
 

 رط تملیکـرارداد اجاره به شـوقی در قـهی و حقـات فقـزامـال

 سحر داوری فرد، کارشناس امور قراردادها

 

 مقدمه: - 1
را نیازمند آن دسته از اقشار مختلف جامعه از طرف دیگر،  قدرت خریداز یک طرف و پایین بودن  و خدمات خرید برخی کاالهاباال بودن بهای 

 ابزارهایرا به دست آورند. یکی از کاال کامل پول، حق تصرف و استفاده از  وسیله آن بتوانند قبل از پرداخته به حقوقی ساخته ک ابزارهای
در سال های اخیر به لحاظ  حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که

جر أدر اجاره مستقرارداد وقی کشور وارد شده که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت ، در عرصه حقمندی روز جامعهنیاز
پیشرفت جامعه بشری و نیازهای اقتصادی  .ید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزندآجر درأبه ملکیت مست ،باشد و پس از پرداخت آخرین قسط

قانون مدنی  10غیر معینی را که مخالف قانون، نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد را بپذیرند. ماده نوین، سبب شد فقها و حقوق دانان عقود 
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت بستر الزم برای پذیرش چنین قراردادهایی را میسر ساخته است. به دلیل 

 -تار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهیاست. در این نوش شدهو احکام آن ضروری 
تبیین و مشخص  بر اساس شرح لمعه شهید ثانی قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن راهمینطور حقوقی و 

 نماییم. 

 :ملیکقرارداد اجاره به شرط تتعریف  - 2

آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط  57 براساس ماده

در قرارداد اجاره به  جره را مالک گردد.أمستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مست هشد

جر أبه صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مست ،و عقد بیع و اجاره استفاده می گرددشرط تملیک از خصوصیات د

 .جره نداردأبه عین مستنسبت جر، دیگر مالکیتی أد. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستگردتملیک می 

این قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما  طرفین این قرارداد می توانند هر یک ازبر اساس این تعریف، 

و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین کافی بر رعایت مصلحت حقوق  ا و شرکتهای لیزینگبیش تر میان بانک ه

 به وی باشد.  ،مال از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال نیز جرأاخذ گردد و تخلف مست ارائه کننده تسهیالت

 شکل قابل تحقق می باشد: دودر  نگ،مهمترین و پرکاربردترین قرارداد شرکتهای لیزی

عین مالکیت جر طالب أمستدرصورتی که اجاره، مدت پایان  درد و در آن شرط می شود که گردقرارداد اجاره ای منعقد می ( 1

در م انعقاد اجاره، ایجاب خود را نسبت به انتقال عین اعالم می کند. جره باشد، عین را به ملکیت خود درآورد. موجر هنگاأمست

و  خواهد آمد جر به ملکیت او درأمست ه یبا اعالم قبول یک طرف عین مستأجره ،پرداخت کلیه اجورجر پس از أصورت رضایت مست

 جرأی مستاعالم قبولعین، تنها منوط به شود. دراین حالت انتقال قطعی می مال االجاره پرداخت شده به عنوان ثمن معامله تلقی 

 )شرط نتیجه( .و نیازی به تراضی مجدد طرفین نیستبوده 

گردد. طرفین  مستأجره جر مالک عینأن اجاره و پرداخت آخرین قسط، مستعقد اجاره ای با این شرط بسته می شود که با پایا (2

می کنند و چون با تحقق   پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعالم هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین

جر بر عین قطعی است و نیاز به موافقت دیگری أا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستاجاره به نتایج عقد ملتزم هستند، لذ

 )شرط فعل(نیست. مال االجاره نیز درنهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت. 

می  دو شکل مذکور، شکل دوم بیشتر مورد استفاده در مباحث حقوقی و مقصود این نوشتار از اصطالح اجاره به شرط تملیک از

 باشد.



 تاریخچه عقد اجاره به شرط تملیک: - 3

ردادی با در حقوق اروپایی قرا در کشور ما اصطالح اجاره به شرط تملیک در متون قانونی پیش از انقالب اسالمی دیده نمی شود.

جر است، شرط می کند أو آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستوجود دارد  "اجاره فروش"عنوان 

یین نامه آابتدا در  در حقوق ایران بر آن بار می گردد.. این عقد بیع و آثار بیع دشوجره أکه پس از دادن چند قسط، مالک عین مست

به کار  ( 1362)مصوّبشورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا (  1361مصوّب)ط تملیک اجرایی اجاره به شر

 (1362 مصوّب)یین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا آهمینطور یین نامه تسهیالت اعطایی بانکی و آ 57گرفته شد و در ماده 

ین نامه یاد شده بیان گردید. در آی 65تا  58یط تنظیم قرارداد مذکور در ماده شد و چگونگی و شرا و تصویب هیأت وزیران تعریف

جر در پایان مدت أاجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مست»یین نامه چنین آمده است: آاین   57ماده

آئین نامه  57در ماده ارایه تعریف فوق « .جره را مالک گرددأاجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مست

 حاکم بر این نوع قرارداد باشد. ضابطه قانونیمذکور، میتواند 
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 دنموبه صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع  قرارداد تا قبل از انقضای مدت تملیک اجاره به شرط قراردادآنچه که مسلم است 

 :ابراز شده ذیل نظریات مختلفی به شرح ؟چنین قراردادی بیع است یا اجارهماهیت  . امانماید می

، تنها از منافع آن استفاده )مستأجر( واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال که چهآنبرخی معتقدند + 

  نماید.

که اجاره مقدمه آن  و خدمات است فروش کاال ،است و هدف اصلی طرفین اقعیتابع قصد وعقد در مقابل، عده ای بیان داشتند + 

قرارداد در برابر این نوع  .بیع است تحققاجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و و  واقع شده بیع است که آنچهپس ، به شمار می رود

لفظ بشمارند. اما اموال بدهکار  در زمرهره را می توانند مورد اجاطلبکاران ورشکستگی، صورت در  و گردیدهاشخاص ثالث بیع تلقی 

 سبب میشود موجر نسبت به سایر طلبکاران اولویت در توقیف مورد اجاره را داشته باشد. بیع مستتر در قرارداد

ت تردیدی نیس ،و رویه قضایی کنونی( 1362مصوّب )یین نامه تسهیالت اعطایی بانکی آ 64و  57به مواد  عنایتبا  :نظر برگزیده

در قصد انشای طرفین قرارداد، حالت فرعی پیدا کرده  که قرارداد اجاره به شرط تملیک از ماهیت اجاره بیرون نیست و تملیک

 تلقی می گردد.شرط ضمن عقد  ،است؛ بنابراین تملیک
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، لیکن از آنجا که عقود مختلط و مشروط در ردهی در فقه اسالمی نداجایگاآن عقد اجاره به شرط تملیک، به جهت نوظهور بودن 

توان با امعان نظر به این گردیده، مینیز عنوان و در برخی متون فقهی احکام راجع به آن  قرار گرفتهمورد بررسی اسالمی فقه 

اجاره به شرط تملیک عقدی است مختلط  از دیدگاه فقها. تسّری دادنیز احکام، مشروعیت و صحت آن را در اجاره به شرط تملیک 

یافته که براساس  رواجشرطی  ،آن لیکن ضمن بدین نحو که اراده ظاهری متعاقدین حکایت از انعقاد عقد اجاره دارد، از بیع و اجاره،

ت خواهد داشت و اجرای این حق تملک در حقیقنیز آن مستأجر در صورت انجام تعهدات خویش حق تملک عین مستأجره را 

االجاره و انشای اراده مستأجر عقد بیع منعقد و مالکیت و پس از اتمام اقساط مال همراه شدهاعالم قبولی است که با ایجاب بیع 

همنیطور مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه پرسشی با عنوان عقد اجاره به شرط تملیک از  .یابدبه مستأجر انتقال می عین مستأجره

موده، با این شرح که: ملکی به صورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک مراجع تقلید استفتا ن

دیگر از طریق عقد اجاره به شرط تملیک واگذار می نماید، به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط ملکیت به وی منتقل گردد. 

ص حقوقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی آیا می توان این عمل را که توسط بانک ها و برخی اشخا

در پاسخ: اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد پایان یافتن مدت اجاره خود به خود  دانست؟

مشروط بر اینکه در پایان به ملکیت مشتری و مستأجر درآید، صحت آن مشکل لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد 



مدت اجاره هبه یا صلح کند یا به مبلغ ناچیز به تملک مستأجر بدهد صحیح می باشد و فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی 

 نیست.

هر زمان اجاره ی پرداخت  گردداین قرارداد را در قالب اجاره صحیح می داند که در ضمن آن شرط می  نیز آیت اهلل سیستانی

     نماید.عین مستأجره را به مستأجر تملیک  می تواند دازه قیمت عین مستأجره برسد، موجرشده به ان

 

 در قرارداد اجاره به شرط تملیک: حقوق و تکالیف طرفین - 6

، طبیعی است که حقوق و تکالیف دو طرف همان حقوق و بدانیمماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک را اجاره  چنانچه

، مد نظر قرار گرفته. با این حال از آن نظر که شرط تملیک مال در ضمن قرارداد یاد شده باشدعقد اجاره در دو طرف تکالیف 

 وام می گیرد.  )بیع( نیز حقوق و تکالیفی را از عقود تملیکی

 طبق نظر فقها: موجر و تکالیف حقوق+ 

 سررسید تعیین شده دارد.موجر حق مطالبه اقساط را در  (1

اقساط را در موعد مقرر نپردازد، موجر حق دارد عقد را  به عنوان مثالجر به شروط توافق شده عمل نکند، أستم چنانچه (2

 . نتیجه این اقدام آن است که موجر در برخی فروض، می تواند تخلیهنمایدجلوگیری  نیز فسخ و از جریان شرط تملیک

 درخواست نماید.جره را أعین مست یا تحویل

که الزم باشد در زمره ورشکست شود، مالک حق دارد عین مال خویش را از اموال او بردارد، بدون آنجر أچنانچه مست (3

نیز از ق.ت که اموال امانت در دست تاجر را قابل استرداد می داند،  529سایر طلبکاران وارد شود. به نظر می رسد ماده 

ه در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده هایی کالتجارهمال – 529ماده همین نظر فقهی برداشت شده. )

مادام که عین آنها کالً یا جزئًا نزد تاجر ورشکسته موجود یا  التجاره به فروش برساندشده است که به حساب صاحب مال

 .)قابل استرداد است نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد

طبق نظر شهید اول و مشهور فقها هزینه نگهداری مورد اجاره بر عهده موجر و پرداخت کلیه هزینه های مصرفی و  (4

هرگونه هزینه ای که برای امکان انتفاع از مورد اجاره ضرورت یابد بر عهده مستأجر می باشد. از آنجا که در عقد اجاره به 

ک و مورد اجاره نیز از جمله وثائق دریافتی جهت تضمین مطالبات موجر، کلیه یینه تملشرط تملیک، اجاره پیش زم

 هزینه های نگهداری و مصرفی بر عهده مستأجر می باشد.

 است: کلفموجر م

جره باید به گونه ای أد. به عالوه عین مستمستأجر نمایاز عیب و نقص باشد تسلیم خالی جره را در حالی که أعین مست  (1

عین  بیان دیگر به شود که حق شخص ثالث به آن تعلق نگرفته باشد و تا آخر مدت اجاره نیز تعلق نگیرد.تحویل 

 .تا آخر مدت قرارداد اجاره نیز چنین بماندو جره باید ملک طلق موجر بوده أمست

 .جر قرار دهدأجره را در اختیار مستأاطالعات الزم برای انتفاع از عین مست (2

 نماید.را به وی منتقل  لکیت مورد اجارهقرارداد، مو تعهدات مندرج در  به شروطجر أپس از قیام مست (3

  طبق نظر فقها جرأمستو تکالیف حقوق + 

تحویل گرفته و از منافع آن در مدت  طبق اوصاف بیان شدهجره را أجر براساس قرارداد اجاره حق دارد عین مستأمست (1

 نماید.اجاره بهره برداری 

و در مواردی  ثالث قرار دهد.شخص ال را در مدتی که تحت تصرف دارد به منظور تعمیر در اختیار جر می تواند مأمست (2

که مورد اجاره نیازمند تعمیرات اساسی باشد، اذن موجر الزامی بوده و در صورت ورود هرگونه آسیب به مورد اجاره، 

 ق.م( 485مستأجر ضامن است. )استناد به ماده 

پس از عمل به تعهدات و شروط مندرج  جر حق داردأرد بحث، متضمن شرط تملیک است، مستاز آن جا که قرارداد مو (3

 درقرارداد، تملیک مورد اجاره را از موجر درخواست نماید.

  است: وظفمستأجر م



 .نمایدرا در موعد مقرر بپردازد و به شروط قرارداد عمل  مال االجارهاقساط  (1

 رعایت نماید، در غیر اینصورت را تعدی و تفریطجانب در نگهداری آن  بوده تامانوی جره در دست أعین مستاز آنجاکه  (2

 ق.م(490. )مادهضامن آن خواهد بود

منع وی امکان هرچند تخلف از این امر  و .نمایدعقد مشخص شده استفاده  ضمنجره در همان موردی که أاز عین مست (3

 (ق.م 492ماده . )پذیر نباشد، موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود

جهت تعمیرات اساسی مورد اجاره، اذن مالک را داشته باشد، چنانچه مستأجر در پرداخت مخارج تعمیرات سهل انگاری  (4

 نموده و در نتیجه سهل انگاری خسارتی به مورد اجاره وارد آید، مستأجر به علت تفریط ضامن قیمت آن خواهد بود.

وق بر عهده موجر است یا مستأجر، باید به عرف رجوع کرد، اگر عرف به طبق نظر شهید ثانی، برای تشخیص اینکه موارد ف

 چیزی حکم نکند یا اینکه حکم عرف مختلف باشد در این صورت موارد مورد بحث به عهده مستأجر می باشد.
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 ردادهای اجاره به شرط تأکید داریم:مختصری از ضوابط فقهی که بر رعایت آن در قرا

شرط ضمان مستأجر: چنانچه در قرارداد اجاره به شرط تملیک شرط به ضمان مستأجر شود حتی بدون افراط و تفریط،  (1

 احتیاط واجب آن است که طرفین به شرط مزبور عمل نمایند.

انت بوده و تنها پس از انقضای مدت اجاره و امانی بودن ید مستأجر: در طول مدت قرارداد، مورد اجاره در ید مستأجر ام (2

 عمل به تعهدات مندرج در قرارداد توسط مستأجر، ملکیت به او منتقل خواهد شد.

ادامه قرارداد در صورت فوت یا حجر مستأجر: رأی فقهی آیت اله سیستانی در صورت فوت مستأجر قبل از اتمام مدت  (3

باشد، موجر حق فسخ خواهد داشت. همین حکم  مباشرت مستأجراگر شرط،  قرارداد، بر عدم ابطال قرارداد می باشد لکن

 در مورد حجر نیز صادق می باشد.

پرداخت مبلغ دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت مال االجاره: مستأجر ملزم است هریک از اقساط مال االجاره را در  (4

پرداخت هریک از اقساط، موجر مخیر است بین سررسید معین پرداخت نماید. در صورت تأخیر در پرداخت و یا عدم 

فسخ عقد و یا دریافت ارش. چنانچه مبلغ دیرکرد ضمن قرارداد شرط شده باشد )شرط ضمن العقد( دریافت آن به لحاظ 

 فقهی بال اشکال است.

آن را اجاره ولی چون  در تحویل بر آن بار می گردد اگر این عقد را بیع بدانیم، خیار مجلس و خیار تأخیرخیارات:  (5

دانستیم این خیارات در قرارداد اجاره به شرط تملیک موجود نخواهد بود؛ سایر خیارات قانونی، که در تمامی عقود الزم 

جره با اوصاف بیان شده در عقد تطابق نداشته باشد، أموجودند، در این عقد نیز وجود دارند. به عنوان نمونه اگر عین مست

  .این خیار، تعهد ضمنی موجر به تطابق مورد معامله با اوصاف یاد شده است أشت. منشجر خیار فسخ خواهد داأمست

عذر مستأجر در استفاده از مورد اجاره: عذر مستأجر در استفاده از عین، اجاره را باطل نمیکند، اگر عین مستأجره سالم و  (6

. اما چنانچه عذر عمومی حادث شود طبق نظر قابل انتفاع باشد، بر این اساس لزوم ادامه عقد اجاره استصحاب می گردد

 10شهید ثانی هریک از متعاقدین می توانند عقد اجاره را به دلیل نبود منفعت عقالئی فسخ نمایند. البته به استناد ماده 

 قانون مدنی، حق فسخ در این نوع قرارداد را میتوان به موجر اختصاص داد.

. هر دو بنا شده باشدطرفین قرارداد از ابتدای امر بر پایه موضوعی مشترک  : قصدقصد مشترک طرفین با ماهیت ابرازی (7

 اجاره را به شرط بیع قصد نمایند.

 

 :انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک - 8

 :گوناگون متصور است اجاره به شرط تملیک، به صور خاتمه یافتن قرارداد

عمل کرده و اقساط را به موقع  و تعهدات مندرج در قراردادجر به شروط أدر صورتی که مدت اجاره تمام شده و مست (1

 .و عقد خاتمه می یابد درآمدهجر أجره به ملکیت مستأپرداخته باشد، عین مست



عمل نکرده باشد،  مندرج در قراردادخویش ناشی از شروط  تعهداتجر به أکه مدت اجاره سپری شود؛ ولی مستدرصورتی (2

 از مستأجر درخواست نماید.ه را جرأعین مستتحویل موجر حق دارد 

اجاره به . با تأکید بر این مطلب که عقد انقضای قرارداد ممکن است بر اثر فسخ موجر در ضمن مدت اجاره صورت پذیرد (3

جز در موارد پیش بینی شده در بوده و  شرط تملیک چه بیع باشد چه یک عقد بی نام یا اجاره، برای دو طرف الزام آور

از این رو موارد فسخ آن محدودیت های ، د آن را بر هم زنندنیل قانونی، هیچ یک از طرفین نمی تواندالقرارداد یا به 

 خواهد کرد.قانونی و قراردادی پیدا 

 فقهی قرارداد اجاره به شرط تملیک:ابهامات  - 9

اما همچنان ابهاماتی به  ،ا تعمیم دادیمعلی رغم اینکه عقد اجاره به شرط تملیک را به عقد اجاره نزدیک دانستیم و قواعد مربوطه ر

 شرح ذیل مشاهده میگردد:

 ابهام در تعیین فعل شرط یا نتیجه بودن اجاره به شرط تملیک (1

اگر مستأجر بنا به دالیلی نتواند چندین قسط از اقساط مال االجاره را پرداخت نماید، وضعیت مالکیت عین مستأجره چه  (2

 خواهد شد.

 ن اقساط تا زمان انتقال مالکیت به وجود می آید متعلق به کدام یک از طرفین قرارداد می باشد؟نمائاتی که پس از پایا (3

 

 :نتیجه گیری و پیشنهاد - 10

که قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده؛ ولی با توجه به  نظر می رسدچه گفته شد به از آن

های حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و بیع خیاری می تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز مزایای آن نسبت به نهاد

گوناگون ارایه شده که به نظر می  اتباب ماهیت این نهاد حقوقی، نظر. در باشدنهادهای حقوقی یاد شده  جانشین مناسبی برای

ترکیب شده  -)بیع( عقد اجاره و شرط ضمن آن-مزبور از دو جزء  است. ماهیت قرارداد "اجاره شروط"رسد مقبول ترین آن ها 

بنابراین هرچند  نمی باشد.است که با تحلیل به عمل آمده، هیچ یک از دو جزء مذکور در شکل ترکیبی جدید دارای اشکال 

شناسایی قرار نگرفته؛ اما و به شکل عقدی معین توسط قانونگذار قانون مدنی مورد  "اجاره به شرط تملیک"قراردادی تحت عنوان 

قانون مدنی، که تراضی را تا زمانی که با قانون مخالفت  10با توجه به عدم مغایرت آن با الزامات قانونی و خصوصاً مالحظه ماده 

عالیت از عوامل موثر در توسعه ف .نباید نسبت به درستی اجاره به شرط تملیک تردید کرد، صریح نداشته باشد نافذ و معتبر شناخته

شرکتهای لیزینگ در استفاده از قراردادها و راهکارهایی است که از یک طرف با احکام اسالم و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و 

بیان حقوق و تکالیف طرفین قرارداد با توجه به آنچه که از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آنها نیز متناسب باشد. 

و احکامی را نیز براساس شرط تملیک موجر، از عقود تملیکی وام می گیرد. در پایان با توجه به  بودهبع احکام اجاره ، اصوالً تاشد

وضعیت قرارداد اجاره به شرط  گرددپیشنهاد می  ،و نتایج حاصل و به منظور بارور کردن متون حقوقی بعمل آمدهبررسی های 

 گردد. تدوین مربوط به عقد اجاره قانون مدنی تملیک و احکام آن در بخشی از مواد قانونی
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