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چکیده

در قراردادی که طرفین برای خود منعقد میکنند ،ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد
ً
کنند .در مورد اینکه نمیتوان برای ثالث بهطور مستقیم ایجاد تعهد کرد ،تقریبا اختالفنظر وجود
ندارد .آنچه که مورد بحث است ،امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث بهموجب قرارداد ،خواه با
رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت او است .در این مقاله به بررسی پیشینه ،مفهوم ،ماهیت و آثار
حقوقی تعهد به سود ثالث و نیز به تحلیل جایگاه طرف ثالث قرارداد پرداخته میشود .به این مفهوم
ً
که شخص ثالث ،لزوما و همیشه خار از قرارداد نبوده و میتوان در مواردی وی را یکی از طرفین
قرارداد محسوب داشت که میتواند از آثار مستقیم عقد منتفع شود.
این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامنال و تا حدودی رومیـ ژرمنی است که با تأکید
بر نظریات حقوقدانان و رو یه قضائی صورت میگیرد.
واژگان کلیدی :تعهد به سود ثالث ،آرای محاکم ،طرف ثالث قرارداد ،دکترین عوض و اصل نسبی
بودن قرارداد.
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مقدمه

در طول زمان ،قاعدهای پذیرفته شده وجود دارد که «مردم در انعقاد قرارداد برای خو یش آزادند»
ً
و این آزادی را اصــوال نمیتوان جز درصــورت تعارض آن با مفاهیمی ارزشــمندتر از آزادی فردی
محدود کرد یا انکار نمود .این اصل که باید از آن بهعنوان بال حقوق قرارداد یاد کرد ،بهسان سکهای
ا ست که اغلب یك روی آن مورد تحلیل قرار گرفته ا ست :همه در انعقاد قرارداد آزادند و قانون ملزم
به ار نهادن به توافق آنها اســت .باید پذیرفت که هیچک حق ندارد برای دیگران قرارداد تشــکیل
دهد و از این راه حق یا تعهدی را بر دارایی او ب یافزا ید و حقوق نهتنها از این ســـاختار ح ما یت
نمیکند ،بلکه باید آن را منع کرده یا تا حد امکان محدود کند.
دلیل این همه سختگیری آشکار است :همان آزادی برای انعقاد قرارداد برای خود  -که ممکن
اســت موجب حقوق و تعهداتی باشــد  -در شــخص ـی که طرف قرارداد نیســت ،تقو یتکنندۀ این
تحلیل ا ست که نمیتوان آزادی او را خد شهدار کرد و بهجای او ت صمیم گرفت .این توجیه آنجا که
عقدی به زیان ثالث شکل میگیرد ،بهقدری واقعبینانه ا ست که گریزی از اعالم بیاعتباری آن عقد
نمیتوان داشت.
تنها جایی که میتوان به بحث گذاشــت ،آنجاســت که در ضــمن قراردادی که طرفین میان خود
منعقد میکنند ،شــرطی هم به ســود ثالث شــود یا اینکه یکی از دو مورد معامله ( یا در عقود
غیرمعوض ،تمام عوض مادی) به سود ثالث قصد شود .در این حالت است که ضرورت احترام به
ـان  -ولو خودس ـرانه  -را مانع شــد ،از
آزادی دیگران و عدم منت بر او از یكســو و اینکه نباید احسـ ِ

سوی دیگر ،تالقی و تداخل پیدا میکنند و باید به ناچار یکی را برگز ید.

این گز ینش اگر بهنفع آزادی فردی و اعالم بیاعتباری قرارداد به سود ثالث خاتمه یابد ،از حیث
تحلیلی مشــکل خاصــی ایجاد نمیکند و تنها با ایراداتی روبرو اســت که بیشتر وجهه اجتماعی
دارند .ازجمله آنها ،بیتوجهی به شــرایو خاص ثالای اســت که به هر دلیل توان انعقاد قرارداد و
د ستیابی به مو ضوعی که به سود او تعهد شده را ندارد و یا اینکه تفاوتی میان او و طرفی که دینش
ابراء می شود ،وجود ندارد که اولی بدون رضایت مدیون ُمجاز باشد و دومی که فقو یكنفر بهطرف
آن افزوده شــده ،باطل اعالم شــود .اگر این نظر برگز یده شــود که تعهد به ســود ثالث  -خواه اعالم
رضایت بعدی او شرط باشد یا نه  -معتبر و دارای اثر حقوقی است ،در آن صورت بدون بهرسمیت
شناختن حق اجرای م ستقیم قرارداد به سود ثالث و توانا سازی قانونی او به طرح دعوای قراردادی
برای وصول حقا  ،فاقد ارز حقوقی و بهنوعی دارای چهرۀ توهینآمیزتری نسبت به ثالث است.
ً
چه نفعی به او اعطا شده که توان دستیابی بدان را مطلقا یا مستقل از اعطاکننده ندارد.
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همین مباحث و ضــرورتهای دیگری که خواهد آمد بهانۀ کافی بهدســت میدهد که مفهوم،
محدوده و آثار تعهد به سود ثالث مورد برر سی مجدد قرار گیرد .شایان ذکر ا ست که در این مقاله
تنها به بحث از تعهد به ســود ثالث در حقوق خارجی ،ازجمله حقوق کامنال و رومی -ژرمنی
بهطورکلی؛ انگلی  ،آمریکا ،فرانسـه ،آلمان و ژاپن پرداخته خواهد شـد و جایگاه و ماهیت تعهد به
سود ثالث در حقوق داخلی مو ضوع برر سی نخواهد بود .از حیث تق سیمبندی مطالب ،در گفتار
ات مربوط به مفهوم شــخص ثالث و پیشــی نۀ نظر یات و دکترین های موجود خواهیم
اول به کل ی ِ
پرداخت .سپ مبانی و ماهیت حقوقی تعهد به سود ثالث بررسی میشود و سرانجام در گفتار سوم
به آثار تعهد به سود ثالث خواهیم پرداخت.
 .1کلیات (مفاهیم و پیشینه)
اگرچه طرح بحث واژهها در حقوق امروز اهمیت پی شین خود را از د ست داده ا ست ،اما برخی
حقوقدانان با مطرح ســاختن آن در مورد عبارات بهکار رفته در قوانین مدنی کشــورها ،برای آن آثار
ً
حقوقی تصــور کردهاند .یکی از این عبارت ها «شــخص ثالث» اســـت که تقری با در قوانین تمام
کشورها با همین مضمون بهکار رفته است .دکتر صبری حمدخاطر در رسالۀ دوره دکتری خود که به
عمان اردن چاپشــده این تعبیر را مورد انتقاد قرار داده و پیشــنهاد کرده اســت که
ســال  2111در ِ

بهجای آن از واژۀ «غیر» استفاده شود.

بعد از طرح این بحث لفظی ،درك دقیق مفهوم و مبنای تعهد به ســود ثالث مســتلزم آن اســت که
تحوالتی که در سی ستمهای حقوقی مختلف روی داده و در جهت شناسایی حقوق قراردادی برای ثال ِث
ذینفع تعدیل شدهاند ،مورد بررسی قرار گیرد .در دو فراز جداگانه به این دو بحث خواهیم پرداخت.
1ـ .1مفهوم شخص ثالث
ژوســران« ،غیر» را به شــخصــی تعریف میکند که با هیچیك از طرفین عقد ،در حال یا آینده
ِ

رابطهای ندارد .از دید او بر همین مبنا ست که ماده  1168ق.م.ف ا صل ن سبی بودن عقود را ت شریع
کرده است (دکتر حمدخاطر .)81 :2111 ،بهنظر میرسد مقصود از غیر کسی است که به مرحلۀ
انعقاد قرارداد مربوط نباشد ،وگرنه مسلم است که هر قراردادی امکان دارد که حقوق اشخاص ثالث
را متأثر سـاخته یا درصـدد تحمیل تعهداتی به ایشـان باشـد .در مرحلۀ اول شـخصـی بودن قرارداد
بهنوعی حریمی برای عاقدین و ا شخاص دیگری که درحال حا ضر با قرارداد ارتباط دارند یا در آینده
چنین خواهند بود ،ترســیم میکند که اشــخاص دیگر از آن خار اند و در مرحلۀ دوم نســبی بودن
قرارداد چتر حمایتی برای اشخاص ثالث فراهم میآورد که طرفین عقد از آن بیبهرهاند.
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شتگان از طرفین آن را دچار
بیگانگی فعلی ن سبت به عقد کافی نی ست :اگرچه عقد به هیچوجه گذ
ِ

نمی سازد ،اما آینده میتواند عدهای را متعهد سازد که در مرحلۀ انعقاد قرارداد جایگاهی نداشتهاند.
منتقلالیه و وارث از این قسماند و ازاینرو اگرچه نسبت به عقد به هنگام انعقاد آن «ثالث» به شمار
میآیند ،اما به هنگام اجرا یا در حین اجرا یا حتی بعد از سقوط تعهدات و برای مسؤولیت قراردادی
طرف شمرده میشوند.
بنابراین باید گفت که عدهای ثالث ،همچون قائممقام و ب ستانکار این قابلیت را دارند که و صف

«غیربیگانه» را از عقد کســب کنند (دکتر حمدخاطر .)88 :2111 ،در تمام موارد مذکور الحاق به
تعهدات قراردادی بهنوعی ارادی و متعارف اسـت و ازاینرو نمیتوان شـخصـی را در مرحلۀ اجرای
(مالك
قراردادی طرف تعهد شمرد که در زمان انعقاد آن هیچ سمتی ندا شته و ک سی هم بهجای او
ِ
آن زمان یا مورث و  )...اعالم رضــایت نکرده اســت .برای ماال ،نمیتوان مالك را مســؤول نتایج
ً
عقدی دان ست که خود سرانه میان ا صیل و ف ضول شکلگرفته و او آن را تنفیذ نکرده ا ست .او واقعا
نســبت به عقد بیگانه اســت و دســتبهدســت شــدن مال او دســتاو یزی برای قراردادی کردن حقوق
احتمالی او در مقابل اتالف و تسبیب دیگران بر اموال معاملهشده (فضولی) نیست.
بحث از اصطالح «غیر» بهجای شخص ثالث در اصل به حقوق ُرم برمیگردد که واژۀ اجنبی به
شــخصــی که توافق بین طرفین ســود و زیانی برای او در پی ندارد ،اطالق شــده اســت .در حقوق
فرانســه ،پوتیه در اســتفاده از کلمۀ غیر 1دقت کامل را بهکار برده و این ایده در تفســیر ماده 1168
ق.م.ف نیز رســوخ کرده ،ازاینرو «غیر» تنها در شــرایو ماده  1121ق.م.ف از عقد دیگران منتفع
شده ،اما هیچگاه متضرر نمی شود .داوری در این مورد را که کدام واژه مناسبتر است ،به سرانجام
مباحث موکول میکنیم.
1ـ .2تحول در مفاهیم و دکتر ین به سود ثالث
نخســت باید گفت ،دکترین نســبی بودن کامنال دو چهره دارد :چهرۀ اول این اســت که قرارداد
نمیتواند به شــخص ثالث مســؤولیتی تحمیل کند .این چهره بیت ییر مانده و مورد نزاع نیســت .دوم
اینکه بهطورکلی قرارداد تنها برای طرفین آن موجد حق است ،حتی اگر توافق صریحی بر تعلق نفعی به
غیر شده باشد .چهرۀ دوم مورد ایراد و بحث قرار گرفته و رو یه قضائی متشتتی دربارۀ آن وجود دارد.
بهلحاظ تاریخی ،دکترین نســبی بودن قرارداد ،اگرچه اســتنباط غیرمنطقی از ماه یت قرارداد بین
طرفین به شمار نمیآمد ،اما ب سو و تو سعۀ مفهوم آن در شرایطی که جامعۀ جهانی بهدلیل انقالب
صــنعتی درحال تحول بود ،ناعادالنه محســوب میشــد و عدم هماهنگی آن با نیازهای مدرن اثبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. La tiers.
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شد .دخالت پارلمان انگلی نیز تا سال  1333تنها بهصورت موردی و تصو یب قوانین خاص بدون
ایجاد قاعده و یا تصریح بهاستانای اصل سابق بود.
بر همین اساس ،بعید نبود که دادگاهها با استداللهای مختلف بهاستاناهای  -البته توجیهپذیر -بر
اصل شخصی بودن ترغیب شوند .مفهوم اصیل افشا نشده 1برهمین اساس در قرن  13بهوجود آمد که
بهموجب آن شــخص ـی که طرف قرارداد نبود ،حق اقامۀ دعوا براســاس آن را داشــت .یا در قراردادهای
بی مه ،منافعی برای عدهای درنظر گرفته میشـــد که طرف قرارداد نبودند .به این بحث ،روا اســناد
تجاری قابلانتقال که ابتدا عرف ،ســپ رو یه قضــائی و ســرانجام قانون ،2حقوق اشــخاص ثالث و
مسؤولیت تضامنی کلیۀ ظهرنو یسان و صادرکننده را در آن بهرسمیت شناخت ،باید اضافه کرد.
گو یی همه چیز برای شکستن قاعدهای َبد ساخته بسیج شده بود :عرف تجاری توجهی به اصل
نســبیبودن قراردادها نداشــت و کار خود را میکرد ،تنها آنجا که قض ـیه به دادگاه کش ـیده میشــد،
محاکم بهندرت ج سارت درهم شک ستن رو یه قضائی سابق را ،که بهنفع ا صل شکل گرفته بود ،در
خود میدیدند.

در یك پرونده ،3دادگاه در اعمال ا صل ن سبی بودن تردید نکرد؛ آنجا که هاردی  71پوند به ِك ُرو

روگرز ،دومی تعهد کرد تا در قبال التزام هاردی به انتقال
بدهکار بود و بهموجب توافق میان هاردی و ِ
ُ
روگرز شکایت کرد و دادگاه هیچگاه او را مستحق حقوق
خانهای به وی ،دین او ار بپردازدِ .كرو علیه ِ
(چشایر و دیگران.)182 :1331 ،
قراردادی توافق دیگران (هاردی و ِ
روگرز) نشناخت ِ
بی عدالتی این دیدمان در مقابل نامناســبی و بدی آن رنگ باخته بود :پروندۀ فوق ُمابت این ادعا
ا ست؛ زیرا اعمال ا صل ن سبی بودن منجربه آن ا ست که بهجای یك دعوا ،دو دعوا طرح شده و هر
کدام بر مبانی مختلفی استوار شود.
حتی تو سل به دکترین عوض 4هم چاره ساز نگ شت؛ در پروندۀ ِو ِدل علیه آتكین سون 5به سال

 ،1361با ازدوا خواهان و دختر و یل یام گای ،قراردادی م یان گای و پدر خواهان منعقد شـــد که
بهموجب آن هر دو تعهد کردند تا مبل ی را به خواهان (داماد) بپردازند .گای چنین نکرد و دعوای
خواهان علیه مدیر تصفیه بعد از مرگ او بیتوجیه ماند .قاضی وای َتمن 6نتوانست از آرای قبلی عدول
کند ،به نظر او:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Undisclosed Principal.
2. Bill of Exchange Act of 1882.
3. Crow v. Rogers [1724].
4. Doctrine of Consideration.
5. Tweddle v. Atkinson 1861.
6. Wightman J.
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«از برخی آرا میتوان اســتنباط کرد که بیگانه نســبت به عوض قراردادی ،تنها زمانی حق طرح
ً
دعوا به اســتناد آن را دارد که چنان رابطۀ نزدیکی با طرفی که عوض را داده ،داشــته باشــد که عمال
طرف قراردادی همچون او بهنظر آید .پروندۀ جدیدی هم وجود ندارد که در آن نظر مخالف تقو یت
شــده باشــد .برعک

امروزه این بنیان برقرار اســت که بیگانه نســبت به عوض نمیتواند از مزایای

قرارداد استفاده کند ،حتی اگر عقد به سود او باشد».
قبل از  1361هم پروندههایی را میتوان یافت که در آن شخص ثالث ،م ستحق به ادعای حقی
بر مبنای قرارداد شده بود (برای ماال پروندۀ  .)Dutton v. Poole [1677].اما با حکمی که در پروندۀ
ِو ِدل علیه آتکینسون صادر شد ،چ شمه کم سوی تحول سالها کور شد 81 .سال بعد ،این عقیده که
ثالث حق ادعا بر مبنای قرارداد را ندارد ،توســو مجل اعیان در پروندۀ دانلوپ علیه ِسِِل ریج 1به
سال  1318تأیید شد .حتی اعتراض قا ضی ِدنینگ 2در پروندۀ ِا سمیت علیه ری ِور داگالس 3به سال

 1313نیز با مخالفت مجل اعیان روبرو شد و بیثمر ماند.

در پروندهای دیگر ،4در قرارداد میان دو خو ی شاوند ،پسربرادر تعهد به پرداخت مبل ی به صورت
مســتمری به زنعمو کرده بود .او مدت کمی بعد از مرگ عمو از این کار امتناع کرد و دعوای بیوه
عمو به این دلیل مردود اعالم گشت که او سمتی در قرارداد طرفین نداشت .حتی ایدۀ قاضی رید در
َ
دعوای م یدلند عل یه ِاسِِكروتون ،5مبنی بر انعقاد دو قرارداد مجزا از هم م یان طرفین عقد و یکی از
ای شان با ذینفع ثالث با این ایراد روبرو بود که هیچ عوضی برای عقد با ثالث قابلت صور نبود و این
امر بهدلیل تعارض با دکترین عوض ،توجیه نظریۀ مذکور را  -که در نوع خود جالب بود  -با اشکال
روبرو میساخت.
پروندۀ ِو ِدل (که پیشتر ت شریح شد) و پروندۀ دانلوپ بهخوبی بیانگر رابطۀ دکترین ن سبی بودن

قراردادها و دکترین عوض ه ستند .در دعوای دانلوپ بهموجب قراردادی میان دانلوپ و شرکت دییو

که برای تابیت قیمتها صورت گرفت ،دییو بههنگام فرو محصوالت دانلوپ به ِسلفریج ،لی ست
قیمتها را نیز به آن شرکت تحو یل داد .با این وجود ،شرکت اخیر مح صوالت را به قیمتی کمتر از

لیســت بهفرو رســانید .دعوای شــرکت دانلوپ علیه ِس ـلفریج را اتفاقی از قضــات به این دلیل رد

هالدین 6در
کردند که دانلوپ ِعوضـی در قرارداد ِسـلفریج با دییو نداشـت .البته قاضـی و یسِكونت ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge and Co Ltd [1915].
2. Lord Denning.
3. Smith and Snipes Hall Farm Ltd v River Douglas Catchment Board [1949].
4. Beswick v Beswick [1968].
5. Midland Silicones Ltd v Scruttons Ltd [1962].
6. Viscount Haldane.
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راهبرد تعیینکنندۀ خو یش بهنوعی رابطۀ میان دکترین عوض و ن سبی بودن قرارداد را مطرح ساخت
که بهموجب آن تنها طرف قرارداد میتواند بر مبنای آن طرح دعوا کند و دعوای دانلوپ به این دل یل
مردود است که او طرف قرارداد با ِسلفریج نیست َ(مك ِکندریك.)183 :2111 ،
تا پایان سال  ،1331هر سال از طرفداران دکترین نسبی بودن قراردادها کاسته می شد .شاید به
این دلیل که اجرای بیعیب و نقص آن حقوق اشــخاص ثالای را پایمال میکرد که در عین رضــایت
کامل بر توافق دیگران به ســود ایشـــان ،راهی برای دخالت در ســـاختار قراردادی – بهدل یل مرگ
مشروطله و مقاومت وارثین او و  - ...نداشتند .بسیاری از آثار و ابعاد دکترین ،ساختگی ،پیچیده و
خشــك بودند .بهعالوه آنجا که با توســل به قوانین خاص ،قراردادهای بیمه ،حملونقل و نمایندگی
شکل میگرفت ،هیچ توجیهی نه برای انحراف  -بلکه برای عدول کامل از دکترین  -وجود نداشت.
در انگلی  ،قامت خشــک یدۀ دکترین بلندباال ،که به ندرت در برابر مشــکالت مختلفی که ای جاد
میکرد خمیده بود ،به ناگاه با تصــو یب قانونی بهنفع اشــخاص ثالث در ســال  1333شــکســت و
حداقل در آن چهره که به تعهد به ســود ثالث ارتباط داشــت ،بحث و جدلهایی که بهنفع یا علیه
دکترین در قرنهای متمادی انجام گرفته بود ،با م یل به یك ســوی منصــفانه و عملگرایانه خاتمه
یافت .اگرچه این تحول تمام سی ستمهای حقوقی را شامل نمی شود ،اما باید این نکتۀ مهم را مدنظر
قرار داد که این ایده به آن سختی که در کامنال وجود دا شت در سی ستم فران سوی یا آلمانی وجود
ندارد و همواره تعدیل آن بهنفع اشخاص ثالث در قوانین و مقررات موردتوجه بوده است.
ً
ناعادالنه بودن دکترین نســبی بودن قراردادها ،بهو یژه در قراردادهای بیمه ،عمال نوعی تردید در
اعتبار مطلق آن در رو یه قضـــائی و گاه قوانین بهوجود آورد .ازآنرو به مرور قوانین خاصــی برای
استانای حقوق اشخاص ثالث در عقود خاص بهتصو یب رسید .این قوانین را بهطور خالصه بهشرح
زیر میتوان معرفی کرد:
الف .قانون جلوگیر ی از حر یق (در کالنشــهر) مصــوب  1.1774بند  38این قانون مقرر
میدارد :در صورتیکه خانه یا ساختمان بیمه شده در اثر آتش سوزی تخریب شود ،جبران زیان وارده
از سوی بیمهگر با تقاضای شخص یا اشخاصی که ذینفع باشند ،امکانپذیر است .این بدین معنی
اســت که مســتأجر میتواند به اســتناد قرارداد بیمۀ مالك و مالك نیز بر مبنای بیمهنامه مســتأجر
تقاضای پرداخت خسارات وارده را از بیمهگر کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fire Prevention (Metropolis) Act 1774.
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ب .قانون دارایی زنان شــوهردار ،مصــوب  1.1112بهموجب ماده  11این قانون ،شــوهر
میتواند زندگی خو یش را به ســود زن و فرزندان خود بیمه کند .در آن صــورت ســرمایۀ بیمۀ بدون
اینکه وارد دارایی او شود ،به استفادهکنندگان تعیینشده انتقال مییابد.
ج .قانون اســناد قابل انتقال ،مصــوب  2.1112بنابر ماده ( ،83 )2دارندۀ ســند تجاری،
درصــورت عدم وصــول به حق خو یش حق طرح دعوا ،نهتنها علیه بدهکار اصــلی (صــادرکننده یا
براتگیر) را دارا ست؛ بلکه میتواند به تمام ام ضاکنندگان سند که م سؤولیت ت ضامنی دارند ،نیز
مراجعه کند.
د .قانون امالك  3.1327بهموجب بند ( 86 )1این قانون ،شخص ثالث میتواند دارای حقوقی
همچون حق عبور یا حقوق دیگری شود .بدون اینکه انتقال ملك مانعی در راه حقوق او بهوجود آورد.
برخی حقوقدانان به استناد قانون مذکور معتقد شدهاند که تعهد اشخاصی غیر از طرفین قرارداد به
ترك فعل ،بر مبنای همان قرارداد اصلی باقی است (ایلیوت و کو یین.)133 :2111 ،
هـــ .قانون حقوق اشخاص ثالث علیه بیمهگران مصوب  4.1339بنابر ماده  1این قانون،
طلبکار بیمه شده میتواند ،ازجمله در صورت فوت یا ورشک ستگی او بهدلیل انتقال بیمهنامۀ زندگی
بیمهشــده به او بهطور مســتقیم علیه بیمهگر طرح دعوا کند .البته حقوق ثالث تنها شــامل مواردی
میشود که بیمهشده میتوانست داشته باشد (گزار کمیسیون حقوقی پارلمان انگلی دربارۀ اصل
نسبیبودن قرارداد و حقوق شخص ثالث.)88 :1336 ،
و .قانون شــرکتهای تجار ی مصــوب  5.1317مطابق با ماده  11این قانون ،اســاســنامه و
شرکتنامه ،قراردادی را میان شرکت و شرکا موجب می شود .ازاینرو هر شریکی حق دارد که علیه
شریك دیگر به استناد اساسنامه و مواد شرکتنامه طرح دعوا کند.
ز .قانون حملونقل جادهای ،م صوب  6.1311مطابق با قانون مذکور ،دارندۀ وسـیلۀ نقلیۀ
موتوری ملزم به بیمۀ و سیلۀ خود و پا سخگو یی در برابر مدعیانی ا ست که از بابت آن و سیلۀ نقلیه
ً
خســارت دیدهاند .قانون به شــخص ثالث این اختیار را میدهد تا مســتقیما علیه شــرکت بیمه  -با
وجود اینکه طرف قرارداد با او بهشمار نمیآید -به استناد بند ( 117 )7طرح دعوا کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Married Women’s Property Act 1882.
2. Bills of Exchange Act 1882.
3 . Law of Property Act 1925.
4. Third Parties (Rights Against Insurers) Act 1930.
5. Companies Act 1985.
6. Road Traffic Act 1988.
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از این قوانین خاص که ب گذریم ،حقوق کامنال در این خصــوص به کندی متحولشـــده و
اقدامات جسورانه اغلب در کانادا و استرالیا انجام شده است .دادگاه عالی استرالیا در پروندۀ شرکت
تری ِدنت علیه َمكنای  1به سال  ،1333اگرچه شخص ثالث را مجاز به تحمیل شرایطی به قرارداد
کرد ،اما قانون خا صی حامی این رو یه نبود .بعدها «قانون قراردادها (حقوق ا شخاص ثالث)» 2در
سال ( 1333از این به بعد ،قانون  )1333توسو پارلمان بریتانیا بهتصو یب رسید و در سال 2111
در انگلی و ِولز قابل اجرا شد .با ت صو یب این قانون ،رژ یم حقوقی جدیدی بهنفع ا شخاص ثالث

برای اجرای مســتقیم عقود دیگران بهرســمیت شــناخته شــد .تأثیر عمدۀ این قانون را نمیتوان در
قراردادهایی که بهطور مســتقیم حقوق اشــخاص ثالث را متأثر میســـازند ،همچون قراردادهای
ساختوساز ،قراردادهای توزیع و صدور مجوزهای نرمافزاری انکار کرد (تیونگمین.)88 :2111 ،
این قانون همچنین حقوق کشــورهای تابع ســیســتم کامنال را  -بهو یژه آنجا که درگیر قراردادهای
بینالمللی ه ستند  -متأثر خواهد ساخت (در مورد تأثیر قانون جدید انگلی در سایر ک شورهای
تابع حقوق کامنال ،بهو یژه در معامالت بینالمللی ،رجوع شود :تیونگمین88 :2111 ،ـ.)81
قانون  1333بری تان یا ،منجر به ت ییر بن یادین در حقوق قرارداد انگلی

در زمی نۀ تع هد به ســود

شخص ثالث شده است .زیرا استانای عمدهای به دکترین نسبی بودن قراردادها وارد میسازد .با وجود
این و برخالف پارهای از تصورات ،نباید قانون اخیر را مدیر تصفیۀ دکترین نسبی بودن یا دکترین عوض
محســوب داشــت .چراکه عقد نمیتواند تعهدی را به ثالث تحمیل کند و قانون این چهره از اصــل را
متحول ن ساخته ا ست .آنچه سبب شده این ا ست که ثالث ،در شرایو خا صی ،حق اجرای تعهدات
قراردادی دیگران را  -اگر به سود او با شد  -پیدا کرده ا ست .در مباحث بعدی قانون جدید انگلی را
که بهعنوان تحول عمده در حقوق قرارداد بهشمار میآید ،بیشتر بررسی خواهیم کرد.
از بعد تطبیق کامنال با حقوق رومی -ژرمنی و تابعان این سیستم باید اظهار داشت ،حقوقدانان
رومی بنابر قاعدهای نه فقو تعهد به سود ثالث را بالاثر میدانستند ،بلکه وکالت در انعقاد قرارداد را
هم در اوایل باطل می شمردند« .برای بالاثر شدن تعهد بهنفع ثالث ا ستدالل میکردند که شخص
ثالث نمیتواند از تعهدی که بین دو نفر بهعمل آمده منتفع شــود ،زیرا مداخلهای در عقد نداشــته
است و طرفین عقد نیز نمیتوانند از آن تعهد منتفع شوند .چه تعهد بهنفع آنان نبوده و خود آنها هم
چنین ارادهای ندا شتهاند» (مرحوم دکتر امامی .)283 :1877 ،ازجمله ا ستاناهائی که در حقوق رم
بر ا صل ن سبی بودن درنظر گرفته می شد Donato sub modo ،بود که برا ساس آن در هبه به سود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Trident General Insurance Co Ltd v. Mc Niece Bros Pty Ltd [1988].
2. The Contracts (Right of Third Parties) Act 1999.
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شخص ثالث ،تعهدی به سود او بر علیه متعهد برقرار میگردید ،بهگونهایکه میتوان ست قرارداد را
علیه متعهد به اجرا بگذارد.
با نگاهی در عبارات مواد  1168و  1121ق.م.ف میتوان به این نتیجه رسید که حقوق این کشور
با حقوق انگلی

در رابطه با تعهد به ســود ثالث دارای هماهنگی هایی اســـت .بنابر ماده 1168

ق.م.ف« ،توافقها تنها در رابطۀ م یان طرفین عقد دارای اثر هســتند؛ آنها نمیتوانند تعهداتی را به
ا شخاص ثالث تحمیل کنند و فقو در موارد مذکور در ماده  ،1121قرارداد میتواند ا شخاص ثالث
را منتفع سازد» .نیز مطابق با ماده « ،1121یكنفر میتواند به سود شخص ثالای هم منافعی را مقرر
کند ،آنگاه که تصــریح در ضــمن شــرطی باشــد که به ســود وی میکند یا هدیهای اســت که به او
میبخ شد .شخ صی که چنین شرطی کرده ،نمیتواند از آن رجوع کند ،اگر ثالث اعالم کرده با شد
که میخواهد از آن منتفع شود».
ً
ماده  1168اصــل نســبی بودن قرارداد را برقرار میســازد که تقریبا معادل خوبی برای دکترین
 Privityدر حقوق کامنال است .برخالف حقوق انگلی  ،در حقوق فرانسه ،دادگاهها قبل از سال
 1321معت قد بود ند که خر یدار کاال ها نهتن ها می توا ند در قرارداد خو یش حقوقی را بر عل یه
فروشــندۀ مســتقیم خود شــرط کند ،بلکه دارای این حق اســت که علیه ســازندۀ اصــلی کاالها یا
واسطهها (اعماز وارد کنندگان یا عمده فروشان) نیز ای ن شرط را برقرار سازد ،البته استحقاق او به
جبران خسارت قراردادی مشروط به این است که اثبات کند عی وب کاال از همان ابتدا وجود داشته
است (نیکوالس.)272 :1332 ،
تحول مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه تا حدود زیادی مرهون تال های قضات و
رو یه قضائی است .از این حیث شاید یکی از مهمترین و نخستین آرای صادره ،رأی دادگاه تجدیدنظر
لیون بود که با تف سیر مو سع از ماده  1121ق.م.ف اعالم دا شت که قراردادهای بیمۀ عمر م شمول این
ماده هســتند و این نتیجه را گرفت که اگرچه حقوق اســتفادهکننده (ذینفع) تا زمان مرگ بیمهشــده
قابلاجرا نیســت ،اما به هیچوجه داخل در ترکۀ او (بیمهشــده) نمیشــود .این راهبرد ،در ســال 1331
بهگونهای از ســوی دیوانعالی کشــور فرانســه مورد تبعیت قرار گرفت؛ آنجا که دیوان بهموجب حکمی
ادعای بستانکاران متوفا را نسبت به سرمایۀ بیمهای متعلق به ذینفع ثالث ،مردود اعالم کرد.
در حقوق آلمان ،م سئلۀ حقوق ا شخاص ثالث در قرارداد ،در پارهای از موارد با توسل به حقوق
قرارداد و گاه مســؤولیت مدنی مورد تحلیل قرار گرفته اســت .در حقوق نو ین آلمان رجوع به حقوق
رومی در این زمینه منتفی شد و بههمان اصولی بازگشت شد که پیشتر وجود داشت .بر این اساس،
ذینفع ثالث دارای این حق است که بهطور مستقیم حقوق خود را به استناد قرارداد علیه متعهد اجرا
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کند .بهنظر میرسد که قواعد رومی با رو یۀ تجاری شکل گرفته راجعبه ا سناد تجاری قابلانتقال در
ارو پای غربی و ن یازهای تجاری که موردتوجه قوانین تجاری بود ،هماهنگی نداشـــت .ازاینرو
سرانجام به هنگام تصو یب قانون مدنی آلمان این راهحل انتخاب شد که پیچیدگیهای نظری جدید
رها شده و حقوق سادۀ قدیمی اجرا شود .پاراگراف اول ماده  823ق.م آلمان مقرر میدارد:
«در قرارداد ممکن است که اجرای حقی به سود ثالث شرط شده باشد .ازاینرو (در آن صورت)
ثالث حق خواهد داشت که بهطور مستقیم مطالبۀ اجرای تعهد کند».
چنانچه مالحظه میشــود حق ثالث بهطور مســتقیم از قرارداد ناش ـی میشــود .از ســوی دیگر
پاراگراف دوم همین ماده این راهبرد را ارائه میدهد که الزم نیسـت حقوق ثالث مورد تراضـی هر دو
طرف قرارداد باشد؛ بهموجب این بند ،دادگاه میتواند وجود حقی را بهنفع ثالث به استناد «شرایو و
اوضاعواحوال و بهو یژه هدف از انعقاد قرارداد» استنباط کند.
متعهد قراردادی دارای این حق اســت که در مقابل ثالث بههمان معاذیری تمســك کند که در
مقابل طرف قرارداد برای او باقی اســـت (ماده  881قانون مدنی آ لمان) .اما دفاع یات مبتنی بر
الزامات خار از قرارداد  -ازجمله امکان اســتناد متعهد به بطالن قرارداد و آثار ناش ـی از آن  -برای
ثالث قابلتمســك نیســت و نیز بهموجب رأی دیوانعالی کشــور آلمان ،شــخص ثالث نمیتواند به
حقوقی که خار از رابطۀ میان متعهد و متعهدله ا ست ،همچون حق ا ستناد به تهاتر متو سل شود
(مار .)231 :1336 ،
اگرچه قانون مدنی آلمان قســمت باالنســبه وســیعی را به حقوق اشــخاص ثالث در قراردادها
اختصاص داده است و این مفهومی جز بهرسمیت شناختن تعهد به سود ثالث و اعطای حق الزام به
اجرای مستقیم تعهدات طرفین از سوی ثالث را ندارد؛ با اینحال اینکه طرفین قرارداد نتوانند حقوق
ثالث ذینفع را نادیده بگیرند ،ساختۀ رو یه قضائی است که بهموجب آن« ،قرارداد ،با لحاظ هدف از
ِ
ُ
انعقاد آن و اصل مهم ح سننیت اقتضای آن را دارد که تعهدات طرفین به رعایت احتیاط و احترام به
حقوق طرف دیگر قرارداد به حقوق خواهان ثالث (ذینفع ثالث) نیز تســری یابد» (رأی مورخ 6
ژوالی  1368دیوان عالی کشــور آلمان ،نقل از مقالۀ پروفســور لورنز در مجموعه مقاالت یادبود
پروفسور الوسون .33-36 ،بهنقل از :مار .)231 :1336 ،
(کوربن ،)727 :1338 ،دادگاههای این کشــور قاعدۀ عامی را
از ُبعد تاریخی در حقوق آمریکا
ِ
بســو داده بود ند که بهمو جب آن ،با این که اجرای قرارداد ام کان دارد که اشــ خاصــی غیر از
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منعقدکنندگان آن را منتفع ســـازد؛ ولی آن افراد حق اجرای قرارداد را ندارند 1.البته در بازنو یســی
(نخســت) حقوق قرارداد ،دو اســتانای عمده لحاظ ش ـد که در آن ثالث حق اجرای قرارداد به ســود
خو یش را داشــت :جاییکه «ذینفع بســتانکار» 2باشــد که در آن طلبکار مســتحق اجرای تعهد
بدینصــورت بود که متعهد عقد اصــلی دین او را بپردازد 3و مورد دوم ذینفع متهب 4بود که در آن
متعهد با ق صد هبه به ذینفع در مقابل طرف قرارداد تعهد میکرد و همین ایجاد حق به ثالث متهب
اجازه میداد که درصــورت عدم اجرای قرارداد از ســوی مشــروطعلیه ،اقدام به طرح دعوا علیه او
کند 5.این تقســیمبندی از این حیث که بر مبنای هدف مشــروطله اســتوار میگشــت ،با این ایراد
منطقی روبرو اســت که امکان دارد ذینفع متهب (رایگان) نیز بر متعهد حقی پیدا کند و در ردیف
بســتانکاران قرار گیرد (دکتر کاتوز یان .)181 :1831 ،همچنین د یدگاه دادگاه ها در زمی نۀ درنظر
گرفتن تنها دو د سته با این ایراد روبرو بود که امکان دا شت که شخ صی با اینکه ذینفع مح سوب
(سامر .)331 :1332 ،همین عدم انعطاف سبب شد
می شود ،در هیچکدام از این دستهها نگنجد ِ

تا در بازنو ی سی دوم د ستهبندی جدیدی ارائه شود .در «بازنو ی سی (دوم) حقوق قرارداد» 6بر حفظ
اعتبار اصــل نســبی بودن قراردادها تأکید شــد .این مقرره میان ذینفع مقصــود 7و ذینفع اتفاقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1این رویه از پروندههای زیر قابل استنباط است:
Mississippi High School Activities Association v. Farris [1987]; Burke & Thomas v. International
Organization of Masters, Mates and Pilots [Washington State 1979].
2. Creditor Beneficiary.
3. Lawrence v Fox [1859].
4. Donee Beneficiary.
 .5پرونده  Seaver v. Ransomکه در سال  1313در دادگاه نیویورك مطرح شد .دو طرف توافق کرده بودند که متعهد

در وصیتنامه خود مالی را به نفع خویشان متعهدله وصیت کند.
 .]Restatement (Second) of Contracts[ .6بازنویســی (دوم) حقوق قرارداد (از این به بعد ،بازنویســی دوم).
همانند قانون بوده و دارای بخشهای مختلفی ا ست که در آن قواعد ماهوی ،همانند قوانین موضوعه آمده و توضیح و
تف سیرهای الزم ارایه شده ا ست .اما بر خالف  UCCبازنو ی سی دوم قانون موضوعه نی ست و تنها به عنوان منبع ثانوی
همانند کتب مرجع به شمار میآید که فاقد قدرت الزامآور ه ستند .قواعد موجود در بازنو ی سی اغلب از آرای صادره
ً
محاکم  -که لزوما رأی اکاریت دادگاهها یا ق ضات نی ست  -اقتباس شده ا ست .اولین بازنو ی سی در سال  1381تهیه
شــد و در ســال  1361با توجه به قدیمی شــدن آن کار تدو ین بازنو یس ـی دوم آغاز گردید .س ـرانجام در ســال 1331
چهارچوب نهایی آن منتشــر گردید .با توجه به همزمانی بررسـی و تصــو یب  UCCو بازنو یسـی دوم ،این دو مقرره به
شدت از هم تأثیر پذیرفتهاند؛ اگرچه قلمرو اجرایی آنها تا حدود زیادی متفاوت ا ست( .نقل با ت صرف و تلخیص از:
بلوم.)23-23 :2111 ،
7. Intended Beneficiary.
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(حادثی) 1قائل به تفاوت شده ا ست .بهموجب بند « ،812-1ذینفع مق صود ک سی ا ست که دو
شرط زیر را دارا باشد:
 .1بهرسمیت شناختن حق اجرای قرارداد برای او با قصد طرفی که او را مدنظر داشته ،هماهنگی
داشته باشد.
( .2الف) .اجرای قرارداد موجب ســقوط تعهد متعهدله (قرارداد اصــلی) در برابر ثالث ذینفع
باشد؛ یا:
(ب) .قرائن نشان دهد که متعهدله قصد کرده است تا با اجرای قرارداد نفعی به ثالث برساند».
این تعریف ،اختالفات موجود را که چه کســی باید ســودی را برای ثالث قصــد کند ،در جهت
شناسایی این حق برای متعهدله حل کرد .ازاینرو نیازی نی ست که نفع ثالث را هر دو طرف قرارداد
قصـــد کن ند و تنها مشــخص بودن ذینفع به هنگام قرارداد ،برای یکی از طرفین کفا یت میکند.
ناتوانی از تعیین او این نتیجه را خواهد داشــت که ذینفع ،اتفاقی بوده اســت (و یلموت و دیگران،
.)116 :2111
ذینفع مقصــود دارای حق مســتقیم بر علیه متعهد اســت و برای وصــول حق خود که بهموجب
قرارداد حاصــلشــده ،نیازی نیســت که به متعهدله (طرف قراردادی) همراه شــود 2.بنابر ماده ،813
حقوق ثالث دارای همان دفاعیاتی اســت که متعهد میتواند علیه متعهد قراردادی به آنها متوســل
شود و در واقع م شروط به وجود تمام شرایو است که ازجمله شامل آثار ناشی از اظهارات خالف
واقع (تدلی ) ،اشــتباه ،اکراه و عدم مشــروعیت اســت .بنابراین درصــورتیکه متعهدله قراردادی که
قرارداد را بهنفع ثالث منعقد کرده یا شــرطی را در ضــمن آن بهنفع ثالث گنجانیده ،تدلی کرده و یا
طرف قرارداد را به انعقاد آن اجبار کرده باشد ،در آن صورت حق استناد متعهد قراردادی با استناد به
تدلی یا اجبار در قرارداد واقعه ،در مقابل ثالث ذینفع نیز باقی خواهد بود.
ً
در حقوق ژاپن ،ســـاختار حقوقی این کشــور در مورد نحوۀ انعقاد قراردادها تقری با با ســـایر
کشورهای تابع سیستم حقوقی کامنال مشابهت دارد (و یلموت و دیگران .)117 :2111 ،در بیشتر
موارد هو یت طرفین قرارداد م شخص است و ازاینرو اشکالی در اعمال ا صل ن سبیبودن قراردادها
پیش نمیآید .دادگاههای ژاپن ،قرارداد به سود ثالث را قابلاجرا میدانند .بهموجب ماده  887قانون
مدنی ژاپن ،اگر قراردادی به ســود ثالث منعقد شــود ،وی دارای حق مســتقلی برای اجرای آن پیدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Incidental Beneficiary.
2. Bourer v. Devenes [1923, Connecticut State].
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میک ند .الب ته ب نابر ماده  ،883هر یك از طرفین ع قد میتوا ند در م قا بل ثا لث بهه مان عوا مل
معافکننده از تعهدات قراردادی که در برابر طرف دیگر قرارداد دارد ،متوسل شود.
1ـ .3رابطۀ دکتر ین ِع َوض و دکتر ین نسبی بودن قرارداد
مطابقت دکترین نســبی بودن قراردادها و عوض در پارهای از موارد  -که در مباحث مذکور تا
حدودی اشاره شد -منجربه این می شد که قضات عدم استحقاق ثالث نسبت به منافع قصد شده به
ســود او در قرارداد دیگران را به تعارض آن با دکترین ِعوض نیز مرتبو بدانند .بهعنوان واقع یت باید

گفت که ایندو باهم مطابقت دارند .اگر (الف) و (ب) توافق کنند که درصورت اجرای دقیق قرارداد
از ســوی (ب) ،طرف دیگر قرارداد ،مبلغ  811دالر به ( ) بپردازد و با وجود انجام تعهد از ســوی
او( ،الف) از پرداخت مبلغ مذکور به ( ) امتناع کند ،از دو راه میتوان در حقوق کامنال شــخص
اخیر را مستحق حقوق قراردادی نشناخت:
 .1دکترین نســبی بودن قرارداد .بدین مفهوم که عقد تنها برای اشــخاصــی ای جاد حق و تعهد
میکند که خود یا نمایندگان ایشان در انعقاد آن دخالت داشتهاند.
 .2دکترین عوض .بدینمفهوم که عوض قراردادی باید از شــخصــی خار شــود که معوض را
دریافت داشته است 1و بهعبارت دیگر ،تقابل تعهد دو طرف در عقود غیرمسامحه با شرط انجام این
تقابل در رابطۀ طرفین  -و نه با دخالت اشخاص دیگر -شرط اعتبار قرارداد است.
اگرچه در اکار پروندهها ،آثار حقوقی اســتناد به یکی از این دو به دقت بررســی نشــده ،اما در
برخی پروندهها به هر دو استناد شده است .برای ماال در پروندۀ تری ِدنت علیه َمكنای (که پیشتر
ذکر شد) هم به طرف قرارداد نبودن ثالث و هم به خار نشدن عوض از او ،هر دو ،استناد شد.
ُ
البته باید گفت که اگر شخصی حقوقی را در کمال ح سننیت نسبت به قرارداد دیگران بهدست
آورد ،اگرچه دکترین هیچ ح مایتی از او بهع مل نمیآورد ،ا ما دادگاه ها به این امر اهم یت قا ئل
(آپک :1338 ،
شــدهاند .همچنین ،دکترین نســبی بودن قرارداد با نمایندگی در تعارض نیســت ِ
 ،)172زیرا دخالت مستقیم طرفین عقد موردنیاز نیست و ایشان میتوانند از طریق نمایندۀ قراردادی
یا قانونی خو یش اقدام به انعقاد قرارداد کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در حقوق ک شورمان ،برخی از حقوقدانان در برر سی قاعده «معوض باید به دارایی ک سی وارد شود که عوض از او
ً
خار شده» ،اظهار داشتهاند« :مفهوم معامله معوضه این نیست که معوض لزوما وارد دارایی کسی شود که عوض را
میدهد ،بلکه برای تحقق مفهوم معاو ضه کافی ا ست که دو مال باهم مبادله شود ،هر چند ق صد یك طرف این با شد
که در ازای مالی که او میدهد طرف دیگر عوض آن را به شخص ثالث بدهد» (صادقی.)133 :1838 ،
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ارتباط دکترین نســبی بودن قراردادها و دکترین عوض و تعارض قرارداد به ســود ثالث با این دو
دیدمان با عبارات مختلف در لسان قضات کامنال آمده است .در پروندۀ پرای علیه ِا ستون 1در سال

 1388حکم شد که ثالث طرف قرارداد نی ست و به اصل نسبی بودن استناد شد .بعدها قضات دادگاه
ُ
ملکه چهرۀ دیگری از این اســتدالل را ارائه دادند .لرد دی َمن 2اظهار داشــت که خواهان «عوض ـی برای
تعهدی که از خوانده به او انتقال یابد ،معرفی نکرده ا ست (ندارد)» .قا ضی لیتلدال 3هم گفت ،رابطۀ
خا صی میان خواهان و خوانده دیده نمی شود .از نظر قا ضی تانتون« ،4از تمام آنچه ادعا شده میتوان
اســتنباط کرد که خواهان نســبت به قرار میان دو طرف بیگانه اســت» .قاض ـی َپ ِترسِِون 5هم گفت که
تعهدی از سوی خوانده (در برابر خواهان ثالث) صورت نگرفته است ِ(گست.)868 :1336 ،
البته« ،کمی سیون حقوق انگلی در گزار

شماره  212با قرائتی جدید از نظریۀ Consideration

ارتباط و پیوســتگی آن را با نظریۀ  Privityانکار کرد ،تا از این طریق راه را برای معتبر شــناختن تعهد
بهنفع شخص ثالث و بازنگری در نظریۀ  Privityهموار سازد» (صادقی.)111 :1838 ،
 .2مبنای تعهد به سود ثالث
در پایان قرن نوزدهم ،دادگاهها مفهوم محدودشــده در ماده  1121ق.م.ف را بهعنوان قاعدۀ عام
برای حفظ حقوق قراردادی ثالث بدل کرده بودند .این اقدام بهنوعی نقض سنتها به حساب میآمد
و باید توجیه می شد .برای تحلیل ماهیت حقوقی تعهد به سود ثالث ،تئوریهایی ارائه شده که بعد
از بیان آنها بهطور خال صه ،به تحلیل نظریات ارائه شده پرداخته و نتیجۀ بحث را ارائه خواهیم داد.
ارائۀ نظریه در این زمینه تنها برای توجیه تعهد به سود ثالث در قالبهای موجود حقوق قرارداد و گاه
الزامات غیر قراردادی صورت گرفته استُ .پرواضح است که این تال در حقوق کشورهایی انجام
ً
میگیرد که درصــدد یافتن مبنا برای نهادهای جدید و تحلیل آثار ناشــی از آن بر همان مبانی قبال
لحاظ شده ه ستند .بنابراین در حقوق کامنال کمتر میتوان تال برای یافتن مبنا را م شاهده کرد.
این طرز تلقی از ا صول و قواعد از برخی ابعاد صحیح بهنظر میرسد و اثر مهم آن تحول حقوق در
مورد تأســیســات جدید و عدم مقاومت در مواردی اســت که این نهادها در روابو اجتماعی مردم
تابیت ش ـده اســت .بههمین خاطر میتوان اثر اهمیت ندادن به اعتبار قواعد موجود (ازجمله اصــل
نســبی و شــخصــی بودن حقوق و تعهدات ناشــی از قرارداد) را در حقوق آمریکا یافت که با اتخاذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Price v. Easton [1833].
2. Lord Deman CJ.
3. Littledale J.
4. Taunton J.
5. Patterson J.
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ً
تدابیر ن سبتا متفاوتی ن سبت به بزرگ خانوادۀ کامنال (انگل ستان) بهراحتی برای ثالث ذینفع تحت
شرایطی حق اجرای قرارداد را بهرسمیت شناخته است.
در مورد انگلی  ،عدول از دکترین  ،Privityهمانطور که بررســی شــد ،بهشــدت مورد مخالفت
ق ضات قرار میگرفت تا اینکه با ت صو یب قانون  1333بنیانهای سابق و سنتی تا حدی که با حقوق
ثالث در تضـــاد بود بههم ری خت .بنابراین در ارا ئۀ هر مبنایی برای ماه یت حقوق ثالث در روابو
قراردادی دیگران با ید قانون جد ید انگلی را مدنظر قرار داد و ما نیز بعد از ب یان مختصــر نظر یات
ارائهشده به ماهیت حقوق ذینفع ثالث  -با لحاظ قانون جدید انگلستان و ِولز  -نیز خواهیم پرداخت.
بهطور خالصه نظریات زیر در توجیه ماهیت حقوق قرارداد به سود ثالث ارائه شده است:

2ـ .1نظر یۀ ایجاب (پیشنهاد عقد)
بهموجب این نظریه که بهعنوان نخ ستین نظریه ابراز شد ،باید متعهدله (م شروطله) قراردادی را
همانند فردی محســوب داشــت که ایجابی را به ســود ثالث در قرارداد خود با متعهد ارائه میکند و
قبول ایجاب به مفهوم جایگز ینی ثالث بهجای م شروطله است .ارائهدهندگان معتقد بودند که با این
نظریه کمترین خدشه به دکترین نسبیبودن وارد میشود و امکان فسخ عقد از سوی مشروطله را نیز
توج یه میک ند .زیرا قرارداد ب عد از قبول ثا لث به او انت قال می یا بد و پیش از قبول او چون هنوز
متعهدله ،طرف قرارداد است ،حق فسخ قرارداد خو یش را نیز دارد.
این دیدمان با وجود مشکلگشایی اولیۀ آن با ایرادات عمده بهشرح زیر روبرو است:
ً
 ثالث عمال حق خود را بهو سیلۀ متعهدله (م شروطله) بهد ست میآورد و ازاینرو شاید بتوانتنها او را مجاز شــناخت که عل یه وی اقامۀ دعوا کرده و در زمرۀ بســتانکاران او قرار گیرد؛ نه اینکه
مستحق حقوق قراردادی مقابل متعهد باشد.
موجب پا یان می یا بد ،ازاینرو ثا لث حق قبول آن را ب عد از مرگ او
 چون ای جاب با مرگ ِنخواهد داشــت .حال آنکه برای ماال در قرارداد بیمۀ عمر به ســود ثالث چنین نیســت و تنها بعد از
مرگ بیمهشده است که حقوق استفادهکنندگان مستقر میگردد.
 «از نتایج نامطلوب دیگر این اســت که بر مبنای این نظر ،تعهد ابتدا به ســود طرف قراردادا صلی می شود و به دارایی او میپیوندد و آنگاه پ از قبول منتفع و از همان هنگام به او میر سد»
(دکتر کاتوزیان.)683 ،833 :1831 ،
 پذیر این نظریه م ستلزم ت صور دو قرارداد متفاوت از هم ا ست :اولی میان دو طرف قراردادتشکیل می شود و دومی بعد از قبول ثالث و میان او و شخصی که در قرارداد اصلی بنابر توافق خود
با طرف مقابل ،به ســود ثالث تعهدی را پذیرفته اســت .حال آنکه انتســاب این همه تخیل به ارادۀ

مطالعه تطبیقی و تحلیلی مفهوم و جایگاه طرف ثالث قرارداد (حبیبی)

39

طرفین منتفی است و انحالل یك عقد به دو عقد را به هیچ وجه نمیتوان براساس توافق طرفین عقد
و ثالای که در پارهای از موارد بدون قبول نیز از قرارداد دیگران منتفع میشود ،تحلیل کرد.
این نظریه سرانجام با حکم دیوانعالی ک شور فران سه در  3فوریه  1333بهطور کامل من سوخ
شد .در آن حکم دیوان تأکید کرد که حقوق اعطا شده به ثالث ،بهطور م ستقیم از سوی او ک سب
می شود و ِصرف ایجاب و قبول طرفین ا صلی کفایت میکند .دیوان این ایده را که قبول ثالث این

قرار را بهنفع او نظم می دهد ،رد کرد .تردیدی نبود که دیوان بهنوعی از محتوای ماده  1121ق.م.ف
ً
عدول کرده بود ،ا ما رأی آن از ح یث ایراداتی که به نظر یه میشـــد ،کامال صـــحیح مینمود

(نیکوالس.)132 :1332 ،
2ـ .2نظر یۀ ادارۀ فضولی امور غیر (ثالث)
این مبنا توســو آریتی البی 1ارائه شــده اســت و بهموجب آن متعهدله (مشــروطله) به هنگام
انعقاد قرارداد با متعهد ،ادارۀ امور شــخص ثالث را بهعهده میگیرد .ازاینرو ثالث با تنف یذ اقدام
انجامگرفته از سوی م شروطله در موقعیت ا صیل قرار میگیرد و میتواند حقوق خود را علیه متعهد
مطالبه کند .این ایده دارای دو امتیاز بهشرح زیر است:
الف .ارائهدهندگان آن درصدد تحلیل حقوق ذینفع ثالث در قالب نهادی جاافتاده و روشن هستند.
ب .حقوق ثالث از لحظۀ توافق میان طرفین عقد وجود پیدا میکند.
با اینحال با ایرادات عمده بهشرح زیر روبرو است:
 با ف سخ قرارداد از سوی متعهدله (م شروطله) ،ثالث هیچگاه نمیتواند بهعنوان طرف قراردادمطرحشده و حقوق قراردادی خود را از متعهد مطالبه کند.
ً
 انحراف از مفهوم واقعی ادارۀ ف ضولی امور غیر در این نظریه آ شکار ا ست« :ا سا سا جایگاه ونقش شــرطکننده در تعهد بهنفع ثالث ،نقش شــرطکننده و فراتر از نقش واســطه یا نماینده اس ـت و
اختیاراتی دارد که مدیر مال غیر فاقد آن ا ست» ( صادقی .)211 :1838 ،بهعالوه ،در ادارۀ ف ضولی
علیاالصــول قراردادهای منعقدشــده از ســوی ادارهکننده برای ادارهشــونده به ســود و زیان او دارای
اعتبار ا ست و اگر تعدی و تفریو ادارهکننده اثبات ن شود ،اداره شونده م سؤول تمام آثار قراردادهای
منعقده است .نقش نداشتن رضایت و ارادۀ شخص اخیر در قرارداد منعقد شده از سوی ادارهکننده
ازآنرو دارای اهمیت است که نباید آثار اقدامات نیکوکارانه انجام شده از سوی ُمحسنین را بر دو
ایشان گذاشت و از این طریق راه را بر تکرار احسان َبست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Arrêtiste Labbé.
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ً
 اگر دقیقا قرارداد را به ادارۀ ف ضولی ت شبیه کنیم ،باید پذیرفت که طرف قرارداد (ک سی که تعهدبهنفع ثالث را در قرارداد گنجانیده) نمایندۀ شخص ثالث به شمار میآید و به نیابت از او اقدام کرده
ا ست و ازاینرو هر هز ینهای تحمیل شود ،باید به ح ساب اداره شونده گذا شته شود .حال آنکه این
تحلیل با چهرۀ اول اصــل نســبیبودن قراردادها (اینکه عقد نمیتواند برای شــخص ـی غیر از طرفین
ایجاد تعهد کند) تضــاد پیدا میکند و چارهای جز عدول از نظریه بهنفع چهره خدشــهناپذیر اصــل
وجود ندارد.
 ادارۀ فضــولی در شــمار الزامات خار از قرارداد اســت که بهحکم قانون برای شــخص ثالثایجاد تعهد میکند؛ حال آنکه در قرارداد به ســود ثالث ،او علیاالصــول میتواند به اســتناد عقد
حقوق خود را مطالبه کند و تو سل به قواعد م سؤولیت مدنی بهندرت انجام میگیرد .حتی در فرض
مابت و تمســك به این قواعد ،اســتفاده از مبنای ادارۀ فضــولی بهدلیل ایراداتی که مطرح شــد ،بعید
بهنظر میرسد.
2ـ .3نظر یۀ عمل حقوقی یكطرفه
برخی نو ی سندگان تال کردهاند تا این ایده را تقو یت کنند که یك شخص با ارادۀ منحصر خود
میتواند متعهد شــود .بهموجب این تحل یل ،امکان دارد قراردادی م یان متعهد و متعهدله قرارداد
اصــلی منعقدشــده و ایقاع (عمل حقوقی یكجانبهای) نیز متعهدله را در برابر ثالث مشــ ول کند.
بدین صورت که به سود ثالث تعهدی بکند .در این نظریه متأسفانه به این امر توجه نشده که چگونه
ً
متعهدله میتواند از حقوق اعطاشده به ثالث اعالم انصراف کند و اساسا ایقاع مذکور قابلیت ف سخ
را دارد یا نه؟
ایراد دیگر این نظریه این اســت که مانع از آن میشــود که متعهد بتواند در مقابل ثالث بههمان
معاذیری ا ستناد کند که در مقابل طرف قرارداد خو یش دارای آن حقوق ا ست .زیرا دو رابطۀ جدا از
هم شکل گرفته و تحلیل ماهیت و آثار آندو با دخالت دادن محتوای دیگری خالف ا صول تف سیر و
تحلیل است.
2ـ .4نظر یۀ تأمین عوض از سوی طرف قرارداد و انتقال تعهد
توجیهی که شــاید بتوان ارائه داد این اســت که در مورد شــخص ثالث ،عوض توســو یکی از
طرفین عقد (به ســود ثالث) فراهم میشــود و این امر به او اجازه میدهد تا از تمام یا قســمتی از
عوضی که در عقد بین طرفین مبادله شده ،سهمی (البته مابت) داشته باشد .شاید بتوان توجیه عقود
غیرمعوض را اعمال کرد که در آن شخ صی بدون پرداخت عوض از قرارداد منتفع می شود .ا شکال
این تحلیل در این ا ست که اگرچه بهنوعی دکترین عوض را توجیه میکند ،اما هیچوقت فل سفۀ عدم
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امکان انعقاد قرارداد برای دیگران را مدنظر قرار نداده اســت .قرارداد به ســود ثالث ،ازجمله به این
دلیل علیاالصول بیاعتبار است که در دوران آزادی فرد و احترام به حقوق شخصی و حریم دیگران
نمیتوان به آنها از طریق انعقاد قرارداد برای دیگری به او خوبی کرد و م سلم ا ست که تأمین عوض
از ناحیۀ خو یش نیز مانع از باقیماندن همان ایراد به اســاس تحلیل نخواهد بود .رضــایت ضــمنی
ثالث نیز نمیتواند د ستاو یزی برای قراردادی کردن حق ایجاد شده به سود او در قبال متعهد با شد.
اگرچه امکان دارد که بهدلیل وضع مالی وخیم ثالث مسائل وجدانی مشروطله و عدم منت به ثالث
بهطور کامل صــدق کند ،اما باز هم توجیهی وجود ندارد :هیچک در عین اینکه مســؤول بدبختی
دیگران نیســت ،تأمین اجتماعی ایشــان نیز برعهدۀ او قرار ندارد و این  -اگر هم وظیفهای باشــد -
برعهدۀ دولت است.
برهمین اســاس میتوان این تحلیل را مطرح ســاخت که امکان دارد رابطۀ میان ثالث ذینفع و
طرفی که در قرارداد مستقلی به سود او تعهد کرده است ،مطرح شود .از یكسو ،اگرچه این تعهد در
رابطۀ م یان طرفین قرارداد اســتوار میشــود و براســـاس آن یکی از طرفین قرارداد به این امر ملتزم
میشود که تعهد خود را بهجای طرف قرارداد با انجام آن برای شخص ثالث ایفا کند ،در اصل کسی
که بهنفع ثالث ملتزم میشود ،همان مشروطله قراردادی یا متعهدله قرارداد است .زیرا سود قراردادی
ً
او اســت که تنها با ت ییر متعهد آن در قبال ثالث محقق میشــود و عمال نوعی تبدیل تعهد به اعتبار
ت ییر مدیون را متبادر میســازد .این ایده با ایراد بزرگتری روبرو اســت :نخســت اینکه ،آیا کســی
میتواند ،خود سرانه در قبال دیگری (ثالث) متعهد شود  -و مبنای وجدانی برای تعهد خو یش ،در
ذهن خود -ل حاظ کرده و ســپ

در ازای طلبی که از طرف قرارداد خود دارد ،او را مســؤول

جوابگو یی به ثالای کند که طرف هیچ رابطه نبوده و شنا سایی حق برای او بهموجب توافق طرفین،
بهدلیل عدم دخالت یا بیاطالعی او با تمام مبانی ایجاد حق و تعهد بیگانه است.
از سوی دیگر این تحلیل با همان ایرادات پیشین روبرو است که نمیتوان قرارداد را بدون دلیل و تنها
برای توجیه تعهد قراردادی به سود ثالث به دو عقد مجزا از هم تفکیك کرد.
2ـ .7نتیجهگیر ی مبانی
در نتیجه باید گفت ،همانگونه که از رأی مورخ  16ژانو یه  1333دیوانعالی کشــور فرانســه نیز
قابلاســتنباط اســت ،تال برای توجیه تعهد قراردادی به ســود ثالث در قالبهای ســنتی موردنیاز
نی ست و حتی باید معتقد شود که هرگونه تحلیلی در این مسیر گمراهکننده خواهد بود .ازاینرو باید
آن را نهاد مســتقلی محســوب داشــت که اگرچه در بیشتر موارد از قواعد عام حقوق قرارداد پیروی
میکند ،اما دارای و یژگیهای منحصـربهفرد خود نیز هسـت .بهعالوه بهتر آن اسـت که میان اقسـام
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گوناگون تعهد به ســود ثالث قا یل به تمایز شــو یم :چگونه میتوان قرارداد بی مۀ عمر را که در آن
بیمهگذار با ک سب ر ضایت بیمه شده ،ضمن قراردادی با بیمهگر و پرداخت یكجا یا م ستمری حق
بیمه ،مبال ی را بهصــورت ســرمایۀ بیمهای برای آیندۀ فرزندان خود ذخیره میکند ،با ســایر اقســام
اعمال حقوقی مقای سه کرد .حال آنکه ا ستفادهکنندگان از سرمایۀ بیمه ،هیچکدام به رضایت خود را
ً
به قرارداد مذکور اعالم نداشتهاند و اساسا نیازی به رضای ایشان وجود ندارد.
توجه به این نکته که در تمام موارد تعیین دقیق ذینفع ثالث موردن یاز نیســـت ،نیز این ا یده را
تقو یت میکند که نمیتوان مبنای عامی ارا ئه داد .در حقوق انگلی الزم نیســـت که ثالث ذینفع
بهطور کامل تعیین شــود :کافی اســـت نام او در قرارداد ب یا ید؛ عضــوی از گروه باشـــد یا دارای
و یژگیهای معینی باشد (بند ( 1 )8قانون  .)1333ازاینرو عباراتی همچون متصرفان مشاع ،وارثان
یا مالکان آینده یا مالکان امالك شــماره  1تا  8خیابان اقاقیا کافی خواهد بود که اعطای حق به ثالث
محقق شود .همچنین نیازی نی ست که ثالث موردنظر به هنگام تعهد قراردادی به سود او زنده باشد
و میتوان برای طفل متولد نشــده (حمل) یا نســلهای آینده ســودی را در ضــمن قرارداد لحاظ کرد
(ایلیوت و کو یین .)137 :2111 ،واقعیتی که در ع مل در قرارداد بی مۀ عمر بهشــرط فوت محقق
ارداد بیمهگر و بیمهگذار شــرط میشــود که با فوت بیمهشــده،
میشــود .بدینصــورت که ضــمن قر ِ

بیمهگر در قبال حق بیمۀ دریافتی ،سرمایۀ بیمهای مورد قرارداد را به بازماندگان بیمه شده (یا ذینفع
قراردادی دیگر) بپردازد .در این حالت هیچ بعید نی ست که برخی بازماندگان در زمرۀ افرادی با شند
ً
که به هنگام انعقاد قرارداد وجود نداشتهاند و بعدا متولد شدهاند.
ازاینرو باید معتقد شوید که قراردادهایی که بهنفع اشخاص ثالث منعقد می شوند ،برای اعتبار
نیازمند «رضــایت» ایشــان هســتند .مگر اینکه قانون ،عرف یا قرائن قبلی رابطۀ متعهدله قراردادی با
ثالث ُمابت عدم نیاز به رضــای او برای اعتبار و الزماالجرا بودن قرارداد باشــد .بدیهی اســت که در
فرض نیاز به رضایت ثالث ذینفع ،این رضایت میتواند با «فعل» یا «قول» او محقق شود و در این
روند البته سکوت او کافی نخواهد بود ،مگر اینکه با قرائنی همراه باشد.
در مورد قراردادهایی که ر ضایت ثالث برای اعتبار قرارداد به سود او موردنیاز نی ست یا شرایو
خاص ـی برای اعالم رضــایت او و اســتفاده از آثار قراردادی وجود دارد ،باید در تحلیل رابطۀ طرفین
قرارداد  -با همدیگر و با ثالث -به ماهیت رابطه و بهو یژه قانون خاص حاکم بر آن توجه دا شت .هر
مبنایی که برای توجیه تعهد به سود ثالث ارائه شود نمیتواند نافی حق او به تقاضای اجرای مستقیم
قرارداد به سود خو یش و در صورت امتناع متعهد ،طرح دعوای قراردادی بر علیه او با شد .حقی که
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تنها مقررات و ایدههای مدرن از پ ِ معتر ضان و مخالفان آن برآمدهاند و علیاال صل نباید حقی را
که بهسختی بهدست آمده ،به آسانی از دست داد!
 .3آثار تعهد به سود ثالث
اگرچه اصل مسئله بهرسمیت شناختن حقوق قراردادی برای یك فرد در ضمن قراردادی که هیچ
دخالتی در انعقاد آن ندا شته ،با ایرادات عمدهای روبرو بوده که برخی از آنها ت شریح شد .اما اگر
پایان منازعه مســاوی با پاســخ مابت به این نهاد و پذیر آن باشــد ،تنها باید آن را زمانی مفید و
« کاربردی» دانســـت که با حق ثا لث بر اجرای قرارداد همراه باشـــد .بههمین دل یل در بیشتر
ُ
ســیســتمهای حقوقی که تعهد به ســود ثالث را پذیرفتهاند ،خواه بهموجب قانون یا عرف و یا رو یه
ق ضائی ،حق اجرای قرارداد برای ثالث بهعنوان مکمل نهاد تعهد قراردادی به سود ثالث بهر سمیت
شناخته شده است .در بررسی این امر و آثار دیگر تعهد مذکور باید جایگاه قانون جدید انگلستان را
ً
برج سته کرد که در آن برای ثالث ذینفع حق اجرای م ستقیم قرارداد شنا سایی شده و قواعد ن سبتا
مدرنی ،که هیچ تناســبی با مفهوم تاریخی دکترین «شــخصــی بودن قراردادها» و « ِع َوض» ندارد،
معرفی و الزماالجرا شناخته شده است.
پیش از بررسی این موضوع ،باید تأکید کرد که قراردادها ممکن است که در حالت عادی دارای
منافع م ستقیم یا غیرم ستقیم برای افرادی با شد که در انعقاد آن نقش ندا شتهاند :برای ماال ،قرارداد
اهالی یك کوچه با فردی که بهعنوان «شبگرد» امنیت کوچه را تأمین کند ،دارای منافعی برای ساکنان
کوچۀ همجوار ا ست ،بدون اینکه آنها نق شی در قرارداد مذکور دا شته با شند یا تعهدی به پرداخت
عوض کن ند .بههمین نحو ،قرارداد یك ه تل برای ای جاد پارکی نگ بزرگ در محوطۀ ه تل ،بهطور
غیرمســتقیم اماکن تجاری همجوار را نیز منتفع ســـاخته و موجب باال رفتن قی مت آن ها و راحتی
مالکان و م شتریان و  ...می شود .اما هیچک در این موارد در مقام تحلیل م سئله در قالب تعهد به
ســود ثالث برنمیآید .ازآنرو که یکی از ارکان عمده برای تحقق نهاد مذکور ،یعنی «قصــد تعهد به
سود ثالث» موجود نیست .بنابراین بررسی آثار و امکان قائلشدن اختیار برای ثالث بهمنظور اجرای
حقوق قراردادی بعد از تشخیص ماهیت قضیه است (بلوم .)663 :2111 ،در ماالهای فوقالذکر
نمیتوان درصــورت فســخ قرارداد یا عملی نشــدن آثار آن به هر دلیل از ثالث انتظار داشــت تا برای
پاسداشت حقوقی که هیچوقت تحصیل نکرده ،قیام کند.
در این گفتار رو جداگانهای برای مطالعۀ آثار تعهد قراردادی به ســود ثالث در پیش میگیریم
و آن بیان ا صول حاکم بر آثار این نهاد در فرازهای جداگانه ا ست که به شرح زیر میآید .در ضمن
مباحث بررسی تطبیقی نیز بهعمل خواهد آمد.
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ثالث ذینفع از زمان انعقاد قرارداد
3ـ .1ایجاد حق ِ

با توجه به اینکه در تعهد قراردادی به ســود ثالث قراردادهای جداگانهای (میان طرفین عقد باهم

و با ثالث) منعقد نمی شود و رابطۀ اطراف قرارداد را باید ضمن عقدی واحد بررسی کرد ،این مسئله
مطرح میشــود که آیا حقوق قراردادی ثالث از زمان انعقاد قرارداد بهوجود میآید یا بعد از قبول
قرارداد از ســوی او اســت که وی مســتحق میشــود .تعیین تکلیف ازآنرو دارای اهمیت اســت که
درصــورت قائلشــدن به ایجاد فاصــله میان انعقاد عقد و اســتحقاق ثالث باید معتقد شــود که حق
تعهد شده به سود ثالث ،ابتدا در دارایی متعهدله (م شروطله) وارد شده و سپ با قبول ثالث  -و
ً
احتماال تحقق پارهای شرایو -به وی انتقال خواهد یافت .پذیر این نظر مستلزم آن خواهد بود که
در صورت ور شک ستگی یا مرگ متعهدله ،با دخالت مدیر ت صفیه ،طلبکاران و یا ورثه ،و صول حق
ثالث ولو با قبول او دشوار و در مواردی غیرممکن شود.
تحلیل حقوقی نیز نادرستی این پنداشت را اثبات میکند :هدف آن است که بهطور مستقیم سودی
به ثالث برســد و از این حیث باید به قصــد طرفین عقد احترام گذاشــت .وانگهی ،مواردی از تعهد
قراردادی به سود ثالث وجود دارد که در آن ر ضایت ثالث یا نمایندۀ او شرط تحقق و اعتبار قرارداد به
سود او نی ست .در این موارد نیز نباید تعیینتکلیف ثالث ن سبت به حقوق اختیاری اعطا شده به او را
منوط به دلخواه اشــخاص دیگری کرد که در شــرایو انعقاد قرارداد حضــور نداشــتهاند و ســعی در
سنگاندازی و ممانعت از حصول مقصود طرفین قرارداد  -بهو یژه شرطکننده -ه ستند .بنابراین ،تنها
رد ثالث ،آن هم در مواردیکه ر ضای او شرط تابیت حقوق او ن سبت به قرارداد دیگران ا ست ،سبب
خواهد شــد که این حقوق به وی انتقال ن یابد و دارندگان انتفاع  -در فرض رد ثالث -تنها میتوان ند
درصورت تأخیر نامتعارف او برای اجبار وی به تعیین تکلیف از طریق دادگاه اقدام کنند.
باید توضیح داد که میان ایجاد حقوق به سود ثالث و « ُمکتسب» محسوب شدن حقوق از ناحیۀ
وی تفاوت وجود دارد .حق ثالث ن سبت به قرارداد دیگران ،به شرحی که آمد ،از زمان انعقاد قرارداد
به وجود میآید؛ اما جز در موارد ا ستانائی همچون بیمۀ عمر که در آن ر ضایت ا ستفادهکنندۀ شرط
اعتبار قرارداد به سود او نی ست ،حقوق قراردادی ثالث از زمانی ُمکت سب مح سوب می شود که وی
بهص ـراحت رضــایت خو یش را به قرارداد اعالم داشــته یا بهطور متعارفی بتوان از اوضــاعواحوال و
قرائن استنباط کرد که ثالث به قرارداد مذکور اتکا کرده و متعهد نیز از این اعتماد ،اطالع داشته است
َ(مكکندریك.)113 :2111 ،
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3ـ .2قراردادی بودن حقوق ثالث
تردید در آن است که ثالث باید برای وصول حقوق خود به قرارداد استناد کند یا مجبور است راه
طوالنی مسؤولیت مدنی را برای رسیدن به آنچه در قرارداد به سود او تعهد شده ،طی کند .این تردید
در حقوق کامنال و رومی -ژرمنی بدینصــورت حل شــده اســت که ثالث حق اســتناد به قرارداد را
دارد و البته او میتواند به قواعد عام مســؤولیت نیز متمســك شــود .درصــورت انتخاب راه دوم،
مس ـئلهای دیگر بروز میکند :کدام اص ـول او را در این راه مســاعدت خواهند کرد .شــاید اعتماد به
ُ
ح سننیت دیگران و «قاعدۀ اح سان» بهکار گرفته شود و یا ناتوانی از اجبار متعهد به اجرای تعهد و
در نتیجه نداشتن هیچ حق دیگری نسبت به قرارداد دیگران (فسخ و مطالبۀ خسارت قراردادی و )...
وجدان بیدار قاضی را ارضا کند که او را در رسیدن به حق مشروعا  ،که حاال بهطور ضمنی آن را
به سود خو یش پذیرفته است ،یاری کند.
قراردادی بودن حقوق ثالث دارای یك نتیجۀ غیرمستقیم نیز هست و آن اینکه علیاالصول اعالم
رضایت ثالث برای اعتبار تعهدات قصد شده به سود او ضرورت دارد .چنانچه بررسی خواهد شد،
رضایت ثالث عالوهبر اینکه باید اعالم شود ،باید بهوسیلهای مناسب به متعهد  -و درصورت امکان
به متعهدله -ابال شود و یا اتکای او به محتوای قرارداد بهگونهای دیگر اثبات شود.
3ـ .3یکسانی تعهد قراردادی به سود ثالث و شرط بهنفع ثالث از حیث آثار
این ایده بهنوعی در تمام نظامهای حقوقی تقو یت شــده اســت که از حیث اســتحقاق ثالث و
حقوق حاکم بر این مرحله تفاوتی وجود ندارد و بههمین خاطر واژۀ  Stipulatorدر مفهوم عام آن
هم شــامل مواردی اســت که یکی از دو موضــوع معامله  -یا تنها موضــوع مادی قرارداد در عقود
غیرمعوض -به سود ثالث تعهد شده با شد یا در ضمن عقدی که طرفین برای خود منعقد میکنند،
شرطی نیز بهنفع ثالث مقرر شود.
3ـ .4اختیار رد حق از سوی ثالث
بهنظر میر سد این اختیار مطلق ا ست و حتی در مواردیکه ر ضایت ثالث برای اعتبار تعهد به
سـود او موردنیاز نیسـت ،ثالث میتواند بهطور صـریح نفع مقرر برای او را به هر دلیلی که ربطی به
طرفین عقد یا داور رابطه ندارد ،رد کند .این توج یه ازآنرو با ید مورد پذیر قرار گیرد که ثالث را
نباید در معرض «منت» قرار داد و باید به او حق داد که حتی با وجود نیاز شــدید به قراردادی که به
ســود او در جریان اســت ،از پذیر آن امتناع کند .البته در مواردیکه نیاز ثالث به حد «اضــطرار»
رسیده باشد ،شاید بتوان قبول قرارداد را به او تحمیل کرد؛ هرچند رو یه قضائی خاصی در این مورد
رد سطح جهانی شکل نگرفته و قضیه محل تردید بوده و بررسی دقیق آن جالب خواهد بود.
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3ـ .7اختیار ثالث در اجرای مستقیم قرارداد
در این مورد حقوق ک شورهای مختلف در ضمن مباحث قبلی بررسی شده است و به اختصار
به آن خواهیم پرداخت .از بعد تطبیقی در حقوق آمری کا ،بنابر بند  811بازنو یســی (دوم) ،ثالث
ذینفع حق اجرای م ستقیم قرارداد را تا آنجایی که به سود او ا ست ،خواهد دا شت .بهمحض اینکه
سود بهعنوان حق ُمکت سب برای ذینفع مح سوب شد ،او حق اجرای م ستقیم آن را علیه متعهد دارا
میشود و درصورت امتناع او اختیار اقامۀ دعوا علیه او خواهد داشت.
در فرض امتناع متعهد و ناتوانی او از پرداخت ،اگر ذینفع بودن ثالث به رایگان باشــد ،رابطۀ او
با متعهدله (مشــروطله) فاقد ِعوض اســت .بنابراین ذینفع حق ادعا علیه او را در فرض ناتوانی از

و صول حق خود از متعهد نخواهد دا شت .اما اگر ذینفع در رستۀ ب ستانکاران با شد ،او در صورت
موفق نبودن در ادعا علیه متعهد این حق را خواهد داشت که علیه متعهدله طرح دعوا کند.

بنابر بند  811بازنو یس ـی (دوم) ذینفع بههیچ عنوان درصــورت امکان مطالبۀ حق علیه متعهد،
نمیتواند آن را از متعهدله بازخواســت کند و شــخص اخیر تنها بهعنوان کفیل 1برای متعهد اصــلی
شــمرده میشــود که درصــورت ناتوانی او مســؤول پرداخت مابقی تعهداتی اســت که ثالث ذینفع
مطالبه میکند.
در حقوق فرانســه ،مســتنبو از قســمت اخیر ماده  1121ق.م.ف با اعالم اراده ثالث بر تمایل به
ا ستفاده از حقوق قراردادی اعطایی در عمل این حقوق « ُمکت سب» مح سوب می شود و ثالث حق
اجرای مستقیم آن را مییابد.

در مورد اینکه حقوق قراردادی چه زمانی بهعنوان ُمکت سب مح سوب می شود ،نظرات متعددی

وجود دارد؛ برخی حقو قدا نان ز مان انع قاد قرارداد و برخی دیگر ز مان قبول ثا لث را مالك قرار
دادهاند .در این مورد با ید توضــیح داد که اگرچه حقوق ثالث بر مبنای قرارداد محقق میشــود و
تردیدی در این زمینه وجود ندارد ،اما زمان اکتساب نهائی حقوق قراردادی را باید زمانی دانست که
ثالث
ثالث رضــایت خود ار به قرارداد اعالم میدارد .اثر این اعالم رضــایت ازجمله این اســت که ِ
ذینفع حق رد قرارداد را از دست میدهد.
بند ( 811 )8بازنو یســی (دوم) در این مورد تعیینتکلیف قطعی میکند و اکتســـاب حقوق را
درصورت تحقق یکی از سه شرط زیر محقق میداند:
 ذینفع بهدرخواست یکی از طرفین رضایت خود را به قرارداد اعالم دارد. ذینفع حقوق قراردادی خود را مطالبه کند.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Surety.
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 با انجام فعلی نشـــان دهد که قرارداد برای او اهم یت دارد و او بدان تک یه کرده و بهعبارتمتداول روی آن حساب باز کرده است.
م سئلهای که طرح آن منا سب بهنظر میرسد ،این ا ست که اگر ثالث رضایت صریح خود را به
قرارداد اعالم ندارد و دلیل آن ناآگاهی از شرط قراردادی یا عدم اهلیت او با شد ،چگونه باید حقوق
وی را حفظ کرد؟ در این مورد حقوق بیشتر کشورها ساکت هستند و قانون  1333نیز حکم روشنی
ندارد؛ با اینحال بهنظر میر سد که دادگاه یا محکمۀ داوری در مقام ر سیدگی به اختالف ،ر ضایت
او را استنباط خواهد کرد و درصورت عدم اهلیت و نداشتن نمایندۀ قانونی بهجای او تصمیم خواهد
گرفت .در فرضی که اعتماد ثالث به قرارداد قابلا ستنباط نبا شد ،ادعای او بر اعتماد تنها در صورتی
مورد پذیر قرار خواهد گرفت که قرائن کافی بر آن موجود باشــد .بهو یژه دادگاه یا محکمۀ داوری
میتواند در تعیینتکلیف این نکته را موردتوجه قرار دهد که طرفین قرارداد  -بهخ صوص متعهد -از
اعتماد و اتکای ثالث به قرارداد اطالع داشــتهاند .در فرض اثبات این اعتماد بعد از منتفیشــدن
اجرای قرارداد به ســود ثالث ،دادگاه یا داور میتواند متعهد را به جبران متناســب خســارات ذینفع
ثالث محکوم کند.
3ـ .6بررسی اختیار فسخ قرارداد توسط طرفین
در اینکه آیا طرفین قرارداد با وجود تصریح به اعطای حقوق قراردادی به سود ثالث در ضمن آن
حق ف سخ قرارداد را دارند یا نه ،میان حقوقدانان اختالفنظر و جود دارد .از ُبعد نظری میتوان به دو
شیوۀ متفاوت استدالل کرد :از یكسو ،بهدلیل انعقاد قرارداد در رابطۀ طرفین و عدم دخالت ثالث در
مرحلۀ انعقاد آن باید به طرفین عقد مذکور ،همانند ســایر قراردادها این حق داده شــود که بتوانند
ً
قرارداد خود را فسخ یا اقاله کنند .زیرا دخالت ثالث که صرفا با ارادۀ طرفین انجامگرفته ،نباید سبب
آن شود که تصمیم ارادی فعلی (ذینفع قرار دادن ثالث) مانع از تصمیم ارادی بعدی (فسخ قرارداد
بنابر شرط ف سخ قبلی یا حدوث موجبات بعدی ف سخ یا اقاله بدون دلیل آن از سوی طرفین عقد)
شــود .این ایده با ظاهر قواعد و اصــول پذیرفتهشــده نیز مطابقت دارد :اگر عقد در رابطۀ طرفین آن
مؤثر اســـت و نســبت به اشــخاص ثالث  -چه از جنبۀ مابت و چه منفی -فاقد اثر اســـت ،این
محدود یت منطقی و تاریخی بر ارادۀ طرفین (اینکه نتوانند برای دیگران قرارداد منعقد کنند) نبا ید
محدودیتی غیرمنطقی بر ای شان تحمیل کند (اینکه اختیار ف سخ قرارداد منعقد شده برای خو یش را
نداشته باشند).
تحلیل مذکور اگرچه در وهلۀ اول جالب و عقلپ سند بهنظر میر سد ،اما توهمی بیش نی ست:
جاییکه طرفین با ارادۀ خو یش تعهدی را به سود ثالث در قرارداد خو یش میکنند ،باید به آثار تعهد
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ً
خو یش  -که همانند سایر عقود ،لزوما نا شی از ارادۀ م ستقیم آنان نی ست -نیز توجه دا شته با شند.
ازاینرو توجه به مبانی عدالت و ان صاف ایجاب میکند که طرفین قرارداد مذکور با محدودیتهایی
روبرو شوند که در قرارداد بین ایشان و بدون دخالت منافع مستقیم دیگران مطرح نیست .فقو از این
طریق اســت که میتوان تأثیر دخالت منافع ثالث در ماه یت قرارداد را ادعا کرد .وگرنه چه تفاوتی
وجود دارد که تعهدی به سود ثالث شکل نگیرد یا اینکه ق صدکنندگان چنین قراری ،در هر زمان که
تمایل پیدا کنند ،حق فسخ آن را داشته باشند.
هریك از دو دیدگاه ،جنبههایی از واقعیت را دارا ه ستند ،اما تمام حقیقت را شامل نمی شوند:
اگر تقدس ارادۀ طرفین را بتوان با عمل ارادی خود ای شان محدود و حتی منع کرد ،در آن صورت چه
تضــمینی برای اصــل بنیادین آزادی ارادهای وجود دارد که هر روز با محدودیتهایی از ســوی مقنن
روبرو میشــود .اگر قانون برای ن یازهای اجتماعی میتواند این اخت یار را از طرفین بگیرد که برای
خود تعیینتکلیف کنند ،نباید ارادۀ ایشــان را عامل تحدید اعمال ارادی کرد .ایدۀ مقابل که طرفین
باید نوعی محدودیت را به هنگام تعهد به سود ثالث احساس میکردند نیز قوی است .ضمن اینکه
محدودیت ارادی افراد در قبال همدیگر را میتواند در تمام قراردادها دید و نباید آن را در موقعی که
َ
حقوق قراردادی ثالث مطرح میشود ،علم کرد.
شاید بهدلیل ایجاد تعادل میان دو ادعا ا ست که در حقوق داخلی ک شورها ،مرز و نقطۀ شروعی
برای محدودیتهای طرفین عقد از حیث حق ف سخ و اقاله درنظر گرفته شده ا ست .در حقوق آمریکا
با اعالم رضــایت ثالث به قرارداد (که چنانچه گفته شــد ممکن اســت به انحای مختلف ابراز شــود)
حقوق وی « ُمکتســب» محســوب میشــود .اثر ُمکتســب بودن حقوق آن اســت که پ از آن طرفین
قرارداد حق هرگونه ت ییر و تبدیلی را در محتوای قرارداد از د ست میدهند .بنابراین اکت ساب حقوق به
مفهوم قصد ثالث برای استفاده از مزایای آن و نافی حق ل و یا اقالۀ طرفین عقد خواهد بود.
در مورد امکان فســخ یا اقالۀ حقوق ذینفع ثالث ،ماده  811-8بازنو یس ـی (دوم) حقوق قرارداد
مقرر میدارد ،متعهد و متعهدله حق انحالل قرارداد یا تعدیل تعهدات آن را تنها در صورتی بهد ست
میآورد که اخطاریه عدم امکان اســقاط یا تعدیل را از ثالث دریافت نکرده باشــد یا ثالث تقاضــای
اجرای حقوق را بهنفع خو یش نکرده باشد.
در حقوق انگلی  ،بخش دوم قانون  1333به بحث از اقاله و فســخ قراردادی که در آن ســود
ثالث گنجانیده شده ،پرداخته است .بهموجب مقررات این بخش« ،اگر ثالث طبق بخش اول دارای
حقوقی برای اجرای شرطی در ضمن عقد با شد ،طرفین قرارداد نمیتوانند با توافق خو یش و بدون

مطالعه تطبیقی و تحلیلی مفهوم و جایگاه طرف ثالث قرارداد (حبیبی)

49

ر ضایت ثالث ،آن را اقاله کنند یا بهگونهای دیگر ت ییر دهند که ا ستحقاق او (ثالث) را از بین برده یا
دچار ت ییر کنند ،اگر:
الف .شخص ثالث رضایت خود را نسبت بهشرط مذکور به متعهد ابال کرده باشد.
ب .متعهد آگاه باشد که ثالث بهشرط اتکا (اعتماد) کرده باشد .یا؛
ً
 .عرفا بتوان اســتنباط کرد که متعهد پیشبینی میکرده که شــخص ثالث بهشــرط مذکور اتکا
کرده و در واقع روی آن حساب باز کرده است».
البته بنابر بند (الف) ( 2 )8همین قانون ،طرفین قرارداد میتوانند در ضــمن قرارداد خود ،حق
اقاله یا ت ییر شــروط ضــمنی آن را بدون اینکه نیازی به رضــایت ثالث باشــد ،شــرط کنند .چنانچه
مالحظه می شود ،مقررات جدید انگل ستان در این زمینه شباهت زیادی با مواد مقرر در بازنو ی سی
(دوم) دارد و در واقع تقلیدی از این مقررات است.
3ـ .7امکان استناد به دفاعیات قراردادی در مقابل ثالث
ازآنرو که حق ثالث ذینفع از قرارداد ناشــی میشــود ،ازاینرو محدود به همان دفاع یات
قراردادی اســت .در حقوق آمریکا ،این قاعده در بند  813بازنو یس ـی (دوم) منعک شــده و جز در
مواردی که اثبات شــود ،حقی مبرای از هرگونه عذر و بهانه به ثالث اعطا شــده باقی

خواهد بود1.

بنابراین حقوق ذینفع مقید به همان محدودیتهایی اســت که ذاتی هر قراردادی اســت .در حقوق
آلمان مطابق با ماده  881قانون مدنی این کشور« ،متعهد میتواند از تمام وسایل دفاعی که درنتیجه
عقد به او تعلق یافته اســت در برابر ثالث اســتفاده کند» .البته این حق شــامل اســتفاده از حق تهاتر
نمیشود (دکتر کاتوزیان.)126 :1838 ،
در حقوق انگلی  ،بنابر بخش ( 8 )2قانون « 1333برای متعهد در مقام دفاع از خود یا ا ستناد
به تهاتر هر چیزی که واجد شرایو زیر باشد ،قابلاستفاده است:
الف .ناشی از قرارداد یا در ارتباط با آن بوده و به شرط [تعهد به سود ثالث] ارتباط داشته باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بنابراین اگر طرفین در قرارداد خود تصریح کرده باشند که حقوق قراردادی ثالث محدود به معافیتهای قراردادی و
قانونی نیست ،در آن صورت این قید معتبر بوده و طرفین عقد علیاال صول نمیتواند در مقابل ثالث بههمان معاذیری
اســتناد کند که در مقابل طرف قراردادی خود دارای آن اســت .البته بهنظر میرســد که اگر در اثر رویداد حادثهای -
ازجمله اجبار متعهد به قبول شرط به سود ثالث بهطور خاص یا انعقاد قرارداد بهطورکلی -یکی از ارکان اساسی انعقاد
معامله نابود شــود ،در آن صــورت قید «تبری ثالث از وقایع مربوط به رابطۀ طرفین قرارداد» بیاعتبار بوده و تعهد به
سود ثالث با تمسك به قواعد عام حقوق قرارداد باطل خواهد بود.
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ب .بهنحوی باشــد که اگر متعهدله طرح دعوا کند ،متعهد بتواند از آن وســایل دفاعی یا تهاتر
استفاده کند».
این ماده تمام حقوق دفاعی در برابر متعهدله را در مقابل ادعای حق ثالث نیز قابلاســتفاده
میداند َ(مكکندر یك .)113 :2111 ،البته بهنظر میرســد که اســتناد به تهاتر در برابر ثالث تنها
در صورتی می سر ا ست که در رابطۀ میان متعهد و ثالث دین و طلبی موجود با شد (متعهد از ثالث
طلبکار باشد) .وگرنه به استنباط از قواعد عام قرارداد نمیتوان به متعهد اختیار داد تا نسبت به طلبی
که از متعهدله قراردادی دارد ،در مقابل ثالث ادعای تهاتر کند.
البته دفاع بر مبنای تقلب یا تدلی متعهدله از ســوی متعهد ،هیچگونه مســؤولیتی به ذینفع
ثالث تحمیل نمیکند .همچنین جز در صورت ت صریح م ایر در قرارداد ،متعهد نمیتواند در مقابل
ثالث به دفاعیاتی متوســل شــود که مختص به رابطۀ ایشــان اســت (بلوم .)677 :2111 ،مال اینکه
ادعا کند ،متعهدله از بابت معاملۀ دیگری مبل ی به او بدهکار است.
3ـ .1یکسانی آثار قرارداد به سود ثالث با قرارداد معمول
سرانجام باید گفت که قرارداد به سود ثالث از حیث تمامی آثار ،ازجمله مبادلۀ عوضین ،مطالبۀ
ً
حقوق و  ...همانند سایر عقود ا ست و ا سا سا دلیلی وجود ندارد که دخالت ثالث آن را تابع قواعد
جداگانهای کند .تنها تفاوت  -که ماهوی نیســت -در این اســت که بهجای تأدیه تمام یا برخی از
تعهدات در قبال متعهدله ،برحسب مورد ،این امر در مقابل ثالث انجام میگیرد.
نتیجهگیر ی
تحوالتی که در سی ستمهای مختلف حقوقی روی داده ا ست ،مؤ ید آن ا ست که دیگر نمیتوان
ثالث را که نفعی برای او در قرارداد از ســوی طرفین درنظر گرفته شـــده اســـت ،نســبت به عقد
«بیطرف» محسوب داشت .برخالف نظر عدهای که عبارت « شخص ثالث» را از حیث عدم تأثیر
وی در قرارداد دیگران نامناسب دانسته و استفاده از واژۀ «غیر» را پیشنهاد کردهاند ،باید معتقد شوید
بهلحاظ اینکه در بیشتر موارد ،شخص ثالث رضایت بعدی خود را به قرارداد اعالم میدارد و همین
امر موجب اکتســاب حقوق از ســوی او میشــود ،ازاینرو باید او را با عنوان خاص «طرف ثالث
قرارداد» خطاب کرد .زیرا هیچ تحلیلی منا سبتر از این نی ست که شخ صی که ن سبت به قرارداد
بیگانه بوده ،اما قصــد طرفین قرارداد را به ســود خود احترام گذاشــته و بر آن ُمهر تأیید زده اســت در
ِ
قالب ساختاری خاص ،و البته قراردادی ،بهعنوان ذینفع مح سوب شود .با این تحلیل ایرادات زیر
مرتفع خواهد بود:
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 طرفین قرارداد حق خواهند دا شت که قبل از ر ضای ثالث به قرارداد آن را ف سخ یا اقاله کنند.زیرا قرارداد به ســود ثالث یا شــرط ضــمن عقد بهنفع او اگرچه از لحظه وقوع توافق میان طرفین
قرارداد بهوجود میآید ،اما فعلیت و بهتعبیر حقوق کامنال « ُمکتسب شدن» آن تنها زمانی است
که ثالث ر ضای خود را به آن اعالم دارد .بنابراین تا آخرین لحظه باید به ارادۀ بعدی طرفین عقد
اصــلی احترام گذاشــت و بعد از ابال رضــای ثالث یا انجام فعلی در تمســك به قرارداد ،این
احترام را بهنفع ارزشی عادالنهتر که عبارت از رضایت شخص به قراردادی که بدون ارادۀ او ،اما
به سود  ،منعقد شده است ،کنار گذاشت.
 بعد از اعالم ر ضای ثالث ،خواه بهطور صریح یا ا ستنباط متعارف آن از اعمال وی یا متعهدً
قرارداد ،باید برای او حق اجرای مســتقیم قرارداد را شــناخت .در این وضــعیت ،ثالث عمال در
موقع یت متعهدله قرار میگیرد و دارای همان حقوق و محدو یت هایی اســـت که او داراســـت.
حداقل حقوق کامنال (قوانین موضوعۀ انگلی و بازنو ی سی (دوم) حقوق قراردادی آمریکا) در
این مورد آنقدر صریح است که نیازی به استدالل اضافی نمیماند.
 پذیر این نظر ،مواردیکه تعهد یكطرفهای به ســود ثالث قصــد میشــود را بهراحتی توجیهمیکند .چه ،توافق دو طرف خصوصیتی ندارد که نتوان برای یك شخص بهتنهایی این اختیار را
داد که با تصــرف در حقوق مالی خود به ســود دیگری تعهدی کند و رضــایت ثالث برای اعتبار
ارادۀ ای قاعی او موردن یاز نباشـــد .در واقع آنچه طبق این نظر یۀ ثالث را از قرارداد اصــلی جدا
میکند و به او عنوان «طرف ثالث قرارداد» میبخ شد ،آن است که او به هنگام «تالقی قصد دو
طرف قرارداد یا قصد ایقاعی متعهد به سود او» نقشی در عمل حقوقی ندارد .این امر نافی لزوم
رضــایت بعدی او برای اعتبار تعهدات انجامگرفته به ســود او نیســت .بنابراین یكنفر بهتنهایی
میتواند به سود ثالث تعهدی کند و ثالث نیز دارای این حق خواهد بود که با پذیر و اکت ساب
ً
حقوق راجع به آن از متعهد ،اجرای تعهد را مطالبه کند .دقی قا بههمین دل یل که وی در زمان
«تالقی ارادهها در عقود و قصــد تعهد در ایقاع» حضــور نداشــته ،بنابراین اعمال ارادی طرفین
نمیتواند تعهدی به او تحمیل کند .اما چنانچه گفته شــد ،تعهد به ســود او با شــرایو مذکور
قابلپذیر خواهد بود.
در مورد قراردادهایی که بدون رضایت فعلی ثالث به سود او منعقد میشوند و برای اعتبار بعدی
آنها نیز نیازی به رضایت ثالث وجود ندارد ،این تحلیل در وهلۀ اول با مشکل روبرو میشود .برای
م اال ،در قرارداد بی مۀ عمر که ب نابر عرف بی مهای و قوانین بی مۀ کشــورها ن یازی به رضـــا یت
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کنندگان از ســرمایه بیمهای وجود ندارد ،چگونه میتوان ثالای را بهموجب قرارداد ذینفع
اســتفاده
ِ

شمرد ،حال آنکه هیچ نقشی در قرارداد نداشته و رضایت او هم موردنیاز نیست.
ً
گذ شته از اینکه این د سته از قراردادها کامال ا ستانائی و محدود ه ستند .در تحلیل ماهیت آنها
نیز باید معتقد شوید که ارادۀ قطعی طرفین بر انتخاب ای شان بهعنوان ذینفع قرار گرفته و حق ت ییر
ذینفع تا آخرین لحظات پشــتیبان بیمهگذار در حالتی اســت که به هر دلیل از تصــمیم ارادی خود
منصــرف شــود .ازاینرو اگرچه رضــایت ثالث در این دســته از قراردادها شــرط نیســت ،اما دو حق
استانائی برای بیمهگذار از یكسو و استفادهکننده از سوی دیگر شناخته شده است:
 بی مه گذار میتوا ند تا آخرین لحظات زندگی یا پا یان موعد قراردادی یا انت قال بی مه نا مه،برح سب مورد ا ستفادهکننده را ت ییر داده و شخص دیگری را جایگز ین وی کند؛ مگر اینکه در
ضمن قرارداد الزامآوری استفادهکننده را تعیین کرده باشد که در این صورت قابلعدول نیست.
 اســتفادهکننده قراردادی نیز میتواند قرارداد بیمۀ عمری را که به ســود او منعقد شــده ،در هرزمانی ،از لحظه انعقاد و دوران اســتمرار آن «رد» کند؛ اگرچه این حق بهطور صــریح در قوانین
بیمه بهرســمیت شــناخته نشــده ،اما درصــورت رد اســتفادهکننده باید فعل او را ِاعمال اختیاری
حقی دان ست که بر مبنای قواعد عام حقوق قرارداد و ا صول عدالت و ان صاف تردیدی در نفوذ

آن وجود ندارد.
ً
بهعنوان آخرین رهیافت باید پذیرفت که شخص ثالث ،لزوما و همیشه خار از قرارداد نبوده و
میتوان در مواردی وی را یکی از طرفین قرارداد محسوب داشت که میتواند از آثار مستقیم عقد
منتفع شود.

۵3

)مطالعه تطبیقی و تحلیلی مفهوم و جایگاه طرف ثالث قرارداد (حبیبی
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