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مـاده(نون مدني فرانـسه قانون مدني، تحت تأثير قا 769و 768، 196گذار ايران در مواد قانون

و مجمل به طرفين قرارداد اجازه) 1121 ي ايجاد تعهد بـهو فقه اماميه در قالب عباراتي مختصر

و. داده است نفع شخص ثالث را و اجمال موجب ابهام در روابط طرفين قـرارداد اين اختصار

تو. شخص ثالث شده است  و ضـيح ماهيـت حقوقدانان براي رفع اين ابهـام، سـعي در تبيـين

اين مقاله ضمن نقد. را برانگيخته استيهاي مختلف اند كه نظريه حقوقي تعهد به نفع ثالث كرده 

ميو بررسي اين نظريه  گذار به اراده طرفين، اين توانايي را اعطاء رسد كه قانون ها به اين نتيجه

ايجـاد لث به نفع آنان،ثاكرده كه بتوانند با انعقاد قرارداد بين خود، بدون دخالت اراده اشخاص 
و ثغور. تعهد نمايند  و حدود و بقاء و بـه محـض، تابع قرارداد طرفين اين تعهد از حيث ايجاد

و علي االصول قابل انتقال به ورثه است با ايـن. ايجاد نيز مانند هرحق ديگري مصون از تجاوز

.حال شخص ذينفع مي تواند آن را رد نمايد

:واژگان كليدي
. تعهد به نفع شخص ثالثي ماهيت حقوق- شخص ثالث- تعهد به نفع شخص ثالث

∗
 Email:sammhmd@yahoo.com 01125342102:فاكس



 1388 بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 272

 مقدمه
بي خواهيو برابريآزاد منش اوي اراده ديگري اقتضاء دارد كه هيچ كس نتواند ، بـر حـريم

حق كند بر او تحميلياو دخالت كند، خواه با اين دخالت، تعهدو در امور نهادهپا ي را براي يا

ن ويدرست است كه ايجاد حق زشـت«: اند چنانكه گفته.مايداو ايجاد  تحميـل تعهـد را نـدارد

و استقالل انسان مانع از اين است كه او ناچـار بـه پـذيرش زياني به بار نمي آورد، ليكن اخالق

ص1368كاتوزيان،(»احسان ديگران باشد ،385(.

مي اي يدهاز طرف ديگر، نيازهاي گوناگون زندگي اجتماعي، روابط پيچ به را باعث شود كه

مي  به قواعد منطقي پيش ساخته ميزحمت تن و منطق خـود مـي دهد؛ راه خود بـه. جويـد رود

مي  كه طرفين قرارداد بي ويژه رواج بيمه در دو قرن اخير، ايجاب دخالت اراده ثالث براي او كند

.ايجاد حق نمايند

پ كه ها وچشم به نيازهـا دارد، سنت اي در در كشاكش اين دو مصلحت، حقوقدان در حالي

و سـازش بيابـد؛ راهـي كـه نـه از  و متفكر نشسته تا راهي براي مصالحه دست بر چانه، عبوس

بي توجه به نيازها جلوه دهد و نه اورا به قاعده كم كند .عشق او

به نفع شخص ثالث«در تبيين ماهيت حقوقي  تـالش سـنت گرايـان: نيز چنـين شـد» تعهد

و پـذيرفتني جلـوه كنـد جامهن نو رسيده را در كردند اي امـا.ي قواعد مرسوم بپوشانند تا آشـنا

و كوتاه يافت نوگرايان قواعد كهن را بر  به آثار مطلوب خـود،هقامت اين نهاد نو، تنگ و با توجه

و از حقوقدانان انتظارحديثي نو داشتنداز قانون به رسميت شناختن آن .گذار توقع

ه و قانون قضا را چون . گذاران تن به تصويب قوانين بيمـه دادنـد ميشه، نياز راه خود گشود

ميبه«كه اين نهاد جديد آيا حقوقدانان از خود پرسيدند دهد در حـالي دو طرف قرارداد امكان

مي  به سود ثالث ايجاد كننـدكه براي خود معامله و-365-364، صـص 1368كاتوزيـان،(»كنند تعهد  ريپـر

ص 1949بوالنژه، يا در قالب)217، به رغم آن قالب نهاد هاي كهن قابل تبيين است هابديعي است كه

نظرياتي كه در ايـن خـصوص ابـراز شـد از حيـث دخيـل است؟پاي بر سرزمين حقوق نهاده

، بطـور كلـي بـه دو دسـته نفع در ايجاد تعهد به نفع شخص ثالثذيي دانستن يا ندانستن اراده 

و:تبندي اس قابل دسته كه اراده ذينفع را در ايجـاد تعهـد، دخيـل دانـسته را موافـقآن آنهايي

كهو نمايندمي قواعد قراردادها تبيين  از،دانندآن اراده را دخيل نمي آناني  خواه تعهـد را ناشـي

دو. دو اراده بدانند يا يك اراده . خواهيم ديد بخشبنا براين كل بحث را در
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ذيهايـ نظريهبخش اول  نفع مبتني بر دخالت اراده
 دو قرارداد نظريه يا)Théorie de l'offre( نظريه پيشنهاد-اولگفتار

 مباني نظريه-1
كه از نخستين نظريه به نفع شخص ثالـث نهاد مطرح شده براي توجيهيهااين نظريه  تعهد

بدين صـورت.تاراده خود اوسازي كه حق شخص ثالث ناش باشدمياين مبنا استوار است بر

و شرط كننده، حق برابه وسيلهكه پس از انعقاد قراردادِ نخستين   شخص اخيـر ايجـاديمتعهد

به شخص ثالث پيشنهاد مي مي و سپس نامبرده آن را چنانچه اين پيشنهاد مـورد قبـول. كندشود

بي«.گرددثالث واقع شود، حق براي او ايجاد مي  مه گر در برابـر براي مثال، در قرارداد بيمه عمر،

كه وجه بيمه را هنگام مرگ او بپردازدبيمه گذار تعهد مي گـذار انتقـال ايـن طلـب را بيمـه. كند

 گــذار حــق بــه او انتقــال بــا قبــول ايجــاب بيمــه. كنــدچنانكــه هــست بــه منتفــع پيــشنهاد مــي

ص 1368كاتوزيان،(»يابدمي ش 1998مازوهـا،و نيز 387،  تعهـد بـه نفـع شـخص ثالـث،نـا بـراينب.)798،

و شرط كننده واقـع مـي: محصول كاركرد دو قرارداد است كه بين متعهد -قرارداد اول يا اصلي
و و قرارداد دوم كه بين شرط كننده مي شود  نظريـه،به همـين خـاطر. گرددشخص ثالث منعقد

ي . اندنيز گفته» دو قرارداد«مذكور را نظريه

س كه تا و رويه قضايي فرانسه بود 1888ال اين نظريه و تـره،وي( نظريه غالب در دكترين ل

ش 1975 ش2003، مالوري وديگران-535، حقوقـدان بلژيكـي)Laurent( توسـط لـوران)812،

و در فرانسه مورد پذيرش تعداد زيادي از نويسندگان  و ريپر،:رك( مطرح ش 1939پالنيول  قرار)1219،

و در آراء فراواني .)همان:رك(كه غالباً در خصوص بيمه عمر صادر شده، انعكاس يافتگرفت

مي نوشته در در. توان از اين نظريه سراغ گرفت هاي برخي از فقيهان اماميه نيز منيـة چنانكه

لـزم أن يكـون هنـا فلو كان اثر تمليك البايع تمليـك المـشتري غيرالبـايع،«:الطالب آمده است 

ص 1418خوانساري،(» الي قبول، او إيقاعان لو لم يتوقف عقدان لو احتاج كل تمليك   حسيني مراغه-40،

ص1418،) ميرفتاح(اي ،66(.

 نقد نظريه-2
 جلـوه تعهـد بـه نفـع شـخص ثالـث اين نظريه اراده شخص ثالث را يكي از اسباب ايجـاد

مي دهد از اين مي الوه بـر ايـن، بـاعـ. سازدرو اصطكاك با اصل نسبي بودن قراردادها را منتفي

و بنـد.م.ق1121انتهاي ماده ظاهر حقـوق اشـخاص( قـانون قراردادهـا)2(بخـش)1(فرانـسه

 زيرا در اين مواد تـا پـذيرش شـرط از سـوي. داردي انگلستان نيز هماهنگي بيشتر 1999)ثالث

به شرط كننده حق فسخ يا تغيير شخص سه. اندآن را داده ثالث، ايـراد با اين حال بر اين نظريه
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 ثانيـاً بـا مفـاد تراضـي طـرفين،؛ ناسـازگاري دارد ما اوالً با ظاهر قانون: اساسي وارد شده است

مي؛هماهنگي ندارد به نتايج عملي نامطلوب .انجامد ثالثاً

 ناسازگاري با ظاهر قانون-الف
به نفع شخص ثالـث را اسـتثن قانون مدني فرانسه، 1165مانند ماده.م.ق 231ماده ايي تعهد

: انـد طور كه برخي از حقوقدانان نوشته همان.براصل نسبي بودن قراردادها پيش بيني كرده است 

و ثالـث بـسته« به دنبـال عقـد اصـلي ميـان طلبكـار كه قرارداد ديگري  اگر معني تعهد اين بود

مي مي و در اثر آن است كه او صاحب حق به حكم مـاده شود  احـساس231گردد، ديگر نيازي

به اصل نسبي بودن اثر عقد صورت نميمين و تجاوزي رسـاند كـهمي لحن قانون. پذيرفتشد

پي توجيه اين اثر اسـتثنايي بـود، نـه اينكـه بـه تعهد از عقد اصلي سرچشمه مي  و بايد در گيرد

و حق ثالث را به آن منسوب كرد ص1368كاتوزيان،(»نيروي تخيل عقد ديگري آفريد ،388(.

ي با مفاد تراضي طرفينناسازگار-ب
كه به نيروي قرارداد بـسته شـده بـين آن دو، تعهـد بـه نفـع قصد مشترك طرفين اين بوده

به رغم اراده مشترك طرفين اثر قـرارداد بـراي شـرط كننـده. شخص ثالث ايجاد شود  حال اگر

نه تنها متكي به هيچ قصدي نيست، بلكه مخالف آن نيز هست  تاح، همـان، ميرف( باشد، اثرايجاد شده

 شـودبه عبارت ديگر، عـالوه بـر ايـن كـه از اثـر بخـشي اراده مـشترك جلـوگيري مـي.)64ص

ش( و ريپر، همان، .كند بلكه اثر ناخواسته را بر قرارداد بار مي)1220پالنيول

 نتايج نامطلوب عملي-ج
كه حق ثالث تنها با قبول او ايجاد مي  چـه پـيش از قبـول او هـر شود، چناناگر پذيرفته شود

 ديگـر امكـان ايجـاد حـق،و شخص ثالث بميرد يا محجور شود) موجب(پيشنهاد كننده يك از

يكي از حوزه.)335-320، صـص 1364كاتوزيان( وجود نخواهد داشت هاي اصلي بنابراين، بيمه عمر كه

شد كاركرد ح؛تعهد به نفع شخص ثالث است، بيهوده خواهد گذار يات بيمه زيرا منتفع در زمان

آنمعموالً از آن آگاه نمي و در نتيجه امكان قبول .يابدرا نمي شود

و از عالوه بر اين، بازماندگان شخص ثالث نيز نمي به جاي او ايجاب را قبـول كـرده توانند

 زيرا طبق قواعد عمومي با مرگ يا حجر مخاطب ايجاب پيش از قبـول، ايجـاب؛آن سود ببرند 

صص1368كاتوزيان،( منحل خواهد شد ص1364 امامي،-388-389، ،256(.

كه در صـورت اعـسار يـا ورشكـستگي شـرط از نتايج نامطلوب ديگر اين نظريه، آن است

د  ر دسـترس طلبكـاران شـرط كننـده قـرار كننده، پيش از قبول شخص ثالـث، موضـوع تعهـد
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از؛گيردمي و ابتـد،تعهد زيرا بر مبناي اين نظريه، نفع ناشي اء وارد دارايـي شـرط كننـده شـده

مي شخص سپس بعد از قبول  به دارايي او و تره،( پيوندد ثالث ش1975ويل و ريپـر، همـان،-535،  پالنيول

صص-1220ش .)912و 905 مازوها، همان،

ايجاد حق براي شخص ثالث، ناشي از قرارداد او با شرط كننده باشد، اند كه اگر برخي گفته

باشد حق مراجعه مـستقيم بـه او را به لحاظ اينكه او طرف قرارداد با متعهد نمي صورت در اين 

مي  به شرط كننده مراجعه نمايد نخواهد داشت، بلكه تنها ص 1937گودمه،( تواند رو بـه ازاين.)245،

و  بـه غرمـاء، سـهمي از نفـع هنگام ورشكستگي شرط كننده در كنار ساير طلبكاران قرارگرفتـه

رابد را مي ناشي از تعه  ش(رد نه همه آن و ريپر، همان، اين نظر قابل پـذيرش.)1220پالنيول

ميآن» انتقال طلب«نيست زيرا ساختمان حقوقي  بي اعتبار .)كاتوزيان، همان( سازدرا

 اصالح نظريه-3
م بـراي. ور باعث شده تا طرفداران اين نظريه در صـدد رفـع نـواقص آن برآينـدزبايرادات

: بطور كلي دو پيشنهاد از سوي نويسندگان فرانسوي مطرح گرديداصالح آن

ق-اول ست، ولـي قبـولوا بول پيشنهاد شرط كننده توسط هرچند حق شخص ثالث ناشي از

بـدين معنـي كـه ايجـاب حـق«. از اركان اصلي ايجاد حق نيست، بلكه شرط تحقق آن است او

مي  به آن ايجاد به شرط ضميمه شدن قبول مي.دكنمنتفع را شود در نتيجه، رضاي منتفع موجب

به سود ثالث محقق شود  از سوي ديگر، چون ايجاب نيز ثمـره عقـد.كه از تاريخ ايجاب، تعهد

به سود شخص ثالث ايجاد مـي  كاتوزيـان،(»شـود اصلي است، بايد گفت تعهد از تاريخ انعقاد آن

ص .)390همان،

كه از گودمـه،( قرن نوزده محاكم فرانسه استنباط شـده اي احكام اواخر پاره مزيت اين تحليل

و، در)246همان،ص كه اشكال ايجاد حق براي ثالـث از تـاريخ قبـول در نتيجـه مـشكل اين است

مي  به نفع ناشي از تعهد را برطرف و ورثه زيـرا آنچـه شـرط كننـده. سازددسترسي بستانكاران

و  پس پيشنهاد كرده، چيزي بيش از ايجاب است و با الحـاق در نتيجه  از مرگ او نيز باقي مانده

مي) ثالثشخص يعني قبول(1»شرط متأخر« .نمايدبه آن، از زمان ايجاب اثر خود را ايجاد

كه نقش قبول ثالث را در ايجـاد تعهـد، فروتـر از نقـش ايراد وارد بر اين تحليل، اين است

مي  به اراده يكجانبه شـرط كننـده ايجاب و نقش سازنده را عمـل از ايـن منظـر،. دهـد مـي داند

 
و اعتبار آن سبب مؤثر افتد، قبول را شرط متـأخر مـي ... اگر سبب انتقال ايجاب«.1 و قبول فقط در تحقق  نامنـد؛ يعنـي، باشد

و شرطي كه بع و موجب اعتبار ميد از سبب اصلي واقع مي شود و انـشاء»شرط متأخر«. گرددكمال آن هيچگـاه بـراي ايجـاد

به همين جهت، براي ... امري نيست؛ نقش آن محدود به اعتبار دادن به اثري است كه از پيش به سبب ديگري ايجاد شده است 

ش1376كاتوزيان،(»ع است نه ايجاد مالم يقعشرط متأخر براي اعتبار ماوق«: گويندبيان اثر شرط، مي ش 1366؛279، ،354(.
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و قبـول برابـر. تواند باشد حقوقي واقع شده بطور مسلم عقد نمي چون درعقـد، نقـش ايجـاب

مي  و اثر عقد از زمان تحقق آخرين جزء آن ايجاد حـال، .).م.ق183مستفاد از مـاده(شود است

و  كه شرط كننده آنرا واقـع كـرده بـراي نفـوذ در اگر عقد نيست پس چيست؟ آيا ايقاعي است

و ايقاع؟ اگر اولي باشد كـه اساسـاً شخص دارايي به قبول اوست؟ يا برزخي بين عقد  ثالث نياز

و موضوع در قلمرو نظريه ديگري قرار مي كه آن پذيرش گيرد ، قطع نظر از ايرادات وارد بر آن،

اگر منظور. است»پيشنهاد يا دو قرارداد«در مباحث آتي خواهيم ديد، به معني انصراف از نظريه

به حكم قانون دومي كه شناسايي آن نياز .گذار داردباشد

كه اراده طرفين، چنانچه به تناقض نيفتد، اين توانايي را دارد كه قرارداد البته ترديدي نيست

و شايد بتوان بـا ايـن  و يا حتي قبل از آن باشد كه اثر آن از زمان ايجاب به نحوي واقع سازد را

د  به ثالث را حـل كـرد تمهيد، امـا مـشكل امكـان.ر قالب همين نظريه، مشكل زمان انتقال حق

به نفع ناشي از تعهد، قبل از اعالم قبول  ثالث همچنـان شخص دسترسي بستانكاران شرط كننده

كه. الينحل باقي خواهد ماند  ثالث اعالم قبـول نكـرده، نفـع شخص زيرا دراين فرض، تا زماني

و مورد تعهد همچنان  در نتيجـه وثيقـه عمـومي طلـب طلبكـاران در ملكيت شرط كننده بـاقي

از. خواهد ماند  و قابل يـا حـداقل قابـل پـيش و حجر موجب عالوه بر اين، در هر حال، مرگ

به نفع  ميشخص قبول، امكان برقراري تعهد .سازدثالث را منتفي

 حقوق فرانسه بـه لحـاظ شايد اين شيوه تحليل كه در صدد توجيه لزوم قبول ثالث است در

در. ثالث اشاره كرده، قابل توجيه باشد شخص قانون مدني به قبول1121اينكه ماده حقـوق اما

و رضاي شخص ثالث ديده نمـي هيچ اشاره،ايران كه در قوانين  شـود، چنـدان اي به لزوم قبول

صص1368كاتوزيان،( نيست تحليلي چنينضرورتي براي ،391-392(.

در«:انـد، برخي از نويسندگان حقوق مدني ايـران در بيـان مـشابه اظهـار داشـته با اين حال

به سود شخص ثالث، در برابـر حقيقت ماهيت حقوقي انشاء شده به اراده طرفين اصلي قرارداد،

و آنچـه  كه بدون قبول ثالث، اثري بر آن مترتب نيست اين شخص، موقعيتي مشابه ايجاب دارد

ش  و پيش از دخالت اراده و عمـل حقـوقي غيـر مـستقل خص ثالث تحقق يافته اسـت ماهيـت

به اراده اين شخص است  مي. وابسته كه در موارد تعهد به سود شخص ثالث، در پس توان گفت

مي  به وجود نيامده است، چنين تعهدي با اراده او تواند تحقـق حقيقت تعهدي بدون اراده ثالث

ش 1382شهيدي،(»پيدا كند  ،174(
جو1 مي در مـصاديقازو به ايـن ترتيـب مـورد«:گوينداي ديگر

 
 768در مـاده[ قبول ثالث را نسبت به مستمري مقـرر«: همين نويسنده در جاي ديگر در خصوص صلح به نفع ثالث آورده.1

و استدالل كرد كه با تحقق قبول ثالث، ايجابتوان همانند قبول در برابر نمي.]م.ق وي عقد عقد دانست  جديـد بـين طـرفين

 Rente Viagèreتطبيق با قرارداد مشابه(صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمري«مقاله(».گرددشخص ثالث منعقد مي

ص73 تا تابستان72، از پائيز13-14ي،، شمارهق، مجله تحقيقات حقو)در حقوق فرانسه ،168.(
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به سود ثالث، تسري آثار او قرارداد چه اين كه اگرتحـت. خارج خواهد بود بدون دخالت اراده

و  مي تأثيراراده طرفين قرارداد، حق شود، ايـن حـق مـادام كـه مـورد تعهدي به سود ثالث ايجاد

به مرحله فعليت نمي قبول ثالث قرار  و فقط با قبول شخص ثالث بـه صـورت يـك نگيرد رسد

و بالفعل تحقق خواهد يافت ش(»حق منجز .)190همان،

كه از سه جهت بتوان به اين نظر ايراد كرد به نظر مي اول اينكه، مطابق مبناي پذيرفتـه: رسد

ن خود بـه ايـ،با اين حال. تعهد به نفع شخص ثالث مطابق قاعده است نه استثناء شده نويسنده، 

و در جاي ديگر آن مي نتيجه اطمينان نداشته ش( كندرا نهادي خالف قاعده اعالم دوم.)184همان،

كه گفته  به سود شخص ثالث، در حقيقـت تعهـدي000پس« شده اينكه، با اين  در موارد تعهد

به وجود نيامده است و بيـان» بدون اراده ثالث ده كـر در جاي ديگر، نظر خود را كمـي تعـديل

كه مورد قبول ثالث قراراي« و فقط با قبول شخص نگيرد به مرحله فعليت نمين حق مادام رسد

و بالفعل تحقق خواهد يافت  به تعبيـر ديگـر بـه رغـم عقيـده.»ثالث به صورت يك حق منجز

و بالقوه دارد امـا  قبلي، اعتقاد به ايجاد حق براي ثالث بدون دخالت اراده او به صورت غيرمنجز

مي فعليت آن  حق بالقوه: تفاوت حق بالقوه با عدم حق آشكار است. داند را منوط به قبول ثالث

و در حكم هيچ نيست  ج1418ميرفتـاح،( درحمايت قانون بوده ص1،  سوم اينكـه ايـن نظـر بـا.)308،

به نفع شخص ثالث با قبـول ثالـث ايجـادم هماهنگ نيست؛ اگر.ق 196علت وضع ماده تعهد

ني  چه بر.م.ق196و ماده231ازي به انشاء ذيل ماده شود، ديگر اصـل نـسبيبه عنوان استثنايي

1بودن قراردادها بوده است؟

. باشـد پيشنهاد دوم فرانسويان براي اصالح نظريه، نسبت دادن ايجاب بـه متعهـد مـي-دوم

به شخص ثالث پيشنهاد نفع مورد تعهد را مي ط مطابق اين نظر، اين متعهد است كه نه رفـي كند

شپال(كه تعهد را در قرارداد تحصيل كرده است  و ريپر، همان، براي مثال، در بيمـه عمـر.)1221نيول

مي  به منتفع پيشنهاد تعهد را كه نه بيمه اين شركت بيمه است با قبول منتفع نيز قرارداد. گذاركند

و  و منتفع منعقد شده مي مستقيماً بين شركت بيمه و از اين. نمايداو را طلبكار بيمه گر رو مرگ

، 1368نقـل از كاتوزيـان،،Thaller(،1888(تـالر( گذار، تأثيري بر روابـط آنـان نخواهـد داشـت حجر بيمه 

.)392ص

و حجـر بـراي به لحاظ عدم امكـان تـصور مـرگ با اينكه اين نظريه، در رابطه با بيمه عمر

من)شركت بيمه(شخص حقوقي  و نادر بودن موارد ورشكستگي آن  ولـي.كنـد طقي جلـوه مـي،

كه نظريه اصلي بـا آن مواجـه به عنوان قاعده عمومي مواجه با همان اشكاالتي است پذيرش آن

او. است و حجـر چون اگر متعهد شخص حقيقي باشد نه شخص حقوقي، هميشه امكان مـرگ

 
و زمينه«برخي نظر مزبور را به دليل بي توجهي.1 و روند تكامل آنها هاي طرح نظريه به اقتضائات غير قابـل قبـول اعـالم» ها

).1379،92صادقي(اند كرده



 1388 بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 278

و نيـز دسترسـي طلبكـارانهب.)كاتوزيان، همان( رودمي و حجر ثالث و ورثـه عالوه، امكان مرگ

به نفع ناشي از تعهد پيش از قبول ثالث، همچنان پا برجاست .متعهد

به علت ناتواني در توجيه تعهد به نفـع شـخص ثالـث بنابراين، نظريه پيشنهاد يا دو قرارداد

به نظريه اداره فضولي روي آوردند و نويسندگان، 1.رها شد

Théorie de la gestion d'affaire2)(ينظريه اداره فضول-دوم گفتار

 مباني نظريه-1
به نفع شخص ثالث، نظريه مزبور بر اين اساس مبتني است كه شرط كننده در تحصيل تعهد

و نماينده او  ميبه عنوان وكيل كند، منتها چون نمايندگي از طرف منتفع نـدارد بـه عنـوان عمل

و پس از  نم مدير فضولي ظاهر اوتنفيذ عمل حقوقي توسط منتفع، در حكم شودمي اينده واقعي

ص1368 كاتوزيان،-.م.ق306ماده( ص1364 امامي،-393، ،265(.

مي سازد، مي كه قرارداد را از تاريخ انعقاد نافذ تواند پيش يا پـس از مـرگ شـرط اين تنفيذ

و يا حتي پس از مرگ شخص ثالث به وسيله وراث او انجام پذيرد .كننده

ا وز زمان قرارداد براي شخص ثالث ايجاد مي در هر حال، تعهد بطور مستقيم و مـرگ شود

و منتفع تأثيري بر حق مزبور نخواهد داشت  بدين ترتيـب. حجر هيچ يك از شرط كننده، متعهد

و وراث شرط كننده نيز دور خواهد ماند  و تره،( حق از دسترس طلبكاران ش1975ويل  پالنيـول-536،

ش .)799ش مازوها، همان،-1222و ريپر، همان،

كه بوسيله پوتيه و، حقوقدان بزرگ فرانسه، پايه (Pothier) اين نظريه پايـان قـرندر گـذاري

و ريپـر، همـان( تبيـين گرديـد)Labbé(نوزدهم توسـط  اي از مـورد پـذيرش پـارهو)نقـل از پالنيـول

و نتيجتـاً هـر چنـد از3گرفت، قراررنويسندگان آن كشو  جهـاتي، فاقـد نـواقص نظريـه قبلـي

 هـاي فرانـسه قـرار نگرفـت نيازهاي عملي است، ولي مورد اقبال دادگـاه پاسخگوي بسياري از 

ش( و ريپر، همان، ش-1223پالنيول و تره، همان، .)536 ويل

 نقد نظريه-2
به نفع شخص ثالث با نظريه اداره فضولي :زيرا، قابل تبيين نيست ماهيت تعهد

در.1 ).656ص،2003تريتل،(انگليس نيز پذيرفته نشد» 1999)حقوق اشخاص ثالث(قانون قراردادها«اين نظريه

ع» نظريه اداره مال غير« برخي،عبارت.2 ).172،ص1382صفايي،(اند بارت فرانسوي ذكر كردهرا معادل فارسي

و تركيبي از آن را، البته با قائـل شـدن نقـش.3 و ايجاد مستقيم حق در آميخته پالنيول نظريه اداره فضولي را با نظريه پيشنهاد

ك(به نظر او، پيشنهاد از جانب متعهد به واسطه.محوري براي نظريه اداره فضولي، پذيرفته است  ، براي شخص)ننده امور اداره

ميثالث مي و او آنرا براي ثالث قبول از. نمايد، اما اين قبول مشروط به تنفيذ شخص ثالث استشود بـا پـذيرش برخـورداري

شپال(.شودنفع مزبور توسط شخص ثالث، عمل اداره كننده فضولي تنفيذ مي ).1226نيول،همان،
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وگي از سـوي غايـب يـا محجوراقـدام مـي در اداره فضولي، مدير بـه نماينـد، اوالً در كنـد

كه مي به عنوان واسطه بين طـرف قراردادي به نام مالك بسته شود، نقش او بندد، چنانچه پيمان

و اصيل است  ش 1374كاتوزيان،( قرارداد در.)505، كه  شـرط،تعهد به نفـع شـخص ثالـث در حالي

و حساب خود اقدام مي به نام و در اجرا كننده و بـه كند ي تعهد، نفعـي مـادي يـا معنـوي دارد

و ديگـران،( خواهـد داشـت عنوان طرف قرارداد حق الزام متعهد به انجام تعهد را ش 2002تـره ،521-

ش1998السنهوري، ،374(.

به اين ايراد گفته ميدر: انددر پاسخ به نفع شخص ثالث دو رابطه پديد رابطه بين: آيدتعهد

كه در آن  و منتفع و متعهد رابطه ميان دو طرف قرارداد كه شرط شرط كننده مدير فضولي است

مي  و ص( تواند اجراي تعهد را از مديون بخواهد كننده اصيل است  اين پاسخ نيز.)248گودمه، همان،

مي از كه به عمل حقوقي يگانه ماهيتي دوگانه ازآن جهت . ايراد نيست دهد، خالي

اگر عدم دخالت]و[...بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد« در اداره فضولي، مدير-ثانياً

يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشـد، دخالـت كننـده، مـستحق اخـذ مخـارجي 

در..)م.ق306ماده(»خواهد بود كه براي اداره كردن الزم بوده است  كه به نفـع در حالي تعهد

و چون براي خـود نيـز اقـدام مـي شخص ثالث شرط كننده، تعهدي در قبال ذينفع ندار   كنـد،د

ذي. تواند از اين بابت مخارجي را از ثالث مطالبه كند نمي ملـزم بـه نفـع در بيمـه عمـر چنانكه

به ورثه او نيستپرداخت حق بيمه ص( هاي پرداختي بيمه گذار و تره، همان، .)600ويل

به معامله-ثالثاً كه براي چون مدير فضولي نسبت مياي دهد بيگانه اسـت، حـق مالك انجام

مي فسخ آن را در  كه شرط كننده ازهيچ صورتي ندارد، در حالي  تواند در صورت تخلف متعهد

و تعذر اجبار و دست كم در پاره انجام شرط اي موارد، مانند بيمـه عمـر، متعهد آن را فسخ كند

و يا با الغاء شرط، نفع قرارداد را به   ويل-394ص، 1368كاتوزيان،( خود باز گرداند منتفع را تغيير دهد

ش-همان،و تره و ريپر،همان، .)186ص،1938 دموگ،-1224پالنيول

به لحاظ اينكه قـانون مـديردر-رابعاً را در حكـم اداره فضولي خالف تحليل پيشنهاد شده

مي  و التزام او در شمار نماينده . ضمان قهـري اسـت داند، مالك به قرارداد بسته شده او پاي بند

مي اما در و او به نفع شخص ثالث، تعهد بر او تحميل نمي شود آنتعهد مازوهـا،(را رد كند تواند

ش .)799همان،

از-خامساً و امثـال آنهـا« اداره فضولي در جهت حمايت و محجـور و» غايب وضـع شـده

ث، نـاتواني تعهـد بـه نفـع شـخص ثالـ تصرف براي دفع ضرر از اشخاص ناتوان است، اما در 

.شخص ثالث از شرايط ضروري نيست
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به ظاهر مـاده ادعـا شـود كـه اداره1 قـانون مـدني فرانـسه1372البته ممكن است با توجه

به شرايط ماده  و شامل همه مواردي مي محدود ايران.م.ق 306فضولي، شود كه شخصي نيست

ولـي بايـد توجـه.)187-186 صـص،1938 دموگ،( كندبدون داشتن نمايندگي براي ديگري معامله مي 

كه در ساير  به رضـاي مالـك اسـت، در حـالي كـه اداره داشت اعمال فضولي نفوذ معامله بسته

به حكم قانون نافذ است ص1368كاتوزيان،( هر چند مالك آن را رد كند فضولي ،395(.

ما-سادساً كه به نفع كه در عوض خدماتي لك ارائـه در اداره فضولي اين امكان وجود دارد

كه در  ايـن تعهد بـه نفـع شـخص ثالـث مي شود، تعهدي هم به زيان او ايجاد گردد، در حالي

.)همان( امكان وجود ندارد

 اصالح نظريه-3
يكي از تفاوت و هاي دو نهاد چنانكه گفته شد، به نفع شخص ثالث، اين اداره فضولي تعهد

كه اولي تنها در  و امور اشخاص نـاتوان از اداره است بينئغـا امـوال خـود از قبيـل محجـورين

و براي دفع ضرر  مي يابد كه دومي از اين حيـثاز مصداق آنان پيش بيني شده است، در حالي

آن» اداره فـضولي« برخـي دامنـه،براي رفع اين نقيصه. محدوديتي ندارد  و را را گـسترش داده

قـصد احـسان بـراي ديگـري اند كه شخص بدون داشتن نمايندگي بـه موردي دانسته شامل هر

مي  در ايـن صـورت. بندد، خواه شرايط قانوني اداره فضولي در آن جمع باشد يا نباشـد قرارداد

بي  مي حق و فوري ايجاد شود اما استقرار آن در دارايـي شـخص ثالـث منـوط بـه قبـول واسطه

و بوالنژه،ج«( اوست ش2ريپر و ريپر،-664، ش6ج پالنيول ازنق) 354 بوسيله اسمن، 2.)397-396صهمان، كاتوزيان،ل

مي اين نظريه كه به معامله فضولي نزديك كند در فقه اماميه نيز تعهد به نفع شخص ثالث را

به سابقه است  كه شرط بيع براي غيربـايع را نيـز. مسبوق چنانكه عالمه حلي در رد نظر كساني

مي  ي«:گويدمي،شمارندمستلزم دور كون جارياً علي حد التوكيل أو عقـد الفرق ظاهر، لجواز أن

ج 1418نقـل از خوانـساري،(»…الفضولي، بخالف ما لو شرط البيع علي البـايع  ص3، و نيـز ميرفتـاح، 228،

1-Art.1372 :« Lorsque volontairement on gére l'affaire d'autrui,soit que le propriétaire connaisse 
la gestion,soit qu'il l'ignore,celui qui gére contracte l'engagement tacite de continuer la gestion 
qu'il a commencée,et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pouvoir lui-
même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. 
Il se soumet à toutes les obligation qui résulteraient d'un mandat exprés que lui aurait donné le 
propriétaire.»

آگ« اي كه آغاز اه باشد يا نباشد، بطور ضمني تعهد به ادامه ادارههركس بطور اختياري مال غير را اداره كند، خواه مالك از اداره

و نيز اتمام آن را، تا زمانيكه مالك قادر به اداره نباشد، مي  او.دار شـود پذيرد؛ همچنين بايد همه توابع اقدام خود را عهـده كرده

.»باشدمشمول همان تعهداتي است كه نماينده مأذونِ مالك مي

اسـت» اداره فـضولي«بيمه به حساب ديگري، بدون نمايندگي واقع شود آثار آن تابع مقـررات مربـوط بـه در بلژيك وقتي.2

و ريپر،( ش پالنيول  ). 1224همان،
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ص كه در باال گفته شد، از جمله حذف شـدن.)67همان،  فـضول با وجود اين، بسياري از ايراداتي

. ان در جاي خود باقي استاز رابطه ايجاد شده، پس از تنفيذ شخص ثالث، همچن

ذينظريه-بخش دوم  نفعهاي مبتني برعدم دخالت اراده
 Théorie de la déclaration unilatérale de)نظريـه ايقـاع-اولگفتـار
volonté) 1

 مباني نظريه-1
ق، 1378طباطبايي يزدي،(و فقهاء)403-402-387، صص 1357جعفري لنگرودي،(به نظر برخي از حقوقدانان

)62ص
كه بـراي او ايجـاد تعهـد كنـد2 در ايـناز. اراده يكجانبه مديون اين توانايي را دارد  رو،

به نفع شخص ثالث بـ تعهد كه متعهد به موجب اراده يكجانبه خـود التزامـي را سـوده معتقدند

مي   كنـد ايجـاد حـق مـياو ثالث براي شخصگيرد كه همين التزام، بدون رضايثالث به عهده
ش1972استارك،( ،1998(.

 نقد نظريه-2
:زيرا ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث در قالب اين نظريه نيز قابل تبيين نيست

و پذيرش نوعي واليت است«-اوالً »ايقاع در ارتباط اجتماعي ابزار تحميل اراده بر ديگران

ش 1377كاتوزيان،(  استثنايي، ايجاد اثـر حقـوقي از طريـق ايقـاع مجـاز جز در موارد،رو ازاين.)78،

به عبارت ديگر، خالف اصل آزادي قراردادها، اصل آزادي ايقاعات پذيرفتـه. دانسته نشده است

به موارد تصريح شده قـانوني اسـت كـه مـورد بحـث را3.نيست بنابراين، كاربرد ايقاع محدود

.شودشامل نمي

را اسـتثنايي كه تعهـد بـه نفـع شـخص ثالـث.م.ق196و 231اين نظر با ظاهر مواد-ثانياً

.براصل نسبي بودن قراردادها مطرح كرده است، همخواني ندارد

ريه تعهدظن«و)662ش،1368كاتوزيان،(» نظريه اعالم يك طرفه اراده« هاي حقوقي ما، معادل فارسي اين عبارت در نوشته.1

.ذكر شده است)173صصفايي،همان،(» يك طرفي

و ضمن قوي دانستن نظريه ايقاع، ادعاي منع ملك قهري در غير مثل ارث را مدفوع شـمرده همين فقيه در وصيت تمليكي،.2

از(»بأنه المانع منه عقالً،و مقتضي عمومات الوصية ذلك مع أن ملك القهري موجود في مثـل وقـف«:گويدمي  طباطبـايي نقـل

 ). 539،ص14ج بيتا،،حكيم

في«:34،ص2ج،1418،ميرفتاح(در فقه اماميه به رغم نظر برخي از فقها كه به اصل آزادي ايقاعات معتقدند.3 فإذاً فكلما شك

و العقود من باب الموضوع الصرف فيحكم بالصحة حتي يظهـر فـساده،  و فساده من االيقاعات فيكـون مقتـضي االصـل صحته

 براي ديـدن قلمـرو ايقـاع،)پاورقي(142ص،1377كاتوزيان،( آزادي ايقاعات است نظر اكثر فقيهان،مخالف اصل،)»…الصحة

و تمرين:در حقوق خارجي رك به )2(همان،قرائت ش-) و لبنان-800مازوها،همان، قانون موجبات 148ماده(درحقوق مصر

ا)و عقود ).271ص،2003،وديگرانمصطفي الجمال(يقاع جنبه استثنايي دارد هم
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در-اًثالث و هـم به نقش شرط كننده نـشده كـه هـم در ايجـاد تعهـد  در اين نظريه، توجهي

استمرار آن دخيل است؛ حق شخص ثالث حاصل قراردادي اسـت كـه شـرط كننـده بـا متعهـد

و در نتيجه آن شخص اخير در  عوض آنچه كه از شـرط كننـده سـتانده حاضـر بـه منعقد كرده

به نفع  ص1368كاتوزيان،( ثالث شده است شخص برعهده گرفتن تعهد از.)398، روست كـه اين هم

درمي متعهد ذي تواند چنانكـه. نفع به ايرادات روابط خود با شـرط كننـده اسـتناد جويـد مقابل

گذار از انجام تعهد خود در قبـال تواند به جهت عدم پرداخت حق بيمه از سوي بيمهميگربيمه

و تره،(زند شخص ثالث سرباز  به لحاظ وجود چنين نقشي اسـت كـه.)537ش،1975 ويل همچنين،

مي  و در صورت تعذر، قرارداد را شرط كننده تواند الزام متعهد متخلف به انجام تعهد را بخواهد

و شخص ديگري را بر جاي او فسخ نمايد  و يا حتي دست كم در بيمه عمر ذينفع را تغيير دهد

.بنشاند

به لحاظ عدم دخالت اراده ثالث در ايجاد حـق،،با اين حال  برخي از نويسندگان حقوقي ما

به نفع شخص ثالث را در رابطه با منتفع، ايقاع ،1379 جعفـري لنگـرودي،-330،ص2،ج1364امـامي،(تعهد

انـد يـا در حكـم ايقـاع خوانـده)33و17صص،1375تا بهار 1374 محقق داماد، پائيز-50ص،1380؛ 788و167ص

صص1368كاتوزيان،( ش1377؛ 398-399-404، ،51(.

به مسامحه دانـست انـشاء اثـر زيـرا ايقـاع حـسب تعريـف،. اين تعبير را بايد نوعي تعبير

كه با يك اراده انجام   امتياز ايقاع برعقد ايـن اسـت كـه بـا اراده،بنابراين. شودميحقوقي است

)22-19، صـص 1377كاتوزيان،(شودانحصاري فاعل آن واقع مي
نه اينكه بدون اراده منتفـع، بـراي او1

اهميت است يكجانبـه يـا به عبارت ديگر، آنچه در تشخيص عقد از ايقاع حايز. ايجاد حق كند

آ  نه دخيل بودن يا دخيل نبودن اراده منتفع آن دوجانبه بودن اراده سازنده تعهد به نفـع.ن است،

در شخص ثالث  و شرط كننده و توافق متعهد انعقاد قرارداد بين آنهاست، نـه اراده نتيجه تراضي

صرف اينكه كسي بدون اراده خود صاحب حق شود، موجب نمـي شـود كـه. تنهاي يك طرف 

ار. سبب آن حق را ايقاع بناميم  ث سبب تملـك قهـري وراث نـسبت بـه مـاترك اسـت چنانكه

.آوريماما آن را ايقاع به حساب نمي.)م.ق140ماده(

 بـه نفـع برخي نظريه ايقاع را در حقوق ايران، تبيين مناسـب بـراي ماهيـت حقـوقي تعهـد

و نوشته كه مقـارن«:ندا شخص ثالث دانسته به نفع شخص ثالث ايقاعي است با اين بيان تعهد

مي با انعقا  به شخص ثالث انشاء  تعهد،به اين ترتيب. شودد عقد توسط طرفين، مستقيماً خطاب

به دخالت اراده شخص ثالث طبق روال معمول در ايقاعات، بوجود مـي صـادقي،(»آيـد بدون نياز

ص 1379 در اين نظر مشخص نيست كه ايقاع مورد نظر، ناشي از اراده متعهد است يا شـرط.)95،

 
و العقد أن االول يكفي في حصوله إعمال سلطنة سلطان واحد، والثـاني يتوقـف«:يف مشابه در فقه تعر.1 أن الفرق بين االيقاع

).377ص،13ج بيتا،،طباطبايي حكيم(»و اليكفي في حصوله إعمال سلطنة واحدة حصوله علي إعمال سلطنة سلطانين،
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به تنهايي باشد، در اين صـورت اگر. كننده يا هردو منظور، اراده هريك از متعهد يا شرط كننده

كه پيشتر گفتيم بر آن وارد است  و متعهد بـا منظور اگر. همان ايراداتي اين باشد كه شرط كننده

به نفع  مي شخص تراضي، مشتركاً ايقاع در ثالث اين صورت مـاهيتي را كـه حقـوق عقـد كنند،

كه اختالف تنها در نامگذاري خواهد بود نام دادهنامد، ايقاعمي .اند

 اصالح نظريه-3
چنانكه گفتيم، يكي از ايرادات عمده نظريه ايقاع، ناديده گرفتن نقش اراده شرط كننده است

ص 1368ژوسـران، نقـل از كاتوزيـان،( برخي. شودكه موجب غيرواقعي جلوه كردن آن مي   جعفـري-398،

ص 1379لنگرودي، را مطـرح» اراده يكجانبه مبتنـي بـر قـرارداد« براي رفع اين نقيصه، نظريه)788،

در. كرده اند   مطابق اين نظريه، طلب منتفع از اراده يكجانبه متعهـد كـه نيـروي خـالق خـود را

ميپيوند با قرارداد اصلي بدست مي آن.شودآورد، ناشي آورد، مـي را فراهم قرارداد، زمينه ايجاد

ث  و مي حدود و دوام آن نيز بسته به وجود قرارداد است غور آن را تعيين و بقاء با اين حال،. كند

و  تواند مبناي التزام آنان نـسبت بـه نمي چون قرارداد مبناي التزام طرفين در مقابل يكديگراست

او ثالـث، بايـد اراده يكجانبـه شخص رو مبناي التزام متعهد در برابر اين بيگانگان قرار گيرد، از 

به نفع شخص ثالثبه عبارت ديگر،. باشد نه قرارداد و يـك تعهد حاصل همكاري يك قرارداد

و چارچوب دومي را فـراهم مـي ايقاع است  همـين ارتبـاط موجـب پيونـد. آوردكه اولي زمينه

و پايـه اختيارشـرط كننـده در  و ايقـاع و قرارداد  مطالبـه اجـراي تعهـد يـا الغـاء احتمـالي آن،

دراختيارمتع به شرط كننده در مقابل ثالث است هد به ايرادات مربوط .استناد

مي اگر چه اين نظريه، پاره سازد، اما بر خود آن ايـرادات زيـر اي از ايرادات پيشين را مرتفع

:وارد است

مي-اوالً به موجب اراده يكجانبه توان به نفع ثالث ايجاد حـق كـرد ولـي معلوم نيست چرا

و قر  چه نيازي بـه توجيـه توان؟ارداد نميبموجب تراضي به موجب قرارداد مي توان، ديگر  اگر

و برقـراري پيونـد-ثانياًنخست است؟ به دو عمل حقوقي ناهمگون  تجزيه عمل حقوقي واحد

و فرع بين آنها، تخيلي بيش نيست ص 1974برزنجي،( اصل ؛ خيـالي)88،89صـص نقل از صادقي همان، 216،

كه كج از .موجب گمراهي استقامتي راست

ــار ــرارداد گفت از ق ــي ــستقيم ناش ــد م ــه تعه ـ نظري  Théorie de( دوم
l'acquisition directe du droit(

و شخصمطابق اين نظريه، حق كه بين شـرط كننـده  ثالث مستقيماً ناشي از قراردادي است

ثاو متعهد انعقاد يافته است لث يـا هـر انـشاي جديـد از زمان انعقاد قرارداد، بدون نياز به قبول
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به نفع او ايجاد مي شـود تـا امكـان گاه وارد دارايي شرط كننده نمـي بنابراين، هيچ. شودديگري

هيچيك از شرط كننـده، مرگ يا حجر. دسترسي طلبكاران يا ورثه شرط كننده بدان فراهم باشد 

ا  و در صورت مرگ ثالث، و ثالث نيز تأثيري در حق ايجاد شده ندارد  ين حق مثـل سـاير متعهد

مي حق مزبور،با اين حال. رسداقالم دارايي به ورثه او مي به قرارداد باقي مانـد؛ همچنان وابسته

مي  و با باطل بودن آن از اساس حقي ايجاد نمي با فسخ يا ابطال آن از بين چنانكه اگر. شودرود

و بيمه بيمه گذار  و حق بيمه را نپردازد ابتـدا صـحيحاً واقـع يـا بيمـه از گر قرارداد را فسخ كند

ش( نشده باشد، حق ثالث نيز بر حسب مورد تابع آن است  ش-801مازوها، همان، و تره، همـان، -538 ويل

و ديگران ش 2002، تره و1اين نظريه، كه امروزه مقبول اكثر حقوقدانان است،.)523، به رغم ترديـدها

به قواعد سنتي، تعه هاي فراوان وفا تالش به نفع شخص ثالث را نهادي مستقل مـي داران دانـدد

راكه علي  به طرفين قـرارداد امكـان ايجـاد حـق بـه نفـع ثالـث  رغم اصل نسبي بودن قراردادها

و مي به ميدان آمد به نيازهاي زيست اجتماعي كه براي پاسخگويي پذيرشش نياز دهد؛ استثنايي

.قالب قواعد مرسوم نداردبه توجيه آن در

 قد نظريهن-1
به بيان نتيجه اكتفاء كرده در حـالي كـه مـسأله مـورد گفتگـو، بر اين نظر ايراد شده كه تنها

و ريپر،( توجيه آن بوده است  ش1939پالنيول به بيان ديگر، طرفـداران نظريـه تعهـد مـستقيم،.)1225،

به بيان اين نتيجه پرداخته كه حقي به نفع تنها مي شود، شخصاند كه مسأله در حالي ثالث ايجاد

 شود؟اين است كه اين حق از چه منشائي ناشي مي

،: در حقـوق انگلـيس-)پـاورقي( 399،ص1368 يـان، كاتوز: براي ديدن موافقان در حقـوق فرانـسه،رك بـه.1 ، 2003تريتـل

بـه)Szalewski(در حقوق فرانسه پروفـسور زالوسـكي-160ص،1997،)Herbots(هربوتس: درحقوق بلژيك-664ص

ص1995همـان،(0دانـد دليل اينكه ثالث با رضاي خود طلبكار مي شود،تعهد به نفع شخص ثالـث را اسـتثناي واقعـي نمـي  ،

ــ:در حقـــوق مـــصر-)161 ش2،ج)1998(سنهوري،نظرية العقـــد الـ ــيط807، ش1،ج)1998(؛ الوسـ ــق375، ؛ مـــصادر الحـ

اين نويسنده قبول ثالـث را بـراي( 173،ص2،ج1382صفايي،-364،ص1348كاتوزيان،: حقوق ايراندر-53ص،5ج،)1998(

نظريه جعل حق مستقيم يا تعهد مستقيم را به شيخ انـصاري(17ص همان مقاله، دكتر محقق داماد،-)نددااستقرار حق الزم مي 

فحينئـذ يجـوز«:گويـد بدون اشاره به لزوم قبول ثالث بطور كلي مـي( 229،ص1367 شيخ انصاري،: در فقه-)نسبت مي دهد 

ق-)»للمتبايعين اشتراط حق لالجنبي في العقد  (بول در شرط خيار براي ثالث قايلين به عدم لزوم طباطبـايي يزدي،حاشـيه بـر:

تعليقـه شيخ محمد حسين غروي االصفهاني،-366كتاب وصيت،ص،2ج در وصيت، مباني عروة الوثقي،؛25،ص2مكاسب،ج

از)40،ص2بر مكاسب،ج .174ص،2ج،1993محمد تقي خويي، نقل



 285 به نفع شخص ثالث ماهيت حقوقي تعهد

كه امكان تعهد به نفع شخص ثالث، نتيجه حاكميت اراده طرفين به اين ايراد پاسخ گفته شد

كه مانع از سرايت اثرعقد به مي شود، شخص است؛ بر خالف اصل نسبي بودن قراردادها  ثالث

به طرفين قرارداد مياين نهاد حقوقي واجازه اثر قـرارداد دهد، پا را از قواعد مرسوم فراتر نهاده

ش( را متوجه شخص ثالث سازند .)250گودمه، همان،

اگـر«:انـد، اين دفاع را مبتني بر مبالغه در حاكميت اراده دانـسته، آورده حقوقدانانبرخي از

كه دو طرف نمي قرارداد در حقوق ديگران اثر  به اين دليل نيست اند؛ به ايـن چنين نخواسته كند

و حقوق ديگران تجاوز نـشود  كه به استقالل در. دليل است وانگهـي، تنظـيم روابـط اشـخاص

و اسـتقالل انجـام نمـي  و برابري و. شـود جامعه تنها بوسيله مفاهيم آزادي اجتمـاع نيـز نيازهـا

و امكان تعهد به سود ثالث نيز بر مبناي همـين. هاي ويژه خود را دارد ضرورت  نيازهـا آفريـده

.»…پرورده شده است

به گونه«با اين حال پذيرفته اند كه اي كه او بتواند بطور مستقيم بـه ايجاد حق به سود ثالث،

و خواست مشترك طرفين قـرارداد اسـت  ، صـص 1368كاتوزيـان،(»…متعهد رجوع كند، تابع اراده

400-401(.

كه اقتدا ايراد از منحصراً ناشي در ايجاد اثر حقوقي ارادهرمطرح شده در فرضي وارد است

و استقالل  و برابري و تجـويزنه باشد افراد جامعهآزادي از ضـرورت هـاي زنـدگي اجتمـاعي

 ايـن.،اراده حاكميت خود را وامدار تجويز قدرت عمـومي اسـت در صورت اخير.اراده عمومي 

چنانكـه اگـر. شـده اسـت ادهدو ضرورتهاي زنـدگي اجتمـاعي اجازه نيز براي رعايت مصالح

و چرا از بقاءزندگي انسان در جوامع بشري  و اطاعت بي چون ، مستلزم عدم حكومت اراده آنان

. حاكميت اراده نامعقول مي نمودمي بود،نظم پيشين

 نتيجه
كه نظريهربه نظر مي تعهد بـه نفـع شـخص در تبيين نهاد تعهد مستقيم ناشي از قرارداد سد

به خـاطر صـيانت طرفين قراردادحكومت اراده تحديد با واقع داشته باشد؛يق بيشتر ثالث تطاب 

و حقوق ديگران آن. استاز استقالل كه او بتواند از به نحوي اما ايجاد حق براي شخص ثالث

و حقوق ديگران نيست صرف به استقالل و منـافع. نظر كند، تجاوز زحمت انـصراف از حقـوق

كه بر  مي ناخواسته نيز و ايجـاد شخص ثالث تحميل شود، در مقابل تشويق روحيه دگرخـواهي

و فراهم آوردن زمينه  كه از نهاد تعهد بـه نفـع حس نوع دوستي و همبستگي اجتماعي ي تعاون

ي طـرفين گـذار بـراي اراده بنـابراين، قـانون. اهميت چنداني نـدارد شود،شخص ثالث عايد مي

كهكه بتواند قرارداد، اين توانايي را قائل شده راخواهند،ميطرفين، آنچنان  براي شـخص حقي

او ايجـاب مـي ثالث البته لزوم رعايت استقالل شخص. ثالث ايجاد كند را حـق رد آن كنـد كـه
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كه دا و استقرار در شته باشد اما براي رعايت اين استقالل ضرورتي نيست ، اراده1 آن حـق ايجاد

، حجر يا فوت شرط كننده يـا متعهـد قبـل از قبـول ثالـث، به همين دليل نيز. باشد دخيلاو نيز

و و ورثـه تأثيري بر حق ندارد . اسـت بـه دور او نتيجتاً نفع ايجاد شـده از دسـترس طلبكـاران

و حجر  ثالث، حق بـه همـراه شخصصورت مرگدر. ثالث شخص همچنين است حال مرگ

به ورثه او منتقل مي و مباشـرت در شود مگر اينكـ ساير اقالم دارايي او ه جنبـه شخـصي داشـته

و بقاء عقد اسـت؛ اگـر عقـد از ابتـداء. انتفاع، شرط باشد و بقاء حق نيز بسته به صحت وجود

و اگر متعاقباً منحل شود، حق نيـز بـه صحيحاً واقع نشده باشد، حقي براي ثالث بوجود نمي  آيد
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