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 چکیده
قراردادی، مسئولیت قراردادی موجب آن برای نقض اظهارات پیشکه به« قرارداد جانبی»نظریۀ 

شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد درنظر گرفته می
حاا  مساتقل از   عای  ی هماراه و در ها قرار گرفته است. قرارداد جاانب زیادی مورد استناد دادگاه

منظور بست  قارارداد اصالی انماا     قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به
نفا   کناد. یی شود. قرارداد جانبی، کیفیت کاال یا خدمت مورد قرارداد اصلی را تضامی  مای  می

الث است که متعهدله  قرارداد قراردادی، یکی از دو طرف قرارداد اصلی یا شخص ثاظهارات پیش
شود. با شناسایی قراردادی با عنوان قرارداد جانبی، اگر او زیان ببیناد از جباران   می جانبی واق 

شاود. در حقاوق ایاران قارارداد جاانبی تحات ننای  عناوانی         خسارت مستقلی برخاوردار مای  
س است. نتیماۀ پاهوهش   شده نیست، اما نهادهای مشابهی وجود دارد که با آن قابل قیاشناخته

 ذیرش قرارداد جانبی را دارد.پگونه مانعی، ظرفیت بیانگر ای  است که حقوق ایران بدون هیچ

 واژگان کلیدی
 ضمنی. قراردادی، قرارداد اصلی، قرارداد جانبی، قرارداداظهارات پیش
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 مقدمه
هاا  ت اجارای آن قراردادی سبب شناخت شیوۀ اثبات، آثار و ضمانتمییز ماهیت گفتگوهای پیش

تری  آثار ای  تفکیک، تعیی  نوع مسئولیت یکی از مهم .(22، ص0932 ،احمدی )طالبشود می
تواند بر مبنای قرارداد یا الزامات خارج از قارارداد باشاد. یکای از    است. مسئولیت عامل زیان می

 (Collateral Contract)فروض ماهیت قاراردادی در رابطاۀ طارفی  باا عناوان قارارداد جاانبی        
شود. نقض ننی  قراردادی موجب مسائولیت قاراردادی، و شناساایی آن باه ساود      شناخته می

 دیده است.زیان
و قاعادۀ منا  ادلاۀ شافاهی      (Privacy rule)بودن قراردادها در حقوق انگلیس قاعدۀ نسبی 

(Parol evidence rule)  یج هاست شناخته شده و مورد عمال قارار گرفتاه اسات، ولای نتاا      سا
هاا را  گیراناه باه ایا  قواعاد باود، لازو  تعادیل آن       ناعادالنه کاه گااه حاصال پایبنادی ساخت     

ها کاسته شاد و تفسایر ق اد    نون و نرای ارادهناپذیر کرد. با گذر زمان از حاکمیت  بیاجتناب
ویهه طرفی  با درنظر گرفت  شرایط هر قرارداد صورت گرفت. استفاده از نظریۀ قرارداد جانبی به

 The Contracts (Rights of Third))پیش از ت ویب قانون حقوق اشخاص ثالاث در قراردادهاا   

Parties) Act 1999  هاا بارای صادور آرای من افانه باه آن      ، تالشی در ای  راستا بود تاا دادگااه
هاایی کاه بارای    استناد کنند. با استفاده از نظریۀ قرارداد جانبی، گفتگوهاای اشاخاص و وعاده   

کنند، قراردادی مستقل شمرده شد. ننای  قاراردادی   گران به بست  قرارداد بیان میتشویق دی
قراردادی در قباا   کنندۀ مطالب پیشموجب آن، بیانگیرد و بهموازات قرارداد اصلی جای میبه

 محتوای آن مسئو  بوده، در صورت نقض قرارداد یادشده باید جبران زیان کند.
های قرارداد جانبی، به دلیل بدی  بودن موضاوع  و بیان ویهگیدر ای  پهوهش پس از تعریف 

های قضایی در ای  زمینه هستیم. و همچنی  آشنایی بهتر با ای  نهاد، ناگزیر از طرح برخی رویه
سنمی استفاده از ای  نهاد در حقاوق ایاران باا مقایساۀ نهادهاای مشاابه ماورد        در پایان، امکان
انما  ای  پهوهش تقویت امکان استفاده از نظریۀ قارارداد جاانبی   گیرد. هدف از مطالعه قرار می

وسیلۀ شناسایی مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و درنتیمه دستیابی به مزایای آن است تا به
 عمل آید.نف   اظهارات حمایت بهدر زمان احراز قرارداد جانبی، از یی

 

 تعریف و اقسام قرارداد جانبی
نبی برای قرار دادن شرط خارج از قرارداد اصالی در قالاب قاراردادی مساتقل     نظریۀ قرارداد جا

کند. مسئولیت قراردادی دالالن و تولیدکنندگان مح والت از م اادیق مهام قارارداد    تالش می
 از حمایات  در کاه  شناساایی تعهاداتی   هادف  جانبی است. ای  قرارداد در کنار قرارداد اصلی با
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شود. بنابرای ، قرارداد جانبی عنوانی اسات بارای قاراردادی کاه     یاست شناخته م اصلی قرارداد
موازات قرارداد اصلی وجود دارد و به محتوای گفتگوهای پیش از قارارداد، صاورت  قاراردادی    به
 طرفه باشد.تواند دوطرفه یا سهبخشد. ننی  قراردادی میمی
 

 دوطرفه جانبی . قرارداد1
شاوند. قارارداد   شود که متعاقباا  وارد قارارداد اصالی مای    می ای  قرارداد میان طرفینی استفاده
طاور ضامنی خطااب باه     صراحت یا باه شود که یک طرف بهجانبی دوطرفه هنگامی تشکیل می

گیارد.  دارد که اگر وارد قرارداد اصلی شاود، وی تعهاد معینای را برعهاده مای     دیگری اظهار می
قراردادی او باشد. ننی  تعهدی باا  اظهارات پیش تواند تضمینی برایبنابرای  قرارداد جانبی می

 (Corrin, 2001, p. 109).شود نظر گرفته میپذیرش دیگری، قراردادی مستقل در
 

 طرفه. قرارداد جانبی سه2
عنوان شود و ظاهرا  بهدو طرف می قراردادی رابطۀ وارد ثالثی طرفه، شخصقرارداد جانبی سهدر 

بودن قراردادها مطرح است. قرارداد جانبی در مواردی که شخص  یکی از استثناهای اصل نسبی
شده است که در آن یک طرف در برابر دیگری تعهد یا تضامینی  ثالث وجود دارد، امری شناخته

گیرد تا متعهدله با ثالث قرارداد ببندد. ایا  امار در قراردادهاای اجااره باه شارط       را برعهده می
 (Rose & Leibowitz, 2017, p. 36).  شودوفور دیده میتملیک به

کناد در  طرفه انتخااب مای  ظاهر مسیری که دادگاه در شناسایی قرارداد جانبی سهاگرنه به
 ,Stone)شاود  بودن قراردادها یا فاصله گرفت  از آن ارزیابی میجهت کنار گذاشت  اصل نسبی 

2017, p. 146) نیسات،   بودن قراردادهاا نسبی  اصل استثنای طرفهسه جانبی قرارداد واق ،به اما
 .Andrews v»هساتند. بارای مثاا  در دعاوی      قارارداد  یاک  طارفی   مقابل، طرف و ثالث زیرا

Hopkinson»های دست دو  خودرو معیاوبی را دارای وضاعیت مناساب توصایف     ، دال  خودرو
 معاملاۀ  درکرد. خریدار آن را به دلیل توصیفات دال  به نحو اجاره به شرط تملیک خرید. دال  

طرفه درنظر گرفته شد کاه  یادشده شخص ثالث بود، ولی میان وی با خریدار، قرارداد جانبی سه
 .(Weddebburn, 1959, p. 68)به دلیل نقض آن، مسئولیت قراردادی پیدا کرد 

 

 پیشینۀ قرارداد جانبی

کتبای متاداو     شد و بست  قراردادهاای ندرت استفاده میدر گذشته از نظریۀ قرارداد جانبی به
مورد رسیدگی قرار گرفت. خواهاان از  « «lindley v. laccey  دعوی 0177بود تا اینکه در سا  
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سوی خوانده تشویق به فروش کاال شده بود. همچنی  خوانده تعهد داده بود که اختالف شخص 
جادای از  عنوان یاک قارارداد جاانبی و    ثالث را با خواهان حل و ف ل کند. دادگاه تعهد او را به

هاا و  توافق برای فروش کاال درنظر گرفت. یکی از دالیل اتخای ای  ت میم، اجتنااب از دشاواری  
 جاای به دادگاه اگر موارد بسیاری وجود داشت. در  (Fraud)مشکالتی بود که در استناد به تقلب

 باه  ناد، ک بسانده  ت میم به یاک قارارداد   اتخای برای جانبی و اصلی قرارداد دو به روابط تحلیل
ها به ای  نتیماه  رسد. به همی  دلیل، مدتی طو  کشید تا دادگاهنمی من فانه و مناسب نتیمۀ

رسیدند که هریک از طرفی  بتوانند ثابت کنند عالوه بر ساند مکتاوب، اظهاارات قبلای ایشاان      
اشاند.  آور باند آن اظهاارات نیاز الازا    ها نبوده و در کنار توافق مکتوب خواستهخارج از ق د آن

ها دادگاه، تضمی  شفاهی جانبی را برای قرارداد کتبای  های بسیاری وجود دارد که در آنپرونده
شروط شافاهی شاامل    شود، رد شفاهی ادلۀ من  امارۀ درنظر گرفته است و قضات پذیرفتند اگر

 گیرند و تعهدات شافاهی یاا گاارانتی و   ها در کنار مت  اصلی و مکتوب قرارداد جای میتضمی 
هاا ورود باه قارارداد اصالی مکتاوب باشاد، قارارداد        های قرارداد درصورتی که عوض آنوارانتی

 شود.جداگانه درنظر گرفته می
الز  به یادآوری است در حقوق انگلیس و استرالیا، وارانتی اگرنه در ابتدا در خ وص شابه  

ی و نقض قارارداد اسات   شد، لیک  مفهومی مرتبط با ضمانت اجرای قراردادکار برده میجر  به
(؛ به همی  دلیل در توجیه قرارداد جانبی، اظهاارات  497، ص 0937نی، )محقق داماد و ساعت

 شوند.گرفته نوعی وارانتی و تضمی  معرفی میصورت
 

 گسترۀ قرارداد جانبی
اجاره  ها به قرارداد جانبی استناد کردند، مربوط به قراردادهایها دادگاهای که در آنعمدۀ دعاوی

به شرط تملیک است. در ای  قراردادها شخص ثالث در نقش دال  یا تولیدکننده دربارۀ کیفیت 
دهد و بر اساس آن، قرارداد اجاره به شرط تملیک بسته مورد معامله به طرف قرارداد تضمی  می

ف تواناد علیاه طار   شود؛ ای  قرارداد اصلی است. طرف قرارداد اصلی بابت تضمی  ثالث نمای می
 موجب نقضبه  توانددیگر اقامۀ دعوی کند، زیرا وی ننی  تضمینی نداده است، ولی متعهدله می

هاا و  کننادگان از ویهگای  جانبی از ثالث مطالبۀ خسارت کند. در بسیاری موارد، م ارف  قرارداد
ال ها، کاا آگاهی و توصیف ای  ویهگی جزئیات قرارداد اجاره به شرط تملیک آگاه نیستند. دال  با

فروشد و شرکت همان کاال را به صورت اجاره به شرط تملیاک  های تأمی  مالی میرا به شرکت
دهد. در ننی  وضعیتی دو قرارداد وجود دارد: قرارداد خریاد  کنندگان قرار میدر اختیار م رف

کنناده و  میان دال  و شرکت تأمی  مالی و دیگری قرارداد اجاره به شرط تملیک میاان م ارف  
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کننده و دال  وجود ندارد. در ننی  گونه قراردادی میان م رفتأمی  مالی. بنابرای  هیچ شرکت
کننده، امکان دریافت جبران ها با درنظر گرفت  قرارداد جانبی میان دال  و م رفمواردی دادگاه

هی کنند. به ای  منظور دادگاه باید اظهار شافا کننده فراهم میخسارات قراردادی را برای م رف
دال  را احراز کند تا بر مبنای آن بتواند قرارداد جانبی را درنظر بگیرد. نمونۀ ننی  وضعیتی در 

شود که طی آن میان دال  و دیده می «Andrews v. Hopkinson» دعاوی گوناگون مانند دعوی
 (Mckendriet, 1997, p. 128). خریدار، قرارداد جانبی شناسایی شد

 شاروط  کاه  هنگاامی  نیسات.  تملیاک  شارط  باه  اجااره  قارارداد  باه  منح ر جانبی قرارداد
 باار  کننادگان تخلیاه  و کاارگران  نفا   به نقل و حمل مت دی و مالک قرارداد در کنندهمستثنی
 .Atiyah, 1995, p) رودکاار مای  به دریا طریق از کاال نقل و حمل در جانبی قرارداد دارد، وجود

ان کاال و مح والت به خریداران آینده دربارۀ مناساب  همچنی  در مواردی که تولیدکنندگ .(98
دهند، قرارداد جانبی مطرح است. از قرارداد جاانبی بارای   بودن کاال یا مح والتشان تضمی  می

مسئو  دانست  تولیدکنندگان کاالهای معیوب و در قراردادهای ساخت که معمااران در مقابال   
گوناه از  شاود. شاروط دقیاق ایا     تفاده مای مالکان و مستأجران بعدی مسئو  هستند نیاز اسا  

قراردادهای جانبی که بیشتر شفاهی هستند بر اساس ماهیت تضمی  و اوضاع و شرایطی که در 
شاوند. در قارارداد جاانبی، طرفینای کاه منفعتای را از ماالی        آن صورت گرفته است، معی  می

 (Barret, 2009, p. 63-64). آیند شمار مینفعان قرارداد جانبی بهآورند، ییدست میبه
برخی معتقدند در حقوق استرالیا قرارداد جانبی فقط در مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیاک  

شود. ای  موض  در قبا  قرارداد جانبی با ای  توضیح مورد انتقاد قرار گرفته است که نارا  پذیرفته می
معیوب را مسائو  شامرد. از نظار منطقای      موجب قرارداد جانبی، تولیدکنندگان کاالهایتوان بهنمی

 .(Clarke, 1989, p. 115)تفاوتی میان مسئو  تلقی کردن دال  و تولیدکننده وجود ندارد 
 

 دالیل استفاده از قرارداد جانبی
کند. ازجمله دالیلای کاه نظریاۀ    گیری من فانۀ قضات کمک مینظریۀ قرارداد جانبی به ت میم
 رفته از قرار زیر است:یادشده مورد استقبا  قرار گ

 

 . اجتناب از قاعدۀ منع ادلۀ شفاهی1
در مواردی که قرارداد جانبی وجود دارد، دادگاه قرارداد شفاهی و قرارداد کتبی را توأمان احاراز  

کند. تقسیم معامالت به قرارداد مکتوب اصلی و قرارداد شافاهی جاانبی از ایا  بااور نشائت      می
ای کاه قارارداد   گیراناه اسات. در دعااوی   شفاهی ممنوعیتی ساخت گیرد که قاعدۀ من  ادلۀ می
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اثر شناخته شادند. در ننای  ماواردی    جانبی مورد پذیرش قرار نگرفته است، شروط شفاهی بی
 ,Weddebburn, op.cit).تنها با شناسایی قرارداد جانبی، تعهدات شفاهی قابل اجرا خواهند بود 

p. 69) شتند نیزی جز قرارداد نوشته را مورد رسیدگی قرار دهند، ها تمایل ندازمانی که دادگاه
گیراناۀ پایبنادی باه مات  قارارداد ارائاه       نظریۀ قرارداد جانبی راهی برای تعدیل رویکرد ساخت 

کرد. در ننی  صورتی قاعدۀ من  ادلۀ شفاهی مان  شناسایی قرارداد جانبی نخواهد بود. اگار  می
املۀ اصلی مرباوط باشاد، درصاورتی کاه باه انادازۀ کاافی        قرارداد جانبی مورد ادعا به همان مع

کننادۀ قارارداد   شود و دالیل اثباات عنوان توافق جانبی به آن ترتیب اثر داده میمستقل باشد به
 (Blum, 2007, p. 188).شود جانبی پذیرفته می

 

 . اجتناب از اصل نسبی بودن قراردادها2
صل نسبی بودن قراردادهاست؛ اگرنه با ت ویب قاانون  ای برای اجتناب از اقرارداد جانبی وسیله

حقوق اشخاص ثالث در قراردادها نیاز به استفاده از قرارداد جانبی کمتر شاده اسات. در نظریاۀ    
کند تا باه یاک   جای یک قرارداد استفاده میقرارداد جانبی، دادگاه از تحلیل وجود دو قرارداد به

نقض آن، جبران خسارت قراردادی را مقرر نماید. بهتری   اظهار شفاهی اثر قراردادی داده، برای
مشااهده کارد.   « «Shanklin pier ltd v. Detel product ltdتوان در دعوی نمونۀ ای  رویه را می

موجب آن حق تعیی  نوع رنگ بارای  مالکان اسکله با شخ ی قرارداد تعمیر منعقد کردند که به
هاا را انتخااب   وشنده، مالکان را تشویق کرد که رناگ آن ها محفوظ بماند. نمایندۀ شرکت فرآن

کنند و ایشان را از مناسب بودن رنگ و دوا  آن مطمئ  سااخت. رناگ باا پیشانهاد مالکاان از      
سوی تعمیرکار از شرکت یادشده خریداری شد و مورد استفاده قرار گرفت، ولی دوا  مورد نظار  

شده در مقا  دفااع اظهاار داشات کاه باا      یاد را نداشت. مالکان از شرکت شکایت کردند. شرکت
مالکان رابطۀ قراردادی ندارد. دادگاه عالوه بر قرارداد فروش رنگ، قرارداد دیگری میان مالکان و 
شرکت را شناسایی کرد. بر اساس ای  قرارداد جاانبی، شارکت فروشانده دوا  رناگ و مناساب      

رنگ، نقض ننی  قراردادی باود. بناابرای     بودن آن را در برابر مالکان تضمی  کرده و عد  دوا 
  (Rose & Leibowitz, op.cit, p. 36). مالکان شایستۀ دریافت جبران خسارت شناخته شدند 

 

 اثر شدن تعهد شفاهی. اجتناب از بی3
آیاد. دو  کاار مای  قرارداد جانبی در مواقعی که قرارداد اصلی نامعتبر و یا غیرقابل اجارا باشاد باه   

 در ای  خ وص قابل ت ور است:موقعیت زیر 
های قاانونی اقتضاا دارد   الزامات خاص قوانی  موضوعه به کتبی بودن قرارداد. گاهی ضرورت (الف
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شارکت  « Jameson v. Kbimell Bay Land Co., Ltd»برخای قراردادهاا نوشاته شاوند. در دعاوی      
زماان معقاولی سااخته     خوانده ساختمانی را فروخت که شفاهی تعهد کرده بود راه دسترسای آن در 

شود. ناتوانی شرکت در ساخت راه، موجب مسئو  شاناخته شادن وی باا عناوان قارارداد جاانبی       می
موجاب قاانون   شد، ازآنما کاه باه  گردید. اگر تعهد خوانده در برابر خواهان قرارداد جانبی شمرده نمی

مکتاوب باشاد، تعهاد     ننی  قاراردادی بایساتی   (Law of Property Act)   انگلستان0325مالکیت 
 ،اهمیت کمتاری دارد شد. ای  مزیت قرارداد جانبی اکنون اثر و غیرقابل اجرا شناخته میشفاهی او بی

 .(Weddebburn, op.cit, p. 72)زیرا تعداد قراردادهایی که باید نوشته باشند در حا  کاهش است 
نیات نیاز   دیده با حس زیان ای است کهگونهبطالن قرارداد اصلی. گاهی قرارداد اصلی به (ب
تواناد بارای   تواند بر اساس آن شکایت کند. در ننی  وضعی استفاده از قرارداد جاانبی مای  نمی
تاری را در  دیده مفید باشد. تعهدات مستقل از قرارداد اصلی فرصت اتخای ت امیم مناساب  زیان

شاود:  دیده مای « Strongman, Ltd. v. Sincoc»گذارد که نمونۀ آن در دعوی اختیار دادگاه می
بندد که نیاز به أخذ مموز خاص داشت. او طی قرارداد متعهد خوانده با پیمانکاران قراردادی می

اعتبار بود. خوانده تنها موفق باه أخاذ مماوز    به أخذ مموز شد و بدون مموز، قرارداد باطل و بی
ان بیش از مقاداری باود کاه    شده از سوی پیمانکاربرای بخشی از کار شد، درحالی که کار انما 

مموز آن دریافت شده بود. خوانده به دلیل غیرقانونی بودن بخشی از قرارداد از پرداخت اجارت  
کار آن بخش خودداری کرد. دادگاه رأی داد تعهد شفاهی خوانده برای أخذ مموز که در نتیماۀ  

نتوانساته انماا  دهاد.    آن خواهان اقدا  به بست  قرارداد نموده، قراردادی جانبی است کاه وی  
بنابرای  خواهان مستحق دریافت جبران خسارات نقض قرارداد جانبی خواهد بود کاه مبلاآ آن   

 (Wright, 2016, p. 193).شده است معاد  با میزان متعارف برای کار انما 
 

 . فراهم کردن جبران خسارت قراردادی4
ه قسمتی از قرارداد اصلی نباشد، اماا  گرفتقرارداد جانبی هنگامی مفید است که اظهارات صورت

بر اساس آن، طرفی  اقدا  به بست  قرارداد اصلی کرده باشند. در ایا  صاورت، قارارداد جاانبی     
اناد  تواند مبنای جبران خسارت برای اشخاصی باشد کاه باه ایا  اظهاارات اطمیناان کارده      می

(Boundy, 2016, p. 339)ناروا اظهار به . استناد (Misrepresentation) تواند جاای قارارداد   نمی
میزان خسارتی که بر اساس قرارداد جانبی قابل دریافت اسات در اظهاار نااروا     جانبی را پر کند.

در هنگاا    تعاارف هاای م موجب قارارداد جاانبی، زیاان   محدودتر است. برخالف اظهار ناروا و به
جبران زیان بار اسااس قارارداد    همچنی  (Stone, op.cit, p. 198).  هستندقرارداد قابل مطالبه 

جانبی مزیتی افزون بر جبران خسارت بر اساس اظهارات اشتباه دارد، زیرا به اظهارات مربوط به 
دهاد. در دعاوایی متعهاد    وقای  موجود محدود نیست و تعهد به انما  عمل را نیاز پوشاش مای   
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واهاد داد. ننای    های خدماتی در طی شش ساعت پاسخ خاظهار کرده بود که به تمامی تماس
عنوان نقض قرارداد جاانبی قابال پیگیاری اسات.     تواند اشتباه شمرده شود، بلکه بهاظهاری نمی

بیان حقیقت یا باور درصورتی که بتوان گفات گویناده صاحت آن را تضامی  کارده اسات نیاز        
ه یاا  قراردادی تضمی  نتیما در مواردی که اظهار پیش .تواند زمینۀ طرح قرارداد جانبی باشدمی

مح و  است، تفاوت میان جبران خسارات قراردادی یا خارج از قرارداد، دارای اهمیت است. باا  
امکان دریافت جبران خسارت قراردادی، خواهاان بارای دریافات خساارت  نقاض تعهاد مسایر        

قارارداد   در. Richard taylor & damain taylor, 2017, p. 110)) کناد تاری را طای مای   سااده 
بندد که دیگاری تعهاد خاصای بدهاد؛     کند فقط در صورتی قرارداد میاظهار میجانبی، شخص 

کند که ماوجر  ای مستأجر ت ریح کرد فقط در صورتی قرارداد اجاره امضا میکه در پروندهننان
مناسب بودن وضعیت فاضالب را تضمی  کند. ماوجر تضامی  داد و قارارداد اجااره امضاا شاد.       

ت فاضالب آشکار گردید، موجر بر اساس قرارداد جاانبی مسائو    زمانی که نامناسب بودن وضعی
 «Websrer v. higgin»همچنی  در دعاوی   .. (Rose & Leibowitz, op.cit, p. 36) شناخته شد

هاا خریاداری شاود،    نمایندۀ فروشنده به خریدار اطمینان داده بود که اگر موتاور خاودرو از آن  
از فروشانده خریاداری کارد، درحاالی کاه تماامی       شرایط خوبی خواهد داشات. خریادار آن را   

ها در قرارداد مستثنی شده بود. لیک  دادگاه فروشنده را به دلیل نقض قرارداد سابق بار  تضمی 
اجاره مسئو  شناخت؛ فروشنده مرتکب نقض قرارداد جانبی شده، بایاد مباال ی را کاه خریادار     

کننادۀ قارارداد    موجب شروط مستثنیتقل بهپرداخت کرده بود به وی بازگرداند. ای  قرارداد  مس
 (Furmston & Cheshire, 2012, p. 84). اثر شناخته نشد اجاره به شرط تملیک بی

البته قرارداد جانبی در قراردادهاای مرباوط باه ارائاۀ خادمات نیاز کااربرد دارد. در دعاوی         
«Charnock v. Liverpool corpn» ند و شرکت بیمه باا  بیخودرو خواهان در ت ادفی آسیب می

داد، خواهان کندی انما  میبندد. نظر به اینکه خواندۀ دعوی تعمیرات را بهتعمیرکار قرارداد می
به استناد قرارداد جانبی توانست علیه خوانده شکایت کناد. خواهاان انتظاار بحقای داشات کاه       

حاق، دادگااه میاان     منظور قابل اجرا کاردن ایا   تعمیر خودرو در مدت معقولی انما  بگیرد. به
خواهان و خوانده یک قرارداد جانبی درنظر گرفت. البته آرایی از ایا  دسات ماورد انتقااد قارار      

ها اتخای ت میم مناساب و من افانه اسات.    شود، لیک  هدف دادگاهگرفته، م نوعی شمرده می
. درخواسات  (Atiyah, op.cit)بنابرای  حتی اگر نیاز به استدال  ساختگی باشاد، ایارادی نادارد    

 ثالاث  اشخاص بر مؤثر اصلی قرارداد اگر اجرای قرارداد جانبی همواره میان دوطرف بوده و حتی
باشد نسبت به ایشان اثر ندارد. بنابرای  دادگاه در خ وص تسری اثر قرارداد جانبی به اشاخاص  

دنباا   باه تواند زمینۀ عاد  اجارای قارارداد اصالی را     کند؛ هرنند نقض آن میثالث احتیاط می
 .(Weddebburn, op.cit, p. 72)داشته باشد و یا مبنای جبران خسارت قراردادی قرار بگیرد 



 888  مطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران

 

 های قرارداد جانبیویژگی
ساختار کلی و شارایط اساسای قارارداد جاانبی همانناد ساایر قراردادهاا باوده، ولای برخای از           

 های آن اخت اصی است:ویهگی
 

 . موضوع قرارداد جانبی1

آن در قرارداد جانبی بایاد جادای از قارارداد اصالی باشاد. توافاق جاانبی بایاد          موضوع و عوض
ای باشد که طرفی  ت ور کتبی بودن آن را نداشته باشند. به عقیدۀ برخای نویساندگان،   گونهبه

درجایی که موضوع قرارداد جانبی از قلمرو موضوع قرارداد اصلی خارج اسات، تمایال بیشاتری    
عنوان قرارداد جانبی درنظر گرفته شوند. اما زمانی که موضاوع  شفاهی بهوجود دارد که تعهدات 

 آن با قرارداد اصلی مرتبط باشد، بسیاری از قضات تمایلی به شناسایی قارارداد جاانبی ندارناد؛   

ها تمامی موضوعات مهم مربوط باه قارارداد   نبه عقیدۀ آ رود.زیرا انتظار آن از قرارداد اصلی می
ارداد اصلی بیاید و تعهدات قرارداد جانبی باید مستقل از موضاوع قارارداد اصالی    باید در مت  قر

رود که در قارارداد  دارای اهمیت باشد، انتظار می طرفی  باشد. به عبارت دیگر، اگر موضوع برای
شود اصلی به آن ت ریح کنند و اگر در قرارداد اصلی به آن اشاره نشده باشد، ننی  برداشت می

تزا  به آن وجود ندارد و تعهدآور نخواهد بود. برای مثا  در دعوایی که قرارداد اصالی  که ق د ال
مربوط به خرید منز  بود، دیوان عالی به قرارداد جانبی که مربوط به پاار  کاردن در محوطاه    

رفات در قارارداد اصالی بیایاد     بود رأی داد. زیرا ادعا مربوط به موضاوعی باود کاه انتظاار نمای     
(Gillies, 1988, p. 93).  اما در دعوی«Mitchell v.lath »   فروشنده تعهد شفاهی کرده باود کاه

خانه را تخلیه کند، ولی در قرارداد کتبی نیزی در ای  خ اوص نیاماده باود. اکثریات قضاات      
رود ننای  موضاوعی در   ها انتظار میادعای وجود قرارداد جانبی را نپذیرفتند، زیرا به عقیدۀ آن

 .(Blum, op.cit, p. 188) بیاید قرارداد مکتوب
 

 . احراز قصد قراردادی2
 کناد؛  احاراز  را قاراردادی  اثار  ایمااد  ق اد  باید ضرورتا  جانبی قرارداد به اثربخشی برای دادگاه

 شود ثابت بایستی آن، بر افزون اما. دارد وجود نیز اصلی قرارداد در ق د احراز برای که وضعیتی
 ,Russell شارط  یاک  ناه  اسات،  بوده جداگانه قرارداد ایماد عبارات، ای  اظهار از هاآن ق د که

2012, p. 38)) .شده در حقاوق قراردادهاا اساتفاده    برای احراز ق د، از معیارهای عینی شناخته
شود. تعهد بایستی مشخص و عاری از هرگونه ابها  باشد. مبهم باودن تعهاد، فرصات اثباات     می

تری  پرسش در خ وص احراز ق اد قارارداد جاانبی    درواق  مهمبرد. قرارداد جانبی را ازبی  می
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ای بیان شاده اسات کاه متعهدلاه متعاارف، آن را بااور کناد  آیاا         گونهآن است که آیا تعهد به
ها به عد  احراز قرارداد جانبی متعهدله متعارف به ننی  تعهدی اتکا خواهد کرد  سستی پاسخ

یرش ادلاۀ شافاهی، دادگااه معیارهاای متفااوتی را      گیری برای پاذ منمر خواهد شد. در ت میم
گیرد. نحوۀ تنظیم قرارداد یکی از عوامل مهم است. شکل قرارداد در برداشات دادگااه   درنظر می

کند که قرارداد به صورت رسمی نوشته شاده یاا یاک    تأثیرگذار بوده، مرج  رسیدگی توجه می
مهام اسات. همچنای  شاروط قارارداد      یادداشت ساده است. داشت  شرایط قارارداد اساتاندارد   
 (Dawson, 1981, p. 409).همانند شرط ادغا  از عوامل مؤثر بر ت میم دادگاه است 
شود دشوار است و به پاسخ ای  پرسش باز تعیی  اینکه نه نیز قرارداد جانبی محسوب می

باه ایا    گردد که آیا معمو  است طرفی ، قرارداد کتبای و شافاهی توأماان داشاته باشاند.      می
ای معتقدند رسیدن به پاسخ بساتگی باه میازان    های متفاوت داده شده است: عدهپرسش پاسخ

گیری و دشاواری  ارتباط موضوع قرارداد جانبی با قرارداد اصلی دارد. متفاوت بودن معیار ت میم
اسات و بایاد نسابت باه     « جاانبی »در اعما  ای  معیارها، در نتیمۀ تفاسیر متفااوت از مفهاو    

باا وجاود ایا ، در     .(Sweet, 1976, p. 1039)گیاری شاود   هیت مذاکرۀ سابق بر عقد، ت میمما
پذیر نیست. دادگاه در ایا  مواقا  بایاد ببیناد ق اد      بسیاری از دعاوی، اثبات ق د واقعی امکان

ای گوناه التزا  به ننی  قراردادی وجود دارد یا خیر  آیا طرف قرارداد اصلی در برابر دیگری باه 
ار کرده است که او به نحو معقولی به باور ق د التزا  برسد  آیا بار کردن ننای  مسائولیتی   رفت

  .(Atiyah, op.cit, p. 98)بر متعهد معقو  است  

استفاده از معیارهای عینی برای احراز ق د طرفی  قرارداد جانبی در دعاوی گوناگون دیاده  
  طرفی  0341به سا  « Savage and sons pty ltd v. blakney»شود. برای مثا  در دعوی می

زده کند که سرعت تخمی کنند. فروشنده هنگا  گفتگوها بیان میقایقی را با یکدیگر معامله می
مایل در ساعت است. ای  اظهار در قارارداد نیاماد. دادگااه عاالی ادعاای قارارداد        05برای قایق 

و رأی داد کاه قارارداد جاانبی ایمااد      جانبی را که متضم  تضمی  سرعت قایق باشد نپذیرفت
بود کاه  « تخمی  زدن»نشده است. مشکل اصلی برای پذیرش قرارداد جانبی، استفاده از عبارت 

منظاور  به عقیدۀ دادگاه صرفا  یک اظهار نظر مبتنی بر تمربه بوده و ق د ایماد قرارداد جانبی به
 (Gillies, op.cit, p. 92).تضمی  سرعت قایق وجود نداشته است 

 .Esso petroleum co ltd v»  در دعاوی  0347پروندۀ راهباردی در ایا  زمیناه در ساا      

mardon»     211مطرح گردید. در ای  پرونده نمایندۀ ایزو احتما  داده بود فروش پما  بنازی 
هزار گال  در یک سا  باشد. مستأجر در خ وص صحت تخمی  نماینده مطمئ  نبود، لیک  بر 

گااه  فروشی را پذیرفت و وارد قرارداد اجاره شد، اما هیچتمربۀ نمایندۀ ایزو، خردهاساس دانش و 
موجب قرارداد جاانبی باه مساتأجر    هزار گال  نرسید. دادگاه تمدیدنظر به 41فروش به بیش از 
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حق دریافت جبران خسارت داد. اگرنه تخمی  فروش یک اظهار عقیاده باود، اماا شاامل یاک      
اساس مهارت و مراقبت معقو  واق  شده باود و ننای  اظهاار شاد کاه       تعهد ضمنی بود که بر

های مشابه از وضعیت ترافیک در شهرستان و میازان فاروش آن آگااهی    ها بر اساس ایستگاهآن
دیاده را  داشتند. درواق ، ای  قرارداد اجاره همراه با یک قرارداد جانبی ایماد شده بود کاه زیاان  

 (Stone, op.cit, p. 198). کرد نقض آن میمستحق دریافت جبران خسارات 
 

 . هماهنگی با قرارداد اصلی3
تواند مخالف قرارداد اصلی باشاد یاا خیار، اخاتالف     در خ وص اینکه آیا مفاد قرارداد جانبی می

افزاید. اما اگر مفاد آن با قرارداد دهد یا به آن میاست. قرارداد شفاهی قرارداد کتبی را ت ییر می
ها رویۀ یکسانی ندارند. در ای  ماوارد دادگااه بایاد ت امیم     لف و معارض باشد، دادگاهکتبی مخا

 آن بر اصرار گذشته در بگیرد که آیا عبارات و شروط قرارداد اصلی غالب است یا قرارداد جانبی 
 را اصالی  قارارداد  تواننمی و شوند اضافه اصلی قرارداد به توانندمی فقط جانبی تعهدات که بود
باشند، اما امروزه اعتقاد بر ای   تعارض در مکتوب قرارداد با توانندنمی و داد ت ییر هاوسیلۀ آنبه

طور شفاهی تعهد یا تضمی  دهد و بر اساس شود تا شخ ی بهاست که قرارداد جانبی بسته می
ی، اظهاارات و  تواند با ارجاع به شروط قرارداد کتبآن با دیگری وارد قرارداد شود. بنابرای  او نمی

تعهدات خویش را انکار کند. تعهد شفاهی نیز همانند تعهد کتبی، اثار معای   و قطعای داشاته،     
دنبا  دارد. اگر شروط قرارداد نااپی باا   ای بهتمویز رجوع از اظهارات پیشی  نتایج غیرمن فانه

اهی، شارط  شود؛ اعم از اینکه اظهارات شاف تعهدات شفاهی در تناقض باشد، شروط ناپی رد می
 .westminster propetties v. دعاوی   (Chen-wishart, 2012, p. 376)یا قرارداد جاانبی باشاند  

mudd» »خوابیاد.  قابل توجه است که طی آن مستأجر در م ازۀ ماورد اجااره مای    نهیزم  یدر ا
ه زمانی که اجاره تمدید شد، در مورد خوابیدن در م ازه اختالف شد و مالک شفاها  پاذیرفت کا  

تنها ننای   نامۀ کتبی نهتواند در آنما بخوابد. اما در اجارهنامه را امضا کند، میاگر مستأجر اجاره
منظاور تماارت   شرطی وجود نداشت، بلکه در بندی از قرارداد آمده بود استفاده فقط بایستی به

کارد باا   خوابید، صاحب م اازه تاالش   صورت گیرد. نظر به اینکه مستأجر همچنان در م ازه می
تواند باه قارارداد جاانبی    استناد به مت  قرارداد آن را فسخ کند. دادگاه رأی داد که مستأجر می

 . (Stone, op.cit, p. 197)استناد کند و به ای  ترتیب، شرط مندرج در اجاره مل ی است 
برخی معتقدند توافق شفاهی تنها هنگامی قابال اساتناد اسات کاه قارارداد مکتاوب در آن       

وجود دارد که خالف ای  دیدگاه  0، اما آرایی (Weddebburn, op.cit, p. 81)ه ساکت باشد زمین
ها مشاهده کرد. اخیرا  تمایل بر آن است که تضمی  شافاهی حتای در صاورت    توان در آنرا می

                                                           
1. Morgan v. Griffith, Erskine v. Adeane, Lindley v. Lacey, De Lasalle v. Guildford 
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ای مبنای بار اینکاه    کنناده تعارض با قرارداد اصلی، مورد پذیرش قرار گیرد؛ زیرا دلیال متقاعاد  
 ,Fisher, Greenwood) تواند مخالف باا قارارداد اصالی باشاد، وجاود نادارد      جانبی نمی قرارداد

2011, p. 159)       هرنند به عقیدۀ مخالفان، الزا  به هماهنگی مفاد قارارداد جاانبی باا قارارداد .
اصلی، حتی درجایی که قرارداد جانبی پیش از قرارداد اصلی ایماد شود، وجود دارد. بنابر ننی  

شود و ازآنما کاه عاوض قارارداد جاانبی،     ی، دالیل معارض با قرارداد کتبی پذیرفته نمیدیدگاه
توان قارارداد جاانبی را در عای  تعاارض باا      طور منطقی نمیپیوست  به قرارداد اصلی است، به

هاای اساترالیا در ایا  خ اوص     دادگااه . . (Dawson, op.cit, p. 410)قرارداد کتبی معتبر شمرد 
ویهه اگر قرارداد جانبی مخاالف باا عباارات و شاروط قارارداد اصالی       کنند؛ بهمیتر عمل محتاط

دانناد. همچنای  در انگلساتان اگار     باشد، آن را به دلیل تعارض با قرارداد کتبی قابل اجرا نمای 
دادگاه مالحظه کند که قرارداد کتبی متضم  توافق کامل طرفی  است، توافق جاانبی پذیرفتاه   

 (Allan, 1967, p. 17).شود نمی

 

 عوض قراردادی. 4
االجرا بودن  تعهدات مشروط به داشت  عاوض اسات. اماا اینکاه قارارداد      در حقوق انگلیس الز 

آسانی تواند بهجانبی عوض ندارد، برای غیرقابل اجرا دانست  آن موجه نیست. قرارداد جانبی می
قارارداد اصالی اسات. باه همای        قابل اجرا شناخته شود، زیرا عوض در قرارداد جانبی، ورود به

شود که عوض آن، بست  قرارداد اصلی اسات. ورود باه   دلیل قرارداد جانبی قراردادی معرفی می
قرارداد اصلی بهایی مناسب برای تعهدات شفاهی است و صرف انشای قرارداد اصلی برای تحقق 

 عوض که باشد ردادیقرا است اند، ممک طور که برخی اظهار کردهکند و همانعوض کفایت می
 جاانبی  قارارداد  یک اگرنه. است قانونی کامال  قراردادی ننی  و باشد دیگری قرارداد بست  آن

 .(.Boundy, op.cit)دارد  اصلی قرارداد از مستقل وجود لک  است،
در مواردی عوض قرارداد جانبی غیر از انعقاد قرارداد اصلی است. بارای مثاا  درجاایی کاه     

گیرد، معموال  قرارداد مقدماتی باا انتقاا    موجب یک قرارداد مقدماتی صورت میهانتقا  نیزی ب
یابد. اما ممک  است طرفی  بخواهند بخشی از قرارداد باقی بماند. دادگااه باه ننای     خاتمه می

ق دی ترتیب اثر خواهاد داد و نیاازی نیسات کاه عاوض دوبااره بررسای و معای   شاود. ولای           
عموال  عوض در قرارداد جانبی نیزی بیش از ورود باه قارارداد اصالی    طور که گفته شد، مهمان
بناابرای  بسات  قارارداد اصالی، عاوض کاافی بارای حمایات از قارارداد جاانبی اسات             نیست،

.(Weddebburn, op.cit, p. 72) 
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 . قطعیت5
قطعیت  توافقات برای ایماد رابطۀ قاراردادی ضاروری اسات. توافقاات مابهم رابطاۀ قاراردادی        

آورند. قطعی بودن قرارداد یعنی نیاز نیست دادگااه نیازی را ایمااد یاا باه توافاق       وجود نمیبه
بیفزاید. تالش دادگاه آن است که معامالت تا حد ممک  حفظ شوند و درجایی که باه معاامالت   

های قرارداد با شروط ضامنی اسات. باا    شود، تمایل دادگاه بر پر کردن شکافتماری مربوط می
 ، ازآنما که توافق درخ وص شروط ضروری الزمۀ ایماد قراردادهاسات، اگار در ماورد    وجود ای

 .Yip,Goh, 2012, p).تواند قرارداد را حفاظ کناد   ها توافقی وجود نداشته باشد، دادگاه نمیآن

توانناد در  بنابرای  حداقلی از قطعیت برای وجود رابطۀ قراردادی الز  است و طرفی  مای  (293
تأکیاد بار   . (90وافق برسند و سایر موارد را رها کنناد )طالاب احمادی، هماان، ص     کلیات به ت

کند. اظهاراتی الزاماتی مانند قطعیت، گسترۀ قراردادهای جانبی را در حقوق انگلیس محدود می
کند که توافق جانبی را شناسایی نمایاد، اماا   که داللت بر ق د التزا  نماید، دادگاه را تشویق می

 (Richards, 2006, p. 466).شود که ادعای قرارداد جانبی پذیرفته نشود ت سبب مینبود قطعی

 

 . زمان ایجاد قرارداد6
تواند بعاد از قارارداد اصالی    زمان با قرارداد اصلی انشا شود و نمیقرارداد جانبی باید پیش یا هم

ل به قرارداد اصالی  وجود آید. پس از بسته شدن قرارداد اصلی، تعهد در عوض ورود طرف مقاببه
ست، از توان برای اظهاراتی که پس از قرارداد اصالی صاورت گرفتاه اسات، از     بنابرای  نمیبنابرای  نمی معنی ندارد. ته ا صورت گرف صلی  توان برای اظهاراتی که پس از قرارداد ا

گربه عبارت دیگار (Gillies, op.cit, p. 91).  اصطالح قرارداد جانبی استفاده کرداصطالح قرارداد جانبی استفاده کرد جانبی قارارداد جاانبی     ،به عبارت دی قرارداد 
 اصلی هستند.اصلی هستند.  قراردادی است و توافقات بعدی متمم قراردادقراردادی است و توافقات بعدی متمم قراردادمختص اظهارات در دورۀ پیشمختص اظهارات در دورۀ پیش

 

 قرارداد جانبی در حقوق ایران

اگرنه در حقوق ایران با من  پذیرش ادلۀ شفاهی مواجه نیستیم، ولی ساایر دالیال یادشاده در    
تواند در حقوق ما ضرورت استفاده از قرارداد جانبی را توجیه کند. بار مبناای   حقوق انگلیس می

پیش از معاملۀ اصلی، یک قرارداد جانبی دربارۀ توان اعالن مزایده را ننی  توجیه کرد که آن می
شود و امتناع از معامله با برندۀ واقعای نقاض ایا     نگونگی انعقاد معامله بی  دو طرف بسته می

، 0931پیمان ضمنی است و متماوز از پیمان، مسئو  نقض قارارداد جاانبی اسات )کاتوزیاان،     
ما راه پذیرش نهاد لیزینگ اعتباری را که (. همچنی  استفاده از قرارداد جانبی در حقوق 213ص

لیزینگ اعتباری نهاادی حقاوقی بارای    »کند. المللی شناخته شده است، هموار میدر اسناد بی 
)ساورائی و « تأمی  مالی است که وجه مشخ ۀ آن، ارتباط متمایز مثلثی میان طرفی  آن است
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جانبه است. باا مفاروض   اد جانبی سهای  نهاد قابل تطبیق با قرارد (.017، ص 0937پیرمرادی، 
 کنیم.دانست  فواید ننی  نهادی، ظرفیت حقوق ایران را در پذیرش قرارداد جانبی مطالعه می

 

 . نهادهای مشابه قرارداد جانبی دوطرفه1
 به شرط بنایی، قرارداد ضمنی و شرط مستقل شباهت دارد. جهاتی دوطرفه از جانبی قرارداد

 

 . شرط بنایی1. 1
دهناد و روی آن توافاق دارناد، اماا در موقا  عقاد       کراتی که طرفی  پیش از عقد انما  مای مذا

شاود )جعفاری لنگارودی،    کنند، شرط بنایی یا تبانی خواناده مای  ت ریحی به آن مذاکرات نمی
گیارد، ولای پایش از    (. اگرنه شرط یادشده پیش از عقد مورد بررسی قرار مای 011، ص 0973

(. قاانون مادنی   75، ص 0917ا ماهیت جداگانه و مستقل ندارد )شهیدی، شود؛ لذعقد انشا نمی
به آن اشاره کرده و تخلف از آن عالوه بر حق فسخ، موجب مسئولیت  00212و  00090در مواد 

شود، قرارداد اصلی نیز بر مبنای اظهااراتی کاه   طور که عقد بر مبنای شرط انشا میاست. همان
گردد و نقض آن نیز همانند شارط بناایی،   شود واق  میظر گرفته مینعنوان قرارداد جانبی دربه

دنبا  دارد. البته باید توجه داشات کاه اساتفاده از شارط بناایی      جبران خسارت قراردادی را به
تواند کامال  نتایج حاصل از قرارداد جاانبی را پوشاش دهاد. شارط بناایی بارخالف قارارداد        نمی

اصلی ندارد و با بطالن قرارداد اصلی، شرط ضم  آن نیز باطال  جانبی ماهیت مستقل از قرارداد 
 توان آن را تعهد مستقل از قرارداد اصلی درنظر گرفت.شود و نمیمی
 

 . قرارداد ضمنی2. 1
صراحت از آن ساخ  باه میاان نیااورده     شود که طرفی  بهقرارداد ضمنی به قراردادی گفته می
بسا طرفی  در هنگا  بست  قارارداد  آید که نهوجود میهباشند. بر اساس ای  قرارداد تعهداتی ب

به آن نیندیشیده باشند. ننی  تعهداتی ممک  است ناشی از الزا  قانونی، عرف یاا ارادۀ ضامنی   
از آن را  هاایی نموناه  ک یلا  ،اسات  اماده ین یما عنوان قرارداد ضمن یاگرنه در مواد قانونباشد. 

در مأخوی بالسو  ای  توافق مفروض است که اگر معامله . در موارد مختلف مشاهده کرد توانیم
 دیگار  از در  (. ضامان 250، ص 0913طینات،  نشود، خریدار کاال را بازگرداند )صفری و پاا  

                                                           
 «.که عقد مبنی بر آن جاری شده باشددر عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن» .0
 بوده مق ود وصف فاقد مذکور طرف که شود معلو  عقد از بعد و دهش شرط خاصی صفت طرفی  از یکی در هرگاه. »2

 .«باشد شده واق  آن بر متبانیا  عقد یا شده ت ریح عقد در مذکور وصف خواه بود خواهد فسخ حق مقابل طرف برای
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 لایک   دارد، وجود اختالف نظر آن از ناشی مدنی مسئولیت و مبنأ خ وص در که است مواردی
 تملیکای،  قراردادهاای  انعقااد  هنگاا   زیرا به دانست، ضمنی قراردادهای جملۀ از را آن توانمی

 دهاد می انتقا  که آنچه انتقا  به مالک یا مماز که دهدمی تضمی  دیگری به طرفی  از هریک
. کناد نمای  سارایت  قرارداد ای  به آن بطالن بوده، تملیکی عقد از مستقل توافقی ننی  و است

 مسائولیت  و گرفتاه اسات   صاورت  دادیقارار  نقاض  ،درآیددرآید  غیرغیر  تملکتملک  بهبه  مبی مبی   ننانچهننانچهبنابرای  
عناوان  تاوان باه  . از ای  تعهدات مای (211 ، ص0913 طالب احمدی،) دارد دنبا را به قراردادی
صراحت از قارارداد  های قرارداد ضمنی یاد کرد. در قرارداد جانبی همانند قرارداد ضمنی بهنمونه

 کاه  شاود. اماا تفااوتی   استنباط مای  شود، بلکه ای  امر از گفتار و رفتار طرفی سخ  گفته نمی
معنا پیادا   اصلی قرارداد کنار در جانبی قرارداد که است آن دارد ضمنی قرارداد با جانبی قرارداد
 اصالی  قارارداد  وجاود  شاود. بادون  مای  مطرح مقدماتی گفتگوهای محدودۀ در بیشتر و کندمی

 دیگری نیااز  قرارداد وجود به منیض قرارداد برای بست  درحالی که اعتبار ندارد؛ جانبی قرارداد
عنوان یکای از اناواع قارارداد    نیست. با درنظر گرفت  ای  تفاوت، شاید بتوان قرارداد جانبی را به

 ضمنی شناخت.
 

 . شرط مستقل3. 1
خواهند آید، ولی طرفی  نمیظاهر ضم  قرارداد میشود که بهشرط مستقل به شرطی گفته می

کناد. نموناۀ باارز آن شارط     رای  بطالن قرارداد خللی در آن ایمااد نمای  تاب  قرارداد باشند؛ بناب
شود، زیرا ق اد انشاای جداگاناه در    عنوان قراردادی مستقل درنظر گرفته میداوری است که به

(. گااهی  242، ص 0947شود )نیکبخات،  آن موجود است و شرط به معنای رایج محسوب نمی
شود. در ایا  حالات، تعهاد قابال اجارا      صلی انشا میمفاد شرط به صورت مستقل پیش از عقد ا

خواهد بود، زیرا شرط مقد  به نحو مستقل تشکیل شده است؛ اگرناه معلاق بار تشاکیل عقاد      
الوفااا هسااتند و اصاالی بعاادی بااوده باشااد )شااهیدی، همااان(. نناای  شااروطی صااحیح و الز  

طارفی  باا یکار آن پایش از     های تماری نیز مؤید ای  امر است. لذا در بسیاری از موارد واقعیت
(. در رأیی 217، ص 0931بینند )محقق داماد، نیاز از تکرار آن در قرارداد میقرارداد خود را بی
اوال قرارداد داوری ولو به صورت شرط ضم  عقد  قارارداد اصالی، در فرضای    »ننی  آمده است: 

راز نمود، از نظر ای  دادگااه  که بتوان استقال  و یا عد  استقال  آن را بر مبنای ق د طرفی  اح
کاه متعااملی  خاالف آن را ت اریح نماوده      قرارداد داوری مستقل از عقد اصلی اسات مگار آن  

تاوان آن را  گفته مال  دادگاه ق د طرفی  عناوان شاده اسات و نمای    . در رأی پیش0«باشند...

                                                           
 شعبۀ پانزدهم دادگاه تمدیدنظر، تهران 35اسفند  25مورخ  9509970221501772دادنامۀ  .0
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توان تعهد را می منح ر به قرارداد داوری دانست، بلکه در هر مورد که ننی  ق دی احراز شود،
مستقل از قرارداد درنظر گرفت. قرارداد جانبی یکای از آن ماوارد اسات؛ نراکاه طارفی  نمای      
خواهند آن را تاب  قرارداد اصلی قرار دهند و نیز همچنان که بطالن قرارداد اصلی شارط داوری  

ت. اما تفااوت  برد، صحت و سقم قرارداد اصلی در وضعیت قرارداد جانبی مؤثر نیسرا ازمیان نمی
آید، درحاالی کاه   شرط مستقل با قرارداد جانبی آن است که شرط مستقل در ضم  قرارداد می

 دهد.قرارداد جانبی اظهارات پیش از قرارداد را نیز پوشش می
ازآنما که استقال  شرط داوری و شرط پیش از عقد ضرورتی است که از موضاوع قارارداد و   

تاوان ایا  امار را قابال     (، مای 7، ص 0932یسی و ساعدی، گیرد )رئخواست طرفی  نشئت می
تعمیم در تمامی قراردادها دانست و اظهار داشت در هر قرارداد که از ممموعاۀ شارایط ننای     

توان قرارداد جاانبی را  ق دی احراز شود، شرط، قابلیت استقال  از قرارداد اصلی را دارد. لذا می
شرط مستقل پذیرفت که طرفی  با اظهاراتی عامل تشویق عنوان با ای  استدال  در حقوق ما به

در بست  قرارداد بوده و ق د داشتند که ای  اظهاارات خاارج از قارارداد اصالی دارای ضامانت      
 اجرای قراردادی مستقل باشد.

 

 طرفه. نهادهای مشابه قرارداد جانبی سه2
ادی و نیز تعهاد باه نفا  شاخص     طرفه با نهاد انتقا  حقوق قراردقرارداد جانبی سه در حقوق ما

 ثالث قابل مقایسه است.
 

 . انتقال حقوق قراردادی1. 2
اصل  بر نسبی بودن قراردادهاست، ولی اسبابی وجود دارد کاه موجاب انتقاا  حقاوق ناشای از      

شود. بعضی از ای  اسباب، همانند فوت، قهری باوده و بعضای ارادی   قرارداد به اشخاص ثالث می
پذیر است. واگذاری یل قرارداد، واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن امکاناست که پس از تکم

تواند شفاهی نیاز واقا    قرارداد یا حقوق و تعهدات ناشی از آن، عمل حقوقی دوطرفه است و می
رساد کاه حقاوق متعهدلاه     نظر میبه امر آغاز (. در7، ص 0911پور، شود )محقق داماد و امامی

های ایا  دو  شود، لیک  با اندکی دقت، تفاوتدله قرارداد جانبی واگذار میقرارداد اصلی به متعه
شود. موضوع قرارداد جانبی و قرارداد اصلی متفاوت بوده، متعهدله قرارداد اصالی،  نهاد آشکار می

دهاد؛ درحاالی کاه باا واگاذاری حقاوق و تعهادات        حقوق خود را در برابر متعهد ازدسات نمای  
توان از دیادگاه  شود. بنابرای  در توجیه قرارداد جانبی نمیمحرو  می آن زقراردادی، واگذارنده ا

 انتقا  حقوق قراردادی استفاده کرد.
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 تعهد به نفع ثالث .2 .2
منظور ایماد تعهد برای ثالث در ضم  معاملۀ دو طرف، یکی از آن دو التزامای باه نفا  ثالاث     به
موجاب ماادۀ   هد به نف  ثالث در حقوق ایران به(. تع977، ص 0919گیرد )کاتوزیان، عهده میبر

. توانند ضم  قرارداد، به نف  ثالث تعهد کنناد قانون مدنی پذیرفته شده است و طرفی  می 037
تواند یکی از عوضی  قرارداد باشد تعهد به نف  شخص ثالث می قانون مدنی، 471بر اساس مادۀ 

(. در خ اوص  12، ص 0943مااد و صاادقی،   و بنابرای  قرارداد مستقلی شمرده شود )محقق دا
های گوناگونی بیان شده است. در ایا  میاان، نظریاۀ ایمااب و     ماهیت تعهد به نف  ثالث دیدگاه

تعهد مستقیم از نظریاتی است که قابلیت مقایسه با قرارداد جانبی را دارد. نظریۀ ایمااب، تعهاد   
دهاد؛ باه   ردادی تبعی و فرعای تشاکیل مای   داند که با قبو  ثالث، قرابه نف  ثالث را ایمابی می

(. ولای ایا    249، ص 0911شود )محمدی، همی  دلیل به آن، نظریۀ دو قرارداد نیز اطالق می
تاوان باا تکلاف، عقاد دیگاری را      نظریه با ظاهر قانون مخالف بوده، قابل پذیرش نیسات و نمای  

واسطه از تعهاد  ق ثالث بی(. در نظریۀ تعهد مستقیم، ح911برداشت کرد )کاتوزیان، همان، ص 
نشئت گرفته، نیازمند قبو  نیست. ننی  حقی منوط به وجود قرارداد بوده و با فسخ یا بطاالن  

(. اختالف در ماهیت تعهد به نف  ثالث موجاب  217، ص 0911رود )محمدی، قرارداد ازبی  می
شاد. نظار   شده است در خ وص امکان مطالبۀ حق از سوی ثالث وحدت نظار وجاود نداشاته با   

تر در حقوق ایران امکان مطالبه از سوی ثالث است؛ برخالف حقوق انگلیس که ثالث ننی  قوی
امکانی ندارد، زیرا ثالث متعهدله نبوده و عوضی پرداخت نکرده و تنهاا قاادر باه مطالباۀ ضارر و      

(. در تعهاد باه نفا     095، ص 0939زیان ناشی از عد  انما  تعهد است )خاادمی و همکااران،   
طرفه، جبران خسارت قراردادی برای اطراف قابل دستیابی است. ثالث، همانند قرارداد جانبی سه

با وجود ای ، حتی اگر نظریه دو قرارداد را در مورد تعهد به نف  ثالث بپاذیریم، وجاوه مفاارقتی    
د شاود، درحاالی کاه در قاراردا    وجود دارد؛ با بطالن قرارداد اصلی تعهد به نف  ثالث مل ای مای  

کناد. همچنای  تعهاد باه نفا  ثالاث       جانبی، بطالن قرارداد اصلی به قرارداد جانبی سرایت نمی
های قرارداد جانبی وقت  انعقاد آن است تواند بعد از قرارداد واق  شود، درحالی که از مشخ همی

به تعهد  توان در توجیه قرارداد جانبیشود؛ لذا نمیزمان یا پیش از قرارداد اصلی انشا میکه هم
 به نف  ثالث استناد کرد.

 

 نتیجه
شود تا مذاکرات در ای  قراردادی، امروزه از یک سو تالش مینظر به اهمیت روزافزون دورۀ پیش

ای برگزار شود که اظهارات طرفی  دارای آثار حقاوقی باشاد و از ساوی دیگار باه      گونهدوران به
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ارداد، تمایال بار آن اسات کاه تعهادات      دلیل دشواری اثباات تق ایر در الزاماات خاارج از قار     
 قراردادی مبنای قراردادی داشته باشد. نظریۀ قرارداد جانبی نیز تالشی در ای  راستا است. پیش

منظاور  گیرد، هر طرف ممک  است باه در زمانی که برای بست  قرارداد مذاکراتی صورت می
قرارداد بسته شود. درصاورتی  ترغیب دیگری اظهاراتی کند که موجب اعتماد شده، بر اساس آن 

شده کذب باشد یا محقق نشود، ضمانت اجراهای مختلفی قابل ت ور اسات. یکای   که اظهار واق 
از ضمانت اجراها با استناد به نقض قرارداد جاانبی در دساترس اسات. قارارداد جاانبی درواقا        

مستقل محساوب کارده،    ای است که با استفاده از آن، دادگاه اظهارات را در قالب قراردادوسیله
نف  آن اظهارات که طرف دیگر قرارداد است، متعهدله خواهد بود. مطابق ای  نظریه، جایگااه  یی

 را شکنیپیمان ضمانت اجرای قراردادی، ننی  قرارداد جانبی در کنار قرارداد اصلی است. نقض
ی اسات. بطاالن یاا فساخ     ویهگی بارز قرارداد جانبی، استقال  آن از قارارداد اصال   .دارد دنبا به

قرارداد اصلی، تأثیری بر قرارداد جانبی ندارد. همی  ویهگی مهم یکی از دالیل تمایل استناد باه  
های انگلیس واق  شده است و بدون آن قرارداد جانبی است. قرارداد جانبی مورد استقبا  دادگاه

ای لاب و... نتاایج غیرمن افانه   در بسیاری از مواق  استناد به نهادهاایی همانناد اظهاار نااروا، تق    
انمامد؛ درحالی که با شناساایی  دیدگان میحقی زیانهمراه دارد و گاهی به صدور حکم به بیبه

شود. قرارداد جانبی که همواره پیش از قرارداد اصلی دیده حمایت مییک قرارداد جانبی از زیان
عدۀ من  ادلۀ شافاهی و همچنای  اصال    شود، ابزاری برای دوری از قازمان با آن ایماد مییا هم

 آید.  شمار مینسبی بودن قراردادها به
قرارداد جانبی، مستقل از قرارداد اصلی است. همچنی  قرارداد یادشاده بایساتی از قطعیات    
برخوردار بوده، دارای عوض باشد. عوض قرارداد جانبی، انعقاد قارارداد اصالی اسات. حتای اگار      

اطل باشد، عوض محقق شاده اسات. دادگااه بارای شناساایی قارارداد       قرارداد اصلی به دالیلی ب
جانبی در پی احراز ق د انشا است و با استفاده از معیارهای عینی و شرایط هر قرارداد در ماورد  

تواند قارارداد جاانبی باشاد یاا     گیرد. در اینکه عبارات مخالف با قرارداد اصلی میآن ت میم می
 خیر اختالف نظر وجود دارد.

هایی که در حقوق انگلیس وجاود دارد  در ادبیات حقوقی ما اصطالح قرارداد جانبی با ویهگی
هاا قارارداد   اند. در میان آنشود، اما نهادهایی هستند که با قرارداد جانبی قابل مقایسهدیده نمی

قارارداد  ضمنی با قرارداد جانبی  دوطرفه بیشتری  وجه تشابه را دارد. قرارداد یادشده مستقل از 
ماناد.  شود و در صورت فسخ یا بطالن قرارداد اصلی به قوت خود باقی میاصلی درنظر گرفته می
توانند انواع قارارداد  تنهایی نمییک از نهادهای موجود در حقوق ایران بهاما باید ایعان کرد هیچ
حقوق ما وجاود  رسد مانعی برای پذیرش مستقل ای  نظریه در نظر میجانبی را توجیه کنند. به

ندارد و مواردی همانند استقال  شرط داوری نیز مؤید ای  نظار اسات. عاد  ماان  باه ضامیمۀ       
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مواردی همچون قرارداد ضمنی و شرط مساتقل، حااکی از ظرفیات حقاوق ایاران در پاذیرش       
قرارداد جانبی است. پذیرش قرارداد جانبی در حقوق ایران به دلیل اصال رضاایی باودن عقاود،     

دۀ من  ادلۀ شفاهی و عد  نیاز به عوض با موانعی کاه در حقاوق انگلایس وجاود دارد،     نبود قاع
تواند مؤثر باوده، مزایاای یادشاده را    روبرو نیست. ازآنما که شناسایی ای  نظریه در حقوق ما می

تواند در هر زمان با توجه به ممموع شارایط قارارداد، اساتقال     همراه داشته باشد، دادگاه میبه
ا تعهدی را بر مبنای ق د طرفی  احراز و قرارداد جاانبی را شناساایی کناد و مطاابق باا      شرط ی

 مفاد آن به الزا  متعهد یا جبران زیان متعهدله رأی بدهد.
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