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65 چکیده  
یکى از تقسیم بندى هایى که در مورد عقود صورت مى گیرد، تقسیم عقد، به عقد مستمر و یکى از تقسیم بندى هایى که در مورد عقود صورت مى گیرد، تقسیم عقد، به عقد مستمر و 
عقد آنى است. اگر به دنبال سابقه فقهى این تقسیم بندى باشیم باید گفت که فاقد چنین پیشینه 
فقهى است و مانند بعضى از بنیانهاى حقوقى دیگر از حقوق فرانسه وارد قلمرو حقوق ایران 
شده است. هرچند برخى از اساتید حقوق، بر مبناى اصول و قواعد فقهى، تقسیم بندى عقد 
مستمر و آنى را که با فقه امامیه سازگار باشد را معرفى مى کنند اما با تقسیم بندى فرانسوى 

تفاوت بسیار دارد. 
عدم وجود سابقه فقهى و خارجى بودن این تقسیم بندى سبب شده در بین حقوقدانان و عدم وجود سابقه فقهى و خارجى بودن این تقسیم بندى سبب شده در بین حقوقدانان و 
نویسندگان، برداشت ها و تعاریف متفاوتى از عقد مستمر باشد و این تعاریف متفاوت خود، 
سبب عدم وجود وحدت معیار براى تمیز عقد مستمر از آنى شده است، به همین دلیل ما شاهد 
هستیم که در اندك مباحثى که از عقد مستمر وآنى در کتب حقوقى وجود دارد، هرکدام از 

نویسندگان، مبناى متفاوتى براى این تقسم بندى قائل شده اند. 

واژگان کلیدى 
عقد مستمر، عقد فورى، عقد مختلط، تعهدات مستمر، ایقاع مستمر. 
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مقدمه  
به موجب ماده 184 قانون مدنى «عقود و معامالت به اقسام زیر تقسیم مى شوند: الزم، جایز، 
خیارى، منجز و معلق». روشن است که این تقسیم بندى که به اعتبار نحوه رابطه بین موضوع 
حق ومتعلق حق است، همه انواع عقد را در برنمى گیرد؛ زیرا نه تنها شامل عقودى که در قرن 
اخیر معمول شده نیست، بلکه بسیارى از عنوان هاى قدیمى و سنتى نیز درآن نیامده است. یکى 

از این تقسیم بندى ها تقسیم عقد به عقد مستمر و آنى است. 
عقد فورى  عقدى است که به محض انعقاد، اثر آن محقق مى شود و پایان مى پذیرد. هرچند عقد فورى  عقدى است که به محض انعقاد، اثر آن محقق مى شود و پایان مى پذیرد. هرچند 
ممکن است اثر اجراى تعهدات آن موکول به زمانى دیگر بعد از انعقاد عقد شود. نقطه مقابل 
این عقد، عقد مستمر  است که اجراى تعهدات و آثار آن به محض انعقاد ایجاد نمى شود و 

پس از عقد استمرار دارد. 
این ویژگى استمرارىِ تعهدات در عقود مستمر، سؤاالتى را مطرح مى کند، از جمله اینکه آیا 
درج مدت به مانند عقداجاره در تمام عقود مستمر الزامى است؟ ویا اینکه زمان، معیار تمیز 

عقود مستمر ازآنى است؟ 
باتوجه به اینکه هیچ گونه پژوهشى در زمینه عقود مستمر صورت نگرفته و تنها مختصر باتوجه به اینکه هیچ گونه پژوهشى در زمینه عقود مستمر صورت نگرفته و تنها مختصر 
تعاریفى از این عقد، در برخى از کتب حقوقى صورت گرفته است، معیار دقیقى در بین 
نویسندگان حقوقى وجود ندارد و در بین نوشته هاى حقوقى وحدت نظرى در زمینه مصادیق 

این عقد و تفکیک از مفاهیم مشابه آن، دیده نمى شود. 
هدف از این نوشتار، بدست آوردن مفهومى صحیح از عقود مستمر و مشخص کردن معیار 
دقیق براى تمیز آن از عقود آنى مى باشد و همینطور مشخص کردن مصادیق در بین عقود معین 

و نامعین و وجه تفاوت آن با مفاهیم مشابه، از دیگر اهداف این پژوهش مى باشد. 

مبحث نخست: مفهوم و مصادیق قراردادهاى مستمر مبحث نخست: مفهوم و مصادیق قراردادهاى مستمر 
جهت رسیدن به مفهومى صحیح از قراردادهاى مستمر، ابتدا به بررسى تعاریفى که اساتید و 
نویسندگان حقوقى، از این قسم از قراردادها ارائه داده اند پرداخته (گفنار نخست) و سپس با 
توجه به این اظهار نظرات و تعاریفى که حقوقدانان فرانسوى از قراردادهاى مستمر دارند، در 
صدد دستیابى به مفهومى واحد از این عقود بوده تا معیار تمیز عقود مستمر از آنى نیز مشخص 
شود (گفتار دوم) و در نهایت با استفاده از مفهوم و معیار به دست آمده، مصادیق قراردادهاى 

مستمر در بین عقود معین و نامعین مشخص خواهد شد (گفتار سوم). 
گفتار نخست: تعاریف حقوقدانان و نویسندگان حقوقى از قراردادهاى مستمر گفتار نخست: تعاریف حقوقدانان و نویسندگان حقوقى از قراردادهاى مستمر 
برخى از حقوقدانان (کاتوزیان؛ 1376، 84) در تفکیک عقد مستمر از آنى یا فورى بیان مى
 دارند که «عقود را از حیث اثري که عامل زمان در تعیین و اجراي تعهدات ناشی از آن دارد  

 2- continuous contract
1- instantaneous contract 
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به مستمر و فوري تقسیم کرده اند. در عقود فوري اثر عقد در لحظه اي که طرفین انتخاب 
کرده اند ایجاد می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله به گونه اي است که باید در طول 

مدت معین انجام شود». 
بعضى دیگر (شهیدى؛1384، 95) معتقدند که «عقد از حیث وابستگی و عدم وابستگی 
تحقق اجزاي مورد آن به زمان، به عقد مستمر و آنی تقسیم شده است. عقد مستمر عقدي 
است که اجزاي مورد آن در اجزاي زمان تحقق پیدا می کند...بر عکس عقد آنی عقدي 

است تمام اجزاي مورد آن در لحظات معین تحقق دارد». 
همینطور بعضى (امیرى قائم مقامى؛ 1353، 87) در تعریف عقود مستمر عنوان کرده اند که ) در تعریف عقود مستمر عنوان کرده اند که 
«عقد مستمر عقدي است که در آن یکی از طرفین یا هر دو ملزم به اجراي تعهدات مستمر 
و یا مکرر در ازمنه پیش بینی شده در مهلت معین یا نامعین باشند». و نیز دیده مى شود که 
تعدادى از نویسندگان حقوقى (لنگرودى؛ 1380، 27) ضمن اشاره به پیشینه فرانسوى این 
تقسیم بندى عقد مستمر را اینگونه تعریف کرده اند که «عقدي است که عاقدین یا یکی از 

آنان متعهد و ملتزم به متعهد به مستمر گردد».  
برخى در این بین مقرر مى دارند که عقد مستمر عقدى است که در آن مدت قید مى شود برخى در این بین مقرر مى دارند که عقد مستمر عقدى است که در آن مدت قید مى شود 
مانند اجاره و عقد فورى در مقابل آن عقدى است که مدت ندارد مانند بیع (حمیتى واقف؛ 

 .(28 ،1388
حقوق مصر که به مانند حقوق ما تقسیم بندى عقود مستمر و آنى را از حقوق فرانسه گرفته 
است عقد مستمر را که از آن به عنوان «عقد تدریجی» تعبیر مى شود را اینچنین تعریف کرده 
است: «عقدي است که زمان در آن عنصر اصلی است به گونه اي که زمان موضوع عقد را 

معین می کند» (سنهورى؛ 1398، 82). 
گفتار دوم: معیار تشخیص قراردادهاى مستمر     

با رجوع به متون فرانسوى که منبع اصلى جهت تقسیم عقود مستمر و آنى در حقوق ایران 
به شمار مى روند و با دقت در تعاریفى که حقوقدانان ارائه داده اند مى توان به معیارى واحد 

براى تعریف قراردادهاى مستمر و تمایز آن از قراردادهاى فورى دست یافت.  
قرارداد مستمر در قانون مدنى فرانسه تعریف نشده اما حقوقدانان و نویسندگان حقوقى قرارداد مستمر در قانون مدنى فرانسه تعریف نشده اما حقوقدانان و نویسندگان حقوقى 
 Colin, Capitant,) فرانسه در کتب حقوقى متعدد به تعریف این قسم از قراردادها پرداخته اند
contratsucces-» 166 ,1966). واژه; Malaurie, Aynes, Stoel-munck, 2009, 203-204

sif» در حقوق فرانسه به معناى قرارداد مستمر است (کاتبى؛ 1363، 95). 
مهمترین تقسیم بندى در خصوص نحوه اجراى قراردادها، تقسیم بندى قرارداد، به قراردادهاى  
با اجراى آنى و قراردادهاى با اجراى مستمر است که غالبا با تعابیر مختصر، قراردادهاى آنى 
و قراردادهاى مستمر از آن یاد مى شود. از منظرحقوقدانان فرانسوى یک قرارداد با اجراى 
Colin, Capitant, 1966, 166; Ray-) مستمر مى تواند براى مدت معین یا نامعین منعقد شود

 .(naud, 1988, 67-68
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به اعتقاد برخى از حقوقدانان (Malaurie, Aynes, Stoel-munck, 2009, 203-204) «تفکیک 
میان قراردادهاي با اجراي مستمر و آنی مبتنی بر نقش زمان در اجراي قراردادها است....در 
نگاه اولیه اعالم چنین تقسیم بندي ساده است و نتایج آن آسان می نماید ولی هنگامی که از 

نزدیک به آن می نگریم همه چیز خیلی ساده نیست». 
عده اى از این نویسندگان حقوقى (Flour, Aubert, Savaux, 2002, 64) در تعریف قراردادهاى ) در تعریف قراردادهاى 
مستمر بیان مى دارند که «قرارداد هنگامی قرارداد با اجراي مستمر است که اجراي تعهدات 
طرفین در طول زمان صورت پذیرد غالبا به چنین قراردادي، به اختصار قرارداد مستمر گفته 

می شود». 
بعضى دیگر از حقوقدانان فرانسوى (Corna, 1992, 220) معتقدند «قرارداد مستمر نامى است ) معتقدند «قرارداد مستمر نامى است 
که به قراردادهایى داده شده است که در آنها حداقل یکى از طرفین تعهداتش را در طى 
مواعد زمانى منظم انجام مى دهد (مانند پرداخت اجاره بها) و طرف دیگر ممکن است تعهدش 
به طور یکباره در زمان انجام شود (تعهدش آنى باشد) یاممکن است تعهدش را به شیوه مستمر 
و دائم انجام دهد؛ مانند انتفاء از خانه به عنوان تعهد موجر و گاهى ممکن است تعهد طرف 

دیگر مستمر، اما دوره اى باشد مانند تعهد کارگر به کار کردن. 
برخى دیگر (Colin, Capitant, 1966, 166) قرارداد را، هنگامى قرارداد با اجراى آنى قلمداد ) قرارداد را، هنگامى قرارداد با اجراى آنى قلمداد 
مى کنند که موجد تعهداتى باشد که بتوان تعهدات مزبور را با یک اجرا انجام داد، 
قراردادهایى چون بیع، معاوضه و وکالت را در این دسته از قراردادها قرار مى دهند؛ و 
قراردادى که اجراى تعهدات ناشى از آن مى بایست در یک پروسه زمانى صورت گیرد را 
قرارداد با اجراى مستمر مى خوانند. در این راستا قراردادى چون قرارداد کار، قرض، بیمه و 

شرکت را نمونه هایى از این قراردادها نام مى برند. 
البته در این بین مى توان دید که بعضى از این حقوقدانان (Raynaud, 1988, 68) موضوع ) موضوع 
قراردادها را، به عنوان معیارى براى مستمر یا آنى قلمداد کردن قرارداد بیان مى دارند و 
معتقدند قراردادى که موضوع آن، یک تعهد یا تعهداتى است که قابلیت اجراى فورى و 
یکباره را دارا است، قرارداد آنى محسوب مى شود، مانند قرارداد بیع که انتقال مالکیت در آن 
فورى بوده و پرداخت ثمن نیز بدین نحو است و بالعکس قراردادهایى را که متضمن تعهداتى 
هستند که در طول زمان زمان بندى مى شوند را قرارداد با اجراى مستمر مى دانند، همانند 

قرارداد کار و اجاره. 
با توجه به متون حقوقى فرانسوى و تعاریفى که حقوقدانان و نویسندگان حقوقى ایران از عقود با توجه به متون حقوقى فرانسوى و تعاریفى که حقوقدانان و نویسندگان حقوقى ایران از عقود 
مستمر ارائه داده اند و با نظر به حقوق مصر به عنوان حقوقى که بسیار متاثر از حقوق فرانسه 
است و برداشتى که حقوقدانان این کشور از عقود مستمر دارند مى توان بیان کرد که عقود 
مستمر عقودى هستند که بر خالف عقود فورى، تعیین و اجراى تعهدات ناشى از آن در طول 

زمان خواهد بود. 
مطابق این تعریف، معیار تمیز قراردادهاى مستمر از آنى چگونگى ارتباطى است که موضوع 
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قرارداد با زمان دارد. در واقع در این دسته از قراردادها زمان عنصر اصلى است و مقتضا و 
اثر قرارداد در اجزاى زمان تحقق پیدا مى کند (سنهورى؛ پیشین، 81؛ بهرامى احمدى؛ 

 .(117 ،1390
همانطور که برخى از حقوقدانان (کاتوزیان؛ پیشین، 85؛ سنهورى؛ پیشین، 83-82) اشاره 
دارند در حقوق فرانسه عقود مستمر دو دسته اند، عقد مستمر با اجراى دوره اى و عقد مستمر 

با اجراى مداوم. 
به قراردادهایى که موضوع عقد ذاتاً با زمان سنجیده نمى شود اما با تراضى طرفین به زمان به قراردادهایى که موضوع عقد ذاتاً با زمان سنجیده نمى شود اما با تراضى طرفین به زمان 
وابسته شده است قراداد مستمر با اجراى دوره اى  گویند و قراردادهایى که مورد قرارداد ذاتا 
با زمان قیاس مى شود را قرادادهاى مستمر با اجراى مداوم  گویند (کاتوزیان؛ پیشین، 252؛ 

سنهورى؛ پیشین). 
مصداقى که مى توان براى قراردادهاى مستمر با اجراى دوره اى بیان کرد قرارداد برقرارى مصداقى که مى توان براى قراردادهاى مستمر با اجراى دوره اى بیان کرد قرارداد برقرارى 
مستمرى و عقد بیمه است که در این قبیل موارد موضوع عقد یعنى پرداختن پول یا مال معین 
ذاتا با عامل زمان توام نیست ولى در اثر تراضى طورى به عامل زمان مربوط شده که عقد 

منشا آن را، به صورت مستمر در آورده است. (کاتوزیان، 85). 
قراردادهایى مانند اجاره یا پیمانکارى چون موضوع یا مورد عقد منفعت و انجام کار ذاتا با 

عامل زمان توام است از مصادیق قراردادهاى مستمر با اجراى مداوم هستند. 
با این وجود تقسیم بندى عقود مستمر با اجراى دوره اى و با اجراى مداوم در حقوق ایران با این وجود تقسیم بندى عقود مستمر با اجراى دوره اى و با اجراى مداوم در حقوق ایران 
رواج ندارد و فقط تعداد محدودى از نویسندگان حقوقى به وجود چنین تقسیم بندى در 

حقوق فرانسه اشاره دارند. 
گفتار سوم: مصادیق قراردادهاى مستمر 

الف: مصادیق در عقود معین 
عقد معین به عقدى گفته مى شود که در قانون نام خاص، دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و 

آثار آن را معین کرده است؛ مانند بیع، اجاره، قرض، حواله، ودیعه و... 
اگر بخواهیم در بین عقود معین آن دسته از عقودى را که در زمره عقود مستمر قرار مىاگر بخواهیم در بین عقود معین آن دسته از عقودى را که در زمره عقود مستمر قرار مى
 گیرند را مشخص نماییم، با توجه به معیار و تعریفى که از عقود مستمر ارائه داده ایم باید 
بگوییم که اکثر عقود معین چون اجاره، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، 

حواله، کفالت و رهن جزء قراردادهاى مستمر هستند. 
در این دسته از عقود معین تعهدات طرفین در طول زمان جارى است و پس از انعقاد عقد 
تعهدات و رابطه قراردادى بین طرفین همچنان برقرار است و زمان در این تعهدات تاثیر 

مستقیم دارد. 
عقودى مانند بیع، قرض، صلح در میان قراردادهاى معین نمونه هایى از قراردادهاى فورى   عقودى مانند بیع، قرض، صلح در میان قراردادهاى معین نمونه هایى از قراردادهاى فورى   

3.contrat a execution periodique
4. continuecontrata execution     
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هستند که در یک لحظه تملیک یا اثر عقد ایجاد مى شود و تعهدات طرفین پس از عقد به زمان 
وابسته نخواهد بود هرچند به صورت مؤجل منعقد شوند و ما در این دسته از قراردادها شاهد 

هستیم که پس از انعقادِ آن رابطه قراردادى به مانند قراردادهاى مستمر وجود ندارد. 
ب: مصادیق در عقود نامعین 

عقودى را که در قانون عنوان و صورت خاصى ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد 
عمومى قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین مى شود عقود بى نام یا غیرمعین است. 

در مورد عقود نامعین با توجه به اینکه شمار آنها نامحدود است و شرایط و آثار هر پیمان بر در مورد عقود نامعین با توجه به اینکه شمار آنها نامحدود است و شرایط و آثار هر پیمان بر 
طبق قواعد عمومى قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین مى شود باید به صورت مجزا بررسى 

شود که در قالب قراردادهاى مستمر یا فورى منعقد شده است. 
باتوجه به کثرت عقود نامعین، از باب نمونه به بررسى قراردادهاى ایجادکننده مالکیت زمانى، 
عقداستصناع و قراردادهاى با عوض شناور از این حیث که مستمر یا آنى تلقى مى شوند، 

خواهیم پرداخت. 
1- قراردادهاى ایجاد کننده مالکیت زمانى 

مفهوم مالکیت زمانى  مفهوم مالکیت زمانى  
در تعریف مالکیت زمانى مى توان گفت، «حقی است که به موجب آن افراد امکان استفاده از 
یک مال را بین خود تقسیم می کنند و در یک زمان خاص از آن بهره مند می شوند»(قشونى؛ 

1390، 24). این حق استفاده، مى تواند امکان استفاده از عین یا منفعت یک مال باشد. 
به عنوان نمونه اگر افراد مدت استفاده یک ماه را براى خود انتخاب کرده باشند این مال در به عنوان نمونه اگر افراد مدت استفاده یک ماه را براى خود انتخاب کرده باشند این مال در 
واقع حداکثر به دوازده نفر تعلق خواهد گرفت، چون هر سال شامل دوازده ماه مى باشد و 
شخصى که مثال حق اقامت و استفاده، مرداد ماه را به دست آورده باشد، تنها مى تواند از منافع 

آن مال، در همان ماه بهره جوید و نسبت به بقیه ماه هاى سال هیچ گونه حقى ندارد. 
قرارداد ایجاد کننده مالکیت زمانى یک عقد نامعین 

در مورد اینکه عقد ایجادکننده مالکیت زمانى در غالب یکى از عقود معین مانند بیع یا اجاره 
مطرح مى شود یا داخل در عقود نامعین است اختالف نظر بسیار است (اشرفى؛ 1389، 70). 
به نظر مى رسد عقد موجد مالکیت زمانى را نه مى توان بیع تلقى کرد و نه اجاره، زیرا در بیع به نظر مى رسد عقد موجد مالکیت زمانى را نه مى توان بیع تلقى کرد و نه اجاره، زیرا در بیع 
مالکیت به طور دائم واگذار مى شود و خریدار بعد از عقد بیع پیوسته مالک عین مال خواهد 
بود و طبق قاعده تسلیط حق همه گونه بهره بردارى از مال را دارد و حتى مى تواند مال خود را 
از بین ببرد؛ اما در مالکیت زمانى، مالکیت مالک پیوسته نیست و تسلط واقعى بر مال نیز وجود 
ندارد و فرد با رسیدن نوبت خود مالک مال یا منافع مى شود؛ و اما در فرضى که عین مال براى 
مدت نا محدود واگذار مى شود تا از منافع آن استفاده شود، باز هم نمى توان عقد مزبور را عقد 

اجاره توصیف کرد.  
در نتیجه مى توان گفت که این عقد در زمره عقود نامعین و قراردادى در چهارچوب ماده 10  
قانون مدنى مى باشد. (امامى؛ 1388، 107) و عقود معین سنتى، مانند بیع و اجاره به هیچ نحو 
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پاسخگوى مسائل مربوط به عقد ایجادکننده مالکیت زمانى نیست و این عقد، نهادى مدرن 
در حقوق است. 

قرارداد ایجاد کننده مالکیت زمانى و عقد مستمر 
براى دانستن این که عقد موجد مالکیت زمانى جزء عقود مستمر یا آنى به شمار مى رود، 
باید به معیار تمایز عقد مستمر از آنى، یعنى به نقش زمان در انجام و اجراى تعهدات این عقد 

توجه کرد. 
همانطور که در پیش بیان شد، عقد ایجادکننده مالکیت زمانى یک عقد نامعین محسوب  
مى شود و آنچه در این عقد محقق مى شود انتقال مالکیت عین یا منفعت با شرایط خاص  و آنچه در این عقد محقق مى شود انتقال مالکیت عین یا منفعت با شرایط خاص 
است. انتقال مالکیت در این عقد با انتقال مالکیت در عقودى مانند بیع یا قرض که در یک 
لحظه محقق مى شود و جزء عقود آنى محسوب مى شوند متفاوت است، به این علت که 
انتقال مالکیت در عقود ایجادکننده مالکیت زمانى اعم از عین یا منافع به صورت موقت و 
دوره اى است و زمان در میزان مالکیت افراد، نقش اساسى دارد و به مانند عقود مستمر انجام 
و اجراى تعهدات در طول زمان خواهد بود. پس عقد ایجادکننده مالکیت زمانى را باید با 

توجه به نقش زمان در آن، جزء عقود مستمر به شمار آورد.  
2- عقد استصناع  عقد استصناع 
مفهوم عقد استصناع  

عقد استصناع، قراردادِ سفارشِ کاالیى خاص، یا طرحى با ویژگى هاى مشخص در آینده عقد استصناع، قراردادِ سفارشِ کاالیى خاص، یا طرحى با ویژگى هاى مشخص در آینده 
است که بین دو شخص، اعم از حقیقى و حقوقى منعقد مى شود به گونه اى که سفارش 
گیرنده (صانع) متعهد مى شود موضوع قرارداد را با مواد اولیه اى که خود تدارك مى بیند 
تولید یا اجرا کند و سفارش دهنده (مستصنع) نیز متعهد مى شود مبالغ کاال یا طرح مورد نظر 
را در زمانِ توافقى که بخشى از آن مى تواند نقد و بخشى از آن به صورت اقساط باشد را 
در مقابل تحویل موضوع قرارداد، به سفارش گیرنده بپردازد. (نظرپور؛ 1390، 162) 

قرارداد استصناع یا سفارش کاال، امروزه به دلیل کاربرد وسیع آن در بسیارى از جوامع در قرارداد استصناع یا سفارش کاال، امروزه به دلیل کاربرد وسیع آن در بسیارى از جوامع در 
عرصه نیازهاى شخصى، اجتماعى به صورتى گسترده رواج دارد. امروزه بسیارى از شرکت
 ها، نهادها و موسسات، کاالهایى را تقاضا مى کنند که نه تنها در آن زمان موجود نیست، 

بلکه از ابتدا تا انتها باید اجراى آن با ویژگى هاى مورد نظر طراحى و ساخته شود. 
این قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد، گاهى قرارداد، امرى شخصى و گاهى امرى این قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد، گاهى قرارداد، امرى شخصى و گاهى امرى 
کلى است، همچنین گاهى این قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نیست بلکه صرفا یک 
طرف، تعهد مى کند که فالن کاال را بسازد و عرضه کند و طرف دیگر متعهد مى شود که 

آن را بخرد. (مومن قمى؛ 1376، 201) 
عقد استصناع یک عقد نامعین 

در مورد اینکه عقد استصناع را باید یکى از عقود معین یا نامعین خواند، اختالف نظر بسیار در مورد اینکه عقد استصناع را باید یکى از عقود معین یا نامعین خواند، اختالف نظر بسیار 
است. برخى (جعفرى لنگرودى؛ 1387، 357) معتقدند که «عقد استصناع، ترکیبی از بیع و 
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اجاره است». در مقایسه ماهیت این عقد با عقود معین در حقوق مدنى ایران باید گفت که این 
عقد، بیشترین شباهت را با عقد اجاره اشخاص دارد. با این توضیح که سفارش دهنده، سازنده 
را اجیر مى کند که مطابق ویژگى هاى مورد درخواست وى، مالى معین را بسازد، اما به نظر  
مى رسد که این تطبیق، صحیح نباشد؛ زیرا اگر مستاجر، مالک مال اولیه باشد، مالک مال 
ساخته شده نیز خواهد بود اما این حالت در اکثر موارد استصناع دیده نمى شود و معموال مال 

اولیه از آن صانع است. 
در نتیجه باید گفت نمى توان عقد استصناع را در زمره هیچ یک از عقود معین به شمار آورد در نتیجه باید گفت نمى توان عقد استصناع را در زمره هیچ یک از عقود معین به شمار آورد 
و حتى ترکیبى از این عقود نیز نمى باشد، بلکه عقدى نامعینى است که صرفاً از قواعد عمومى 

باب معامالت پیروى مى کند و مشمول ماده 10 قانون مدنى مى گردد. 
استصناع و عقد مستمر 

آنچه از ظاهر عقد استصناع و در اولین نظر برداشت مى شود این است که موضوع این عقد آنچه از ظاهر عقد استصناع و در اولین نظر برداشت مى شود این است که موضوع این عقد 
یعنى تعهد به ساخت کاال، وابسته به زمان است و باید با توجه به نقشى که زمان در انجام تعهد 
در این نوع عقد دارد، آن را مستمر دانست؛ اما با توجه به تعریفى که از عقد استصناع ارائه 
دادیم، باید از این ظاهر که شباهت زیادى به عقد اجاره اشخاص دارد دست برداشت و به این 
نکته توجه کرد که در مورد عقد استصناع، تعهد به ساخت کاال، در مقابل اجرت مشخص 
است که به صورت نقد یا اقساط پرداخت خواهد شود. در این صورت اگر تعهد به ساخت 
کاالیى معین در مقابل مبلغ معین و نقد داده شود، به نظر مى رسد دیگر زمان، مقیاس تعیین 
موضوع در این عقد نیست و این نمونه اى از یک عقد آنى است، هرچند طبیعت کار مورد موضوع در این عقد نیست و این نمونه اى از یک عقد آنى است، هرچند طبیعت کار مورد 
التزام مالزمه با صرف وقت طوالنى داشته باشد؛ زیرا در این حالت زمان، فقط ظرفى است که 
موضوع عقد باید در آن انجام شود و مطلوب طرفین نتیجه کامل کار است نه اجراى آن. 

اما اگر تعهد به این شکل باشد که کاالى کلى یا معین را در مقابل اقساط معین بسازد به این اما اگر تعهد به این شکل باشد که کاالى کلى یا معین را در مقابل اقساط معین بسازد به این 
صورت که براى هر قسمت از کار قسطى مشخص شود، در این صورت باید این عقد استصناع 
را مستمر دانست چون زمان در اجرا و انجام تعهد، حاصل از این عقد نقش اساسى دارد. 
همینطور است در موردى که یک طرف تعهد به ساخت کاال مى دهد و طرف دیگر تعهد به 
خریدِ آن کاال را مى دهد، در اینجا نیز با وقوع عقد تعهد و اثر عقد انجام نمى شود و مستلزم 
گذشت زمان است. پس در مورد عقد استصناع باید به تراضى طرفین توجه داشت که آیا زمان 

را مقیاس تعیین موضوع قرار داده اند یا خیر؟ 
3- قرارداد با عوض شناور  قرارداد با عوض شناور 
مفهوم قرارداد با عوض شناور: 

قرارداد با عوض شناور به قراردادى گفته مى شود که در آن «متعاملین» در هنگام انعقاد قرارداد 
نمى توانند و یا شاید نمى خواهند عوض (قیمت) قرارداد خود را، دقیقا معلوم سازند، بلکه تعیین 
آن را به شاخص هاى کم و بیش متغیر در آینده محول مى سازند و حتى بعضاً مسکوت  

مى گذارند. (طاهرخانى؛ 1389، 122). 
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تاملى کوتاه در قراردادهاى تجارى فیمابین تجار و شرکت هاى تجارى، این واقعیت را 
آشکار مى سازد که در عمل ضرورت هاى بسیارى وجود دارد که مانع توافق متعاملین بر 
یک قیمت مشخص گردد، این موضوع نیاز به وجود چنین قراردادهایى را روشن مى سازد. 
نمونه این قراردادها عمدتا در زمینه فروش مصنوعات و پیمانکارى هاى ساختمانى و اجاره هاى 
بلند مدت و خصوصا قراردادهاى نفتى به چشم مى خورد، با این وجود محدود به این عقود 

نمى گردد. 
قرارداد با عوض شناور یک عقد نامعین:  

باتوجه به کارایى که این قرارداد؛ در عرصه تجارت و معامالت دارد در اکثر کشورهاى باتوجه به کارایى که این قرارداد؛ در عرصه تجارت و معامالت دارد در اکثر کشورهاى 
اروپایى به خصوص در سیستم هاى حقوق کامن ال به چشم مى خورد. با این وجود به نظر  
مى رسد باتوجه به اصل لزوم معلوم و معین بودن عوضین در قراردادها، در مورد پذیرش 

قراردادهایى با عوض شناور در حقوق ایران اختالف نظر است. 
آنچه قطعى است این قسم قراردادها در قالب هیچ یک از عقود معین جاى ندارد چون 

شرایط و مقررات هر یک مشخص و با این قرارداد متفاوت است. 
 اما باتوجه به معیار عرفى بودن غرر در معامالت، شناور بودن عوض، موجب غررى شدن  اما باتوجه به معیار عرفى بودن غرر در معامالت، شناور بودن عوض، موجب غررى شدن 
این قرارداد نیست. (ر.ك. طاهرخانى؛ همان، 146-145-144) و با نظر به اصل حاکمیت 
اراده و ماده 10 قانون مدنى ایران و استفاده عملى که تجار و متعاملین، بدون در نظر گرفتن 
شیوه هاى خشک مواد قانونى از این قرارداد دارند، مى توان این قسم از عقود را در قالب 

عقود نامعین معرفى نمود. 
قرارداد با عوض شناور و عقد مستمر 

در صورت پذیرش قراردادهاى با عوض شناور و جاى دادن چنین قراردادى در قالب در صورت پذیرش قراردادهاى با عوض شناور و جاى دادن چنین قراردادى در قالب 
قراردادهاى نامعین، باید این قسم از قراردادها را در زمره عقود مستمر جاى داد، چون 
همانطور که در قسمت مفهوم، بیان کردیم، تعیین و مقدار عوض در این قرارداد، در گذر 
زمان مشخص مى شود و پس از انعقاد چنین قراردادى زمان در تعیین تعهدات طرفین نقش 

اساسى دارد. 
پس با توجه به معیار تمیز عقود مستمر از عقود آنى، یعنى نقش زمان در تعیین و اجراى پس با توجه به معیار تمیز عقود مستمر از عقود آنى، یعنى نقش زمان در تعیین و اجراى 
تعهدات طرفین پس از عقد، باید قراردادهاى با عوض شناور را که زمان درآن نقش اساسى 

در تعیین عوض قراردادى دارد را، جزء قراردادهاى مستمر تلقى کرد. 
مبحث دوم: مقایسه با مفاهیم مشابه 

بعد از روشن شدن مفهوم قراردادهاى مستمر و انتخاب معیار براى تمیز از قراردادهاى فورى بعد از روشن شدن مفهوم قراردادهاى مستمر و انتخاب معیار براى تمیز از قراردادهاى فورى 
الزم مى آیدکه، به بررسى مفاهیم مشابهى که در حقوق ایران با این دسته از قراردادها وجود 
دارد بپردازیم تا وجه تمایز قراردادهاى مستمر با این مفاهیم مشابه ظاهر شود. از جمله 
مفاهیم مشابهى که مى توان براى قراردادهاى مستمر برشمرد عقود موجل، عقود معلق، 

تعهدات مستمر، ایقاع مستمر و عقد مختلط است. 
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1- عقود معلق و موجل 
مفهوم عقود موجل  

یکى از تقسیماتى که بر روى عقود صورت مى گیرد تقسیم عقد به حال و موجل است. این 
تقسیم مربوط به زمان اجراى عقد است. چنانکه در قرارداد براى اجراى تعهدات قراردادى 
موعدى معین شده باشد عقد را موجل یا مدت دار مى دانیم، مانند آنکه زمان اجراى قرارداد 

دو ماه پس از انعقاد آن باشد. 
البته موعد قرارداد را مى توان به طور صریح در قرارداد تعیین و شرط کرد یا آنکه عرف و البته موعد قرارداد را مى توان به طور صریح در قرارداد تعیین و شرط کرد یا آنکه عرف و 
قانون موعدى را مشخص کرده باشند. در غیر این صورت اصل بر آن است که زمان اجراى 
قرارداد بالفاصله پس از انعقاد قرارداد است (ر.ك. ماده 344 قانون مدنى). به طور معمول 
تعیین موعد به صورت شرط در قرارداد ذکر مى شود بنابراین عقد موجل در واقع یکى از عقود 

مشروط مى باشد. 
یک نمونه از عقود موجل، قراردادهاى اقساطى هستند که مطابق آن یکى از عوضین بنا به یک نمونه از عقود موجل، قراردادهاى اقساطى هستند که مطابق آن یکى از عوضین بنا به 
توافق طرفین در یک دوره و در مواعد معین پرداخت مى شود مانند قرارداد اشتراك روزنامه 

و مجالت که به این شکل است.  
مفهوم عقود معلق 

از دیگر تقسیماتى که بر روى عقد صورت مى گیرد، تقسیم آن به منجز و معلق است. قانون 
مدنى در تعریف عقد منجز در ماده 189 مقرر مى دارد که «عقد منجز آن است که تاثیر آن بر 

حسب انشاء موقوف به امر دیگري نباشد و اال معلق خواهد بود».  
تعلیق در لغت به معنى آویختن، معلق کردن و آویزکردن چیزى به چیز دیگر مى باشد تعلیق در لغت به معنى آویختن، معلق کردن و آویزکردن چیزى به چیز دیگر مى باشد 
(دهخدا، بیتا، ج 3، 5970). همانطور که از مفهوم ماده 189 ق.م برمى آید معلوم مى شود که 
عقد معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگرى باشد که آن امر را در 
اصطالح معلق علیه گویند. هر عقدى داراى اثر مخصوصى است که بالفاصله پس از انعقاد 
عقد به وجود مى آید ولى طرفین عقد مى توانند بوسیله تعلیق، پیدایش آن را بر وجود امر 

دیگرى منوط نمایند (عمید، 1342، 15). 
عده اى از حقوقدانان (لنگرودى، 1378، 165) نیز معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر ) نیز معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر 
حاصل از آن که در همان حال عقد موجود مى شود، به علت نحوه مذاکرات طرفین، به طور 
ناقص ایجاد شود و زوال آن نقص، بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد. پس چنین 
نیست که در عقد معلق، آثار عقد در حین عقد موجود نگردد و اال، الزم مى آید که بین انشاء 
و منشاء فاصله زمانى حاصل شود که این حتى در ایجاد موجودات اعتبارى هم محال است. 
برخى فقها (مراغى، 1417، 227) نیز معتقدند تعلیق عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق ) نیز معتقدند تعلیق عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق 
بر چیز دیگرى نماید، نه اینکه به طور طبیعى اثر عقد معلق بر چیزى دیگر شود، چرا که به آن 

دیگر تعلیق گفته نمى شود، بلکه تعلق است. 
پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشى از آن را بدون هیچ قید و شرطى به وجود آورند عقد را منجز 
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گویند و در صورتى که اثر منظور را موکول به وقوع شرط دیگرى کنند، عقد معلق خواهد 
بود. تعلیق واقعى در صورتى محقق است که وقوع شرط در آینده، احتمالى و نامعلوم و 
مربوط به حادثه خارجى باشد نه اینکه درستى و نفوذ عقد معلق باشد (کاتوزیان؛ 1386، 

 .(194
مقایسه عقود معلق و مؤجل با قراردادهاى مستمر 

اولین نکته که باید در ابتدا به آن اشاره کرد این است که عقود موجل و معلق به مانند عقود اولین نکته که باید در ابتدا به آن اشاره کرد این است که عقود موجل و معلق به مانند عقود 
مستمر یکى از انواع تقسیم بندى هایى هستند که بر روى عقود صورت مى گیرد که تفاوت 
در معیار و زاویه نگرش به عقود سبب بروز این تقسیمات متفاوت در عقود شده است. 

گاهى این امر سبب مى شود ما یک عقد واحد را داراى چند خصیصه بدانیم. براى مثال یک 
عقد اجاره به عنوان یک عقد مستمر مى تواند گاهى به صورت معلق یا موجل واقع شود. 
همانطور که از تعریف این عقود برمى آید، تفاوت عقد معلق با عقد موجل در این است که همانطور که از تعریف این عقود برمى آید، تفاوت عقد معلق با عقد موجل در این است که 
اجرا و اثر عقد موجل به زمانى مشخص بعد از انعقاد عقد موکول است در حالى که در عقد 
معلق این تاثیر و اجراى تعهدات به تحقق امر محتمل الوقوع دیگرى مشروط شده است. 
بیشترین تشابه عقود معلق و موجل با عقود مستمر در این است که زمان در اجراى تعهدات 
این عقود موثر است و به مانند عقود مستمر به محض انعقاد، اثر و تعدات پایان نمى پذیرد. 
تشابهات دیگرى نیز در این قراردادها مى توان یافت، به عنوان نمونه عدم اجراى حق حبس تشابهات دیگرى نیز در این قراردادها مى توان یافت، به عنوان نمونه عدم اجراى حق حبس 
در قراردادهاى موجل و مستمر است که در مباحث بعدى پژوهش و در قسمت آثار 

قراردادهاى مستمر به این مطلب نیزخواهیم پرداخت. 
اما همانطور که بیان شد عمده ترین علت درج این قراردادها در کنار مفاهیم مشابه 

قراردادهاى مستمر، تاثیر زمان و شکل اجراى تعهدات است. 
با این وجود باید توجه داشت که تاثیر و جایگاه زمان در عقود معلق و موجل به مانند عقود با این وجود باید توجه داشت که تاثیر و جایگاه زمان در عقود معلق و موجل به مانند عقود 
مستمر نیست. همانطور که در تعیین معیار براى تمییز عقود مستمر بیان داشتیم عامل زمان در 
این دسته از عقود عنصر اصلى محسوب مى شود و زمان است که میزان تعهدات طرفین را 

مشخص مى کند. 
در حالى که در عقود معلق و موجل زمان عنصر فرعى قلمداد مى شود؛ زیرا در این دسته از 
قراردادها عامل زمان، تنها در شروع تعهدات و تاثیر اراده طرفین موثر است و بمانند عقود 

مستمر نقش تعیین کننده در میزان تعهدات طرفین ندارد. 
2- تعهدات مستمر  تعهدات مستمر 
مفهوم تعهدات مستمر 

برخى از حقوقدانان (لنگرودى؛ 1378، 77) یکى از اقسامى که براى تعهدات بر مى شمارند 
تعهدات مستمر و آنى است که در تعریف تعهدات مستمر بیان مى دارند که تعهدى است 

عامل زمان به طور صریح یا ضمنى در آنها دخالت داشته باشد. 
زمان در این تعهدات بطور استمرار ملحوظ است. به عقیده ایشان تعهدات مستمر دو قسم 
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دارند یا ناشى از عقد هستند مانند اجاره یا ناشى از ایقاع هستند مانند جعاله. 
بعضى دیگر نیز (کاتوزیان؛ 1389، 136) بیان مى دارند که «تعهدى» که قطع آن منوط به وقوع 
مسلم ولى نامعین امرى در آینده شود تعهدى مستمر است مانند تعهد عمرى و تعهد به انفاق. 

مقایسه تعهدات مستمر و قراردادهاى مستمر 
همانطور که از تعریف تعهدات مستمر بر مى آید تعهداتى هستند که به مانند عقود مستمر عامل همانطور که از تعریف تعهدات مستمر بر مى آید تعهداتى هستند که به مانند عقود مستمر عامل 
زمان در آن نقش اساسى دارد و لحاظ زمان در تعهدات باید به صورت استمرارى باشد. پس 
هر دو نهاد حقوقى در خصیصه استمرارى بودن شباهت دارند، وتنها از جنبه عقد و تعهد بودن 

و دامنه شمول با هم در تضاد هستند. 
تعهد یک لغت عربى است جمع آن تعهدات است، جنبه منفى یا مدیون بودن را مى رساند، از 
ریشه عهد و به معنى الزام و بستن است. در فقه به جاى اصطالح تعهد غالبا لفظ شرط به کار 

رفته است (افتخارى؛ 1382، 17). 
در اصطالح حقوقى تعهد، به رابطه حقوقى بین دو شخص گفته مى شود که به موجب آن در اصطالح حقوقى تعهد، به رابطه حقوقى بین دو شخص گفته مى شود که به موجب آن 
متعهدله مى تواند متعهد را اجبار به پرداخت مبلغى پول یا انتقال مال یا انجام دادن کارى بکند. 
ممکن است اثر تعهد حین عقد حاصل گردد مانند عقد بیع که به محض ختم ایجاب و قبول، 
انتقال مالکیت هم بروز مى کند و ممکن است اثر آن بعدها آشکار شود مانند تعهد مقاطعه 
کار، به ساختن خانه اى با توجه به نقشه از قبل تعیین شده (جعفرى لنگرودى؛ پیشین، 5). 

عقد کلمه عربى و جمع آن عقود است. عقد در لغت به معناى بستن است؛ و در اصطالح عقد کلمه عربى و جمع آن عقود است. عقد در لغت به معناى بستن است؛ و در اصطالح 
حقوقى در تعریف عقد مى توان گفت «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار 

حقوقی انجام می شود» (کاتوزیان؛ همان، 21). 
در تفاوت تعهد و عقد مى توان گفت که تعهد مفهومى عام تر از عقد دارد. تعهد مى تواند ناشى 
از عقد یا ایقاع یا الزام قهرى باشد، درحالى که عقد عمل حقوقى متشکل از یک ایجاب و 
قبول است که یکى از آثار آن ایجاد تعهد است و از این نظر اخص از مفهوم تعهد است. 

3- ایقاع مستمر 
مفهوم ایقاع مستمر مفهوم ایقاع مستمر 

برخى از نویسندگان (حمیتى واقف؛ پیشین، 300) یکى از تقسیم بندى هایى که براى انواع 
ایقاع قائل مى شوند تقسیم ایقاع به مستمر، فورى یا غیر فورى است. 

از نظر ایشان ایقاع فورى به ایقاعى گفته مى شود که توسل به آن فورى است مانند فسخ و این 
فورى بودن متفاوت از فورى بودن اثر ایقاع است. منظور از فورى بودن عدم طول کشیدن 

انجام و توسل به آن است. 
ایقاع غیر فورى ایقاعى است که توسل به آن فورى نیست اما مستمر هم نیست مانند طالق یا ایقاع غیر فورى ایقاعى است که توسل به آن فورى نیست اما مستمر هم نیست مانند طالق یا 
حیازت مباحات که داراى مقدمات و شرایطى هستند و مدتى طول مى کشد تا بتوان گفت که 

به این ایقاع ها توسل جسته شده است. 
ایقاع مستمر بر خالف دو ایقاع دیگر در توسل به آن استمرار بودن مشهود است چرا که در 
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زمان به وجود مى آید. به عنوان نمونه وصیت را ایقاع مستمر معرفى مى کنند و بیان مى دارند 
که «ایقاع مستمر را می توان به وصیت مثال زد. چنان که از زمان وصیت کردن تا فوت 

موصی و حتی پس از او، این ایقاع وجود دارد». 
برخى دیگر از حقوقدانان (لنگرودى؛ 1358، 103-102) نیز وصیت را ایقاع مستمر معرفى 

مى کنند و بیان مى دارند که «وصیت (یعنی ایجاب موصی) یک ایقاع مستمر است». 
مقایسه ایقاع مستمر و عقد مستمر 

آنچه که از تعریف ایقاع مستمر بر مى آید این است که انجام آن در طول زمان است و معیار آنچه که از تعریف ایقاع مستمر بر مى آید این است که انجام آن در طول زمان است و معیار 
تمیز آن از ایقاع فورى عنصر زمان است که مانند عقود مستمر عنصر اصلى محسوب مى شود. 
پس هر دو نهاد حقوقى در خصیصه استمرارى بودن شباهت دارند و از حیث عقد و ایقاع 

بودن است که متفاوت هستند. 
ایقاع، کلمه عربى از مصدر افعال و متعدى است و در لغت به معنى واقع ساختن، انداختن و 
افکندن است؛ و در اصطالح حقوقى مى توان گفت که «انشاء اثر حقوقی است که با یک 

اراده انجام می شود»(کاتوزیان؛ 1383،471). 
 در مقابل ایقاع، عقد همچنان که در پیش بیان شد، زاده توافق دو یا چند اراده متقابل است  در مقابل ایقاع، عقد همچنان که در پیش بیان شد، زاده توافق دو یا چند اراده متقابل است 
و اثر حقوقى مطلوب آن نتیجه تراضى است و با یک انشاء تحقق نمى یابد، در حالى که 

ایقاع با یک انشاء واقع مى شود. 
4- عقد مختلط 
مفهوم عقد مختلط 

عقد مختلط اصطالحى است که برخى ازنویسندگان (جعفرى لنگرودى؛ 1380، 29) در 
مورد عقودى به کار مى برند که در نظر ایشان داراى هر دو خصیصه مستمر و آنى هستند. 
مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، باتوجه به تعریفى که حقوقدانان فرانسوى از قراردادهاى مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، باتوجه به تعریفى که حقوقدانان فرانسوى از قراردادهاى 
مستمر ارائه مى دهند که عبارت است از «عقدي که عاقدین یا یکی از آنان متعهد و ملتزم به 
متعهد به مستمر گردد»، اجاره؛ عقد مستمر است، چون تملیک منافع را در اجاره اعیان و 

خدمات، متعهد به مستمر معرفى کرده اند. 
اما بنا به مبانى فقه امامیه که تملیک (اعم از تملیک عین یا منافع) را امر آنى مى شمرد، عقد اما بنا به مبانى فقه امامیه که تملیک (اعم از تملیک عین یا منافع) را امر آنى مى شمرد، عقد 
اجاره در مدلول خود که تملیک منافع به عوض مى باشد یک عقد آنى است، اما براى 
اجراى تعهد موجر در اجاره اعیان، تسلیم عین مستاجره به مستاجر الزم است و اذن در تسلیم 
عین مستاجره نیز، به اعتبار استمرار تسلیم، امرى مستمر است. پس مى توان بیان داشت با 
توجه به مبانى فقه امامیه، عقد اجاره از نظر مدلول خود عقدى آنى است و از نظر ایفاء تعهد 
موجر اعیان عقدى مستمر است؛ و این همان عقد مختلط است که استمرار و آنى بودن در 

یک عقد جمع شده است. 
در واقع مطابق نظر ایشان، مباحث قراردادهاى مستمر فرانسوى، قرابت با بحث اذن در فقه و در واقع مطابق نظر ایشان، مباحث قراردادهاى مستمر فرانسوى، قرابت با بحث اذن در فقه و 
قانون مدنى ایران دارد، اما تعریف و برداشتى که حقوقدانان فرانسه از این نوع قراردادها 
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دارند، آن تحلیل دقیق فقه را ندارد، زیرا فقه تملیک عین یا منافع را مستمر نمى داند. پس اگر 
متعلق تملیک در اجاره امر مستمر است این دلیل نمى شود که خود تملیک هم امر مستمر 

باشد. 
مقایسه عقد مختلط و عقد مستمر 

همانطور که بیان شد عقد مختلط به عقدى گفته شده که داراى هر دو خصیصه مستمر و آنى 
بودن است؛ اما به نظر مى رسد استمرار و آنى بودن در این نوع عقد مبنایى متفاوت از عقد 

مستمر و آنى فرانسوى دارد. 
در واقع استمرار و آنى بودن در عقد مختلط با توجه به مباحث اذن و استمرار آن مطرح  در واقع استمرار و آنى بودن در عقد مختلط با توجه به مباحث اذن و استمرار آن مطرح  
مى شود. عقد اجاره مختلط محسوب شد چون اذن در این عقد از دو جهت مستمر و آنى بود، 
در حالى که مبناى استمرار و آنى بودن در عقد مستمر فرانسوى، همانطور که در پیش مطرح 
شد، چگونگى دخیل بودن زمان در این عقود است. پس نباید استمرار را در عقود مختلط و 
مستمر یکى دانست. عقد مختلط عقیده حقوقدانانى (جعفرى لنگرودى؛ همان) است که 
معتقدند عقود مستمر و آنى گرفته شده از حقوق فرانسه قرابت و شباهت با بحث اذن در فقه و 

قانون مدنى ایران دارد، اما نباید آنها را در هم آمیخت. 
نتیجه نتیجه 

باتوجه به بررسى هاى صورت گرفته در مورد تعاریف ارائه شده از سوى نویسندگان حقوقى 
و برخى از حقوقدانان فرانسوى، تعریف صحیحى که مى توان براى قراردادهاى مستمر ارائه 
داد به این صورت است که «عقد  مستمر عقدى است که برخالف عقود آنى، تعیین و اجراى 
تعهدات ناشى از آن در طول زمان است و پس از انعقاد این عقود، همچنان بین طرفین رابطه 

قراردادى برقرار است». 
معیارى که باتوجه به این تعریف مى توان جهت تمیز عقد مستمر از آنى بدست آورد «توجه به معیارى که باتوجه به این تعریف مى توان جهت تمیز عقد مستمر از آنى بدست آورد «توجه به 
نقش زمان در ارتباط با موضوع این قرارداد است». درواقع مالك مستمر شمردن یک قرارداد، 

این است که تعهدات و اجزاى موضوع عقد در طول زمان تحقق پیدا کند. 
بانظر به مباحثى که در انتخاب معیار براى عقود مستمر مطرح شد و با استفاده از تعریف به بانظر به مباحثى که در انتخاب معیار براى عقود مستمر مطرح شد و با استفاده از تعریف به 
دست آمده مى توان بیان داشت که هرچند زمان عنصر اصلى در این دسته از قراردادها 
محسوب مى شود، ولى درج مدت و زمان در عقود مستمر شرط صحت این عقود محسوب 
نمى شود و اینکه عقدى مانند اجاره که همیشه به عنوان بارزترین مصداق عقد مستمر از آن یاد 
شده، درج مدت و زمان در آن الزامى است، منحصرا مربوط به همین عقد است و سایر عقود 

مستمر را در برنمى گیرد. 
نکته دیگر که مى توان از مباحث مطرح شده در این پژوهش بدست آورد، نقش تراضى در نکته دیگر که مى توان از مباحث مطرح شده در این پژوهش بدست آورد، نقش تراضى در 
تبدیل عقود مستمر به آنى بود. همانطورکه در بررسى عقد استصناع به عنوان عقد نامعین 
مطرح شد، گاهى طرفین مى توانند با تراضى، برخى عقود را که با توجه به رابطه آن با زمان 

باید ماهیتاً مستمر دانست به عقود آنى تبدیل کنند. 
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همانطور که مالحظه شد على رغم وجود شباهت هایى که بین این دسته از قراردادها با 
مفاهیمى مانند ایقاع مستمر، تعهدات مستمر، عقد مختلط و عقود معلق و موجل وجود دارد، 

نباید آنها را در یک گروه قرار داد. 
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