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كه،موضوع قرارداد استصناع  بيـانابـ سفارش دهنده به سـازنده بوسيله ساخت كااليي است

و مشخصات آن سفارش داده مي شود تا در مدتي معين  سازنده بـا تهيـه مـود اوليـه، اوصاف
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 مقدمه
و معمول است ولي به همـان ميـزان وعيموض سفارش ساخت كاال چند امروزه هر  متداول

و مستدعي رفع ابهام است و ماهوي، امري قابل تامل از،از نظر حقيقت حقوقي  استصناع تنهـا

كه ضمن عقد دانستن استصناع قا سه فقيه متقدم چون ابن حمزه طوسي جـينظر دو يا به وازل

با  كه و يا ابن سعيد حلي را جـواز،ين بيـانمـه آن در طرفين عقد است  تنهـا در ناحيـه عقـد

و شيخ طوسي كه آن را باطل انگاشته سفارش دهنده كاال مي و مفيـد،داند  ظهوري اجمالي دارد

به ماهيت اين و گستره ايـن قـرارداد.ستني عقد دستيابي و حاجت عمومي از سويي ديگر نياز

لذا ضروري اسـت كـه بعنـوان يـك قـرارداد جايگـاه آن در سـاختار.توان ناديد گرفتيرا نم 

تب  به تعريحقوقي ايران مي توان آن را با عنايت ف قانون مـدني از بيـع در مـادهيين شود كه آيا

 قانون مدني منطبق دانست؟ يا اين كـه ماهيـت561و جعاله در ماده466و اجاره در ماده 338

مي اين قرارداد و غير معين كـه آثـا را آنرتوان در قالب عقدي عهدي كلي عقـود معاوضـي بـر

اتمتر تبسب  اگـر آن را بيـع،حين قرارداد كااليي موجـود نيـست در عقد استصناع،. كردنييت

مي361معدوم بدانيم تحليل ماده كه معلـوم شـود كـه اگر در بيع عين معين:گويد قانون مدني

و آيا مالك اصلي در بط بيع.تمبيع وجود نداش   بيع معدومالن باطل است چگونه خواهد بود؟

كه تميلكي بودن عقـودي صرف عدم وجود مبيع حين عقد است يا حصول غرر؟ مضاف براين

و قبول  كه به صرف ايجاب د،چون بيع مر تمليك ميحآن و موجد حق عيني قق در است، شود

و انطباق استصناع با بيع سلم چگون كه استصناع،گميه توجيه بيع سلم هراجـا ردد؟ اين تحليل

ح و از باب قاعده تبعيت نما از اصل بـه ملكيـت سـفارش) كاال(ل عملاصباشد به اصل عمل

چه ميزان قابل پذيرش است؟ قاعده تبعيت نمـا از اصـل درخـصوص نمائـات  دهنده درآيد تا

مي،ذاتي  دانست؟)سازنده(عمل اجير توان نماء ذاتي اصل است آيا كاالي ساخته شده را

و اج ي متعاقـدين كـه عقـد از قـصد يا وكالت باشد فـارغ ارهاگر استصناع تركيبي از بيع

و اگر سـفارش؟اين تركيب با ارتكاز عرفي از استصناع منطبق است اند،داشته واحد را مد نظر

را اوليـه شـود كـه مـواد دهنده قبل از شروع ساخت از قصد خود برگردد، آيا ملزم مـي  كـه اي

چـه ميـزان بـا عقـد استـصناع تناسـب دارد؟ الزام سازنده خريده است براي خود بردارد؟ اين

به ساخت است بدين صورت كـه سـفارش دهنـده ضـامن  ممكن است گفته شود استصناع امر

به انجام عملي يا اتالف مالي با ضمانت  درآكاالي ساخته شده باشد مانند امر ه سازندنتيجه مر،

وهكـرد آن توافـق بـر مامور ساخت است با ضمانت سفارش دهنده نسبت بـه قيمتـي كـه انـد

. سفارش دهنده پس از ساخت در قبال تملك او بر كاالي ساخته شده ضـامن قيمـت آن اسـت 

كه در استصناع عمل يا مالي اتالف شـود سـئوال. اين تحليل از عقد استصناع مستلزم آن است

كه در  چه اتالفي صـورت مـي اساسي آن است  بـاالمر مـشمول ضـمان تـا گيـرد عقد استصناع
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ازمي منطبق بر يكي از عقود معين دانست،را اگر نتوان استصناع؟دشومي تـوان اسـتقالل آن را

و همچنين ماده  و بناي عقال م10عمومات عقود كه  اصل آزادي قرادادي اسـت بين قانون مدني

در.كرد ستنباطا و نتيجـه درخـصوص سـواالت فـوق مقاله حاضر و اخذ تـصميم صدد تحليل

.است

 قراردادي مستقل؛استصناع:مبحث اول
 استصناعلستقالااركانو مباني مفهوم،.الف

و ريشه آن در كلمـه صـنع:مفهوم استصناع.1 )سـاخت(استصناع از باب استفعال است

ا است اسو در لغت عبارت .)90ص،8-7مجلس اعلي قاهره،ج(ز سازندهت از درخواست ساخت كاال

دررد  اصطالح عبارت است از توافق صاحبان صنايع براي ساختن شي معيني ماننـد تخـت يـا

و هم عمليات ساخت بـر عهـده و در اين توافق نامه هم مواد كاال براي شخص پيشنهاد دهنده

ا .)3،ص19-20ش،1387هاشمي شاهرودي،(ستسازنده

اركان عقد استصناع شامل مواردي است كه اين عقد بدون آنها تحقق نمي يابد آن مـوارد:ناعاركان استص.2

و متعاقدين عبارت است از ايجابو قبول كه صيغه عقد ناميده مي  و سازنده(شود ـه)سفارش دهنده و معقود علي

ـا( قبول اسـتو در نزد حنيفه ركن عقد فقط ايجاب).كاالي سفارش داده شده( منظـور از.)24ص3،ج 1355ني، مرغين

مي  و كـاري اسـت كـه سـازنده بـه آن معقود عليه در عقد استصناع شيي است كه ساخته شود

مي  به ازاء آن مـي كنداقدام كه سفارش دهنده در معقـود عليـه استـصناع.پـردازدو بهايي است

و عمل با هم منعقد  و يا عين اي معقـود د، عدهشو مي اختالف است كه آيا عقد بر عمل يا عين

 منعقـد در جلـسه فقه اسالميعمجم.)127،ص4،ج 1993ذيلعي،(دانندعليه استصناع را صرفاً عين مي 

ال12-7در5  استـصناعد در مـورد عقـ66/30/7 در جده در قرار شـماره 1412ده سالقع ذي

و عين با هم منعقد مي كه عقد استصناع بر عمل . شودآورده است

: استقالل عقد استصناع در ركن دارد: عقد استصناعلستقالامباني.3

و اصل آزادي قراردادين توقيفي.الف كه هـيچ:بودن عقد  منظور از توقيفي بودن عقود آن است

به آن اثـر قـانوني بخـشيده باشـد بنـابراين. عقدي از نظر شرعي معتبر نيست مگر آن كه شارع

بط فساد،اصل در عقود طبق اين مبنا  آنالن است يعني اصل  هر عقدي است مگر آن كه شارع

ه باشد در نتيجه عمومات نفوذ قراردادها فقط شـامل حـال عقـود رايـج در عـصر كردرا امضاء

در مقابل نظريـه عـدم تـوقيفي. در بر نمي گيردراو قراردادهاي متاخر از آن دو شودشارع مي

ا  به عبارتي عدم  مطـرح اسـت كـه ريـشه در اصـل آزادي معـين به عقود نحصاربودن عقود يا

و عمومات قر و حاكميت اراده دارد )1مائده( اوفوا بالعقودا مانند يا ايها الذين امنوآنقراردادي

به آن قانون مـدني در مـادهب)29نساء( منكم نزاضو آيه تجارت عن  بـه10ر آن حاكم است
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و مي كردعدم توقيفي بودن عقود اشاره ردادهاي خصوصي نسبت به كـساني كـه آن قرا.گويده

اين مـاده قـانوني مبـين.اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ استهكردرا منعقد 

مي باشـد  و متضمن آزادي افراد در انعقاد قرارداد تحت هر عنواني اصل آزادي قراردادي است

كه خالف قانون امري باشد  س:سيره عقال.ب.مگر آن يره عقال رويه عملـي خردمنـدان مراد از

آن، بما هم عقال است عمل عقالءبه عبارتي سيره عقال استمرار،و غير آن استيناعم از مع  كه

و.گويندمي را در اصطالح بناء عقال گفته شده است كه سيره عقال مستقال ارزش فقهـي نـدارد

 بدين صورت كـه كرد كشف تنها زماني ارزشمند است كه بتوان موافقت معصوم را از طريق آن 

را هرگاه عملي مورد تباني جمع عقال قرار گيرد بطوري كه تمامي آنان بدون اسـتثناء آن رويـه

 اين امر كاشف از نظر معـصوم. در زندگي روزمره خود نيز آن را مبنا قرار داده باشندو بپذيرند

و دال بر صحت آن است كه اگر بطور قطع احراز.بوده  بـه نيـز شارع مقـدسكه شود حال آن

و رويه عملـي او نيـز خـارج از ايـن بنـاء يكي حكم آن كه و بلكه در راس آنان است از عقال

و طردي هم در نمي و ردع و باشد آنمي، نخوردناحيه وي به چشم از كلماتنصوص راتـوان

ت كـهبه همين جهت اس.)129دفتر دوم،ص،1364محقق داماد،(كردهاي فقهي محسوبتيحجرا يكي

و عقاليي دارد قبل از اسـالم هـم رايـج بـوده گفته شده است، عقد استصناع چون ريشه عرفي

و بعد از اسالم هم فقها در ازمنه متعدد به آن اشـاره كـرده   انـد از جملـه امـام شـافعي در است

به آن پرداخته است .)354،ص3شاطبي،ج(كتاب االم

ه انـد از جملـه ابـن حمـزه كرد به استصناع اشاره در فقه اماميه نيز چند تن از فقهاي متقدم

و المستصنع: گويد طوسي مي و المنع و فعل صانع كان مخيرا بين التسليم من استصنع شيئاً قبل

ص(و الرد بين القبول  و سـازنده.)257طوسي، كه درخواسـت سـاخت كـااليي بكنـد يعني كسي

كه كاال ساخته شد سا كندقبول  زنده مخير اسـت آن را بـه سـفارش دهنـدهو آن را بسازد بعد

و سفارش دهنده نيزنتسليم كند يا تسليم   بيـان ابـن كنـد است آن را قبول كند يا رد مخيركند

سه نكته است عق.الف:حمزه حاوي ؛اسـت استـصناع عقـدي صـحيح.ب؛داسـت استـصناع

.استصناع عقدي جايز است.ج

ي بن سعيد حلـيي مطالبي دارد نجيب الدين يح از ديگر فقهاي اماميه كه در مورد استصناع

و فعل الصانع غير الزم للمستـصنع ولـ:گويدمي است كه شي كالخف ،1405حلـي،(ردهه استصناع

آنو يعني سفارش ساخت كااليي مانند كفش.)259ص  سازنده از ناحيه سفارش بوسيله ساختن

و مي و يعني اگـر سـفا.تواند رد كند دهنده غير الزم است  بوسـيله رش سـاخت كـااليي را داد

مي و تواند رد يـا قبـول سازنده آن كاال ساخته شد قبول آن از طرف سفارش دهنده الزم نيست

از. كند و جـواز آن فقـط و جايز اسـت كه استصناع عقدي صحيح اين بيان نيز مؤيد آن است

. باشدميناحيه سفارش دهنده
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ا و: لمبسوط آورده اسـت شيخ طوسي از فقهاي نامدار شعيه در و النعـل استـصناع الخـف

انراالواني من خشب اوصف  و كـان بالخيـار  اوحديد اورصاص اليجور فان فعل لم يصح العقد

و ان شاء منع ،شـيخ طوسـي( فان سلمه كان المستصنع بالخيار ان شاء رده وان شاء قبلـههشاء سلمه

و ظروف چو.)2،194ج و كفش و مـسي جـايز يعني سفارش ساخت چكمه و آهنـي و رويي بي

و سـازنده اختيـار دارد آن را  و اگر چنين سفارشي صورت گرفت آن عقد صحيح نيست نيست

و اگر آن را داد سفارش دهنده اختيار دارد آن را بپـذيرد يـا رد  به سفارش دهنده بدهد يا ندهد

كه وي عقد استصناع را صحيح نمي از كالم شيخ چنين برمي.كند ند، وي داليل اين عدمداآيد

ب:با اين بيان آورده است در كتاب الخالف خود صحت را  ال طالنه دليلنا علي انا اجمعنا علي انه

و المـشتري اليلزمـه قبـضه فلوكـان العقـدجي و انه بالخيار بين التسليم ورد الـثمن ب تسليمها

و الن ذلك مجهول غير معلوم بالمع و الموصوف اينصحيحا لما جاز ذلك  بالـصفه فـي الذمـهه

بط.)2،93شيخ طوسي،ج(فيجب المنع منه ـ الن يعني دليل ما بر  اجمـاعه استـصناع آن اسـت كـه ب

و مي توانـد كـه آن مذهب ما بر سازنده الزم نيست كه كاالي ساخته شده را تسليم مشتري كند

و از طرفي قبض آن بر مشتري الزم نيست  و اگر اين عقد را تسليم كند يا بهاي آن را برگرداند

مي بود نبايد چنين باشد كه كاالي سفارش شده.صحيح دليل ديگر بر بطالن استصناع آن است

و عقد بر مجهول ممنوع اسـت  و نه صفت آن نه عين آن معلوم است و  بـر كـالم.مجهول بوده

و داليل وي اشكا : چند مترتب استالتيشيخ طوسي

كه اجماع مورد ادعايي شيخ بر ويالن بط اول اين  استصناع اقامه نشده بلكه از اين عبـارت

كه شي ساخته شـده را تـسليم: گويدكه مي كه سازنده واجب نيست در مذهب ما اجماع داريم

مي مشتري و بر مـشتري كند بلكه  معلـوم نيـست، نيـز قـبض الزم تواند بهاي آن را برگرداند

كه اجماع بر جواز است در مقابل لزوم عقد مي بنه استصناع شود دوم آن كـه وي بـه.طـالن بر

و عقـد بـر  و صفت آن گفته است عقد استصناع عقد بر مجهول است جهت معلوم نبودن عين

آن. مجهول هم باطل است  ازضفر كه حال  مورد معامله در عقد استصناع در جايي اسـت كـه

و چه صفت لـذا ابهـامي در كـاالي سـفا چه از نظر جنس رش داده شـده هر حيث معلوم باشد

و متعاقب آن بط .شود عارض معاملهالنبراي ساخت از اين جهت نيست تا جهل حادث شود

و آثار عقد استصناع)ب  احكام، شروط

خصوص لزوم يا جواز عقد استـصناع در فقـه دو نظـر در: لزوم يا جواز عقد استصناع.1

ش  يكي قبل از اين كه سفارش دهنده جنس سفارش داده و بـه آن كنـد ده را رويـت آمده است

و ديگري بعد از رويت  فقهاي حنفي عقد استصناع را قبـل از رويـت كـاال بـراي.رضايت دهد

ص5،ج 1994،ابن عابـدين(دانندطرفين جايز مي  قابل نقـد اسـت كـه اين ديدگاه از اين جهت.)225،
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كه در زمان به كااليي است و حاجت عقد موجـود نيـست عامل اصلي انعقاد عقد استصناع نياز

و بعد از رويت آن،  پس رويـت عامـل الـزام يـا متصور است،و اين حاجت قبل از رويت كاال

كه قايل به عـدم لـزوم شـدن در ايـن حالـت موجـب عدم الزام نمي  تواند باشد مضاف بر اين

ت  و به عدم استقرار عقـد به يكديگر شده منجر ويـت مـصالحفحصول تزلزل در اعتماد طرفين

نه سـفارش دهنـده اي گفته عده اما پس از رويت كاال،.دشومي  اند عقد براي سازنده الزم است

ج 1994ابن عابدين،( نظ.)225ص،5،  بـه سـفارش توان گفت اعطاي حق خيار صـرفاًمير در نقد اين

و هيچ عيبي در آن نيست قابـل كه كاال مطابق اوصاف مقرر ساخته شده است دهنده بعد از آن

ن  به سازنده شود از اين جهتچه بسا بلكهستيتوجيه حق خيار سفارش دهنده موجب تضرر

با خصوصاً.كه مشتري براي كاالي خود نيابد .شودارنيز مواجهزاگر با كسادي

،4ج،986كاسـاني،(اند عقد استصناع بعد از رويت در حق طرفين جايز اسـت اي ديگر گفته عده

ا.)445ص  در جانـب سـازنده از ايـن جهـت،حق طرفين عقد اسـت در ضرارزيرا لزوم موجب

و ضرر سـفارش دهنـدهريضر كه تسليم كاال ممكن نيست مگر با اتالف مواد تهيه شده  است

كه نديده است ميدر.هم در پذيرش كااليي است توان گفت ضرر ناشي از اثبـات نقد اين نظر

ج   هـت كـه اتـالف مـواد صـورت حق فسخ شديدتر از ضرر ناشي از اثبات لزوم است از ايـن

و اگر ايـن نمي گيرد مگر بر اساس توافقي كه در آن سازنده متقاضي اجرتي براي آن مواد است

به آن نمي توافق مفيد فايده  و چـه بـسا از اصـل اي براي سازنده نبود وي خود را ملزم دانـست

ا.ندكرداقدام بر آن توافق نمي  كه نظر صـحيح آن اسـت كـه عقـد ستـصناع در حـق حاصل آن

و مورد توافق طرفين سـاخته شـده اسـت  كه مطابق اوصاف مقرر طرفين پس از رويت كااليي

و وجهي براي ثبوت حق خيا . فسخ در جانب متعاقدين وجود نداردرالزم است

به سه شرط هستند: شروط عقود استصناع.2 :عقود استصناع مشروط

ولمامورد معامله: معلوم بودن مورد معامله.الف  يا عملي است كه مورد تعهد قرار گرفته

در يك تقسم بندي كلي مورد معامله به مال يـا عملـي گفتـه.تواند موضوع معامله قرار گيرد مي

به تـسليم يـا تعهـد بـه مي كه اگر عقد عهدي باشد مورد معامله عمل يا ترك عمل يا تعهد شود

ت  مورد معاملـه مـالي معـين اسـت كـه بـه،ي باشد مليكساخت يا انتقال مال است ولي اگر عقد

مي  كه مـورد معاملـه بايـد معلـوم باشـد از نظـر.)169ص،1378رفيعي،(شودديگري انتقال داده اين

و خاصه مسجل است چرا كه در كتب فقهي  و خاصـه(ريقينففقهاي عامه  بـه آن اشـاره)عامـه

كه اوصاف آن نزد طرفين. شده است و مـشخص منظور از معلوم بودن اين است  معامله روشن

به موضوع معامله اشاره شده اسـت.باشد در قانون مدني ايران در مواد مختلف به شرطيت علم

مي216مانند ماده  اليمـ مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علـم اج بايدمورد معامله: گويد كه

با: آمده است 342به آن كافي است يا در ماده  و وصف مبيع و جنس و مقدار يد معلـوم باشـد
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به وزن يا كيل يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است ا. تعيين مقدار آن ت سـ واضـح

عقشكه اين و در همه به بيع ندارد مودرط اختصاص ميحي كه تمليك در آنها شود جاري قق

و مقدار عقد استصناع نيز از قاعده معلوم بودن مورد معامله خارج نيست يعني بايد جنس.است

و مشخص باشـد تـا كه مورد سفارش ساخت است معلوم و ابعاد كااليي و اندازه و نوع كيفيت

به مورد معامله مرتفع .شودهرگونه جهلي نسبت

ثمن.ب و معلوم بودن آن همانند: چگونگي پرداخت ثمن در معامله ضروريمتعيين ثمن

آنچه محل اختالف است زمـاني نيست،معلوم بودن ثمن معامله بين فقها اختالف در لزوم است

و روش تعيين آن است  و حدود كه در مـاده. تعيين ثمن 338در قانون مدني ايران عالوه براين

و ثمن تص پـس از توافـق: داردكه مقـرر مـي 339 شده است از ماده ريحبه معلوم بودن عوض

و قيمت آن  و مشتري در بيع و قبول واقع،بايع به ايجاب ش عقد كه بايدمي استنباطودمي شود

و بيع با ثمن  و قبول درباره ثمن توافق شود . شودجهول يا مبهم منعقد نميمقبل از ايجاب

ني عقدرد دردزاستصناع  سـفارش سـاخت ثمـن بطـور دقيـق تعيـين قراردادرمواردي كه

مي نمي كه اگر مقداري از ثمن بصورت شود،شود معامله غرري تلقي پيش پرداخـت نهايت آن

و مابقي آن طبق توافق طرفين به قيمت بازار هنگام تحويل كاال واگذار شود  آيا اين. گرفته شود

مي  به صحت بيعي معامله صحيح تلقي كه ثمـن آن بـارا شود؟ شيخ انصاري در مكاسب حكم

و معيار تعيين ثمن نيز قيمت كاال در بـازار باشـد  ضـعيف قلمـدادرا حكم مشتري تعيين شود

و روايت مثبت آن را قابل استناد نمي دانددهكر ج1422شيخ انصاري،( است ص4، ،209(.

به استناد برخي اخبـار  بهـاي متـداول در بـازار را جانـشين ثمـن مجهـول،صاحب حدايق

به بط مي و حكم و اين نظر را از مقدس اردبيلي در شرح ارشاد نقـل نميالنداند  كنـد مـي دهد

ص18بحراني،ج( ثمن بايد در هر معامله اي از جمله در عقـد استـصناع معلـوم: حاصل آنكه.)461،

به نرخ بازار يـا بـه نـرخ  و در جايي كه ثمن تعيين شده و اوصاف آن معين باشد و مقدار باشد

مي  كه نرخ روز عق روز عقد تعيين و از طرفـي،د شود از آنجايي و معين است متعاقـدين ثابت

مي قيمت باز نيز اجماالً  به مقدار دقيق ثمن جهل دارند ولي اين مقدارچندهر، دانندار را  نسبت

دي از ود جهل از و بـا نمي معامله صحتبه مضر عرف قابل مسامحه است  مـستلزم لطبعباشـد

بـ.و خطر نيست غرر و فاقـد ثبـات وده اما در شرايطي كه قيمت كاال در بازار مرتب در نوسان

و مـستلزم اطمينان بخش باشد در اين حال اعتماد به قيمت بازار در واقع اتكا بر مجهول اسـت

و در نتيجه باعث بط ميالنحصول غرر .شود معامله

 درخصوص تعيين مدت در عقد استصناع بـراي معقـود: معين بودن زمان تحويل كاال.ج

 عليه در فقه حنفي دو ديدگاه هست يكي نظر امام حنفي كـه قايـل اسـت تعيـين مـدت سـبب

كه عقد استصناع تبديل به بيع سلم شود زيرا ذكر مدت از شـرايط معاملـه سـلم اسـت مي  شود
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ص12،ج1989سرخسي،( و شـيباني.)140، كه از آن دو شاگرد ابوحنيفـه يعنـي ابويوسـف ديدگاه دوم

چه بدون  و كه عقد بر ساخت كاال در هر حال استصناع است چه با تعيين مدت است آن است

ص5،ج1986،اسانيك(تعيين مدت  كه ثمن در عقد استصناع غالباً موجـل بنظر مي.)3، كه از آنجا رسد

و عرفا مقداري از آن بعنوان بيعانه پرداخـت مـي  شـود تـا مـابقي آن حـين تحويـل كـاال است

نه فقط غرر در ناحيه معقـود عليـه شودپرداخت   اگر زمان تحويل كاال مشخص نباشد در واقع

عبـارتي مجهـول مانـدنهبـ،شود بلكه ثمن نيز از اين جهت مجهول مي شودمعامله مي عارض

ا  به كه موجب جهل مي رزشمدت از شروطي است نه تنها شرط كه عقـدو مقدار ثمن و شود

ــي  ــل م ــم باط ــد را ه ــد(كن ــاده2بن ــوثر)م.ق223 م ــن م ــل در ارزش ثم ــزان اج ــرا مي زي

مي قانون مدني در 344ماده.)313،ص1378كاتوزيان،(است اگر در عقد بيـع شـرطي«:گويد اين راستا

و ثمن حال  ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معيني نگشته باشد، بيع قطعي

و عـادت تجـارت در  و عـادت محـل يـا عـرف محسوب است مگر اين كـه برحـسب عـرف

ذكـري نـشده وجود شرطي يا موعدي معهود باشـد اگرچـه در قـرارداد بيـع ارتيمعامالت تج 

كه اطالق عقد.»باشد پرداخـت نقـدي اسـت بنـابراين تعيـين مقتضي از اين ماده مستفاد است

و اصوالً  به منزله يك شرط اساسي براي عقد استصناع است كه عالمه حلي نيـز مدت همانطور

 يعنـي بـراي هـر شـرطي.)492،ص1عالمـه حلـي،ج(تصريح كرده است للشرط قسط من الثمن است 

ث مـن لالجـل قـسط(گيـرد مـي پس براي زمان نيز مقداري از ثمن قرار،درمن قراردا جزئي از

 قرين شـرط مجهـولي اسـت كـه موجـب زمان معلوم نباشد در واقع عقد اگر اين حال) الثمن

و در نهايت باعث  نتيجه آن كه در عقد استصناع نيـز زمـان. معامله استالن بط جهالت در ثمن

باتحويل كاالي سفارش داده شد ميده به اجل .طضبو معلوم باشد حال به عرف معهود يا

 آثار عقد استصناع.3

در قرارداد استصناع سه راه براي انتقال مالكيـت كـاال:انتقال مالكيت كاالي مصنوع. الف

 تعهـد بـه بيـع.ب؛ تعهد به تمليك در قالب بيع كلي في الذمه.الف:پس از ساخت متصور است 

 قانون مدني10كه مشمول مادهو غيرمعين عهدي ليك براساس عقديتم.ج؛در قالب قولنامه

كه اين تحليـل در جـايي ممكـن اسـت كـه موضـوعآنآنچه قابل توجه است:مورد اول.است

كه در اين صورت تمليك اثر عقد محسوب مي و استصناع مال كلي فرض شود شود ولي ابتـدا

به تملي  و اجراي آن كه ايفا مي آغاز عقد تعهد است آنچه پـذيرش.دانجامك كاالي ساخته شده

در،اوالً: آن اسـت كـه كنـد اين تحليل را در بحث تمليك عقد استصناع با دشواري مواجه مـي 

چه بسا مواردي باشد كه يك مصداق بيـشتر نداشـته و همه موارد موضوع استصناع كلي نيست

مي بيع كلي في الذمه در قانون مدني در قالب بيع، ثانياً.باشد در سلم محقق كه قبض ثمـن شود

 338 ظـاهر مـاده،ثالثـاً.گيردآن شرط است حال آنكه در استصناع نوعا اين قبض صورت نمي 
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و با اين تحليل، بيع مال كلي عقدي عهدي محـسوب.ق به تمليكي بودن عقد بيع داد م تصريح

كه تمليك در آن ناشي از اجراي تعهد اوليه است برهمين جهـت انـد كـه اي گفتـههعـد شده

و صرف نظر كـردن.ق338تعريف بيع در ماده  و تسامح م جامع نيست مگر با توسع در تفسير

شود كه مرز بندي عقودكه در اين صورت هم مستلزم آن مي)14،ص 1384شـهيدي،(از ظاهر عبارت

كه قانون مدني بر حفظ آن مصر است ناديده انگاشته شود  1 بند،اًرابع.تمليكي از عقود عهدي

و.ق 362ماده به مجرد وقوع ذكـر كـرده اسـت يكي از آثار بيع بطور مطلق را انتقال مالكيت م

و قبول حاصـل به مجرد ايجاب كه در آن تمليك به بيع كلي شـود بلكـه نمـي تحليل استصناع

به مجرد تعيين صورت مي .كندپذيرد سازگار نميتمليك در آن

اس: مورد دوم به بيع بدين مضمون كه تعهد به بيع ت ابتدا مستلزم توضيحي در ماهيت تعهد

به تعبيري قرارداد تشكيل بيع با عنايت بـه اصـل به بيع يا قولنامه يا كه تعهد  بـه صـحت است

و منع از ناحيه شارع و عدم رد و الزم الوفـا تلقـي عنوان اصل اوليه در عقود قراردادي معتبـر

عن  به به بيع نيز و تعهد به انجام عمل حقوقي از شمول اين صـحت خـارج شده است وان تعهد

كه تعهد به بيع.نيست  استصناع مـستلزم حـصول عملـي دانستنولي نكته قابل توجه آن است

مي حقوقي مستقل باشد تا در اثر آن تمليك كاال حاصـل شـود كـه از جهـاتي غير از عقد اوليه

 چراكه عرف همان عقد اوليه را كـافي بـراي عرفي استز برخالف ارتكا،اوالً:قابل انتقاد است 

به عمل حقوقي مجزا نميميتمليك و نيازي قـانوني اگر پس از تنظيم قولنامـه،،ثانياً.بيندداند

به شرايطي كند، ديگر نمي  و فروش مورد معامله را ممنوع يا محدود كه خريد تـوان وضع شود

ط بر مبناي قولنامه مالك را به بيع اجبار كرد زير  ورا تراضي دو ف در اين باره هنوز اجرا نـشده

كه بنادر استصناع بر لزوم تمليك از جانب سازنده است مشمول قانون جديد است، . حال آن

و مشمول ماده: مورد سوم و غير معين مي.ق10كه استصناع را عقدي عهدي دانـد قايـلم

ال  كه تمكليك در استصناع حاصل دو بدتاست در: ين بيـان كـه زام متقابل است عقـد استـصناع

مي،زمره عقود عهدي است  چه در واقع محقق و تحويـل كـاال اسـت آن به سـاخت شود تعهد

و توافق صرفاً  شود چون هدف از اين پيمان نتيجـه كـار سـازندهمي تعهد محقق زيرا با تراضي

مي.است كه حين عقد موجود نيست  در تحليـل رسد اين تحليل از نظـر ارتكـاز عرفـيبه نظر

. استهمالكيت در عقد استصناع موج

آن.ب و تعهد به پرداخت بهاي كه از زمان:تعهد به ساخت كاال در فقه گفته شده است

و سفارش دهنده حق فسخ عقد  و سازنده انعقاد استصناع تا قبل از ساخت كاال عقد جايز است

 سـازنده ولـي پـس از بوسـيله را دارند همچنين است بعد از ساخت كاال تا قبـل از رويـت آن 

و رويت آن چند نظريه هست از ابوحنيفه روايت شده. تكميل ساخت كاالي سفارش داده شده

مي  و هم سفارش دهنده كه پس از رويت هم سازنده توانند عقد را بر هم زنند زيرا خيـار است
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ن مرحلـه فقـط براي دفع ضرر وضع شده است ولي اكثر فقهاي حنفي براين عقيده اند كه در اي

كه قبل از رويت،. تواند عقد را بر هم زند سازنده مي عقد نسبت به هر دو جايز با اين استدالل

است اما سازنده با حاضر كردن كاال نزد سفارش دهنده خيار خود را ساقط كـرده اسـت يعنـي 

كه كاال متعلق به سفارش دهنـد  راهرضايت داده است و چـون سـفارش دهنـده كـااليي  باشـد

و موضوع عقد استصناع هم عين اسـت كـه بـا رويـت معلـوم كه نديده است  خريداري كرده

ابويوسف از فقهاي حنفي گفته است اگر سازنده كاال را مطـابق.شود، پس خيار رويت دارد مي

.)3،ص5كاساني،ج(اوصاف توافق شده در عقد بسازد سفارش دهنده خيار فسخ ندارد

 اردادي غيرمستقلقر؛استصناع: مبحث دوم
 تأويل استصناع به عقود معين) الف

و عقد بيع.1  استصناع
و مالكيت.1-1 به نظربقانون مدني در تعريف عقد بيع:مفهوم بيع  از فقهـا در برخيا عنايت

از اين تعريف آنچه مـستفاد. بيع عبارت است از تمليك عين بعوض معلوم: گويد مي 338ماده

بي  و در آن تقابـل عوضـين صـورت است آن است كه و تمليكي است ع در زمره عقود معوض

كه ريشه در قصد متعاقدين دارد بدين شو مي ونحد، تقابلي كه يكي از دو عوض مبيع باشـد و

و بهاي آن محسوب منظور از تمليكي بودن عقد بيع ايـن اسـت كـه انتقـال. شودديگري ثمن

ابه مبيع  و ثمن به فروشنده با مي خريدار و قبول واقع به عبارتي بـه صـرف توافـق يجاب شود

و ثمن خود بخود مبادلـه مـي  و شرايط آن مبيع و فروشنده در مورد مبادله كاال و خريدار شـود

)م.ق350مـاده(در موردي كه موضـوع عقـد بيـع عـين كلـي اسـت.ياز به كار ديگري نداردن

كهتمليكي بودن بيع با مشكل مواجه مي مان انعقاد عقد بيع عيني نيست تا مبادلـهزدرشود چرا

كه مـراد از تمليـك اين متفاوت پيشنهاد شده است از جملهيبراي حل اين معضل راهها.شود

ب،عوض معلومبهينع كه بـا تمليك ناشي از عقد بيع است هرچند و  واسـطه دخالـتهفاصـله

به عوض تسليم موجب انتقال مالكيت باشد يعني عقد بيع در هر صورت منته به تمليك عين ي

م مبنـي.ق338ولـي بايـد متـذكر شـد كـه عبـارت مـاده.)14،ص1378شـهيدي،(معلوم خواهد بود

و اساساًرب و قبول است به صرف ايجاب و تمليكـي در حصول تمليك فوري  فرق عقد عهـدي

و ثبوت حق عيني براي انتقال گيرنـده بـر موضـوع مـورد معاملـه همين حصول فوري تمليك

و تمل بعضي ديگر.است به دو عقـد عهـدي كه موضوع آن كلي است  كـييبا تجزيه عقد بيعي

 نيست بلكه عمل حقوقي مستقل است كه بوسـيله قـبضداند كه تمليك داخل در مفاد عق گفته

مي انجام مي كه با عقد بيع فروشنده متعهد كه فردي را تعيين كند كه بـا شود بدين صورت شود

به خريد  مي قبض دادن آن ولي بايـد بـه خـاطر.)451و 488،ص1،ج1351امامي،(شودار تمليك حاصل
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نه تمليك آن به تعيين مبيع است  برخي ديگر از حقوقـدانان.داشت كه تعهد ناشي از عقد ناظر

و اقتـضاي تمليـك: اندگفته ر بـي درنـگ كـارگزا اگر موضوع عقد بيع عين معين باشـد سـبب

به دليل مي مانع قراردادي يا مادي مستلزم تحقق شرط ديگر باشد مانند شود ولي هرگاه تمليك

اث بيع كلي  درفي الذمه به تحقق شرط است  بـه اعتبـار تـوان را مـي عقد بيـع تيجهنرعقد منوط

و اقتضاي تمليك ولـي تامـل در دو نكتـه.)9ص،1،ج1378كاتوزيـان،(عقد تمليكي ناميد، ايجاد زمينه

ال  في  تمليكـي اسـت اينكه اگـر قرار، اول:سازدذمه را دشوار مي پذيرش اين تحليل از بيع كلي

و در عين حال تمليـك مـاده في الذمه معلق به تعيين مصداق آن باشد 338بودن عقد بيع كلي

مي.ق ميم را اثر عقدي دانست كه از تعهد آغاز كه با تعيين مصداق اجرا - ديگر نمي شودشود
كه براي تمليك در و جدا در قالـب توان متعرض كساني شد في الذمه سببي مستقل بيع كلي

 مرز بندي عقد تمليكي از عقود عهدي مـستلزم آن اسـت كـه در دوم،.اندهكردتعيين آن تصور 

و اگر اثـر آن ايجـاد و حقوق عيني است، عقد تمليكي كه اثر مستقيم عقد انتقال مالكيت جايي

و حقوق عيني  ميتعهد است كه تعيين مصداق در آن تمليك  بايـد آن را عهـدي كنـد را بالفعل

كه مـستلزم مـصداقي كردن جهت فقها تصريحيدانست به هم كه ملكيت از اعراض خارجي ند

و بيع كلـي در ذمـه در سـاحت اعتبـار موجـود  موجود باشد نيست بلكه اعتباري است عقاليي

مي  و گـاهي در انگاشته و شود به عبارتي ديگر گاهي مورد اعتبار در ذمه اسـت خـارج از ذمـه

و عق  و مملـوك بـراي آن مـيالعالم عين، و لحـاظ ملـك موسـوي( ننـدك هر دو را اعتبار كـرده

كه هر.)18،ص1،ج1416خميني، چند در قانون مـدني تعريـف مـصرحي از مالكيـت نـشده نتيجه آن

كه مفهـوم مالكيـت،  نـسبت مالـك بـا است ولي آنچه از مواد اين قانون مستفاد است آن است

و اين نسبت صرفاً . اعتباري است از اعتبارات عقالييمايملك است

و بيع سلم.2-1 كه در فارسي به آن پيش فروش مي: استصناع ع بيع سلم يا سلف ارت بـ گويند

و  و بـايع پـس از مـدتي مبيـع را تهيـه كه مبيع در آن مدت دارو ثمن نقد اسـت است از بيعي

ع سلم همانند ديگر عقود يك سري شرايط عمـومي دارد كـه همـانبي. دهدتحويل مشتري مي 

س.ق190اي است كه در ماده شرايط صحت هر معامله و يـك به آن اشاره شده اسـت  لـسلهم

كه در بين اين شروط لزوم صـاحب.در مجلس عقـد قـرار دارد قبض ثمن شرايط اختصاصي

مي جواهر در  از فروشـنده اروگويـد اگـر خريـد خصوص اين شرط  پـيش از دريافـت قيمـت

.)289،ص24،ج 1981نجفـي،(يكديگر جدا شوند از ديدگاه تمـامي علمـاي مـا، معاملـه باطـل اسـت

كه از عدم پرداخت ثمن در مجلس عقد حادث مي شـود آن اسـت كـه بـا عـدم اشكال اساسي

مي  دي پرداخت ثمن، ثمن مؤجل به و اين نيست مگر بيع دين و مبيع هم كه موجل است ن شود

به دين مبايعـه نمـي(با عبارت اليباع الدين بالدين)ص(كه رسول خدا از آن منـع) شـود دين

ج 1407كليني،(ه است كرد در كتاب مستدرك وسايل از كتاب دعـائم االسـالم از رسـول.)100،ص5،
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كه)ص(خدا و هو بيع الدين: روايت شده است يعنـي( بالـدين انه نهي عن بيع الكالي بالكالي

ك)ره(بر پيام ك الي از بيع به دين نهي الي،به آنچـه.)491،ص2،ج1321نـوري،()ه است كرديعني دين

به كالي است به دين همان بيع كالي كه بيع دين .مستفاد از اين روايت است آن است

و نقد بودن آن در قانون مـدني تـصريحي در خصوص شرطيت قبض ثمن در مجلس عقد

پا  ازرهوجود ندارد ولي نظاي به پيروي از  مشهور فقهاي اماميه بـا اسـتناد بـه ايـنرنويسندگان

كه در ماده كه قـبض شـرط صـحت آن اسـت«م بيع صرف به عنوان مثال.ق 364قرينه » بيعي

و بايد در آورده شده اعتقاد دارند كه در قانون مدني نيز قبض ثمن شرط صحت بيع سلم است

كه.مجلس عقد قبض محقق شود   اگر ثمن در مجلس عقد نقـد پرداخـت نـشود مضاف براين

كه در بيع سلم، نتيجه آن مي و ثمن هر دو كلي في الذمه شود به كالي شود حال آن مبيع  وكالي

كه همان بيع)ص(كه پيامبر به دين به كالي است نهي از بيع دين درمي.ه استكرد كالي توان

كه  اگر مدرك پرداخت نقدي ثمن: اوالً نقد شرطيت اقباض ثمن در مجلس عقد بيع سلم گفت

 باشد مبني بر ايـن كـه مـراد از بيـعه تذكركتابدر مجلس عقد بيع سلم عبارت عالمه حلي در 

كه عالوه بر مبيع، دين به دين شامل هر معامله و در مجلـس اي است ثمن آن نيز موجل باشـد

ن كـه ديـن غيـر از عـدم يكـي ايـ: اين سخن دو اشكال دارد.)374،ص1ج،عالمه حلي( شودنقبض 

كه در مجلس عقد اقباض اسـت اقباض و است چرا كه گاهي ثمن مال خارجي است بدون آن

كه مراد.شودمي گاهي ثمن دين است ولي در مجلس اقباض از بيع دين بـه ديـن مضاف براين

و ثمن بصورت دين در شامل هر معامله  كه در خود آن معامله مبيع نكـه شود چنا آيد نميمي اي

و  به دين است و آنچه در متون فقهي اماميه آمده است نهي از بيع دين در استصناع چنين است

به كالي در متون اهل سنت آمده استيروايت نه  در.)659،ص2حاكم،ج( از بيع كالي كه كـه و اين

به كالي را به بيع دين به دين معنا كرده است ظاهر آن است كه ايـن مستدرك الوسايل بيع كالي

كه شيخ طوسي  نه آن كه در متن حديث باشد دليل اين مدعا هم آن است تفسير از راوي است

به دين را جايز نمي  كه بيع دين به نسيه فتوا دادهبه رغم آن شـيخ(است داند به جواز فروش دين

.)310ص،1411طوسي،

كه،ثانياً نه شرطقاين يت اقباض ثمـن در وام بيع سلف در نزد عرف به تاخير در مبيع است

. مجلس عقد

و استصناع نيز مي كه اخذ ثمن در مجلس عقد شرط صحت بيع سلم نيست  تواندنتيجه آن

را. شود بيع سلم محقق در قالب ولي چند نكته قابل تامل وجود دارد كـه پـذيرش ايـن نتيجـه

مي  در صورتي كـهند هستم دادگاههاي دادگستري مكلف.د.آ.ق3طبق ماده،اوالً. سازددشوار

قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشد يا اصالً قانوني در قضيه مطروحه وجـود 

و اصول حقوقي كه مغاير با مـوازين  به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر نداشته باشد با استناد
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اساسـي آمـده قانون170و167و4و اين امر در اصل كندشرعي نباشد حكم قضيه را صادر

كه  دانيم كـه يكـيمي. توان به منابع معتبر اسالمي مراجعه كرد موارد سكوت قانون مي در است

و اجماع بر پرداخت ثمن در مجلـس عقـد بيـع سـلم   نـزد،از موارد معتبر اسالمي اجماع است

و حتي گفته شده است كه ظاهر امر آن اسـت كـه در ايـن خـصوص فقهاي اماميه محقق است

نيصن ،و اين اجمـاع بـدليل عـدم وجـود نـص) 317،ص3،ج1364خوانساري،(ست به غير از اجماعي

از چنـين دليـل متقـينو اگر ادعا شود كه قدرستا مدركي نيست بلكه دليليت آن تامع اجما

كه هر موجل نباشد در تحقـق معاوضـه)اجماع(لبي  و اين يكي از عوضين كه فعليت آن است

ا  و اين معنا توان گفت در عقدمي،عم از شرطيت اقباض ثمن در مجلس عقد است شرط است

آنواستصناع همين قدر متيقن هم محقق نيست چرا كه نـه كـاال فعليـت دارد  ،ثانيـاً. نـه ثمـن

ك درفي الذمه است اما استصناع غالبـاً بـر عـين معـين منعقـد مـيليموضوع بيع سلم و شـود

فبسياري از موارد كاالي سفارش داده شده  و از قـط جهت ساخت و مـصداق دارد  يـك مـورد

مي كندمي اي كه داللت بر آن ادله شود اين است كه مستـصنع خيـاركه استصناع بر عين منعقد

مي  و خيار رويت فقط در مورد عين  مـواردي از نظـردر، ثالثاًً.)م.ق414ماده(باشدرويت دارد

و بعضي از فقها نمي، سلم در آنها محقق عرف و منـازل هم گفتهشود كه بيع سـلم در عقـار اند

يكي از مصاديق بيع سلم باشد بايد،بنابراين.)319،ص2،ج1411حلي،( جايز نيست   اگر عقد استصناع

كه هنوز ساخته نشده اسـت را ساخت تمام قراردادهاي سفارش و پيش فروش منازل مسكوني

و بناء صح باطل بدانيم حال آن كه عرف معامالت به و معـامالت معتقـد عقال ت اين قراردادها

كه در عقد استصناع اين مطلـب محـل،رابعاً. است در بيع سلم وجود اجل شرط است حال آن

كه در بحث شروط استصناع متعرض آن شديم  بيع سلم عقدي الزم اسـت،خامساًً. بحث است

و جواز . عقد استصناع محل اختالف است ولي لزوم

اخت ثمن در مجلس عقد شرط است ولي در استصناع شرط نيست در بيع سلم پرد،دساًًسا

به همين جهت كساني كه استصناع را بيع مـال كلـي  كه بيع مال كلي اعم از بيع سلم است چرا

رافي الذمه دانسته  مي اند در عين حال آن به اين دليـل كـه در استـصناع ازبيع سلم متمايز دانند

.)276،ص1،ج1386ري لنگرودي،جعف(ستبرعكس سلم پرداخت ثمن شرط ني

و بيع معدوم.3-1 در: استصناع و  بيع معدوم، بيع عين معين غير موجود در حـال عقـد اسـت

گ. واقع بيع شخصي است و  اند فتهدر فقه حنفي استصناع بر مبناي بيع معدوم مطرح شده است

صناع هـم عـين معـدوم در عقـد استـ،)موجود حكمي(گيردكه معدوم هم مورد حكم قرار مي

مي  در قانون مدني ايـران.)374ص،8،ج1420عيني،(شود در مقابل موجود حقيقي موجود حكمي تلقي

كه مبيع وجود نداشـته اسـت بيـع361در ماده  كه اگر در بيع عين معين معلوم شود  آمده است

كه مطابق ماده و از آنجا  فروش، قانون مدني بيع تمليك عين معرفي شده است338باطل است
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به نظر برخي از نويـسندگان حقـوق،. بلكه تراضي درباره بيع است ميدمال آينده را نبايد بيع نا

م در مبناي بطالن بيع مال معدوم مستلزم تحليلي بدين مضمون است.ق361تامل در مفاد ماده

 آن را سبب تمليـك قـرار دهنـدو نندك را منعقد منجزي گاهي طرفين عقد قصد دارند بيع،كه

تا اين صورتردكه زيـرا تمليـك بـه. بتواند موضوع عقـد قـرار گيـرد مبيع بايد موجود باشد

ا معدوم كه حق قائمز نمي شود نتيجـه تراضـي دو طـرفرد.شـود نمـيبه معـدوم آن جهت

خا  كه وجود مي رد جي نداردرباره فروش مالي  نـاظر بـه361 مـادهالنماند كه فرض بطـ عقيم

كه طرفين عقدفرض ديگر.همين فرض است سـبب،خواهند براي تمليـك آينـدهيم آن است

كه تاثير آن  در) تمليك(سازي كنند در اين فرض عقد بيع چنان آفريده شده به وجود بيع معلق

و باطل باشد بلكـه آنچـه.ق 362آينده است مبيع هم عين خارجي نيست تا بيع مشمول ماده  م

به مال كلي مي او ماندفروخته شده بيشتر مي ايجاد،زحق مالكيت پس هـيچ گـاهو يابـد انتقال

.)106،275،276،293،294،ص1378كاتوزيان،(شودنمير برمعدوم استوا

كل.ق 361در تحليلي ديگر ماده  در آيندهيم در مواردي كه وجود مبيع اعم از عين معين يا

و در عقد استصناع حتي و بيع ممكن الوجود است نظارتي ندارد اگر وجـود مبيـع قطعي است

و احوال حاكم بر عقد بـه نحـوي باشـد كـه احتمـال در و اوضاع آينده قطعي نباشد اما قراين

.)،پايـان نامـه 1387حـسن زاده،(شـود عرفي معتنا بهي براي ايجاد آن در آينده باشد، موجود فرض مـي 

هر،بنابراين و سپس عهدي دانستن آن ناع را از چند استـص تعبير از سفارش ساخت به عقد بيع

كه هدف اصلي در بيشتر اين قانون مدني خارج مي 338زمره بيع تمليكي ماده  كند ولي از آنجا

مي،گونه سفارشات انتقال نتيجه كار است   آن هم بيع عهدي يـا،شود از منظر عرف بيع خوانده

،شـده شود ولي از تعهـد آغـازمي به تعبيري دقيق تر، بيعي كه در آن تمليك اثر عقد محسوب

كه موضوع استصناع را مال كلي بدانيم و اين در جايي است به تمليك است پس مصداق تعهد

م قايل شويم كـه در عقـد بيـع كـه عقـدي تمليكـي اسـت،.ق338و با تفسيري موسع از ماده 

كه با اطالق ماده فوريت تمليك شرط نيست، بـه. منطبـق نيـست هـمم خيلي.ق338تفسيري

و بالواسـطه عقـد انتقـال همين جهت گفته شده  في الذمه نيز اثـر فـوري كه در بيع كلي  است

كه منتقل مي في الذمه بايع است كه ايجاد يك حق ديني مالكيت است اما آنچه شود مالكيت ما

و با تعيين فرد مبيع، تبديل به حق عيني مي مي در،بنابراين.)226،ص1342عدل،(شودكند  اثـر تعيـين

به حق كه موضوع آن معـين باشـد، خـصوصاً در تبديل حق ديني  عيني است، مگر در مواردي

كه هر چند مي كه تنها يك مصداق دارد به اعتبـار اطمينـان بـه حـصول آتـي آن، مواردي توان

م در تعارض نباشد ولي فرض صحت اين تحليـل.ق 361معدوم را موجود انگاشت تا با ماده 

كه بر اساس آن،مي سبب .ه به ساخت كاال وجهي نداشته باشدالزام سازند شود
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و عقد اجاره-2  استصناع

و منفعت.1-2  قانون مدني در تعريـف اجـاره آورده اسـت كـه اجـاره466ماده: مفهوم اجاره

كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مـي و تمليكي و عقدي است معوض شـود

سه قسم است  و اشخاص اشياء،:بر  آن تعريف قانون مدني از اجـاره.)م.ق467دهما(حيوانات

مي عقدي را مي كندمعرفي شود آنچه در بدوكه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجر

مي  كـه منفعـت مالكيـت منفعـت اسـت از آن جهـت كنـد امر در تعريف عقد اجاره جلب نظر

و  ه در يـك آن موجـودكـ كميتـي( كم متصل غير قارالـذات،باصطالح تدريجي الحصول است

كه آنات حاصل نيست محل مناقشه است.باشدمي) نيست اختصاص مالكيت بر آن در آن واحد

به بند  و يكجـا.ق490 ماده3خصوصاً با عنايت كه مستاجر بايد اجاره تمـام مـدت را نقـد م

كه با اين حساب عقد اجاره در زمره عقود معوض قرار مي نطور كـه هما،بنابراين.گيردبپردازد

كه حيثيتي جز اعتبـار عقـال  در بحث تعريف مالكيت آورديم كه مالكيت از امور اعتباري است

مي   هر چند تدريجي الحصول باشد ولي به اعتبار عقال، منفعت گوييمندارد در مورد منفعت هم

و موجود محسوب مي و همين اعتبار وجودي براي تعلـق ملكيـت بـه وجود تقديري دارد شود

ميآن كف .كندايت

و حاصل آن به نتيجه.2-2 و اجاره عمل به اصل كه ذكـر شـد اجـاره تمليـك: استصناع  همانطور

كه در استصناع كاالي ساخته شده عين خارجي اسـت كـه نه تمليك اعيان، درحالي منافع است

و تملك آن نيازمند سبب يا ناقلي غيـر از اجـاره اسـت با عقد اجاره نمي  بـه توان مالك آن شد

از معاملـه همين جهت براي توجيه چگونگي تملك سفارش دهنـده نـسبت بـه عـين موضـوع 

كه در عقد اجاره اشخاص،  در طريق اجاره گفته شده است و مستاجر مالك عمـل اجيـر اسـت

مي  و با عقـد كندعقد استصناع سفارش دهنده، سازنده را براي ساختن كاالي ساخته شده اجير

و ثمره عملمي اجاره مالك عمل سازنده كه كاالي ساخته شده به منزله نتيجه و از آنجايي شود

عين نيز ملك كسي اسـت كـه مالـك عمـل اسـت سازنده است طبق قانون تبعيت نما از اصل، 

كه مالك اصل) سفارش دهنده( مي،چرا كه.باشد مالك نما نيز اين تحليل مفيد اين مزيت است

ساالندر صورت بط  به موت سا زنده، عقد مثالً خته شده ازآن سـفارش دهنـده خواهـد كاالي

و او ضامن اجرت  به اندا بود ايـن از ولـي فـارغ.است) اجرت المثل(متعارف زه عمل سازنده

و ار  به سيره عقال كاز عرفي اسـتتمزيت بايد توجه داشت كه قانون تبعيت نما از اصل مستند

ت نمي،و چون دليل لفظي ندارد  به اطـالق آن و در همـه مـوارد آن را جـاري توان مـسك كـرد

كه به تبع اجاره اصل.دانست آيـد مـشمول مـورديبه ملكيت مستاجر درمـي، ثمره درخت هم

و در امتداد آن است امـا در استـصناع مـاده كـاالي سـاخته شـده  كه ميوه آن زاييده اصل است

خت متعلـق بـه سـازنده بنابراين ماده كاالي ساخته شده قبـل از سـا. زاييده عمل سازنده نيست 
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و براي انتقال ملكيت آن بـه سـفارش دهنـده محتـاج سـبب نـاقلي غيـر از عقـد اجـاره  است

.)17و16،ص20و19،ش1378هاشمي شاهرودي،(باشيممي

و تملك كاالي ساخته شده به تبع تملك عمل.3-2 و تملـك كـاالي: استصناع منظور از استـصناع

به تبع تملك عمل آن  كه در ضمن عقد اجاره شرط شود، ساخته شده اجيـر كـه سـازنده است

كه مستاجر بطور ضمني  خ هـايينكاال است آنها را به سفارش دهنده بدهد مانند مورد خياطي

كه خياط در دوخت لباس بكار برده است مالك مي مي.شودرا رسد عمده اشكال در ايـن بنظر

كهارصورت از استصناع بر عقد اج  و تبعي در جايي است كه عينه در اين است تملك ضمني

ديگري زايد بر عملي كه اجير بر روي مال مستاجر انجام داده است وجود داشته باشد حـال آن 

و چيـزي از آن متعلـق بـه،كه در استصناع تمام ماده كاالي سـاخته شـده ازآن   سـازنده اسـت

و در اين صورت عمليات ايجاد كاال مقدمه ساخ و عـين آن سفارش دهنده نيست ت آن اسـت

.)19منبع سابق،ص(مال غرض سفارش دهنده است نه عمليات آن

و عقد جعاله.3  استصناع

آن.1-3 و اقسام كه جعاله عبارت.ق561در تعريف جعاله در ماده: مفهوم جعاله م آمده است

به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي با،است از التزام شخص شد يـا اعم از اين كه طرف معين

و ماده  رود مـيم در مقام بيان اصطالحاتي كه در اين عمـل حقـوقي بكـار.ق562غير معين

مي در جعاله ملتزم را جاعل،: افزايدمي و اجرت را جعل تعريـف جعالـه.گويندطرف را عامل

شـود كـه دارد زيرا در اجاره اشخاص نيز مـستاجر ملتـزم مـي بسياربه اجاره اشخاص شباهت 

م  و اجاره اشخاص فرقيعلومي را در برابر كار اجرت  معين بپردازد ولي با اين حال بين جعاله

و طرف ايجاب و معين باشد و ميزان كار بايد معلوم كه در اجاره اشخاص اجرت است در اين

مي  كه به عنوان اجير آن را به كارنيز شخص معين است و ملتزم شود ولـي در جعالـهمي پذيرد

به درستي معلوم نيست بلكه اجرت نيز ممكن اسـت بـهنه تنها ميزا  كه بايد انجام شود ن كاري

به عموم باشد)م.ق563ماده(تفصيل معلوم نباشد .و ايجاب هم ممكن است خطاب

شباهتهايي هـستايهرچند استصناع با جعاله دار:ستصناع با عقد جعالها چگونگي ارتباط.2-3

و كامل نيست  ،و وجود موارد افتراق اين دو را از هـم متمـايز مـي سـازد ولي اين شباهت تام

كهيموارد و. الف: مانند اين مصنوعات است درحـالي كـه استـصناع غير جعاله در مصنوعات

د  و اگرتمصنوعارفقط و خصوص مطلق برقرار است و از اين جهت بين آن دو عموم  ميباشد

كه جعاله تعهد جايز است گفته شود استصناع قابل انطباق بر جعاله خاص است بايد متذكر شد

كه استصناع عقدي الزم است  كه بيان شد مضاف بـراين كـه اگـر استـصناع از اقـسام، حال آن

و تلقي عرفي از استصناع جعا  .ب.باشـد نمـيله جعاله باشد اين امر خالف ارتكاز عرفي است

كه اين امر اقتضاي و گاهي نامعلوم است طبيعي عقد جعاله است كـه عمل جعاله گاهي معلوم
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ونسازد به خالف استص آن را از ساير عقود متمايز مي و مـضبوط كه در آن بايد عمل معـين اع

كه بايد انجام شود مشخص باشد   در جعاله عام تعيين عامل شرط نيـست حـال.ج.مدت كاري

و اساس داد سـفارش تا سازنده معين نشود قراراًآن كه در عقد استصناع تعيين عامل شرط است

و عمل را انجام دهـد مجنون در جعاله اگر عامل.د.شودساخت منعقد نمي  يا صغير مميز باشد

و  و فعل صـغير و قول مستحق اجرت خواهد بود در صورتي كه در عقد استصناع چنين نيست

كه اين دو فاقد اهليت معا.د اعتبار استقمجنون فا  ميمچرا ازلي و حتي در نظـر برخـي باشند

ميف و صغير بدون اذن ولي نيز و حقوقدانان مجنون حايري شاه(توانند طرف جعاله قرار گيرند قها

آن.ه.)196،ص35،ج1981 نجفي،-514،ص1،ج1328 باغ، و و موضع عقد جعالـه امـري واحـد اسـت محل

و موضو،عمل صرف است  كه بـا هـم مجتمـعع اما محل استصناع در ظاهر امر دو چيز است

يك مي كه استصناع با هر دو معنا باشند و ديگري عين عقـد يـا ايقـاع بـودن.و. يابـدميي عمل

كه در قالب عقد محقـق  شـود مـي جعاله محل اختالف است ولي درخصوص ماهيت استصناع

نظ. اختالفي نيست  به به موارد فوق و استـصناع برقـرار تامسد انطباقرميرباعنايت  بين جعاله

و . را قسمي از جعاله دانستشود استصناع نمينيست
و تركيب-4  از چند عقدياستصناع

و اجاره استصناع،.1-4 به پيروي از مشهور فقهـاي 656قانون مدني در ماده:تركيبي از وكالت

و در تعريف آن آورده اسـت وكالـت عقـدي اسـت كـه بـه:اماميه وكالت را عقد دانسته است

 بنـابراين نيابـت كنـد اي انجام امري نايب خود مـي موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را بر 

و وكالت در اموري و كالت است كه قابليت نيابت در آن عمل وجود داشـته،جوهر  اعتبار دارد

مي، بنابراين.باشد كه آيا استصناع مـي اين سئوال مطرح و توانـد تركيبـي از عقـد وكالـت شود

ي تـا مـواد اوليـه كـاال كنـد را وكيل خود اجاره باشد؟ بدين صورت كه سفارش دهنده سازنده

به گونه و آن را  بـا ايـن تحليـل،خواهـد بـسازد اي كـه وي مـي مورد سفارش را براي او بخرد

و از استصناع از طرفي مشتمل بر وكالت در خريد ماده اوليه از سوي سفارش دهنـده مـي شـود

ر  ا همـانطور كـه سـفارش طرف ديگر مشتمل بر اجاره سازنده براي ساخت كاال است، كـه آن

ايـن تحليـل در مـورد استـصناع بـا.خواهد در مقابل اجرتي معـين بـراي او بـسازدمي دهنده

: كالتي مواجه استشم

اي از طـرفو هيچ ماده اوليه كندتمام موارد اوليه در ساخت كاال را بايد سازنده تهيه.الف

به سازنده داده نمي  كه در عـرف مـستقر اسـت بنـابراين مطابق روالي.ب.شودسفارش دهنده

كه سفارش دهنده سازنده را براي خريد اوليه كاال وكيل خود ازر بـه عبـارتي ديگـ كنـد نيست

از.ج.ستنظر عرف معهود ني به سازنده در خريد كاال بايد قبـل با فرض وكالت سفارش دهنده

و اتمام كاالي سفارشي  ه باشد حـال آن كـه مواد اوليه خريدار شده ملك سفارش دهند،ساخت
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نه مواد اوليـه خريـداري شـده .د.غرض اصلي در عقد استصناع خود كاالي ساخته شده است

و خسارت در خصوص مواد اوليـه قبـل از سـاخت الزمه اين تحليل آن است كه هرگونه تلف

 از سفارش دهنـده ايـن مـواد را بـرايتزيرا سازنده با وكال. كاال بر عهده سفارش دهنده باشد 

وو تهري خريده است وعد گاه بدون  اين مواد تلـف شـود يـا دچـار،يطي از ناحيه وي تفري

 حال آن كـه در نظـر، اين تلف بر عهده مالك آن مواد يعني سفارش دهنده است شودخسارت

م به سفارش دهنده و تحويل آن و آنگـاه لكيتعرف پس از ساخت كاال  براي وي حاصل شده

آنتخلف يا خسارت برعهده اوس اگر بپذيريم كـه سـازنده وكيـل در خريـداري.ه.ت نه قبل از

كه اگـر قبـل از سـاخت كـاالشا الزمه،مواد اوليه از ناحيه سفارش دهنده بوده است   آن است

اي را كـه سـازنده بـراي وي سفارش دهنده از قصد خود منصرف شود ملزم است مـواد اوليـه

و سـازنده فقـط وكيـل وي در خريده است بردارد زيرا اين مواد براي او خر  يداري شده اسـت

مي  و تمام اين امور را به وكالت از موكل خود انجام داده است ولي بـا خريد آن محسوب شود

كه اين الزام تناسبي با عقد استصناع نـداردمي تامل در قراردادهاي سفارش ساخت معلوم  شود

 بنـابر اشـكاالت.مـواد اوليـه آن زيرا مقصود اصلي سفارش دهنده كاالي ساخته شده است نـه 

و اجاره قابل پذيرش نباشدمذكور به نظر مي .رسد تحليل استصناع در تركيبي از عقد وكالت

و اجاره.2-4 و: استصناع تركيبي از بيع بعضي در بيان ماهيت عقد استصناع آن را تركيبي از بيع

و آورده دانستهاره اج يان بـه سـازندگان ماننـد سـفارشترشهاي صنعتي از مـ اند كه سفارش اند

ساخت يك دست مبل يا يك اتومبيل فيات مخصوص يا روكـش چـوبي رادياتورهـاي شـوفاژ 

و  ــد ــصناع گوين ــازل را است ــنمن ــت اي ــال اس ــاره اعم و اج ــع ــب از بي ــد مرك ــري( عق جعف

و اجاره بنظر صحيح نمي.)334،ص1،ج1378لنگرودي،  زيـرا كنـد اما تصور استصناع در تركيبي از بيع

و بيـان كـرديم كـه استـصناع بـا به آن شـاره شـد كه در موارد قبل و اجاره فارغ از ماهيت بيع

 منطبق513و512و مواد 466و اجاره در ماده 338في قانون مدني از بيع در مادهيماهيت تعر 

و اجاره نيز منطبق نيستستني  زيرا فرض ما در عقـد. با فرض عقد استصناع در تركيبي از بيع

را اس كه سفارش دهنده سفارش ساخت كااليي ومي تصناع در جايي است همان لحظـهرددهد

مي  كه هنوز كااليي ساخته نشده است، يعني.شودسفارش قرارداد منعقد قرارداد سفارش زماني

مي  و بيـع بـرخالف ساخت منعقد به دو عقد اجـاره كه تجزيه عقد استصناع شود مضاف براين

و در عرف معامالت ارتكاز عرفي از عق   سفارش دهنده صرفاً قـصد سـفارش،د استصناع است

و سازنده هم طبق توافق مواد اوليه را خود آماده و ساخت آن را دارد و طبق اوصاف كردكاال ه

را،توافق شده و اساساًمي كاال و اجـاره در قـصد متعاقـدين لحـاظ سازد  بحثي از تركيب بيـع

. شودنمي
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 نتيجه
و مفيـد در روابـط.ق10ده مبناي ما م اصـل آزادي قـراردادي اسـت كـه وسـيله اي مـوثر

 بوسـيلهو در صورتي كه با مصالح مهم تـر در تـضاد قـرار گيـرد.مي شود اجتماعي محسوب

و نظـم عمـومي عـالوه بـر به همين جهت دو معيار اخالق حـسنه مي شود قانونگذار محدود

مـادهدرو هـم10اين مطلب هم در ماده. شده است قانون بعنوان شاخص نفوذ قرارداد لحاظ 

و مقصود از10م آمده است مراد از قانون در ماده.ق 975 نه تكميلي  صـريح قانون امري است

و كنايـه از ايـن كـه در منـع قانونگـذار ترديـد بـودن تاييد اصل مباح قانونً  قراردادهـا اسـت

اصـل حقوقي قرارداد استصناع در حقـوق ايـران، در توجيه ماهيت.)157،ص1،ج1383كاتوزيان،(دنباش

كه باتحليل مـوارد مـشخص.ق10آزادي قراردادي منعكس در ماده  م بسيار كارساز است چرا

و و ارتكـازات عرفـي حـاكم بـر آن و نحـوه انعقـاد به شكل شد كه قرارداد استصناع با توجه

د معـين، قابـل توجيـه صراحت تعريف ماهيات حقوقي مندرج در قانون مـدني در قالـب عقـو 

ا و شرايط موجود در قرارداد م تصناع،سنيست  كنـد ور را به عقدي مختلط تبديل مـيزبقرارداد

و از جهتي و توجيـه آن در ديگركه از جهتي شبيه بيع  شبيه اجاره يا جعالـه يـا وكالـت اسـت

ضمالمقالب ضمان با كه عـالوه بـرمن باالار نيز احتياج به توسع در مفاد ازر دارد  دشـواري آن

و از اسـباب شي ساخته شده براي سازنده شناخته نمي شـود نظر قانون نيز سببي براي مالكيت

م  تفسير قرارداد استصناع براساس عقود مختلط نيز.م منصرف است.ق 140ور در مادهزبتملك

كه شامل عقـودي اسـت كـه مجمـوع  كه اين عقود يا تجزيه ناپذيرند متضمن اين مطلب است

د عمل حقوقي كه در عرف استقالل ويژه دارند با از دست دادن استقالل خود با يـك قـصد چن

مي شوند،انشاء  را مستقل از اجزاي آن شـمرد، است در اين عقود بايد آنچه واقع شدهكه واقع

و قـانون بـراي عقد حواله حاوي دو عمل حقوقي، مثالً و چون عرف و طلب است انتقال دين

مي ستقلمآن وجودي   بطور كامل نمي تواند تابع قواعد اجزاي خود يعني انتقال دين كند لحاظ

مي.و طلب باشد شـود ولـي باشند كه در آن چند انشاء ضمن يك سند بيان مـي يا تجزيه پذير

كه اجزاي تشكيل دهنده ماهيت شخص خـود را حفـظ  مجموعه حاصل از آنها به نحوي است

را شخصي خانهكنند مثالً مي فروشد به عالوه مدت يك ماه بـراي تعميـر خانـه بـه كـاريم اش

عقود تشكيل دهنده ماهيـت حقـوقي خـود را حفـظ،شود در اين عقد مختلط بنايي گمارده مي 

. اندهكرد

كه قرارداد استصناع بعنوان عقدي غيـرمعين جـز مجموع اين مطالب مفيد اين مطلب است

ن.ق10به ماده  اسو از اين يستم قابل توجيه .تجهت شبيه عقود مختلط تجزيه ناپذير
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