
 
 
 

 
 
 

 شرط فعل بر ثالث
 

 ***پوریعل حسن ـ **یجاندامن یشاه احد ـ ∗زادهحسن يمهد
 

 )28/5/1396 :رشیپذ خیتار ،10/4/1395 :افتیدر خیتار(
 

 چکیده
در حقوق ایران شرط فعل بر ثالث در معناي عام، شامل شرط فعل بر ثالث در معناي  

ر ثالث در معناي خاص، طرفین قرارداد شود. در شرط فعل بخاص و تعهد به فعل ثالث می
در  کهدرحالیقانون مدنی)؛  234دهند (بند پایانی ماده التزامی را برعهدة ثالث قرار می

تعهد به فعل ثالث، شخصی در برابر دیگري به التزامِ ثالث به پذیرش انجام کاري متعهد 
ر معناي خاص که با توجه این است که شرط فعل بر ثالث د درخورشود. البته نکتۀ می

 اشو توجیه حقوقی نادارد، مب تعارضبسیاري از اصول قراردادي و مقررات قانونی 
 مانند ماهیت و وضعیت رو تالش گردیده است تا مسائلیبنابراین، در مقاله پیشچیست؟ 

هاي آن با تعهد به فعل ثالث، مالك اعتبار شرط فعل بر ثالث، ارتباط و تفاوتحقوقی 
بر ثالث و چگونگی رابطۀ حقوقی بین طرفین قرارداد با ثالث و نیز با یکدیگر در  شرط فعل

 وسیلۀ ثالث، مطالعه شود.هاي رد و قبول شرط بهفرض

 
 ث، وضعیت، ماهیت، رابطۀ حقوقی.تعهد به فعل ثالث، فعل بر ثال شرط :يدیواژگان کل
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 مقدمه
 از یکیبر  یبه فعل عدم اقدام یااقدام  شرط فعل آن است که« :مدنیقانون  234ماده  موجببه
 را به عهده يتعهدکه این ازنظر ،شرط فعل رااین، بنابر؛ »شرط شود یشخص خارج یا ینمتعامل
که  یشرط فعل، اول نوع :نوع تقسیم کردبه دو توان ، میگذاردمی یا ثالثقرارداد  ینطرف از یکی
ثالث  يبرارا  يکه تعهد یشرط فعل، دوم هد؛ نوعدمی قرارعقد  یناز طرف یکی را به عهده يتعهد

 1.آوردبه وجود می
ث و تعهد به فعل ثالخاص  يشرط فعل بر ثالث در معنا عام ـ يفعل بر ثالث در معنا شرط

قانون مدنی انشاء  234که در بند پایانی ماده  خاص ي. شرط فعل بر ثالث در معنااست کاررفتهبه
؛ ، متفاوت استخواهد آمد ر ادامهآن د یلکه تفص» ه فعل ثالثتعهد ب« یحقوق یسبا تأس شده،

اجراي شرط فعل بر بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل ماهیت، وضعیت و ضمانت
 ثالث در معناي خاص است.

اجراي شرط فعل است که وضعیت، ماهیت و ضمانت شدهپرداخته مسئلهدر مقاله فعلی به این 
اثبات اعتبار شرط فعل بر ثالث، سازگاري ماهیت آن با  رو به دنبالِمقاله پیشبر ثالث چیست؟ 

چگونگی تعهد متعهد  برحسباجراي شرط فعل بر ثالث نظریه در حکم ایجاب و تفاوت ضمانت
 یا نتیجه یا حصول نتیجه ـ است. وسیلهبهـ تعهد 

 سحتیط سمت مربوط به شرادر ق، شرط فعل بر ثالث امامیه، فقه سابقه تحقیقاتی، در ازنظر
 ، مادةدر حقوق فرانسهبرعکس، . شده است مطالعه »شرط توانایی انجام«عنوان  شرط و زیر

فرانسه از  یقانون مدن 1120در ماده زیرا ؛ شودبه مفهوم شرط فعل بر ثالث دیده نمی راجع ايویژه
 153ماده  بند نخستدر ، در حقوق مصرها، عالوه بر اینبحث شده است.  »تعهد به فعل ثالث«

 در خصوصدانان داخلی، چنین حقوقهم شده است. بیان »تعهد به فعل ثالث«مدنی جدید قانون 
که ضرورت  2اندداده ه آن اختصاصرا ب يگفتار مختصر اند یانکردهبحث  ثالث شرط فعل بر

 رساند.انجام پژوهش فعلی را می
تعهد به فعل «موضوع این پژوهش با مقاله پوشانی بخشی از رغم همباید دانست که به

                                                                                                     
، تحقیق: عباس محمد آل سباع القطیفی، (بیروت: دارالمصـطفی  3، ج المکاسبحاشیه کتابیزدي، محمدکاظم، طباطبایی .1

 .252هـ.ق)، ص 1423تراث، ألحیاء ال
)، ص 1388، (تهران: مرکز نشر علوم اسالمی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمیداماد، مصطفی، . محقق2

  .113ـ116
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 حکمی نیز متفاوت است. ازلحاظاست؛  برقرار، بین آن دو عموم و خصوص مطلق 1»ثالث
هاي در جهت افزایش شمار وثیقه» تعهد به فعل ثالث«از » تعهد به فعل ثالث«، در مقاله درواقع

اجراي عیت، ماهیت و ضمانتدر این مقاله به تفکیک وض کهدرحالیاست؛  شدهاستفادهشخصی 
هاي مربوط به شرط فعل بر ثالث، ارائه مباحث فقهی شرط فعل بر ثالث و نیز بیان نظریه

 است.      شدهپرداختهاجراي شرط فعل بر ثالث و تبیین نظریۀ برگزیده، ضمانت
 :است یدهگرد یمتنظ زیربه شرح چهار بخش  در ، مباحث شرط فعل بر ثالثبدین ترتیب

شرط فعل بر ثالث  یتماه (بخش نخست)؛ وضعیت وشرط فعل بر ثالث و اقسام آن  وممفه
اجراي هاي راجع به ضمانت(بخش سوم)؛ ارائه نظریهثالث با اطراف قرارداد  رابطه(بخش دوم)؛ 

بنديِ شرط فعل بر ثالث و تبیین نظریۀ برگزیده (بخش چهارم). البته منطق حاکم بر تقسیم
ال، این است که در نظام حقوقی ایران، مرز دقیقی بین شرط فعل بر ثالث در مطالب به نحو با

هاي مربوط به شود و نیز انتخاب هر یک نظریهمعناي خاص و تعهد به فعل ثالث دیده نمی
 کهاین درنهایتو  گذاردمیشرط  اجراي آنبر ضمانت یفراوانماهیت شرط فعل بر ثالث، تأثیر 

اجرایی دارد که باید به آن پرداخته هر یک از نهادهاي حقوقی ضمانتشرط فعل بر ثالث مانند 
 شود.       

 
 مفهوم شرط فعل بر ثالث و اقسام آنبخش نخست: 

و سپس، اقسام شرط فعل بر  شودبررسی می، ابتدا مفهوم شرط فعل بر ثالث بخش ینا در
 .خواهد شد یانثالث ب

 
 مفهوم شرط فعل بر ثالث .1

 یفیحق و تکل او يبرا یگريتواند بدون اراده دنمی کسیچ، هی حقوق مدنیمطابق قواعد کل
مورد که  و در هر 2؛داشته باشد یارياخت یا یتیوال یا یکه از جانب او وکالتمگر این ؛کند یجادا

                                                                                                     
نامـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی      تألیف دکتر محسن ایزانلو در فصـل » تعهد به فعل ثالث«. الزم به ذکر است که مقاله 1

 )، به زیور طبع آراسته شده است. 1ه ، شمار1386تهران (سال دانشگاه 
2. Beatson, J, Anson´s Law of Contract, (New York: Oxford University Press, 1998), p 
623; Chitty, Chitty on Contracts, Vol. 2, (London: Sweet & Maxwell, 1999), p1-2, 
Treitel, G.H, The Law of Contract, (London: Sweet & Maxwell, 2003), p 705. 
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 یاشود، اصل بر عدم وکالت  یگريد طرفاز  کسی یاراخت یا یتوال یادر داشتن وکالت  یدترد
شائبه  یزن 1»تعهد به نفع ثالث«که در این يبرا یاست و حت یگرياز جانب د سیک یاراخت یا یتوال

یارثالث اختیاید، ن یشپ یگراند طرفاز  یتعمال والا 2را دارد.» یشتعهد به نفع خو« رد  
عدم اقدام  یاکه اقدام  ستشرط فعل آن ا: «گویدمی، 234ماده در  قانون مدنی ،باوجوداین

 ماده مذکور، توجه بهبا  بدین ترتیب». شرط شود یشخص خارج یا ینمتعاملاز  یکیبر  یبه فعل
 است.  شدهپذیرفته یرانحقوق ا شرط فعل بر ثالث در

را  یمعامله شرط یناز طرف یکی معناست که ین، بدعام يشرط فعل بر ثالث در معنا، درهرحال
شخص ثالث  وسیلۀي بهانجام کاراز  يخوددار یاانجام   آن تعلَّقدهد که ممیقرار  عقددر ضمن 

شرط  ،و در ضمن آن فروشدمقابل می طرفبهرا  یقرارداد مال یناز طرف یکی براي مثال،. است
 نماید.  ینفروشنده را تأم سالخوردهمادر  یتا شش ماه مخارج زندگان یدارکند که برادر خرمی

وشد و در برابر خریدار فرمثال دیگر: یکی از شرکاي مال مشاع، تمام مال مشترك را می
شرط فعل  ،ط ضمن عقدوشرگونه این. کندشود که تنفیذ شریک دیگر را تحصیل میمتعهد می

 3ند.شومحسوب می در معناي عام بر ثالث
 

 ثالثر اقسام شرط فعل ب .2
 خاص يمعنا ثالث در شامل شرط فعل بري عام، معنا فعل بر ثالث در یران، شرطا حقوقدر 

باید  بنابراین،؛ است ،تعهد به فعل ثالث و شده یحتصر یقانون مدن 234پایانی ماده ـ که در بند 
 مطالعه شود. تعهد به فعل ثالث و خاص يثالث در معنا شرط فعل بر مفاهیمِ

 
 خاص يمعنا ثالث در شرط فعل بر  .2-1
  مفهوم .2-1-1

را در ماده  ي خاصنامع فعل بر ثالث در در فقه، شرطمشهور  ازنظرگذار به تبعیت قانون

                                                                                                     
1. Stipulation pour auturi.    
2 . Voirin, Pierre et Gilles Goubeaux, Droit civil, T: I, (Paris: L. G. D. J, 2001), p 400- 
401. 

، (قـم،  اآلمـال تکمله غایهالمقال فیایهنهمامقانی، عبداهللا، هاي دیگر در این باره در فقه امامیه ر.ك به: منظور مالحظۀ مثال. به3
 .146ص)، قه. 1350الذخائر االسالمیه، مجمع
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آن  ]ر ثالثب[ شرط فعل« :234بند پایانی ماده  موجببه، درواقع است. پذیرفته یقانون مدن 234
در شرط فعل بر ثالث، دو  .»شرط شود یشخص خارج ... بر یعدم اقدام به فعل یااست که اقدام 

وم فعل بر ثالث به مفهشرط ، ترتیب نیبد 1دهند.طرف معامله التزامی را بر عهدة ثالث قرار می
 .آیدبه شمار میتعهد به ضرر ثالث  مصادیقاز اي ة باال، نمونهمادمقرر در 

 
 . محتوا2-1-2

 2.باشد يماد یا یعمال حقوقممکن است از اَا، محتو ازنظرفعل بر ثالث  اند؛ شرطکه گفتهچنان
 »الف«د، این است که بیان کر یعمل حقوق صورتبهشرط فعل بر ثالث  يتوان براکه می یمثال

 یگرماه دشش تا  »ب« کند که برادرشرط می ،در ضمن عقد فروشد ومی» ب«به  اخود ر خانه
 .به فروشنده انتقال دهد اخود ر زمین

اگر در  ،مثالهمین در  .است یعمل حقوق صورتبهثالث  شرط فعل بر ،شدهگفته شرطالبته 
 یرا نقاش شدهفروختهخانه ، است یاش زبردستکه نق »الف« برادر شرط شود ،ضمن فروش خانه

 است. يعمل ماد صورتبهفعل بر ثالث  هاي شرطي، از مصداقشرط ضمن عقد ینچن ؛کند
 ...ی عدم اقدام به فعل یاآن است که اقدام ...: «شرط فعل بر ثالث ی،قانون مدن 234ماده مطابق 

در اصطالح دقیقی نیست، که  را »عدم اقدام« اصطالح گذار. قانون»شرط شود یشخص خارج بر
  است. کاربردهبهشرط فعل بر ثالث  خصوص

 عدمی يامر ،»عدم اقدام« که نیست دقیقی یرتعب یلدل ینا ، به»اقدامعدم « اصطالحدرواقع، 
، شخص ثالث را به آن ثالث توان در شرط فعل برنمی است و یتیهر ماه یگاهپا و یگاهاست که جا

است  يامر نجاما از يداردخو« ،بارهدراینخالی از مسامحه  جهت، اصطالحملزم کرد. به همین 
عالم خارج محقق  آن در هرچند اثر، شوداز افعال محسوب می یز فعلیکردن ن يداردکه خو

 3.»نشود
شود، استادان می »تعهد به فعل ثالث« ازبحث که هنگامی، در حقوق مصر بیهوده نیست که

                                                                                                     
، الخیـار المختار فی أحکامسبحانی، جعفر، . 146. مامقانی، عبداهللا، پیشین، ص 254یزدي، محمدکاظم، پیشین، صطباطبایی .1

 .446ق)، ص ه. 1414(قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 
 .42)، ص 1387، (تهران: انتشارات سمت، )2قواعد فقه (بخش مدنی  ،مصطفی داماد،محقق .2
 .84)، ص 1387(تهران: انتشارات مجد،  ،4ج ،(شروط ضمن عقد)ی حقوق مدن ،یدي، مهديشه .3
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 م راو سپس، همین التزا 1»التزام به انجام کاري« به را »به فعل ثالث تعهد« وايمحتا ابتدحقوق مدنی 
ی تقسیم عدم رقابت تجارت مانند ياز انجام کار يخوددار یا نهاحداث خا مثل يبه انجام کار

 2کنند.می
 و باشد )ی(منفی سلب یا (مثبت)یجابی اممکن است فعل بر ثالث  ها، شرطگذشته از این

به عهده ثالث  شرط ضمن قرارداد صورتبهکه  يماد یا یعمل حقوقدارد  چنین احتمالهم
 کوتاهی مدت يبرا یا باشدی، دائمی عدم استمرار زمان یااستمرار  حیثاز است،  قرارگرفته

 .کند دتعه یجادا ،ثالثي برا
 

  فعل ثالث . تعهد به2 -2 
یک تأسیسِ فرانسوي  3»ثالث تعهد به فعل«مقدمه، باید یادآوري کرد که اصطالح  عنوانبه

 ی،حقوق یستأس ینبه ا را ايماده ،نسهفرا یبرخالف قانون مدنایران،  یمدن قانون است و
ي برا ،»به فعل ثالث تعهد«از اصطالح  دانان، برخی از حقوقباوجوداین 4.نداده استاختصاص 

 5.انددهکراستفاده  یحقوق ينهادها از بعضی یهتوج
که در ماده ایناز  ، بعدفرانسه یقانون مدن 1120ماده  در ،»فعل ثالث تعهد به«، درهرحال

همان  1120 هماد موجببه شده است. بیان ،گردیدهانشاء  قراردادها  بی بودناصل نس، آن 1119
ممکن  شود. یضامن شخص ثالث، تعهد یفاياة دادن وعد تواند بامی کسیهر، باوجوداین«قانون: 

 ةوعد یاکه ضامن شده  یمتوجه کس عهد، خسارتیت یفايا ث ازثال ياست در فرض خوددار
 ». دوشداده است،  را ثالث یذ از طرفانجام تنف

 ،»به فعل ثالث تعهد« در خصوص مصرجدید  یقانون مدن 153  ةماد چنین، بند نخستهم
                                                                                                     
1. Obligation de faire.  

(قاهره: انتشارات  ،1ج ،)لتزامااللتزام بوجه عام مصادراال یه(نظرید الجدیالمدنالقانونشرحیف یطالوس ،ي، عبدالرزاقسنهور. 2
 .558تا])، ص دارالنهضه العربیه، [بی

3. La promesse de porte-fort.  
 .6، ص 1386، 1، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش»تعهد به فعل ثالث«ایزانلو، محسن،  .4
عنـه در  ی نبـودن تعهـد ضـامن و تفـاوت دیـن ضـامن و مضـمون       ، در رفع ایرادهاي وارد بر کلاستادان حقوقاز  البته بعضی. 5

عـین مغصـوبه، در    اجراي حسن انجام قرارداد و ضمان غاصـبان در رد سبب دین در ضمانت نیزضمان رد اعیان (عین معین) و 
ن خصـوص ر.ك  تفصیلی در ای ۀاند. براي مطالعمورد تعاقب ادیاي در غصب، از نهاد حقوقی تعهد به فعل ثالث استفاده کرده

؛ همـو، قـانون   146ص )،1383، (تهـران: شـرکت سـهامی انتشـار،     2 ، جحقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)به: کاتوزیان، 
 .444ص )،1387(تهران، بنیاد حقوقی میزان،  مدنی در نظم حقوقی کنونی،
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جام ان، باشد يزم به انجام کارتمل یمتعهد شود که شخص ثالث يفرد چنانچه ـ 1« :کندمی اعالم
 رداست]  شده تعهد ي اوکه برا را یفعل[ ثالث کهدرصورتی و یستن ثالث الزامی کاربرآن 
 خسارت،آن  از رهایی يبرا جایز است یزن و  بدهد سارتقرارداد خ طرفبه یدمتعهد با، کند

  1».خودش انجام دهد... ،تعهد کرده است که را لتزامیا
 در برابر کسیمعناست که  یی، بدینابتدا ساده و یرتعببه ، »به فعل ثالث تعهد«، بدین ترتیب

، مثالعنوانبه متعهد شود. پذیرفت، را خواهد يبه انجام کار که شخص ثالث التزام به این یگري،د
 دروسیله بدین و بفروشد یگرد یکطرف شر را از مشتركتمام مال ، مال مشاع ياز شرکا یکی

به فعل  تعهد«چه اصوالً  .کندمی یگر را تحصیلد یکشر یذکه تنف متعهد شودیدار، خرمقابل 
ة به دارند یو دسترس است یاراخت یذ دارندةمنوط به تنف یحقوق یر عملثأکه ت درجایی، »ثالث

تعهد  یاراختة دارند طرف از یگريدشود؛ در این صورت، استفاده می یست،ن ممکن یاراخت
 دهد.می

 ی،مال يشرکا از یکی است که یفرض در ،»ثالث به فعل تعهد«ي برا ثال متعارف دیگرم
 از نمایند و تعهد کنند که بعدمنعقد  يقرارداد مشتركبه مال  یگر نسبتدي و شرکا محجور باشد

 2کرد. خواهند یلتحص ،شدهانجامي را نسبت به معامله او یر، رضایتصغ یکبلوغ شر
 :به شرح زیر است »د به فعل ثالثتعه« )مقوماتتوان گفت عناصر سازنده (به همین دلیل، می

. نه شخص ثالث ؛کندبه نام خودش تعهد می، (متعهد به فعل ثالث) ثالث يسو از متعهد) 1(
نام خودش متعهد  یل، بهوک و یگريد يقرارداد برا عکسبر، به فعل ثالث دمتعه، بدین ترتیب

 ؛انصراف دارد اوبه  یزتعهد  ن ینشود و آثار امی
ثالث  نماید که يکه تعهدنه این ؛سازدمی خودش را متعهد، تعهد ینا ل ثالث بابه فع متعهد) 2(

 کند؛ متعهد را
 وسیلۀاست، بهثالث  ةکه به عهد يکه التزام به انجام کار کندتعهد می ،متعهد به فعل ثالث) 3(

                                                                                                     
هـد شـخص بـان یجعـل الغیـر یلتـزم       اذا تعــ  1«شـرح اسـت:   قانون مدنی جدید مصـر بـدین   153متن عربی بند نخست ماده  . 1

بامرالیلزم الغیر بتعهده. فاذا رفض الغیر، ان یلتزم وجب علی المتعهد ان یعوض من تعاقد معه، و یجوز له مع ذلـک ان یـتخلص   
احکـام  شـرح فـی المرجـع القضـایی   احمدمحمـد،   عبدالصادق،(» من التعویض بان یقوم هو نفسه بتنفیذ االلتزام الذي تعهد به....

جـا]: المکتـب الجـامعی    ، ([بـی المـدنی القـانون احمـد،   ؛ ابـراهیم، 154-153ص )،2011نـا]،  جا]: [بی[بی، (1، جقانون المدنیال
 ).50 ص)، 2005الحدیث، 

 .557. سنهوري، عبدالرزاق، پیشین، ص 2
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ا به دالیلی، یل، بنوک براي مثال، .شود ) یا انجامتعهد کردن ثالث به قبول (وادار ثالث قبول شود
نعقد سازد، م ي اوبرارا  کند و قراردادي تجاوز ،موکل از طرف شدهدادهاذن  از حدود خواهدمی

 در نه به نام موکل و؛ بنددمی نام خود ، قرارداد را بهباوجوداین. ندارد یموکل دسترس ولی به
قبول تعهد از  عدمدر صورت کند. البته  یلرا تحص یذ موکلتنفکه  شودمتعهد می ضمن قرارداد،

 بخواهد.  تواند از متعهد خسارتله میثالث، مشروط طرف
 

 .  مقایسه و تفکیک2-3
شود، از مقایسۀ شرط فعل بر ثالث در معناي خاص با تعهد به فعل گونه که مالحظه میهمان

 هاي زیر قابل استنباط است:ثالث، تفاوت
خودش را متعهد سازد؛  خواهدمیثالث  متعهد: در تعهد به فعل ثالث، متعهد از طرف  -1-

در شرط فعل بر ثالث، طرفین قرارداد التزام ثالث را در انجام یا خودداري از انجام  کهدرحالی
یکی از دو طرف معامله و در شرط  بنابراین، متعهد در تعهد به فعل ثالث،؛ کنندکاري شرط می

 فعل بر ثالث، شخص خارجی یا بیگانه است؛
ی تعهد: در تعهد به فعل ثالث، تعهد متعهد به وادار ساختن ثالث به قبول تعهد چگونگ  -2-

است و متعهد، تنها در فرض  2»وسیلهبهتعهد «و نه  1»تعهد به نتیجه«یا انجام آن، التزام از نوع 
وجود شرایط قوه قاهره و اثبات آن، از تعهد و پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام آن، برائت 

 4.است»  وسیلهبهتعهد « در شرط فعل بر ثالث، تعهد متعهد، اصوالً،  کهیدرصورت 3یابد؛می
تعهد به حصول «یا  »تعهد به نتیجه«به نحو  تواندمی، متعهد در شرط فعل بر ثالث، باوجوداین

 تعهد کند؛» نتیجه
؛ شودتعهد به ضرر ثالث: تعهد به فعل ثالث، از اقسام تعهد به ضرر ثالث محسوب نمی  -3-

شرط فعل بر  کهدرحالیزیرا متعهد از طرف ثالث قصد دارد براي خودش تعهد به وجود آورد؛ 

                                                                                                     
1. Obligation de resultat. 
2. Obligation de moyen. 

 .  577ـ579. سنهوري، عبدالرزاق، پیشین، ص 3
 فعل ر. ك به:هاي تعهدات به نتیجه و تعهدات به براي مالحظۀ تفصیلی تفاوت .4

Terré (François), Simler (Philippe) et Lequette, (Yves), Droit civil: Les obligations, 
(Paris: Dalloz, 1996), p 450 – 453. 
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، طرفین معامله، التزامی را به عهده درواقعشود. ثالث از مصادیق تعهد به ضرر ثالث شمرده می
 کنند؛ثالث شرط می

بر اصل نسبی بودن  ينالث، استثااستثناي بر اصل نسبی بودن قراردادها: تعهد به فعل ث  -4-
شود، بلکه از قرارداد زیرا التزام ثالث از قرارداد متعهد ناشی نمی؛ آیدقراردادها به شمار نمی

اگر ماهیت شرط فعل بر ثالث، مطابق با  کهدرحالیشود؛ اصلی است که با قبول ثالث تنفیذ می
، درنتیجهشود و شی مینظریه در حکم فضولی تلقی گردد، تعهد ثالث از قرارداد متعهد نا

آید و اگر با نظریه در حکم ایجاب  تناسب استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار نمی
 شود؛داشته باشد، استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب نمی

از طرف  متعهد لهاجراي تعهد به فعل ثالث، پرداخت خسارت : ضمانتضمانت اجرا  -5-
چگونگی تعهد متعهد،  برحسباجراي شرط فعل بر ثالث، ضمانت کهدرصورتی؛ متعهد است

 یا فسخ قرارداد از طرف او باشد.  متعهد لهتواند پرداخت خسارت به می
 

 بخش دوم: وضعیت و ماهیت شرط فعل بر ثالث 
این پرسش مطرح شود که وضعیت و است  الزم ثالث با اطراف قرارداد، ۀرابط وضیحت براي

 به چه نحو است؟» شرط فعل بر ثالث« یتماه
 

 .  وضعیت1
دانان اسالمی اختالف وجود وضعیت (اعتبار) شرط فعل بر ثالث، بین حقوق در خصوص

 1.شودها در این مورد پرداخته میهاي آندارد که در ادامه به نظریه
 

 . نظریه بطالن1-1
فعل بر ثالث غرر، عدم قدرت  دانان اسالمی، دالیل بطالن شرطدر عبارات برخی از حقوق

 2است. شدهاعالمبر تسلیم متعلَّق شرط و بیهوده بودن آن، 
                                                                                                     

 ؛236هـــ.ق)، ص1418، (قــم: چــاپ العلمیــه، االعظــمیخالشــمکاســبالفقاهــه التعلیــق علــیمنهــاجروحــانی، محمدصــادق،  .1
مؤسسـه نشـر اسـالمی،    ، قم، (قم: 3ج(تقریرات: محمدحسین نایینی)،  المکاسبالطالب فی شرحیهمن، خوانساري، موسینجفی

یـروت،  ، (ب7(بـه قلـم: محمـدعلی توحیـدي)، ج    المعامالتالفقاهه فیمصباحخویی، ابوالقاسم، موسوي؛ 192ـ193])، ص تابی[
 .  252ـ254یزدي، محمدکاظم، پیشین، ص ؛ طباطبایی270ص هـ.ق)،1412نشر دارالهادي، 

 .252یزدي، محمدکاظم، پیشین، ص ؛ طباطبایی271خویی، ابوالقاسم، پیشین، ص موسوي .2
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 مشروط علیه؛ در شرط فعل بر ثالث، اگر منظور از وضع شرط، التزام شدهگفتهدر رد این دالیل 
و لغو متعلَّق شرط تسلیم مستلزم غرر، عدم قدرت بر  1باشد، این التزام به نحو حقیقی (التزام حقیقی)

 سحت، عرف 2بودن آن است؛ در غیر این صورت، اگر التزام به نحو عرفی باشد (التزام مسامحی)
زیرا ؛ است نشدهپذیرفتهبعالوه، نظریۀ بطالن شرط فعل بر ثالث در قانون مدنی  3پذیرد.شرط را می

 . پذیرفته است صراحتبهقانون مدنی، شرط فعل بر ثالث را  234ماده گذار در قانون
 
 .  نظریه اعتبار1-2

نفی غرر و اعتماد به تحصیل «بعضی از فقیهان، نظریه اعتبار شرط فعل بر ثالث را، در صورت 
اند که در ادامه به در آن پذیرفته مشروط علیه» تعهد به ایجاد اسباب مقدماتی«یا از باب » فعل ثالث

 شود.اشاره می هاآن
 

عتماد به تحصیل ش1-2-1 غرر و ا  رط. نفی 
در شرط فعل بر ثالث، نفی غرر و اعتماد به تحصیل فعل ثالث وجود داشته  کهدرصورتی

اي از که پارهق تراضی عقالء واقع شود. چنانمتعلتواند میباشد، چنین شرطی صحیح است و 
شرط فعل بر  در خصوصهایی براي آن، فقیهان، پس از شمارشِ شروط غیرمقدور و بیان مثال

د: شرط فعل بر ثالث صحیح است. چه اصوالً، تعلیق تراضی به انجام معامله بر انثالث، گفته
، مطابق دیدگاه باال، شرط بدین ترتیب 4عقالء است. موردتوجهحصول فعل دیگري مطلوب و 

                                                                                                     
زمـان انجـام آن    ، بدین معناست که متعهد باید قادر به تحصیل شرط فعل بر ثالث از زمـان شـرط کـردن تـا    »التزام حقیقی«  .1

 باشد.  
، این است که مالك در توانایی انجام شرط، عرف است، و اگر از اوضاع و احوال شـرط چنـین   »التزام مسامحی«. منظور از 2

محمدحسن،  تفصیلی ر.ك به: نجفی، ۀپذیرد (براي مطالعت شرط را میبر آید که امکان تحصیل آن وجود دارد؛ عرف صح
، 4، ج المکاسـب مرتضی،  ؛ انصاري،24ص ق.)، ه. 1400، (تهران: دارالکتب االسالمیه،23، ج السالماجواهرالکالم فی شرائع

بیـت علـیهم الســالم   ، (قـم: مؤسسـه آل  10، ج الفقهـاء تــذکره، حسـن بـن یوسـف،    ؛ حلـی 300ص  )،1371(قـم: دارالحکمـه،   
، (قـم: دارالفقـه للطباعـه    5، ج ی اسرارالمکاسـب الطالـب الـ  هدایهفتاح،  تبریزي،شهیدي؛ 253ص  ق.)،ه. 1420الحیاءالتراث، 

 ).  82ص ق.)،ه. 1428 والنشر،
 .  252ـ253یزدي، محمدکاظم، پیشین، ص طباطبایی .3
چنـین ر.ك  ؛ هـم 377.)، ص .قـهـ 1416(قم: نشر اسماعیلیان، ، 4، جالمکاسب یعل یقالتعل یالطالب ال ارشاد جواد،یزي، تبر4

؛ سـبحانی، جعفـر،   268.)، ص .قـهـ  1421ی، القربيذو دار انتشاراتجا]، ([بی ،3ج ،لمکاسباکتاب یهحاش ،علی یروانی،ابه: 
قمی، ؛ طباطبایی130ـ131.)، ص قه. 1413، (قم: المرکز العالمی للدراسات االسالمیه، الخیارات والشروطدراسات موجزه فی

االحکـام  مهـذب سبزواري، عبداألعلی، ؛ 366ـ368.)، ص .قـه 1400، (قم: مطبعه الخیام، 4، جالجعفريالفقهدراساتنا منتقی، 
 .220ص .)، .قـه 1413، ( قم، مؤسسه المنار، 17، ج الحرامالحالل وبیانفی
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 فعل بر ثالث در صورت نفی غرر و اعتماد به تحصیل شرط نفوذ حقوقی دارد.
 

سباب مقدماتی1-2-2  . تعهد به ایجاد ا
کرده » اسباب مقدماتی«تعهد به ایجاد  متعهدفرضی شرط فعل بر ثالث اعتبار دارد که:  در 

باشد. بعضی از فقیهان، پس از بیان این مطلب که تعلیق تراضی دو طرف معامله بر شرط فعل بر 
 بطالن]  شرط فعل بر ثالث را نباید پذیرفت ... زیرا«[اند: ثالث، مبنایی عقالیی دارد، بیان داشته

آن [شرط فعل بر  ها،استدعا و مانند این ازجملههایی، امکان دارد فروشنده با توسل به شیوه
ی که آن را سنبل کنی، شرطبهاین جمله که زراعت را به تو فروختم،  پسثالث] را انجام دهد. 

[از » یایجاد اسباب مقدمات«وسیلۀ فروشنده، ن زراعت به سنبل بهقرارداد... احتمال دارد ... شرط 
، لذا از دیدگاه این دسته از فقیهان، شرط فعل بر ثالث در موردي صحیح 1»قبیل] آبیاري...باشد

 2است که متعهد از باب ایجاد اسباب مقدماتی ضامن باشد.
فرض کرده که متعهد  234گذار در ماده قانون« :اعتقاددارندالبته برخی از استادان حقوق، 

، همین وضعیت 3»در اختیار دارد و به نفوذ خود در این راه امیدوار استاي را براي اجراي فعل زمینه
ها دیده و مانند این مغضوبتعهد به حضور ثالث) و ضمان از غاصب در رد عین کفالت (در 
 شود.می

چنین برآید که اعتماد به تحصیل شرط فعل بر ثالث  واحوالاوضاعخالصه، اگر از  طوربه
 آن کافی است. سحتاز اطمینان به تحصیل شرط، براي وجود دارد، همین مقدار 

 
 . ماهیت2

مطرح به معناي خاص  »بر ثالثشرط فعل «ماهیت  در خصوص یۀنظر ن، دوهایفق دانان وحقوق
 اند:کرده
 

                                                                                                     
 .146چنین ر.ك به: مامقانی، عبداهللا، پیشین، ص ؛ هم378؛ تبریزي، جواد،  پیشین، ص 305پیشین، ص  ،یمرتضي، انصار. 1
کور (تعهد به ایجاد اسباب مقدماتی)، با شرط فعل بر ثالث به معناي عام سازگار است و به رسد که فرض مذبه نظر می. 2

     رساند.مینوعی مفهوم تعهد به فعل ثالث را به ذهن 
 .159)، ص 1380(تهران: شرکت سهامی انتشار،  ،3ج ،)قراردادها عمومی (قواعدی حقوق مدن ،یان، ناصرکاتوز .3
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 یجاب حکم ا در یهنظر.  2-1
: است یجابدو ا ، حاويثالث شده ضمن آن شرط فعل بر که یه، قراردادينظراین  بر اساس

استناد  یتثالث قابل، به ضرر شرط کهینا يبرا. ثالث يبرا یجابیا و طرف قرارداد يبرا ابییجا
  1ل شود.قبو وسیلۀ اوباید به داشته باشد،

او کافی  یتاعالم رضا تنها و ء ثالث الزم استانشا ی، قصدقبول تحقق ، برايبدین ترتیب
یه مذکور، نظر قبولبا  .آیدبه وجود می او یقبول یخاز تار، ثالث شرط فعل بر یآثار حقوقنیست؛ 

 آید.به شمار نمیقراردادها  بی بودنبر اصل نس ییفعل بر ثالث استثنا شرط
 

 ی حکم فضول در یهنظر. 2-2
 عهده در اموال و یفضول طوربهقرارداد  ینطرف ثالث، در شرط فعل بر یه،نظر ینا موجببه

 باشد. یآثار حقوق يدارا ثر ومؤ ،ثالث يبعد یذنفتواند با تتصرف می ینا ؛کنندثالث تصرف می
دانان از حقوق یبعض .کافی استقرارداد  یلتشک يبرا یتاعالم رضا یه باال، صرفنظرمطابق 

 کهاست  بدین نحو ،هااستدالل آن واند را پذیرفته بر ثالثبودن شرط فعل  یحکم فضول در یهنظر
آن را  شود و نبایداجرا می یکسان يعهد و یکیتملاست که در عقد  یاي کلقاعده«ی فضول یۀنظر

است که  این یه مذکور،نظریج نتا ینتراز مهمالبته  2».پنداشت یرمال غه ب یکیي تملمعامله یژهو
 شود. شمرده نمیبودن قراردادها  یاصل نسب بر ییشرط فعل بر ثالث استثنا

لث با مبانی فقهی سازگار نیست. رسد که چنین تفسیري از ماهیت شرط فعل بر ثابه نظر می
ی، فضول ۀمعامل در زیرا؛ نیست قبولقابل ی،فضول ثالث با معامله شرط فعل بر یاسقعالوه بر این، 

ی، معامل فضول ییتوسط اراده انشا و دهندمی یلرا تشک ادطرف قرارد دو یمعامل فضول و اصیل
متعهد  و تعهدم، شرط فعل بر ثالث در کهدرحالی ؛شدهتشکیل یلاص يناقص برا طوربهولو  معامله

 ؛ گرچهاستد طرف دوم قراردا، و ثالث شوندمحسوب می قرارداد طرفیکنسبت به ثالث ، له
بدین گیرند. طرف قرارداد قرار می در دو، خود نسبت به قرارداد یندر روابط ب ،متعهد له و تعهدم

ضاي اثر حقوقی دارد  و اثر آن با اعالم اي است که اقت، شرط فعل بر ثالث ماهیت حقوقیترتیب
 آید.قبولی ثالث، به وجود می

                                                                                                     
احکام العتره  یالناضره ف الحدائق ،ی، یوسفبحران؛ 270؛ ایروانی، علی، پیشین، ص204ص ین،نجفی، محمدحسن، پیش .1

 .254یزدي، محمدکاظم، پیشین،  ص ؛ طباطبایی324.)، ص .قـه1404(قم: مؤسسه نشر اسالمی،  ،21ج ،الطاهره
 .158)، ص 1380انتشار،  (تهران: شرکت سهامی ،3ج ،)قراردادها عمومی (قواعدی حقوق مدن ،یان، ناصرکاتوز .2
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 اطراف قرارداد ثالث با رابطهبخش سوم: 

اطراف  ثالث با رابطهبررسی به ، نوبت ثالث شرط فعل بریت ماهوضعیت و  یانب از پس
 شود.رسد که در زیر به آن پرداخته میمی دادارقر

 

 متعهد له. رابطه ثالث با 1
 :قرارداد وتحلیلتجزیهرا، در دو فرض مختلف، مورد  متعهد لهتوان رابطه ثالث با می

 قبول شرط . 1-1
که  يضمن قرارداد در ثالث را توانند شرط فعل برقرارداد می ینطرفکه گفته شد، چنان 

 196 و 10 مواد موجببهبودن قراردادها ( یاصل نسب يبر مبنا منتها قرار دهند؛کنند منعقد می
از انجام شرط  يبرا، ثالث را تواند الزامنمی متعهد لههمان قانون،  231ه ماد یزو نی) قانون مدن

 . کند تقاضادادگاه 
انجام  منظوربه را الزام او تواننمی عدم قبول شرط توسط ثالث، به دیگر سخن، در صورت

شرط  عمال دارند که ثالث،ا یتقابل یتا زمان یادشدهمواد  ،باوجوداین 1از دادگاه خواست.شرط 
شخص « عنوان یگرد از قبول شرط توسط  ثالث، زیرا پس؛ است یرفتهرا نپذبه ضرر خود فعل 
صورت  شده و در محسوب» مشروط علیه« بلکه ؛شودمترتب نمیاو آن بر  یحقوق ارو آث» ثالث

قانون  238 یر مادهعب(به ترا  »مشروط علیه اجبار«تواند می متعهد له امتناع از انجام شرط فعل،
به انجام  مشروط علیهدر صورت عدم امکان اجبار  وبه انجام فعل از دادگاه تقاضا کند ) یمدن

به بیان ماده » (کند متواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهحاکم می« شرط فعل،
 اخیر). 

وسیلۀ ثالث است. چه عل بهتر عدم لزوم اجراي شرط فبه تعبیر بعضی از فقیهان، نظریۀ قوي
ها [التزام ن التزامی در ضمن التزام دیگر با یکی بودن ملتزم در آنقرارداداصوالً، شرط به معناي 

اصلی و فرعی] است. التزام از طرف بیگانه [شرط فعل بر ثالث] زیر عنوان شرط به مفهوم 
، ثالث تا بدین ترتیب 2.شود» المؤمنون عند شروطهم«گیرد تا مشمول عموم مذکور قرار نمی

                                                                                                     
 حقوقی مقدماتة دوریی، حسین، صفا؛ 293)، ص 1371فروشی اسالمیه، (تهران: کتاب ،1، جیحقوق مدن. امامی، حسن، 1

 .239)، ص 1386(تهران: بنیاد حقوقی میزان، ، 2ج  ،قراردادها) عمومی (قواعدی مدن
 .146. مامقانی، عبداهللا، پیشین، ص 2
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 که شرط به ضرر خود را قبول نکرده است، الزامی به انجام آن نخواهد داشت.وقتی
 

1-2 .شرط  رد 
 تنهاآثار قرارداد  ،دنیقانون م 231و  196، 10مواد  موجببه ،اشاره شدکه گونه همان

 ةبدون اراد تواندمین کسیچه و دارد اختصاص هاآن یمقام قانونقرارداد و قائم ینطرفبه
 توانمین ثالث، وسیلۀبهشرط  فرض رد بنابراین، در؛ کند یجادا یفحق و تکل او یگري، برايد

 از طرفدر صورت رد شرط کرد؛ از دادگاه تقاضا  آنو انجام شرط قبول  يرا برا اوالزام 
مسئول  متعهد له رابر، ثالث در باین فرض کند و  درنمی یداپ متعهد لهبا  رابطه یچه ، اوثالث

 شود.شناخته نمی
 

 ثالث با متعهد رابطه. 2 
 :بررسی کردحالت  دو در یزن متعهد را ثالث بارابطه  توانمی رسد کهبه نظر می

 را به ضرر خودشرط  قبول به ثالث الزامی ،حالت ینا در .نیست وارث متعهد، ثالث) 1( 
 شود؛، دیده نمیمتعهد له ثالث با رابطه حالت با احکاماین  احکامِ در ، تفاوتیهمهبااین ندارد.
بهکه  یشرط فعل قبولبه  ثالث الزامی یز،ندوم حالت در  .است وارث متعهد ثالث، )2(  
از  یتیولؤمس ثالث، يرف عنوان مورث بودن متعهد براص ندارد و شده، او یهعل مورث، وسیلۀ

 .آوردوجود نمیه ب او يبرا  »شخص ثالث«جهت 
(مورث ثالث)، به دو فرض  متعهد یتولؤمس یثدوم را از ح باید توجه داشت که حالت

 شود:تقسیم می
فرض حاضر،  . دراستشده  یردر انجام شرط فعل مرتکب تقص مورث قبل از فوت،(الف) 

ق مورث تعلّ هبه ترک یندحقیقت در  و است آمده به وجودشرط فعل بر ثالث  یتدر ماه تغییري
 گیرد.می

البته براي  .استنشده  یرتقص مرتکبدر انجام شرط فعل  مورث قبل از فوت،(ب)     
 است: طرحقابلهاي متعددي دستیابی به پاسخ این حالت، فرضیه

 ؛ثالث ملزم به قبول شرط استفرضیه دوم)  ؛ندارد ثالث در قبول شرط الزامی فرضیه اول)
جبران  مسئول ،شرط رد در صورتی ول ،تاس یررد آن مخ یاثالث در قبول فرضیه سوم)  
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 .شرط مخیر است قبول یاثالث در رد فرضیه چهارم)  خواهد بود؛ متعهد لهوارده به خسارت 
 باشد یاده کرکه ترکه را قبول  استملزم به جبران خسارت  یوقت در صورت رد شرط، منتها،

 ترکه نباشد.  یزانبر م زائد ،متعهد لهخسارت وارده بر 
 ویژهبه ایران، یحقوقنظام  ینبا مواززیرا ؛ پذیرفتنی باشدچهارم  رسد که فرضیۀظر میبه ن 

و نیز وحدت  2»من باع شئیاً ثم ملک«و قاعدة فقهی  1آن) 248 و 226 (موادی قانون امور حسب
  4.دارد تريیشانطباق ب 3قانون مدنی، 254مالك ماده 

 
 ثالث شرط فعل بر ياجراضمانتبخش چهارم: 

 ها. بیان نظریه1
 اختالف و تردید دارند: ثالث، شرط فعل بر ياجراضمانتباره در ،فقیهان دانان وحقوق

، به این کند يخوددار شرطبه عمل از و ثالث باشد یرمالیغ ثالث، شرط فعل بر اگر) 1( 
 یجادافسخ  حق او يبرا ندارد، ثالث وجود مامکان الزا متعهد له يبرا ،فرض یادشده در کهعلت

 الزام متعهد این فرض، چون در، به پول باشد یمتقو یا قابل یمال ،شرط ی اگر موضوعول؛ شودمی
 وض شرط فعل برامکان مطالبه ع و حق فسخ ندارد متعهد له، شودمی اون شدن یوموجب مد

 5آید؛به وجود می او يبرا ،ثالث
ثالث تخصص  قائم به، شرطانجام  اگر ،دکن يشرط خوددار اجراي ثالث از چنانچه) 2( 

 تخصص شرط قائم به اگر وبخواهد  یگريشخص د یلۀوسهب را آنانجام  تواندمی متعهد له نباشد،

                                                                                                     
 چنـین ؛ هـم »ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیـزي بـه بسـتانکاران بدهنـد...    « قانون امور حسبی: 226ب ماده . در واقع، به موج1

که ورثه ترکه را قبول نمایند، هریک مسؤول اداء تمـام دیـون بـه نسـبت سـهم خـود       در صورتی: «همان قانون 248ماده مطابق 
 ».  خواهند بود..

محمـدکاظم،   : خراسـانی، ك بـه ر. در بیـع فضـولی   »من بـاع شـئیاً ثـم ملـک    «دة فقهی قاع مفهوم و احکام منظور مالحظۀبه. 2
 .71ـ73ق.)، ص ه.  1406 لمکاسب، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،احاشیه

هرگاه کسی نسبت بـه مـال غیـر معاملـه نمایـد و بعـد آن مـال بـه نحـوي از انحـاء بـه            « خوانیم:قانون مدنی می 254مادة  در. 3
 ».  کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بوداملهمع
در فرض مذکور، اعتقاد دارنـد کـه: ثالـث    » تعهد به فعل ثالث«دانان، در بررسی آثار اي از حقوقپاره ه. باید توجه داشت ک4

لـزم بـه جبـران زیـان متعهدلـه اسـت و چـه بسـا         الزامی به قبول شرط علیه خویش را ندارد؛ لیکن از باب وارث بودن متعهـد، م 
 که او ترکه را قبول کرده باشـد (کاتوزیـان،  اینترین راه جبران خسارت ببیند؛ به شرط دادگاه تأیید قرارداد فضولی را عادالنه

  ).  148)، ص 1383، (تهران: انتشارات شرکت سهامی، 2، ج حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)ناصر، 
)، ص 1388، (تهران: مرکـز نشـر علـوم اسـالمی،     نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمیداماد، مصطفی، . محقق5

114. 
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 یا از طرف را فسخقرارداد  تواندمی متعهد له ،)ممکن نباشد یگري(انجام شرط توسط د ثالث باشد
 1کند؛خسارت  یگر قرارداد تقاضايد

  2؛خسارت بپردازد یدمتعهد با کند، يخوددار شرطبه يثالث از وفا کهدرصورتی) 3(
شود؛ لیکن اگر ثالث ، شامل شرط فعل بر ثالث نیز می»المؤمنون عند شروطهم«) عموم 4( 

له است. چه اصوالً، امکان التزام طرف عمل نکند، ظاهر عدم وجود خیار براي مشروط شرطبه
عالوه، شرط فعل بر ثالث به او ارتباطی ندارد ) به انجام شرط وجود ندارد. بمشروط علیهدیگر (

له به انجام شرط وجود داشته باشد، براي مشروط مشروط علیهو شاید بتوان گفت: اگر التزام 
و  مشروط علیهزیرا ؛ خیار وجود دارد. البته فرض باال، از بحث شرط فعل بر ثالث خارج است

(التزام ام نسبت به  ثالث به نحو حقیقت ثالث، هر دو ملزم به انجام شرط هستند؛ گرچه التز
چنین، در فرضی تسامح (التزام مسامحی) است. هم صورتبه مشروط علیهو نسبت به حقیقی) 

تقیید و نسبت به ثالث به نحو التزام باشد،  صورتبه مشروط علیهکه شرط فعل بر ثالث نسبت به 
 3له خیار وجود دارد؛براي مشروط

 تعهد متعهد یچگونگ برحسب ،درواقعو آید به شمار می یلیتفصاي ریهیۀ پنجم، نظنظر) 5(  
ثالث  شرط فعل بر يضمانت اجرا - 4اوتعهد  بودن یجهنت یا حصول یجهنت یا وسیلهبهتعهد  -

 شود.در ادامه به بررسی این نظریه پرداخته می 5است. متفاوت
 

  یدهبرگز یۀنظر.  2 
 ینبزیرا نظریۀ پنجم، ؛ تر باشدمنطقی مپنج یۀنظري مذکور، هارسد که از بین نظریهبه نظر می

بر شرط فعل  يضمانت اجرا ،گفته شدکه  رطوهمان .کندیجاد میا يسازگاردیگر  هايیهنظر
 دررا  متعهد تعهدتوان ، میبدین ترتیباست.  متفاوتـ  تعهد متعهد یبرحسب چگونگـ   ثالث

                                                                                                     
 .    198. صفایی، حسین، پیشین، ص 1
، ر.ك به: کاتوزیان، ناصراند. دانان نسبت داده. ایشان این نظریه را به برخی از حقوق114داماد، مصطفی، پیشین، ص. محقق2

 قانون مدنی. 234ماده  4شماره  )، حاشیۀ1387، (تهران، بنیاد حقوقی، دنی در نظم حقوقی کنونیقانون م
 .254یزدي، محمدکاظم، پیشین، ص . طباطبایی3
ثالث را به جاي عنوان  ۀوسیلبه »تعهد به انجام شرط«یا » تعهد به رعایت شرط«توان اصطالح الزم به ذکر است که می .4
  . استفاده کرد» جهتعهد به حصول نتی«
، (تهـران: شـرکت   3ج  ،)قراردادهـا  عمـومی  (قواعـد ی حقـوق مـدن  ناصـر،   ؛ کاتوزیان،258ـ259امامی، حسن، پیشین، ص  .5

 .   158)، ص 1380سهامی انتشار، 
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 تقسیم کرد:به سه حالت    ،متعهد لهر براب
 

  وسیلهبه تعهد. 2-1
قبول  ،شده است او که به ضرر را يتعهد کند که ثالث، ید کوششبا متعهد حالت، در این

  کهنماید ولو اینقبول شرط توسط ثالث  را برايف تالش متعارحالت نخست، اگر متعهد  در کند.
ضرر به پرداخت  الزامی شت ودا نخواهد متعهد له برابر در قبول نکند، مسؤولیتی ثالث شرط را

 دارد؛ناو را  وارد به
 

 یجهبه نت تعهد. 2-2
 اوبلکه کافی نیست؛ شرط توسط ثالث  یقبول يبرا ف متعهدتالش متعار تنها ،دوم در حالت

 راگ حالت، ینا در .، قبول خواهد کردشده است او به ضررکه  را يثالث تعهد کرده کهتعهد 
 جبران کند.باید  را متعهد لهضرر  عهدمت د،نقبول نک ثالث شرط را

متعهد در حالت دوم باید به یک سؤال پاسخ داده شود و آن سؤال، این است که  ،باوجوداین
ه است (تعهد به عهده گرفت قرار دارد او اقتدار یطۀح که در را آنچه ،بر ثالثشرط فعل  در
 ؟ا (تعهد به نتیجه)مطلوب انجام فعل ر یجۀنت) یا وسیلهبه

بعضی از فقیهان اسالمی، بدون بیان این مطلب که قاعدة کلی در تعهد متعهد در شرط فعل بر  
 آنچهکه  باشد ینا ثالث، فعل بر ر از شرطمنظو اگراند: یا نتیجه)، گفته وسیلهبهثالث چیست (تعهد 

 انجام ست،ا متعهدتوان  در آنچه اگر صورت، ینا درشود؛  انجام او وسیلۀ، بهاست متعهدتوان  در
مثالً، شرط کنند یکی از طرفین معامله، مالی را در برابر بهاي معین به زید بفروشد؛ در شرط (شود 

که آن را زید قبول نکند)، فروش مالی به بهاي معین به زید، ایجاب بیع از طرف متعهد ولو این
سط متعهد باشد (در له حق فسخ ندارد؛ لیکن اگر هدف از شرط فعل بر ثالث، انجام آن تومشروط

وسیلۀ زید)، عدم انجام شرط از طرف متعهد مثال باال، ایجاب بیع از طرف فروشنده و قبول آن به
عرفاً منافاتی با توانایی انجام این شرط در زمان شرط کردن آن ندارد و حادث شدن ناتوانایی، او 

له حق فسخ و مشروط، شرط صحیح است بدین ترتیبکند. را از قدرت و توانایی خارج نمی
 1ندارد.

                                                                                                     
حسـن   ی،حلـ ؛ 308؛ انصاري، مرتضـی، پیشـین، ص   204منظور مطالعۀ تفصیلی ر.ك به: نجفی، محمدحسن، پیشین، ص به .1

المـدارك فـی   جـامع ؛ خوانسـاري، احمـد،   82ص تبریزي، فتاح، پیشین،شهیدي؛ شهیدي تبریزي، 253پیشین، ص ،یوسفبن 
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 یاست ول یموضوع تابع مفاد تراض«که:  اعتقاددارنددانان، در این خصوص برخی از حقوق
 ايگونهبهیز است که طرف قرارداد ن یندر عقد ا یتعهد شخص خارجن ظاهر از شرط قرارداد

 اثر.یو ب همرنگ نااي قرارداد است نه وصله یدشرط ق و فعل مشروط است ياجرا منضا و بنديپا
 یانجام آن تلق یاضامن قبول تعهد  تفاوت موارد به او را توانددادگاه می قرارداد، یردر تفس پس
فعل  يضامن اجرا یزکه طرف قرارداد ن است ینا کلی ةقاعد ،باال یدگاهد ین، ازبنابرا؛ 1»کند

را ضامن قبول تعهد  ردادقرا ین، طرفطرف یتواند با توجه به مفاد تراضو دادگاه می استمشروط 
 آورد.  به شمارانجام آن  یا

با  یدبا ،اصوالً وپیدا کرد  این سؤال يبرا  را یقاطع جواب توان نمیکه  رسدنظر می البته به
پاسخ داد که متعهد در  قرارداد، یربا تفس ویژهبه و قرارداد ینمشترك طرف احراز قصد توجه به

یجۀ نت ) یاوسیلهبه(تعهد به عهده گرفته است  او است، یاراخت ودر توان  آنچه شرط فعل بر ثالث،
 ،مورد برحسب است و متغیر ، بحثیمسئله، این درواقع .(تعهد به نتیجه) را لمطلوب و انجام فع

 د.کر يپردازیهنظرباید 
در زمان انجام شرط  متعهد، از طرفانجام شرط  تواناییکه  مناسبت نیستتذکر این نکته بی

شد که اگر  یهنظر ینتوان قائل به امی پس. شرط کردن آننه در زمان  ؛است يضرور والزم 
اعتماد « همین اندازه پذیر باشد،امکان واحوالاوضاع با توجه به قرائن و به حصول شرط، اعتماد
  .افی استک شدن شرط یتلق یحصح براي» يظاهر
ي انجام ظاهرتوانایی « الزم است، ثالثبر در زمان اشتراط شرط فعل  آنچه ،دیگرعبارتبه
ت علّ یکنل؛ علت است جزءانجام شرط  يظاهر توانایی( یستن یکافشرط  یول است؛» شرط
 2است.» ی انجام شرطواقع توانایی« است، يدر زمان انجام شرط ضرور امري کهو یست) تامه ن

وحدت  چنینهم و یقانون مدن 240توان به ماده می ،شدهمطلب گفته اثبات وانگهی، براي
اگر بعد از «ی: قانون مدن 240ماده  موجببه، درواقع .کرداستناد  همان قانون 370مالك ماده 

شرط بر  هک یکس، العقد ممتنع بوده استینمعلوم شود که ح یا عقد انجام شرط ممتنع شود و

                                                                                                     
نـایینی، محمـد    ؛202ــ 203ق.)، ص ه. 1405، (قـم: مؤسسـه اسـماعیلیان،    3اکبـر غفـاري، ج   ، تحقیق: علـی شرح مختصرالنافع

 .  102ق.)، ص ه.1413سته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ، (قم: دفتر انتشارات اسالمی واب1، جالمکاسب والبیعحسین، 
 .   158)، ص 1380، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 3ج  ،)قراردادها عمومی (قواعدی حقوق مدنناصر،  . کاتوزیان،1
 
 .254یزدي، محمدکاظم،  پیشین، ص . طباطبایی2



111 
 

 شرط فعل بر ثالث

له ه فعل مشروطه امتناع مستند بکاینمگر ؛ معامله را خواهد داشت فسخ  یارنفع او شده است اخت
 یم، موعديتسل يمعامله برا یناگر طرف«دارد: قانون باال مقرر می 370ماده که ؛ چنان»باشد

به  البته نحوة استدالل .»نه در زمان عقد؛ در آن موعد شرط است یمقدرت بر تسل ه باشند،قرارداد
که  آیددست میاز مفاد مواد باال، بکه  است بدین گونهقانون مدنی،  370و  240دو ماده 

آن کافی  سحتبراي  اشتراط در زمانِ متعهد بر انجام تعهد (شرط فعل بر ثالث)، يظاهر ییتوانا
 است. الزمدر زمان انجام شرط  ،یواقع قدرت و است

ي ظاهر توانایی«الزم بودن  ینب یکتفکیج نتا ازجملهکه  آیدبرمی خوبیبهگفته شد،  ازآنچه
آن تعیین انجام  در زمان» یواقع توانایی« ثالث و شرط فعل بر اشتراط در زمان» انجام شرط

نیز  و ثالث شده شرط فعل بر ضمن آن، است که در يفسخ عقد یا امکانبطالن شرط یا  سحت
توان مطالب این مبحث را در دو فرض مورد تحلیل ، میبدین ترتیب .است حق فسخ ینا عنوان

 :قرارداد
» توانایی واقعی«در زمان اشتراط شرط فعل بر ثالث و نیز » توانایی ظاهري انجام شرط) «1(

 در زمان انجام آن وجود دارد. در این فرض، شرط صحیح است؛
در زمان اشتراط شرط فعل بر ثالث وجود دارد، لیکن به » توانایی ظاهري انجام شرط) «2(

 وجود ندارد. » توانایی واقعی«سببی از اسباب، در زمان انجام آن 
شود، ولی عقدي که در ضمن آن ن است، در فرض دوم شرط صحیح محسوب میچنیهم

بنابراین، عنوان خیار بحث فعلی، ؛ است فسخقابلله شرط فعل بر ثالث شده، از سوي مشروط
 ». خیار تخلف از شرط«خواهد بود؛ نه » خیار تعذّر از انجام شرط«

ن مدنی و وحدت مالك ماده قانو 240طور که اشاره شد، تفکیک مذکور از ماده همان
 1شود.قانون اخیر و نیز عبارات بعضی از فقیهان امامیه استنباط می 370

 
   حصول نتیجهتعهد به . 2-3

تعهد له در برابر مشروطوسیلۀ ثالث را به انجام شرط یا رعایت آنمتعهد  ،سوم حالت در
 کرد: یررسرا در دو فرض مختلف بباال  توان حالت، میباوجوداین .کندمی

                                                                                                     
؛ حکـیم، محمدسـعید،   254ــ 255یزدي، محمـدکاظم، پیشـین، ص   طباطبایی ر.ك به:  فقیهان منظور مالحظۀ این عبارات. به1

 .  78ق.)، ص ه.1415، (بیروت: دار الصفوه، 2، جالصالحینمنهاج
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اگر ثالث از انجام  فرض، یندر ا .قبول کندرا که به ضرر او شده است  یشرط ثالث، )1(
ثالث به  . البته علیهدعوا کند ثالث و متعهد اقامه علیهتواند له میمشروط ،خودداري نمایدشرط 

ماده   به توجهبا د، متعه یهعلچنین همو است ده کررا قبول  دخو به ضررشرط  یل که اودل ینا
 دعوا ی، اقامهتضامن یتولؤمس در خصوصمتعهد  وسیلۀبه يقرارداد قانون تجارت و نصِ 403
  کند؛می

شرط  دوم، اگر انجامفرض  در قبول نکند.، او شده است که به ضرر را یشرط ثالث، )2(
یا خودش  یلۀوسهمتعهد ملزم به انجام شرط فعل ب باشد، یرپذامکان یگريتوسط شخص د

له حق فسخ مشروط؛ ثالث باشد یتقائم به شخص، شرط فعل بر ثالث است، لیکن اگر یگريد
شده، این است که شرط فعل بر ثالث در معناي متعارف آن، دارد. دلیل مطلب گفته اقرارداد ر

فعل بر ثالث نباید ماهیت، احکام و  شرطبهاقتضاي چنین تفسیري دارد و در بیان مباحث مربوط 
ها، چنین تفسیري با را با تأسیس حقوقی تعهد به فعل ثالث اشتباه کرد. گذشته از اینآثار آن 

 1نظریۀ فقهاي امامیه نیز سازگاري کامل دارد.
 

 نتیجه
 آید: شده در طول مقاله، نتایج زیر بدست میاز مجموع مباحث گفته

به فعل  تعهد و اصخ يمعنار د بر ثالثشرط فعل  شاملِعام،  يمعنا ثالث در فعل بر . شرط1
محسوب  قراردادها ی بودناصل نسب بر ییستثناا ،ناي عاممع ثالث در شرط فعل بر واست  ،ثالث

شود؛ بلکه از چه اصوالً، در تعهد به فعل ثالث، التزام ثالث از قرارداد متعهد ناشی نمی د.نشومین
 بر ثالث در معناي خاص، با شود و نیز آثار شرط فعلقرارداد اصلی است که با قبول او تنفیذ می

 آید؛اعالم قبول ثالث به وجود می
که نفی غرر و اعتماد  برآیدچنین  واحوالاوضاع. شرط فعل بر ثالث اعتبار دارد و اگر از 2

آن کافی  سحتبه تحصیل آن وجود دارد؛ همین مقدار از اطمینان به تحصیل شرط، براي 
 است؛
است و نظریه  ایجابحکم  دریه نظر مطابق با ،ي خاصدر معنا ثالث شرط فعل بریت ماه. 3

                                                                                                     
 .  368قمی، تقی، پیشین، ص ؛ طباطبایی254یزدي، محمدکاظم، پیشین، ص . طباطبایی1
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زیرا در معامله فضولی، ؛ در حکم فضولی بودن شرط فعل بر ثالث با مبانی فقهی سازگار نیست
دهند و با ارادة معامل فضولی، معامله ولو اصیل و معامل فضولی دو طرف قرارداد را تشکیل می

، متعهد لهدر شرط فعل بر ثالث، متعهد و  کهالیدرحگردد؛ ناقص براي اصیل تشکیل می طوربه
بدین شوند و ثالث طرف دوم قرارداد است. قرارداد محسوب می طرفیکدر برابر ثالث 

اثر حقوقی دارد و  ياي است که اقتضا، شرط فعل بر ثالث مانند ایجاب، ماهیت حقوقیترتیب
 یابد؛   آثار آن با قبول ثالث، تحقق می

 و شود قبولاو  از طرف که شرطیابد تکوین می ، در صورتیمتعهد له بارابطه ثالث . 4
 .بخواهددادگاه  انجام شرط از به را اوتواند الزام نمی ثالث، وسیلۀبهقبول شرط  از پیش متعهد له

وارث  که شخص ثالث، یفرض وبررسی است  قابل فرض، دو در متعهد رابطه ثالث باچنین، هم
 ثالث در کهاست  ینا ،باال فرض در یدهبرگز یۀنظر و داردتري یشل بمأت يجا ،است متعهد
متعهد  شرط، رد ، در صورتباوجوداینیار دارد (من باع شئیاً ثم ملک). اخت یا رد شرطقبول 
بر  زائد ،متعهد له باشد یا زیان کردهقبول  ترکه را که است متعهد له ضررملزم به جبران وقتی 
 ؛ترکه نباشد میزان
 یا وسیلهبهمتعهد  که تعهدبرحسب این ،در معناي خاص ثالثر شرط فعل ب ياجراضمانت. 5

بودن تعهد متعهد، تنها تالش » وسیلهبه«در فرض  است:متفاوت  باشد، یجهنت یا حصول یجهنت
به «، کافی است؛ لیکن در حالت متعهد لهپرداخت ضرر  مسئولیتمتعارف او براي برائت از 

 چنانچه یولشود. شناخته نمی مسئولوسیلۀ ثالث، تعهد او، در صورت قبول شرط بهبودن » نتیجه
رسد که با توجه به سابقه فقهی این موضوع  و نیز باشد؛ به نظر می» به حصول نتیجه«تعهد متعهد 

شرط قائم به  کهدرصورتیتواند می متعهد لهدر فقه امامیه، » شرط فعل بر ثالث«معناي متعارف 
 ثالث باشد، قرارداد را فسخ کند.تخصص 

 
 پیشنهاد

احاله احکام شرط فعل بر ثالث به قواعد و اصول حقوق مدنی، دادرس را در مقام اجراي 
. بعالوه، قانون براي عموم افراد نوشته اندازدمیقاعدة مناسب درباره شرط فعل بر ثالث به تردید 

بر ثالث را بدون اجراي اصل حقوقی دریابند. شود و عموم افراد باید بتوانند احکام شرط فعل می



114 
 

 1396 زمستان، یکموبیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

اي را در این خصوص بدین شرح تصویب شود که مادهگذار پیشنهاد می، به قانونبدین ترتیب
 کند:
شرط فعل بر ثالث آن است که انجام یا خودداري از انجام کاري بر شخص ثالث شرط «

اشد (تعهد به فعل ثالث). در شود. شرط فعل بر ثالث، ممکن است درباره اقدام شخص ثالث ب
مشروط کند؛ لیکن اگر ثالث اقدام مطلوب را انجام ندهد، این صورت، شرط ثالث را ملتزم نمی

، در شرط فعل بر ثالث، طرفین قرارداد در بعضی موارد باوجوداینباید خسارت بپردازد.  علیه
شرط به ضرر خود را  کهوقتیدهند. در حالت مذکور، ثالث تا التزامی را بر عهده ثالث قرار می

 ، الزامی به انجام آن ندارد. نکرده استقبول 
یا نتیجه یا  وسیلهبهتعهد متعهد  کهاین، ضمانت اجراي شرط فعل بر ثالث، برحسب همهبااین

بودن تعهد متعهد، تنها تالش متعارف او  وسیلهبهحصول نتیجه باشد، متفاوت است: در فرض 
یت پرداخت ضرر متعهد، کافی است؛ لیکن در حالت به نتیجه بودن تعهد براي برائت از مسئول

وسیلۀ ثالث، مسؤولیت ندارد. البته اگر تعهد متعهد به حصول متعهد، در صورت قبول شرط به
اجراي شرط قائم به تخصص ثالث باشد، قرارداد را  کهدرصورتیتواند می متعهد لهنتیجه باشد، 

 ».فسخ کند
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