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  کیت اجاره به شرط تملیماه واقسام  ،فیتعار -1-1

 فیتعار - 1-1-1

 رانیدرحقوق ا کیف اجاره به شرط تملیتعر -1-1-1-1

ول ا و مـاده  1362بـدون ربـا مصـوب     یات بـانی یعمل قانون منامه فصل سونیآئ 57 مادهدر 

 پـول و اعتبـار   یشـورا  19/1/1363ک مصـوب  یـ اجـاره بـه شـرط تمل    ییالعمل اجرادستور

 م:یخوانیم

 ان مـدت یـ است که در آن شـرط شـود مسـتاجر در پا    یاک عقد اجارهیاجاره به شرط تمل»

 «دک گردمال ن مستاجره رایع ط مندرج در قرارداد،یدر صورت عمل به شرا اجاره و

جا بـه کشـور مـا راه    بوده است و از همان ییو اروپا یییایآمر ین قرارداد در کشورهایشه ایر

ک یـ در حقوق ما اجاره به شرط تمل 1(vente,leasing-location)ه واژب ین ترتیدا کرده بدیپ

                                                      
دوم بهه معنهای بیه     اجاره و کلمهاولی به معنی کلمه  ترکیب شده است. (event-locationای است مرکب،که از دو کلمه )کلمه - 1

گوینهد.  مهی  (leasingباشد. این قرارداد از حقوق آمریکا وارد حقوق فرانسه گردیده اسهت. آمریکها و چمینهین انتلسهبا  بهه آ  )     می
 صاحب مال غیرمنقول، بر مبعامل )که  عقدی است که»( در تعریف این اصطالح گفبه شده است که 16: 1378)خدادوسبا  ، 
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ف ارائه شـده در قـانون   یتعر (50:1379،یلنگر ی)جعفر. فروش ترجمه شده استـ  ا اجاره ی

م شـده و  یداد تنظـ رکه دارد فقط بر اسـاس صـورت قـرا    یصراحت و یرغم سادگیمذکور عل

ن یطـرف  قصـد  نیهمچنـ  ت آن،یماه جمله اقسام ون قرارداد از یاز مسائل مرتبط با ا یاریبس

 (76:1387،انی)کاتوز. مانده است یباقت مجمل عقد بصور

 درکامن ال  1کیتمل طف اجاره به شریتعر - 1-1-1-2

 ال اصوالًکامن ین که نظام حقوقیبا ا. است «کامن ال»آن  أو منشک یمهد اجاره به شرط تمل

ــته» ــوق نوش ــابع اول  و ســتین «حق ــزء من ــانون ج ــق ــی ــوب نم ــودیه آن محس ــدل. ش ل یب

 «کیـ قرارداد اجاره بـه شـرط تمل  »از  یمال یهاکه بازرگانان شرکت یفراوان یهاسوءاستفاده

م یس تصـم یقانونگـذار انگلـ  . کردنـد یش منعقد مـ یر منصفانه به سود خویداشتند و آن را غ

ن یـ را قانونمنـد سـازد از ا   ناحیام آت ویماهن قرارداد یا فیت از طرف ضعیحما یگرفت برا

ن خصـوص بـه   یـ را در ا ینیقـوان  1964و 1954 یهاسالسپس در  و1938رو ابتدا در سال 

-را به نـام  یادشده قانون واحدین یقوان از مجموع 1965د و سرانجام در سال یب رسانیتصو

قـانون   1974در سال . ب رساندیو به تصو استخراج کرد 2کیتمل شرطبهست اجارهدییقانون 

)بـه   1964 یهـا سـال ک مصـوب  یـ ن قانون اجاره بـه شـرط تمل  یجانش 3اعتبار مصرف کننده

 (373:1991. دابسن(. شد1965 و (3بخش یاستثنا

ک را یـ اجـاره بـه شـرط تمل    1974قانون اعتبار مصرف کننده مصوب  189س ماده یدر انگل

اسـت   یقـرارداد ـ  ق است لع معیاز بر یکه غـ ک یاجاره به شرط تمل»کند: یف مین تعریچن

. شـود یجر اجاره داده مأتوسط مست یاقساط یهاپرداخت یبر اساس آن کاال در ازا الف( که:

                                                                                                                                  
 به ظاچر مسباجر است و"locataire acheteur"ک عهین  کند که پس از داد  چند قسط معهین، ماله  شود( شرط میخوانده می

مقدمه بهرای   اق  می شود کهای واجاره دانند و آثار بی  را دارد در واق  در این عقد در آغاز امر،شود. این عقد را بی  میمسباجره می
 جهود دارد: و  credit bailاعببهاریی ( در حقوق فرانسهه قهرارداد دیتهری بهه عنهوا  اجهاره       151: 1357لنترودی، )جعفری بی  است

از  مالی را اعه   دچد بدین ترتیب کهقراردادی است که موجر معموالً شرکبی خاص است که کار صرافی یا موسسات مالی را انجام می
سهبأجر  مهدت اجهاره م   دچد و در پایها  بها در اخبیار وی قرار میاجاره منقول یا غیر منقول برای اسبفاده مسبأجر در مقابل پرداخت

موسسهه   د و فقط توسهط که عین مال رابه موجر باز گرداند ایین قرارداد جنبه اعبباری داریا این تواند مالک عین مسباجره گردد ومی
اید مانند نما مدیریت میراعببار یا سرمایه  پول،ادی که موسسه مالی عبارت است از: تاجر، سازما  یا نهگردد. مالی یا بانک انعقاد می

 (663: 2004گذاری. )کمبل ، بانک،واحد اعببار و شرکت سرمایه
 

1-Hire-purchase 

2- consolidating hire-purchase Act 

3- Consumer credit Act 



9  تعاریف، ... و تشخیص اجاره به شرط تملیک در نهادهای مشابه: فصل اول 
 

جر أتوسـط مسـت  ط مورد توافـق  یابد که شراییبه آن شخص انتقال م یت کاال زمانیمالی ب(

 ابد:یر تحقق یا چند مورد زیک یو  انجام شود

 ؛1جر اعمال شودأمستد توسط یحق انتخاب خر (1

   2.ردیک از دو طرف انجام شود انجام پذید توسط هر یکه با یهرگونه عمل شخص (2

 «.ابدین شده تحقق یگر که در عقد معیشخص دمهر واقعه  (3

اره بـه  اج ف نموده است که:ین تعریک را چنیاجاره به شرط تمل یسیسندگان انگلیاز نو ییی

 یده به وآنها رابه مستاجر اجاره دا ک کاالها،مالاست که به موجب آن  یک توافقیشرط تمل

مـورد   شروط یفایکاالها و ا یالزم برا یهادهد که در صورت انجام پرداختیحق انتخاب م

 (152:1988. ی)بور. توافق آنها را تملک کند

کـه   اسـت  یک عقـد یـ اجاره بـه شـرط تمل   :کند کهیف مین تعریآن را چن یگریسنده دینو

ردازد عقـد اجـاره بپـ    یرا بـر مبنـا   ینیکه توافق نموده است که اقساط مع یکاالها به شخص

ره ن اجـا ینیـه اقسـاط معـ   یشـود کـه پـس از ا   ین حق داده میا شود و به اویل داده میتحو

االهـا  ک ،د و در هر زمان قبـل از اعمـال حـق مسـتاجر    ید نمایپرداخت شود بتواند کاال را خر

ـ )البتـه در صـورت پرداخـت تمـام اقسـاط ز      ترد شودسممین است به مالیش م قبـل از   اری

 رایـ تخنیه مسـتاجر ا یو قبل از ا جاد نشده است(ید این حق خریه اقساط هنوز ایپرداخت کل

 (366: 1991دابسن، (. امده استیبوجود ن یچ نوع عقد فروشیکند ه یخود را عمل

ال ن عقد در کـامن یکه اوالً ا ن استیال اران و کامنیدر حقوق ا کیتفاوت اجاره به شرط تمل

ران در مـورد  یـ ن عقـد در حقـوق ا  یکه ایشود در حالیفقط در مورد اموال منقول استفاده م

 تـوان شـرط  ین عقد مـ یال ضمن ااً در کامنیثان 3رودیمنقول هر دو بیار مریغ اموال منقول و

رسـد  یران به نظر مـ یدر حقوق ای را به مالک پس دهد ولجر پس از اجاره آن کرد که مستأ

جـاد  یا یاساس و بنا با یباشد و باعث باالن آن شود حت عقد ین شرط مخالف مقتضایکه ا

الت به منظور مالـک  یران هم در تعارض است چون هدف، دادن تسهین قرارداد در حقوق ایا

مستأجر بوجـود   یاست که برا یحق ن موردیتوان گفت که ای)البته م کردن افراد بوده است

که هنـوز   یزیشود که چین مشیل روبرو میبا ا ید ولینظر نماتواند از آن صرفید و میآیم

                                                      
 ین مورد در بخش اقسام اجاره به شرط تملِیک توضِیح داده شده است.ا -1

 دفبرخانه. در تنظِی  سند گرفبن مفاصاحساب ییا مثال -2

 فروش در حقوق فرانسه فقط در مورد اموال غیرمنقول کاربرد دارد. - عقد اجاره -3
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رقابـل  یغ یاست کـه امـر   جبین صورت اسقاط مالمیست و در ایامده قابل اسقاط نیبوجود ن

در  زیـ و ن د(یـ )حـق خر  ن حـق یـ نیه پس از اتمام اقساط و بوجودآمـدن ا یقبول است مگر ا

 د(  ینظر نماجه نباشد از آن صرفیک، شرط نتیکه شرط تمل یصورت

 کیاقسام اجاره به شرط تمل -1-1-2

 رانیدر حقوق اک یاجاره به شرط تمل ماقسا -1-1-2-1

 یلـ به اعتبـار شـرط منـدرج درآن بـه دو نـوع ک      ،کیران عقد اجاره به شرط تملیدرحقوق ا

 :شودیم میتقس

 ک به صورت شرط فعل در آن درج شده استیکه شرط تمل یقرارداد - 1-1-2-1-1

 رداد،مـوجر ط مندرج در قرایان مدت اجاره و در صورت عمل به شراین نوع قرارداد در پایا در

ال از دهد و شرط انتقال بـه شـیل انجـام عمـل انتقـ     ین مستاجره را به مستاجر انتقال میع

بدان  یدط قراردایت شرایبا رعا مدت قرارداد و یدر انتها یستیموجر وجود داشته و با یسو

 . عمل شود

 جه در آن درج شده استیک به صورت شرط نتیکه شرط تمل یقرارداد -1-1-2-1-2

ط منـدرج  یر شـرا یبا پرداخت اقساط و عمل به سا ان مدت اجاره ویدر پا دن نوع قراردایدر ا 

از بـه  یکه ننیشود بدون ایمنتقل مجر به مستأ ن مستاجره خود به خودیت عیمالی در عقد،

الزم  نـه ین زمیـ در ا یفاتیت تشریجر باشد واگر هم رعاا مستأیموجر  یاز سو یدیدجاقدام 

 یاسـت بلیـه کاشـف از آن و بـر    یت نیـ فات ناقـل مالی ین تشریا م سند(ی)همانند تنظ باشد

 (1384:114،ی)مسعود. است یمسجل کردن انتقال انجام شده قبل

 الدر کامنک یاجاره به شرط تمل ماقسا - 1-1-2-2

 .  م کردیتقس یتوان به دو نوع کلیم در کامن ال ک رایعقد اجاره به شرط تمل

 موجر متعهد به انتقال است که در آن تنها یقرارداد  -1-1-2-2-1

د یـ نمایم میبا مستاجر تنظ یاموجر قرارداد اجاره ،کیقرارداد اجاره به شرط تملن نوع یا در

جر و پرداخـت  أن قـرارداد و در صـورت درخواسـت مسـت    ایشود در پایضمن آن متعهد م که
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چ ین نـوع مسـتاجر هـ   یـ در ا. دیـ ک نمایرا به او تمل هجرأن مستیع یوبها توسط کامل اجاره

ان یـ تواند قرارداد را به همان صورت اجـاره بـه پا  ین مستاجره ندارد و میبه تملک ع یتعهد

ل را اعالم کنـد  ین تمایتواند ایداشته باشد م هن مستاجریبه تملک عل یببرد اما چنانچه تما

 (274:1385 ،ینی)مع. خواهد بود یت به ویو موجر ملزم به انتقال مالی

و صـورت  ت بـه د یـ ک با توجه به نحوه تعهد موجر به انتقال مالیین نوع اجاره به شرط تملیا

  ممین خواهد بود:

 کـه پـس از پرداخـت    ین معنـ یبـد  جر اسـت، وم یع برایک تعهد به بیگاه صرفا در حد  (1

ع را انشـاء  یـ جـاب ب یجر موجر متعهـد اسـت کـه ا   أخواست مستن قسط و در صورت دریآخر

 .  دینما

در . دیـ مانیز انشـاء مـ  یع مورد اجاره را نیجاب بیمالک ا ،گر در ضمن عقد اجارهید یگاه (2

ن گردد و چـو یجانب مالک محسوب مجاب آن از یقت ایک حقیگونه قراردادها شرط تملنیا

ر قابـل  یغرود  یاز آن به شمار م ید و جزئیک عقد الزام آور انشاء گردیجاب در ضمن یا نیا

جـاره بـا   ا یقضانار دارد که پس از ایجر اختأاما مست (7تا1،ص1971اموند، ی)د. انصراف است

ـ ا با انصراف ازنیه یا ایع را منعقد سازد و یب ،جابین ایمه کردن قبول خود بدیضم ن شـرط  ی

ت پـس از  یـ ن تنها موجر است که متعهد به انتقـال مالی یا ین قراردادیدر چن. ردیع را نپذیب

 نیبنـابرا  (142:1988،یر)بو. د توسط مستاجر استیاعمال حق خر و ن قسطیپرداخت آخر

خـت  پـس از پردا  ،کیـ داد اجاره به شـرط تمل رجر در قراأد به مستیار و حق خریاخت یاعاا

 )گسـت، . شـود یع محقق مـ یباشد لذا به محض اعمال آن عقد بین قسط و قبول آن میخرآ

45:1987) . 

 یسـت یباک نیـ ن قسم از قرارداد اجاره به شرط تملین ادبو یات اجارهیگفته شده که در ماه

قـرارداد   و گـردد یجـاد مـ  یا (یمالک )فروشنده احتمال یع تنها برایرا تعهد به بید کرد زیترد

ع را یش بنیحق گز (یدار احتمالیجر )خرأبه مسترد که یگیقرار م یع احتمالیمقدمه ب اجاره

ز مالـک  یـ نجر أتقال مورد اجاره ممنوع است و مستدر مدت اجاره مالک از ان. دینمایاعااء م

 (160:1976،فوتیروفیچشا). ست بلیه تنها مالک منافع استین نیع

کـه قانونگـذار    1974اعتبار مصرف کننده مصوب قانون  189در حقوق انگلستان طبق ماده 

جر مقرر شـده  أمست ید برایحق خر صرفاً ،نموده ینیبشیک را پیقرارداد اجاره به شرط تمل

از قـرارداد   یگـر یگـر از نـوع د  ید یاند لین برخـ ن راه رفتهیز به همیاز حقوقدانان ن یبرخ و
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ز ملـزم بـه   یـ ن مسـتاجر موجـب آن   اند که مانند حقوق ما بهکرده ادیک یاجاره به شرط تمل

 (8 :1375 ،یردانی)س. شودیقرارداد م ید کاال در انتهایخر

ده و ج بـو یـ ار رایبسـ  یییـا یو آمر ییاروپـا  یک در کشورهایعقد اجاره به شرط تمل عن نویا

در مـورد   نیوحدت قوانون یکنوانس. شودیعقد منتقل م نیبا انعقاد ا یاموال منقول گوناگون

ه و مـواد  ن قـرارداد بـود  یـ ثر از نـوع اول ا أک متـ یـ اجاره به شرط تمل یالمللنیب یقراردادها

 ک،یـ تمل ان مدت قـرارداد اجـاره بـه شـرط    ی)در پا داردیمقرر م ونیانسن کنویاز ا یگوناگون

دهد مگر یپس م )موجر( بند قبل به اعتباردهندهمقرره کاال را طبق  )مستاجر( رندهیاعتبارگ

 (275:1385 ،ینی)مع. د نموده باشدیا اجاره آن را تجدی یداریرنده کاال را خریگنیه اعتباریا

 ت هستندیهر دو طرف متعهد به انتقال مالکدر آن که  یقرارداد - 1-1-2-2-2

و امـر بـه د   نیـ گردد ایع مورد اجاره میملتزم به ب زین جرأمست ،در گونه دوم عالوه بر موجر 

ماننـد  باشـد ه یع مـ یـ ک تعهد دو جانبه بـه ب یتزام در حد ن الیا صور است،گاه صرفاًتنحو م

کـه   یمعن نیبد باشدیو در واقع شرط به سود هر دو طرف قرارداد م ع(ینامه )توافق به بلقو

 ان مـدت اجـاره،  یـ ن قسـط و پا یپرداخـت آخـر   د که پـس از نینمایموجر و مستأجر تعهد م

 .  ندیع را منعقد نمایقرارداد ب

 1ک مندرج در قرارداد اجاره بصـورت شـرط فعـل   ید که شرط تملیآیمش یپ ین حالت زمانیا

 یمنافع را توأماً نپردازد بلیه صرفاً بها و نیع یز چنانچه بهاین حالت نیدر ا. درج شده باشد

ن یـ در ا. ک غلبه داردیبودن قرارداد اجاره به شرط تمل یات اجارهیماه د،ینماه یتادمنافع را 

باشـد عقـد    رقابـل اجـراء  یا غیـ است لذا اگر شرط باطل و  2یعقد فرعز راباه شرط با یمورد ن

 (1971:34 ،اموندی)د. ابدییجر حق فسخ مأشود بلیه صرفاً مستیباطل نم

پردازد یبه اقساط م ن و منافع را توأماًیع یرد بهایگیاوقات مستأجر کاال را به اجاره م یگاه
در . 3جـه ( ی)شـرط نت  دیـ آیت او در مـ یـ عقد خود بـه خـود بـه مالی    یو مورد اجاره در انتها

د مـورد  یـ گردد و به موجب قـرارداد با یش میبند به عهد خویز پایمستأجر ن دموار گونهنیا

                                                      
 گویند.می (active optionدر حقوق انتلسبا  به این شرط ) -1

شهریی اسهت کهه     ،(condition) اصهلی شهود ومنظهور از شهرط    در حقوق انتلیس شروط به دو نوع اصلی و فر عی تقسهی  مهی   - 2
ای برای تفکیهک اِیهن دو رکهر    گوییند الببه ضابطه (warranty) سایر شروط را فرعی دچد وقسمت عمده و اصلی عقد را تشکیل می

که به صحت عقد لطمهه وارد کنهد   شود بدو  ایناز قرارداد حذف می چرگاه شرط فاسد ضمن عقد از شرایط فرعی باشد، ،نشده است
 (353: 1998)ببسن ، اما اگر شرط فاسد از شروط مه  و اساسی باشد ممکن است تمام قرارداد را منحل سازد

 گویند.( میpassive optionدر حقوق کامن ال به این شرط ) -3
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اجـاره مالـک    مورد کیع و تملیجه محتوم اجاره انعقاد بیقت نتید در حقیاجاره را تملک نما
عقـد   یتوانـد از اجـرا  یمـ  ،یف از قرارداد و عهد شـین ق تخلّیاو تنها از طر. است مستأجر به

مالک  بند و ملتزم به عهد خود هستند،یهر دو پا در مدت اجاره مالک و مستأجر. سرباز زند
از مـورد   یمتعهـد بـه نگهـدار    ز،یـ انتقالِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ دهد و مستأجر ن یگریتواند مورد اجاره را به دینم

 . اجاره است

ـ  یتعهـدات  ین دارایرا طرفیر مشیل است زیت عقد در گونه اخیل ماهیتحل و  ش از مـوجر یب
ان یـ در ب .گرددیع میا بیک یبه تمل ین منتهیتوافق طرف یمستأجر هستند و قرارداد بر مبنا

 ره مقدمهع کاال است که اجاین بیطرف ین نوع از قرارداد گفته شده است قصد واقعیت ایماه
و  ط ثمـن یتقسـ  یاسـت بـرا   یقت اجاره سرپوشیدر حق( 1956:498 ،اموندی)دگردد یآن م
 ر(صم یانون مدنق 430ماده). قه در برابر آنیوث

حقـوق   عـم از ا یاحقوقی یقیممین است شخص حق ،کیدو طرف عقد در اجاره به شرط تمل
 یتیکـه صـاحب کـاال در مـوقع     شـود میافت یس فراوان یدر انگل. باشند یا خصوصی یعموم

 یهاجا است که شرکتنیا. بگذارد یار مشتریبتواند کاال را بصورت اقساط در اختست که ین
 یگـاه . ردیپـذ یگوناگون انجام مـ  یهابه شیل ن وساطتیا. رندیگیواساه عقد قرار م یمال

ش قرارداد اجـاره  یخو یشترمفروشد و شرکت مزبور با یم یصاحب کاال آن را به شرکت مال

گانـه  ین قـرارداد ب یـ ه کاال نسبت به ایکه مالک اول یابه گونه کند،یک منعقد میبه شرط تمل
حقـوق   یکند ولیمنعقد م یقرارداد را با مشتر ماًیز صاحب کاال مستقیشود و گاه نیم یتلق
ـ ا. کنـد یواگذار م یت کاال به شرکت مالیش را همراه مالییاز قرارداد خو یناش وه بـه  ین شـ ی
 (58:1962 ،یو تورن 1988:154ی)بور. 1معروف است یل کلیتنز

 یسـاط ع و فـروش اق یـ هدف انعقاد عقد ب د،یآیان میبه م یمال یهاشرکت یپا یمعموالً وقت

 ک منعقـد یـ بصورت اجاره بـه شـرط تمل   یفرار از مشیالت فروش اقساط یکاال است که برا
 (120:1380 ،یریبش یو وحدت ی)تفرش. شودیم

رد نوع دوم عقـد  یگیران مورد استفاده قرار میا یبانیچه در نظام به خالف اغلب کشورها آن
. ت هسـتند یـ ک است که هر دو طرف قرارداد در آن ملزم به انتقـال مالی یاجاره به شرط تمل

ر مـورد حیـم   یـ ن گونـه اخ یپول و اعتبار ا یک مصوب شوراینامه اجاره به شرط تملنیدر آئ

ن یآن مـورد نظـر طـرف    یسود مناق ن و منافع ویع یک طرف بهایرا از یقرار گرفته است ز
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