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(تاریخ دریافت8931/81/81 :؛ تاریخ پذیرش)8936/6/51 :

چکیده
تعهد به نفع ثالث بهعلت برخوردی که با اصل نسبیبودن قراردادها میکند ،محل بحث و تأمل فراوان است .جنبههای متعدد این نهااد ا
هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیا مند بررسی و تدقیق است .یکی ا جنبههای این نهاد که کمتر تحلیال داد اسات ،اثار رد یاا عادم
قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یاددد در آن لحاظ دد است .اکثر حقوقدانان بدون تفصایل ز م در ایان میناه نارهاای
خود را ابرا کرد اند .در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفاع ثالاث در اداکال مفتلا آن مت لای
دوند ،به صورت ناام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر آنها واکاوی دد است .عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالاث باا توجاه باه
ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان درط یا عوض قرارداد ،ممکن است باعث انفساخ عقد یا ای اد حق فساخ داود و در برخای
موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

کلیدواژگان
اصل نسبیبودن قراردادها ،اعتبار عقد ،تعهد به نفع ثالث ،رد ثالث.

 نویسندة مسئول ،رایانامهp.m.mirazizi@gmail.com :
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مقدمه
یک عقد نمی تواند له یا علیه اشخاصی غیر از طرفین آن ،امری را مقرر کند .این اصل عقننلی ر
حوزة عقو اص نسبیبو ن قرار ا ها نامیده میشو که ر ما ة  132قلانون ملدنی بله آن تیلری
شده است و ر همة نظامهای حقوقی جهان مقبلول و بلدیهی اسلت .ر حقلو انللسلنان اصل
نسبیبو ن قرار ا  2به این مسئله پر اخنه است .مطابق با این اص  ،قرار ا نمیتوانلد بله شخیلی
غیر از طرفین معامله حقی اعطا شو یا تکلیفی تحمی کند (صا قی ،2331 ،ص .)12با ایلن حلال،
میال اجنماعی قانون گذار را وا اشنه است که ر برخی موار از این اص و قاعدة بنیا ین عدول
کر ه و اجازة تسری آثار قرار ا ر حقو اشخاص ثالث را صا ر کند.
ر حقو ایران قانونگذار ابندا ر ما ة  291قانون مدنی ایجا تعهد به سو ثاللث را ر قالل
شرط ضمن عقد پذیرفت .ر ما ة  813قانون یا شده نیز جواز جع یکی از عوضلین بلرای ثاللث
صا ر شد .با این حال ،حقو انان همچنان اص نسبیبو ن قرار ا ها را محنرم میشلمارند .بلرای
مثال ،برخی اسنا ان تملیک رایلان را ر قال

تعهد به نفع ثالث به رسمیت نشناخنهاند (کاتوزیلان،

2392الف ،ص .)312این نظر ر فقه نیز تأیید شده است و برخی فقها با اشاره به اینکله تملیلک و
تملک غالباً ر چارچوب تراضی صورت میگیر  ،موار اسلنثنایی آن را ،صلرن نظلر از ایقاعلاتی
مانند اخذ به شفعه ،محدو به ارث و وصیت و وقف نسبت به طبقات منأخر کر هاند (شلهید اول،
بیتا ،ص352؛ سیوری حلی ،2023 ،ص 302و 305؛ طباطبائی یز ی ،2025 ،ص.)101
پذیرش امکان انشای تعهد به سو ثالث به سرعت ذهلن را بله سلویی ملیکشلاند تلا حقلو
اشخاص ثالث را حفظ و تضمین کند .اگرچه این توافق به سو ثالث است اما به هرحال باید ارا ة
وی محنرم شمر ه شو  .بنابراین ،پرسشی که مطرح میشو این است که آیا برای ایجا یا تنفیلذ و
جریان حقوقی این تعهد نیازی به قبول ثالث هست یا خیر .آیا ثالث میتوانلد تعهلدی کله لله وی
ایجا شده را ر کند یا خیر .و ر یا عدم قبول وی چه اثری بر عقد ار  .هریک از این پرسشهلا
1. Privity of contract
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مجال مسنق و مفیلی را برای تحلی و بررسی میطلبد .ر پژوهش پیشرو ر پی واکاوی اثر ر
یا عدم قبول ثالث ذی نفع بر قرار ا مشروط هسنیم و از ورو به بحث لزوم اخذ قبولی یا کفایلت
ر ثالث اجنناب میکنیم .اما بهطور خنصه میتوان گفت ر این زمینله نظرهلا بله و سلنة کللی
تقسیم شدهاند :یک سنه ،مانند نظریة پیشنها و ا ارة فضولی ،خالت ارا ة ذینفع را ملیپلذیر و
سنة یلر ،مانند نظریة ایقاع ،مداخلة ارا ة وی را انکار میکند (محمدی ،2333 ،ص .)181ر این
مقاله فرض بر این است که ثالث حق ار نفع تحمیلی را نپذیر  .اما اینکه ارا ة وی ر این زمینله
به چه نحو خی است و آیا تعهد به سو ثالث به قبول ثالث نیاز ار یا اینکه قبول مننفی است و
ثالث تنها حق ر تعهد را ار  ،موضوع بحث نیست .با توجه به اینکه اثر علدم قبلولی و ر تعهلد
یکسان است و پیامد هر و ممانعت از ورو تعهد به ارایی ثالث است ،پذیرش هریک از ایلن و
نظر روند پژوهش حاضر را عوض نمیکند.
صور ایجاد تعهد به نفع ثالث
تعهد به نفع ثالث ممکن است بهعنوان شرط فع یا ننیجه ،ضمن عقد لحاظ شو  .گاه نیز تعهد بله
نفع ثالث یکی از عوضین قرار ا است .به لحاظ احنملال تفلاوت اثلر ر ر هلر یلک از حلا ت
یا شده این صورتها را بهطور جداگانه بررسی میکنیم.
تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد به نفع ثالث ممکن است شرط فع باشد یا شرط ننیجه .شرط فع به سو ثاللث
آن است که فع یا ترک فعلی بر یکی از منعاملین شرط شو به نحوی که این فع یا ترک فع به
سو ثالث باشد .برای مثال ر یک عقد بیع میان الف و ب ،ب منعهد میشو که ج را از ینی کله
بر ذمة وی ار  ،بری کند یا ضمن عقد صل مشروطعلیه مکلف میشو تا مدت معین به شخص
ثالثی مقرری مشخیی بپر از (طباطبائی یز ی ،2025 ،ص )102یا عقد بیعی را بلا تخفیلف ویلژه
با وی منعقد کر ه یا ماشین وی را تعمیر کند .قت ر ایلن مثلالهلا نشلان ملی هلد تعهلدی کله
مشروطعلیه به نفع ثالث کر ه است ماهیناً میتواند انجام ا ن یک عم حقوقی یا یک فعل ملا ی
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باشد .خو عم حقوقی نیز ممکن است ایقاع باشد ،یا عقد( .شهیدی ،2339 ،ص .)329همچنلین،
ممکن است مشروطعلیه منعهد شو که اقدام به رقابت تجاری با ثالث نکند یلا از احلداث پنجلرة
مشرن به ملک وی خو اری کند یا ر بیعی که ثالث منعقد کر ه و مشلروطعلیله ر آن صلاح
حق شفعه است از اخذ به شفعه خو اری کند .مثالهای اخیر نشان می هلد تلرک فعل بله سلو
ثالث نیز ممکن است تعهد به عدم انشای یک عم حقوقی یک یا وطرفه بو ه یا یک عم ملا ی
باشد (محمدحسینی طرقی ،2333 ،ص .)09این شروط فینفسه صحی اند و وجهلی بلرای بطلنن
آنها وجو ندار (شهیدی ،2338 ،ص.)35
شرط ننیجه شرط تحقق ننیجه (اثر) یکی از اعملال حقلوقی ر علالم اعنبلار اسلت (شلهیدی،
 ،2338ص .)10بدین ترتی

فقط اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقلاع) ملیتواننلد موضلوع شلرط

ننیجه باشند (کاتوزیان2392 ،الف ،ص .)238البنه ممکن اسلت وقلوع تبعلی یکلی از ایلن اعملال
حقوقی نیز موضوع شرط ننیجه باشد .به این معنا که آنچه تحقق آن ر خارج شرط میشو  ،خلو
عم حقوقی است ،نه ننیجة آن .برای مثال ر شرط ضمن عقد عبارت (فروشنده بدین وسلیله بله
خریدار وکالت می هد) رج شده باشد .ر این موار ر سایة عقد اصلی یک عقد تبعی هم ایجا
میشو (کاتوزیان2392 ،الف ،ص .)233باید توجه کر کله ایلن عمل حقلوقی یلا ننیجلة آن کله
موضوع شرط ننیجه است ،نباید موقون به سب

خاصی باشد ،زیرا ر این صورت به نفس اشنراط

حاص نمی شو و از قلمرو شرط ننیجه خارج است .به عبارت رساتر ،ر شرط ننیجله احنیلاج بله
عم ارا ی یلری غیر از رج شرط ر ضمن عقد وجو ندار (امامی ،2392 ،ص.)300
مثالهایی که برای شرط ننیجه به نفع ثالث می توان بیان کلر  ،غالبل ًا نلابر بله ابلرا یلا اعلراض
مشروط علیه از حق خویش است؛ یا بهطور کلی اسقاط حق .مثنً مشروطعلیه حق خو ر احداث
پنجرة مشرن به ملک ثالث را ساقط میکند .زیرا آنچه مشروطعلیه میتواند ر ضمن عقلد و طلی
شرط ننیجه آن را منعقد کند ،اعمالی اسلت کله مداخللهای ر حقلو و ارایلی یللران نلدار و
مشروطعلیه میتواند به نحو مجر و خارج از عقد نیز به اِعمال آنها مبا رت ورز .
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تعهد به نفع ثالث در قالب یکی از عوضین

ما ة  813قانون مدنی از جمله مقررات مهم قانون مدنی است که هنوز از برفیتهلای آن اسلنفا ة
کاملی نشده است .برخی حقو انان معنقدند با بهکارگیری مبنای ایلن ملا ه ملیتلوان بسلیاری از
مشکنت نظام حقوقی ،از جمله اخذ بهره و تنزی و برخی اعمال بانکی ،را مرتفع کر (تفرشلی و
الفت ،2331 ،ص .)221این ما ه همچنین ،راه را برای جعل علوض قلرار ا بلرای ثاللث هملوار
میکند .ر قال

مهم ترین عقدی که بر پایة تعهد به نفع ثالث بنیان نها ه شلده اسلت ،یعنلی بیملة

عمر ،تعهد به سو ثالث یکی از و عوض معامله است و چهرة فرعلی نلدار  .بنلابراین ،قلرار ا ن
تعهد به سو ثالث به عنوان یکی از عوضین قرار ا ر حقو ایران و فقه امامیله بلا ملانعی مواجله
نیست (کاتوزیان2392 ،الف ،ص323؛ محمدی ،2335 ،ص .)202با این حال ،برخی اسنا ان ملا ة
 813قانون مدنی را قاب تعمیم ندانسنه و انحیاری محسوب کر هاند .مطلابق بلا اسلند ل ایشلان
عوض باید به جایی برو که معوض از آن خارج شدهاست (شهیدی ،2339 ،ص .)329املا نظریلة
مخالف بر آن است که امکان تعهد به نفع ثالث ،قطعنظر از چلونلی نقشلی کله ر عقلد مشلروط
ار  ،از قواعد عمومی قرار ا هاست (کاتوزیان2392 ،الف ،ص .)313ر فقه نیز موار منعلد ی از
تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض قرار ا یده میشو  .از جمله ر اجارة اشخاص به سو ثالث و
اسنیجار مرضعه و قرار ا ن رضاع و حضانت بهعنوان عوض ر خلع (محقق حللی2023 ،؛ حللی،
 ،2010ص232؛ شهید ثانی ،2023 ،ص ،)398و جعاله و صل برای شخص ثالث (صا قی،2331 ،
ص 282و 281؛ محقق اما  ،2380 ،ص 13و 19؛ محقق اما و صا قی ،2389 ،ص.)31
ماهیت رد و تفاوت آن با اسقاط حق
اصطنح ر ر حقو ما ناشناخنه نیست .ر بحث عقد فضولی مالک اخنیار ار معاملله را اجلازه
ا ه یا ر کند (ما ة  152قانون مدنی) .ر موا  109تا  150قانون املور حسلبی نیلز بله ر ترکله
اشاره شده است .ر یا قبول ترکه با نحوة تیفیة ترکه مرتبط است و ارتباطی با ر تملک آن ندار
(قاسمزا ه ،2333 ،ص .)185همچنین ،ر ما ة  330قانون مدنی میخوانیم :ر وصیت عهدی قبول
شرط نیست لیکن وصی می تواند ما ام که موصی زنده اسلت وصلایت را ر کنلد .بلدین ترتیل ،

 122

حقوق خصوصی ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار و تابستان 1316

مشخص می شو که ر  ،یک ایقاع است که به موج

آن شخیی حق یا تکلیفی را کله بلرای وی

معین شده است ،ساقط میکند .وصی با ر وصایت تعهلدی را کله موصلی بلرای وی انشلا کلر ه
است ،از عهدة خو ساقط میکند .مالک ر معاملة فضولی با ر معامله مجموعة حقو و تکلالیف
انشاشده توسط فضول و طرن معامله را بیاثر میکند و عقد را از اعنبلار ملیانلداز  .وراث بلا ر
ترکه تکالیف و تعهدات مرتبط بلا تیلفیة ترکله را از وش خلو برملی ارنلد و آن را بله ا گلاه
میسپارند تا پس از تیفیه اگر چیزی باقی ماند ،آن را تملک کنند (ما ة  150قانون املور حسلبی).
بنابراین ،حق ر  ،حقی است که برای شخص توسط قانون جع میشلو تلا بلهوسلیلة آن بنوانلد
حقو یا تکالیفی را از عهده یا ارایی خو خارج کند .البنه باید قت کلر کله ر برخلی از ایلن
میا یق حقو و تکالیف هنوز مسنقر نشدهاند .برای مثال ر وصایت ما ام که موصی زنده اسلت،
وصی هنوز مکلف به اجرای وصیت نیست و ر معاملة فضولی نیز عقد ر حالت موقون بله سلر
میبر  .بدین ترتی

تفاوت ماهینی ر و عدم قبول واض است .قبول یا عدمقبلول مخلنص عقلو

است .ر عقد طرن ایجاب می تواند پیوسنن خو را به عقد اعنم کند (قبلول) یلا بلا سلکوت یلا
اعنم عدمقبولی مانع از تشکی عقد شو  .اما ر ملوار ی کله عقلدی ر میلان نیسلت و شلخص،
مخاط

ایجاب واقع نشده است ،بحث از قبول مننفی است.

ر منابع قانونی به حق ر ثالث اشارهای نشده است .با این حال ،حق یا شده مور قبلول اکثلر
حقو انان است .از آنجا که ایجا حق به سو ثالث بدون خالت ارا ة وی یک تخطلی از اصلول
حقوقی است حقو انان با قائ شدن به حق ر بلرای وی ر مقلام ایجلا نلوعی تعلا ل ر نظلام
حقوقی برآمدهاند .ر حق باعث میشو تعهد از همان لحظة انعقا عقد وار ارایلی ثاللث نشلو .
به عبارت رساتر ،ر اثر قهقرایی ار و به زمان انعقا قرار ا بازمیگر و به این معنلا نیسلت کله
آثار تعهد از لحظة وقوع عقد تا هنلام اعنم ر اخ

ر ارایی ثاللث اسلت .ایلن املر بلا فلسلفة

وجو حق ر سازگارتر است ،زیرا هلدن از تعبیلة ایلن نهلا ممانعلت از خلول هرگونله منلافع
ناخواسنه به ارایی شخص است و این امر جز با تأثیر ارا ه از لحظة انعقا عقد میسر نمیشو .
بحثی که امکان طرح آن وجو ار  ،این است که ثالث با ر تعهد ر واقع حقی را که با عقلد
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برای وی مقرر شده است ،ساقط میکند .یعنی مشروطعلیه را بریالذمه میکند .با ایلن ابلرا یللر
چیزی بر عهدة مشروطعلیه نیست ،بنابراین ،این ر هیچ اثری بر عقد ندار  .برای مثلال اگلر اللف
ضمن عقد بیعی با ب بر او شرط کند که تا یکسال ماهیانله یلک میلیلون توملان بله ج بپلر از و
منعاقباً ج این تعهد را ر کند ،ر واقع ،ذمة ب را از ین ایجا شده به موج

عقلد مشلروط بلری

کر ه است و بنابراین ،مانند آن است که تعهد یا شده اجرا شده است .صرننظلر از اینکله ابلرا ر
حکم پر اخت است یا خیر ،که ر این زمینه اخننن نظر وجلو ار (شلهیدی ،2392 ،ص203؛
کاتوزیان2392 ،ب ،ص ،)391اگر مسلم شو که ثالث مشلروطعلیله را بلری کلر ه اسلت ،یللر
تعهدی بر عهدة مشروطعلیه نیست .بند  3ما ة  110قانون ملدنی ابلرا را ر زملرة اسلباب سلقوط
تعهد آور ه است .بنابراین ،با اسقاط حق توسط ثالث ایرا ی منوجه عقد نمیشو .
اما نکنة بریفی که نباید از نظر ور اشت ،این است که اسقاط حق و ابرا فرع بر وجلو حلق
است .یعنی کسی میتواند حقی را ابرا کند که ارای آن باشد .زیلرا طلل

جلزا ارایلی بسلنانکار

است و میتواند به لخواه ر آن تیرن کند (کاتوزیان ،2331 ،ص .)531اما ر مانع از ورو حلق
به ارایی ثالث میشو  .بنابراین ،بحث سقوط حلق را مننفلی ملیکنلد .تفلاوت ملاهینی ر و ابلرا
مشخص است .اما از آنجا که ر نظریة ر نیازی به اعنم قبول نیست و حق از لحظة انعقا عقد به
سو ثالث برقرار میشو  ،ممکن است این و با یکدیلر خلط شوند .اگلر ثاللث ارا ة خلو را بله
نحوی شفان اعنم کند مشکلی بروز نمیکند .یعنی اگر وی بهصراحت اعنم کند حق را ر کر ه،
تکلیف روشن است ،و اگر اعنم کند مشروطعلیه را ابرا کر ه ،نیز وضعیت شفان اسلت .املا اگلر
محنوای اعنم ارا ة وی بهور ر هیچیک از این و نداشنه باشد ،چه باید کر ؟ به نظر میرسلد ر
این صورت باید ارا ة وی بر ر حق حم شو  ،نه اسقاط .به این لی که اسقاط نیازمند وجو و
عنیر است :یکی عدم ر و اسنقرار حق ر ارایی وی و یلری ابرا .اما ر حق تنها به وجو یک
عنیر نیازمند است .بدین ترتی  ،قدر منیقن ر حق است ،نه اسقاط آن.
اثر رد

هنلامی که ثالث ذینفع تعهد را ر می کند ،به نحوی عقد مشلروط را بلا ملانع روبلهرو ملیکنلد.
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اجرای بخشی از عقد ممننع میشو و این موضوع نمیتواند بر اعنبار عقد بیتأثیر باشلد .ر زمینلة
اینکه ر ثالث چه اثری بر عقد ار  ،نظرهای منفاوتی توسط حقو انان ابراز شده است.
برخی برآنند که با ر ثالث اجرای بخشی از تراضی منعذر میشو و و راهح باقی ملیمانلد:
یا اینکه ملنزم بری میشو و تعهد از میان میرو یا اینکه النزام ر برابلر طلبکلار قلرار ا ی اجلرا
میشو  .راهح

وم ترجی

ار ؛ زیرا مدیون نفعی ر اجرای تعهد به سو ثاللث نلدار و طلبکلار

نیز نمی خواهد از النزام بلذر (کاتوزیان2392 ،الف ،ص353؛ قاسمزا ه ،2339 ،ص211؛ صلفایی،
 ،2391ص282؛ سنهوری ،2392 ،ص .)013برخی یلر از اسنا ان میان تعهد به نفع ثالث بهعنوان
عوض قرار ا و تعهد به نفع ثالث بهعنوان شرط ضمن عقد قائ به تفیی شدهانلد .ر ملور اول
با ر ثالث یکی از و عوض محقق نمیشو و با عدم تحقق آن عقد باط است .اما اگر شلرط بله
سو ثالث ر شو  ،عقد مشروط مطابق با ما ة 102قانون مدنی و به اسننا خیلار تخللف از شلرط
فع قاب فسخ خواهد بو  ،زیرا تحقق شرط بهعلت ر ثالث غیرممکن میشلو (شلهیدی،2339 ،
ص .)321عده ای یلر برآنند که با ر حق از سوی ثالث ،حق به خو منعهدله تعلق میگیلر و او
میتواند شخص یلری را به عنوان مننفع جدید تعیین کند ،ملر اینکه منعهد شرط کر ه که بلیاذن
او حق به شخص یلری مننق نشو یا اینکه خو وی نیز ر اننفاع ثاللث نفلع ملا ی یلا معنلوی
اشنه باشد .ر این صورت اگر منعهد اذن ندهد چارهای جلز فسلخ قلرار ا بلرای منعهدلله بلاقی
نمیماند (صا قی ،2331 ،ص.)105
همان طور که مشاهده میشو نظرها منشنت است .اکثر اسنا ان بهطور کلی به پرسلش یا شلده
پاسخ ا هاند و به تفیی آن نپر اخنهاند .به همین علت نیلز پاسلخهلا ذهلن را قلانع نملیکنلد و
اسند لها نیز نابسنده است .ر ا امه ،میکوشیم با سنهبندی قیق صورتهای ممکن تعهد به نفع
ثالث و بررسی تحلیلی هریک از آنها به پاسخ مفی و مسندل این پرسلش سلت یلابیم .بلدیهی
است که این مسئله وقنی موضوعیت ار که منعاملین آن را ر قرار ا مسلکوت گذاشلنه باشلند،
بنابراین ،اگر ر قرار ا آثار ر ثالث مشخص باشد ،مطابق با آن عم میشو .

اثر رد تعهد به نفع ثالث بر قرارداد
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اثر رد بر تعهد به نفع ثالث بهعنوان شرط نتیجة ضمن عقد

شرط ننیجة ضمن عقد به و صورت منیور است :شرط ننیجة ایقاع و شرط ننیجة عقد (شلهیدی،
 ،2339ص.)329
شرط ننیجة ایقاع به سو ثالث عبارت است از اینکه ننیجة ایقاعی که به سلو ثاللث اسلت بله
صورت شرط ،ضمن عقد رج شو  .برای مثال ضمن یک عقد بیع میان الف و ب شرط شو  ،ذمة
ج که به ینی به سو شخص الف مشغول است ،بری باشد .این شرط به محض انعقا عقد حاص
می شو  ،زیرا ماهیناً یک ایقاع است و ر هر حال ارا ة ج ر آن خی نیست .همانطلور کله اگلر
این عم حقوقی خارج از عقد نیز انجام میگرفت ،ارا ة ثالث ر آن تأثیری نداشلت .بنلابراین ،ر
این قسم از تعهد به نفع ثالث امکان ر منیور نیست و منعاقباً اثری نیز بر عقلد مشلروط برجلای
نمیگذار  .باید قت کر هنلامی که از شرط ننیجة ایقاع سخن ملی گلوییم منظلور ننیجلة اعملال
حقوقی ای است که ر عالم حقو و اعنبار ایجا آن به یک ارا ه ممکلن بلو ه و نیازمنلد تراضلی
نیست .بدیهی است اموری که ماهیناً و بهذات نیازمند توافق و تراضی است ،از ایلن قلملرو بیلرون
است.
شرط ننیجة عقد به سو ثالث عبارت از این است که ننیجة یک عقد به سلو ثاللث ر ضلمن
عقد رج شو  .برای مثال ضمن عقد بیع شرط شو که اتومبی خریدار منعلق به وست فروشلنده
باشد .آنچنان که برخی اسنا ان آور هاند این نوع شرط بدون قبول ثالث محقق نمیشلو (شلهیدی،
 ،2339ص .)329ر مانحنفیه ننیجة یک عقد بهعنوان شرطی به سو ثالث بیان شده اسلت .آنچله
ضمن عقد گنجانده شده است ،ماهیناً یک توافق است و انلدراج ضلمن عقلد ماهیلت آن را تغییلر
نمی هد .شرط ننیجة عقد اگر آثارش ر ارایی منعاملین باهر شو  ،با اشکالی مواجه نیسلت ،املا
اگر قرار باشد اثر آن ر ارایی شخص ثالثی بهور کند ،قطعاً نیازمند سب

خاصی است و به نفس

اشنراط حاص نمی شو  ،و اگر به نفس اشنراط حاص نشو از قلمرو شرط ننیجه خارج است .ر
این زمینه برخی یلر از حقو انان منذکر شدهاند که شرط تملیک به سو ثالث ر حکم ایجلاب
برای اوست و با قبول وی تحقق مییابد .یا میتوان آن را عقدی فضولی شمر که با رضلای ثاللث
نفوذ حقوقی پیدا میکند (کاتوزیان2392 ،الف ،ص.)312
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حال باید ید اگر ثالث عقد را قبول نکند ،عقد مشروط ر چه وضعینی قلرار ملیگیلر  .بلا ر
ثالث شرط ضمن عقد حاص نمیشو  .همچنین ،نمیتوان پلذیرفت کله شلرط و تعهلد بله سلو
مشروطله یا کسی که او تعیین میکند ،اجرا شو  ،زیرا با قید طرفین سازگار نیسلت .ایلن حکلم،
تعدی قرار ا محسوب میشو و نیازمند تراضی است .این شرط ضمن عقد بهطور قطعی تلأثیری
مهم ر عوضین قرار ا اشنه است .هنلامی که الف ضمن عقدی با ب شرط میکند که ماشین ب
بهطور مجانی منعلق به ج باشد ،بله طلور قطعلی ،ایلن بخشلش رایللان را بلا تخفیلف ر علوض
قرار ا ی برای ب جبران کر ه است .برای همین است که گفنهاند :للشرط قسط من الثمن .هنلامی
که اجرای شرط ممننع و منعذر شو  ،نمیتوان گفت این مسئله تأثیری بر قرار ا ندار  .تنها راهلی
که ر این موضوع باقی میماند ،توس به خیار تعذر شرط (ما ة  102قانون مدنی) برای مشروطله
است تا به اسننا آن بنواند از عقدی که بخشی از مقیو قلرار ا ی وی را برنیلاور ه اسلت ،رهلا
شو .
اثر رد بر تعهد به نفع ثالث بهعنوان شرط فعل ضمن عقد

شرط فع ضمن عقد عبارت از این است که مشروط علیله منعهلد شلو فعللی ،اعلم از ملا ی یلا
حقوقی ،را انجام هد یا ترک گوید .اگر ر اقدام یا ترک این فعل نفلع ثاللث لحلاظ شلده باشلد،
میتوان آن را شرط فع به سو ثالث نامید.
شرط فعل مادی

شرط فع ما ی به و قسم شرط فع ما ی و مثبت تقسیم میشو  .مثال برای شلرط فعل ملا ی
مثبت به سو ثالث آن است که الف ضمن بیعی بر ب شرط کند کله ماشلین ج را تعمیلر کنلد .بلا
انعقا این عقد تعهدی به سو ثالث ایجا میشو  .حلال اگلر وی ایلن تعهلد را ر کنلد ،تکلیلف
چیست .اگر از عقد و اوضاع و احوال و شروط ضمنی آن راهحلی به ست آید ،مطابق بلا آن عمل
میشو  .اما ر غیر این صورت به نظر می رسد اسنفا ه از خیار تعذر شرط تنهلا راهحل باشلد .ر
موضوع مور بحث بخشی تبعی از عقد غیر قاب اجرا شده اسلت .ایلن نظلر کله تعهلد بله سلو
مشروطله یا شخیی به اننخاب او اجرا شو  ،تجاوز از قید قرار ا ی است .از آنجا کله حقلو و
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تعهدات طرفین مطابق با قید قرار ا ی آن ها ،که مبنای تراضی است ،تعیلین ملی شلو خلروج از
حدو این توافق پذیرفنه نیست .بر مبنای چه مجوزی میتوان مشروطعلیه را وا اشت که تعهلد را
به سو کسی اجرا کند که ر قرار ا به وی اشارهای نشده است؟ توافق قانون میان طلرفین اسلت.
یعنی محنوای آن مرز تعهدات هر شخص را معین میکند .تعهد مشروطعلیله بلر انجلام ا ن فعل
مشروط تعهدی مطلق نیست .بلکه به سو شخص معینی مقید شده است .صحی است که بنلا بلر
فرض مشروطعلیه ر اجرای تعهد به سو ثالث نفعی ندار اما این باعث نمیشو که وی را مللزم
به چیزی کر که ر قرار ا مشروط وجو ندار  .پذیرش این نظر تحمی تکلیفی است کله مبنلای
آن عقد نیست .قانون نیز ر این زمینه ساکت است .بنابراین ،قائ شدن به این نظر یک الزام بیمبنلا
است که بطنن آن واض است .از سوی یلر مشروطله هم قید ندار که بدون اجرای این شرط
به عقد پایبند بماند .قطعاً او با لحاظ کر ن این شرط امنیازاتی برای مشروطعلیه مقرر اشلنه اسلت
که با ممننعشدن شرط لی و مبنایی برای آنها وجو ندار  .بنابراین ،تنها چارة اعطای حلق فسلخ
ناشی از تعذر اجرای تعهد به مشروطله است تا بنواند ر صلورت تمایل از النزاملات عقلدی کله
بخشی از حقو و اننظارات و منویات وی را برآور ه نکر ه است ،آزا شو .
مثال برای شرط فع ما ی منفی آن است که مشروطعلیه تعهد کند از سلاخنن پنجلرة مشلرن
به ملک ثالث امنناع کر ه یا از تیرفات مُجازی ر ملک خو صرننظر کند که ننیجلة آن افلزایش
قیمت ملک ثالث است .این تعهدات اگرچه به سو ثالث است ،اما مشروطعلیله آن را ر املوال و
حقو خو انجام می هد .یعنی با این تعهد خ و تیرفی ر حقو و ارایی شخص ثالث روی
نمی هد .بنابراین ،ر یا عدمقبول وی هیچگونه تأثیری بر عقد مشروط ندار  .علنی کله ر پلی آن
حقو انان برای ثالث حق ر قائ می شوند ،این است که تعهد به سو ثاللث بله نحلوی از انحلا
خالت ر حقو و ارایی ثالث محسوب میشو و این حق برای ممانعلت از تخلدیش اسلنقنل
حقوقی وی است .ر مانحنفیه این علت مفقو است و تعهد مشلروط علیله ر مایمللک خلویش
است .علت این تعهدِ به سو ثالث عوضی است که طرن مقاب قرار ا بلرای مشلروطعلیله طبلق
عقد مقرر می کند و ثالث نیز از این تعهد سو میبلر  .ر واقلع مشلروطعلیله از یکلی از حقلو
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از آنجا که تعهد مزبلور مسلنلزم هلیچگونله خاللت ر

ارایی شخص ثالث نیست ،قبول یا ر نیز مننفی بو ه و بنابراین ،هیچ اثری بر عقد مشروط ندار .
شرط فعل حقوقی

شرط فع حقوقی هم به و قسم مثبت و منفی تقسیم میشو  .شرط فع حقوقی مثبت بلهمعنلای
تعهد به انشای یک عقد یا ایقاع است .این مسئله شبیه شرط ننیجة ضمن عقد است کله ر آن نیلز
ننیجة یک عقد یا ایقاع ضمن عقد مندرج میشو  .تفاوت میان این و همان تفاوت شلرط فعل و
شرط ننیجه است که ر اولی تعهد به انشای یک عم حقلوقی ملیشلو و ر وملی ننیجلة ایلن
اعمال حقوقی ر شرط ضمن عقد مندرج میشو  .بهعبارت یلر ،ر شرط ننیجه مقیلو طلرفین
به محض انعقا عقد حاص است و ر شرط فع تعهد به انجام ا ن آن ایجا ملیشلو  .بنلابراین،
شرط فع حقوقی مثبت نیز به شرط فع ایقاع و شرط فع عقد تقسیم میشو .
اگر مشروط علیه ضمن عقد تعهد کند که ایقاعی به سو ثالث انشا کند منعهلد بله شلرط فعل
ایقاع به سو ثالث شده است .از آنجا که ایقاع تیرن حقوقی یکطرفه اسلت و بلرای ایجلا اثلر
حقوقی آن ارا ة شخص یلری خی نیست ،باید گفت ر و قبول ثالث ر این زمینه بیاثر است.
این ننیجه را ر شرط ننیجة ایقاع نیز یدیم .ماهیت ایقاع طوری است که با یک ارا ه منعقلد شلده
است و آثار خو را به بار می آور  ،اعم از اینکه به نحوی مجر انشا شو یا اینکه ضمن یک عقلد
به انشای آن تعهد شو  .بنابراین ،اگر مشروطعلیه ضمن عقد تعهد کند که ثالث را از ینلی کله بلر
عهدة او ار  ،بری کند ،تعهد یا شده صحی است و از آنجا که منحیراً ر ایرة حقو و ارایلی
مشروطعلیه است و تداخلی با حقو ثالث ندار ر یا عدمقبول شخص ثالث اثری بر عقد ندار .
شرط فع عقد عبارت از این است که مشروطعلیه ضمن عقد مشروط منعهد شو کله عقلدی
را به نفع ثالث منعقد کند .یعنی عقدی را منعقد کند که ثالث از آن مننفع شو  .طبیعنلاً منظلور ایلن
است که این عقد با خو ثالث منعقد شو  .اگرچه ور از ذهن نیست که مشروطعلیه منعهلد شلو
با شخص یلری قرار ا ی را منعقد کند که ثالث از آن مننفع شو یا ر آن عقد ،شرطی بله سلو
ثالث منعقد شو  .به هر حال ،هر یک از این فروض نیز ر نهایت ،تابع قاعدهای خواهد بو کله ر
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ا امه به آن خواهیم رسید .بدیهی است که مشروطعلیه طبق شرط ضمن عقد منعهلد ملیشلو کله
عقد را با ثالث طبق شرایط خاصی که مور نظر مشروطله اسلت و ر آن نفلع ثاللث لحلاظ شلده
منعقد کند .اکنون و راهح پیش پای ثالث وجو ار  :اول آنکه قرار ا یا شده را با مشروطعلیله
منعقد کند (یا ر صورت امنناع مشروط علیه ،وی را به انعقا عقد الزام کند) یا اینکه ایلن تعهلد را
ر کند .ر صورت اول مطلوب مشروطله حاص است و آسیبی به عقد نمیرسد .املا ر صلورت
وم امکان اجرای بخشی تبعی از عقد از میان میرو  .از آنجا که همة مطلوب قرار ا ی مشروطلله
حاص نشده است ،باید برای وی قائ به اخنیاری بو که ر صورت تمایل بنوانلد از قیلد چنلین
پیمانی رها شو  .همان طور که بیلان شلد هلیچ شلرطی ر عقلد معاوضلی بلدون علوض نیسلت.
مشروطلهی که شرطی به نفع ثالث ر عقد منظور میکند ،ر عوضی که بله مشلروطعلیله تملیلک
کر ه یا تعهدی که ر برابر وی به عهده گرفنه تسهینتی به هملان ارزش تعهلد بله سلو ثاللث را
لحاظ کر ه است .اکنون با امنناع شرط یا شده علنی برای پایبندی به تخفیفات و تسهینت یا شلده
وجو ندار  .بدین ترتی

اعطای خیار فسخ به اسننا تعذر اجرای شرط تنها راهحلی اسلت کله ر

این موضوع وجو ار .
شرط فع حقوقی منفی تعهد مشروط علیه است بر عدم انعقا یک عم حقوقی .هنللامی کله
این ترک فع حقوقی به سو ثالث باشد ،می توان آن را شرط فع منفی حقوقی به نفع ثالث نامید.
شرط فع حقوقی منفی نیز مانند شرط فع حقوقی مثبت بر و نوع است :شرط ترک فع ایقاع و
شرط ترک فع عقد .مثال برای شرط ترک فع ایقاع به نفع ثالث میتواند تعهد مشلروطعلیله بله
فسخنکر ن قرار ا ش با ثالث باشد .برای مثال اگر مشروط علیه ر عقد بیعی با ثالث مغبلون شلده
باشد و برای وی حق فسخ وجو اشنه باشد ،تعهد وی مبنی بر عدم اعمال این حق ،شلرط فعل
منفی حقوقی به سو ثالث است .یا بنا بر فرض اگر ثالث و مشروطعلیه ر ملکی شریک باشلند و
ثالث سهم خو را به بیع به یلری مننق کند و برای مشروطعلیه حق شفعه ایجا شو تعهلد وی
بر اعمالنکر ن این حق نیز میتواند مثال یلری از شرط فع حقوقی منفی بله سلو ثاللث تلقلی
شو  .بدیهی است ایلن تعهلد منحیلر ًا مربلوط بله حقلو و ارایلی مشلروطعلیله اسلت .تعهلد
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مشروط علیه بر عدم اعمال حق خویش تعهدی است که اثر آن به ارایی خو وی محدو میشلو
و بنابراین ،ر و عدم قبول ثالث ر این زمینه محلی از اعراب ندار  .اما شرط تلرک فعل عقلد بله
این معناست که ثالث منعهد شو عقد یا عقو خاصی را منعقد نکند .هنلامی که علدم انعقلا ایلن
عقو به سو ثالث باشد میتوان آن را تعهد به شرط ترک فع حقوقی به سو ثالث انست .بلرای
مثال وی تعهد کند که ر مدت خاصی به فعالیتهای تجاری مشابه ثالث ست نزند .ر اینجا نیلز
چون تعهد وی یک ترک فع است و ر حقو و ارایی شلخص یلا اشلخاص یللری مداخلله
نمیکند ،نمیتوان برای ر یا قبول ثالث اعنباری قائ شد .بهطور کللی هرگلاه شلخص منعهلد بله
ترک فعلی( اعم از ما ی یا حقوقی) میشو که طبق قانون یا قرار ا به آن مکلف نیسلت ارا ة وی
معنبر است ،هر چند این ترک فع به شخص یا اشخاص یلری سو یا زیان برساند .مشروط بلر
اینکه این ترکفع چهرة سوااسنفا ه از حق نداشنه باشد یا سایر اصول حقوقی را نقض نکند.
اثر رد بر تعهد نفع ثالث بهعنوان عوض قرارداد

هنلامی که عوضی قرار ا ی که به سو ثالث جع شلده اسلت ،بلا ر یلا علدمقبلول وی مواجله
میشو یکی از ارکان عقد منزلزل میشو  .با ر ثالث امکان اجرای یکی از و تعهد اصلی عقد (یا
ر عقو رایلان امکان اجرای تنها تعهد عقد) از میان میرو  .تعهد ناممکن را نیلز بایلد باطل بله
شمار آور (کاتوزیان ،2333 ،ص .)121چنین عقدی به علت عدم تحقلق یکلی از و ملور عقلد
معوض باط خواهد بو (شهیدی ،2339 ،ص 321و  .)323عقد باط عقدی اسلت کله از هملان
ابندا تشکی نشده و وجو پیدا نکر ه است .ر مبحث حاضر عقد به نحو صلحی منعقلد شلده و
سپس با مانع اجرا روبهرو شده است .البنه اگر گفنه شو که ر ثالث کاشف از این است که ملور
تعهد از همان لحظة انعقا عقد قاب اجرا و تسلیم نبلو ه و بنلابراین ،فاقلد یکلی از ارکلان اساسلی
صحت معامنت بو ه است ،میتوان نظریة بطنن را توجیه کر  .اما این اسند ل کمی ور از ذهلن
است .مطابق با اصول حقوقی ناممکنشدن ائمی عم مور تعهد اصلی باعث انفساخ عقلد اسلت
(شهیدی ،2392 ،ص 112و صفایی ،2391 ،ص .)321بنابراین ،به نظر میرسد ر اینجا بایلد قائل
به انفساخ قرار ا بو  .اعم از اینکه عقد یا شده معوض باشد یا رایلان .اعنقا به اینکه با ر ثاللث
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موضوع تعهد به سو خو مشروطله انجام میگیر  ،پایه و اساس روشنی ندار  .این ا علا مخلالف
قید طرفین است و آن را بهسا گی نمیتوان به شروط ضمنی قرار ا تحمی کر  .حکم به انفساخ
معامله ننیجة اجرای قیق منطق حقوقی است.
نتیجه
اثر ر  ،بسنه به اینکه تعهد به نفع ثالث ارای چه ماهینی باشد و ر چه قالبی گنجانده شلده باشلد،
منفاوت است و حس

مور باعث ایجا حق فسخ میشو یا عقد را منفسخ میکند یا ر ثالث بلر

آن مننفی بو ه و اثری بر عقد مشروط ندار .
ر ایقاعات و شروطی که منضمن ترک فع ما ی یا حقوقی است ،ر ثاللث مننفلی اسلت .ر
این موار اگرچه تعهد به سو ثالث است ،اما ماهیت این اعمال طوری است کله انعقلا و اجلرای
آنها باعث خالت ر ارایی ثالث نمیشو  .ایقاع یک تیلرن حقلوقی یلک طرفله اسلت .یعنلی
ماهیناً به نحوی است که با یک ارا ه آثار خو را به بار میآور  .بدینترتی

اگر ننیجة یک ایقاع یا

تعهد به انشای آن ر ضمن یک عقد ،به سو ثالث شرط شو نیز ماهیت یکطرفة خلو را حفلظ
میکند و ر یا قبول ثالث هیچگونه اثری بر آن ندار  .ر موار ی نیز که تعهد مشلروطعلیله تلرک
فعلی است که وی به موج

قانون یا قرار ا ملزم بله اجلرای آن نبلو ه ،ر ثاللث مننفلی اسلت.

شخص با تعهد به ترکفعلی که بر وی واج

نیست ،هیچگونه مداخلهای ر ارایی یلران انجلام

نمی هد؛ بلکه حقو خاصی را از خو سل

میکند یا منعهد به عدم اعمال آن حقلو ملیشلو .

بنابراین ،ر این موار ر ثالث بنموضوع و فاقد هرگونه اثری بر عقد مشروط است.
اگر تعهد به سو ثالث منضمن انشای ننیجه یا تعهد به انجام ا ن عقدی به سو ثالث باشد ،ر
یا عدمقبول ثالث باعث ناممکنشدن اجرای شرط و ایجا خیار فسخ بلرای مشلروطلله ملیشلو .
هنلامی که طی شرطی به سو ثالث ننیجة یک عقد یا تعهد به انعقا یک عقد رج شو به نحلوی
ر حقو ثالث مداخله میشو  .همچنین است هنلامی که فع ملا ی مثبنلی بله سلو وی شلرط
میشو  .ر این موار ارایی و حقو ثالث بدون خالت وی تغییر یافنه اسلت .املری کله منلافی
اسنقنل حقوقی شخص است .بنابراین ،ایجا حق ر برای وی منطقی و مطابق با اصلول حقلوقی
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اعمال حق ر با عدم امکان اجرای بخشی از عقد مواجه میشویم .بخشی از عقد که

مشروطله ر آن نفع ما ی یا معنوی اشنه و با اندراج آن منحم هزینه و تخفیف و تسلهینتی بله
سو مشروطعلیه شده است .با اننفاع ما ی یا معنوی مشروطله از شرط یا شده بخشی از مطللوب
وی از عقد حاص نشده است ،ولی با توجه به فرعلی و تبعلیبلو ن نقلش ایلن تعهلد نیلازی بله
ازبین بر ن ک قرار ا نیست و میتوان با اعطای خیار فسخ ناشی از تعذر شرط (ملا ة  102قلانون
مدنی) به مشروطله وی را مخنار کر تا از النزام به چنین قرار ا ی رها شو .
با ر یا عدم قبول تعهد به نفع ثالث ر قال

یکی از عوضین قرار ا  ،اجرای اص عقد ممننلع

میشو  .یعنی یکی از عوضین و تعهدات اصلی قرار ا که بنیا و شالو ة عقد است غیرقابل اجلرا
میشو  .بنابراین ،تنها چارة حقوقی حکم به انفساخ قرار ا است .اعنقلا بله بطلنن عقلد ر ایلن
وضعیت ضعیف به نظر میرسد ،زیرا عقد ابندا ،به نحو صحی و با اجنملاع هملة شلرایط صلحت
معامنت منعقد شده است.
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