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  چکیده
ي حقوقی است هانهاد از جمله ،در حقوق ایران که موضوع این پژوهش می باشد قابلیت استناد قرارداد

جسته اي مکمل بهره  عنوان قاعدهه از آن بجهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد  انگلیسدکترین که 
میالدي به وسیله دیوان  19از قرن از جمله نهادهاي نوپاي بوده که  اصطالح قابلیت استناد قرارداد. اند

بحث و مناقشه  نیاز به کنکاش بیشتر که جايه و مبانی آن گردید این کشوروارد حقوق  فرانسهکشور 
قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگري از  ،در فقه امامیه .، دارداستمیان دکترین حقوق 

گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد این اصل بیان.جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است
داراي دو  ،قابلیت استناد قرارداد. آثاري که به آثار غیر مستقیم یا قهري تعبیر می شود ؛در اجتماع است

ي عناصر و اجزاء یک نظام حقوقی براقابلیت استناد ویژگی است که اگر.موضوعی استخصی وقلمرو ش
زبور می تواند خارج از عنصر مزبور به خاطر ویژگی مبپذیریم، جزء و...) د، حق، رأي ومانند قراردا(

  . مستقیم آثاري را برجاي گذاردفعالیت مستقیم خود، به صورت غیر حوزهچهارچوب و
    .،حقوق انگلیسایرانناد بودن قراردادها، اشخاص ثالث،حقوق قابلیت است:واژگانکلید 

قابلیت استناد قراردادها در حقوق ایران با نگاهی بر حقوق  انگلیسمطالعه تطبیقی   
 

 
"کارشناس ارشد حقوق خصوصی "فرد ياسد يمهد : نویسنده  
 .، ایرانخوزستان، حقوق خصوصی، گروه مرکز آموزشی بین المللی خلیج فارسی، انشگاه آزاد اسالمید

 
پایگاه تخصصی نشر مقاالت حقوقی،حق گستر :ناشر  

www.haghgostar.ir 

info@haghgostar.ir 



 

2 
 

  دمهمق
همین . تراضی طرفین به وجود می آیددیده حقوقی، با توافق اراده ها و به عنوان مهم ترین پ ،قرارداد

ئم مقامان آثار آن محدود به طرفین و قاحاکم بر روابط بین طرفین بوده و موجود حقوقی ایجاد شده، خود
  . سرایت نمی کند ،آنان است و اصوالً به اشخاص دیگر که در انعقاد قرارداد دخالت نداشته اند

زادي قراردادي عین حال از آدرضرورت منطقی آن است و ،نتیجه اصل حاکمیت اراده واین قاعده
مهم مطرح است که به اصل حقوقی به عنوان یک اصل فراگیر و  نظام هاي مختلفحمایت می کند و در 

وارد حقوق ما شده  انگلیسکه از حقوق اصل نسبی بودن قرارداد . نسبی بودن قرارداد مشهور است
 که قانون مدنی 231ماده . به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی در حقوق ایران نیز مطرح است،است

قائم مقام قانونی رفین متعاملین و، فقط درباره طمعامالت و عقود«:مقرر می دارد ،متضمن این اصل است
  .»196ثر است، مگر در مورد ماده مؤ آنها

بنابراین براساس اصل نسبی بودن قرارداد، اثر قرارداد محدود به کسانی است که در انشاء آن دخالت 
 ؛داشته اند و اشخاص ثالث نه حقی از تشکیل قرارداد به دست می آورند و نه دینی را بر عهده می گیرند

متعهد یا متعهدله  ،آن را به وجود آورده اند ،فقط اشخاصی را که با توافق اراده هاي خود ،عنی قراردادی
اما قرارداد از آن جهت که یک پدیده حقوقی نیز  ؛قرار می دهد و الزامی براي دیگران ایجاد نمی کند

این آثار . بوده، داراي بازتاب ها و آثار غیرمستقیمی است که کم و بیش دامنگیر اشخاص دیگر می شود
اده آنها را ار ،که طرفینشکیل عقد به صورت قهري و بدون آننتیجه اراده مستقیم طرفین نبوده بلکه با ت

زیرا اشخاص ثالث       ؛می شودباعث نزدیکی اشخاص ثالث به عقد ید و ، به وجود می آکرده باشند
آثار قهري آن را انکار کنند و ملزوم به رعایت و احترام موقعیت حقوقی ناشی از نمی توانند قرارداد و 

بیعی که باعث انتقال مالکیت مبیع به مشتري می شود و عقد نکاحی که موقعیت جدیدي را . عقد هستند
آثار غیرمستقیم یا قهري در قلمرو قاعده اي به نام . باید مورد احترام همگان واقع شود ،می آورد به وجود

  .اصل قابلیت استناد قرارداد، قرار دارد
سبب ایجاد خسارت به یک شخص ثالث گردد، ثالث  ،هرگاه قراردادي که میان طرفین منعقد می شود

دعواي  ،رف یا طرفین که سبب خسارت به وي شده اندعلیه ط ،می تواند براساس قواعد مسئولیت قهري
همچنین اگر از عدم اجراي قرارداد یا اجراي ناقص قرارداد زیانی به . مسئولیت خارج از قرارداد اقامه کند

  . اقدام به دعواي مسئولیت قهري نماید ،شخص ثالث وارد شود، او می تواند علیه متعهد قرارداد
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  قراردادبودن قابلیت استناد  بررسی ماهیت.مبحث اول
. اندشتهدادخالتکسانی است که در انشاي آن محدود به ،عقد، قراردادبودن اثر به موجب اصل نسبی 

قرارداد فقط اشخاصی دیگر، ؛ بعبارتگیرندمیعهدهبررادینینهوآورندمیدستبهرهگذرازاینحقینه دیگران
آن دهد و آثار الزام آور ن را به وجود آورده اند، متعهد یا متعهدله قرار می را که با توافق اراده هاي خود آ

، داراي بازتاب ها واقعه حقوقی بودهاز آن جهت که یک پدیده و  اما قرارداد. به دیگران سرایت نمی کند
 ان از آنمستقیمی است که کم و بیش دامنگیر اشخاص دیگر نیز می شود که ممکن است دیگرو آثار غیر

انکار نمایند و باید عقد را حتی اشخاص نمی توانند قرارداد و آثار قهري آن را منتفع یا متضرر گردند و
عقد ل مالکیت مبیع به مشتري می شود وبیعی که باعث انتقا. احترام قرار داده و به رسمیت بشناسندمورد

سپس معیارهاي تمایز . همه قابل استناد می باشد، دربرابروجود می آوردیت جدیدي را بنکاحی که موقع
  . بین اثر نسبی قرارداد و قابلیت استناد قرارداد را مورد مطالعه قرار می دهیم

ویسندگان حقوقی هر بیان نشده است؛ اما نیت استناد در قانون مدنی ایران اصطالح و تعریف قاعده قابل
  : می پردازیمها به ذکر بعضی از آننموده اند که  را تعریف و توصیفیک از جهتی آن 
 »دیوید مک کللند«وقتی  .معرفی شد1973سالن بار درادبیات روانشناسی دراحتماالً اولی ،اصطالح قابلیت

ر واقع آزمون هاي سنتی استعداد نشان داد که د» جاي هوشه آزمودن قابلیت ب«مقاله خود تحت عنوان در
بنابراین بررسی براي تئوري ؛ می کندنزندگی را پیش بینی  محتواي دانش، عملکرد شغلی و موفقیت درو
اولین  »بویاتزیس«، 1982سال در. شروع شد ،محل کار را پیش بینی کندابزارهایی که بتواند اثربخشی درو

آن زمان، قابلیت ها عامل از. ابلیت هاي شغلی جمع آوري کردداده هاي جامعی را براي ارزیابی قبار
  .بهسازي منابع انسانی محسوب شدند مهمی در فعالیت هاي

قابلیت را بعنوان ویژگی هاي اساسی یک  »بویاتزیس«. است» شایسته«لغتی التین به معناي  ،کلمه قابلیت
صالحیت، قابلیتی است که .یک شغل می شودجر به اثربخشی عملکرد برتر وي درفرد تعریف کرد که من

یت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث دارا بوده که یک حق یا عمل حقوقی مانند قرارداد یا یک وضع
حقوقی به ) قعهوا(مستقیماً ملزم به پیروي ازآن نخواهند بود، ولی باید بوسیله آنان به عنوان یک پدیده 

 رسمیت شناخته شود

و تکالیف دیگران انتخاب شده و کم ترین بازتاب عنوانی است که براي بیان آثار قرارداد در حقوق « - 
به عنوان یک دیگران است که طرفین قرارداد در برابر اشخاص ثالث، به وجود عقد  بارهعقد دراثر 

رویداد استناد کنند و اشخاص ثالث نیز به جهت نفع یا ضرري که از قرارداد به طور غیرمستقیم و 
 ).312،ص1376کاتوزیان،(.»به قرارداد استناد نمایندقهري متحمل می شوند، 
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منجربه شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث می شود و به عنوان یک مفهوم کلی است که « - 
یک ضرورت تکمیلی، نیروي الزام آورعقد است که بدون آن، قرارداد، تأثیر واقعی خود را در اجتماع 

 .»نشان نمی دهد

که قاعده اي است که به طرفین امکان تمسک به قرارداد به عنوان پدیده حقوقی در مقابل اشخاصی « - 
نفع و ضرري متوجه آنان نمی شود را می دهد و اشخاص ثالث نیز به موجب آن، ملزم به شناسایی و 

 ).326،ص1382شهیدي،(.»احترام به قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی هستند

همچنان که قرارداد داراي نیروي الزام آور براي طرفین بوده، همین نیروي الزام آور نسبت به ثالث، « - 
  .»لیت استناد گفته می شودقاب

با بررسی توضیحات بعمل آمده از قابلیت استناد بودن قراردادها، در می یابیم که حقوقدانان فهم مشترکی 
اما تعریف بند سوم از تعاریف دیگر کامل تر به نظر می رسد؛ زیرا قابلیت . از تعریف قابلیت استناد دارند

به عنوان ضرورت تکمیلی براي آن معرفی می نماید و درصدد است استناد را درکنار اثر الزام آور عقد و 
که آثاري از قرارداد را که در چهارچوب اثر الزام آور عقد نمی گنجد و عقد بدون این آثار ممکن نیست، 
بین طرفین نیز تأثیري داشته باشد و درنهایت مفهوم قابلیت استناد قرارداد مجسم نماید و براي این قاعده 

ع آثار قراردادها جایگاه مهمی اختصاص دهد تا اشخاص ثالث نیز در قلمرو آثار قراردادها، نقش درموضو
البته قابلیت استناد بیش از حقوق و تعهداتی که توسط قرارداد براي طرفین . خود را به خوبی ایفا نمایند

دهد؛ به عبارت دیگر  به وجود آمده است، حقی به طرفین درمقابل ثالث یا به ثالث درمقابل طرفین نمی
چنانچه موضوع عقد صرفاً حق شخصی بوده، به طرفین قرارداد حق مطلقی در برابر اشخاص ثالث نمی 
دهد ومیزان و وسعت اصل قابلیت استناد به طبیعت و وسعت تعهدات و حقوقی که از عقد نشأت گرفته، 

استناد تمایز قائل شد که آنها را دو  هنگامی می توان بین اثر نسبی قرارداد و قابلیت. وابسته می باشد
. اثرمتفاوت و مکمل از آثار قرارداد به حساب آورد و بتوان معیارهایی را براي این تمایز مشخص نمود

عالوه براین با تعیین معیارها، تمایز وجایگاه واهمیت قاعده قابلیت استناد درآثار قراردادها بیشترمشخص 
  ).320،ص1376کاتوزیان،.(گرددمیدن قرارداد بهتر متجلّیصل نسبی بومی شود و چگونگی تعامل آن با ا

قرارداد دراصل، یک عمل حقوقی است که با توافق وتراضی طرفین به «: معتقدندانگلیسحقوقدانان 
وجود می آید وآثار آن نیز محدود به طرفین است، اما جنبه دیگري نیز دارد که صرف نظر از اراده 

بدین صورت که اشخاص ثالث نمی توانند قرارداد و . خاص ثالث قابل اعمال استطرفین، نسبت به اش
به نظر این نویسندگان، گاهی . آثار آن را انکار کنند و گاهی ممکن است از قرارداد منتفع یا متضرر شوند

 خارجی یک موضوع مطرح می شود و ثالث و) اثر(قرارداد به عنوان منشأ اطالعات یا به عنوان نتیجه 
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یا وسیله اثبات استفاده ناشی از قرارداد، به عنوان یک سند طرف قرارداد در برابر یکدیگر از حق یا اثر 
در قراردادهاي مالی نکاح که حقوق عینی را انتقال می دهد، یا زوج اختیار اداره اموال زوجه را . می کنند

دعوا علیه شوهر زوجین، با اقامه  به دست می آورد، اشخاص ثالث می توانند به استناد مقررات دارایی
دادگاه تقاضاي توقیف اموال موضوع قرارداد را بنمایند؛ چون قرارداد موجود به عنوان بابت طلب خود، از

چنانچه موجب دارا  ،قراردادي که طرفین منعقد نموده اند.یک وسیله اثبات به نفع ثالث قابل استناد است
ثالث قابل استناد رارداد، به عنوان واقعه حقوقی دربرابردله قاز سوي متعه ،شدن بدون سبب ثالث شود

. باعث ورود خسارت به شخص ثالث شودوقراردادي که بین طرفین منعقد گردیده است همچنین.است
براي جبران زیان وارده علیه طرف یا طرفین در ) ابزار اثبات(ی تواند به عنوان یک واقعه حقوقیاو م

  . »قرارداد موجود استناد کنددعواي مسئولیت قهري، به 
نظریه واقعه حقوقی بودن قرارداد، بسیار موقعیت حقوقی ناشی از قرارداد و نظریه،اینکه آنچه مسلّم است

اما به نظر ،به هم نزدیک است و حتی برخی از نویسندگان دو نظریه را به عنوان نظریه مطرح نموده اند
استناد در قراردادهاي مبناي اصل قابلیت نطقی وتکلیفی برتوان آنها را به عنوان نظراتی م می رسد می

همان قرارداد بودن قرارداد، به خود قرارداد برمی گردد وواقعه  ،سوي دیگراز. مختلف موردتوجه قرار داد
ثالث، به عنوان واقعه حقوقی ظاهر      مقابل اشخاص عمل حقوقی نسبت به طرفین است، در که یک 
؛ اما موقعیت قراردادي، اثر ناشی از قرارداد است که تعبیر )جد شرط عدم رقابتقراردادهاي مو(می شود
  ). قراردادهاي انتقال مالکیت(همان اثر غیرمستقیم یا اثر قهري یا اثر بیرونی است  ،دیگر آن

 قابلیت استناد،«: طرفداران این نظریه معتقدند قابلیت استناد به عنوان مکمل نیروي الزام آور قرارداد؛
ضرورت تکمیلی نیروي الزام آور عقد است که منجر به شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص ثالث 

کامل خود را در اجتماع نشان نمی دهد؛ زیرا با تغییر قانونی و ، تأثیر واقعی ومی شود و قرارداد بدون آن
آثار ناشی از وضعیت اشخاص معتبر ترکیب دارایی طرفین قرارداد، به طور منطقی نمی تواند از نتایج و 

براي مثال در قرارداد انتقال . تحمل می کنند، بی تأثیر باشداز آثار آن را اعم از نفع یا ضررثالثی که برخی 
طلب، متعهدي که دین به او منتقل شده، ثالث محسوب می شود و به طور مستقیم آثار قرارداد را تحمل 

حالی که در قرارداد موجود، جزء طرفین قرارداد به در. قدام نمایدی تواند علیه او امی کند و منتقل الیه م
ها درج شده است، اگر شخص ثالثی ردادهایی که شرط عدم رقابت در آنهمچنین در قرا.حساب نمی آید

با آگاهی از آن شرط، با کمک متعهد قراردادي، قرارداد را نقض کند و موجب ورود خسارت به متعهد له 
ي مسئولیت قهري اقامه ااستناد قرارداد و شرط مندرج در آن می تواند علیه ثالث دعو گردد، متعهدله به

ع نمی توانند مالکیت در قرارداد بیعی که مال غیرمنقولی به مشتري منتقل می گردد، طلبکاران بای. نماید
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آثار الزام آور عقد را برمبیع نادیده بگیرند و مال را از طریق دادگاه توقیف نمایند؛ زیرا هرچند بر مشتري 
( .»تحمیل نمی شود، اما قرارداد بیع نسبت به آنان قابل استناد است و نمی توانند آن را انکار نمایند

  ).325،ص1382شهیدي،
در قراردادي که میان مستأجر و پیمانکار براي تعمیر و نوسازي محل تجاري منعقد می شود، و در اثناي 

پرداخت اجرت پیمانکار ومؤجرفسخ می شود ومستأجربه علت اعسار، ازمیان مستأجر کار، قرارداد اجاره 
اما می . نماید اجر اقامه دعو، علیه مؤامتناع ورزد، پیمانکار نمی تواند با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد

جر از تعمیر محل تجاري شده است، علیه اجاره که سبب استیفاي بدون جهت مؤتواند به استناد قرارداد 
  .ي مسئولیت قهري طرح نمایدادعواو 

تأثیر «: نویسندگان منتقد می گویند. ه استاین نظریه به عنوان مبناي قابلیت استناد مورد نقد واقع شد
گذار است و نند انتقال طلب، نتیجه حکم قانونقرارداد نسبت به اشخاص ثالث در قراردادهاي انتقالی ما

هیچ ) ثالث(ن قابلیت استناد در برابر بدهکارزیرا انتقال طلب بدوارتباطی با قاعده قابلیت استناد ندارد؛ 
حالی که ویژگی قابلیت استناد صرفاً لی مورد نظر را به وجود آورد، درانتقاخاصیتی نداشته ونمی تواند اثر

که در قرارداد انتقال طلب بدون این به عنوان مکمل آثار الزام آور قرارداد عمل می کند، نه بیش از آن؛ اما
همچنین اگر قابلیت . قرارداد در برابر ثالث قابل استناد باشد، انتقال طلب مفهوم خود را از دست می دهد

از سوي ثالث انکار شود، منجر به انکار قرارداد ) نظریه اول(رداد بر مبناي نظریه واقعه حقوقیاستناد قرا
ي الزام آور قرارداد، مانع اجراي اصل می شود؛ اما انکار قابلیت استناد به عنوان ضرورت تکمیلی نیرو

  .خود قرارداد نخواهد شدو–به طریق اولی–نسبی بودن نیروي الزام آور عقد 
  

  د قراردادها با وجود اشخاص ثالثقابلیت استنا.گفتار اول
ایجاد تقسیم بندي هاي جدید اعمال حقوقی، تنوع اشخاص مداخله گر و با تحول حقوق موضوعه و 

ت، باعث سرایت آثار قراردادها قراردادها که ناشی از نیازهاي روبه رشد جامعه امروزي استنوع و توسعه 
که زنجیروار به هم متصل هستند و براي  براي مثال قراردادهایی ؛طرفین به اشخاص ثالث گردیده استاز

د می نوعی تضامن بین مشارکت کنندگان به وجوبه وجود آمده اند و عملیات اقتصادي واحدي ایجاد 
کار دوم، اردادهایی که کارفرما با معمار ومعمار با پیمانکار اول، پیمانکار اول با پیمانچون قرهم. آورند

در این نوع قراردادها، هریک . ومهندس مشاورمنعقدمی کننددوم با فروشندگان مصالح ساختمانی انکارپیم
مسئولیت قراردادي آنها :مانند ؛هداتیملتزم به تع ،طرفین مذکور به موجب اصل نسبی بودن قراردادهااز 

قراردادهاي مربوطه آثار غیرمستقیمی نسبت  ،؛ اما در عین حالهستند ها به وسیله متعهدوپرداخت طلب 
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مقابل وسط طرفین یا توسط اشخاص ثالث درت) ثالث(ها لث نیزخواهد داشت و درمقابل آنبه اشخاص ثا
  .می باشدطرفین قابل استناد 

وسعه نمایندگی در کارکردهاي اشخاص حقوقی و شرکت و توسعه تعهد به نفع ثالث و ت ،از سوي دیگر
انتقال قهري حقوق و تعهدات به اشخاص قائم مقام خاص، مانند شرط عدم رقابت براي نمایندگی خرید 

 عهد بهیا فروش، دامنه و اهمیت اصل نسبی بودن اثر قراردادها را کاهش داده و به موازات ایجاد حق و ت
  .چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اعتبار و ارزش اجتماعی قرارداد استوسیله قراردادها؛ آنچه هر

ثالث شروع شده، سپس ها در برابر موضوع قابلیت استناد از مالکیت وحقوق عینی وآثار قهري آنبنابراین 
مورد حقوقی در به عنوان یک اصل منطقی داناننیزسرایت نموده وازسوي حقوق)دینی(به حقوق شخصی

ه اشخاص حقوقی را به وجود می آورد ک ،انواع قراردادها پذیرفته شده است؛ زیرا همچنان که قرارداد
حقوق شخصی ناد قرارداد نمی تواند خود را ازهمه الزم است، قابلیت استرعایت وجود آنها با شرایطی بر

دیوان  ،به همین جهت. ا کندو وضعیت هاي حقوقی ناشی از قراردادهاي موجد حق شخصی جد) دین(
مورد توجه ایی که موجب حقوق شخصی هستند نیزمورد قرارداده، قابلیت استناد را درانگلیسکشور 

 البته بحث قلمرو قابلیت استناد در مورد حقوق شخصی و عینی در بخش دوم به طور. قرار داده است
  .مشروح مورد بررسی قرار می گیرد

  

  در فقه اسالمی قراردادهاقابلیت استناد .گفتار دوم
ا با مطالعه مباحث چند قاعده اي مشخص تحت عنوان قابلیت استناد وجود ندارد؛ امدر حقوق ایران هر 

یک جنبه اي از ارد متعددي استخراج نمود که هرمی توان این قاعده را در مو ،ابواب فقهمتنوع فقهی در 
  . قابلیت استناد را بیان می نماید

به طرفین استنباط نموده اند که نه تنها خطاب این آیه » اوفوابالعقود«امامیه از آیه شریفه برخی از فقهاي 
قرارداد است؛ بلکه بعیدنیست که بگوییم وجوب وفاي به عقود شامل سایر مکلفین غیر طرفین نیز می 

به عقد متفاوت است؛ براي مثال وجوب وفاي ) اشخاص ثالث(باشد، هرچند آثار عقد نسبت به دیگران 
براي اشخاص غیرطرفین درعقد بیع، ضرورت رعایت مالکیت بایع برثمن ومالکیت مشتري برمبیع 

  ).186،ص 1379،)ره(خمینی(.است
عقد اختصاص ندارد؛ بلکه به طرفین  ،از قبیل مالکیت یا زوجیت ؛آثار وضعیه اي که هر قرارداد دارد

. شمارندرا محترم)ار مستقیم و غیرمستقیمآث(این آثار وآثار دیگري که برآنها مترتّب است الزم استبرهمه 
همه باید مشتري را مالک مبیع و بایع را مالک ثمن بشناسند، مبیع را از مشتري بخرند و عوض آن را به 
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 1372جی،گر(.مایندتسلیم ننند و مبیع رادر ازاي آن به اوکدریافتثمن را ازبایعاو بپردازند و برعکس
  ).26ص،

گر احترام و رعایت قراردادهاي دیگران امامیه و عامه نقل گردیده، بیان کتب فقهیبعضی از احادیث که در
 .ها هستندیی است که طرفین در حال اجراي آنیا رعایت مقدمات قراردادها

، این است که نباید شدهعامه نقل مفاد این حدیث که درفقه امامیه و:الیسوم الرجل علی سوم أخیه.الف
حال تهیه مقدمات نی اگردوشخص دریعشخص برمعامله اي که دیگري درحال انجام آن است وارد شود؛ 

به ، وضعیت ثمن و مثمن مشخص شده وتشکیل عقدي هستند و گفتگوهاي مقدماتی را انجام داده اند
که تا آن هنگام براي تشکیل عقد  زودي قرارداد منعقد می گردد، دیگري نمی تواند بدون توجه به اعمالی

 .هم زنداید و همه مقدمات مهیا شده را بربه وجود آمده، خود را یک باره وارد چنین جریانی نم

مفهوم آن چنین و . عامه بیان شده استاین حدیث نیز در کتب امامیه و  :الیبع بعضکم علی بعض.ب
ی از آنها به موجب عقد داراي خیار بوده، ثالث یک، معامله اي انجام داده اند و هنگامی که طرفین :است

براي . نمی تواند به دارنده خیار مراجعه کند و پیشنهادي به او بدهد که باعث شود وي عقد را فسخ نماید
مثال اگر پیشنهادي در عقد بیع داراي خیار شرط باشد، ثالث به او پیشنهاد قیمت کمتر براي مبیع بدهد تا 

تفاده نماید و قرارداد را فسخ نماید، یا اگر بایع داراي خیار شرط باشد، شخص مشتري از حق خیار اس
  .ثالث به او پیشنهاد قیمت بیشتر بدهد تا او از این حق براي فسخ قرارداد استفاده کند

گفتگوها و اعمال مقدماتی معامله طرفین وارد باط می شود که ثالث نمی تواند دراز روایات مذکور استن
این امر تا آن حد داراي اهمیت بوده . باید براي اعمال مقدماتی قراردادها نیز احترام قائل شد شود؛ زیرا

. که شارع مقدس آن را نهی نموده و کارهاي مقدماتی معامالت را نیز مورد توجه و احترام قرار داده است
جایی حتی در . شود از سوي دیگران رعایتقراردادهاي منعقد شده بین طرفین باید  ،پس به طریق اولی

ثالث را از تحریض دارنده حق  ،که یکی از طرفین به موجب قرارداد منعقده داراي حق خیار بوده، شارع
  . خیار براي فسخ قرارداد نهی کرده است

به موجب . یکی از موارد استعمال این اصل، اعمال حقوقی و قراردادها می باشد :اصل صحت عمل غیر
باید حمل بر صحت نمود و کلیه آثار عمل صحیح  ،که بین طرفین منعقد شده باشداین اصل، قراردادي را 
صحت آن شک شود، شده و درعقد نکاح که به زبان فارسی منعقد در براي مثال،  ؛را بر آن مترتب ساخت

صحت آن است و باید متعاقدین را همسر قانونی و شرعی یکدیگر محسوب نمود و کلیه آثار عقد براصل 
پس از آن یکی از طرفین مدعی همچنین هرگاه ملکی به فروش رفته و. را بر آن مترتب نمود حیحنکاح ص

اصل صحت در این . صوري بودن معامله یا نامشروع بودن جهت معامله شود؛ اصل، صحت معامله است
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مثل به معناي داشتن اثر مورد نظر بوده و حکمی وضعی محسوب می شود، در برابر فساد و بطالن است و
. موجب به وجود آمدن رابطه زناشویی گردد ،موجب نقل و انتقال ثمن و مبیع شود و نکاح ،که بیعاین

اگر آثار قراردادها در مقابل اخالل در سوق مسلمین می شود؛ زیرا  ترك عمل به اصل صحت، موجب
جامعه حکم فرما می در هرج و مرج نباشد، هیچ عمل حقوقی داراي اثرنخواهد شد و دیگران قابل استناد

به عبارت دیگر، ادعاي اشخاص ). 220ص،1372؛انصاري،252،ص1419،وسوي بجنورديم(.شود
رد بوده و پذیرفتنی نخواهد بود حقوق عینی دیگر محکوم به درموردهرگونه حق مالکیت براشیا و

نکار اعمال حقوقی نکاح به وجود نمی آید؛ زیرا با امکان اوقی ناشی از قرارداد، همانند عقدموقعیت حقو
فته واعمال حقوقی همچون اوهام حقوقی در جامعه از بین رها از سوي دیگران، نظم اجتماعی و و قرارداد

ایز نیست زنی که شوهر دارد یا فقهاي امامیه جبه نظر. آثاري برآنها مترتب نخواهد شدخیاالتی بوده که و
یعنی نمی توان زن را با لفظی مورد خطاب  عده طالق رجعی است، در معرض عقد ازدواج قرار گیرد؛در

. گفته می شود »تعریض«قرار داد که احتمال رغبت و تمایل در نکاح با وي داده شود، که به این عمل 
همچنین بر شخص ثالث حرام است که از زنی که شوهر دارد یا در عده طالق رجعی است، درخواست 

  .واستگار اول جواب مثبت داده، حرام استحتی خواستگاري از زنی که به خ. ازدواج نماید
  به نظر . اجابت را استنباط نمودق می توان لزوم رعایت عقد نکاح و خواستگاري بعد از احکام فواز 

فقه اسالمی است، تگاري که داراي اهمیت ویژه اي درخواساحکام مربوط به رعایت عقد نکاح ومی رسد 
شخص ثالث را ملزم می نماید که نسبت  ،ست؛ زیرا این احکاممتضمن جنبه اي از قاعده قابلیت استناد ا

حکم زن شوهردار بوده یا زنی که در کاح داراي شوهر است یا زنی که دربه زنی که به موجب عقد ن
قبول خواستگاري را است، عقد نکاح یا موقعیت ناشی از نکاح سابق یا موقعیت بعد از آستانه ازدواج 

رعایت نموده و محترم شمارد و آثار قهري آن را بپذیرد و نمی تواند موقعیت هاي به وجود آمده را انکار 
  . نماید

  

  

  قراردادهابودن قابلیت استناد آثار ناشی از .گفتار سوم
حقوق مال، ایجاد ایجاد تعهد، تملیک: ارداد داراي آثار متنوعی؛ ازجملهچند قرکه هرمعتقدند نویسندگان

عینی دیگر مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و رهن، انتقال طلب، ایجاد اباحه، اعطاي نمایندگی مانند وکالت، 
ایجاد تعهد است  ،عقدرین اثراما مهمتمی باشد؛  شرکتوایجاد اتحاد مانند عقدتشکیل شخصیت حقوقی، 

رویه قضایی و عرف  1101ایران و قانون مدنی 183ماده ر قراردادها به نوعی وجود دارد وکه در بیشت
بنابراین با توجه به اصل  ؛مبناي حکم غالب تدوین شده است، به آثار دیگر عقد توجه نداردکه بر انگلیس

. استالزام آور قرارداد محدود به طرفین و قائم مقام آنان داد که حاکم بر این اثر است، اثرنسبی بودن قرار
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زام آور منفی آثار العقد قرار گیرند وتابعین مثبت و توانند متعهد یا متعهدلهین میبدین معنی که تنها طرف
از قرارداد به دیگران نمی ) ثتعهد به نفع ثالبه جز(قرارداد واقع شوند وهیچگونه نفع یا ضرري 

، قهري بوده وممکن است دیگران از عقداما آثار دیگر ). رویه قضایی و عرف انگلیس 1165ماده (رسد
متفاوت است و  ،این آثار با اثر الزام آور عقد که از اراده طرفین ناشی می شود. گردندآن منتفع یا متضرر

معرفی » موقعیت حقوقی«این آثار را به عنوان  ،بعضی از نویسندگان. بدون اراده آنان به وجود می آید
عبارت دیگر به طرفین این حق را  به؛همه قابل استناد استنتیجه تشکیل عقد بوده و دربرابرنموده اند که 

ر استناد به می دهد که به قرارداد در مقابل اشخاص ثالث استناد نمایند و به اشخاص ثالث نیز اختیا
  .طرفین می دهدقرارداد را در برابر

بر می نگرند و آن را دربرابه عنوان پدیده و رویداد حقوقی  ،گروه دیگري نیز به عقودي که منعقد شده
ضوع، براي روشن شدن مو).314و315،ص1376کاتوزیان،(.دانندوسیله آنان قابل استناد میوبالثثاشخاص

. ، متعهد به تسلیم ثمن استخریدار، فروشنده، متعهد به تسلیم مبیع وبیعدر:  عقدبیع را درنظرمی گیریم
همان انتقال مالکیت را که الزام آور عقد بیع است؛ اما همه باید موقعیت حقوقی ایجاد شده این ازآثار 

تملیکی خاص ثالث نه تنها نمی توانند اثراشفروشنده است، به رسمیت بشناسند و ثمن به خریدار ومبیع و
بیع و موقعیت حقوقی ناشی از آن را انکار نمایند، بلکه این موقعیت در برابر آنان قابل استناد 

شوهرش تمکین است و زوجه باید ازمهریه ونفقه مکلف به پرداخت  ،عقد نکاح، زوجن درهمچنی.است
اما این عقد به وسیله زوجین به عنوان رویداد حقوقی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است و  ؛نماید

  . اشخاص ثالث نیز ملزم به رعایت و احترام موقعیت حقوقی ناشی از عقد نکاح هستند
تمایز بین اثر نسبی  ،یک با عبارتیهر فاوت چندانی مالحظه نمی شود و ت ،در بررسی نظرات نویسندگان

چه مورد توجه همه بوده این است که باید از سویی بین لیت استناد را بیان می کنند و آنقرارداد و قاب
نسبی بودن اثر قرارداد و قابل استناد بودن آن در برابر ثالث، مرزي قاطع رسم کنیم تا از اختالط این دو 

لزام آور عقد داراي دایره اي است که محدود به دو طرف عقد و قائم مقام مفهوم پرهیز شود؛ زیرا آثار ا
آنان است و اشخاص ثالث در این آثار به طور کامل بیگانه هستند و هیچ گونه اثري از این نوع به آنان 

ن اثر الزام آور عقد ناشی از اراده هاي طرفی ،به عبارت دیگر ؛)به جز تعهد به نفع ثالث(سرایت نمی کند 
عقد است که بر همان طرفین نیز قابل اجرا است و توانایی ورود به دایره حاکمیت اراده دیگران را ندارد 

  . و حتی این آثار باعث دور شدن اشخاص ثالث از قلمرو قرارداد و آثار الزام آور آن است
شد که نتیجه اراده مستقیم الزام آور، داراي آثار قهري نیز می باآثار مستقیم وقرارداد به جز  ،از سوي دیگر

ها را اراده کرده باشند، به وجودمی آید؛ شکیل عقد به صورت قهري وبدون آنکه آنطرفین نبوده، بلکه با ت
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که همین آثار باعث نزدیکی اشخاص ثالث به عقد می شوند؛ زیرا براي آنان نقش ویژه به وجود آورده 
خود را در حقوق اساسی قع قراردادها نیز نقش سازنده و واکه با عدم شناسایی یا انکار جایگاه آنان، در 

و از اثر الزام آور می دانند هرچند بعضی از نویسندگان، قابلیت استناد قرارداد را جنبه اي . ایفا نمی کند
اما این نظر با مبانی نظریه ،معتقدند قاعده قابلیت استناد همان اثر الزام آور عقد براي اشخاص ثالث است

  . مخالف است ،در خصوص تمایز بین آنان بیان گردیدهاي که 
  

  بودن آنقابلیت استناد وجه تمایز اثر نسبی قراردادها با .گفتار چهارم
 مواجهه با خودتناد، مسئولیت مدنی طرفین عقد درقابلیت اسیکی از جهات تمایز بین اثرنسبی قراردادها و

بدین معنی که  ؛مقابل ثالث می باشدو همچنین مسئولیت طرف قرارداد در برابر اشخاص ثالث، و در 
مسئولیت طرفین عقد نسبت به هم مسئولیت قراردادي بوده؛ زیرا ناشی از نقض تعهد قراردادي می باشد 

می توانند اقامه دعواي مسئولیت  ،می شوندجرا یا اجراي ناقص قرارداد متضررعدم اواشخاص ثالثی که از
چون رابطه قراردادي بین ثالث و طرف قرارداد  ؛خارج از قرارداد، علیه طرف قرارداد بنمایند قهري یا

  . داراي مسئولیت خارج از قرارداد باشد ،وجود ندارد، ممکن است ثالث در مقابل طرف قرارداد
 

  قراردادبودن قلمرو قاعده قابلیت استناد .وممبحث د
قلمرو شخصی شامل اشخاصی . است شخصی و موضوعیداراي دو قلمرو  ،قاعده قابلیت استناد قرارداد

این اشخاص شامل طرفین قرارداد و اشخاص ثالث . است که این قاعده نسبت به آنان قابل اعمال است
  . بوده که این موضوع به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت

آثار مستقیم در برگیرنده . ثار غیرمستقیم استتقیم و آگونه که قبالً بیان شد، قرارداد داراي آثار مسهمان
محدود می شود؛ اما شی از اراده طرفین قرارداد است و به طرفین نیز حقوقی است که ناتعهدات و 

آثار غیرمستقیم . که به اشخاص ثالث تحمیل می شود آثارغیرمستقیم، بازتاب جنبه اجتماعی قرارداد است
گاهی قراردادي که بین . است، به طرق مختلف ابراز می شود »دادواقعه بودن قرار«نظریه که ناشی از 

این حالت به استناد قرارداد ؛ درموجب دارا شدن بدون سبب ثالث می شود ،طرفین تشکیل می شود
اي مسئولیت قهري موجود که سبب دارا شدن ناعادالنه ثالث شده است، می توان علیه ثالث اقامه دعو

باعث ورود خسارت به طرف قرارداد شود، طرف قرارداد  ،عدم رعایت قراردادثالث با همچنین اگر. نمود
گاه شخص ثالث از هر. ند علیه ثالث طرح دعوا نمایدبا استناد به قرارداد به عنوان واقعه حقوقی، می توا
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ي مسئولیت خارج از قرارداد ااستناد به قرارداد داراي نفعی باشد، می تواند علیه طرف یا طرفین، دعو
  . اقامه نماید

  موجب همین طور، زیان شخص ثالث در اثر عدم اجرا یا نقض قرارداد، از سوي طرف یا طرفین، 
که ثالث بتواند به قرارداد به عنوان یک واقعه حقوقی و عنصر اثباتی استناد نماید و خسارات  می شود

قلمرو موضوعی قابلیت استناد قرارداد، قراردادهاي متضمن حق عینی و . خود را از عامل زیان مطالبه کند
هاي مزبور، ابتدا قراردادررسی نقش قاعده قابلیت استناد دربراي ب. قراردادهاي متضمن حق شخصی است

فهوم هر یک از آنان تبیین موسپس جایگاه قابلیت استناد در حق دینی تعریف، ري است حق عینی وضرو
داران شخصی و دراین راستا، تعریف سنتی حق عینی وشخصی بیان می شود ونظرات طرف. مشخص شود

یک اصل  د قرارداد به عنوانگیرد تا جایگاه قاعده قابلیت استناعی حق، مورد بررسی و نقد قرار مینو
شرایط استناد به با وجود این، . ، بیش از پیش مشخص شود)نی و شخصیعی(فراگیر در همه قراردادها

ن انتقال طلب عملی بوده یا متضمانجام ها، انجام یا عدم ادهاي متضمن حق شخصی که موضوع آنقرارد
- اد در قراردادهاي انتقال مالکیتبلیت استندر قراردادهاي متضمن حق عینی نیز قا. است، بررسی می شود

قرارداد رهن مال غیرمنقول، قرارداد انتقال مال منقول، رهن منقول و  :از جمله ؛سایر قراردادهاي عینی
  . قرارداد انتقال حق کسب و پیشه مورد بررسی قرار می گیرد

  
  

  قراردادبودن قلمرو شخصی قابلیت استناد .گفتار اول
وم حق عینی وحق شخصی و رابطه موضوعی قابلیت استناد قرارداد، ضروري است مفه براي تعیین قلمرو

که شامل قراردادهایی که سپس قراردادهاي متضمن حق شخصی آنها با قابلیت استناد مشخص شود و
  .رایط استناد به آنها بررسی شودها انجام یا عدم انجام عملی انتقال طلب است و شموضوع آن

کیت، قرارداد رهن مال قرارداد انتقال مال :مانند ؛هانانواع آي متضمن حق عینی و چنین قراردادهاهم
برگیرنده کلیه و شخصی قابلیت استناد قرارداد درقلمر. قول وسایر قراردادها بررسی شودمنغیرمنقول و

را که  های از سویی متعاقدین یا یکی از آنیعن ؛اشخاصی است که به نحوي با این قاعده در ارتباط هستند
این . برابر دیگران استناد نمایند، شامل می شودداد، به عنوان یک واقعه حقوقی درمی خواهند به قرار

استناد گاهی به جهت دارا شدن نارواي ثالث از قرارداد است و گاهی نیز به دلیل زیان طرف قرارداد، از 
راي او عی از اجراي قرارداد بسوي دیگر ممکن است نفاز. قرارداد از سوي ثالث می باشدعدم رعایت 

به ثالث می تواند  ،عدم اجراي قرارداد ضرري به ثالث وارد شود، که در این صورتقابل تصور باشد یا از
دراینجا ابتدا تعریف سنتی حق عینی وحق شخصی،سپس نظریه هاي .ایدمقابل طرفین استناد نمقرارداد در
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( .تناد درحق عینی وشخصی مشخص می شودشخصی ونوعی حق بررسی ونقد شده ونقش قابلیت اس
 ).320،ص1376کاتوزیان،

معینی به طور کامل یا ناقص  ءسلطه اي مستقیم است که قانون به شخص معینی بر روي شی ،حق عینی
قابلیت استناد حق عینی در . قابل استناد است ،برابر همهبه موجب این تعریف، حق عینی در. اعطا می کند

ثالث نسبت به حق ر نزد ثالث بیابد یا اگرجایی ظاهر می شود که مالک حق عینی می تواند مال خود را د
ا نماید وبه صورت عدم تمکین متجاوز، علیه او اقامه دعورض نماید، آن حق را بستاند یا درعینی تع

برابر دیگران قابل استناد ؛ بنابراین اگرحق عینی درتسلیم آن را بخواهدمال خود دارد، استناد حقی که بر
  .نماید انبود، مالک حق نمی توانست علیه متصرف غیرقانونی اقامه دعو

زیرا گرچه حق عینی  ؛به موجب این نظریه، علت قابل استناد بودن حق عینی، طبیعت این حق بوده
ق است، اما عنصر منفی آن در دارایی متعهد خاصی نبوده، همانند عنصري ایجابی در دارایی مالک آن ح

  . بلکه مالک حق عینی، موضوع حق را در دست هر کس بیابد، می تواند از او بستاند
  

  نقد نظریه ها
اما در  ؛طلبکار می تواند سلطه خود را به طور مستقیم بر روي موضوع حق اعمال کند ،در حق عینی.1

رمستقیم بر مال موضوع حق پیدا می کند، نمی تواند بدون مراجعه به حق شخصی که طلبکار سلطه غی
  .چهره شخصی دارد، که آن را از حق عینی متمایز می کند ،پس طلب ،مدیون، این سلطه را اعمال نماید

د؛ براي مثال خانه خود را عناصر دارایی خود تصرف نمایهنگامی که مدیون بخواهد در هریک از.2
ندارد آن مال را به بهانه طلب خود توقیف کند؛ زیرا طلبکار در حق شخصی، حق  ، طلبکار حقبفروشد

این طریق و به کمک ا به اجراي تعهد ملزم نماید و ازتعقیب مال مدیون را ندارد، بلکه می تواند مدیون ر
  .ها، اجراي حق را عملی سازددیون را توقیف و با فروش آناموال م ،مقام هاي عمومی

ق مالک چنین حقی می تواند موضوع ح. برابر همه مردم داراي قابلیت استناد مطلق است حق عینی در.3
قائل  ،لیکن اگر براي حق شخصی به عنوان ارزش اقتصادي معین. بستاندرا در دست هر کسی بیابد، از او
ل مسئو د،حق شخصی ناشی از عقممکن است ثالث نسبت به اخالل در به قابلیت استناد نباشیم، چگونه

ت استناد حق شخصی معین، ثالث علیرغم شناخته شود و به عبارت دیگر، در صورت پذیرش عدم قابلی
با متعهدله، مرتکب هیچ تقصیري انعقاد قرارداد جداگانه با متعهد جهت نقض یاعدم اجراي قرارداد متعهد

  . نشده و ضرورتی به رعایت حق متعهدله در قرارداد وي با متعهد وجود نداشته است
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ینی، حق ملکیت محسوب قول دوم داراي این اشکال است که هر حقی را اعم از حق شخصی و حق ع.4
می گردد که حقوق اطالق ت؛ زیرا اصطالح ملکیت به بعضی از که قبول آن غیرممکن اسنموده؛ امري 

صف در واقع و ،یعنی اگر هر حقی به حق ملکیت توصیف شود ؛ها را از حقوق دیگر متمایز می کندآن
حق ملکیت بی معنی شده و ملکیت به عنوان اصطالح خاصی که بعضی از حقوق را از دیگر حقوق 

براي  ؛به عالوه قواعد حق شخصی با حق ملکیت متفاوت است. متمایز می نماید، توصیف نمی شود
مثال حق شخصی را نمی توان تصرف نمود یا از طریق مرور زمان به دست آورد، در حالی که تصرف و 

حق ملکیت داراي ویژگی هاي خاصی از جمله حق تقدم و حق .مرور زمان از اسباب کسب ملکیت است
بنابراین اصطالح قابلیت استناد به طور صحیح ؛فاقد این امتیازات می باشد ی،تعقیب بوده که حق شخص

طه و راب) مدیون –طلبکار (ده، چون بین رابطه داخلی حق شخصیگرفته نشی به کاردر نظریه سنت
هر دو رابطه را یکی به حساب آورده و . تفاوتی قائل نشده است ،)ثالث –طلبکار (خارجی حق شخصی

  . اشاره اي به رابطه خارجی حق شخصی و بازتاب اجتماعی این حق نسبت به دیگران نشده است
ن نسبت به رفع ای ،هر چند برخی نویسندگان سعی نمودند که با نزدیک کردن حق شخصی به حق عینی

حق طور کامل موفق نشده اند؛ زیرا درنظریه نوعی، چنان حق شخصی را دراشکال اقدام کنند، اما به 
اثري از حق شخصی و ویژگی هاي آن وجود ندارد و همه حقوق را  ،نوعی ممزوج نموده اند که در عمل

ه کوتاهی نظریه ردند کتالش ک» ملکیت دین«عده اي نیز با ارائه نظریه .حقی عینی به حساب آورده اند
مایند، که همچنان با مخالفت جبران ن یحق شخصره مندي از اصطالح قابلیت استناد بهسنتی را در 

لکیت تلقی دینی، حق مچون در صورت قبول این قول، هرحقی اعم از عینی و.دانان مواجه شده اندحقوق
  . تعارض استحقوقدانان بوده، دروحق عینی که مورد قبول همه مبانی تقسیم حق شخصی می شود، که با

دیدگاه جدیدي را جایگزین  ،دانانخصی و عینی حقوق باعث شد که حقوقلیکن طرح نظریه هاي ش
چون با قبول این . ارچوب انعطاف پذیري که داشت خارج کنندهنظریه سنتی نمایند و آن نظریه را از چ

لث مثل حق عینی قابل استناد است، موضوع که حق شخص هر چند حق ملکیت نیست، اما در مقابل ثا
دانان نسبت به مفهوم شخص علت این تحول، نگاه جدید حقوق. دروح تازه اي به نظریه سنتی دمیده ش

چون آثار قراردادها محدود به متعهد و متعهدله نیست، بلکه آثار دیگري . ثالث و آثار قهري قرارداد است
» آثار قهري«این آثار که به . ها هستندملزم به رعایت آن که اشخاص ثالث براي قراردادها تصور می شود

اطالق می شود، بر ثالث، تعهد منفی عامی را تحمیل می کند که حق طلبکار » آثار خارجی قرارداد«یا 
  ).320،ص1376کاتوزیان، (.بشماردرا که همان حق شخصی است، محترم ) متعهدله(
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عدم  چنین است کهمسئولیت اشخاص به دلیل انگلیسحال حاضر دیدگاه دکترین و رویه قضایی در
نقض قرارداد نقش دارد، اردادها نبوده و شخص ثالثی که در نسبی قررعایت قرارداد، استثنایی بر اصل اثر 

ي عدم اجراي قرارداد تشویق یا کمک نیرنگ آمیز به متعهد، برااو با مسئولیت قراردادي ندارد؛ بلکه 
به وجود می آوردو یر، رابطه حقوقی میان شخص ثالث ومتعهدله راتقص همین. شده استمرتکب تقصیر

  . باعث مسئولیت قهري ثالث در برابر متعهدله می شود
د به عنوان چند تعهدي در برابر قرارداد ندارند، لیکن قراردااشخاص ثالث هر: بیشتر نویسندگان معتقدند

ر قرارداد، مرتکب تقصیر می شوند؛ به همین ها تحمیل می شود و در صورت انکایک واقعه حقوقی به آن
  . جهت مسئولیت شخص ثالث را قهري می دانند نه قراردادي

گونه عملی که منافی با تعهد بوده نجام عملی است، متعهد باید از هردر قراردادي که موضوع آن عدم ا
االهاي تولیدي خود را در کیک تولید کننده، تعهد می نماید که  ،براي مثال، در قراردادي ؛امتناع نماید

از فروش کاالها  ،یک فروشنده قرار دهد و ضمن قرارداد، شرطی را می پذیرد و به موجب آن شرطاختیار
  ).134،ص1377شهیدي،(.به سایر فروشنده ها که رقیب متعهدله محسوب می شوند، خودداري می کند

آن انجام یا عدم انجام عمل می باشد،  یکی از جنبه هاي اصل قابلیت استناد در قراردادهایی که موضوع
تقصیر محسوب نمی شود، تا اشخاص ثالث بتوانند براي جبران ، هرگزاین است که اجراي صحیح قرارداد

قابلیت استناد قرارداد، حقوقی بیش از آنچه براي . خسارت مورد ادعاي خویش، به قرارداد استناد نمایند
ز یک شبکه شخص ثالث ا؛ براي مثال اگرلث به وجود نمی آوردمتعاقدین ایجاد می کند، براي اشخاص ثا

اساس قراردادشان، آنان را از توزیع رفین قرارداد توزیع می توانند برد، آیا طتوزیع انحصاري مطلع شون
  فرآورده هایی که موضوع شبکه توزیع بوده، منع کنند؟ 

اخالل ایجاد نماید،  ،توزیع انحصاري اجراي تعهد یکی از طرف هاي قراردادبنابراین اگر شخص ثالث در
متعهدله قرارداد می تواند به استناد قرارداد خود با متعهد و کمک و مشارکت آگاهانه ثالث با متعهد براي 

همچنین به استناد قرارداد علیه ثالثی که و نقض قرارداد، علیه متعهد به موجب قواعد مسئولیت قراردادي، 
 1376کاتوزیان،( .ي مسئولیت قهري طرح نمایدنی به او وارد نموده، دعواموجب نقض قرارداد شده و زیا

شبکه توزیع انحصاري، کاال را  عضوهیه مستقیم یا غیرمستقیم کاال ازثالث بدون تاگر اما).264ص،
عمل او تقصیر رد، در نقض قرارداد نقشی ندارد وخارج از شبکه به دست آوازبازارهاي موازي و

ا نمی توان به موجب قاعده قابلیت استناد، موقعیت حقوقی را بر او تحمیل نمود محسوب نمی شود؛ زیر
بنابراین براي قاعده  ؛که آن موقعیت اثري بیش از آثار متعارف و مندرج در قرارداد محسوب می شود
  . قابلیت استناد، نمی توان اثري بیش از تأثیر کامل قرارداد در برابر ثالث در نظر گرفت
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  به وسیله طرفین در برابر ثالث قابلیت استناد قراردادآثار .دومگفتار 
گاهی ثالث . صورت می توانند به قراردادي که منعقد نموده اند، در مقابل ثالث استناد نمایندطرفین در دو

آنان از انه است، بدون جهت دارا می شود وگاهی هر دو طرف یا یکی از از قراردادي که نسبت به آن بیگ
شوند که براي جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد،      می ایت قرارداد توسط ثالث متضرر م رضعد

  ).225،ص1365امامی،(.ثالث، به قرارداد استناد نمایندمی توانند در برابر 
ون جهت شخص می شود که نسبت به گاهی موجب دارا شدن بد ،قراردادي که طرفین منعقد نموده اند

ثالث و بیگانه محسوب می گردد؛ یعنی سبب استیفاي بدون جهت، قراردادي است که به عنوان یک  عقد،
کاري دارا شده، قابل استناد می باشد؛ براي مثال، پیمان این طریقحقوقی دربرابر ثالث، که ازواقعه و پدیده 

، اثناي کارشود؛ در تجاري به حساب مستأجر مینوسازي محل ، متعهد به تعمیر وکه به موجب قراردادي
جر فسخ می شود و مستأجر به علت اعسار، از پرداخت اجرت پیمانکار قرارداد اجاره میان مستأجر و مؤ

حل تجاري مازتعمیرات انجام شده توسط پیمانکار درجر پیمانکار به دلیل اینکه مؤ .امتناع می ورزد
جر ندارد، راین پیمانکاري که قراردادي با مؤببنا ؛می نماید ااقامه دعو) ثالث(استفاده می کند، علیه مؤجر

به طور غیرمستقیم می برد، می تواند علیه  جرکه مؤاستفاده اي ناد قرارداد میان خود و مستأجر و به است
  .جر، اقدام به طرح دعواي مسئولیت خارج از قرارداد بنمایدمؤجر به لحاظ استفاده بدون جهت مؤ

برابر ثالث به ، دعواي طرف قرارداد را درانگلیسدیوان کشور ، 1892ژوئن 15یک رأي اصولی دردر
چنین بود که تاجري مقداري کود  اموضوع دعو. عنوان استفاده بدون جهت ثالث از قرارداد پذیرفت

مزرعه به کار می رود؛ کودها در. أجر مزرعه اي می فروشدشیمیایی براي تقویت زمین کشاورزي به مست
کودها، قرارداد اجاره فسخ شده و تاجر هنگام مطالبه ثمن، با اعسار مستأجر  لیکن قبل از پرداخت قیمت

می نماید؛ زیرا  اعلیه مالک زمین اقامه دعو ،»استفاده بدون جهت«به عنوان تاجر ناچار. شودمواجه می 
مالک زمین به دعواي تاجر . کودها در زمین مصرف شده و باعث افزایش بازدهی زمین شده است

براساس تاجر و مستأجر، شخص ثالثی بوده ووي در قرارداد میان : چنین استدالل می نماید کهتراض و اع
اصل نسبی بودن قرارداد، آثار قرارداد فقط به طرفین سرایت نموده و به اشخاص ثالث تسري پیدا نمی 

نیست؛  اعتراض مالک زمین مسموع: راض مالک زمین را رد و اعالم کرد، اعتانگلیسدیوان کشور . کند
مستقیمی که از قرارداد به عنوان یک پدیده حقوقی می برد و از مصرف کود زیرا به دلیل فایده شخصی و

  .و ذینفع به حساب آید ادر زمین خودش بهره مند می شود، می تواند به عنوان طرف دعو
گر مستأجر ضمن از جمله ا. مثال هایی را بیان نموده اند ،برخی نویسندگان نیز براي اثبات این موضوع

جر مانع بهره برداري از زمین زراعی کود از فروشنده کود نماید؛ اما مؤاجاره زمین زراعی، اقدام به خرید 
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از کودها نموده » استفاده بدون جهت«قیمت کودها، شده باشد، مالک زمین به عنوان ثالث، بدون پرداخت 
دارا شدن بدون یان خود و مستأجر بوده، به علت فروشنده کود می تواند به استناد قراردادي که مو . است

جهت مؤجر از قرارداد مذکور، علیه مؤجر که ثالث محسوب می شود، اقامه دعوا 
  ).350،ص1377شهیدي،(.نماید

کار، قرارداد ساختن ساختمان بر روي زمین منعقد نموده، بعد از ساخت همچنین خریدار زمینی که باپیمان
کار می تواند به استناد قرارداد خرید ، پیمانقرارداد خرید زمین را با فروشنده فسخ کندقسمتی از بنا، اگر 

نموده و او را به دلیل استفاده بدون جهت، ملزم به پرداخت هزینه هاي انجام  ازمین، علیه بایع اقامه دعو
  .شده بنماید

  
  استناد قراردادآگاهی شخص ثالث در .گفتار سوم

باشد؛ می متعهدله ستناد قرارداد در برابر ثالث، آگاهی از وجود قرارداد بین متعهد واشرایط قابلیت یکی از
زیرا ثالث هنگامی که به متعهد یک قرارداد کمک می کند که تعهدات قراردادي را نقض نماید، در واقع با 

. رداد می شودمرتکب تقصیري شده که موجب مسئولیت خارج از قرارداد او، در برابر متعهدله قرا ،آگاهی
بفروشد، سپس  یمال غیرمنقول به موجب یک قرارداد تعهد می کند که آن را به شخصبراي مثال، مالک 

در معامله دوم، ثالث با اطالع از قرارداد  ؛همان مال را با آگاهی ثالث از قرارداد اول به ثالث می فروشد
که باعث عدم انجام تعهد از سوي متعهد این تقصیر ثالث . اول در نقض آن با متعهد مشارکت می نماید

شده است، موجب مسئولیت خارج از قرارداد وي می شود و متعهدله می تواند به استناد قرارداد خود با 
  .نماید امتعهد، علیه ثالث اقامه دعو

ثالثی می داند که بابی توجهی به معموالً آگاهی را شرط الزم جهت مسئولیت  انگلیسدیوان کشور  
، شرط آگاهی ثالث را در 1904سال  در انگلیسدیوان عالی کشور . منعقد می کنددیگري، قرارداد وق حق

رغم آگاهی از شرط عدم موجب رأي این شعبه، تاجري که علیبه . قاعده قابلیت استناد ضروري دانست
 ،شخص رقابت در قراردادي که طرف مقابل را به شریک سابق و رقیب کنونی وي متعهد می کند، با آن

شعبه تجاري .روابط تجاري برقرار کند و به او در نقض تعهداتش کمک کند، مسئولیت خواهد داشت
نقض تعهدات هر شخصی که آگاهانه به متعهدي در «: طی رأیی اعالم کرد 1971اکتبر 11دیوان نیز در

اري در سال شعبه تج.»قراردادي کمک کند، نسبت به زیان دیده از تخلف، مرتکب تقصیر عام شده است
  .وجود شرط آگاهی از قرارداد را مورد تأکید قرار داده است ،1979
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قرارداد کار را  ،در صورتی که یک کارگر، به طور غیرقانونی« :انگلیسقانون کار  122- 15براساس ماده 
قطع کرده باشد و مجدداً به استخدام کارفرماي دیگري درآید، کارفرماي جدید در سه مورد زیر، به طور 

  : شده به کارفرماي سابق خواهد بود تضامنی، مسئول زیان وارد
  .در صورت اثبات دخالت ثالث در قطع قرارداد کار-
  ).227،ص1365امامی،(.ستار وي آگاه بوده از قرارداد کا ثالثدر صورت استخدام کارگري که -
که کارگر همچنان با یک کارفرماي دیگر، با یک کارگر، پس از آگاهی از اینصورت تداوم همکاري در-

برابر ون کار نیز آگاهی از قرارداد کارسابق را شرط قابلیت استناد آن دربنابراین، قان. »قرارداد کار دارد
هدف از انعقاد قرارداد، ایجاد آثاري در دارایی شخص ثالث باشد، آگاهی در صورتی که . ثالث می داند

مسئولیت  این موضوع بیشتر شامل مواردي می شود که. وي براي استناد به آن قرارداد ضروري است
شعبه اول . اشخاص ثالثی که با آنان قراردادي منعقد می نمایند، صدق می کندطرفین قرارداد در برابر

ي قابلیت استناد قرارداد را برادریک رأي، شرط آگاهی از 1987مه 19در انگلیسشور مدنی دیوان ک
یعنی خواهان باید آگاهی  ؛آگاهی ثالث از قرارداد باید واقعی باشد نه فرضی.داده استموردتأکید قرار

د با مشارکت ثالث از قرارداد را اثبات نماید تا بتواند به استناد قرارداد و تخلفی که ثالث در نقض قراردا
شرط آگاهی .او را به جبران خسارت محکوم کنداقامه نماید و  امتعهد مرتکب شده است، علیه او دعو

ورد قراردادهاي عادي قابل استفاده مداد در برابر ثالث ضروري است، درثالث که براي قابلیت استناد قرار
به موجب قوانین، ل حقوق عینی بوده و ه متضمن انتقاعقود تشریفاتی یا قراردادهایی کمی باشد، اما در 

قلمرو . مستلزم نوعی اعالم و انتشار است، شرط آگاهی ثالث براي قابلیت استناد در برابر وي کافی نیست
اگر شخص ثالث بدون جهت از قرارداد دارا شود یا از عدم . شامل طرفین قرارداد می باشد ،شخصی

طرفین یا طرف متضرر می تواند در برابر ثالث  ،اد وارد شودرعایت قرارداد توسط او زیانی به طرف قرارد
شخص ثالث از استناد به قرارداد نفعی برایش متصور باشد، یا از عدم ؛ اما اگربه قرارداد استناد نماید

ابر طرف یا می تواند به قرارداد در بر ،اجراي قرارداد توسط طرف یا طرفین قرارداد متحمل ضرري شود
راي دو قلمرو شخصی و دا ،قرارداد، قاعده قابلیت استناد که بیان شدهمان طور .مایدن استنادطرفین 

م انجام عملی بوده و براي اعمال اصل قابلیت استناد یک قرارداد که متضمن انجام یا عد. موضوعی است
  : تقال طلب است، چند شرط ضروري استانیا مبتنی بر

  . شکیل شده باشدتارداد به صورت قانونی قر ،هشرط نخست اینک
  .قرارداد در جریان اجرا باشد ،کهشرط دوم این
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راي بی بودن تشکیل قرارداد قانون. اشخاص ثالث نسبت به قرارداد آگاهی داشته باشند ،کهشرط سوم این
قانون منعقد نشده باشد، آثاري طبق ؛ چون قراردادي که برمعلوم استاستناد به آن یک امر بدیهی و 

. صریح بیان شده استاین امر درقانون مدنی ایران به طور. اص ثالث نخواهد داشتاشخدربرابر طرفین و
شد، بین متعاملین و قائم طبق قانون واقع شده باعقودي که بر« :قانون مدنیایران مقرر می دارد 219ماده 

  . ». . . ها الزم االتباع است مقام آن
ي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، قراردادها«: قانون مدنی نیز اشعار می دارد 10ماده

  ).350،ص1377شهیدي،(.»در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است
سرایت آثار آن نسبت به متعاقدین و قائم وم می شود که شرط نفوذ قرارداد و معل ،با مطالعه مواد مذکور

این شرط در خصوص آثار الزام  حال که. شده باشد قانونی تشکیلآنان، این است که قرارداد به طورمقام 
وجود این شرط ها وجود دارد، پس براي تسري آثار قهري قرارداد به اشخاص ثالث نیز قراردادآور 

ماهوي قانونی بوده، نمی تواند آثاري به دنبال ا قراردادي که فاقد شرایط شکلی وضروري است؛ زیر
. برابر اشخاص ثالث قرار گیردنماید، یا مورد استناد طرفین در ي آنداشته باشد که طرفین را ملزم به اجرا

چنین قراردادي به عنوان یک پدیده حقوقی به حساب نمی آید تا اشخاص ثالث را بتوان ملزم به رعایت 
اصل قابلیت استناد قرارداد را هنگامی می توان اعمال نمود که قرارداد خاتمه پیدا نکرده .و احترام آن نمود

جایی که قابلیت شده، هیچ فایده اي ندارد مگر در  شد؛ زیرا استناد به قراردادي که همه آثارش منقضیبا
براي مثال استناد زوج به عقد نکاح، در مقابل ثالث،  ؛استناد آن قرارداد در زمینه ارائه دلیل مطرح باشد

به قوت خود باقی است و عقد نکاح به نکاح، زمانی ممکن است که هنوز براي استیفاي حقوق مربوط 
رابر ثالث، با بک مال غیرمنقول به مالکیت خود درهمچنین استناد مال. پیوند زناشویی گسسته نشده باشد

الک سابق سوي مالک به خریدار، مت؛ زیرابعد ازانتقال مالکیت ازآن مال ممکن اسبقاي مالکیت او بر
بنابراین قراردادهایی که به  ؛داشته، استناد نمایدمال ر دیگران به حق عینی که قبالًبربرابنمی تواند در
همچنین اشخاص . مقابل اشخاص ثالث ندارده شده است نیز، قابلیت استناد درفسخ یا اقال ،موجب قانون

این امر درمورد قراردادي . ارداد استناد نمایندبرابر طرفین قروانند به قراردادهاي منحل شده درثالث نمی ت
نیز صادق است؛ زیرا چنین قراردادي از ابتداي تشکیل به وجود طل محسوب شده طبق قانون باکه بر

  ).262،ص1376کاتوزیان، (.اثر بخشی قرار گیردنیامده، تا درجریان اجرا و
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  گیري هنتیج
قابلیت استناد که بیان گر آثار بیرونی قرارداد است، به عنوان اصل حقوقی مستقل، مکمل اصلی نسبی 

  . قرارداد، که ناظر به آثار درونی و در جهت تأثیر کامل قراردادها است، در کنار اصل اثر نسبی قرار دارد
و حقوقی است، می توان آن را  به نظر می رسد، به لحاظ این که اصل قابلیت استناد قرارداد، اصل منطقی

قرارداد به «: اصل نسبی قرارداد چنین مقرر کرد در باب آثار قراردادها در قانون مدنی، به عنوان مکمل
اشخاص «یا . »عنوان یک واقعه حقوقی توسط طرفین و اشخاص ثالث در مقابل یکدیگر قابل استناد است

اصل نسبی بودن قرارداد ضمن اینکه به جنبه ارادي . »ثالث ملزم به رعایت آثار قهري قرارداد هستند
قراردادي که به عنوان یک عمل حقوقی مطرح است توجه می نماید؛ به موضوع طرفین قرارداد هم می 

اصل قابلیت استناد قرارداد نیز، جنبه اجتماعی قرارداد را به عنوان واقعه حقوقی مورد بحث قرار . پردازد
در . به عنوان اشخاصی که آثار قهري قرارداد را رعایت می کنند، می پردازدمی دهد و به اشخاص ثالث 

کسی که داراي وصف طرف قرارداد نبوده؛ یعنی هیچ توانایی براي «: تعریف شخص ثالث می توان گفت 
 انعقاد، تغییر و زوال قرارداد بر حسب رویه هاي قراردادي ندارد و به طور مثبت یا منفی با آثار الزام آور

قاعده قابلیت استناد به .»قرارداد مرتبط نبوده و حقوق و تعهدات ناشی از عقد نیز به وي سرایت نمی کند
، نخست در مورد حقوق عینی و آثار قهري آن ها در برابر ثالث وارد حقوق انگلیسوسیله دیوان کشور 

به عنوان یک اصل  نیز سرایت نمود و از سوي حقوق دانان) دینی(شد، سپس به حقوق شخصی  انگلیس
در قوانین ایران و رویه قضایی، هر چند قاعده . منطقی حقوقی در مورد انواع قرارداد پذیرفته شد

مشخصی تحت عنوان قابلیت استناد قرارداد وجود ندارد؛ اما این قاعده به وسیله حقوق دانا معاصر به 
ع فقهی نیز می توان این اصل را در در مباحث متنو. طور مختصر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است

از جمله از . موارد متعددي مبنی بر لزوم احترام به قرارداد و موقعیت حقوقی ناشی از آن استنباط نمود
الیبع » «ال یسوم الرجل علی سوم اخیه«و احادیث » اصل صحت عمل غیر«، »اوفوا بالعقود«آیه شریفه 

و ممنوعیت اشتغال اجیر خاص براي غیر » به اخیهال یخطب احدکم علی خط«، »بعضکم علی بعض
در حقوق ایران عدم قابلیت استناد قرارداد ضمانت اجرایی مناسبی براي معامله . مستأجر در باب اجاره

زیرا نه تنها باعث تأمین حقوق طلبکاران و عدم بطالن قرارداد می شود بلکه با . به قصد فرار از دین است
و مصر که  انگلیسدر حقوق . و امنیت روابط حقوقی اشخاص سازگارتر استاصل استحکام قراردادها 

هدف از دعوي پولین حمایت از منافع طلبکاري است که به نام شخصی خود به عمل متقلبانه مدیون 
اعتراض نموده است عدم قابلیت استناد قرارداد بهترین ضمانت اجرا بوده که باعث جبران خسارت و 

  .  می شود تأمین منافع طلبکار



 

21 
 

اصل نسبی بودن قراراداد به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی، ناظر به آثاري از قرارداد است که ناشی  .1
این آثار را که فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی . است از تراضی و توافق طرفین قرارداد می باشد

عالوه بر این آثار، که . درونی قرارداد نام بردآن ها موثر است، می توان تحت عنوان آثار مستقیم یا آثار 
است، قرارداد داراي آثار دیگري نیز می باشد که اگر آن را به عنوان ) قرارداد(نتیجه ارادي عمل حقوقی 

آثار اجتماعی قرارداد که به صورت . یک واقعه حقوقی و پدیده اجتماعی بدانیم، این آثار ظاهر می شود
، یا بیرونی است؛ نسبت به اشخاص ثالث موثر است و آنان را ملزم به رعایت و آثار غیرمستقیم یا قهري
  . احترام قرارداد می نماید

تبیین مفهوم شخص ثالث و تمایز آن از طرفین قرارداد، یکی از طرق شناسایی بیشتر اصل قابلیت  .2
مطابق اصل نسبی بودن قرارداد، شخص ثالث شخصی مستقل و بیگانه از قرارداد و آثار . استناد است

به او سرایت نمی  مستقیم و درونی آن است و تا زمانی که هیچ ارتباطی با قرارداد پیدا نکند، اثري از عقد
به عبارت دیگر، قرارداد به منزله ملک شخصی طرفین به حساب آمده و ثالث نمی تواند وارد دایره . کند

اصل قابلیت استناد قرارداد نیز آثار غیرمستقیم یا بیرونی قرارداد را نسبت . ایجاد شده توسط طرفین گردد
بی قرارداد، مستلزم تعریف جامع و مانعی از پس شناخت کامل اصل نس. به اشخاص ثالث تسري می دهد

اشخاصی «: طرفین قرارداد. طرفین قرارداد است که آثار مستقیم و درونی قرارداد به آن ها سرایت می کند
هستند که عقد را به طور شخصی یا به وسیله نماینده قانونی یا قراردادي منعقد نموده اند یا به قرارداد 

اده است، ملحق شده اند یا کسانی که با انتقال موقعیت قراردادي که قانون هنگامی که قانون اجازه د
اجازه داده یا آن را تحمیل نموده، جانشین طرفین قرارداد شده اند، همچنین کلیه کسانی که به طور مثبت 

 .به دست آورده اند) طرف(یا منفی با آثار عقد مرتبط بوده و امتیازات ویژه اي را به جهت این وصف 
مانند توانایی تغییر یا زوال قرارداد با رعایت تشریفات قراردادي و توافق اراده ها؛ طرف قرارداد محسوب 

  .»می شوند
قابلیت استناد قرارداد، یک قاعده حقوقی است که منجر به شناسایی وجود قرارداد به وسیله اشخاص  .3

د به حساب آمده، که بدون آن قرارداد ثالث می شود و به عنوان یک ضرورت تکمیلی اثر الزام آور عق
  . تأثیر واقعی خود را در اجتماع نشان نمی دهد

یکی از موارد کاربرد قاعده قابلیت استناد قرارداد، هنگامی است که قرارداد به وسیله ثالث با مشارکت .4
ا نقض متعهد قرارداد نقض شده و باعث ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد شده یا از عدم اجرا ی

در این صورت، قاعده قابلیت استناد به عنوان قاعده اي مستقل از . قرارداد، به ثالث زیانی وارد می شود
بدین . اصل نسبی بودن قرارداد نقش منحصر به فرد خود را در جبران خسارت به متضرر، ایفا می کند
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این . یت مقصر، قابل استناد استشکل که قرارداد به عنوان یک منبع اطالعات و ابزاري براي اثبات مسئول
جنبه قرارداد، آن را به عنوان یک واقعه حقوقی در جایگاه یک اصل مکمل براي اصل نسبی بودن قرار 

بدین صورت که با نقض . می دهد، تا بتوان از آن، در مسئولیت هاي قهري و خارج از قرارداد بهره برد
عهدله می تواند علیه ثالث براساس قاعده قابلیت استناد، قرارداد از سوي ثالث به کمک متعهد قرارداد، مت

همچنین اگر قرارداد توسط طرف متعهد، اجرا نشود یا . اقامه دعوي مسئولیت خارج از قرارداد نماید
نقض گردد و از این طریق به ثالث زیانی وارد شود، ثالث می تواند به استناد قرارداد به عنوان یک ابزار 

  . حقوقی براساس مسئولیت قهري، مطالبه خسارت نمایداثباتی یا واقعه 
قلمرو شخصی از سویی شامل طرفین یا . قابلیت استناد داراي دو قلمرو شخصی و موضوعی است .5

یکی از آن ها می شود که بخواهند به قرارداد و موقعیت ناشی از آن در مقابل ثالث، به عنوان یک ابزار 
یا عدم اجراي  از سوي دیگر شامل ثالثی می شود که بر اثر نقض. اثباتی یا واقعه حقوقی استناد نماید

رأي صحیح قرارداد به وي خسارتی وارده شده و او علیه مقصر براي جبران زیان وارده، به استناد 
قلمرو موضوعی قرارداد، شامل قراردادهاي متضمن حق عینی . قرارداد، دعوي مسئولیت قهري اقامه نماید

موجد حق عینی ملموس تر است؛ قابلیت استناد قرارداد در قراردادهاي . می شود) دینی(و حق شخصی 
زیرا آثار غیرمستقیم ناشی از این گونه قراردادها به خودي خود دیگران را ملزم می نماید که حق عینی 

، اعمال انگلیسبه همین دلیل، در حقوق . مندرج در قرارداد را محترم شمارند و به آن تعرض نکنند
، از سوي دیوان کشور آغاز شد و بعد به قابلیت استناد در مورد قراردادهاي متضمن حق عینی

هدف از اعمال قابلیت استناد در این گونه قراردادها، تأثیر کامل قرارداد . قراردادهاي دیگر تسري پیدا کرد
است؛ زیرا با فرض عدم امکان قابلیت استناد قرارداد موجد حق عینی در برابر اشخاص ثالث، حقوق 

  . لزل و اضمحالل خواهد بودعینی و مالکیت، پیوسته در حال تز
، بعضی از قراردادها براي آن که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشند، باید ثبت انگلیسدر حقوق  .6

قراردادهاي مربوط به حقوق عینی مانند انتقال یا ایجاد حقوق عینی غیرمنقول، قرارداد . و اعالن شوند
و قراردادهایی مانند، عقد ازدواج، اجاره . . . موال مشاع و  سال، قرارداد تقسیم ا 12اجاره بیش از مدت 

به شرط تملیک، قراردادهاي مربوط به کشتی، هواپیما و مالکیت صنعتی، باید ثبت و اعالن شوند تا در 
، عدم قابلیت استناد انگلیسضمانت عدم اعالن براساس حقوق . برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشند

  . بر ثالث استقراردادها در برا
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معامله به قصد فرار از دین، که یک معامله با جهت نامشروع است، نباید بدون ضمانت اجرا بماند؛  .7
زیرا اموال مدیون، وثیقه عمومی دیون اوست و طلبکار با توجه به اموال مدیون با او وارد معامله شده 

  . است
ی که مطابق قانون تشکیل شده باشد، در رابطه و مصر، عقود پنهان ، انگلیسانگلیسدر حقوق ایران،  .8

اما نسبت به . بین طرفین الزام آور است و مخفی بودن عقد در تسري آن نسبت به متعاقدین تأثیري ندارد
اشخاص ثالث، در حقوق ایران عقد پنهانی که آلوده به هیچ تقلب و نیرنگی نباشد، قابل استناد و اگر عقد 

  . گرفته و با نیرنگ همراه باشد، در برابر ثالث، غیرقابل استناد استپنهانی وسیله اضرار قرار 
  پیشنهادات

نیز، قابلیت استناد قرارداد، براي تضمن تأثیر کامل قرارداد ) دینی(در قراردادهاي متضمن حق شخصی .1
در قراردادهایی که موضوع آن ها، تعهد به انجام یا عدم انجام عملی است، قاعده . قابل اعمال است

رفین صورت قابلیت استناد در جبران خسارت وارد به ثالث، در موردي که ضرر از سوي طرف یا ط
  . گرفته، یا براي جبران زیان طرف قرارداد، هنگامی که خسارت از سوي ثالث وارد شده، قابل اعمال است

قرارداد معتبر و در حال اجرا باشد و : در این خصوص، شرایطی براي قابلیت استناد ضروري است 
  ی ثالث از قرارداد را ضروري ، آگاهانگلیسرویه قضایی . اشخاص ثالث نیز نسبت به قرارداد آگاه باشند

می داند؛ اما گاهی کافی نمی داند، بلکه سوء نیست و تقلب ثالث را نیز شرط اعمال قابلیت استناد 
در این خصوص پیشنهاد می شود که نویسندگان حقوقی با تبیین بیشتر اصل قابلیت . قرارداد، می داند

که از این اصل به عنوان یک وسیله اثباتی براي  –گلیساناستناد قرارداد و بیان و تفسیر آراي دیوان کشور 
دادگاه ها را در جهت  –جبران خسارات به اشخاص ثالث که از قرارداد متضرر شده استفاده کرده است 

استفاده از قرارداد به عنوان یک ابزار اثباتی براي جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث، راهنمایی و 
  . هدایت نمایند

وق ایران، تنظیم سند رسمی که براي بیع اموال غیرمنقول و برخی اموال منقول، مانند وسایل در حق. 2
نقلیه موتوري و کشتی الزامی است؛ از یک سو، تنها جنبه اثباتی دارد و نقشی در مرحله ایجاد و انتقال 

به متعاملین و  مالکیت و سایر حقوق عینی مانند رهن ندارد و از سوي دیگر باعث اعتبار معامله نسبت
در حقوق مصر نیز، . قائم مقام قانونی آن ها و قابلیت استناد قرارداد در برابر اشخاص ثالث خواهد بود

  . ثبت قراردادهاي غیرمنقول، شرط قابلیت استناد آن ها در برابر ثالث است
یل موتوري زمینی و ساپیشنهاد می شود در کلیه مقررات قانونی مانند قانون ثبت، مقررات نقل و انتقال و

که قانون گذار انتقال مال مورد معامله را فقط از طریق ثبت و تنظیم سند به رسمیت می . کشتی و 
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، عدم قابلیت استناد قرارداد نسبت انگلیسشناسد؛ ضروري است ضمانت اجراي عدم ثبت، مانند حقوق 
  . به اشخاص ثالث تعیین گردد

براي حمایت از منافع طلبکار، ضمانت اجراي معامله به قصد فرار از دین، در حقوق ایران با توجه به . 3
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی، عدم قابلیت استناد یا عدم نفوذ، نسبی می باشد؛ زیرا  4ماده 

کند، حال اگر مال  طلبکار فقط تا حدي که براي استیفاي طلب او ضروري باشد، به معامله اعتراض می
مورد انتقال هنوز در ملکیت انتقال گیرنده باقی باشد، می تواند طلب خود را استیفا نماید و چنانچه عین 
در ملکیت انتقال گیرنده باقی نباشد، طلبکار می تواند از سایر اموال انتقال گیرنده طلب خود را وصول 

مناسبی براي معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران بنابراین، عدم قابلیت استناد، ضمانت اجراي . کند
  . است و با اصل استحکام معامالت و امنیت روابط حقوقی، سازگارتر است
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Abstract 

The ability to invoke contract in the law of Iran that is the subject of this study 
includes legal institutions which French doctrine has used as a complementary 
rule to determine to determine the relative effects of rules domain. The term 
“ability to invoke contract” is among the new institutions which was included 
in France law by the Supreme Court of France since the 19th century whose 
fundamental principles need to be explored further and is a place for 
discussion and debate between the doctrines of Law. In Shiite jurisprudence, 
the invoking ability in some chapters of jurisprudence has been noted by 
scholars with other terms such as conditional effects of contract. This principle 
represents the reflection of effects of contracts in the society; the effects which 
are interpreted as enforcement of indirect effects. The invoking ability deals 
with both subjective and personal domains. The invoking ability is a feature 
that if we accept it for the elements or components of a legal system (such as 
the right to vote, contracts etc.), these elements and components because of 
their features can have effects indirectly outside their framework and scope of 
activities.  
Keywords: The ability to invoke contracts, third parties, jurisprudence, Iran 
civil rights. 

 


