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روش های حل و فصل اختالفات تجاری

حلبرايداوريبهمراجعهبينالمللي،تجارتوداخليحقوقدر

.ددارروزافزونافزايشتجاريقراردادهايانعقادازناشياختالفات

بايدداوريبرايداور.استداوراختالف،حلاساسياركانازيكي

باگاهيومنفردداورباگاهيداوري.باشدداشتهصالحيتواهليت

درداوران.ميشودانجامخاصونهاديصورتبهداوريهيات

دركهميكندايجابضرورتگاهيونمايندهمكاريبايددادگاه

طرفيبيواستقاللاصولرعايتباداور.گيرندقرارمراتبيسلسله

وجرحمورداستممكنموارداينبهايراددرومينمايدداوري

ريداودرتغييراتيآندنبالبهكهدهداستعفاياوشودواقععزل

خودشاقداماتخصوصدرداخليحقوقدرداور.ميآيدوجودبه

.داردمدنيمسئوليت
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روش های حل و فصل اختالفات تجاری

راستايدر»ششمپنجسالهبرنامهقانون116ماده-الفبندبهتوجهبا•

اختالفات،فصلوحلدرتسريعوقضائيمراجعبهمردممراجعهكاهش

لفصوحلمنظورافزایشبهدولتهمكاريبااستمكلفقضائيهقوه

وداورینهادهایتوسعهوایجادداوری،طریقازاختالفات

اولسالپايانتا،آنهاازحمایتوعمومیاقبالایجادواعتمادسازی

«.نمايدپيشبينيراالزمتمهيداتبرنامهقانوناجراي
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روش های حل و فصل اختالفات تجاری

از113ماده«د»بندذيلقضاييوحقوقيتوسعهشاخصهاي

هنگيفرواجتماعياقتصادي،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون

استمكلفقضائيهقوه-(1396-1400)ايراناسالميجمهوري

طولدرقضائيوحقوقيتوسعهشاخصهايارتقاءبهنسبت

.كنداقدام(16)شمارهجدولشرحبهحداقلبرنامهقانوناجراي

اساسبررانيازمورداعتباراتاستمكلفنيزدولت

بامتناسببودجهتأمينبرمبنيقضائيكليسياستهاي

جدولدرمندرجمواردازجملهقضائيهقوهوظايفومأموريتها

.نمايدتأمينوپيشبينيسنواتيبودجههايدر(17)شماره
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روش های حل و فصل اختالفات تجاری

ششمبرنامهدر،1400سالتا(139۵)پايهسالزمانيبازهدر

بهداورينهادوسيلهبهشدهصادرآرايبراي%۵رشدتوسعه،

.تاسشدهبينيپيشدادگستريمحاكمشدهصادرآراينسبت

فصلوحلدركهاساسيپيشرفتهايبهتوجهعطفضمن

ابآنهاازالگوگيريواستدادهرخالملليبينتجارياختالفات

هايشيوهازامكانحدتاتوانميمناسبقرارداديترتيبات

بطورهاشيوهاين.نموداستفادهقضاييدادرسيجايگزين

كارشناسي،طريقازاختالفاتفصلوحل:ازعبارتندخالصه

.داورينهايتدروسازشوگريميانجيمذاكره،
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روش های حل و فصل اختالفات تجاری

نمدرقانونيعنوانبهآنسيترالداورينمونهقانونامروزه•

ازبسياريدرغالبگرايش.ميرودكاربهقوانينوضعبراي

ونقانمبنايبرواحدداوريسيستمايجادبهدنياكشورهاي

كشورهايداوريساختارگرايشبررسيبا.استنمونه

كهودشميپيشنهادنمونه،قانونموثرنقشويافتهتوسعه

ابتنهانهكهباشدواحديسيستمايرانداوريحقوقمبناي

يدنماعملونهاديمنظمبصورتوبودهسازگارنمونهقانون

مدرنداوريجامعقانونبراساسونهادهفراترراپابلكه

.كندعمل
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ی مهمترین مزایای داوری نسبت به رسیدگ
قضایی

ليزينگصنعتدرتجارياختالفاتبهتخصصيرسيدگي-1

(.هستندمنتخبمتخصصينداورها)

وايحرفهصالحيتداراياشخاصتوسطاخالقيرسيدگي-2

،عمومياوصافدارايبايستيداوران)طرفينقبولمورداخالقي

توافقونظرموردخاصاوصافوطرفي،بيواستقاللمثل

ندرودرآن،ازپسياداورنصبازقبلاستممكن.باشندطرفين

وجودخصوصدر،داوريرايصدورازپسحتيياداوري،

لذا.آيدبوجودموجهترديدداوردرخاصياوعمومياوصاف

اعتراضرايبهفوقاوصاففقداندليلبهتوانندميطرفين

.نمايند
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مهمترین مزایای داوری نسبت به رسیدگی 
قضایی

وهاخواستهبامنطبقداوريرأي)دعويطرفيننسبيرضايت-3

(.استصنفيعرفي،قانوني،موازيناساسبروطرفينادعاهاي

ضاييقرسيدگيبهنسبتداوريدركمترهزينهوبيشترسرعت-4

نظراظهارطرفينتوسطشدهتعيينمدتدراستمكلفداور)

ميخواسته%۵/7بهگاهيقطعيتمرحلهتادادرسيهزينه(.نمايد

درمثالباشدميمبلغاينازكمترهزينهداوريدركهحاليدررسد

.باشدمينيزتخفيفقابلكهاست%2حدودبازرگانياتاقداوري

زيرا)ليزينگخانوادهدررازداريومحرمانگياصلرعايت-۵

(.هستندطرفينمنتخبداوران
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حقوق داوری تجاری داخلی
اصل تراضی درتعیین داور و موضوع و مدت داوری

باميتواننددارنددعوااقامهاهليتكهاشخاصيكليه–۴۵۴ ماده
طرحدادگاههادرخواهراخوداختالفومنازعهيكديگرتراضي
رسيدگيازمرحلهايهردرطرحدرصورتونشدهباشدياشده
.دهندارجاعنفرچنديايکداوريبهباشد،

ياوشوندملزممعاملهضمنميتوانندمتعاملين–۴۵۵ ماده
بروزدرصورتكهنمايندتراضيجداگانهقراردادبهموجب
ايداورميتوانندنيزوكنندداوريمراجعهبهآنانبيناختالف
.نمايندتعييناختالفبروزازبعدياقبلراخودداوران
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حقوق داوری تجاری داخلی
اصل تراضی درتعیین داور و موضوع و مدت داوری

وموضوعبايدميشودتعيينداوركهموردهردر–۴۵۸ماده
رافعكهبهطوريداوروطرفينمشخصاتنيزوداوريمدت

بروزازبعدداورتعيينكهدرصورتي.گرددباشدتعييناشتباه
بايدشدهارجاعبهداوريكهاختالفموضوعباشد،اختالف
.شودداورانابالغبهمراتبومشخصروشنبهطور

1397بهمن  29 12



شرایط داور

اشخاصزيرراهرچندباتراضينميتوانبهعنوان–۴۶۶ ماده 
:داورانتخابنمود

.اشخاصيكهفاقداهليتقانونيهستند–1

اشخاصيكهبهموجبحكمقطعيدادگاهويادراثرآناز–2
.داوريمحرومشدهاند

دادگاهنميتوانداشخاصزيررابهسمتداورمعين–۴۶۹ ماده 
:نمايدمگرباتراضيطرفين

.كسانيكهسنآنانكمترازبيستوپنجسالتمامباشد–1

.كسانيكهدردعواذينفعباشند–2
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شرایط داور

درجهاتنسبيياسببيقرابتدعوااصحابازيكيباكسانيكه–3
.باشندداشتهسومطبقهازدوم

حاباصازيكيامورمباشرياوكيلياكفيلياقيمكسانيكه–4
.باشدآنانامورمباشردعوااصحابازيكيياميباشنددعوا

.دباشندعوااصحابازيكيوارثهمسرانشانياخودكسانيكه–۵

سبينقرابتكهاشخاصيبايادعوااصحابازيكيباكسانيكه–6
،دارنددعوااصحابازيكيباسومطبقهازدومدرجهتاسببييا

.باشندداشتهكيفريدادرسيحالدرگذشتهيا
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شرایط داور

ايسببياقربايازيكيياوهمسرانشانياخودكسانيكه–7
يادعوااصحابازيكيبااوسومطبقهازدومدرجهتانسبي
سومطبقهازدومدرجهتاسببييانسبيازاقرباييكيياوزوجه

.دارندمدنيدادرسياو

.آنانمأموريتحوزهدردولتكارمندان–۸

كليهههقضههاتوكارمنههداناداريشههاغلدرمحههاكم–۴۷۰ ماااده 
.اشدقضايينميتوانندداورينمايندهرچندباتراضيطرفينب
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شرایط داور
درموارديكهداورباقرعههتعيهينميشهود،هريهکاز–۴۷۱ ماده 

طههرفينميتواننههدپههسازاعههالمدرجلسههه،درصههورتحضههورو
درصورتغيبتازتهاري ابهالغتهادهروز،داورتعيهينشهدهرارد

حهادثشهودكههدراينصهورت”كنند،مگراينكهموجبهاتردبعهدا
دادگهاهپهساز.ابتدايمهدتروزياسهتكههعلهتردحهادثگردد

وصههولاعتههراض،رسههيدگيمينمايههدوچنانضهههاعتههراضراوارد
.تشخيصدهدداورديگريتعيينميكند

بعدازتعيينداورياداوران،طرفينحهقعهزلآنهانرا–۴۷۲ ماده 
.ندارندمگرباتراضي

ازموجهعذربدونداوريقبولازپسداورچنانضه–۴۷۳ ماده
دهنشحاضرداوريجلساتدرآنامثالوبيمارييامسافرتقبيل
جبرانبرعالوهنمايد،امتناعرأيدادنازويادهداستعفايا

محرومداوريبهشدنانتخابحقازسالپنجتاواردهخسارات
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شرایط داور
ميشودارجاعبهداوريدادگاهطرفازكهامريبهنسبت–۴۷۴ ماده

سهجلدرياونمايدامتناعرأيدادنازيادهداستعفاداورانازاگريكي
دگيرسيبهموضوعديگرداوردونكندپيداحضورمتواليداوريدوبار

حاصلاختالفرأيصدوردرآنانبينچنانضه.دادخواهندرأيو
نمودهامتناعرأيدادنازيادادهاستعفاكهبهجايداوريدادگاهشود،

زرودهمدتظرفنكردهپيداحضورداوريجلسهدرمتواليدوباريا
ابانتخازقبلاينكهمگرنمود،انتخابخواهدقرعهبهقيدديگريداور
ورتدراينص.باشندكردهمعرفيديگريداورطرفينمورد،اقتضاءبه

.ميشودجديدشروعداورقبولتاري ازداوريمدت

معينقانونكهمدتيياداوريقرارداددرمدتداورانكهصورتيدر
اضيترديگراشخاصبهداوريطرفينوبدهندرأينتواننداستكرده
أيرورسيدگيقانونيمقرراتوفقدعوااصلبهباشند،دادگاهنكرده
.مينمايدصادر

مگراست،اعتبارمالکداوراناكثريترأيفوقموارددر– تبصره
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شرایط داور

يالقبياشدهجلببهدادرسيقانونبرابركهثالثيشخص–۴۷۵ ماده
باميتواندباشد،شدهدعواواردبهداورياختالفارجاعازبعد

داورانياداورتعيينوداوريبهامردرارجاعاصليطرفيندعواي
برابراودعوايبهنگرديد،حاصلموافقتاگروكندتراضيشدهتعيين

.شدخواهدرسيدگيبهطورمستقلمقررات

.ندنمايتسليمبهداورانراخودمدارکواسنادبايدطرفين–۴۷۶ ماده
براياگروبخواهندآنانازراالزمتوضيحاتميتوانندنيزداوران

انتخابكارشناسباشد،ضروريكارشناسنظرجلباتخاذتصميم
.نمايند
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 آیین دادرسی داوری

داوراندررسيدگيورأي،تابعمقرراتقانونآيهين–۴۷۷ماده 
دادرسينيستندوليبايهدمقهرراتمربهوهبههداوريرارعايهت

.كنند
ههرگاهضمنرسيدگيمسايليكشفشودكهمربو–۴۷۸ ماده 

بهوقوعجرميباشدودررأيداورمؤثربهودهوتفكيهکجههات
همدنيازجزاييممكننباشدوهمضنيندرصورتيكهدعوامربو
بهبهنكاحياطالقيانسببودهورفعاختالفدرامريكهرجوع

داوريشدهمتوقفبررسيدگيبهاصلنكهاحيهاطهالقيهانسهب
دارباشد،رسيدگيداورانتاصدورحكمنهاييازدادگاهصالحيت

.نسبتبهامرجزايييانكاحياطالقيانسبمتوقفميگردد
ادعايجعلوتزويردرسندبدونتعيينعامهلآنو–۴۷۹ ماده 

باشديادرصورتيكهتعقيبويبهجهتيازجهاتقانونيممكنن
.مشمولمادهقبلنميباشد
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 آیین دادرسی داوری
:نيستداوريبهارجاعقابلزيردعاوي–۴۹۶ ماده
.ورشكستگيدعواي–1
.نسبوطالقآن،فس نكاح،اصلبهراجعدعاوي–2

دادگاهتوسط(47۸)مادهدريادشدهنهاييحكم–۴۸۰ ماده
استكردهانتخابراداوركهدادگاهيياداوريبهدعواارجاعكننده
توقفزماندرداوريمدتازآنضهوابالغميشودبهداوران
حسابيادشدهحكمابالغتاري ازبودهباقيداورانرسيدگي
حكمشدهباشد،دادگاهانتخابدخالتبدونداورهرگاه.ميشود
.شدخواهدابالغبهاوطرفيکياطرفينوسيلهنهايي
اينكاحياجزاييامردركهحكميمفادبرخالفنميتوانندداوران
.بدهندرأيشدهصادرنسبياطالق

:ميرودبينازداوريزيرموارددر–۴۸۱ ماده
.دعواطرفينكتبيتراضيبا–1
.دعواطرفينازيكيحجريافوتبا–2
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چگونگی صدور رأی داوری و اجرای آن

قوانينبامخالفوبودهومدللموجهبايدداوررأي–۴۸۲ ماده
.نباشدحقموجد
باشندداشتهصلحاختيارداورانكهدرصورتي–۴۸۳ ماده

هصلحنامهايكدراينصورت.دهندخاتمهصلحبارادعواميتوانند
.اجراستقابلومعتبرباشدداورانرسيدهبهامضاي

مشاورهيارسيدگيبرايكهجلسهايازبايدداوران–۴۸۴ ماده
تشركازداوراگروباشندمطلعميشودتشكيلرأيصدورياو
يتاكثرباكهرأيينمايد،امتناعآنامضاييادادنرأيياجلسهدر

ترتيبقرارداددراينكهمگراستاعتبارمناهميشودصادر
.گرددقيدرأيدربرگبايدنيزمراتب.باشدشدهمقررديگري
ردحضوربرايدعوتورسيدگينحوهوجلسهتشكيلترتيب
ارجاعموارديكهدر.شدخواهدتعيينداورانتوسطجلسه،

جلسهدربهحضوردعوتبوده،دادگاهطريقازامربهداوري
.ميآيدبهعملدادگاهدفتراخطاريهبهموجب
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چگونگی صدور رأی داوری و اجرای آن

هكشدهاندملزمقراردادموجببهطرفينكهدرمواردي– تبصره
داوريمعينياشخاصياشخصآنانبيناختالفبروزدرصورت

ابتدايوماهسهآنمدتباشدنشدهمعينمدتداورياگرنمايد
تمامياداوربهداوريانجامبرايموضوعكهاستروزيآن

.تاستمديدقابلتوافقطرفينبامدتاين.ميشودابالغداوران
برايخاصيطريقداوريقرارداددرطرفينچنانضه–۴۸۵ ماده
خودرأياستمكلفداورباشند،نكردهپيشبينيداوريرأيابالغ
صالحيتكهدادگاهيياداوربهدعواارجاعكنندهبهدفتردادگاهرا

.نمايدتسليمداردرادعوااصلبهرسيدگي
آنشدهگواهيرونوشتونمودهبايگانيرارأياصلدادگاهدفتر
.ميداردارسالدعوااصحاببرايدادگاهبهدستوررا

ياوكليبطوربهاتفاقراداوررأيطرفين،هرگاه–۴۸۶ ماده
خواهدبالاثرمردودقسمتدررأيآنكنند،ردراآنازقسمتي

.بود
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چگونگی صدور رأی داوری و اجرای آن

اين(309)مادهحدوددرداوريرأيتصحيح–۴۸۷ ماده
استداورانياداورباراساًداوريمدتانقضايازقبلقانون

بهداور،رأيبهاعتراضپايانمهلتتاآنانقضايازپسو
ندهكنصادرداورانياداورباآنانازيكيياطرفيندرخواست

روزبيستظرفمكلفندداورانياداور.بودخواهدرأي
رأي.نمايندتصميماتخاذرأيتصحيحتقاضايازتاري 

بهرسيدگيدراينصورت.شدخواهدابالغبهطرفينتصحيحي
دهيادشمدتانقضايياتصميمداوراتخاذتادردادگاهاعتراض
.ميماندمتوقف

رأيازابالغ،بعدروزبيستتامحكومعليههرگاه–۴۸۸ ماده
ياوبهداوريدعواارجاعكنندهدادگاهننمايد،اجراراداوري
مكلفداردرادعوااصلبهصالحيترسيدگيكهدادگاهي

اجراييبرگداوررأيطبقذينفعطرفبهدرخواستاست
.ميباشدقانونيمقرراتبرابررأياجراي.صادركند
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 موارد ابطال رأی داوری
اجراييقابليتواستباطلزيردرمواردداوريرأي–۴۸۹ماده
:ندارد

.باشدحقموجدقوانينبامخالفصادرهرأي–1
هكردصادررأينبودهداوريموضوعكهمطلبيبهنسبتداور–2

.است
.باشدنمودهصادررأيخوداختيارازحدودخارجداور–3

استداوراختياراتازخارجكهرأيازقسمتآنفقطدراينصورت
.ميگرددابطال

.باشدشدهتسليموصادرداوريمدتانقضايازپسداوررأي–4
دفتردردعوااصحاببينياامالکدفتردرآنضهباداوررأي–۵

.باشدمخالفاستقانونياعتباردارايوشدهثبترسمياسناد
.دنبودهانصدوررايمجازبهكهصادرشدهداورانيبهوسيلهرأي–6
.قراردادرجوعبهداوريبياعتباربودهباشد–7
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 موارد ابطال رأی داوری

درموردمادهفوقهريکازطرفينميتواندظهرفبيسهت–۴۹۰ماده 
روزبعدازابالغرأيداورازدادگهاهيكههدعهواراارجهاعبههداوري
كردهيادادگاهيكهصالحيترسيدگيبهاصلدعهوارادارد،حكهمبهه
بطههالنرأيداوررابخواهههددرايههنصههورتدادگههاهمكلههفاسههتبههه
درخواسترسيدگيكرده،هرگاهرأيازمهواردمهذكوردرمهادهفهوق
نباشدحكمبهبطالنآندهدوتارسيدگيبهاصلدعواوقطعيشهد

.حكمبهبطالن،رأيداورمتوقفميماند
نسبتبهاشخاصهي(4۸۸)مهلتيادشدهدراينمادهوماده– تبصره 

شهروعمهلتههاي.كهمقيمخارجازكشورميباشنددوماهخواههدبود
بهراياشخاصهيكههدارايعهذر(4۸۸)تعيينشدهدراينمادهومهاده
آنبودهاند(1)اينقانونوتبصره(306)موجهبهشرحمندرجدرماده

.پسازرفععذراحتسابخواهدشد
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 موارد ابطال رأی داوری

وبودهمطرحدادگاهدردعوااصلچنانضه–۴۹۱ ماده
درصورتباشد،شدهارجاعبهداوريطريقايناز

آن،بهبطالنحكمصدوروداوررأيبهاعتراض
داوررأيبطالنحكمشدنقطعيتادعوابهرسيدگي
.ميماندمتوقف
دادگاهطريقازداوريبهامرارجاعدرموارديكه– تبصره
بادادگاهدردعوابهرسيدگيگردد،باطلداوررأيونبوده
.آمدبهعملخواهددادخواستتقديم
خارجداوررأيابطالدرخواستكهدرصورتي–۴۹۲ ماده

صادررادرخواستردقراردادگاهباشدمقررازموعد
.استقطعيقراراين.مينمايد
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 موارد ابطال رأی داوری

مگرنيست،آناجرايمانعداوررأيبهاعتراض–۴۹۳ ماده
توقفقراردادگاهدراينصورت.باشدقوياعتراضداليلآنكه
حكمصدورواعتراضبهرسيدگيتاپايانراآناجرايمنع

ازنيزمناسبتأميناقتضاءصورتدرومينمايدصادرقطعي
.شدخواهداخذمعترض

باطرفينوباشد،فرجاميدرمرحلهدعواچنانضه–۴۹۴ ماده
مواردازمورديابنمايندراداوريبهامرارجاعتقاضايتوافق
ارپروندهكشورعاليديوانشود،دادهداوريتشخيصبهارجاع
خواستهفرجامرأيصادركنندهدادگاهبهداوريبهارجاعبراي
.ميداردارسال
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 نسبی بودن رأی داوری 

ودخالتكهاشخاصيودعواطرفيندربارهفقطداوررأي–۴۹۵ماده
نسبتواستمعتبرآنانقائممقاموداشتهاندداورتعييندرشركت

.داشتنخواهدتأثيريديگربهاشخاص
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حق الزحمه داوران

استطرفينبهعهدهداورانحقالزحمهپرداخت–۴۹۷ ماده
.باشدشدهمقررديگريترتيبداوريقرارداددركهمگرآن

آييننامهايبراساسداوريحقالزحمهميزان–۴۹۸ ماده
بهوتهيهدادگستريوزيرتوسطيکبارسالسههركهاست

.رسيدقضائيهخواهدقوهرئيستصويب
بينبالسويهحقالزحمهداور،تعدددرصورت–۴۹۹ ماده
.ميشودتقسيمآنان
قرارداديدعوااصحابوداوربينچنانضه–۵۰۰ ماده

قراردادبرابرباشد،شدهمنعقدحقالزحمهميزاندرخصوص
.شدخواهدعمل
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مسوولیت مدنی داوران

انداوروظيفهدرانجامتقصيرياتقلبتدليس،اثردرهرگاه–۵۰۱ ماده
موازينبرابرداورانگردد،دعواطرفينياطرفيکمتوجهماليضرر

.بودخواهندواردهخسارتجبرانقانونيمسؤول
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پیشنهاد

ويدعطرفينمنتخبافرادياومنفردداورتوسطگاهيداوري

گاهيومورديوخاصبصورتداوريهياتتوسطگاهيو

وكاليشدهثبتداوريموسساتمانند)منتخبنهادتوسط

وجهتبا.گرددميانجام(بازرگانياتاقياودادگستريمحترم

معادنوصنايعوبازرگانياتاققانون۵مادهحبندبه

مركزاساسنامهقانونو1370مصوبايراناسالميجمهوري

انعقاداسالميشورايمجلس13۸0مصوبايراناتاقداوري

دعاوياختياريارجاعبرايبازرگانياتاقبانامهتفاهم

.شودميپيشنهادليزينگشركتهاي
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پیشنهاد

باافقتووليزينگشركتمحترممديرههياتتاييدصورتدر•
شركتهايقراردادهايدرذكرقابلداوريشرهمشتري،
هبارجاعقابلموجودواحتماليدعاويكليهوبودهليزينگ
.استداوري

اشخاصازبينارجاعيدعاويدركارشناسوداورانتخاب•
مراجعتاييدبهاخالقيوايحرفهلحاظبهكهدارصالحيت
.اندرسيدهذيصالح

.شودگرفتهنظردرمناسبيتخفيفداوريهايهزينهدر•

1397بهمن  29 32



یکماهیت حقوقی قراردادهای اجاره به شرط تمل
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دکتر علیرضا رزاق کریمی 

1397بهمن 29 2
"بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای تسهیالتی لیزینگ"



TITLE
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نظر قانونگذار در رابطه با قرارداد
اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از

ای آن سوی دیگر با عقد بیع، قرض و رهن، زیرا تملیک منافع در ابتدد

کن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیدک عدین مدی شدود،  دی

.قانونگذار این عقد را عقدی مستقل و معین توصیف نموده است
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نظریات مختلف در مورد ماهیت حقوقی 
عقد اجاره به شرط تملیک

یک گروه معتقد است آنچه واقع می شود، اجاره اسدت و -1

.شرط تملیک هم در این قرارداد جنبه فرعی دارد

ن دسته دیگر با توجه به هدف و قصد طدرفین ماهیدت اید-2

یط عقد را بیع تلقی نموده اند و اجاره را سرپوشی برای تقسد

ا بده ثمن و وثیقه بیع در برابر آن، که برخی ایدن عقدد بیدع ر

همراه شرط فاسد  معلدو و برخدی بیدع معلدو بده پرداخدت 

.آخرین قسط دانسته اند
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نظریات مختلف در مورد ماهیت حقوقی 
عقد اجاره به شرط تملیک

ه مرحوم دکتر کاتوزیان ماهیت اجاره به شرط تملیدک را بد-3

ی دو دسته تقسیم نموده اند، در موردی که ما ی به مدت طدونن

در برابر اقساط معین در اختیار دیگدری گدذارده میددود و در

ه پایان و پرداخت اقساط خود به خود به ملکیت در میایدد، آنچد

د واقع شده بیع است و ی در فرضی که سدب  انتقداب بده وجدو

نیامده و نیاز به تراضی دوبداره یدا تصدمیم یکدی از دو طدرف

.دارد اجاره است

حقوق دانان عقد اجاره به شرط تملیک را عقد اجاره ای می -4

.دانند که با وعده بیع همراه است
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آئین نامه قانون57ماده 
عملیات بانکی بدون ربا

آیین نامه قدانون عملیدات بدانکی بددون ربدا عقدد 57ماده 

ه آنچه ک. اجاره به شرط تملیک را اجاره فرض نموده است

یدک در اجاره به شرط تملیک مورد نظر متعاملین اسدت تمل

درج منافع است و شرط تملیک نیز تعهد تبعدی و فرعدی مند

د در عقد است و ویژگی خاص ندارد، که این شرط می توان

.شرط فعل یا شرط نتیجه باشد
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آئین نامه اجرایی مصوب1ماده 
شورای پول و اعتبار

آیین نامه اجرایی اجاره بده شدرط تملیدک مصدو  1ماده 

ف شورای محترم پوب و اعتبار نیز این عقد را اجاره توصی

نموده است، که این شدرط ضدمن عقدد تملیکدی بدر خد ف 

ز مقتضای ذات عقد و از جمله شروط باطل یا مبطل عقد نی

ت بنابر این عقد اجاره به شرط تملیدک عقددی اسد. نمیباشد

.ودتملیکی که سب  تملیک منافع تمام مدت اجاره می ش
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وجوه افتراق بین عقد اجاره به شرط 
تملیک و عقد اجاره از منظر قانون مدنی

دگیرمیقرارطرفینقصدبهمتعلوآنچهاجارهعقددر-1

ابانتقواستمعینزمانمدتدرمستاجرهعینمنافعانتقاب

رفعدرامروزه یکن.نیستاصلیهدفوجههیچبهما کیت

میابتیاعرااموا یتملیکشرطبهاجارهطریوازکهافرادی

.مستاجرنهوشناسندمیعرفیما کنمایند،

باشدمستاجرهعینما کنداردنیازموجراجارهعقددر-2

درکهصورتیدرکافیست،باشد،منافعما کصرفااگربلکه

.نیستاینچنینتملیکشرطبهاجاره
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وجوه افتراق بین عقد اجاره به شرط تملیک 
و عقد اجاره از منظر قانون مدنی

در عقد اجاره مدت میتواندد بده د ادواه باشدد،  دیکن در -3

آیدین نامده 61اجاره به شرط تملیدک مطدابو تبصدره مداده 

فید اعطای تسهی ت بانکی معام ت برای کانهایی که عمر م

ساب باشد ممنوع است و حداکثر هم از عمدر 2آنها کمتر از 

.مفید کان نباید تجاوز نماید

در تعیین اجاره بها در اجاره از م کهای عرفی اسدتفاده-4

مت میدود در صورتی که در اجاره به شرط تملیک م ک قی

تمام شده موجر با در نظر گدرفتن سدود و زمدان دوره بداز 

.پرداخت تسهی ت، تعیین می گردد
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مهمترین ویژگی عقد قرارداد
اجاره به شرط تملیک

ا ایدن عقد سب  تملیک منافع است و هم سب  تملیک عین بد

تفاوت که سب  ناست منجدز و مسدتقیم و مقددم اسدت و

.سب  دوم معلو و با واسطه و موخر
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اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع

حقوق دانان طرفدار این نظریه عقد اجداره را در حقیقدت 

یک عقد صوری و ذاهری دانسدته اندد کده طدرفین بدرای 

پنهان داشتن عقدد بیدع و همچندین دریافدت سدمن تحدت 

ر این عده معتقدند اگد. عنوان ماب انجاره منعقد نموده اند

در عقد اجاره شرط شود که مسدتاجر پدا از پدرداختن 

تعدادی از اقساط ماب انجاره بده صدورت شدرط نتیجده 

ما ک عین مستاجره گردد، این عقد بیع اسدت نده اجداره، 

.هر چند که آن را به صورت اجاره درآورده باشند
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ایرادات نظریه اجاره به
شرط تملیک به عنوان بیع

ده پیش از تملک مستاجر و پا از عقد اجاره بیعی واقع ند-1

.است

عقدد بیع، عقدی مستقل نیست، بلکه به صورت شرط ضمن-2

، اگر قصد طرفین بیع باشدد اجداره باطدل میگدردد. اجاره است

.دیعنی عقد مندا ذائل می شود،  ذا شرط آن هم باطل می شو

م در این فرض بین تاری  اجاره و تاری  تملک مبیدع مدوجر هد

ه ما ک مبیع است و هم ما ک اقساط اجاره ای که گرفته است ک

.این موضوع اجتماع عوض و معوض است
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ایرادات نظریه اجاره به شرط تملیک
به عنوان بیع

ین مهمترین د یل طرفداران این نظریه قصدد اصدلی طدرف

"ا عقود تابعه ا قصود"همان قائده معروف . عقد است

می این طرفداران خود در تایین نوع عقد بیعی که معرفی

نماینددد اخددت ف دارنددد، برخددی آن را عقددد بیددع معلددو و 

.گروهی دیگر آن را بیع با شرط فاس  معلو می دانند
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مدل عقد بیع معلق

ت که در مدب تفسیر شده به عقد بیع معلو، بیع معلقی اس

و تملیک در آن منوط به پرداخت آخرین قسط شده است

اب حد. انتقاب ما کیت به معلو به حصوب معلو علیه اسدت

جده اگر شرط تعلیقی که در عقدد درج گردیدده، شدرط نتی

ه باشد، یعنی اجاره خود به خود به تملیک عدین مسدتاجر

.منجر گردد و اقساط اجاره همان ثمن طلقی می گردد
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تعلیق به شرط فعل
ت در فرضی دیگر شرط تعلیو به صورت شرط فعل اسد

و وقوع عقد نیاز به اندای اراده مستاجر یه موجر حس 

که اگر این اختیار بده مسدتاجر داده . مورد خواهد داشت

مان شده باشد در واقع قبو ی است که به ایجا  بیع در ز

انعقاد عقد متصل می شدود،  دیکن در صدورتیکه اجداره

همرا با وعده دو طرفی بیع باشد، تعهدد دو جانبده بدرای

.موجر و مستاجر ایجاد می گردد
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تعلیق به شرط فعل

ن این ا تزام به عنوان یک تعهد دو جانبه می باشد، در اید

ظدر وضعیت ایجاد با فعل بیع در زمان انعقاد عقد مورد ن

ر زمدانی نیست بلکه ایجاد تعهد مدترک بر تدکیل بیدع د

مدورد تراضدی ایددان ( تمامی اقساط اجاره بها ) موخر 

، زیدرا  ذا تعهد به بیع را نباید یک بیع معلو دانست. است

در وعده بیع اساسا اندای بیدع صدورت نمدی پدذیرد تدا

.ماهیت مورد اراده منجز یا معلو به امری باشد
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وقوع حادثه در مدل عقد بیع

در مدب تفسیر شده به عقدد بیدع بدا شدرط فاسد  معلدو

ضمن عقد شرط می شود که در صورت وقوع حادثه ای 

یعندی انحد ب عقدد را . در آینده، عقد از ابتدا منحل شدود

ض معلو به وقوع حادثه ای در آینده میدانند و در این فر

. ما کیت از زمان عقد به مستاجر منتقل می شود
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وقوع حادثه در مدل عقد بیع

 یکن شرط فاس  درج شده در آن موج  مدی گدردد تدا 

در اثر تالف مستاجر از هر یک از مواد قراداد، عقد خود 

ی به خود منحل گردد، که این دیدگاه با شدرایط بنگاههدا

اقتصددادی فعدداب در زمیندده قرادادهددای اجدداره بدده شددرط 

تملیک هماهنگ نمدی باشدد و هیچگونده تمهیدداتی بدرای

جلوگیری از ضررهای احتما ی وارده به عین مسدتاجره 

. حتی در فرض تلف آن نیز ندارند
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وجوه افتراق در عقد اجاره
به شرط تملیک و عقد بیع

ود که تدبیه این عقد به بیع نجرم منتج به این امر می ش-1

تمامی آثار و احکام بیع را در عقد اجاره جاری دانست، مث 

ثمن به مجرد وقوع عقد بیع مدتری ما ک مبیع و بایع ما ک

می شود، طلبکداران مسدتاجر مداب موضدوع قدرارداد  را از 

امواب مستاجر طلقی مدی نمایندد، مسدتاجر از زمدان انعقداد 

قرارداد اجاره به شرط تملیک ما ک عین مستاجره محسو 

ل می شود و می تواند هرگونه تصدرفات ما کانده ای از قبید

ه فروش، به رهن گذاشتن و غیره نسبت به آن انجام دهد، ک

.در واقع اینچنین نیست
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وجوه افتراق در عقد اجاره به
شرط تملیک و عقد بیع

اگر عقد اجاره را صوری و ظاهری فرض نمداییم بده -2

معنای بط ن عقد اجاره است و با باطل بودن عقد اصلی

شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود و در نتیجده عقددی 

.باقی نمی ماند که قابلیت اجرا داشته باشد

، اگر عقد اجاره به شرط تملیدک را بیدع معلدو بددانیم-3

اصون عقد معلو تا زمان پیدایش و حصدوب معلدو علیده

هیچ اثری ندارد و هر گاه معلو علیه موجود ندود مانندد

.آن است که عقدی واقع ندده است
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وجوه افتراق در عقد اجاره به
شرط تملیک و عقد بیع

  اگر عقد اجاره به شرط تملیک را بیع با شدرط فاسد-4

ع معلو بدناسیم، شرط مذکور مانع ایجداد آثدار عقدد بید

د نمیدود و ما کیت عین مستاجره از ابتددای انددای عقد

لدف تماما به مستاجر منتقل میگردد و تنها در صورت تا

.از شرایط قرارداد از آغاز منحل خواهد شد
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اجاره به شرط تملیک به عنوان 
عقد معین و مستقل

 عقدد رابطده نزدیدک 4عقد اجاره به شرط تملیدک بده

ایدن عقدد خصیصده . دارد، اجاره، بیع، رهن و قدرض

منفعت تملیکی بودن را از عقد بیع، خصیصه استیفای

از عدددین مسدددتاجره را از عقدددد اجددداره، خصیصددده 

تاصیص اعتبار از ناحیه موجر بده مسدتاجر را عقدد 

قددرض و نهایتددا خصیصدده در وثیقدده بددودن عددین 

.مستاجره را از عقد رهن کس  کرده است
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اجاره به شرط تملیک به عنوان
عقد معین و مستقل

این عقد تاسیا جدیدی اسدت و از سدایر عقدود مسدتقل

آیدین نامده تسدهی ت 60و 59است کده مقدنن در مدواد 

ت بده بانکی نیز آن را تاسیسی جدید برای اعطای تسهی 

ت متقاضیان دانسته است و یکن آنچده حدائز اهمیدت اسد

اجاره بودن مبنای اصلی و ریده این عقد است و شدرط

فین در این عقد قصدد طدر. تملیک شرطی تبعی بوده است

بیع نبوده است بلکه اعطدا و اخدذ تسدهی ت مدا ی بدرای

.تمستاجر بوده است و ابتیاع کان موضوعی ثانویه اس
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اجاره به شرط تملیک به عنوان
عقد معین و مستقل

این عقد تاسیا جدیدی اسدت و از سدایر عقدود مسدتقل

آیدین نامده تسدهی ت 60و 59است کده مقدنن در مدواد 

ت بده بانکی نیز آن را تاسیسی جدید برای اعطای تسهی 

ت متقاضیان دانسته است و یکن آنچده حدائز اهمیدت اسد

اجاره بودن مبنای اصلی و ریده این عقد است و شدرط

فین در این عقد قصدد طدر. تملیک شرطی تبعی بوده است

بیع نبوده است بلکه اعطدا و اخدذ تسدهی ت مدا ی بدرای

.تمستاجر بوده است و ابتیاع کان موضوعی ثانویه اس
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اجاره به شرط تملیک به عنوان 
عقد معین و مستقل

جه در این عقد اگر شرط ضمن عقد آن به صورت شرط نتی

تفسیر یا شرط فعل باشد، ماهیت آن با تعابیر ماتلفی قابل

اما آنچه واقع می باشد و مورد عمل صنعت  یزیندگ. است

د که کدور ، بانکها و بانک مرکزی است این موضوع میباش

رط شرط تملیک ضمن عقد اجاره به شرط تملیک از نوع ش

یه فعل است و این اراده موجر است که در صورت ایفای کل

تعهدات قراردادی مستاجر، عین مستاجره را با اندای یدک

عقد بیع مجزا در زمان خاتمه قرارداد به مستاجر منتقدل و

. تملیک نماید
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اجاره به شرط تملیک به عنوان
عقد معین و مستقل

نضمنمودتلقیبیعوجههیچبهتواننمیراعقداین

زنیتملیکشرطبهاجارهقراردادهایازبرخیدراینکه

یزناچچندهررامعلومیثمنفرضیه،اینپوششبرای

هبتملیککارمزدهمچونتعابیریونمایندمیمداص

.باشدمیخاصتاسیااینمویدکهاندنمودهاعطاآن
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