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 چكيده
 هـاي  بخـش  بـين  اقتصـادي  ارتباطـات  بـه  نيـاز  اقتصـادي  واحدهاي و جامعه افراد نيازهاي رفع

 بـراي  هـم  اوقات گاهي. شود مي برطرف نياز اين قرارداد يك انعقاد صرفاً با گاهي. دارد گوناگون
 قراردادهاي از اي زنجيره شود و مي منعقد افراد مختلف ميان قراردادها سلسله يك نياز، يك رفع
 به منجر نهايتاً اين قراردادها تمام كامل اجراي و انعقاد .آيد مي وجود به خورده پيوند يكديگر به

 ارتبـاط پيـدا   يكـديگر  به كه قراردادهايي انعقاد. گردد مي مشخص و واحد هدف يك به دستيابي
ايـن   اطـراف  بين متقابل روابط و تعهد ايجاد و نموده تر پيچيده را متعاقدين بين روابط كنند مي

 و شناخت ماهيت بررسي و) هاي قراردادي شبكه(اي  زنجيرهاصطالح عقود . طلبد مي را قراردادها
هـم   كه آن مورديور ط به و خاص موارد جز به و مانده ما مهجور سيستم حقوقي در كماكان آن

البته ناگفتـه نمانـد   . بيشتر زمينه فقهي دارد، اشارات ديگري به اين نوع از قراردادها نشده است
ويژگـي  . شـود  وفـور اسـتفاده مـي    اي بـه  قراردادهاي زنجيـره ي از لالمل كه در حقوق تجارت بين

شـدن،   منتفـي  يـا  نقض كم احتمال اجرا، طوالني مدت آنها، متقابل وابستگي نوع قراردادها اين
 و واحـد  بعضـاً  و مـرتبط  اهـداف  داشـتن  بودن، چندضلعي قراردادها، بودن نسبي اصل با چالش
 قراردادهـا  از گونـه  ايـن  انعقـاد  از هـدف . بين مجموعه قراردادهاي مرتبط است اقتصادي وحدت

 قواعـد  كـه  اسـت  مواردي در المللي و بين داخلي سطح در قرارداد اطراف نيازهاي به پاسخگويي
 و پوشـيده  هـاي  جنبـه  پي آن است تا در تحقيق اين. بدهد ارائه حلي راه تواند نمي حقوق سنتي
 اقـدام  ايـن . نمايد روشن بيشتر هرچه را قراردادها اين اختصاصي هاي ويژگي و تعاريف و مهجور
 بـر  اي زنجيـره  قراردادهـاي  آثـار  و ابعـاد  بـه  بعـدي  هاي مقاله و ها رساله در كه شد خواهد باعث

 .شود پرداخته تر گسترده مقياسي در و اختصاصي صورت هب يكديگر
 .وابستگي متقابل قراردادي،هاي  شبكه اي، عقود زنجيره :واژگان كليدي
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 مقدمه
 كـه  شـد  باعـث  آمـد  دسـت  به دنيا روز علم و فني دانش در كه عظيمي هاي پيشرفت

 تنهـايي  بـه  را قرارداد يك به مربوط امور تمام نتواند خاص چند شركت يا يك تنها ديگر
 بـه  احتيـاج  هـا  انجام برخي پـروژه  براي قراردادي روابط تنظيم بنابراين براي. دهد انجام
 نهايتـاً  بتـوان  تـا  است مختلف هاي زمينه و ها رشته در چندجانبه يا دوجانبه قرارداد چند
 اقتصـادي  وحـدت  يك مختلف قراردادهاي اين بين نيز زمينه اين در. رسيد اصلي هدف به
 بـه  رسـيدن  راه از بخشـي  يـك  هـر  است و مشترك آنها هدف واقع كه در آيد مي وجود به

 نيازهـايي  چنـين  اسـت  ممكـن  نيز داخلي در سطح. كند مي تكميل را غايي و اصلي هدف
 مختلـف  افـراد  بـين  چنـدين قـرارداد   باشـد  الزم هدف يك به رسيدن براي و آيد وجود به

 مـرتبط  قراردادهـاي  ساير وجود گرفتن نظر در بدون دوجانبه قراردادي رابطه. گردد منعقد
 ارائـه  نـو  طرحـي  كه است نياز و بود نخواهد جوابگو اموري چنين انجام براي تأثيرگذار و

 . باشد عظيم هاي پروژه و الملل بين تجارت عرصه در جديد نيازهاي كه پاسخگوي شود
 حقـوق  علـم  آنكـه  از زودتـر  بسـيار  كـه  است نوظهوري پديده اي زنجيره قراردادهاي

 پاسـخگوي  تـا  گذاشـت  عرصـه  بـه  پـا  نمايد تحكيم و و بررسي تبيين را آن قواعد بتواند
 دهكـده  بـه  تبديل كه امروز دنياي در. باشد المللي بين و داخلي در سطح جامعه نيازهاي
 المللـي  بـين  همكـاري  توسعه براي ابزاري به تبديل المللي قراردادهاي بين و شده جهاني
 منـافع  از غيـر  بـه  قراردادهـا  ايـن  بـه اهميـت   توجـه  با شده، يكپارچه توسعه و كشورها
 در و درسـتي  بـه  قراردادهـايي  چنـين  كـه  گـردد  مي احساس شديدي نياز آن، اقتصادي

 و احتمـالي  مشـكالت  رفع سهولت و همكاري گسترش باعث تا گردند تنظيم دقت كمال
 بـراي  كـه  ابـزاري  و گـردد  احتمالي اختالفات فصل و حل براي عادالنه هاي تمهيد روش

 در نقـص  يـا  قصـور  اثر در گردد، مي استفاده جهان تعاون كشورهاي و همكاري گسترش
 .نگردد جهاني پايدار صلح در خدشه باعث تنظيم
نسـبت   كـه  را مختلفي تعاريف اي، زنجيره قراردادهاي موضوع بودن نوظهور جهت به

 كـه  مختلفـي  تعـاريف  بيـان  ضـمن  كنـيم  مي تالش و داشته بيان است شده ارائه آن به
. نمـاييم  ارائه قراردادها از نوع اين از جامع تعريفي است، مطرح شده موضوع اين به راجع

ارتباط آنها  نحوه و دنباش داشته توانند قراردادها مي نوع اين كه متفاوتي اَشكال همچنين
 قراردادهـاي  بـا  اصـطالحاتي مشـابه   و مفـاهيم  اينكه جهت به طرفي از. شد خواهد بيان

موضـوعي،   لحـاظ  از قـراردادي  هاي شبكه و لغت در همبسته قراردادهاي جمله از مرتبط
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 مفـاهيم  ايـن  كـه  است نياز دارند، هم با اشتراكاتي موارد برخي در حتي كه داشته وجود
 .گردد بيان تحقيق اصلي موضوع از آن تفكيك جهات و بررسي قرار گرفته مورد نيز
 يقـرارداد  يهـا  گـروه  ظهـور  يكنـون  يها دهيپد نيباتريز و نيتر برجسته از يكي گمان يب
 دهـه  يابتـدا  از انـد  وابسـته  گريكـد ي به قرارداد چند اي دو آن در كه ها گروه نيا يبررس. است

ـ  ،افتي تداوم يگوناگون مطالعات در همچنان و شد آغاز 1970  گـاه يجا و تيـ اهمه امـروز  يول
 آن يحقـوق  نظام و انواع به يمباحث و شده روشن قراردادها و تعهدات حقوق يها كتاب در آن

ما در ايـن تحقيـق بـه بررسـي      .)156و  155 ، صص1376ـ77قدك، ( است افتهي اختصاص
 .هاي قراردادي خواهيم پرداخت زنجيره

 اي ماهيت قراردادهاي زنجيرهو  هاي قراردادي تعريف زنجيره. 1
 و امـر  مقـدمات  شـدن  پرداختـه  و سـاخته  عـدم  دليـل  به موضوعات گونه اين تعريف

 قراردادهـاي  ولـي  است، دشواري كار بسيار موضوع، گرفتن قرار مداقه و تحت بحث مورد
 از اي مجموعـه «: كـرد  تعريـف گونـه   ايـن  توان مي الشمول عام معناي يك در را اي زنجيره

 طـرفين  بـين  و جداگانـه طور  به هدف واحد يك به رسيدن و نياز رفع براي كه قراردادها
 كلـي  طـور  بـه  يـا  مـوارد  برخـي  در كدام هر كه اي گونه به است، گشته منعقد متفاوت،

 ».گذارند مي تأثير يكديگر بر و نموده پيدا مستقيم ارتباط يكديگر با
 خـاص  مواردي جز به آمده، دست به اطالعات در حدود 1»مرتبط قراردادهاي«اصطالح 

 و نگرفته قرار مداقه و بحث مورد كاملصورت  به حقوقي سيستم هيچ در مورديطور  به و
 كـه  قراردادهـايي  مشـابه از  نـوع  دو با آلمان حقوق در مثال براي. است نشده نهادينه طبعاً
كـه   3،قراردادي هاي شبكه ـ2 2متصل قراردادهاي ـ1 :كنيم مي برخورد هستيم آن دنبال به

 كننـده  مصـرف  حقـوق  خصـوص  در و آلمـان  مدني قانون در» قراردادهاي مرتبط«نوع اول 
 و كلـي  قاعـده  قراردادهـا  سـاير  مورد در هرچند است؛ رايج و گرديده قانون وضعصورت  به
 قـانون  وضـع  عـدم  دليـل  بـه  قـراردادي  هـاي  شـبكه  نوع دوم. است نشده وضع قانوني عام
 بـه  راجع گوناگوني نظريات و پيدا كرده گسترش و بحث حقوقدانان بين در آنخصوص  در
 هـاي  گـروه  مـرتبط يـا   قراردادهـاي  كلمـه  نيز فرانسه داخلي حقوق در. است شده ارائه آن

شـد   آغـاز  هفتـاد  دهه ابتداي از اند، وابسته يكديگر با قرارداد چند يا دو آن در كه قراردادي
 داخلـي  حقـوق  در مـرتبط  قراردادهاي ،برخي از نويسندگان). 155 ، ص1376ـ77قدك، (

                                                           
١. Related Contracts. 
٢. Verbunden Verträge (Connected Contracts). 
٣. Vertragliche Networks (Contractual Networks). 
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 ):Carbonnier, 1996, p. 156( اند نموده تقسيم نوع چند به را فرانسه
 بـوده  اشتراك در يكديگر با موضوعاً قراردادها ،آن در كه 1هاي قراردادي ـ زنجيره الف

 قبلـي  قـرارداد  جايگزين جديد قرارداد اين قرارداد، هر انعقاد با هستند و وابسته هم به و
 مختلـف  افـراد  بـين  كـه  واحـد  كـاالي  به يك نسبت بيع قرارداد در مثال، براي. شود مي

 آنهـا  از يكـي  يا فسخ ابطال و شده ايجاد قراردادي زنجيره يك گيرد، مي قرار عقد موضوع
 .گذارد مي تأثير قراردادها ساير بر

 لحـاظ  بـه  قراردادهـا  مرتبط، قراردادهاي از نمونه اين هاي قراردادي در ـ مجموعه ب
 در. كننـد  مـي  پيـدا  وابسـتگي  و پيونـد  يكـديگر  با انعقادشان، نهايي از هدف در اشتراك
 دارد، را محـوري  نقـش  كـه  دهنده تشكيل قراردادهاي اطراف از يكي قراردادي هاي گروه
 قراردادهـا  و ايـن  نمـوده  منعقـد  را قـرارداد  چنـدين  خـود  نهـايي  هدف به رسيدن براي
 شـخص  هـا  آن تمـام  در و شـده  منعقـد  نهـايي  هـدف  به رسيدن براي يكديگر عرض در

 خـالف  بـر  قراردادهـا  ايـن . نمايـد  مـي  منعقـد  قـرارداد  خـود  مسـتقيم  طـرف  با محوري
 .گيرند مي قرار يكديگر كنار در بلكه شوند جايگزين يكديگر نمي اي زنجيره قراردادهاي

 فيـ تعر در سـندگان ينو از يكي. دنشو ـ عقود مركب كه از تركيب چند عقد تشكيل مي ج
 سـاده  عقـد  چند اي دو بيترك از كه است يعقد مختلط عقد«: ديگو يم) مختلط( مركب عقد
 اميـري (» اسـت  اجـاره  و عيب از مركب مختلط عقد ينوع ياقساط معامالتمثالً . شود ليتشك
 ،اسـت  وارد فيـ تعر نيـ ا بـر  كه يگريد راداتيا از نظر صرف ).83 ص ،2ج، 1378 مقامي، قائم
 را مركـب  عقـد  عـرب  حقوقـدانان  از يكـ ي. سـت ين مانع و جامع كه اين است آن ياساس راديا
ـ  عقـد  كيـ  در اگر«: كرده فيتعر گونه نيا  ابنـد ي امتـراج  و بيـ ترك واحـد  عقـد  كيـ  از شيب
 هماننـد  شـود  يمـ  دهيـ نام مخـتلط  عقد شوند واحد يعقد) افتهي بيترك عقود( كه يا گونه به

 از يكـ ي ).125 ص، 1ج، 1998 سـنهوري، (» مهمانـان  و سـرا  مهمـان  صـاحبان  انيم قرارداد
صـورت   بـه  نيمعـ  يحقـوق  عمـل  چنـد  گاه«: ديگو يم مركب عقد فيتعر در زين سندگانينو

 نيمعـ  ريـ غ عقـود  از يگروهـ  كـه  شود يم معلوم دقت يكم با چنانچه د،يدرآ يخاص قرارداد
 ).97 ص ،1ج، 1385كاتوزيان، ( »... است نيمع عقد چند اي دو بيترك و اختالط جهينت

اي در حقوق برخـي از كشـورها، بـين دو مفهـوم      در بيان ماهيت قراردادهاي زنجيره
 قراردادهـا  يهـا  رهيـ زنج در. انـد  قراردادي تفاوت قائـل شـده  زنجيره قراردادي و مجموعه 

 يهـا  طـرف  و تيـ ماه .انـد  دانسته وابسته گريكدي هبآنها را  ،موضوع در اشتراك لحاظ به
 قراردادهـا  نيـ ا. باشـد  متفـاوت  اي كساني تواند يم رهيزنج كي دهنده ليتشك يقراردادها

                                                           
١. les chaines de contrats. 
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 ،يوابسـتگ  نيـ ا جـه ينت در. شـوند  يمـ  هـم  نيگزيجـا  و شده منعقد يگريد از پس يكي
 خواهـد  باعث را يبعد يها حلقه ينابود شود، نابود رهيزنج نيا يها حلقه از يكي چنانچه

 اًيـ متوال كـه  ديـ آ وجـود  بـه  عيـ ب قـرارداد  نيچنـد  از تواند يم يقرارداد رهيزنج كي. شد
 فسـخ  ايـ  ابطـال . شوند يم منعقد لياتومب دستگاه كيمثالً  مشترك موضوع كي رامونيپ
اما در مجموعـه  . گذاشت خواهد ريتأث آن از پس عيب يقراردادها بر قراردادها نيا از يكي

 كيـ  جـاد يا در. انـد  خورده گره گريكدي به هدف در اشتراك لحاظ به قراردادها ،قراردادي
. دارد يمحـور  و يديـ كل نقـش  آن دهنده ليتشك يقراردادها يها طرف از يكي مجموعه،

 قـرارداد  نيچنـد  انعقـاد  به خود موردنظر ياقتصاد هدف به افتني دست يبرا طرف نيا
 هـدف  نيـ ا. دهـد  يمـ  قرار ها طرف ريسا با ميمستق ارتباط در را يو كه ورزد يم مبادرت
 وابسـته  هـم  بـه  را مجموعـه  كيـ  يقراردادهـا  كـه  است مشترك هدف همان ياقتصاد

 و نشـده  گريكـد ي نيگزيجا ره،يزنج خالف بر مجموعه، كي سازنده يقراردادها. سازد يم
 را مشـترك  هـدف  هييتسـ  برنار يآقا. )Teyssie, 1974, p. 39( رنديگ يم قرار هم كنار در

 مجموعـه  يهـا  طـرف  هيـ كل يسـو  از كـه  آورد يمـ  شمار به يقرارداد يها مجموعه علت
 دهيـ گرد اسـتوار  آن بـر  هـا  مجموعـه  يحقوق و ياقتصاد وجود و شده رفتهيپذ و شناخته
 يقـرارداد  مجموعه هر علت و ينوع جنبه زيمتماطور  به قراردادها از كي هر علت: است
 از يناشـ  را مجموعـه  كيـ  يقراردادهـا ي وابسـتگ  سـنده ينو نيا لذا،. دارد يشخص جنبه
 .داند يم يشخص علت مفهوم

 كـه  يهنگـام . اسـت  هيسـو  كيـ  ايـ  و هيدوسـو  يا مجموعه كي يقراردادها يوابستگ
 قـرارداد  نيچنـد  از متشـكل  مجموعـه  كيـ  درمـثالً   برابرنـد،  تياهم لحاظ از قراردادها

 ليتشـك  را گريكـد ي علـت  قراردادهـا  حالت، نيا در. است هيدوسو يوابستگ نقل، و حمل
ـ . باشـد  آنها هيكل يجمع مشاركت حاصل ديبا مشترك هدف به يابيدست و دهند يم  يول

 هيسـو  كيـ  يوابسـتگ  وندند،يپ يم ياصل قرارداد كي به قرارداد نيچند اي كي كه يهنگام
 عكـس  آنكـه  يب بوده، گريد يقراردادها اي قرارداد علت ياصل قرارداد صورت نيا در. است
 قراردادهـا  از يكـ ي ينـابود  ه،يدوسـو  يوابسـتگ  با يها مجموعه در و باشد ريپذ امكان آن

 علـت  فاقد را گريد يقراردادها قرارداد، هر فسخ و بطالن. شود يم آنها ريسا ينابود باعث
 مجموعـه  كـل  مجموعه، جادكنندهيا موردنظر هدف شدن محو با ب،يترت نيبد. دينما يم
 ريسـا  ،ياصـل  قرارداد انهدام با ه،يسو كي يوابستگ با يها مجموعه در. رفت خواهد نيب از

 و يمنطقـ  ليـ دال بنابر اما. گردند يم منهدم جتاًينت و داده دست از را خود علت قراردادها
 يبـاق  خـود  اعتبـار  در ياصـل  قـرارداد  ،ياساسـ  ريغ يقراردادها از يكي ينابود با روشن،
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 يقـرارداد  يهـا  گـروه  هيـ نظر بـه  گذرا نگاه نيا با ).Teyssie, 1974, p. 146( ماند خواهد
 را خود استقالل گريكدي كنار در شده منعقد يقراردادها كه ميابي مي دست جهينت نيا به
 .گردند يم وابسته هم به و دهند يم دست از

 اي زنجيره عقود از يقيمصاد يبررس. 2
البتـه ناگفتـه   . اي خـواهيم پرداخـت   در اين مبحث به بررسي مصاديق عقود زنجيـره 

شوند و از آنهـا   نماند كه مصاديق مذكور در حقوق ايران با عنوان خاص خود شناخته مي
كه اين عقـود  شود، بلكه بسياري از حقوقدانان معتقدند  اي ياد نمي عنوان عقود زنجيره به

نظـر   اي نيستند؛ امـا بـه   باشند و جزء عقود زنجيره داراي ماهيت و شرايط خاص خود مي
و عقد استصـناع، در گذشـته نيـز     سرا مهمانرسد كه برخي از اين عقود مانند قرارداد  مي
كردند، امـا   عنوان عقد خاص ياد نمي نظر برخي فقها جزء عقود مركب بوده و از آنها به از

شـرط تمليـك و كـارت اعتبـاري      يگر از عقود مانند قرارداد انشـعاب، اجـاره بـه   د برخي
بنـابراين مـا در ايـن مبحـث     . مفاهيم نوظهور هستند و پيشينه فقهي و حقوقي ندارند از
بررسي اين مفاهيم و اصطالحات خواهيم پرداخت تا ببينيم كه عقود مزبور جزء عقـود   به

 .را دارنداي هستند يا ماهيت خاص خود  زنجيره
 سرا مهمان قرارداد .2ـ1

 سـندگان ينو كـه  اسـت  يقيمصـاد  نيبـارزتر  از يكـ ي يدار هتـل  اي سرا مهمان قرارداد
يـا   سـرا  مهمـان در قـرارداد  . انـد  اي مطـرح كـرده   زنجيـره  عقـود  بحـث  در ي و فقهاحقوق
مسـافر منعقـد    يا هتل با مسافر يا غيـر  سرا مهمانداري عقدي ميان صاحبان هتل و  هتل
به  اما در بسياري از موارد اين قراردادها منجر ،واقع همان عقد اجاره است شود كه در مي

سـرا يـا هتـل     انمـ زيـرا در مه  ؛گـردد  انعقاد عقود ديگري همچون وديعه و بيع نيـز مـي  
از اقالم براي راحتي بيشتر مسافر در معرض فروش قرار گرفته است كـه مسـافران    برخي
نيست كه اين اقـالم را   سرا مهمانكنند و جزء تكاليف صاحبان  توانند آن را خريداري مي
سـري   از طرفي، همـواره مسـافران يـك   . طبق عقد اجاره در اختيار مسافران قرار دهند بر

صورت امـاني   خواهند كه آنها را به سرا مي انمدارند كه از صاحبان مه...  اجناس زينتي يا
باعث شده است كه بسـياري از حقوقـدانان و    جاي امن نگهداري كنند كه همين امر نيز در

 .بدانند عهيود و عيب اجاره، يحقوق عمل سهاي از عقود يا  را زنجيره سرا مهمانفقها قرارداد 
 :دانـد  يمـ  مورد دو از يبيترك را قرارداد نيا 1952ـ   1953 مواد در فرانسه يمدن قانون

را  سـرا  مهمـان البته برخي از حقوقدانان فرانسوي نيز قـرارداد  . عهيود ـ ب اتاق اجاره ـ الف
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واقع يـك   اي از چند عقد نيست و در دانند و به نظر آنها اين قراردادها آميزه اجاره اشياء مي
 زيـ ن سندگانينو از برخي). 430 ، ص1392جعفري لنگرودي، (عقد و آن اجاره اشياء است 

 يعقـود  از گرچها ،است يخاص احكام و آثار يدارا كه دانند يم مختلط عقد را مزبور قرارداد
 از مـازو  ).145 ، ص1995 العـوجي، ( استشده  تشكيل عهيود و اجاره ع،يب همچون متعدد

 سـرا  مهمـان  قرارداد بودن يبيترك يو .است مخالف نظر نيا با يفرانسو معروف حقوقدانان
 هـدف  قـرارداد  نيـ ا در رايز ؛ستين مركب عقود از مزبور قرارداد است معتقد و رديپذ ينم را

 خـارج  ياساسـ  و ياصـل  هـدف  از مـوارد  ريسـا  و اسـت  محـل  كردن اجاره ياساس و عمده
، 1387جعفـري لنگـرودي،   ( شـود  يمـ  اجـرا  اجـاره  قواعـد  تنهـا  مـورد  نيا در لذا. هستند

 و ياصـل  هـدف  ــ  الف: است كرده وارد راديا دو دگاهيد نيا به يلنگرودجعفري  ).477 ص
 و ياصـل  ــ  ب. كرد دايپ توان ينم هستند هم عرض در تعهدات كه ييقراردادها در را يفرع
 يو ).123 ، ص1384جعفـري لنگـرودي،   ( نـدارد  بيـ ترك ينفـ  بـر  يداللتـ  بـودن  يتبع

 عـه يود رايز ؛ندارد يدرست صورت عهيود با سرا مهمان عقد بيترككه  است معتقد نيهمچن
 دارد اتـاق  اجـاره  عقـد  بـا  مالزمـه  كـه  است امانت همان بلكه ستين مستقل يعقد مذكور

 ).123 ، ص1384جعفري لنگرودي، (
زيـرا   ؛اي دانسـت  را جـزء عقـود زنجيـره    سـرا  مهمانرسد كه بتوان قرارداد  به نظر مي

طوري كه حقوقدانان مزبور نيز معتقدند كه قرارداد اصلي در اينجا عقد اجاره است،  همان
زيـرا   ؛توان از اهداف فرعي عقد اجاره دانست بنابراين ساير عقود مثل وديعه و بيع را نمي

تنهايي داراي احكام و شرايط خاصي هستند و جزء عقـود معـين    اوالً عقود مزبور خود به
يا همان عقد  سرا مهمانثانياً بسياري از افراد كه قرارداد  .اند مدني محسوب شده در قانون

كنند ملزم به انعقاد عقودي مانند بيع و وديعه بـا صـاحبان    را منعقد مي سرا مهماناجاره 
را داشـته باشـند و از سـاير     سـرا  مهمانتوانند فقط قرارداد اجاره  نيستند و مي سرا مهمان

رسد اهداف فرعي بايـد در راسـتاي اهـداف     به نظر مي. استفاده نكنند راس مهمانامكانات 
 سرا مهمانكه در قراراداد  حالي راستاي نيل به مقصود اصلي صورت گيرد، در اصلي و در
از عقودي مانند وديعه و بيع در راستاي نيل بـه اهـداف اصـلي نيسـت و بيشـتر       استفاده

دارد كه برخـي نيازمنـد    اجات مسافران امكانصورت اقتضايي است و با توجه به احتي به
 .ند و برخي نيز محتاج آن نباشندبستن چنين عقودي باش

 )استصناع عقد( ساخت سفارش قرارداد .2ـ2
عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين  استصناع عقد اي ساخت سفارش قرارداد
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امـوال منقـول و   ) توليـد، تبـديل و تغييـر   (مقابل مبلغي معـين، متعهـد بـه سـاخت      در
تقاضـا و تحويـل آن در دوره زمـاني     مشخصـات مـورد   مادي بـا  منقول، مادي و غير غير

واقـع در ايـن نـوع قـرارداد      در). 6 ، ص1390نظرپـور،  ( گـردد  طرف ديگر مـي  معين به
دهـد و   سفارش ساخت كااليي با مشخصات خاص را به طرف مقابـل مـي   ،از طرفين يكي

مـورد   در. مزبور را بسازد و در موعـد مقـرر تحويـل بدهـد     شود كاالي سازنده متعهد مي
دهد  اختيار دارد اين كار را انجام مي مصالحي كه در مصالح نيز در برخي موارد سازنده با

آيد؛ اما در بسياري از موارد  اينجا مشكل خاصي در تفسير قرارداد مزبور پيش نمي كه در
سري ابزار و مصـالح اسـت كـه     مين يكبراي ساخت برخي محصوالت، سازنده نيازمند تأ

خت نيازمند گـرفتن اجيـر اسـت كـه     بايد از اشخاص ديگري خريداري كند و يا براي سا
 قـرارداد  نيـ ا كـه  شده گفته و شده مطرح قرارداد نيا بودن يبيترك  هينظرموارد  اين در

 اجـاره،  و عيب به ريتفس يمبنا بر .است وكالت و اجاره از مركب اي و اجاره و بيع از مركب
 حالـت  نيـ ا در چراكه ؛باشد يم اجاره تيماه در ،معامله مورد ميتسل از شيپ قرارداد نيا

 ميتسـل   مرحلـه  در اما ،كند يم كاال ساخت به اقدام كه دينما يم يرياج  مثابه به صنعتگر
 .شود يم ليتبد عيب به قرارداد كاال،
 انيمشـتر  از يصـنعت  يها سفارش«: ديگو يم ريتفس نيا از الهام با حقوقدانان از يكي
 استصـناع  را عقـد  مبـل  ايـ  ليـ اتومب گاهدسـت  كيـ  سـاخت  سـفارش  مانند سازندگان به
 بـا  رابطـه  در( عيـ ب از مركـب  عقـد  نيا و دارد عهده بر را مصالح خود سازنده و گويند مي
 در يو اما ).334 ص، 1ج ،1378 ،يلنگرود يجعفر(» است شخاصا اجاره و) هياول مواد
 ؛دانسـت  اجـاره  و عيب از مركب توان ينم را ساخت سفارش قرارداد«: ديگو يم گريد يجا
 تعهد دو نجايا در آنكه حال و باشد داشته وجود ديبا مستقل تعهد دو مركب عقد در رايز

 غلبه و اند گرفته قرار واحد تعهد مورد اًجمع مزبور مصالح و كار بلكه ،ندارد وجود مستقل
رسـد كـه    به نظر مي). 226 ، ص1384 ،يلنگرود يجعفر(» است نيع كيتمل جانب در

زيرا در قرارداد استصناع ممكن است شـخص اجيـر مـواد اوليـه     ؛ اين حرف صحيح نباشد
اختيار نداشته باشد و آن را از شخص ديگري خريداري كند و همچنين خـود نيـز آن    در

ار دهـد كـه در اينجـا دو    اختيار كارگران خود كه صنعتگر هستند قـر  را نسازد و در مواد
شود و همچنين ممكن است مواد اوليه از جاهاي مختلف خريـداري   عقد اجاره منعقد مي

نهايـت   صورت متوالي منعقـد خواهـد شـد تـا در     صورت چندين عقد به اين شود كه در
 زيـ ن معاصـر  يفقهـا  از يبعضـ البتـه  . خريـدار گـردد   به ساخت و تحويل مبيع بـه  منجر
 را عقـد  نيـ ا توان ينمكه  معتقدند و رنديپذ ينم را ساخت سفارش قرارداد بودن يبيترك



 ... )هاي قراردادي شبكه( اي بررسي تحليلي ماهيت و آثار عقود زنجيره   1399 زمستان، 104قضاوت، شماره فصلنامه 
 

133 

 ).266 و 265 ، صص1378 شاهرودي، هاشمي( پنداشت اجاره و عيب از يبيترك
 ينگـاه  بـا  .اسـت  شـده  ليتحل زين وكالت و اجاره از يبيترك به قرارداد نيا ريتفس در

  مرحلـه : شـود  يم ميتقس مرحله دو به ريتفس نيا در قرارداد كه ميابي يدرم ريتفس نيا به
 را مصـالح  و مواد يو جانب از كه دهد يم يابتن صنعتگر به دهنده سفارش آن در كه اول
 اسـت  ملـزم  كـه  اسـت  يريـ اج سـازنده،  آن در كه دوم  مرحله و بخرد كاال ساخت يبرا
شـنيور،   و خرسـنديان ( بسـازد  را مصـنوع  يكاال شده يداريخر مصالح و كاال به توجه با

زيـرا   ؛از اشكال نباشد رسد اين حرف نيز چندان خالي البته به نظر مي). 101 ، ص1390
كه اگـر   حالي كند در حساب خود مواد اوليه را تهيه مي در اكثر موارد شخص صنعتگر به

طرفـي، صـنعتگر    از. حساب موكل مـواد مزبـور را خريـداري كنـد     نيابت باشد بايد به به
خواهـد مـواد مزبـور را تهيـه كنـد و در       و به هر قيمتي كه خود مي است از هرجا مختار
وكيـل   ،كـه در وكالـت   حالي كدام از اين موارد شخص خريدار حق دخالت ندارد، در هيچ

موظف است غبطه و مصلحت موكل را رعايت كند و همچنين اگر موكل شخص وكيل را 
آن را رعايـت كنـد،    وكيـل موظـف اسـت كـه     داز خريد كاال و يا قيمت خاصي منع كنـ 

 .ها وجود ندارد كه در عقد استصناع اين محدوديت حالي در
 اگـر  كـه  دارد دنبـال  بـه  يآثار ،ساخت سفارش قرارداد تيماه بودن مركباز طرفي 

 در. كـرد  دييـ تأ را هيـ نظر نيـ ا توان يم رفتيپذ مزبور قرارداد در را آثار نيا تحقق بتوان
 :گفت ديبا آثار نيا يبررس

 مصالح و مواد كه ميبرس جهينت نيا به شود يم موجب الذكر فوق ريتفس رشيپذ ـ الف
 تيـ مالك در آن، كامل ساخت از شيپ كاال، ساخت يبرا صنعتگر يسو از شده يداريخر

دهنـده و   نيابـت از سـفارش   چراكه مواد و مصالح را صنعتگر بـه  ؛دارد قرار دهنده سفارش
كــاالي موردنيــاز  ،بــا خريــد ايــن مصــالحبــراي او خريــداري كــرده اســت و قصــد دارد 

  دهنـده قـرار   شده در مالكيت سـفارش  بنابراين مصالح خريداري .دهنده را بسازد سفارش
 است يعرف ارتكاز خالف بر رايز ؛رفتيپذ توان ينم را اثر نيارسد  به نظر مي اما. گيرد مي
 نـه  اسـت  مصنوع يكاال و نيع كامل ساخت زمان قرارداد، نيا در تيمالك انتقال زمان و
زيـرا شـخص    ؛باشـد  خـالف قصـد طـرفين مـي     طرفي، ايـن بـر   از. كامل ساخت از شيپ

اوصــاف مقــرر را تحويــل گيــرد و  شــده بــا دارد كــاالي ســاخته دهنــده قصــد ســفارش
را  شـده  طول دوره ساخت دچار مشكل شود و مصالح خريداري كه سازنده در صورتي در

دهنده ملزم به تحويل مصالح  سفارش كنددهنده تبديل  كاالي موردنظر سفارش نتواند به
زيـرا هـدف از عقـد استصـناع      ؛باشـد  شده و پرداخت قيمت مصالح مزبور نمـي  خريداري
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 .دهنده از مراحل ساخت اطالعي ندارد باشد و سفارش ساخت كاال مي
 كامـل  اختسـ  از شيپـ  دهنده سفارش كه است نيا موجب فوق ريتفس رشيپذ ـ ب
 حادث كاال در كه يخسارت و نقص هر حالت، نيا در و باشد ساخته مين يكاال مالك كاال،
پـذيرش  . شود ليتحم دهنده سفارش به نباشد صنعتگر طيتفر و يتعد از يناش اگر شود،

دهـد و   ساخت كااليي را سفارش مـي  ،دهنده زيرا سفارش؛ اين نظر نيز بسيار دشوار است
بنـابراين اگـر   . گيـرد  دوش نمـي  قبيل نحوه ساخت تعهدي را به ديگر ازمورد مسائل  در

زيـرا   ؛بار آورد خـود مسـئول اسـت    هر نقص و خسارتي را به ،جريان ساخت صنعتگر در
باشـد و در مـوارد    به تحويل محصول نهايي با قيمت مقطوع آن مي دهنده متعهد سفارش

شـده معيـوب    مواردي كه كاالي ساختهتواند در  گونه مسئولتي ندارد و حتي مي ديگر هيچ
 برابـر  در و دهـد  يم را ييكاال ساخت سفارش يو چراكه ؛است از تحويل آن خودداري كند

 كـاال  ميتسـل  از شيپـ  كـه  ندارد وجود يليدل و پردازد يم را ييبها آن ميتسل و كاال ساخت
 ).266 و 265 ، صص1378 شاهرودي، هاشمي( باشد ضامن آن نقصان اي تلف به نسبت

 ساخت سفارش قرارداد بودن يبيترك هينظر گفت توان يم مجموع دررسد  به نظر مي
توان چنين نتيجـه گرفـت كـه اوالً     مي شده ادي يلدال به توجه با زيرا ؛است رشيپذ قابل
دهـد بـا اراده و اختيـار آزاد     عتگر وكيل خريدار نيست و تمامي اعمالي كه انجـام مـي  نص

به اطاعت از خريـدار نيسـت و خريـدار     كدام از موارد مكلف دهد و در هيچ يخود انجام م
را  ثانياً شخصـي كـه سـفارش سـاخت    . شود شده را مالك مي نهايت كاالي ساخته نيز در

گيرنده نيز ممكن است داراي كارگاه  زيرا سفارش ؛كند لزوماً اجير خريدار نيست قبول مي
كه كاالي  زماني تا. دهند رگران مزبور انجام ميو چندين كارگر باشد كه كار ساخت را كا

كيــت صــنعتگر نســبت بــه مــواد مزبــور ســاخته نشــده و تحويــل خريــدار نگرديــده، مال
 .ساخته همچنان پابرجا است شده و همچنين كاالي نيمه خريداري

 كيتمل شرط به اجاره .2ـ3
نقـالب اسـالمي   از ا در متون قـانوني پـيش   »اجاره به شرط تمليك«در كشور ما اصطالح 

 نامـه اجرايـي اجـاره بـه شـرط تمليـك مصـوب        يـين آاين اصـطالح ابتـدا در   . شود ديده نمي
مصـوب   ــ  بهره ـشوراي پول و اعتبار و سپس در قانون عمليات بانكي بدون ربا   26/8/1361
نامـه   يـين آنامـه تسـهيالت اعطـايي بـانكي و      يينآ 57كار گرفته شد و در ماده  به 8/6/1362

وزيـران تعريـف شـد و     هيـأت  10/12/1362 عمليـات بـانكي بـدون ربـا مصـوب      فصل سوم
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 1.دشده بيان گردي نامه ياد يينآ 65تا  58اد وچگونگي و شرايط تنظيم قرارداد مذكور م
ـ  نـدارد،  وجـود  كيتمل شرط به اجاره عنوان با يعقد رانيا يمدن قانون در  قـانون  در يول
 رفتـه  كـار  به كيتمل شرط به اجاره اصطالح 1362 وريشهر 8 مصوب ربا بدون يبانك اتيعمل
 الزم التيتسـه  جـاد يا منظـور  بـه  تواننـد  يم ها بانك«: دارد يم مقرر قانون نيا 12  ماده. است
 بنابـه  را منقول ريغ و منقول اموال ،يمعدن و يصنعت ،يكشاورز ،يخدمات امور گسترش جهت

 ».ندينما واگذار يمشتر به كيتمل شرط به اجاره بر يمبن و اًتعهد و يمشتر درخواست
 و ندارد فقه در يا نهيشيپ و سابقه كه است ياصطالح كيتمل شرط به اجاره اصطالح

سـنهوري،  (» للبيـع  السـاتر  االيجار« اصطالح عرب حقوقدانان از برخي رياخ يها سده در
 كـار  بـه  را »كيـ بالتمل هالمنتهيـ  االجاره« اصطالح گريد برخي و )177 ص ،4، ج1998
 ).394 ص ق،1427 ي،ليزح(د ان برده
 :است شده ارائه يمختلف نظرات قرارداد نيا يحقوق تيماه رامونيپ

صـورت   ايـن  داننـد بـه   ـ برخي از نويسندگان اين قرارداد را تلفيقي از بيع و اجاره مي الف
بهـا   اجـاره پرداخت  كه در ابتدا عقد اجاره است و احكام اجاره بر آن مترتب است و مستأجر با

شـود و   مستأجره مـي  صورت اقساطي مالك عين كه بين طرفين مقرر شده است به مدتي در
 .شـود  مسـتأجره مـي   بها است كه مالـك عـين   پرداخت آخرين قسط اجاره واقع مستأجر با در

بعـد   بـه  ايـن  شـود و از  عقد اجاره به عقد بيع تبـديل مـي   ،بنابراين بعد از اتمام آخرين قسط
 از يبـ يترك كيـ تمل شـرط  بـه  اجـاره  كه شود يم مالحظه پس. آن مترتب است براحكام بيع 

 ).123 ص ق،1427 ي،ليزحال( است مركب عقود قيمصاد از و است عيب و اجاره
به  توجه رسد كه اجاره به شرط تمليك را نيز مانند ساير عقود بايد با ـ به نظر مي ب

قراردادهـا بيشـتر قصـد طـرفين انتقـال      از آنجا كه در اين نوع . قصد طرفين تحليل كرد
 ،شرط تمليـك  مبيع است و قصد واقعي آنان تمليك منفعت نيست، بنابراين در اجاره به

صـورت اقسـاطي از    بيعي كه در آن ثمن معاملـه بـه   اقصد واقعي طرفين بيع است منته
همان  شود بها پرداخت مي بنابراين مبالغي كه تحت عنوان اجاره .شود خريدار دريافت مي

بنـابراين اجـاره   . شـود  عقد بيع منعقد مـي  ،اقساط ثمن است كه با پرداخت آخرين قسط
برخـي از نويسـندگان    .شرط تمليك با توجه به قصد واقعي طـرفين عقـد بيـع اسـت     به

 اجـاره  آنـان  ياصـل  قصـد  بلكـه  ندارنـد  بيع قصد اصالً متعاقدان اوقات يگاهمعتقدند كه 
 ).178 ، ص4، ج1998سنهوري، ( است عيب ديق با همراه
شود كـه پـس از پايـان اجـاره،      شود و در آن شرط مي اي منعقد مي قرارداد اجاره ـ ج

                                                           
1. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/. 
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مـوجر هنگـام   . عـين را بـه ملكيـت خـود درآورد     گر مستأجر طالب عين مستأجره باشدا
 زا نظـر  صـرف  قرارداد ناي. دكن انعقاد اجاره، ايجاب خود را نسبت به انتقال عين اعالم مي

 جـه ينت شـرط صـورت   به اي و باشدمستأجر  انتخاب به منوط آن در تيمالك انتقال نكهيا
، 1ج، 1378كاتوزيـان،  ( اسـت  همشـاب  عقـود  از زيمتمـا  و مسـتقل  ينهـاد  ،شـود  منتقل
از مصـاديق عقـود    تـوان  ينمـ  را كيـ تمل شـرط  بـه  اجاره ،تفسير نيا يمبنا بر ).80 ص

اي قراردادهاي مختلفـي در راسـتاي انجـام يـك      زيرا در عقود زنجيره ؛اي دانست زنجيره
شرط تمليـك ابتـدائاً قـرارداد اجـاره اسـت كـه        اجاره به ،حقيقت در. شود عقد انجام مي

 ،اينكه هدف از قـرارداد اجـاره   شود نه به عقد بيع مي محض تحقق شرط نتيجه تبديل به
تا وقتي كه شرط مـذكور   اعقد بيع است منته واقع از ابتدا هدف انعقاد در. عقد بيع باشد

 .صورت شرط نتيجه حاصل نخواهد شد در عقد اجاره محقق نشده باشد عقد بيع به
 در دوازدهــم دوره در ياســالم كنفــرانس ســازمان بــه وابســته ياســالم فقــه مجمــع
 مدت طول در كه كرده مقرر كيتمل شرط به اجاره رامونيپ) ق1421( يسعود عربستان
 مجمـع  نيـ ا. شود يم يجار عيب احكام ن،يع كيتمل هنگام در و اجاره عقد احكام اجاره،
 نيعـ  كيـ تمل به يمنته خود خودبه و ديجد عقد انعقاد بدون اجاره عقد كه كند يم اعالم

 السـالوس، ( دانـد  يمـ  نامشروع را آن ديجد يانشا بدون و شود ينممستأجر  بهمستأجره 
 منفـك  و مستقل عقد دو از كيتمل شرط به اجاره مجمع، نظر اساس بر ).608 تا، ص بي
 قيمصـاد  از و اجـاره  و عيب از يا زهيآم را آن توان ينم و شده ليتشك) بيع و اجاره( هم از

 و هبـه  شـرط  با اجاره چون زين را يگريد يها صورت ،مجمع البته. پنداشت مركب عقود
 .كند يم اعالم زيجا فعل شرطصورت  به عيب با همراه اجاره

اي تفـاوت اساسـي داشـته     رسد كه اجاره به شرط تمليك با عقود زنجيـره  به نظر مي
واقع مقصود بيع است و با پرداخت اقسـاط بيـع،    شرط تمليك در زيرا در اجاره به ؛باشد

ملكيـت   خود بدون اينكه محتاج بـه ايجـاب و قبـول ثـانوي باشـد بـه       ملك مزبور خودبه
بايست بعد از اتمام مدت اجاره مجدداً  مقصود اجاره بود مي واقع اگر در. آيد خريدار درمي

واقـع يـك عقـد     ديگـر در  طـرف  از. كردند مي ءخريدار و فروشنده ايجاب و قبول را انشا
آيـد و اگـر ابتـدائاً هـم      وجود نمـي  اي از عقود در راستاي هم به شود و زنجيره منعقد مي

 .واقعي طرفين عقد بيع استواقع قصد  شود در عنوان عقد اجاره منعقد مي با
 انشعاب قرارداد .2ـ4

را  زنـدگي و سـكونت   ،واقع انشـعابات  در. هر ساختمان داراي انشعابات مختلفي است
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 ،سـاز  و بنـابراين يكـي از اقـدامات مهـم قبـل از سـاخت      . سـازد  در ساختمان ممكن مي
جـاري و  ملك با هر نـوع كـاربري اعـم از كـاربري ت    . درخواست انشعابات ساختمان است

انشـعابات سـاختمان شـامل    . اداري و كاربري مسكوني نياز به انشـعابات سـاختمان دارد  
بـراي  . انشعاب گاز و انشعاب برق و يك نياز حياتي يعنـي انشـعاب آب و فاضـالب اسـت    

و  يـك از انشـعابات سـاختمان بايـد بـه شـركت مربوطـه مراجعـه كـرد          درخواست هـر 
آنچـه در   1.تا بتوان از خدمات آن اسـتفاده كـرد   مودنرا با شركت مزبور منعقد  قراردادي

كند گرفتن امتياز استفاده از انشعابات مـذكور ماننـد آب و    قرارداد انشعاب تحقق پيدا مي
سـري خـدمات نيـز     برق و تلفن است كـه البتـه بـراي اسـتفاده از امتيـازات مزبـور يـك       

سـتفاده از انشـعابات   مربـوط بـه ا  زيـرا بسـياري از مـوارد     ؛شـود  مشـتركين داده مـي   به
تخصص متخصصان ادارات آب و فاضالب، اداره برق و اداره گاز است و مهندسان آنهـا   در
دليـل   همـين  بـه . معرض اسـتفاد مشـتركان قـرار دهنـد     توانند انشعابات مزبور را در مي
 نظـرات  قراردادها و عقود ريسا بر آن تطبيق امكان و قرارداد نيا يحقوق تيماه رامونيپ

 قـرارداد  نيـ ا كـه  يا گونـه  به است آن بودن يبيترك هينظر كي. است شده ابراز يمختلف
 يرأ كيـ  در مصـر  محـاكم  از يكـ ي. ديـ آ شـمار  به اءياش اجاره و عمالاَ اجاره از يا زهيآم
 اسـاس  نيهمـ  بـر  و دانسـته  عمالاَ  اجاره قيمصاد از را قرارداد نيا) 1927 سال( يميقد
 ناصـيف، (د كـر  رد بـود  قطـع  يو يتلفنـ  ارتباط كهرا  يمشترك جانب از دي وضع ايدعو

زيـرا   ؛رسد كه چنين چيزي صحيح نباشـد  البته به نظر مي). 48و  47 صص ،1ج، 1997
در قرارداد انشعاب هدف اصلي استفاده از آب، برق و گاز و ساير انشعابات است و اعمـالي  

ايـن امتيـازات    راسـتاي دسترسـي مشـتركين بـه     گيرد در كه توسط مهندسان انجام مي
انعقاد قـرارداد انشـعاب، مؤسسـه موظـف اسـت تمـام كارهـاي متفرقـه          واقع با در. است
راستاي دسترسي افراد براي استفاده از انشعاب را انجام دهد و بابـت ايـن نـوع كارهـا      در

. نهايـت يـك قـرارداد وجـود دارد     شـود و در  مشتركين بسـته نمـي   اي با قرارداد جداگانه
ه اجـار  نه و دندان يم اعمال  اجاره قيمصاد از تاًيماه را قرارداد نيا زين انانحقوقد از برخي

 ليوسا و ابزار نوع تا دارند نظر خدمات ارائه يچگونگ به شتريب قرارداد نيطرف رايز ء؛اياش
 ).572 ص ،1ج، 1385كاتوزيان، ( انتفاع مورد

 مـالك  و مبنـا  را نيمتعاقـد  مشـترك  قصـد  ديـ با كـه  اسـت  نيا رسد يم نظر به آنچه
 اجـاره  ديبا را قرارداد دارد يجوهر و ياصل  جنبه خدمات ارائه اگر اساس نيهم بر. داد قرار

                                                           
1. https://kilid.com/mag/architecture/maintenance-reconstruction/21441. 
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  چهـره  انتفـاع  مـورد  ليوسـا  و ابـزار  نوع چنانچه اما ،)نترنتيا خطوط مانند( دانست عمالاَ
 صـورت  نيـ ا ريـ غ در و گرفت نظر در ءاياش  اجاره ديبا را قرارداد باشد داشته ييغا و ياساس

اينكـه قراردادهـاي    ، يـا قراردادهاسـت  ريسـا  از زيمتمـا  و مسـتقل  يعقـد  قرارداد، نوع نيا
. داد اسـتناد قـرار   عنوان نهاد مستقل مورد را جزء عقود زنجيرهاي دانست و آن را به مزبور
مورد برخـي از اعمـال حقـوقي     اي در كه در بسياري از كشورهاي از عقود زنجيره طور همان

نيـز حقـوق تجـارت     گـرفتن از فقـه و   تـوانيم بـا الهـام    كنند ما نيز مي استفاده مينوظهور 
 .ريزي كنيم را پي رسميت بشناسيم و قواعد خاص آنها نوع قراردادها را به المللي اين بين

 ياعتبار كارت .2ـ5
تـرين   عنوان ابزاري نوين در پرداخت الكترونيكـي، يكـي از متـداول    كارت اعتباري به

ها بر اساس مقررات خـاص كـارت بانـك ويـژه يـا       اين قبيل كارت. بانكي است هاي كارت
اي صادر شده اسـت كـه دارنـده كـارت بـا دريافـت سـقف         گونه به يساير تنظيمات بانك

موجـودي حسـاب    ها و مؤسسات مالي و اعتباري، بـدون اتكـا بـه    اعتباري معين از بانك
نيـاز خـويش،   كـاال و خـدمات مورد   پرداخـت بهـاي   هخويش و ارائه پول فيزيكي، مجاز ب

زارع و ( دباشـ  بنابر نوع كـارت اعتبـاري مـي    هاي كارتخوان و يا اينترنت طريق دستگاه از
 .)79 ، ص1388، پور الفت

گذشـته   شود كـه از  عقود معين به آن دسته از عقود گفته مي حقوق مدني،بر اساس 
قــوانين مـدني اســت و در  ي در ميـان افــراد متـداول بــوده و داراي آثـار و احكــام خاصـ    

باشند؛ مانند عقد بيع، اجاره و  هاي حقوقي گوناگون داراي نام و تعريف خاص مي سيستم
يك از عقود معين مندرج در قـانون مـدني    هاي اعتباري با هر براي تطبيق قرارداد كارت

تـرين   مهـم . ايران، نياز به بررسي وجوه اشتراك و افتراقي است كه ميان آنان برقرار است
حقوقـدانان  . عقـود قـرض، ضـمان، وكالـت، حوالـه و جعالـه اسـت       عبـارت از  اين عقـود  

 آن ليـ تحل ،اتيـ نظر نيـ ا از يكـ ي .دارنـد  نظـر  اختالف كارت اعتباري تيماه فيتوص در
 و كـارت   دارنـده  بـا  صادركننده  مؤسسه  رابطه كه نحو نيبد باشد يم مركب عقد قالب در

 كـه  يصـورت  بـه  ميكنـ  ليتحل يمختلف و متعدد عقود به را كارت  دارنده با قرارداد طرف
، 1384 نيـا،  حكمـت (د باشـ  عقـد  چنـد  از ي مركبا زهيآم ياعتبار كارت قيطر از معامله
 صـادركننده،  يعنـ ي قـرارداد  طـرف  سـه  يحقوق  رابطه هم سندگانينو از يبرخ ).68 ص

 كـه  بيـ ترت نيـ ا بـه  نـد ا دانسته حواله و قرض عقد از يا زهيآم را كارت  رندهيپذ و دارنده
تعهـد   و دهد يم قرض بانك به را خود پول مؤسسه، اي بانك نزد حساب افتتاح با يمشتر
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 را كـارت   رنـده يپذ كـار  نيـ ا بـا  و كند يداريخر قرارداد طرف يتجار مركز از كه كند مي
 ).52 ، ص1383 موسويان،(دهد  مي حواله بانك به بها افتيدر يبرا

 مؤسسـه  ايـ  بانك جانب از كارت صدور اوالًكه  گفت توان يم ليتحل نيا نقد در كنيل
 مؤسسـه  انيـ م يحقـوق   رابطـه  كـه  سـت ين نقـد  وجـه  يمبلغـ  پرداخـت  برابر در همواره

 كـه  دارد وجـود  امكـان  نيـ ا بلكـه  ،شود ليتحل قرض عقد به كارت  دارنده و صادركننده
 كننـده  صـادر  اريـ اخت در و كرده صادر را يكارت يوجه افتيدر بدون صادركننده  مؤسسه

 دارنـده  از را اعتبـار  مـورد  مبلـغ  مشخص، يزمان مدت در و توافق به توجه با و دهد قرار
 زيـ ن حالـت  همـان  در ثانيـاً . باشـد  گرفته قرض يو از را يمبلغ ابتدا آنكه يب كند افتيدر

 ؛حوالـه  و قـرض  از يبيترك نه و است هيشب حواله عقد به ليدخ عنصر سه يحقوق  رابطه
 شـخص  و عليـه  محـال  صـادركننده   مؤسسـه  و ليـ مح حالـت  نيـ ا در كارت  دارنده رايز

 نيبنـابرا . اسـت  حوالـه  دارد دربـر  را رابطـه  سه نيا كه يعقد و است محتال كننده قبول
در اين موارد كـه مبتنـي بـر    . دانست حواله و قرض از يبيترك را ياعتبار كارت توان ينم

تغيير آن و يا تبديل آن به عقد مركب و ساير عقـود  قواعد سنتي حقوق ماست، نيازي به 
اي جايگـاه خـاص خـود را دارد و بيشـتر در مـواردي كـه قواعـد         عقود زنجيره. باشد نمي

 .باشد قابل استفاده مي تنيازهاي جامعه نيس يحقوقي پاسخگو
 يكار مقاطعه .2ـ6

اسـتفاده قـرار    ساز مـورد  و در زمينه ساخت يكي از قراردادهاي پركاربردي كه عموماً
 پـول  برابـر  در كـاري  انجـام  معنـاي  به كاري مقاطعه .است كاري مقاطعه قرارداد گيرد مي

 يـا  پيمانكاري قرارداد. باشد مي نيز پيمانكاري با مترادف خود مفهوم اين كه است معيني
) كارفرمـا (دهنده  مقاطعه آن موجب به كه است قراردادي نيز كاري مقاطعه قرارداد همان

شخص حقيقـي   مشخص را به تبرابر وجه معين در مد شرايط معين و در انجام عملي با
 اجـاره  قواعـد  مـوارد،  شـتر يب در و 1دكن واگذار مي) پيمانكار(كار  نام مقاطعه يا حقوقي به

 ساخت يبرا الزم مصالح و مواد هيته قراردادها از يبرخ در اما شود، يم اجرا آن در عمالاَ
 نيـ ا. رديپـذ  يمـ  صـورت  آن مقابـل  در بهـا  پرداخت و است كار مقاطعه  عهده بر زين كاال

 قيمصـاد  از زيـ ن يامـروز  دهيـ چيپ يكـار  مقاطعـه  يقراردادهـا  انواع از يبرخ و قراردادها
 و مـواد  هيـ ته از يبـ يترك يكـار  مقاطعه يقراردادها امروزه. است اي ود زنجيرهعق مشتبه

                                                           
1.  



 ... )هاي قراردادي شبكه( اي بررسي تحليلي ماهيت و آثار عقود زنجيره   1399 زمستان، 104قضاوت، شماره فصلنامه 
 

140 

 متعـدد  عقـود  آثـار  و اسـت ...  و حفاظـت  ،يگـذار  هيسـرما  كـاال،  ساخت ل،يتحو مصالح،
 كــه آنــان. شــود يمــ مالحظــه آنهــا در اجــاره و جعالــه عــه،يود وكالــت، بيــع، ليــقب از

 :اند دسته دو دانند يم مركب يعقد ت،يماه در را يكار مقاطعه
 سـاخت  از بعد و شود اجرا يكار مقاطعه قواعد ابتدا كه اند كرده شنهاديپ يبرخ ـ الف

 عقـد  سـپس  و يكـار  مقاطعـه  قرارداد ابتدا در يعني ؛شود يجار بيع قواعد كار، ليتحو و
 ابتـدا  در كه است عيب و اجاره از يا زهيآم يكار مقاطعه ،نظر نيا اساس بر. بود خواهد عيب

 ).27 ، ص4ج، 1998سنهوري، ( است بيع سپس و اجاره
 يكـار  مقاطعـه  سپس و عيب ابتدا قراردادكه  معتقدند سندگانينو از يگروه مقابل، در ـ ب
 اجيـر  كـاال  ساخت يبرا كار مقاطعه سپس و رديپذ يم صورت يآت يكاال عيب ابتدا يعني ؛است

 ).139 ، ص1384خرسنديان، ( شود يم
ايشـان بيـان    .انـد  وارد كـرده  ياشـكاالت  نظـر  نيا بهبرخي از حقوقدانان  ،نيا وجود با
 مضـافاً . اسـت  نيمتعاقـد   اراده خالف بر اجاره و عيب به عقد كي كيتفك اوالًكه دارند  مي
 هنگـام  عقـد  تيـ ماه و عـت يطب رايـ ز ؛شود ينم آن تيماه رييتغ موجب عقد كي ياجرا
 ديـ با ديترد موارد در ستين معلوم شود رفتهيپذ هينظر نيا اگر ثانياً. است نيمع آن انعقاد
 مـواد  و مصـالح  ارزش مـوارد  از يا پـاره  در ثالثـاً  .شـود  اجـرا  اشخاص اجاره اي بيع قواعد

. اسـت  زينـاچ  اريبسـ  ،مـواد  يرو بـر  گرفتـه  انجام كار ارزش مقابل در شده گرفته كار به
 ليتبـد  يگـر يد عقـد  بـه  يكار مقاطعه از را عقد تواند ينم مواد هيته صرف موارد نيا در
كـاري جـزء    رسـد كـه مقاطعـه    به نظر مي ).140و  139 ص، ص1384، خرسنديان( كند

شـود كـه مـواد     كار در بسـياري از مـوارد متعهـد مـي     زيرا مقاطعه ؛اي باشد عقود زنجيره
را خريداري كرده و نيز آن را شخصاً يا توسط افراد زيردست خود كه اجيـر ايشـان    اوليه
بـه حمـل بـار     المللي تعهـد  باشند بسازد و همچنين در برخي از موارد در تجارت بين مي
صـورت شـرط ضـمن عقـد در      يدار بهاسكله كشتي يا حتي تحويل در محل اقامت خر تا

چارچوب قواعـد   شده تا عقود مزبور در شود كه همه اين موارد باعث قرارداد گنجانده مي
 .نگيرند و تعريف مستقلي براي خود داشته باشند سنتي حقوق قرار

 اي بررسي آثار عقود زنجيره. 3
ور در قالب عقد در برخي موارد عقود مذك. داراي صور گوناگوني است اي ود زنجيرهعق

واقع اثـر چنـدين عقـد در ايـن نـوع       گيرد ولي آثار آن متعدد است و در واحدي قرار مي
از طرف ديگر، مواردي وجود دارد كه چنـدين عقـد در كنـار هـم     . شود عقود مشاهده مي
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همـين امـر   . وجود آورند يا تعهد واحدي انجـام شـود   گيرند تا عقد واحدي را به قرار مي
را  برخـي آن . رو شـود  اي بـا مشـكل روبـه    ناخت ماهيت عقـود زنجيـره  شده تا ش موجب

دانند و معتقدند كه در اين موارد يك عقد بـه چنـدين عقـد     كنار هم مي چندين عقد در
اي  قالـب عقـود زنجيـره    را عقـد مسـتقل و در   برخـي ديگـر آن  . ديگر تبديل شده اسـت 

بـه   توجـه  بايد باكه اي هم قائل به تفكيك شده و معتقدند  عده ،ميان اين دانند و در مي
اگــر اثــر اصــلي آن انعقــاد چنــدين عقــد در راســتاي  .را توجيــه كــرد اثــر اصــل عقــد آن

را  آمدن يك عقد باشد بايد آن را عقـد واحـدي در نظـر گرفـت و سـاير تعهـدات       وجود به
را كـه   ين نظـر شـايع  چنـد  ،شدن مطلب بنابراين در اين مبحث براي روشن. فرعي دانست

 آن ليـ تحل ،جمله اين نظريات زمينه وجود دارد مورد بررسي قرار خواهيم داد كه از اين در
 .است آن بودن عقد مستقل و متعدد عقود به انحالل عقد، ضمن شرط و ياصل عقد به
 متعدد عقود به اي زنجيره عقد انحالل .3ـ1

 الـى  ينحـل  العقـد  قاعـده « ايـ  »انحـالل  هقاعـد « عنوان تحت يا قاعده هيامام فقه در
توان به چندين عقـد ديگـر منحـل     يك عقد را مي ،طبق اين قاعده بر. دارد وجود »عقود
واقع عقد اصل واحد است و براي گريز از بطالن عقد مذكور اين عقد به چنـدين   در. كرد

 ،شـده  واقـع  آن بر قاعيا و عقد آنچهكه  برخي از فقها معتقدند. شود عقد ديگر منحل مي
 ليـ دل بـه  ايـ  نشود عقد نآ وقوع موجب شروط از يشرط فقدان ليدل به آن از يجزئ اگر

 نسـبت  بـه  معاملـه  صحت به حكم ،باشد طيشرا يدارا گريد يجزئ و آن در يمانع وجود
 شـود  يمـ  آن گـر يد جـزء  بـه  نسـبت  آن بطـالن  و است صحت طيشرا واجد كه يقسمت

رسـد كـه در اينجـا بـراي گريـز از       البته به نظر مي). 144 ص، 3جق، 1413 بجنوردي،(
واقع اين يك قاعده عقلي  بيني شده است و در بطالن عقد است كه چنين راهكاري پيش

بنابراين براي حفظ عقود و اسـتحكام معـامالت،    .داليلي باطل است است و عقد اصلي به
 .كنند در چنين مواردي عقد را در قالب عقود صحيح تفسير مي

 كـه  يطـور  بـه  انـد  گفتـه  سـخن  متعدد عقود به عقد كي انحالل از متعدد موارد در فقها
 ديـ بگو نفـر  دو بـه  يمبلغـ  پرداخـت  بـا  يشخص مضاربه، عقد در اگركه  است معتقد براج  ابن

 مـال  صاحب يبرا يمابق و آنها يبرا سود نصف حالت نيا در ،بود خواهد شما يبرا سود نصف
ق، 1406 بـراج،  ابـن ( اسـت  هـم  از جـدا  عقـد  دو حكـم  در نفـر  دو بـا  واحـد  عقد رايز ؛است
 شـود  فروختـه  يءشـ  دو واحـد  يعقـد  در اگـر كـه   است معتقد زين ييخو اهللا يتآ ).463 ص
 عيـ ب عقـد  حالت نيا در باشد، باطل يگريد فروش و حيصح آنها از يكي فروش كه يا گونه به
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 محقـق  ).5 ، ص1368 خـويي، ال موسـوي ( شـود  يمـ  منحل متعدد عقود به بلكه ستين باطل
ـ  بطـالن  كـه  اسـت  معتقـد  شده باطل آن از يجزئ كه يفضول معامله مورد در يكرك  از يجزئ

 معاملـه  از يقسـمت  بطـالن  و شـده  حاصل رضا رايز ؛شود ينم اجزا ريسا بطالن موجب معامله
ـ قا عقـد  صحت به يو اساس نيا بر. ستين معامله به يرضا رفتن نيب از موجب  از و شـده  لئ
 ).29 تا، ص بي كركي،( است گفته سخن باطل و حيصح عقود به واحد عقد انحالل
 متأخران از يا پاره تنها و اند نكرده يتلق مستقل يا قاعدهعنوان  به را انحالل قاعده فقها

 قاعـده  نيـ ا مـورد  در يمراغـ  رفتـاح يم. اند ساخته مطرح را آن ،استقراء به تمسك قيطر از
 معـوض، ، عـوض : از عبارتنـد  كـه  است ركن شش رندهيدربرگ يا معاوضه هر«: است معتقد

 را بـودن  متعـدد  و وحـدت  تيصـالح  اركـان  نيا از كدام هر .قابل و موجب عقد، طرف دو
 تـوان  ينمـ  ثمـن  تعـدد  صـورت  در و اسـت  مـثمن  تعـدد  موجب ثمن تعدد شك يب دارند،
 صـفقه  تعـدد  يمعنـ  و باشـد  يكـ ي قبـول  جـاب يا و متعاقـدان  گرچها شمرد واحد را صفقه
 رديـ نگ صورت اجزا انيم يا مقابله كه شود مالحظه يا گونه به نيعوض از كي هر كه است آن
ـ  مقابل در نيعوض از يجزئ هر كه شود تصور يا گونه به مقابله اگر و صـورت   بـه  گـر يد يجزئ

 ).200 تا، ص بي مراغي،( »بود خواهد صفقه وحدت صورت، نيا در .رديگ قرار اشاعه
 دوعقـ  كـه  اسـت  نيا اي زنجيره عقود به مربوط مباحث در مزبور قاعده كاربرد  جهينت
 از مسـتقل  و خـاص  احكـام  عقـد،  هر و شده هيتجز يمختلف و متعدد عقود به اي زنجيره

 بـه  نسـبت  مسافران با سرا مهمان صاحب عقود اساس، نيا بر. داشت خواهد را عقود ريسا
 محل، در سكونت به نسبت و عهيود مسافر، ليوسا و البسه به نسبت و بيع ،يخوراك مواد
 و زيمتمـا  آثـار  عقـود،  از كيـ  هـر  و شده منحل متعدد عقود به عقد كي اذل .است اجاره

 كـه  يمختلطـ  عقود كه است معتقد زين سندگانينو از يكي. دارد را عقود ريسا از مستقل
 بروز صورت در و دانست نام يب يعقد توان ينم را شده ليتشك بانام ساده عقود بيترك از

 اميـري ( كرد حاكم شده ليتشك آن از مختلط عقد كه را متعدد عقود قواعد ديبا اختالف
 ).83 ص ،2ج، 1378 مقامي، قائم
  قاعـده  رايـ ز ؛نباشـد  اشـكال  از يخـال  يا شـه ياند نيچنـ  رسد مي نظر به نيا وجود با
 ميتقسـ  خـود  جـنس  از عقـد  چنـد  بـه  عقـد  كيـ  كه است يمورد به ناظر ،عقد انحالل

 عقـد  كيـ  كـه  است يمورد از منصرف و متعدد بيوع به عيب كي انحالل همانند ،شود يم
 ،العقـود  الـى  نحـل ي العقـد  فقهـي   قاعـده  گـر، يد عبارت به. شود منحل متفاوت عقود به
 مبنـا  نيـ ا بـر . ابـد ي ينمـ  انيـ جر شود مي منحل مختلف عقود به عقد كي كه يمورد در
 يمختلفـ  و متعـدد  عقـود  بـه  را مسـافران  بـا  سـرا  مهمـان  صاحبان يقراردادها توان ينم
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 يهنگـام  را عقـد  كيـ  زيـ ن سـندگان ينو از يكـ ي. كرد منحل عهيود و اجاره ع،يب همچون
 و متعـدد  آن مـورد  ايـ  و نفر دو از شيب عقد نيطرف كه داند يم متعدد عقود به هيتجز قابل
 امـامي، ( كرد ميتقو مستقل نحو به بتوان را آن از يقسمت هر كه يطور به باشد هيتجز قابل

در بسياري از موارد عقود متعدد بـراي انجـام يـك عقـد و      طرفي از ).510 ص ،1ج، 1356
واقـع در قراردادهـاي سـاخت كـه در تجـارت       در. گيـرد  تحويل كاالي نهـايي صـورت مـي   

سـتفاده از  منظور از آن تهيه مواد الزم براي ساخت و همچنين ا ،گيرد المللي صورت مي بين
چنـد   توان عقـود مزبـور را بـه    در اينجا نمي. اجير براي ساخت و تحويل كاالي نهايي است

 .رود بين مي بسا عقد اصلي نيز از زيرا با انحالل يك عقد بقيه عقود و چه ؛عقد منحل كرد
 مستقل عقد .3ـ2

بـر طبـق برخـي از    . اي به اشكال مختلفـي تفسـير و تشـريح شـده اسـت      عقود زنجيره
تنهـايي عقـد مسـتقلي محسـوب      اين عقود متمايز از ساير عقود هستند و خود بـه  ،تفاسير

گيرنـد تـا عقـد     اي از قراردادهـا در كنـار هـم قـرار مـي      زنجيره ،طبق اين تفسير. شوند مي
البته نظريات فقهـي نيـز صـحت    . كند را شكل دهند كه هدف خاصي را دنبال مي مستقلي

 و »بـالعقود  اوفـوا « فهيشـر   هيـ آ به توجه با يعقود نيچنو  كنند چنين عقودي را تأييد مي
 مشـهور  تيـ روا و »مـنكم  تـراض  عـن  ةتجار تكون أن إال بالباطل نكميب أموالكم تأكلوا ال«
 معتبـر  و حيصـح  بر خردمندان يجار رهيس آن، كنار در و »شروطهم عند المؤمنون« ينبو

 سـرا  مهمـان  صـاحب  قـرارداد  ليـ قب از ييقراردادهـا بـه مطالـب مـذكور     توجـه  با .هستند
 يا زهيـ آم اگرچه ييمايهواپ يها شركت با مسافران يقراردادها ،يشبان يقراردادها مسافران، با
 .شوند احكام خاص خود را دارند و يك عقد مستقل محسوب مي ،هستند عقد چند از

بررسـي قـرار    اي را تحت عنوان عقود مركب مـورد  عقود زنجيره ،برخي از حقوقدانان
داراي ابعـاد متعـددي هسـتند و     وعقدي واحد  ،ايشان معتقدند كه عقود مركب. ندا هادد

ثانيـاً   .شـود  اوالً ظاهراً يك عقد منعقد مـي : آن سه عنصر الزم استتشكيل و  براي انعقاد
يك تعهدات نيز نسبت به سـايرين   آيد و ثالثاً هر وجود مي چندين تعهد در عقد واحد به

را  ايشان همچنـين عقـود مركـب    ).331 ، ص1384 لنگرودي، جعفري(مستقل هستند 
كنـار هـم    واقـع دو عقـد در   دسته اول عقود هستند كه در: كنند دو دسته تقسيم مي به

جعفـري  (آورد  بـار مـي   گيرد و دسته دوم عقد واحد كه تعهـدات مختلفـي را بـه    قرار مي
كور تفـاوت قائـل   حالـت مـذ   برخي از حقوقـدانان ميـان دو   ).135 ، ص1378لنگرودي، 

واقع تعهد  طرفين قصد انعقاد يك عقد را دارند و در ،اند و معتقدند كه در حالت اول شده
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 عقـود  از يا زهيـ آمرسـد   كـه بـه نظـر مـي     مضاربهمانند عقد  ،آمده متعدد است وجود به
كـه   است طلب انتقال و نيد انتقال از يبيترككه  حواله اي و است اجاره و جعاله شركت،

آمده متفـاوت اسـت و چنـدين     وجود اينجا قصد انعقاد يك عقد است ولي تعهدات به در
طرفين نيـز قصـد    دوم، حالت در اما .گيرد راستاي انجام يك عقد صورت مي عمل كه در

ولـي بـراي اينكـه     واقع عقود متعـدد هسـتند   در. دارند ءانعقاد چندين عقد را با يك انشا
كننـد كـه    گيرد عقود متعهد را به يكديگر ضميمه مينحو احسن انجام  تعهدات مزبور به

 بـه  نسـبت  كه ابدي مي انيجر يعقد قواعدحالت برخي از حقوقدانان معتقدند كه  اين در
نظـر ايشـان    ).55و  54 ص، صـ 1ج، 1385كاتوزيـان،  ( باشـد  داشـته  يبرتـر  عقود ريسا

 عقـود  زيـرا  ؛صحيح نيسـت  ليتحل نياگرفته است و برخي معتقدند كه  انتقاد قرار مورد
موردي است كـه طـرفين قصـد     اول  دسته: كرد ميتقس دسته دو به توان يم را اي زنجيره

هـم   انعقاد دو عقد را دارند كه در اين صورت آنچه تحقق يافته اسـت دو عقـد جـداي از   
در آنها طرفين قصـد   كه يعقود دوم  دسته اما. يك از عقود جاري است است و احكام هر

خواهنـد عقـد واحـدي را منعقـد كننـد تـا        بلكـه مـي   عقـد متفـاوت را ندارنـد    انعقاد دو
 انتقـال آن طـرفين قصـد    مثالً عقدي را فرض كنيد كـه در . مقاصدي كه دارند برسند به
 يحـالت  نيچنـ  در برخـي از حقوقـدانان   .را دارنـد  خدمات  ارائه قصد هم و منافع و انياع
 دو هـر  ياختصاص قواعد با مستقل عقد دو را عقد نكهيا يكي: اند كرده شنهاديپ حل راه دو
 اقـوى  دوم حـل  راه صورت، نيا در كه باشد جداگانه يعقد كي نكهيا اي و ميكن ليتحل عقد
 يدارا كـه  انـد  كرده قصد مطلوب وحدتصورت  به را جامع عنوان كي نيمتعاقد رايز است؛
 دانسـت  آن فـروع  از و تـابع  را آنهـا  از يكـ ي تـوان  ينمـ  كـه  يطـور  بـه  است يمتفاوت آثار

زيرا همـواره   ؛تر باشد رسد كه اين تحليل صحيح به نظر مي). 142 ، ص1384خرسنديان، (
شـود   ظاهر منعقد مي عقدي كه در ،در بسياري از موارد. قصد واقعي طرفين بنگريم بايد به

بـل يـك   مقا فرزنـدش در  مثالً پدري خانه خـود را بـه  . قصد واقعي طرفين متفاوت است با
 .واقعي طرفين هبه است نه عقد بيعدر اينجا معلوم است كه قصد  .فروشد خودكار مي

رسد عقودي كه در اينجا فقهـا و حقوقـدانان    با توجه به مطالبي كه گفتيم به نظر مي
اي بـا عقـود مركـب     كـه عقـود زنجيـره    حالي در ،اند مقصود عقود مركب است ذكر كرده
واقـع چنـدين عقـد     در. آيـد  وجـود مـي   از تركيب چند عقد به ،عقود مركب. تفاوت دارد

گيرند و اين در حالي است كـه در عقـود    كنار يكديگر قرار مي احكام و آثار خاص خود در با
شـدت   وجود بياورند كـه بـه   آيند تا عقد واحدي را به پي هم مي چندين عقد در ،اي زنجيره

از عقود  اصوالً انحالل يكي. شوند سوب ميواقع يك عقد مح يكديگر وابسته هستند و در به
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آوردن  وجـود  زيرا قصد طرفين از انعقاد اين عقـود بـه   ؛شود به انحالل عقد اصلي مي منجر
در كـه  برخي از حقوقدانان نيز بر همين بـاور هسـتند و معتقدنـد    . عقد كامل و نهايي است

يـك از عقـود    الل هـر اي مقصود اصلي و نهايي يك عقد واحد است و بـا انحـ   عقود زنجيره
 ).448 ، ص1393عاريان و ترابي، ش(ممكن است عقد اصلي نيز منحل گردد 

 ياصل اثر به توجه با عقد ليتحل .3ـ3
اي بيان شده است تحليـل آن   زنجيره عقود يحقوق آثار رامونيپ كه ييها ليتحل  زمره از

اي  عقود متعددي كـه در عقـود زنجيـره    ،مطابق اين تحليل .به اثر اصلي عقد است توجه با
چراكـه   ؛كـرد  عنوان عقـد واحـد يـاد    واقع يك عقد هستند و بايد از آنها به دارند در وجود
راسـتاي عقـود    درپي كه در واقع قصد طرفين ايجاد يك عقد واحد است و ساير عقود پي در

آن عقـد اصـلي   راستاي تحقق هدف اصلي كه همان ايجـاد   شوند تماماً در اصلي منعقد مي
ساير عقود و تعهدات را تعهد فرعي و يا شرط ضـمن   ،در اين تحليل. آيند وجود مي است به

 .شوند اند كه تابع عقد اصلي است و عقود مستقلي محسوب نمي عقد دانسته
اي احكـام، شـرايط و ماهيـت خـاص خـود را دارد و       عقود زنجيـره  ،بر طبق اين تحليل

شده از چنـد عقـد دانسـت،     ود مركب يا يا عقد مستقل تشكيلعنوان عق را به توان آن نمي
اثر عقد اصلي توجه كرد و ساير تعهدات را فرعي و شـرط ضـمني    بلكه در اين موارد بايد به

 سـندگان ينو از برخي. دانست كه بيشتر جنبه فرعي دارد و عقد اصل يك عقد بيشتر نيست
نـد كـه ايـن عقـود بايـد      معتقد دارد وجـود  اي زنجيـره  دوعق در كه يمتعدد عقود مورد در
به اثر اصلي آن مورد بررسي قرار گيرد و ساير تعهدات با توجه به آثار حقـوقي كـه    توجه با

كـه   كـدام  هـر  شـده،  ارائه خدمات و كاالها نيب در بنابراين. دانست عقد ضمن شرط دارند
، 1385 شـهيدي، ( دانسـت  عقـد  ياصـل  موضوع توان مي را آن باشد تر ياساس و تر مهم عرفاً
عقد اصـلي را قـرارداد اجـاره     سرا مهماندر قرارداد  ،مطابق اين ديدگاه ).113و  112 صص

گذاشـتن   امانـت  قبيل خريد وسايل موردنياز مسافر و همچنين بـه  دانست و ساير موارد از
 ).212 ، ص1371 خاوري،( كرد ليتحل عقد ضمن شرط قالب در را وسايل ايشان

 دوعقـ  ن نيز بـر همـين بـاور هسـتند و ايشـان نيـز معتقدنـد كـه        برخي از حقوقدانا
 احكـام  و كرد ريتفس دارد يجوهر و ياساس  جنبه كه يعقد به توجه با ديبا را اي زنجيره

 ).99 ص ،1ج، 1385كاتوزيـان،  ( كـرد  يجـار  را عقـد  آن بـه  مربوط ياختصاص قواعد و
 را عقـد  و دانسـته  زيمتمـا  را عمـل  عنصـر  ،قـرارداد  نيا در زين مصر يها دادگاه از برخي
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 رد را ازتيح استراداد و مشترك تيوضع اعاده يدعوا و پندارند يم اشخاص اجاره اًتيماه
 ).47 ، ص1997، ناصيف( ندا هكرد

 اسـت  رفتـه يپذ را نظـر  نيـ ا زيـ ن نيـ و 1980 مصوب كاال يالملل نيب عيب ونيكنوانس
 و هيـ ته منظـور  به منعقد يقراردادها ـ1«: دارد يم مقرر ونيكنوانس 3  ماده كه يطور به

 نكـه يا مگـر  ،شـوند  يمـ  محسـوب  عيـ ب شـوند  ديـ تول ايـ  سـاخته  ديبا كه ييكاال تدارك
 هيـ ته را كاالها آن ديتول اي ساخت يبرا الزم مواد  عمده قسمت كند تعهد دهنده سفارش

 كه يطرف تعهدات اعظم قسمت آنها در كه ييقراردادها مورد در ونيكنوانس نيا ـ2 .كند
  مـاده  ».شود ينم اعمال باشد گريد خدمات اي كار يروين  هئارا بر ناظر كند يم هيته را كاال

 كـه  يا گونـه  به داده قرار تيتبع مورد را مبنا نيا زين لبنان عقود و موجبات قانون 6582
 و باشـد  قـرارداد  ياصـل  موضوع دهد يم ارائه را آنها سازنده كه يمواد اگر« :دارد يم مقرر
 1».استصناع عقد نه و است عيب) عقد حالت نيا در( باشد) يتبع( يفرع تنها عمل
 و عقـود  يحقوق تيماه ليتحل و ريتفس در اوالً رايز ؛باشد ياقو نظر نيا رسد يم نظر به

 در نيعـ  تيـ مالك مثالطور  به .است نظروردم عقد انعقاد از نيمتعاقد يئغا هدف قراردادها
 عقـود  در .هسـتند  عقـود  نيا انعقاد اهداف زمره از اجاره عقد در منفعت تيمالك و عيب عقد

 و ييمـا يهواپ شـركت  بـا  مسـافران  قـرارداد  ،ييسـرا  مهمـان  قرارداد همچون زين اي زنجيره
 لحـاظ  مـورد  عقـد  يجـوهر  اثر و عقد انعقاد از نيمتعاقد ياصل هدف ،يكار مقاطعه قرارداد
 عقـد  ياصل اثر نيهم اگر چراكه ؛شود يم انگاشته يتبع و يفرع ،موارد ريسا و رديگ يم قرار
 عقـود  ريتفسـ  ،نيبنـابرا  .داد خواهـد  دسـت  از را شيخـو  تيخاص ،عقد شود گرفته دهيناد

 و عـت يطب بـا  بلكـه  ،دارد مطابقت نيمتعاقد قصد با تنها نه آن ياصل اثر يمبنا بر اي زنجيره
 مالحظـه  عقـود  ريسـا  آثـار  نيمعـ  عقـود  از يبرخـ  در اًيـ ثان .ندارد يمنافات زين عقد تيماه
 شـود  آن بودن يبيترك موجب تواند ينم عقد كي در گريد عقود آثار وجودواقع  در. شود يم
 .است آن آثار ريسا به عقد ياصل اثر رديگ يم قرار لحاظ مورد تينها در آنچه و

 
  

                                                           
 عيـ ب هناك كلن فرعا اال العمل كني لم و العقد في األصلي الموضوع هي الصانع يقدمها التي المواد كانت اذا.. . .1

 .استصناعه ال
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  نتيجه
 :كرد يريگ جهينت گونه نيا توان يم نوشتار نيا در شده مطرح مباحث از

 متفـاوت  عقـد  چنـد  از يا زهيـ آم و مختلف و متعدد آثار يدارا واحد يعقد اگر ـ الف
 را آثـار  ريسـا  و لحاظ مورد را آن يجوهر و ياصل اثر ديبا آن يحقوق آثار ليتحل در باشد
 ،اي زنجيـره  عقود بر حاكم قواعد نييتب منظور به گر،يد عبارت به. پنداشت يتبع و يفرع
 و عقـود  چراكـه  ؛كـرد  اعمـال  را اسـت  ياصـل  اثـر  واجـد  كه يعقد به مربوط قواعد ديبا

 عقـد  چند از يا زهيآم را يعقد توان ينم و هستند ثابت و كساني يتيماه يدارا قراردادها
 را يتعهـد  تـوان ن و باشـند  ختـه يآم هـم  در متفاوت تعهدات كه يصورت در اما. پنداشت

 مسـتقل  عقـد  تحقـق  به لئقا ديبا دانست، يفرع را گريد يتعهدات و ياصل تعهدعنوان  به
 عقـد  نيـ ا آثـار  و تيماه نهيزم در صورت، نيا در. شد يمدن قانون 10  ماده چارچوب در
 و ديرسـ  مناسـب   جـه ينت بـه  قراردادهـا  يعموم قواعد و نيطرف  اراده ليتحل با ستيبا يم

 .كرد استنتاج را مغابنه بر يمبتن و يا معاوضه عقود در غرر نبودن مانند ياحكام
 حاصـل  جـه ينت نيـ ا شده ذكر اي زنجيره دوعقعنوان  به كه يقيمصاد يبررس در ـ ب

؛ اي زنجيـره  عقـود  از نـه  و اسـت  اجـاره  عقـد  قيمصاد از سرا مهمان يقراردادها: شود يم
 از استفاده و سرا مهمان در مسافر سكونت عقد نيا انعقاد از يجوهر و عمده هدف چراكه
 يفرعـ  و يتبعـ   جنبه) مسافر لوازم عيتود و يخوراك مواد ديخر( موارد ريسا و است مكان
 ايـ  و باشـد  نداشـته  ارياخت در يلوازم اًاساس مسافر كه دارد وجود احتمال نيا رايز ؛دارند
. دارد را سـرا  مهمـان  در اقامت قصد صورت، هر در يول ،نكند يخوراك مواد ديخر به اقدام
خرسنديان ( كرد يجار را آن قواعد و پنداشت ءاياش اجاره قيمصاد از را عقد نيا ديبا لذا

 .)108 ، ص1390، و شينور
 سـفارش  قـرارداد  بـودن  يبيترك  هينظر گفت توان يم مجموع دررسد  ـ به نظر مي ج
تـوان چنـين    مـي  شده ادي يلدال به توجه با زيرا؛ است رشيپذ قابل كار و مقاطعه ساخت

دهـد   نيست و تمامي اعمـالي كـه انجـام مـي     عتگر وكيل خريدارننتيجه گرفت كه اوالً ص
بـه اطاعـت از    كـدام از مـوارد مكلـف    دهد و در هـيچ  ياراده و اختيار آزاد خود انجام م با

ثانياً شخصـي  . شود شده را مالك مي نهايت كاالي ساخته خريدار نيست و خريدار نيز در
گيرنـده نيـز    زيـرا سـفارش   ؛كند لزوماً اجير خريدار نيست را قبول مي كه سفارش ساخت

را كـارگران مزبـور انجـام     است داراي كارگاه و چندين كارگر باشد كه كار ساخت ممكن
كه كاالي مزبور ساخته نشده و تحويل خريدار نگرديده، مالكيـت   زماني ثالثاً تا. دهند مي
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ســاخته همچنــان  شــده و همچنــين كــاالي نيمــه بــه مــواد خريــداري صــنعتگر نســبت
عقـود   شـرط تمليـك بـا    تبـاري و اجـاره بـه   رسد كه كـارت اع  نظر مي اما به. پابرجاست
واقع مقصود بيع  شرط تمليك در زيرا در اجاره به ؛دناي تفاوت اساسي داشته باش زنجيره

خود بـدون اينكـه محتـاج بـه ايجـاب و       بيع ملك مزبور خودبه ،پرداخت اقساط است و با
بايسـت   واقع اگر مقصود اجاره بـود مـي   در. يدآ ملكيت خريدار درمي قبول ثانوي باشد به

كردنـد و   مـي  ءاز اتمام مدت اجاره مجدداً خريدار و فروشنده ايجاب و قبـول را انشـا   بعد
آن جـاري اسـت و جـزء عقـود      واقـع احكـام حوالـه بـر     همچنين كارت اعتباري نيـز در 

كه چنـدين عقـد    باشد اي اين رسد وجه تمايز عقود زنجيره نظر مي به. اي نيستند زنجيره
تـرين   وجود بياورنـد كـه مهـم    نهايت عقد واحدي را به هم متصل شده و در زنجيروار به

شـدن،   منتفـي  يـا  نقض كم احتمال اجرا، طوالني مدت آنها، متقابل ويژگي آن وابستگي
 بعضـاً  و مـرتبط  اهـداف  داشـتن  بـودن،  چندضلعي قراردادها، بودن نسبي اصل با چالش
 .    بين مجموعه قراردادهاي مرتبط است اقتصادي وحدت و واحد

  



 ... )هاي قراردادي شبكه( اي بررسي تحليلي ماهيت و آثار عقود زنجيره   1399 زمستان، 104قضاوت، شماره فصلنامه 
 

149 

 منابعفهرست 
 فارسي )الف

 .1356 اسالميه، چاپ ششم، ،1ج ،مدني حقوق  ؛حسن سيد امامي، .1
 .1378 دادگستر، ،2ج ،حقوق تعهدات ، عبدالمجيد؛مقامي قائم اميري .2
 .1387 دانش، گنج ،المدونه يمدن نيقوان در اساس ؛محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر .3
 .1378 دانش، گنج ،ارتقا و انديشه ؛محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر .4
 .1384 دانش، گنج ،حقوق علم قيتحق روش در مقاله صد ؛محمدجعفر ،يلنگرودي جعفر .5
 .1392، گنج دانش، دوم، چاپ شناسي فرهنگ عناصر ؛محمدجعفر ،يلنگرودي جعفر .6
 .1378 دانش، گنج ،1ج ،حقوق ينولوژيترم در مبسوط ؛محمدجعفر ،يلنگرودي جعفر .7
 .1371 اسالمي، بانكداري مؤسسه دوم، چاپ ،بانكي حقوق ؛محمودرضا خاوري، .8
و  مطالعـات  مؤسسـه  اول، چـاپ  ،تعهـدات  حقـوق  ؛ترابـي  ابراهيم و ابراهيم شعاريان، .9

 .1393دانش،  شهر هاي پژوهش
 .1385 مجد، پنجم، چاپ ،تعهدات و قراردادها ؛ تشكيلمهدي شهيدي، .10
 .1378 انتشار، سهامي شركت  چاپ هفتم، ،1ج ،)معين عقود(مدني   حقوقكاتوزيان، ناصر؛  .11
 .1385 انتشار، شركت سهامي چاپ هفتم، ،1ج ،قراردادها عمومي قواعدكاتوزيان، ناصر؛  .12
 عربي )ب
 .ق1406 قم، اسالمي، نشر مؤسسه االول،  الجزء ،المهذب ؛عبدالعزيز براج،  ابن .13
 .ق1413 قم، اسماعيليان، مطبعه الثالث،  الجزء ،الفقهيه قواعد حسن؛ ميرزا بجنوردي، .14
 .ق1427 ،دمشق الفكر، دار ،المعاصره هالمعامالت المالي ؛بهوه ،يليالزح .15
 .تا بي قطر، ،االسالمي االقتصاد و المعاصره الفقهيه القضايا موسوعه ؛احمد علي السالوس، .16
 منشـورات ، 4ج ،القـانون المـدني الجديـد   الوسيط فـي شـرح    ؛السنهوري، عبدالرزاق .17

 .م1998 ،نانبال ،روتيب الحقوقيه، يبلحال
، 2چاپ  الحقوقيه، يبلحال منشورات، الجزء االول ،نظريه العقد ؛السنهوري، عبدالرزاق .18

 .م1998 ،نانبال ،روتيب
 .م1995 ان،بنل روت،يب حون،ي مؤسسه ،)العقد األول الجزء( المدني قانون ي؛مصطف العوجي، .19
 .تا بي التراث، الحياء البيت آل مؤسسه الرابع، الجزء ،المقاصد جامع حسين؛ بن علي كركي، .20
 .تا بي تهران، سنگي، چاپ ،االصول عناوين ؛ميرفتاح مراغي، .21
 انتشـارات  الخـامس،  الجزء ،المعامالت في الفقاهه مصباح ؛ابوالقاسم الخويي، موسوي .22



 ... )هاي قراردادي شبكه( اي بررسي تحليلي ماهيت و آثار عقود زنجيره   1399 زمستان، 104قضاوت، شماره فصلنامه 
 

150 

 .1368وجداني، 
 .م1997بيروت،  ،1ج الهجره، دار ،التجاريه و المدنيه العقود موسوعه ؛الياس ناصيف، .23
 التين )پ

24. Carbonnier, j.; Droit civil, t, iv, les obligation, 20 ed., puf, paris, 1996. 
25. Teyssie, B.; Les groups de contracts, th, Montpellier, paris, 1974. 

 همقال )ت
 و فقه  مجله ،»اسالمي رويكردي با حقوقي نهادهاي سازي بومي« ؛محمود نيا، حكمت .26

 .1384 دوم، حقوق، سال
ماهيــت عقــد مركــب در فقــه و حقــوق « ؛خرســنديان، محمــدعلي و قــادر شــنيور .27

 .1390، تابستان 4، شماره سوممطالعات فقه و حقوق اسالمي، سال ، »موضوعه
 انسـاني،  علوم  مدرس  فصلنامه ،»بيع و كاري مقاطعه تمايز« ؛محمدعلي خرسنديان، .28

 .1384، 34  شماره هشتم،  دوره
هـاي اعتبـاري در    مطالعه تطبيقي ماهيت حقـوق كـارت  «پور؛  زارع، علي و ثمر الفت .29

، پـاييز و  12، دانشنامه حقـوق و سياسـت، شـماره    »هاي حقوقي ايران و آمريكا نظام
 .1388زمستان 

، »فرانسـه  حقوق مصرفي اعتبارات زمينه در قراردادها وابستگي« ؛عبدالرسول قدك، .30
، 21ــ 22دانشـگاه شـهيد بهشـتي، شـماره      حقوق دانشكده حقوقي تحقيقات مجله

 .1376ـ1377
 سال اسالمي، اقتصاد ،»ربا بدون بانكداري در اعتباري كارت« ؛سيد عباس موسويان، .31

 .1383 چهارم،
 پـنجم،  سـال  بيـت،  اهـل  فقـه   مجله ،»استصناع عقد« ؛محمود شاهرودي،  هاشمي .32

 .1378، 20 و 19  شماره

 جزوه) ث

، »كاربرد عقد استصناع در تخصيص منـابع در عمليـات بـانكي   « ؛نظرپور، محمدنقي .33
 .1390جزوه درسي، 

 سايت) ج

34. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/ 
35. https://kilid.com/mag/architecture/maintenance-reconstruction/21441 



 ... )هاي قراردادي شبكه( اي بررسي تحليلي ماهيت و آثار عقود زنجيره   1399 زمستان، 104قضاوت، شماره فصلنامه 
 

151 

36. https://blog.vakiltik.com 


