبهور امتيهاز نهاروا ااهذ شهده اسهت .لهذا
شخصي ك امتيازي را بدست آورده ،بايستي اثبات نمايد ك معامل منصفان بهوده اسهت
واال معامل ابطال اواهد شد.
گفتار دوم :معامله با اشخاص بی سواد و فقير:
انصاف معموالً از شخصي ك اعمال ابلهان انجام ميدهد ،حمايت نمهينمايهد ولهي
انصاف در مواردي ك اشخام فقير و جاه (بي سواد) ب علت فقدان مشاوره مسهتق
.Catching Bargains.

1
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فريب اوردهاند ،حمايت مينمايد .معامالت اشهخام فقيهر و بهي سهواد زمهاني قابه
حمايت است ك متضمن ضرري بوده و طرف مقاب منفقي ب ناروا كسب نمهوده باشهد
همانند مورد اول در اين موارد شخص منتفع بايستي اثبات نمايهد كه معامله منصهفان
بوده است واال معامل ابطال اواهد شد)Beatson. J , op.cit , pp 287 , 288.(.
بنابراين همانند معامالت جذاب در معامالت اشخام بي سواد و فقيهر نيهز بهراي اينكه
جبران اسارت يوس دادگاه انصاف اعطا شود ،شرايطي الزم است ك اين شهراي عبارينهد
از اوال :از اشخام فقير و بي سواد امتياز نا عادالن و ير منصفان ااذ شده است.
ثانياً :عوب معامل كافي نيست.
ثال اً :فقدان مشاوره حقوقي مستق .
با اثبات موارد فوق يوس شخص بي سواد و فقيهر ،شهخص منتفهع بايسهتي اثبهات
نمايد ك معامل منصفان و عادالن و معقوالن بوده است واال ابطال اواهد گرديد.
گفتار سوم :نابرابری قدرت معاملهيی:
يعدادي از بيانات قضايي حاكي از آن است ك اگر شخصي از طرف ديگهري امتيهار
ناعادالن كسب نمايد ،آن قرارداد ممكن است ب علت وجود نابرابري قدرت معامله يهي
بين طرفين ابطال شود)Treitel. G.H , op.cit. p 382.(.
البت ديدگاه الب در حقوق انگليس اين است ك جبران اسارت بر مبناي نهابرابري
قدرت معامل يي ب طور كلي و عمومي در دسترس نيستBirks. Peter , op.cit, p (.
)79.
اص نابرابري قدرت معامل يهي طهرفين اولهين بهار بوسهيل لهرد دنينه

در پرونهد

 Bundyعلي  Loyds Bank Ltdبيان شده است .او ب يعهدادي از قواعهد (قهبالً در
اين مورد بحث شد) ك بر مبناي آن قانون جبران اسارت عليه قراردادههاي ناعادالنه
مي دهد ،اشاره كرده و از آنها قاعديي كلي استخرا مي كند ك « .........حقهوق انگلهيس
جبران اسارت ميدهد ب هر شخصي ك بدون مشاوره مستق  ،بر مبنهاي شهرايطي كه
ايلي ناعادالن هستند ،قرار دادي منعقد كرده يا اموال را در برابهر عوضهي كه به طهور
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آشكار نابرابر است منتق ميكنند ،زمهاني كه قهدرت معامله يهياش شهديداً به دليه
احتياجات يا اميالا يا ب وسيل جه يا نايوانياش ب عالو اعمال نفوذ ناروا و يا فشار
ناروايي ك بر او بوسيل ديگري يا براي منفعت ديگري وارد شهده اسهت ،آسهيب ديهده
است» استخرا ميكند)Treitel. G.H , op.cit. p 38 , 384.(.
لرد دنين

معتقد است ك اص نابرابري ب اشخام جبهران اسهارت (حه ابطهال

قرارداد) طب شراي زير اعطا مينمايد.
اوالً :شراي معامل نا عادالن و ير منصفان است يا مهالي به قميهت ارزان فرواته
شده است.
ثانياً :معامل بدون كسب مشاوره مستق منعقد شده است.
بنابراين اگر يكي از اين شروط مفقود باشد ،اص مزبور طب عقيده لهرد دنينه

قابه

اعمال نيست ولي اين اص يوس دادگاهها پذيرفت نشهده اسهت و دادگهاهههاي انگلهيس
معتقدند ك نيازي ب اين اص براي اعطاي جبران اسارت نيست چون يأسيسهاي ديگهر
مانند اكراه اقتصادي و اعمال نفوذ ناروا و يره اين جبران اسارت را اعطا مينمايد.

مبحث چهارم :اثراعمال نفوذ ناروا بر معامالت و موانع آن در حقوق انگلستان
دراين مبحث كه شهام سه گفتهار مجهزا مهي باشهد ،اثراعمهال نفوذناروابرمعامله
درگفتههاراول ،باراثبههات دعههوي درگفتههاردوم ،موانههع جبههران اسههارت طههي چهاربنههد
درگفتارسوم موردبررسي قرارگرفت است.
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گفتار اول :اثر اعمال نفوذ ناروا برمعامالت
در اصوم اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامالت در حقهوق انگلسهتان بايسهتي گفهت:
اجماق آراي دادگاهها و ن ريات حقوقدانان انگليسي بر آن است ك معامله قابه ابطهال
است ن باط .
بنابراين اثر اعمال نفوذ ناروا برقرار داد اين است ك ب جهاي «باطه نمهودن» قهرارداد،
آنرا «قاب ابطال» ميسازد .درنتيج زيان ديهده بايسهتي اقهدامايي را بهراي ابطهال قهرار داد
بوسيل فسهخ آن انجهام دههدRichards. Paul H, op.cit. p 235. Treitel. G.H. (.
op.cit. p 384. Furmston. M.P. op.cit.p 320 , Guest. A.G,. op.cit, p
178, Beatson. J, op.cit, P 284 , Keenan. Denis, op.cit, P132,
Amblin. C.H, Wright F.B, Introduction To Commercial Law,
 )Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1982, p. 77.به عبهارت
ديگر جايي ك اعمال نفوذ نارواي واقعي اثبات ميشهود يها جهايي كه اعمهال نفهوذ فهرب
ميشود و اعمال نفوذ ناروا نمييواند بوسيل طرف قرارداد (اوانهده) رد شهود ،معامله قابه
ابطال است)Willmott. Lindy, op.cit, p 523.( .
در واقع جبران اساريي ك انصهاف به معامله ناشهي از اعمهال نفهوذ نهاروا اعطها
مي نمايد ،قاب ابطال بودن معامل است .بر اين اسهاس شهخص اواههان (زيهان ديهده)
مييواند معامل مزبور را فسخ نمايد .مالح

ميشود اثر اعمال نفوذ ناروا بهر معهامالت

در حقوق انگلستان مانند اثر اكراه بر معامل در حقوق انگلستان ميباشد و هيچ فرقي در
اين اصوم با همديگر ندارند .درحاليك اثر معامل اكراهي در حقوق ايران عدم نفهوذ
است ن قاب ابطال بودن معامل .
گفتار دوم :بار اثبات دعوا
جايي ك رواب اام (مانند رابط والدين و فرزند) و رواب مبتني بر اعتماد واقعي
(مانند رواب زن و شوهر) ادعا ميشود .بار اثبات اينك آن رابط وجهود دارد بهر عههد
1.Void.
2.Voidable.
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طرفي است ك ابطال قرار داد را دراواست ميكند( .شهخص زيهان ديهده) به محهض
اينك اين بار دلي يوس طرف انجام شد ،بر عهد طهرف ذينفهع قهرار داد اسهت كه
فرب اعمال نفوذ ناروا را رد نمايد)Treitel. G.H , op.cit, p 380.( .
در اعمال نفوذ نارواي فرضي نوق اول (رواب اام) مانند رابط بين والدين و فرزنهد
و وكي و موك فرب اعمال نفوذ ناروا از صرف وجود رواب مزبور اسهتباط مهيشهود و
نيازي نيست ك زيان ديده اثبات نمايد ك در واقع ب طرف ديگر اعتماد كرده است و ينهها
كاري ك اواهان بايستي انجام دهد ،اين است ك اين رواب را اثبات نمايد و با اثبات اين
رواب اعمال نفوذ ناروا فرب ميشود مگر اينك اوانده فرب مزبور را رد نمايد.
در اعمال نفوذ نارواي فرضي نوق دوم (رواب مبتني بر اعتماد واقعي) ،فرب اعمهال
نفوذ ناروا از اين ايجاد ميشود ك اواهان (زيان ديده) اثبات مينمايد كه در واقهع به
شخص متخل

اعتماد كرده است.پس از اثبات اعمال نفوذ ناروا ،بار اثبهات به اوانهده

منتق مي شود ك او نيز بايستي فرب اعمهال نفهوذ نهاروا را رد نمايهد .واال معامله به
دراواست اواهان ابطال اواهد شد.
در اعمال نفوذ نارواي واقعي از آنجا ك رواب اماني بهين طهرفين وجهود ندارد؛لهذا
زيان ديده (اواهان) بايستي اثبات نمايد ك اوانده اعمهال نفهوذ نهاروا را بهر روي وي
براي انعقاد معامل معين ،اعمال نموده است و پس از اثبهات اعمهال نفهوذ نهاروا يوسه
اواهان ،معامل قاب ابطال است مگر اينك طرف مقاب اثبات نمايد ،اعمال نفهوذ نهاروا
همانند اكراه علت قرار داد نبوده است.
گفتار سوم :موانع جبران خسارت:
جبران اسارت براي اعمال نفوذ ناروا ب دالي مشابهي ك طب آنها ح فسخ بهراي
يدليس ممنوق ميشود ،ممنوق مي گردد ك در اين موارد معامل مزبور نمييوانهد يوسه
زيان ديده فسخ گردد .اين موارد عباريند از  – 3عدم امكان استرداد  – 7يأييد معامل 1
 يأاير  – 4حقوق شخص ثالث ك ذيالً هر يك را به يفصهي مهورد بررسهي قهراراواهي داد.
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بند اول– عدم امكان استرداد :براي اينك معامل بتواند فسخ شود بايسهتي طهرفين
ب وضعيت اولي و ابتدايي اود برگردانده شوند و هر طرفي بايد آنجه را كه دريافهت
داشت  ،مسترد نمايد)Beatson. J, op.cit, p 284.(.
در پرونده هاي اعمال نفوذ ناروا طرفي ك اواهان ابطال قرار داد است ،بايد منهافعي
ك او بر اساس قرارداد بدست آورده ،استراداد كند و ب او ممكن است اجازه داده شهود
علير

اين موضوق ك او نمي يواند استرداد دقي انجام دهد ،قرار داد را ابطال نمايد يها

آنجا ك قاعده انصاف مييواند يك نتيج اي ك يقريباً منصفان است ،بدست آورد .ايهن
موضههوق (ابطههال قههرارداد عليههر

عههدم امكههان اسههترداد دقيه ) مههييوانههد در پرونههده

 management Agency & music ltdعليهه  o'sullivanنشههان داده شههود
(.)Beatson. J, op.cit, p 284.
بند دوم  -تأييد معامله :يك دعوا براي جبران اسارت بر مبناي اعمال نفوذ نهاروا
بوسيل يأييد معامل بعد از اينك اعمال نفوذ يا رابط منجر ب فرب اعمال نفوذ متوقه
شد ،ممنوق ميشود .اين امردر ن ر گرفت شده است ك يأييد حتي اگهر بهدون مشهاوره
مستق و با جه ب ح فسخ معامل انجام شود ،موثر است .درحاليك امهروزه حقهوق
بايد در اين موضوق با قاعدهيي ك در پروندههاي يدليس و نقض وجود دارد ،هماهنه
شود ك بر طب آن قاعده يأييد بر آگهاهي شهخص زيانديهده از حه فسهخ ،نيهاز دارد.
()Treitel. G.H , op.cit. p 385.
ب عبارت ديگر قراردادي ك ب وسيل اعمال نفوذ ناروا منعقد شده نمييوانهد بعهد از
يأييد اع از صريس يا ضمني فسهخ شهود ،همچنانكه در پرونهده  skinnerعليه All
 cardديده شد)Furmston. MP, op.cit. p 320.( .
در حقوق انگلستان اگر معامل يوس زيان ديده يأييد شود ،ديگر معامل قابه فسهخ
نيست البت يأييد صحيس داراي شرايطي است ك عباريند از:
3ه يأييد بايستي پس از زوال اعمال نفوذ ناروا يا رابط منجر به اعمهال نفهوذ نهاروا
انجام شود واال ح فسخ باقي اواهد بود.
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7ه يأييد بايستي مبتني بر آگاهي شخصي زيانديده از ح انصافي اود (حه فسهخ)
باشد يعني اواهان مطلع باشد ك ح فسخ قرار داد را دارد واال در صوريي ك آگهاهي
از ح فسخ اود نداشت باشد ،يأييد مزبور صحيس نخواهد بود.
1ه يأييد بايستي صريس يا ضمني باشد يأييد صريس مانند اينك بگويد .من معامله را
يأييد نمودم .يأييد ضمني آن است ك شخص بدون گفتن عبارت «يأييد نمهودم» معامله
را يأييد مي نمايد ك اين ه بر دو نوق است .اول :فعلي را انجام ميدهد كه ايهن فعه
يأييد ضمني معامل است م

اينك درمال موضوق قرارداد يصرفايي انجام ميدههد .دوم:

اينك در ابطال معامل يأاير مي نمايد ك اين يأاير در اعمال ح يأييهد ضهمني معامله
است ك در بند بعدي بتفصي بررسي اواهد شد.
بند سوم – تأخير :زيان ديده اعمال نفوذ ناروا بايد جبران اسارت (فسهخ معامله )
را در زماني معقول بعد از برطرف شدن اعمال نفوذي ك بر طب آن بخشا انجام شده
است ،دراواست كنهد .اگهراو بها اطهالق از حقهوقا ،از دراواسهت جبهران اسهارت
كوياهي كند ،فرب ميشود ك معامل را يأييد كرده استTreitel. G.H , op.cit. ( .
)p 385.
بند چهارم– حقوق شخص ثالث :از آنجا ك معامل ناشي از اعمال نفوذ ناروا قابه
ابطال است ن باط ؛ لذا اشخام ثال ي ك منافعي در موضوق قرارداد در مقاب عوب و
با حسن نيّت كسب مينمايند ،بوسيل شخصي ك دراواست فسخ معامل را مهينمايهد،
نمييوانند پس زده شوند )Betason. J, op.cit, p 286.( .ب عبهارت ديگهر شهخص
زيان ديده نمي يواند موضوق معامل را از شخص ثال ي ك با حسن نيت بهوده و معامله
معوب انجام داده ،استرداد نمايد .ولي اگر معامل ناشي از اعمال نفوذ ناروا باطه بهود،
شخص زيان ديده مي يوانست موضوق معامل را از شخص ثالث استرداد نمايد حتي اگر
شخص ثالث با حسن نيت بوده و عوضي نيز داده باشد.
بنابراين قراردادي ك بين شخص ال

و ب بوسيل اعمال نفوذ ناروا يوس شخص اله

منعقد شده ،بوسيل فسخ علي اشخام ثال ي ك حقوقي را در مقاب عوب و بهدون آگهاهي
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از واقعيات يملك نمودهاند ،ابطال نميشود)Keenan Denis, op.cit, p.132.( .
قراردادي ك در نتيج اعمال نفوذ نارواي طرف قرارداد منعقد مهيشهود نه ينهها در
قبال شخصي ك اعمال نفوذ را اعمال نموده ،قاب ابطال است بلك عليه شهخص ثهال ي
نيز ك از اعمال نفوذ ناروا مطلع بوده ،قاب ابطال است .پول يا مهال نه ينهها از شهخص
اعمال نفوذ كننده قاب استرداد است بلك از شخص ثال ي ك عوضي در مقاب مال نداده
است نيز قاب استرداد است هرچند ك شخص ثالهث از اعمهال نفهوذ نهاروا مطلهع نيهز
نباشد)Betason. J, op.cit, p 286.(.
حسن نيت در حقوق شخص ثال ي ك مالي به وي از طريه شهخص اعمهال نفهوذ
كننده منتق ميشود ،نقا اساسي بازي ميكند .ب عبارت ديگهر اگهر شهخص ثالهث از
اعمال نفوذ ناروا مطلع نباشد ،با حسن نيت يلقي شده و معامل علي وي ابطال نخواههد
شد .در حالي ك اگر شخص ثالث مطلع از اعمال نفوذ ناروا باشد ،بها حسهن نيهت يلقهي
نشده و معامل حتي علي وي قاب ابطال اواهد بهود .هه چنهين معهوب بهودن معامله
شخص ثالث با شخص اعمال نفوذ كننده نيز نقا اساسي در ابطال يا عهدم ابطهال معامله
دارد چون اگر شخص ثالث موضوق معامل را در مقاب عوضهي از شهخص اعمهال نفهوذ
كننده دريافت داشت باشد و مطلع از اعمال نفوذ نهاروا نباشهد ،معامله در قبهال وي قابه
ابطال نيست ولي اگر شخص ثالث عوضي نداده باشهد معامله حتهي اگهر ثالهث مطلهع از
اعمال نفوذ نيز نباشد ،قاب ابطال است .پس معوب بودن و مطلع نبودن شهخص ثالهث از
معامل ناشي از اعمال نفوذ ناروا دو شرط الزم و ضهروري بهراي عهدم ابطهال قهرارداد در
مقاب شخص ثال ي است ك حقوقي در موضوق قرارداد كسب نموده است.
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فصل دوم :مقايسه اعمال نفوذ ناروا در انگلستان با حقوق ايران
درفص دوم ك شام دومبحث مجزامي باشد ،اعمال نفوذ ناروا درحقوق انگلسهتان
بامعامالت اضطراري اكراهي درحقوق ايهران درمبحهث اول واعمهال نفوذنهاروادرحقوق
انگلستان بااكراه درحقوق ايران درمبحث دوم موردبررسي يطبيقي قرارگرفت است

مبحث اول :مقايسه اعمـال نفـوذ نـاروا در حقـوق انگلسـتان بـا معـامالت
اضطراری اكراهی در حقوق ايران:
اثر اكراه بر معامالت در حقوق ايران طبه مهواد  311و  711ق .م عهدم نفهوذ عقهد
اكراهي است و اثر اضطرار بر معامالت ،صحت معامل ميباشد.
اكراه مندر در حقوق مدني در جامع امروزي كمتر ايفاق ميافتد واز سهوي ديگهر
اضطرار نيز هيچ گون نقشي در عدم صحت معامل و اودداري زورگويان نهدارد .ولهي
ايلي از معامالت هستند ك يحت يأثير گون يي فشار منعقد ميشوند ك از يهكطهرف
داا در قلمروي اكراه قرار نمي گيرنهد و از سهوي ديگهر وارد نمهودن آنهها در قلمهرو
اضطرار ،دست افراد زورگو را بازير اواهد نمود؛ لذا يا بايستي چاره يي انديشيد و ايهن
معامالت را با يفسير موسع داا در عقود اكراههي نمهود يها اينكه قهانون مهدني را در
اصوم اكراه و اضطرار اصالح كرد ،امري كه يهاكنون ايفهاق نيفتهاده اسهت .ولهي در
حقوق انگلستان درجهت جبران اسارت زيان ديدگان دادگاههاي انصاف يأسيسي بنهام
اعمال نفوذ ناروا ير از اكراه ايجهاد نمهوده انهد كه مهواردي كه در قالهب اكهراه قهرار
نمي گيرند با قاعده اعمال نفوذ ناروا ب زيان ديده ح فسخ اعطا نمايند كه در مباحهث
قبلي در اين اصوم مفصالً بحث نمودي .
متأسفان روي قضايي كشور ما بر االف روي قضايي انگلستان در اصوم يوسع
قلمرو اكراه يا مضهي نمهودن قلمهرو اضهطرار قهدمي برنداشهت اسهت و اصهو ًال مها در
اصوم اكراه و اضطرار روية قضايي مناسبي نداري و قانونگذاران و روي قضهايي مها
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بايستي با يوج ب ي يير شيوه هاي يهديد در جامع امروزي ،راه حه مناسهبي بهراي آن
پيدا نمايند .چون در جامع امروزي هيچ كس ،شخص ديگر را با يهديد ب قت يها ضهر
ب وشت و افشاي سري مجبور ب انعقاد قهرارداد نمهينمايهد و فشهارهها اكنهون ايلهي
پيچيده و ير مستقي و ماهران بكار مي روند و در نهايهت رضهايت شهخص را از بهين
برده و فرد اجباراً ب منعقد نمودن قرارداد راضي ميشود.
در اين مبحث ما در صددي كه معهامالت اضهطراري را كه از وضهعيت مضهطر سهوء
استفاده شده يا ايجاد وضعيت اضطراري يوسه طهرف ديگهر بقصهد وادار نمهودن وي به
انعقاد معامل ميباشد ،مورد بررسي قرار دهي و اين معهامالت را در حقيقهت اكراههي يلقهي
نمايي ن اضطراري؛ لذا عنوان اين مبحث معامالت اضطراري اكراهي است يعنهي معهامالت
اضطراري ك ب علت بهره برداري نامشروق از وضعيت مضطر بايستي اكراهي يلقي نمود.
گفتار اول :معامالت اضطراری اكراهی در حقوق ايران
همان طورك مي داني اضطرار عيب رضا نبوده و معامل اضطراري نيز صحيس اسهت
و مضطر مكره محسوب نميشود (ماده  717ق.م) ولي آيا هميش اين طور است .آيا در
حالتي ك شخص عمداً حالت اضطرار را ب وجود ميآورد يا فهرد را به انجهام معامله
ااصي اجبار كند و يا شخصي ك از اضطرار ايجاد شده سوء اسهتفاده مهيكنهد ،معامله
مزبور صحيس است .براي م هال ،مسهافري كه يوسه اشخاصهي ربهوده شهده اسهت از
رهگذري در اواست كمك ميكند و ب ناچار براي راضي نمودن وي مبل ي گزاف را ب
عنوان پاداش برعهده ميگيرد ،يا حالتي ك شخصي ديگري را يهديد ب دادن پول نمايهد
يا از اين طري او مجبور شود ك اان اش را ب او بفروشد و ينها راه رفع يهديهد (يهيه
پول) فروش اان مي باشد و فرد مكرِه از اين مسأل مطلع باشد يها مهادري ينهها فرزنهد
اود را در اطر مرگ ميبيند و از ينهاجراحي ك در دسترس او مهيباشهد ،دراواسهت
كمك مي كند ولي پزشك مزبور ،با آگاهي از وضهع ويههه مهادر درمانهده مبلهغ گزافهي
دستمزد پيشنهاد ميكند و مادر ب ناچار قبول ميكند ...در اين س م ال در ياهر هيچ نوق
يهديدي براي اجبار شخص ب يعهد بكار نرفت است ولي آيا رضهاي وي به معهامالت
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مزبور سال است و عدالت با صحت معامالت مزبور سازگار است.
بن ر براي از حقوقدانان اگر چ اضطرار را متعام ايجاد نموده باشد يها معامه را وادار
ب انجام آن معامل نمايد چنانچ هر گاه كداداي قري آب ب بستان رعيتي ندههد و دراتهان
ميوه نياورد و در اثر آن صاحب بستان پريشان و درمانده شده و بستان اود را به كداهداي
مزبور بفروشد يا زندگي اود را بگذراند معامل مزبور صحيس است هر چند ك فهرد متعامه
اضطرار را ايجاد نموده و از آن سوء استفاده نموده باشد(.دكتهر امهامي سهيد حسهن ،حقهوق
مدني ،جلد اول ،م  ،314بروجردي عبده ،محمد ،حقوق مدني ،م ).333
ولي يكي از حقوقدانان كشورمان معتقد است ك در صورت سوء استفاده از اضطرار
اكراه يحق ميپذيرد پس بن ر ايشان بايستي شراي يحق اكراه را آسان نمود يها بتهوان
اين گون موقعيتها را در قالب اكراه قرار داد( .كايوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادهها،
همان منبع،

 ،3م )533

«بن ر ميرسد ك اگر طرف قرارداد يا شهخص اهارجي موقعيهت مضهطر را وسهيل
وارد سااتن فشار بر او قرار دهد ،اكراه يحق ميپذيرد و قرارداد را ير نافهذ مهيكنهد.
(كايوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها،

 ،3م )533

دراصوم سوء استفاده از اضطرار يها اضهطرار اكراههي ينهها يهك مهاده در حقهوق
موضوع ما وجود دارد ك از اين ماده مييوان در جههت به رسهميت شهنااتن اضهطرار
اكراهي و يمايز آن با اضطرار ساده (ماده  717ق.م) و ملح نمودن آن ب اكهراه يها نههادي
مشاب آن ك باعث عدم ينفيذ يا بطالن قرار داد مزبور شود ،اسهتفاده فهراوان نمهود .مهاده
مزبور 331قانون دريايي ايران ميباشد ك مقرر ميدارد« :هر قرارداد كمك و نجات كه در
حين اطر و يحت يأثير آن منعقد شده و شراي آن ب يشخيص دادگاه ير عادالن باشهد،
ممكن است ب يقاضاي هر يك از طرفين ب وسيل دادگاه باط يا ي يير داده شود»...
بن ر براي از حقوقدانان مي يوان مبناي حك را در موارد مشاب نيهز مهورد اسهتفاده
قرار داد و ب عنوان قاعده بكار برد.و ضمانت اجراي سوء اسهتفاده از اضهطرار ،چه در
مورد ي يير قرارداد وچ درباره ابطال آن بوسيل دادگاه ،با قواعد عمهومي مهدني يفهاوت
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دارد و از حقوق فرانس اقتباس شده است.و اين ماده نشان ميدهد ك قانونگذار مها به
مرز قاطع و سنتي اكراه واضطرار پاي بند نيست و حداق سهوء اسهتفاده از اضهطرار را
در نفوذ عقد موثر ميبيند؛ گامي ك منط حقوق را ب سوي «عدالت» ميبرد و بر دامنه
اكراه ميافزايد(.همان منبع،

 ،3م ).537

هرچندماده  331فق مربوط ب قرارداد كمك و نجات دريايي با شراي باال ميباشد
ولي از مالك اين ماده مييوان در ساير قرادادهايي ك نمييوان در قلمرو اكراه قهرارداد
استفاده نمود و در صورت ناعادالن بودن آن بوسيل دادگاه آن را يعدي و باطه نمهود.
ير عادالن بودن قرارداد در يحق اكراه نقشي ندارد بلكه آنچه مسهل اسهت معيهوب
شدن رضا است .درحالي ك در يحق ضمانت اجراي مهاده  331ناعادالنه بهودن شهرط
يحق ي يير يا بطالن قراداد كمك و نجات دريايي ميباشد.
پس از ذكر موارد فوق بايد گفت ك درحقهوق موضهوع راه حه مشخصهي بهراي
جلوگيري از سوء استفاده از اضطرار يا اضطرار اكراههي پهيا بينهي نشهده اسهت ولهي
حقوقدانها با الهام از قواعهد حقهوقي و مبهاني فقههي راه حلههايي در ايهن زمينه ارائه
نمودهاند ك براي نادرست و براي صحيس بوده و براي در بعضي از موارد صهحيس و
در بعضي از موارد نادرست ميباشند ك ب علت جلوگيري ز اطال كهالم فقه به ذكهر
عنوان آنها بسنده مي شود.
 -3استناد ب ايار بن
 -7يوس ب قاعده رفع
 -1دلي الضرر
 -4قاعده نفي عسر و حر
 -5استناد ب ن

عمومي و ااالق حسن

 -7استناد ب ماده  331قانون دريايي ايران
 -3اصول قراردادهاي يجاري بين المللي
 -3يسهي شراي يحق اكراه
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پس با مالح

مطالب فوق مييوان گفت ك معامل اكراههي در حقهوق ايهران يهر

نافذ است و معامل اضطراري نيز طب ماده  717ق.م صحيس است ولي اگهر شخصهي از
اضطرار عارب شده بر مضطر سوء استفاده نمايد يا اضطرار را عمداً ايجاد نمهوده باشهد
يا از اين موقعيت سوء استفاده نمايد ،اين اضطرار اكراهي ميباشد ك اگر در قالب مهاده
 331قانون دريايي ايران قرار گيرد يكلي

مسأل معلوم اسهت و به دراواسهت طهرف

زيان ديده دادگاه قرارداد را باط يا ي يير (يعدي ) اواهد نمود ولي اگهر مشهمول مهاده
 331قانون دريايي ايران نباشد راه حلهاي متعددي جهت جبهران اسهارت شهخص در
ن ر گرفت شده است ك فوقاً عنوان گرديد .مهمترين آنهها كه در حقهوق موضهوع نيهز
مستند قانوني دارند  -3يسهي شراي اكراه مهي باشهد .لهذا مهاده  717ق.م كه معامله
اضطراري را صحيس مي داند شهام معامله اضهطراري اكراههي نبهوده و معامله مزبهور
اكراهي بوده و مشمول ماده  311و  711ق.م ميباشد  -7استناد ب ايار بن (مهواد  437به
بعد قانون مدني)  -1استناد ب ن

عمومي و ااالق حسن (مواد  135و  31ق.م) ك از ميهان

س راه ح فوق راه ح اول جامع و مانع بوده و با اصول حقوقي ما سازگارير ميباشد و بها
قبول اين راه ح ديگر نيازي ب اصالح مقررات اكراه و اضطرار احساس نميشود.

مبحث دوم :مقايسه اعمال نفوذ ناروا در انگلستان با اكراه در حقوق ايران
گفتار اول :مقايسه اعمال نفوذ ناروای واقعی با اكراه در حقوق ايران:
در زمانهاي قدي ك يك نزديكي (ااتالط) مداوم ما بين اعمال نفوذ نارواي واقعهي
با اكراه در حقوق انگلستان وجود داشت ،ب عنوان م ال در پرونده Flower V. sadle
ديدهشد ،جايي ك يعهد ب پردااتن مبل ي پول بوسيل يهديد ب يعقيب جزائهي بدسهت
آورده شد بود ،رأي داده شد كه آن يعههد به اهاطر اعمهال نفهوذ نهاروا باطه باشهد،
()Richards. Paul H, op.cit. p 213.مييوانستي بگويي ك اعمال نفهوذ نهارواي
واقعي در براي موارد با اكراه در حقوق ايران يكي است ،ه چنان ك در پرونده فهوق
بيان شد .ولي از آنجا ك امروزه چنين پروندههايي در حقوق انگلستان در قلمهرو اكهراه
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قرار ميگيرد؛ لذا نمييوان گفت ك اعمال نفوذ نارواي واقعي حتي در براي موارد نيهز
با اكراه در حقوق ايران يكي است؛ لذا رابط بين آنها يباين است.
گفتار دوم :مقايسه اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص) و نوع دوم
(روابط مبتنی بر اعتماد واقعی) با اكراه در حقوق ايران:
در اين اصوم بايستي گفت ك از آنجا ك بهراي يشهكي اكهراه در حقهوق ايهران
انجام يهديد (چ م بت و چ منفي) ضروري اسهت و از سهوي ديگهر در اعمهال نفهوذ
نارواي فرضي نوق اول و دوم – هه چنهان كه در مباحهث قبلهي گفتهي – هيچگونه
يهديدي وجود ندارد بلك فق سوءاستفاده از رابط اماني فيمابين است؛ لهذا مهييهوان
گفت ك هيچگون اريباطي مابين اكراه در حقوق ايران با اعمال نفوذ نارواي فرضي نهوق
اول (رواب اام) و نوق دوم (رواب مبتني اعتماد واقعي) وجود ندارد.

نتيجه
در حقوق انگلستان اعمال نفوذ ناروا همانند اكراه عيب رضا است و اصه رضهايت
آزاد را از بين ميبرد .در اعمال نفوذ نارواي واقعي هيچ نوق رابط ااصهي بهين طهرفين
وجود ندارد ب طوري ك هيچ نوق سوء استفاده از اعتمهاد اهام وجهود نهدارد و سهوء
استفاده در اار از رواب اام و اماني است.
در اعمال نفوذ نارواي فرضي نهوق اول ،انهواق ااصهي از روابه به طهور اودكهار
مستلزم وجود اعمال نفوذ نارواست مانند رابط بين وكي و موك  ،والدين و بچ  ،امهين
وذينفع ،قي و موليعلي  ،روحاني و مريد و پزشك و مريض (اعمال نفوذ نارواي فرضي
نوق اول) .ولي جايي ك هيچ نوق رابط ااصي وجود ندارد ،زيان ديده مييواند وجهود
يك رابط يي ك درآن او ب اطا كار اعتماد كرده است ،اثبهات نمايهد (نهوق دوم اعمهال
نفوذ نارواي فرضي) .رابط شوهر و همسر يك م ال اوب از مقول روابطهي اسهت كه
در چهارچوب اين قسمت قرار ميگيرد
در اعمال نفوذ نارواي فرضي نوق اول و دوم اگر طهرف مقابه اعمهال آزادانه اراده
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مستق را اثبات كند ،فرب اعمال نفوذ ناروا رد اواهد شد .معمولييهرين روش اثبهات
اعمال آزادان اراده مستق آن است ك طرف مقاب ثابت كنهد كه زيهان ديهده مشهاوره
مستق پيا از انعقاد معامل دريافت داشت است و مشاوره مزبور بايد كام و مبتني بر
آگاهي از يمام حقاي مربوط باشد.
اثر اعمال نفوذ ناروا برقرارداد در حقوق انگلستان اين است ك به جهاي بطهالن قهراداد،
آنرا قاب ابطال ميسازد ،در نتيج زيان ديده بايستي اقدامايي را براي ابطهال قهرارداد بوسهيل
فسخ آن انجام دهد .بنابراين معلوم ميشود ك اثر اعمهال نفهوذ نهاروا بهر معامله در حقهوق
انگلستان مانند اثر اكراه بر معامل در حقوق انگلستان ميباشد و آن قاب ابطهال بهودن معامله
ناشي از اعمال نفوذ ناروا است درحاليك اعمال نفوذ ناروا در حقوق ايهران وجهود نهدارد و
اثر اكراه نيز در حقوق ايران عدم نفوذ است ن قاب ابطال بودن معامل .
ه چنين بايستي گفت ك اكراه مندر درقانون مدني ايران وانگلسهتان كمتهر ايفهاق
ميافتد؛ لذا پيشنهاد ميشود ك بايستي مقررات اكراه اصالح گهردد .ايهن امهر درحقهوق
انگلستان باايجاد ياسيس اعمال نفوذ ناروايوس دادگاههاي انصاف انجام شده است ولي
در حقوق ايران اين اقدامات انجام نگرديده است ومحاك ما نيز ب ايهن علهت براهورد
مناسبي بازورگويان حرف اي ندارند.چون اكهراه منهدر در قهانون مهدني سهنتي بهوده و
جوابگوي شيوه هاي نوين يهديد ك ا لب پيچيده و ير مسهتقي مهيباشهند و مشهمول
اكراه مندر در قانون مدني نميباشند ،نيست و از سوي ديگر اضطرار نيز موجب عهدم
نفوذ عقدنيست؛ لذا پيشنهاد مهي شهود كه مقهررات اكهراه واضهطرار كشهورمان مهورد
بازنگري واصالح قرارگيرد وازيجربيات كشورهاي ديگهر مهن جمله حقهوق انگلسهتان
استفاده گردد ولي ازآنجاك ياكنون اين اصالحات ايفهاق نيفتهاده ،بايسهتي دايهره مفههوم
اكراه رابا يفاسير حقوقي گسترش داده و براي معامالت اضطراري رادااه درقلمهروي
اكراه نمايي  .ازاين معامالت يحت عنوان معامالت اضطراري اكراهي بحهث نمهوده ايه ؛
لذا درحالتي ك شخص عمهد ًا حالهت اضهطراري را ايجهاد نمهوده يها از ايهن موقعيهت
سوءاستفاده نمايد يا حالتي ك شخص وضعيت اضطراري را عمداً ايجهاد نكهرده اسهت
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ولي ازاين اضطرارايجاد شده سوء استفاده نموده ،داا درقلمروي اكراه مي باشد.
معامالت اضطراري اكراهي درحقوق ايران يشابهايي با اعمهال نفهوذ نهاروا دارد وآن
اين است ك درهر دو مورد سهوء اسهتفاده وجهود دارد ولهي سوءاسهتفاده درمعهامالت
اضطراري اكراهي ،سوءاستفاده از وضعيت مضهطر اسهت ولهي دراعمهال نفهوذ نهارواي
فرضي نوق اول و دوم ،سوءاستفاده از رابط اماني فيمابين است و از سوي ديگهر ههيچ
گون يشابهي مابين اكراه در حقوق ايران با اعمال نفوذ ناروا در حقهوق انگلسهتان نمهي
يوان يافت و هر دو داراي ماهيتهاي متفاوت هستند.
ه چنين براي از معامالت نا معقول در حقوق انگلستان مانند معامل بها اشهخام
بي سواد و فقير و معامل جذاب مييوانند يشابهايي با معهامالت اضهطراري اكراههي در
حقوق ايران داشت باشند.
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