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مقدمه

از سویی یکی از اصول پذیرفتهشدة قراردادها ،اصل لزوم وفای به عقد و عهد است .چنانچه
شخص متعهد در اثر همکاری یا تحریک شخص ثالث از انجام تعهدات قراردادی خویش
سر باز زند و تعهد خود را نقض نماید ،در مقابل متعهدٌله مسئولیت قراردادی دارد .از سوی
دیگر اصل بر اثر نسبی قراردادهاست و تعهدات ناشی از قرارداد اصوالً نمیتواند گریبانگیر
اشخاص ثالث گردد .اصل مزبور در ماده  6611قانون مدنی فرانسه و بلژیک و نیز ماده 136
قانون مدنی ایران منعکس شده است .بهموجب ماده  6611قانون مدنی فرانسه و بلژیک که
دارای متن یکسانی هستند« ،قراردادها فقط نسبت به متعاقدین اثر دارند؛ آنها به حقوق
اشخاص ثالث خلل وارد ننموده و فقط در مورد مقرر در ماده  6616به نفع شخص ثالث
خواهند بود» .بهموجب ماده  136قانون مدنی ایران نیز «معامالت و عقود فقط درباره طرفین
متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده .»691
در مواردی ممکن است ،شخص ثالث در نقض تعهدات قراردادی به متعهد قرارداد
کمک رساند .حال مسئله این است که آیا این همکاری میتواند موجب مسئولیت مدنی
شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی گردد.
این جستار در صدد است ضمن تبیین مسئولیت مدنی شخص ثالث در فرض
همکاری وی در نقض قرارداد در نظامهای حقوقی فرانسه و بلژیک ،دیدگاه حقوق ایران را
در این زمینه بررسی نماید .در این راستا ابتدا مبانی مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث
در نقض تعهدات قراردادی مطالعه میشود .سپس شرایط تحقق مسئولیت مدنی شخص
ثالث و نیز آثار مسئولیت مدنی وی بررسی خواهد شد.
 .4مبناي مسئوليت شخص ثالث
 .4-4مبناي مسئوليت در حقوق فرانسه و بلژيک

در حقوق فرانسه ( )Viney, 1989, pp.367-368; Mazeauds et Chabas, 1985, p.376و بلژیک
()Dubuisson, Callwaert, De coninck et Gathem, 2009, p.112; Bar et Alter, 2006, p.112
در خصوص امکان طرح دعوی توسط متعهدٌله ،علیه ثالثی که در نقض تعهدات قراردادی با
متعهد همکاری نموده ،تردیدی نیست و دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک آن را
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پذیرفتهاند .در حال حاضر مبنای اصلی دعوی مزبور در هر دو نظام حقوقی فرانسه
(Buffelan-lanore, Yvaine et Larribau-terneyre, 2010, p.387; Malaurie, Aynès et Stoffel-
;Munck, 2009, p.410; Colin, Capitant et Julliot De la Morandière, 1966, pp.281-282
Bénabent, 1995, pp.139-140; Raynaud, Aubert et Savaux, 1999, p.31, Terré, Simler et
 )Lequette, 1996, p.389; Larroumet, 2007, p.880و بلژیک ()Dupont, 2013, pp.65-66

قابلیت استناد قرارداد در مقابل اشخاص ثالث است .البته مبانی دیگری نیز در حقوق فرانسه،
در این خصوص ،ارائه شده که از جمله میتوان به نظریه سوءاستفاده از حق و نظریه جهت
نامشروع یا خالف اخالق اشاره نمود .لیکن نظریات مزبور توفیق چندانی نداشتهاند

( Cf.

 .)Wintgen, 2004, pp.166-167درهرحال قابلیت استناد قرارداد ،موجب ممنوعیت همکاری
عامدانه اشخاص ثالث با متعهد ،بهمنظور نقض قرارداد است؛ بنابراین اگر اشخاص ثالث
عامدانه و آگاهانه در نقض تعهدات قراردادی شرکت نمایند ،مسئول خواهند بود .درواقع،

همکاری شخص ثالث در نقض تعهدات قراردادی نوعی تقصیر غیرقراردادی 6نسبت به
متعهدٌله زیاندیده است و همین امر موجب مسئولیت اوست

(Mazeauds et Chabas, 1985,

;p.376; Colin, Capitant et Julliot De la Morandière, 1966, p.282; Bénabent, 1955, p.139
 .)weill et Terré, 1980, p.602همچنین با توجه به اینکه آثار مستقیم قرارداد فقط مربوط به

طرفین قرارداد است ،نوع مسئولیت شخص ثالث ،غیرقراردادی است

( Duclos, 1984,

p.200; Mazeauds et Chabas, 1985, p.376;Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, 2009,
 .)p.410; Raynaud, Aubert et Savaux, 1999, p.31; Marty et Raynaud, 1998, p.285به همین

دلیل برخی از حقوقدانان فرانسه ( )Larroumet, 2007, p.880و نیز بلژیک

(Tordoi, 2006,

 )p.31, référence n°56به مواد  6331و  6333قانون مدنی فرانسه و بلژیک بهعنوان اساس
مسئولیت شخص ثالث استناد نمودهاند .ماده  6331قانون مدنی فرانسه و بلژیک در مقررهای
مشابه بیان میکنند« :هر فعل انسانی که سبب زیان به دیگری است ،کسی را که در اثر
تقصیر وی زیان به بار آمده ،ملزم به جبران زیان مینماید» .1ماده  6333قانون مدنی این دو
کشور نیز بیان میدارد« :هر شخصی مسئول خساراتی است که منتسب به اوست ،خواه این
خسارات به سبب فعل عمدی او بهبارآمده باشد ،خواه به سبب بیاحتیاطی یا بیمباالتی

او» 3.البته یکی از حقوقدانان برجسته فرانسه به نام دموگ از مسئولیت قراردادی شخص
ثالث سخن گفته است با این استدالل که از روزی که شخص ثالث با آگاهی از قرارداد به
انکار آن کمک میکند ،به این قرارداد ملحق میگردد و ازاینرو مسئولیت وی قراردادی
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است .لیکن این نظر با این انتقاد روبهروست که نمیتوان از آگاهی ثالث نسبت به قرارداد،
الحاق وی به قرارداد را استنتاج نمود

( ;Ghestin, Jamin et Billiau, 2001, pp.777-778

.)Wintgen, 2004, p.166
در رویه قضایی فرانسه و بلژیک نمونههای فراوانی مبنی بر مسئولیت شخص ثالث در
فرض همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی وجود دارد .در مورد قرارداد کار ،قراردادی
عهدی ،رویه قضایی فرانسه کارفرمایی را که با آگاهی ،کارگر متعهد در قبال کارفرمایی دیگر
را استخدام مینماید ،مسئول دانسته است ( .)Terré, Simler et Savaux, 1996, p.389در
همین راستا مدیر یک تئاتر که هنرپیشه متعهد در مقابل مدیر تئاتر دیگر را استخدام نموده،
محکوم به جبران خسارت شده است ( .)Raynaud, Aubert et Savaux, 1999, p.31این
راهحل رویه قضایی فرانسه ،توسط قانونگذار این کشور در ماده  L.122-15قانون کار وارد
شده است .بر اساس این ماده چنانچه کارگری با نقض قرارداد کار خود ،در مقابل کارفرمای
جدیدی متعهد گردد ،کارفرمای جدید در سه مورد همراه با کارگر نسبت به خسارت وارد
بر کارفرمای قبلی مسئولیت تضامنی دارد .نخست در موردی که دخالت وی در نقض
قرارداد کار پیشین ،اثبات شود .دوم در موردی که با آگاهی از تعهدات کارگر نسبت به
قرارداد کار قبلی ،وی را استخدام نماید .سوم در موردی که وی از تعهدات کارگر در مقابل
کارفرمای دیگر ،آگاهی یافته و درعینحال به کار گرفتن وی را ادامه دهد .البته در مورد
اخیر اگر کارفرمای جدید پس از پایان مدت قرارداد پیشین ،از آن آگاه شده باشد ،مسئولیت
وی منتفی است .دکترین فرانسه فقدان مسئولیت کارفرما را در فرض اخیر ،منصرف از
موردی دانسته که قرارداد پیشین دربردارنده شرط معتبری مبنی بر عدم رقابت بوده که
کارفرما از آن آگاه است ( .)Viney, 1989, p.369درواقع در مواردی که ممنوعیتی در زمینه
شروط محدودکننده آزادی تجاری وجود ندارد ،اشخاص ثالث ملزم به احترام به اینگونه
شروط بوده و مشارکت آگاهانه در نقض شرط انحصار یا عدم رقابت ،4قرارداد افزایش

تولید ،1منع صادرات یا شرط فروش به قیمتی تحمیلی ،مستوجب محکومیت بر مبنای
اصول مسئولیت قهری است ( .)Viney, 1989, p.370از دیگر نمونههای مسئولیت ثالث،
همکاری وی در نقض تعهد به فروش و پیمان حق تقدم است که ذینفع میتواند علیه
شخص ثالث آگاه از وضعیت ،اقامه دعوا نماید

( Viney, 1989, p.370; Terré, Simler et
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Lequette, 1996, p.389; Colin, Capitant et Julliot De la Morandière, 1996, p.282; Marty et
 .)Raynaud, 1988, p.285در مورد «قرارداد نشر« ،»1قرارداد اجاره »7و «قرارداد رزرو مسکن»3

نیز در رویه قضایی آراء مشابهی به چشم میخورد (.)Viney, 1989, p.370
رویه قضایی بلژیک نیز وضع مشابهی دارد .بهعنوان نمونه در مواردی که قرارداد
حاوی شرط حق تقدم خرید باشد ،شخص ثالثی را که با آگاهی از وجود چنین شرطی و
بهمنظور خسارت زدن به ذینفع شرط با انتقالدهنده همکاری مینماید ،مسئول دانسته
است؛ حتی در فرضیکه وی از وجود چنین شرطی آگاه نبوده ولی میبایست از وجود
چنین شرطی با خبر باشد ( .)Pottier, 2006, p.52نمونه دیگر فرضی است که موجر بهرغم
وجود حق تقدم خرید برای مستأجر ،مال مورد اجاره را به شخص ثالثی فروخته است .در
این فرض در صورت آگاهی شخص ثالث از حق تقدم یادشده یا تکلیف وی به آگاهی،
فسخ قهقرایی 9قرارداد فروش پذیرفته شده است (.)Merchiers, 1997, p.237
 .4-4مبناي مسئوليت در حقوق ايران و فقه اماميه

در حقوقایران در خصوص مسئولیت مدنی شخص ثالثی که با متعهد قراردادی در نقض
تعهد وی همکاری نموده است ،اختالف وجود دارد .برخی (کاتوزیان ،6371 ،ج،3
ص313؛ صفایی ،6331 ،ج ،1صص ،)619-613با استناد به قابلیت استناد قرارداد در مقابل
اشخاص ثالث ،مسئولیت شخص ثالث را در کنار مسئولیت قراردادی متعهد پذیرفتهاند .در
تأیید این نظر میتوان گفت ،هرچند اصوالً حقوق و تعهدات مستقیم ناشی از عقد فقط
مربوط به طرفین قرارداد و قائممقامان ایشان است ولی قرارداد بهمثابه واقعیتی که رخ داده،
در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است و اشخاص مزبور موظف به رعایت احترام
قراردادهای معتبر و آثاری هستند که میان طرفین قرارداد ایجاد مینماید .طبیعی است که
مزاحمت و ممانعت در مسیر اجرای قرارداد و مشارکت با متعهد قراردادی در نقض
تعهداتش مغایر با چنین تکلیف و نوعی تقصیر و اقدام نامتعارف است .در نتیجه منطقاً باید
دارای ضمانتاجرا باشد.
برخی دیگر ،مسئله مورد بحث را از مصادیق اجتماع سبب و مباشر به شمار میآورند
(شهیدی ،6396 ،ج ،3ص .)116ایشان با تکیه بر اینکه سبب صرفاً هنگامی مسئول است که
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اقوی از مباشر باشد ،در فرض مزبور ضمن نفی اقوی بودن شخص ثالث بهعنوان سبب ،از
عدم مسئولیت ثالث سخن گفتهاند .در واقع به اعتقاد ایشان مسئولیت نقض تعهدات
قراردادی بر عهده خود متعهد بهعنوان مباشر نقض تعهد است و فقط در صورت اقوی
بودن شخص ثالث میتوان برای وی قائل به مسئولیت شد .امری که در فرض مورد بحث
محقق نیست (شهیدی ،6396 ،ج ،3ص .)111بر اساس این نظر ،صرف مداخله سبب در
وقوع خسارت به همراه مباشر ،موجب ضمان وی نمیباشد ،مگر در صورت اقوی بودن
سبب از مباشر بر اساس ماده  331قانون مدنی .بهموجب این ماده «هرگاه یک نفر ،سبب
تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود ،مباشر مسئول است،
نه مسبب؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد بهنحوی که عرفاً اتالف مستند به او باشد» .ماده 313
قانون پیشین مجازات اسالمی مصوب  6371نیز مقرر میداشت« :در صورت اجتماع مباشر
و سبب در جنایت ،مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد» .گفتنی است
در خصوص اینکه در چه مواردی سبب اقوی از مباشر است ،برخی نویسندگان
(مصطفوی و امینزاده ،6393 ،صص )614-611سعی در ارائه ضوابطی نمودهاند .ایشان در
مقام ارائه ضوابط عرفی برای اقوی بودن سبب نسبت به عمل مباشر معتقدند ،درصورتیکه
«اراده مباشر مرعوب یا مقهور اراده سبب باشد» یا درصورتیکه «عمل سبب موجب تبدیل
فعل بیخطر (یا کمخطر) مباشر به فعل خطرناك (یا خطرناكتر) شود» سبب از مباشر
قویتر خواهد بود و در نتیجه بر اساس مواد پیشگفته ،مسئولیت ،متوجه سبب است .در
این راستا اجبار ،اکراه ،اضطرار ،جهل مباشر یا مغرور بودن وی و نیز تحت فرمان سبب
بودن مباشر از مصادیقی دانستهشده که اراده مباشر ،مرعوب یا مقهور اراده سبب است
(مصطفوی و امینزاده ،6393 ،صص .)643-614با این اوصاف نمیتوان همکاری شخص
ثالث با متعهد قراردادی در نقض تعهدات قراردادیاش را از مصادیق سبب اقوی دانست.
برای داوری در مورد اینکه آیا در فرض وجود سبب و مباشر ،مسئولیت سبب فقط
در فرض اقوی بودن از مباشر است یا خیر ،ابتدا مسئله از نظر فقهی ،بررسی میگردد،
سپس به تفسیر ماده 331ق.م پرداخته میشود.
در خصوص مسئولیت ناشی از اجتماع سبب و مباشر میان فقیهان اختالف است.
گروهی (موسوی خمینی ،6393 ،ج ،1ص119؛ عالمه حلی6469 ،ق ،ج ،3ص191؛ نجفی،
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 ،6317ج ،43ص ،641فاضل هندی6431 ،ق ،ج ،1ص439؛ حسینی روحانی6464 ،ق،
ج ،1ص ،113اردبیلی6461 ،ق ،ج ،63ص ،)136در فرض اقوی بودن مباشر یا تساوی تأثیر
سبب و مباشر ،صراحتاً ضمان را فقط متوجه مباشر دانستهاند .گروهی (عالمه حلی،
6416ق ،ج ،4ص113؛ شهید ثانی6461 ،ق ،ج ،61صص333-379؛ محقق حلی6463 ،ق،
صص199-193؛ موسوی بجنوردی6469 ،ق ،ج ،1صص33-34؛ حسینی روحانی،
6464ق ،ج ،11صص113-117؛ فاضل آبی6463 ،ق ،ج ،1ص149؛ حلی6463 ،ق،
ص193-191؛ فیاض ،بیتا ،ج ،3ص433؛ مروارید6463 ،ق ،ج ،11ص433؛ موسوی
خویی6391 ،ق ،ج ،1صص119-113؛ خوانساری6431 ،ق ،ج ،1صص ،)163-161نیز
بدون اینکه فرض تساوی تأثیر سبب و مباشر را بررسی نمایند ،در فرض اجتماع آن دو،
ضمان را متوجه مباشر دانستهاند .نتیجه این اطالق نیز ضمان مباشر است.
درهرحال در مقام بیان ادله نظری که جز در صورت اقوی بودن سبب ،ضمان را
متوجه مباشر مینماید ،میتوان گفت ،از سویی در این مورد ادعای اجماع گردیده است
(نجفی ،6317 ،ج ،37ص14؛ ج ،43ص .)641از سوی دیگر دلیل مسئولیت مباشر این
دانسته شده است (اردبیلی6461 ،ق ،ج ،63ص )136که هنگامیکه دو سبب دور و نزدیک
وجود دارد ،فعل ،عقالً بلکه نقالً به علت نزدیک مستند است ،در نتیجه ضمان بر عهده
مباشر که نزدیکتر است ،قرار میگیرد مگر اینکه مباشر ضعیف و سبب قوی باشد که در
این صورت ضمان بر عهده سبب است .بهعالوه ،ادعا شده (عمید زنجانی ،6331 ،ص)646
قوت مباشر و ضعف سبب شرط تحقق ضمان نیست بلکه ازآنجاکه میان سبب و اتالف،
فعل عاقل مختاری فاصله ایجاد نموده و اثر سبب را قطع نموده ،مسبب مشمول برائت
خواهد بود و در نتیجه ضمان متوجه مباشر میگردد.
در مقام نقد ادله یادشده میتوان گفت ،از سویی وجود اجماع محل تأمل است .بهویژه
اینکه بنا بر ادعای برخی ،اصطالح سبب و مباشر تا قرن هفتم هجری در کتب فقهی دیده
نمیشود و از زمان محقق حلی و عالمه حلی مطرح شده است (مصطفوی و امینزاده،
 ،6393ص .)641جستجویی که نگارندگان نیز عمالً در این مورد در کتب فقهی انجام
دادند ،مؤید این ادعا بود .درهرحال بر فرض پذیرش چنین اجماعی نیز میتوان گفت،
اجماع از نوع اجماع مدرکی یا حداقل اجماع محتمل المدرك است .از نظر اصولی نیز
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چنین اجماعی دارای حجیت نیست (مظفر ،بیتا ،ج ،3ص )667بلکه باید به مدارك و
ادلهای که موجب پیدایش آن گردیده ،مراجعه نمود .از سوی دیگر اینکه عقالً و نقالً در
همه حاالت جز مورد ضعیف بودن مباشر و قوی بودن سبب ،فعل مستند به عامل
نزدیکتر است و ازاینرو مباشر مسئول است ،خود ادعایی بیش نیست .چراکه دلیل نقلی
این ادعا تبیین نشده و داللت عقل بر آن نیز محل تردید است .درواقع از دیدگاه عقل تنها
در حالتی که سبب و مباشر هر دو عامد باشند ،غالباً حکم به ضمان مباشر ،با مخالفان جدی
روبهرو نشده است (مصطفوی و امینزاده .)6393 ،بهعالوه در مورد این استدالل که دخالت
مباشر ،اثر سبب را قطع نموده و مسبب مشمول برائت میگردد ،نیز میتوان گفت،
همانگونه که در فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر ،مباشر توان قطع اثر از سبب را
دارا نیست ،در فرضی هم که از نظر عرف ،سبب و مباشر هر دو قوی هستند ،مباشر
نمیتواند اثر سبب را قطع نماید؛ بنابراین ادعای مطرحشده در فرض قوی بودن سبب
پذیرفته نیست و دلیل محکمی ندارد و با اسناد عرفی خسارت به سبب و مباشر دیگر محل
اجرای اصل برائت نخواهد بود.
گفتنی است ،بعضی فقیهان (طباطبایی6411 ،ق ،ج ،61ص )111بهرغم تمایل به
پذیرش مسئولیت سبب در کنار مباشر ،مباشر را مسئول دانسته و دلیل آن را صرفاً عدم
مخالفت با اجماع ادعایی ذکر نمودهاند .بر اساس این نظر اگر اجماعی وجود نداشت ،حکم
به ضمان سبب و مباشر میشد و امکان مراجعه به هریک از مباشر و سبب وجود داشت
زیرا ضمان بر اساس قاعده الضرر بر عهده سبب مستقر گردیده و قوت مباشر نمیتواند
ضمان را از عهده سبب بر طرف نماید .درواقع همانگونه که در مسئله غصب امکان حکم
به ضمان اشخاص متعدد وجود دارد ،در بحث اجتماع سبب و مباشر نیز حکم به ضمان هر
یک از سبب و مباشر امر ممتنعی نیست (طباطبایی6411 ،ق ،ج ،61ص.)111
در نقد این استدالل میتوان گفت ،فارغ از اختالفهایی که در مورد اثبات حکم
توسط قاعده الضرر وجود دارد ،نمیتوان بدون در نظر گرفتن نقش مباشر و فرایند اجتماع
سبب و مباشر ،از استقرار ضمان بر عهده سبب بهموجب قاعده الضرر سخن گفت .درواقع
اینکه بهموجب قاعده الضرر درهرحال ضمان بر عهده سبب استقرار مییابد ،خود ادعایی
بیش نیست .بهعالوه برخی (مصطفوی و امینزاده ،6393 ،ص )661نیز در مقام نقد،
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اینگونه بیان داشتهاند که پذیرش امکان مراجعه مستقیم به سبب و مباشر ،به معنای
حکومت مسئولیت تضامنی بر رفتار سبب و مباشر است حالآنکه مسئولیت تضامنی خالف
اصل است .افزودنی است که مسئولیت تضامنی غاصبان ،مبتنی بر ادله ویژه غصب است و
نمیتوان آن را به اجتماع سبب و مباشر تسری داد.
در این میان برخی (حسینی مراغی6463 ،ق ،ج ،1ص )431صدق عرفی تلف را معیار
مسئولیت دانستهاند ،چراکه دلیلی بر ضمان مباشر یا سبب هنگام اجتماع نیست و چهبسا تلف،
عرفاً ،تنها بر مباشر ،یا تنها بر سبب و یا بر هر دوی آنها با هم صدق کند .شاید به همین
دلیل ،برخی (رشتی ،بیتا ،ص )37شرکت سبب و مباشر را در ضمان ترجیح دادهاند .در
همین راستا برخی (میرحسینی و آبسواران ،6393 ،ص )643نیز در فرض تساوی مباشر و
سبب ،هر دو را در ورود زیان دخیل دانسته و قاعده عدل و انصاف را بهعنوان قاعدهای که
مطابق سیره عقال و ادراکات عقل است ،مقتضی ضمان مباشر و سبب به شمار آوردهاند.
به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در مسئله اجتماع سبب و مباشر ،اجماع ادعایی بر
ضمان مباشر ،مسلم و معتبر نیست ،توجه به صدق عرفی انتساب زیان به مباشر یا سبب
بهعنوان مالك مسئولیت مباشر یا سبب موجهتر است؛ به دیگر سخن مالك مسئولیت مباشر
انتساب عرفی ضرر به اوست و چنانچه این انتساب عرفی ناظر به مباشر و سبب توأمان
باشد ،دلیل قاطعی بر انحصار مسئولیت به مباشر وجود ندارد .در مسئله همکاری شخص
ثالث در نقض تعهدات قراردادی نیز به نظر میرسد از نظر فقهی ،از سویی همکاری
آگاهانه شخص ثالث در نقض تعهدات قراردادی از مصادیق معاونت بر اثم و عدوان بوده و
مورد نهی شارع («...وَال تَعَاوَنُوا عَلَى اإلثْمِ وَالْعُدْوَانِ( »...مائده ))1:قرار دارد و ازاینرو حرمت
شرعی دارد .از سوی دیگر در مواردی که همکاری شخص ثالث ،عامدانه و یا از روی
تقصیر است و متعهد قراردادی با مساعدت وی مقدور به نقض تعهد خود گردیده و طرف
قرارداد خسارت میبیند ،نمیتوان نقش ثالث را در بروز خسارت نادیده گرفت .به دیگر
سخن خسارتها عرفاً به وی نیز منتسب است و اگر از باب سبب و مباشر به موضوع
نگریسته شود ،هر یک از مباشر و سبب در پدید آمدن خسارت دارای قوت بوده و ازاینرو
میتوان خسارت را مستند به فعل شخص ثالث و متعهد دانست و حکم وضعی ضمان را
ناظر به هر دو به شمار آورد.
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آنچه از نظر فقهی توسط نگارندگان برگزیده شد ،از نظر حقوقی نیز قابل دفاع است.
توضیح اینکه از ماده  331قانون مدنی نیز که سبب را در فرض اقوی بودن ،مسئول دانسته
و در مقام تبیین مسئله مزبور به استناد عرفی تلف اشاره نموده است ،علت حکم قانون بر
ضمان سبب آشکار است و چیزی جز استناد عرفی یادشده نیست .در این راستا برخی
حقوقدانان (امامی ،6377 ،ج ،6ص339؛ قاسمزاده ،6337 ،ص333؛ کاتوزیان ،6331 ،ج،6
ص611؛ جعفری لنگرودی ،6331 ،ص )113نیز ،در فرض تساوی تأثیر سبب و مباشر ،هر
دو را مسئول میدانند؛ بنابراین در فرض همکاری شخص ثالث در نقض تعهدات
قراردادی ،از نظر حقوقی نیز نمیتوان نقش ثالث را نادیده گرفت بلکه نقض تعهدات
مستند به متعهد و ثالث توأمان است .بهعالوه ،مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی
«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی
یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بهموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده،
لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت
ناشی از عمل خود میباشد» .طبیعی است اقدام ثالث در خصوص تحریک متعهد به گریز
از تعهداتش ،اقدامی نامتعارف بوده و از دید عرف تقصیری است که در نقض تعهدات
متعهد و ورود زیان به متعهدٌله مؤثر است؛ بنابراین با استناد به ماده یادشده نیز باید مسئولیت
شخص ثالث را در کنار مسئولیت متعهد قراردادی نتیجه گرفت.
در تأیید تفسیر ارائهشده از ماده  331ق.م میتوان به ماده  111قانون جدید مجازات
اسالمی مصوب  6391نیز استناد نمود .بر اساس ماده اخیر «هرگاه دو یا چند عامل ،برخی
به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ،تأثیر داشته باشند ،عاملی که جنایت مستند
به اوست ضامن است و چنانچه جنایت ،مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوی ضامن
میباشند ،مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر
رفتارشان مسئول هستند .»...بر اساس این ماده در صورت اجتماع مباشر و سبب و استناد
عرفی ضرر به آنها ،هر دو مسئولاند .این در حالی است که در قانون مجازات اسالمی
سابق بهموجب ماده  ،313به نحو اطالق (جز در موردی که سبب اقوی از مباشر باشد) از
ضمان مباشر سخن گفته بود و به گفته برخی (مصطفوی و امینزاده ،6393 ،ص )647حتی
در فرضی که در نظر عرف بتوان مباشر و سبب (هر دو) را ضامن دانست ،دادگاهها حکم به
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ضمان هر دو نمیدادند .به همین جهت نیز قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسالمی
ضمن انتقاد از حکم مواد  331قانون مدنی و  313قانون مجازات اسالمی مصوب 6371
(ازاینجهت که فقط در فرض اقوی بودن سبب بر مسئولیت وی تصریح نموده است)،
معتقد بودند راه صحیح حل مشکل ،دخالت قانونگذار و اصالح صریح مواد مربوط به
تسبیب است (مصطفوی و امینزاده ،6393 ،ص .)611به نظر میرسد قانونگذار با تصویب
ماده  111قانون جدید مجازات اسالمی در سال  ،6391در این مسیر گام برداشته است.
 .4شرايط و آثار مسئوليت مدني ثالث
 .4-4شرايط

در حقوق فرانسه برای استفاده از نظریه همکاری ثالث دو شرط اساسی بایسته است.
نخستین شرط ،وجود قراردادی معتبر و مشروع است .در این راستا رویه قضایی فرانسه
حتی در مواردی از لزوم اثبات مشروعیت قرارداد سخن گفته است .رأی دیوان عالی کشور
فرانسه مبنی بر لزوم اثبات مشروعیت شبکه توزیع بهوسیله تولیدکنندهای که شبکه را ایجاد
نموده ،از این قبیل است .شرط دیگر ،مشارکت ثالث در نقص حقوق و تعهدات ناشی از
قرارداد است ( .)Viney, 1989, p.380در این راستا به اعتقاد برخی

( Ghestin, Jamin et

 )Billiau, 2001, p.806; Flour, Aubert et Savaux, 2002, p.329آگاهی از قرارداد ،شرط کافی
برای مسئولیت ثالثی است که در نقض قرارداد همکاری نموده است .در توجیه این نظر
گفته شده ( )Ghestin, Jamin et Billiau, 2001, p.806که امر مزبور الزمه تأثیر کامل قرارداد
در جامعه است .رویه قضایی نیز از دیرباز آگاهی را شرط الزم و کافی برای مسئولیت
شخص ثالث دانسته است .بهعنوان نمونه تاجری با آگاهی از شرط ممنوعیت رقابت میان
شخصی با شریک سابقش ،با وی قراردادی میبندد که در راستای نقض تعهدات قراردادی
شخص یادشده است .شعبه عرایض دیوان عالی بهموجب رأیی در  3نوامبر  6934میالدی،
شخص ثالث را مقصر و مسئول اعالم نموده است .شعبه تجاری دیوان نیز در رأی مورخ

 66اکتبر  6976میالدی 63اعالم نموده که« :هر شخصی که با آگاهی ،دیگری را در نقض
تعهدات قراردادیاش ،یاری دهد ،نسبت به زیاندیده ،تقصیر غیرقراردادی مرتکب شده
است» ( .)Viney, 1989, p.805; Wintgen, 2004, p.171باوجوداین ،شعبه تجاری دیوان در

06

پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال شانزدهم ،شمارة دوم (پياپي  ،)24پاييز و زمستان 4932

آرائی جدیدتر نسبت به آراء پیشین ،انتساب تقلب به شخص ثالث را نیز الزم میداند
( .)Viney, 1989, p.805, Wintgen, 2004, p.171البته در این آراء ،تعابیر مختلف دیگری از

جمله «تبانی متقلبانه« ،»66تقلب مشترك« ،»61آگاهی مخصوص و شخصی »63یا «سوءنیت»64
به چشم میخورد که مفهوم دقیق آنها محل بحث است (.)Wintgen, 2004, 171-172
درهرحال و بهرغم مواردی که در رویه قضایی فرانسه صرف آگاهی شخص ثالث برای
مسئولیت ثالث کافی دانسته نشده ،برخی نویسندگان فرانسه ()Larroumet, 2007, p.883
قاعده عام پذیرفتهشده در رویه قضایی در مسئله همکاری ثالث را کفایت آگاهی شخص
ثالث دانسته و موارد پیشگفته را استثنائاتی با توجیه خاص دانستهاند.
حقوق بلژیک از نظر شرایط تحقق مسئولیت مدنی ،شباهت فراوانی به حقوق فرانسه
دارد .در این راستا برخی حقوقدانان بلژیکی

( Patoul et al., 1990, p.114; Remiche et

 )Cassiers, 2010, p.705بیان داشتهاند که طبق رویه قضائی بلژیک برای تحقق همکاری
ثالث از سویی باید قراردادی نافذ که متعهد را با دیگری مرتبط مینماید ،وجود داشته باشد.
از سوی دیگر متعهد باید حداقل یکی از تعهدات قراردادی خود را انجام نداده باشد.
بهعالوه شخص ثالث نسبت به وجود قرارداد آگاهی یا تکلیف به آگاهی داشته باشد و در
نقض تعهدات قراردادی نیز مشارکت نموده باشد .البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان بلژیکی
( )Dupont, 2013, p.66عالوه بر شرایط یادشده ،تضرر متعهدٌله از همکاری ثالث با متعهد و
به تعبیر برخی ( )Fagnart, 1997, p.16وجود رابطه سببیت میان همکاری ثالث و خسارات
وارد بر طرف قرارداد ،بایسته است.
در حقوقایران نیز برای تحقق همکاری ثالث در نقض تعهد قراردادی ،وجود قرارداد
معتبر و مشارکت ثالث در نقض تعهدات ناشی از آن الزم است .لیکن اینکه آگاهی یا
تقصیر ثالث نیز شرط است یا خیر ،بسته به مبنای مورد استناد درباره مسئولیت اوست.
چنانچه مبنای مسئولیت ثالث ،تقصیر باشد ،خودبهخود ،تقصیر شرط تحقق مسئولیت
خواهد بود و چنانچه از قاعده تسبیب استفاده شود ،ازآنجاکه مسئولیت بر پایه تسبیب،
منوط به احراز رابطه سببیت است ،به نظر میرسد هنگامیکه همکاری ثالث با متعهد در
نقض تعهدات قراردادی آگاهانه یا از روی تقصیر باشد ،عرف خسارتهای وارد بر متعهدٌله
قراردادی را به وی نیز منسوب مینماید.
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 .4-4آثار مسئوليت مدني ثالث در مقابل متعهدٌله

برای تعیین آثار مسئولیت مدنی ثالث از سویی باید دید ،این مسئولیت چه تأثیری بر قراردادهایی
دارد که ثالث در راستای همکاری با متعهد قراردادی منعقد نموده است و از سوی دیگر باید
چگونگی مسئولیت وی در قبال خسارتهای وارد بر متعهدٌله را بررسی نمود.
 .4-4-4وضع حقوقي قراردادهاي معارض

در حقوقفرانسه ،هنگامیکه همکاری ثالث با متعهد قراردادی ،از راه انعقاد قرارداد با متعهد
است ،برخی ( )Viney, 1989, pp.384-385معتقدند ،بهترین راه بازگشت اوضاع به حالت
پیشین ،این است که عمل حقوقی معارض در راه دستیابی به اهداف خود با شکست
روبهرو گردد .در این راستا برخی آراء قضایی

(V. Civ. 1re, 7 janvier 1960; Aix, 20 février

 ،)1950; Civ. 12 juin 1954 cité par Viney, 1989, pp.384-385از بطالن قرارداد دوم سخن
گفتهاند .لیکن برخی حقوقدانان ( )Viney, 1989, pp.385در مقام نقد آراء یادشده ،باطل
دانستن قرارداد دوم را راهی افراطی دانسته و عدم قابلیت استناد 61آن در مقابل متعهدٌله
قرارداد نخست را ،از جهت تناسب جبران خسارت با ضرر واردآمده ،عادالنهتر دانستهاند.
گفتنی است که در حقوقفرانسه اعالم عدم قابلیت استناد قرارداد دوم توسط دادرس،

بهعنوان اثر مسئولیت متعهد و شخص ثالث بوده و جبرانی عینی 61به شمار میآید

( Flour,

 .)Aubert et Savaux, 2002, p.329مقصود از جبران عینی ،جبرانی است که از راه بازگرداندن
وضع به حالت قبل از ورود خسارت صورت میگیرد ( .)Cornu, 1992, p.707البته در
حقوق فرانسه راهحل فوق در همه موارد جاری نیست .توضیح اینکه چنانچه شخص ثالث
مسئول زیان ،حق خود را به شخص ثالث با حسننیت (که از واقعیت آگاهی نداشته) منتقل
نموده و تشریفات انتقال حق رعایت شده باشد ،راهحل یادشده منتفی است

(Viney, 1989,

 .)p.385به اعتقاد برخی ( )Flour, Aubert, et Savaux, 2002, p.329نیز عدم قابلیت استناد
مزبور ناظر به فرض تقلب عمدی نسبت به حقوق متعهدٌله قرارداد است.
در حقوق بلژیک نیز بهمنظور جبران عینی خسارت ،حذف وضعیت غیرقانونی موجود
که منشأ خسارات وارده است ،مطرح گردیده است لیکن در این راستا برخی

(Bar et Alter,

 )2006, p.131غیرقابل استناد بودن عمل حقوقی معارض را در مقابل متعهدٌله قراردادی و
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برخی دیگر ( )Patoul et al., 1990, p.116قابلیت ابطال قرارداد معارض را مناسبتر دانستهاند.
درهرحال رویه قضایی بلژیک نظر اخیر را پذیرفته است (.)Bar et Alter, 2006, p.131
در حقوقایران ،وضع حقوقی قراردادهای منافی با تعهدات قراردادی ،فارغ از بحث
همکاری یا عدم همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی ،از نظر فقهی و حقوقی
مسئلهای اختالفی است .در این زمینه چنانچه تعهد قراردادی از نوع مثبت باشد و عمل
حقوقی منعقد میان متعهد و ثالث ،مغایر با تعهد مزبور باشد ،از نظر فقهی میتوان
دیدگاههای مختلف را در قسمت شروط ضمن عقد و احکام آن اصطیاد نمود .درواقع یکی
از شروط ضمن عقد ،شرط فعل است که میتواند ناظر به تملیک عین معین به مشروطله
یا تملیک منافع مشخص به وی باشد .در موردی که شخصی معاملهای منافی با آنچه بر وی
شرط شده است انجام میدهد (مانند اینکه بر وی شرط شده که مالی را وقف نماید ولی
وی آن را به فروش میرساند) سه نظر «صحت قرارداد معارض با شرط به نحو مطلق»،
«صحت در صورت اذن یا اجازه مشروطله» و «بطالن» ،در خصوص موضوع قابل ارائه
دانسته شده است (انصاری6461 ،ق ،ج ،1ص .)71به اعتقاد گروهی از فقیهان (طباطبایی
قمى6463 ،ق ،ج ،4صص44-43؛ موسوى خویى ،بیتا ،ج ،7صص333-377؛ حسینی
روحانى6419 ،ق ،ج ،1صص363-361؛ اراکى6464 ،ق ،صص164-163؛ مدنی کاشانى،
6439ق ،صص176-173؛ موسوى خمینى6416 ،ق ،ج ،1صص .)343-341بر فرض
حرمت تکلیفی تصرفات منافی با شرط ،نمیتوان از بطالن چنین معامالتی سخن گفت و با
توجه به اینکه حرمت تکلیفی داللت بر بطالن معامله نمینماید ،باید معامله معارض را از
نظر وضعی ،صحیح دانست .درواقع بنا بر این نظر ،حقی برای مشروطله نسبت به عین مال
وجود نداشته که صحت معامله مربوط به آن را مخدوش نماید .به همین جهت برخی
(موسوى خویى ،بیتا ،ج ،7ص ،)333معامله معارض را مشمول عموم ادله وفای به عقد
دانستهاند .برخی دیگر (انصاری6461 ،ق ،ج ،1ص71؛ نائینی6416 ،ق ،ج ،3صص-111
113؛ موسوى بجنوردى6469 ،ق ،ج ،3صص )339-333نظر دوم (صحت در صورت اذن
یا اجازه مشروطله) را برگزیدهاند .این در حالی است که برخی (طباطبایى یزدى6416 ،ق،
ج ،1صص )633-631نظریه بطالن را با توجه به اینکه ملک مشروطعلیه با توجه بهشرط از
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طلقیت خارج شده است ،ترجیح داده و امکان تنفیذ قرارداد معارض توسط مشروطله را نیز
با توجه به بیگانه بودن مشروطله نسبت به قرارداد معارض نفی نمودهاند.
همچنین اگر تعهد ناظر به عدم اجرای عملی حقوقی باشد (مانند اینکه شخصی تعهد
به عدم فروش ملک خویش نموده باشد) و شخص ثالث با متعهد ،قراردادی مغایر با تعهد
مزبور منعقد نماید نیز وضع حقوقی قرارداد معارض قابل بحث است و از نظر فقهی،
مشابه این بحث در شرط ترك فعل حقوقی مورد بحث قرار گرفته است .در این راستا
برخی فقیهان (انصاری6461 ،ق ،ج ،1صص17-11؛ محقق داماد ،6333 ،ص111؛ موسوى
خویى ،بیتا ،ج ،1ص613؛ طباطبایى قمی6433 ،ق ،ج ،4صص71-73؛ حسینی روحانی،
6419ق ،ج ،1صص119-113؛ همدانی6413 ،ق ،صص471-474؛ سبحانی6464 ،ق،
صص )77-71از صحت عمل حقوقی یادشده سخن گفتهاند .طبیعی است اختالفهای
یادشده ،در حقوقایران نیز که مبتنی بر فقه امامی است ،تأثیر گذاشته و در خصوص امکان
ابطال قراردادهای معارض پیشگفته ،اختالف وجود دارد (رك .میرزانژاد جویباری،6333 ،
ص 47به بعد) .درهرحال بررسی این موضوع ،مستقل از بحث همکاری ثالث ،مستلزم
پژوهشی علیحده بوده و در حوصله این پژوهش نمیگنجد .لیکن آنچه از منظر جستار
حاضر قابل بررسی است ،این است که آیا قراردادهایی که ثالث در راستای همکاری جهت
نقض تعهدات قراردادی ،با متعهد منعقد نموده است ،در حقوق موضوعه ایران از باب
مسئولیت مدنی قابل تعرض است؟ و آیا میتوان آنچه در حقوقفرانسه یا بلژیک مطرح
است را مورد پذیرش قرار داد؟ در مقام پاسخ به این سؤال به نظر میرسد ،میتوان به ماده
 3قانون مسئولیت مدنی تمسک نمود .بهموجب این ماده «دادگاه ،میزان زیان و طریقه و
کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد .»...آنگونه که از
این ماده استنباط میگردد ،دادگاه در خصوص شیوه و کیفیت جبران خسارت دارای
اختیارات وسیعی است؛ بنابراین چنانچه دادگاه تشخیص دهد که با توجه به اوضاع و
احوال ،ابطال یا عدم قابلیت استناد قراردادهای معارض ،بهترین شیوه جبران است ،میتواند
راهحل مناسب را اتخاذ نماید؛ بنابراین راهحلهای پذیرفتهشده در حقوقفرانسه و بلژیک از
این راه میتواند در حقوقایران نیز پذیرفته شود .از نظر فقهی نیز میتوان از قاعده فقهی
الضرر استفاده نمود .درواقع بنا بر نظر مشهور فقهی (رك .انصاری6464 ،ق ،ص661؛
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موسویبجنوردی6469 ،ق ،ج ،6صص ،)169-163قاعده مزبور داللت بر نفی احکام
ضرری دارد ،حال اگر در مسئله مورد بحث ،نفوذ یا قابلیت استناد قرارداد معارض ،حکمی
ضرری محسوب گردد میتوان آن را نفی نمود و عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد قرارداد در
مقابل متعهدٌله را استنباط نمود.
 .4-4-4لزوم جبران خسارت

بهرغم اینکه در حقوقفرانسه از عدم قابلیت استناد قرارداد معارض بر مبنای آثار مسئولیت
مدنی سخن گفته شده است و در حقوقبلژیک نیز نظریه عدم قابلیت استناد قرارداد و ابطال
قرارداد مزبور مطرح شده است ،در اغلب موارد ،اثر مسئولیت مدنی شخص ثالث ،در
محکومیت وی به پرداخت خسارت ظاهر میگردد .بهعالوه عدم قابلیت استناد قرارداد یا
ابطال قرارداد معارض ،همیشه موجب جبران همه خسارتها نیست و طبیعی است که اصل
جبران کامل خسارت 67اقتضا مینماید که در این نظامهای حقوقی نیز امکان مطالبه
خسارتهای باقیمانده ،حتی در فرض عدم قابلیت استناد یا ابطال قرارداد کماکان وجود
داشته باشد .در خصوص چگونگی ارزیابی خسارتهای واردشده نیز باید گفت ،در چنین
مواردی ارزیابی میزان خسارت ،علیاالصول با قاضی است.
در حقوقبلژیک ،نیز در صورت همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی و ورود
زیان به متعهدٌله ،شخص اخیر نهتنها میتواند برای جبران تمام خساراتی که به او وارد آمده
به متعهد مستقیم خویش رجوع نماید بلکه اختیار مراجعه به شخص ثالث را نیز برای کل
خسارات دارد (.)Dupont, 2013, p.67
در حقوقایران نیز چنانچه شخص ثالثی که در نقض تعهدات قراردادی با متعهد
همکاری نموده است ،از باب تسبیب یا تقصیر مسئول شناخته شود ،ملزم به جبران خسارت
است .البته میزان مسئولیت وی ،بسته به میزان تأثیری است که در ورود خسارت داشته
است .درواقع در حقوقایران ،مسئولیت تضامنی ،امری استثنائی است و باید هر شخص را
به میزان خسارتی که وارد نموده ،مسئول دانست.
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جمعبندي

با بررسیهای انجامشده در این جستار ،از سویی در حقوقفرانسه و بلژیک مسئولیت مدنی
شخص ثالثی که در نقض قرارداد با متعهد قراردادی همکاری نموده ،مورد پذیرش است و
مبنای اصلی آن قابلیت استناد قرارداد در مقابل اشخاص ثالث است .همکاری شخص ثالث
در نقض تعهدات قراردادی نوعی تقصیر غیرقراردادی نسبت به متعهدٌله زیاندیده است.
مسئولیت مدنی ثالث در این نظامها دارای دو شرط اساسی وجود قرارداد معتبر و مشارکت
شخص ثالث در نقص حقوق و تعهدات ناشی از آن قرارداد است .در حقوقفرانسه ،قاعده
عمومی ،کافیبودن آگاهی ثالث از قرارداد برای تحقق مشارکت وی است؛ هرچند در موارد
استثنایی تقلب وی نیز الزم است .در حقوقبلژیک ،مواردی که شخص ثالث از وجود
قرارداد آگاه نبوده ولی تکلیف به آگاهی از آن داشته و مشارکت در نقض قرارداد نموده ،نیز
داخل در بحث حاضر است .طبیعی است وجود رابطه سببیت میان همکاری ثالث و
خسارات متعهدٌله الزم است .در حقوقایران نیز مشارکت ثالث در نقض تعهدات قراردادی،
اقدامی نامتعارف بوده و شخص ثالث بر اساس مبنای تقصیر یا تسبیب مسئول است .طبیعی
است در حقوقایران نیز وجود قراردادی معتبر و نیز صدق عنوان مشارکت ثالث در نقض
تعهدات ناشی از آن الزم است .چنانچه همکاری ثالث در نقض تعهد قراردادی ،از راه
انعقاد قرارداد میان شخص ثالث و یکی از طرفین قرارداد نخست ،صورت گیرد در
حقوقفرانسه بهترین راه بازگرداندن اوضاع به حالت اول ،نادیده گرفتن عمل حقوقی
معارض دانسته شده است و در این راستا دو نظریه قابلیت ابطال قرارداد دوم و عدم قابلیت
استناد آن مطرح شده ،که نظریه اخیر طرفداران بیشتری دارد .البته در این نظام حقوقی بر
اساس نظریه حسن نیت ،راهحل پیشگفته محدودیتهایی دارد .در حقوقبلژیک نیز هر دو
نظریه غیرقابل استناد بودن عمل حقوقی معارض و قابلیت ابطال آن مطرح شده است ،لیکن
رویه قضایی بلژیک نظریه اخیر را مورد پذیرش قرار داده است .در حقوقایران ،دادگاه
میتواند به استناد ماده  3قانون مسئولیت مدنی و در راستای تعیین شیوه جبران خسارت،
حکم به عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد قرارداد معارض دهد .از نظر فقهی نیز قاعده نفی
ضرر میتواند نتیجه مشابهی داشته باشد .در حقوقفرانسه و بلژیک اثر دیگر همکاری ثالث
در نقض تعهدات قراردادی ،مسئولیت تضامنی ثالث و متعهد در قبال خسارتهای وارد بر
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متعهدٌله است .در حقوقایران ،بهرغم اختالفنظر در خصوص مسئولیت مدنی شخص
ثالث ،به نظر میرسد درصورتیکه عرف ،خسارتهای وارد بر متعهدٌله را به دلیل نقض
تعهد توسط متعهد ،منسوب به متعهد و شخص ثالث بداند ،باید هر دو را مسئول دانست و
نوع مسئولیت شخص ثالث غیرقراردادی است .البته با توجه به استثنائی بودن مسئولیت
تضامنی در حقوقایران ،در موضوع مورد بحث باید از تقسیم مسئولیت سخن گفت.
در پایان ،پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اختصاص مواد صریحی به مسئله همکاری
ثالث در نقض تعهدات قراردادی ،در خصوص عدم نفوذ معامالت معارضی که در این
راستا انجام میگیرد و مسئولیت مدنی شخص ثالث ،بهصراحت احکامی پیشبینی نماید تا
به اختالفهای موجود در دکترین حقوقی ایران پایان داده شود.
يادداشتها
1. Une faute délictuelle.
2. article1382: tout fait quelcnoque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
3. aricle 1383: chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par
son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
4. Une clause d'exclusivité ou de non-concurrence
5. Un contrat d'intégration
6. Le contrat d'édition
7. Le contrat de bail
8. Le contrat de réservation de logements
9. Résolution
10. Cass. Com. 11 oct. 1971; voire aussi Cass. Com. 13 mars 1979 cité par Viney,
1989, p.805; Wintgen, 2004, p.171.
11. collusion frauduleuse.
12. concert frauduleux.
13. connaissance special et personnelle.
14. mauvaise foi.
15. inopposabilité.

عدم قابلیت استناد قرارداد در مقابل ثالث ،از ضمانتاجراهایی است که در حقوق فرانسه
برای حمایت از اشخاص ثالث به کار رفته و به معنای امکان انکار قرارداد توسط اشخاص
ثالث ذینفع و فقدان اثر در مقابل ایشان است و توسط دیگران قابل استفاده نیست.
16. reparation en nature.
17. Principe de reparation intégrale.
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به موجب این اصل ،جبران خسارت باید همه خسارتها را در برگیرد (تا از دارایی
زیاندیده کاسته نشود) لیکن فقط باید خسارت جبران شود (تا به دارایی زیاندیده نیز افزوده
نگردد) ( .)Cornu, 1992, p.707در مورد این اصل در حقوق ایران رك .صفایی و رحیمی،
 ،6339ص 363به بعد.
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