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 مدنی(: قانون ۶۴۴ماده ) بر اساستعریف عقد اجاره 

 دهناادهه اجااار شااود،ماای مساات جرهمنااافع دااین  مالکرمساات ج ،آن موجببااهاجاااره دقاادی اساات کااه ***

 ******گویند همست جر را دینمست جرومورداجاره رامؤجرواجاره کننده را

 مدنی(: قانون ۶۴۴ماده ) بر اساساقسام اجاره 

 ****شد.با یا انسانممکن است اشیاءیاحیوان  مورد اجاره*****

 :داریماجاره نوع 3مدنی( قانون ۷۶۴ماده ) بر اساس

 ی اشخاصاجاره-3 ی حیواناجاره-2اشیاء ی اجاره-1

ماانعی اسا  تعریاف جاام    ارائاه کارده( ۶۴۴مااده ) در که قانون مدنی ازعقداجاره آیا تعریفی

در باه ایکهاه  با توجاهشاود؟)تعریف شامل اجااره اشاصاه  ای مای دیگر، آیا اینعبارتبه ؟اس 

 (اجاره قرار می گیرد دورندارد عمل فردمد ایی  جومستأجره اشصاه عین اجاره

 اجاااره اشااخاصکااه ایاان ماااده شااام   اسااتداردایاانوجااود قااانون ماادنی( ۷۶۶) در مااادهاشااکالی کااه  اولااین

 کنادمای اجااره کسای کاه :اشاخاصدراجااره :قاانون مادنی( 212مااده ) بر اسااس :کهتوضیح این با نمی شود

 در ماااده کااهدرحالی گوینااد. را اجاار  االجااارهاجیرومااا را شااودمورداجاااره واقااع ماایکااه مست جروکساای را

مسات جره  را داین ماورد اجااره و ماا  را مسات جر کننادهو اجاره دهناده راماؤجر اجااره :قانون مادنی( ۷۶۶)

 گویند.می

 شود.نمی ی اشخاصاجارهشام  شده ازدقداجاره  قانون مدنی( ۷۶۶) در مادهکه  درنتیجه تعریفی

 یگاارید دودقاا دراثاار :کااهاساا  جااوددارداین قااانون ماادنی( ۶۴۴) در مااادهکااه  اشااها ید مااین 

 منااافع کنااد کااهمی وصاایت مثالً شخصاایمالااک منااافع دااین شااود ماای توانااد  شااخ  نیااز غیرازدقااداجاره

ی وصایّت دیگردبار به دیگاری باشاد. از آن، مشخصای زماان ملکش ماد  مناافع ملکاش  کناد کاهمیموصای

-شاخ  مالاک مناافع داین مای، وصایّت هام ی دقادلاه باشادس د درنتیجاهموصایازآن سا یک در مد 

 بنابراین تعریف مزبور مانع اغیار نیست. شود.

 دقاد اجااره در تعریاف داردایان اسا  کاه: جاود قاانون مادنی (۶۴۴) در ماادهکه  سومین اشها ی

، معاوّ  باودن دقاد اجاارهصاتت  از ارکاان ، یکایکردباه دلیا  اینکاهمعاوّ  باودن آن اشااره باید به حتماً
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 و معاایندو  معلااو  اساات وبایااد ماننااد بیااع اجاااره گریددبار بااه؛ آن اساات ودقااداجاره رایگااانی نیساات

 باشد.

 .نیست مانعیو ، تعریف جامع قانون مدنی( ۷۶۶برمبنای ماده ) دقد اجارهتعریف  :گیرینتیجه

 معلو . دو به یا منفعتتملیک دم  :در فقه عقد اجاره****تعریف 

 :عقد اجاره  اییا  یژگی***ا صاف 

 در مااده دهادی. ناه اساتازدقاودتملیکی  دقاد اجاارهاساالمی  در حقاوق: اجااره عقادتملیهی باودن -1

:**اجااره عقادی اسا  کاه اسات کردهاشااره دقاد اجاارهباه تملیکای باودن  نودیبه قانون مدنی( ۷۶۶)

 ****شود.ما ک مکاف  عین مستأجره میجر، مستأآن  موجببه

 خارجااه بدااردازیم،اسااالمی وحقااوق در حقااوق دقااد اجااارهتملیکاای یااا دهاادی باودن تبیااین قبا  ازآنکااه بااه 

 داشت.خارجه خواهیم و حقوقاسالمی  در حقوق ی ادتباری مالکیتنگاهی گذرا به رابطه

 خارجه:   حقوقاسالمی  در حقوق هی  مامقایسه رابطه اعتباری 

درحقااوق  امّااا گیااردمعااین خااارجی تعلاا  ماای دینبااهخارجااه فقاا   در حقااوقادتباااری مالکیاات  یرابطااه

در معاین یاا کلای  یاا داینومنظاورازدین هام  تعلا  بگیارد وهام باه منفعات. دینتواناد باهمیاسالمی هام 

 است. یا حیوان ،یا شخ ومنظورازمنفعت هم یا شیء، ه است یا کلی فی الذّم معین

 خارجه:   حقوقاسالمی  در حقوققد اجاره بررسی تملیهی بودن یا عهدی بودن ع

 ءوشاای شااخ  یاجااارهدرحقااوق خارجااه  امّااا باشااداسااالمی تملیکاای ماای در حقااوقی اقسااا  اجاااره همااه

 ماهیت دهدی دارد و نه تملیکی.

 کککد:این گونه تعریف می ءراشی یاجارهخارجه  در حقوق

 مساال  باارای مااد  معیناای خااودمساات جررابرما   کهشااودماای رمتعهاادآن مؤج موجببااه)دقاادی اساات کااه 

 تعهد به مسل  ساختن جهت استفاده نمودن نماید.(

 ؛ ونمایااد خااود مساال باارای مااد  معلااومی برمااا   را کنااد کااه مساات جرماای تعهااد واقااع مااؤجر یعناای در

هام  را یارغ شاود، حا ّ واگاذاری باهمالاک منفعات نمای، چاون مسات جر و شاودمالک منفعت نمیمست جر، 
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 و شاودمالاک منفعات مای مسات جر باشادتملیکای مای دقاد اجااره به دلات اینکاهدرحقوق اسالمی  امّا ندارد

هارکد  شاد باهواقاع  دقاد اجااره از اینکاهبعاد  توانادمای مست جر اجاره شرط خالف نشده باشد دقد در اگر

 د.که دلش خواست اجاره بده

( پشاایمان )ا ااف(فااردا ) ( بساا )ب(بااا )ایاای ))ا ااف(( امر زقرارداداجاااره طور مثااا بااه: ساالا 

 چیس ؟ مد  قرارداد اجاره کرد حهیدیگری با ))ج(( مکعقد  یاجارهقرارداد شد رف  

 مااؤجر و شااودنااافع دااین نماایمساات جرمالک م، هساات اشاایاء دهاادیی اجاااره چااون ؛خارجااه در حقااوق

))الاف(( متعهاد  فقا  درساووا  فاوق؛  اد باشادمایهم مالک داین وهام مالاک منفعات ش، همچنان خود

درنهایاات فقاا  نقاا  در صااور  دااد  تتویاا  ملااک بااه ))ب(( و دهااد ( تتویاا )ب(بااه )کااه ملااک را شااده 

))الاف((  فقا  .باشادمای حیو صاتهای  اشاکا  حقاوقی نادارد   دو قارارداد اجاارهدرنتیجه ؛ کرده استدهد 

 است. رداخت خسار   متعهد به))ب((  مقاب در

 دیگاار و شااودمالااک منااافع دااین ماای ، مساات جراساات یکاایتمل اءیاشاای اجاااره چااون اسااالمی؛ در حقااوق

دیگاار یاای بااا ))ب(( منعقاادکردااجاااره ( قااراردادمؤجرمالااک منااافع نیساات. درسااووا  فااوق؛ وقتاای ))الااف(

 غیار نافاذ دو  دقاد اجااره؛ شاود.  اد درنتیجاه))الف(( مالک منافع نیسات و مسات جر مالاک شاناخته مای

 باشد.می

 ی اشیاء:انواع اجاره

 فی ا ذّمه: اجاره کلی

 VIPخریااد ))اتوبااوس (( باارای مسااافت تهااران بااه یاازد ماایVIPبلاای  اتوبااوس )) یااکاینترنتاای  صااور به

 اید.اجاره کرده مفهو  کلی است(( منفعت شیءراکه وجودخارجی ندارد یکفالن شرکت 

 :در معیناجاره کلی 

 آژاند.مشخ  تاکسی  دستگاه 11از ؛ تاکسی یکی اجاره

 ی شیء معین:اجاره

 .و مشخ دستگاه تاکسی معین  یکی اجاره

 ککیی؟می را تملیکااشیاءچه چیزی  ی اشصاه ی: دراجارهسلا 
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 کنیم.منافع را تملیک می

؛ شاوندزماان ایجااد مای گاذر در   ا حصاو   ساتکدبه ایکهه مکاف  تدریجی  با توجه :سلا ***

معاد م  شاودعقاداجاره  اقا  مای ماورد   خاوا یی تملیاک ککاییکه ما االن می رامکفعتی حا  

 یا خیر مکاف  معد م قابل تملیک اس ؟ آیا این ؛ اس

منااافع  نااه ؛کناایممای را تملیااک وجاود بااالقوهءاساات یعناای شای از یااکقابلیات اسااتفاده  مکظورازمکفعاا :

ی معادو  نیسات شاودمنافع آینادهمایواقاع وانتقاا ماورد نق اجااره که دردقاد چیزی دیگردبار بهرا.آینده 

 گیرد.میوانتقا  قرارق  وردنشیءم یکی قابلیت استفاده بلکه

 دهید. سمی را اجارهملک  ساله یکقابلیت سکونت : طور مثا به  

 های درخت.سمیوه شود نهمیاجاره واقع  مورددقدقابلیت میوه دادن درخت   

 ؛شاودمایککیادآیاقراردادی کاه مکعقاداجااره خوا یادباایی را مای یک  ای موجود: میوهسلا 

 اس ؟عقداجاره اقعاً

 نفساهفی وداین باشادمای؛ منفعات دقاد اجاارهموضاوع  کاهدرحالی داین اساتدرخات؛  بار های موجودمیوه

وقااراردادی  خااردماایبردرخاات را موجااود هااایدارد میوهقابلیاات اجاااره دادن راناادارد. وازنظرداارف؛ شااخ  

 اجاره.نه باشداست بیع می شدهکه منعقد

؛ قابا  تملیاک دقاد اجااره بار اسااس؛ شاد نیمعا دینباهتبادی   ؛شایء یاکقابلیات  کهدرصاورتی نتیجه:

 بردرختسهای موجودنیست. مانند میوه

 :اشصاه یاجاره

 برمبکاای یشاا ر دآیا  ا   .سا ینتملیهای  ی اشاصاهاجااره ندمعتقد برخی اسالمی؛ در حقوق

 نیمتقادم و ؛تملیهای نیسا  اشاخاصی اجااره معتقداسات: کاه ؛ ممتقادّ یاز فقهااایی دیدگاه عده

ی اجاااره قااراردادیااا  نکاارد خااود دماا ی درمااد  زمااان اجاااره بااه اجااارهاگراجیر: کااه بودنااد قائاا  بااه ایاان

 قاارارداد و شااودمنفساام ماای خااود خااود بااه؛ او ی  قاارارداد اجااارهمنعقاادکرد ی دیگاار بااا شااخ متناقضاای 

 که این نظر با دهدی بودن اجاره سازگار است و نه تملیکی بودن دوّ  صتیح است یاجاره
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دملاش  اجیار کاهواگرشاخ   ؛اسا تملیهای  اجااره اشاصاه کاه :معتقد  ستکد از فقهاایی امّاعده

قارارداد ؛ منعقاد کنادی متناقضای شاخ  ثاالثی اجااره باادیگری درآورده؛ درطای ماد  اجااره؛ رابه تملیک 

 است.باشدومنوط به تنفیذمست جراوّ میدوّ  غیرنافذ اجاره

اشایاء  یاجاارهی اقساا  هماه :معتقدناد کاههماه   ناداریی اشایاء اختالفای یدرمورداجاره :در فقه

 .عهدی و برخی دانندیم تملیهیاختالف است؛ برخی ی اشصاه داجارهامّادرمور اس . تملیهی

 :عقد اجارهبودن  آثار تملیهیازجمله 

 و شااودمالااک منااافع ماای مساات جر دیگاار دبار شااوند بااهمیدوضااین  مالااک وقااوع دقااد؛ مت بااهطاارفین 

 .شودبها میاجاره هم مالک اجر  یا مؤجر

 ) آنچه در عرف به قرارداد ر ن   اجاره مشهور اس (درعقداجارهما ی  شرط قرض ****

 :باشدمیقاب  فر  دو صور به 

 متاباتی.ی ه راجا شرطبه قر الف:  

 قر . شرطبهمتاباتی  یاجاره ب:

 :داده شودمتاباتی توضیح  یواجاره تیمتاباالز  است که واژه  در ابتدا

 منّت است. و دو به  اداش  بخشیدن ،دطا کردن ،دادنیاری :به معنای در لغت  متابا 

المثاا  ر ن کمترازاجاادااو  نداشااته ویاااارزش آ کااه ؛شااودگفتااه میمعااامالتی  بااه :در فقااهمتاباااتی اجاااره

چاه داو  ) ،ردایات نشاود باین داو  ومعاو  متابااتی تعااد  در اجااره ؛دیگردبار باه؛ یابیشترازآن باشد

 بیشترازمعو  باشدوچه کمترازآن(

 :متاباتیی  هاجار شرطبه قر  الف:

آن ی ماهانااه اش راکاه اجااارهماؤجر(، خانااهمقتاار  )کاه  شاارط کنااد دقااد قار ضامن  )مساات جر(مقاری  

مصااداق ایاای معاملااه چنااین (( بااه او اجاااره دهااد.هزارتومااان 111)مبلاا) )؛ بااه هساات( نماااهزارتو 221)

رباا اسات چاون موجاب تتقّا   و باطا فقهااحرا   نظار هماهمتابااتی(( باوده وباه  یهاجاار شارطبه)قر  )

کننددقاادقر  باشااد(( دقاادی کااه طاارفین منعقاادمیباشااد ))دقاادقر   اگرمبنادیگردبار بااه .شااودمی
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 نیدهااد چناااش رابااه قیماات کاام بااه مقااری  اجاااره مقتاار ی خانااه شاارط شااودکه؛ قاار دقااد ودرضاامن 

 است.وحرا نبودهشرطی جایز

 ؛کندکااهشاارط دقااد قاار دهدودرضاامن مااؤجرقر  ( بااهتومااان( میلیااون 2)مساات جر ) :طور مثااا بااه 

 111)مبلااا) )سااااله باااه یاااک (( اسااات،وماااانهزارت 221)هرمااااه )آن ی  ی خودراکاااه اجاااار ؤجریخاناااهم

 است.ستتقّ  ربا و موجببوده  نیز حرا  شرط این دهد، او اجاره(( به مانوهزارت

 قر : شرطبهمتاباتی  یاجارهب: 

سااله یاک ،( اسات(هزارتوماان 221)هرمااه )آن ی راکاه اجاار  ی خاودخاناه ؛دقاد اجاارهدرضامن  مؤجر اگر

 2)مساات جر ) کنااد کااهشاارط  اجااارهدقااد دهدودرضاامن  مساات جر اجاااره ( بااه(هزارتومااان 111)مبلاا) )بااه 

قاار ((  شاارطبهی متاباااتی )اجااارهمزبااور ) توافاا  التساانه بااه او بدااردازد.قاار  دنوانبااهتومااان((  میلیااون

 باشد.جایزمی ؛مشهور فقها از دیدگاهاست ودرفقه 

 دقااد بااینشاارط ضاامن  صااور بهشاارط قرضاای هاام  دقااد اجااارهاگرمبنادقااداجاره باشدودرضاامن نتیجااه:  

 اندقر  ربوی نیست.است وگفتهفقهای امامیّه جایز مشهور ظرن از طرفین ردوبد  شود

تومااان(( بااه  میلیااون 111))ضاامن دقااد اجاااره  و در کناادرا اجاااره ماای ایاایخانااه مساات جر :سااؤا ***** 

؛ آماادحااا  مااد  اجاااره بااه ساار؛ مساات جر بدهکاراسااتومااؤجرهم باباات قاار  بااه  دهااد؛مااؤجرقر  ماای

 خاااودرا اساااتیفاءکند  دیااان توانااادازمت  اجااااره؛ادای قااار  نشاااد؛ آیامسااات جرمیومؤجرحاضاااربه 

ی دیاان وثیقااه دنوانبااهاساات؛  مااورد اجاااره کااهباار این را دااالوهجریه مساات دااین تااوانآیااا می ؛دیگردبار بااه

  یا خیردرنظرگرفت 

دااین  و ایاان؛ مااؤجرداده اساات مساات جر بااهاساات کااه  قرضاای در قبااا مساات جریه  دااین توجیااه حقااوقی:

 :ثانیاااً .شاادهمنعقد اجاااره دقااد :اوالً گااوییم:ماای ازنظاار حقااوقی دیاان هاام باشااد. یتوانااد وثیقااهمیمساات جریه 

 دقاد اجااره در ضامنهام  رهنیدقاد :ثالثااً .شادهمطار  دقاد اجاارهشارط ضامن  صور بهقرضی هم شرط 

 .استشدهقر  منعقد در قبا 

 توجیه کردن ر ن در عقد اجاره:***

ایی منعقد مای شاود و در ضامن دقاد اجااره، مسات جر، مبلغای را باه ماؤجر قار  مای دهاد یک دقد اجاره 

مادیون مسات جر مای شاود و داین مسات جره رهان دینای کاه ایجااد شاده قارار مای ؛ مؤجر هم بابت قار 

 گیرد.
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 :عقد اجاره****د ّمین  یژگی  

ی نیسات وباه واساطه فسامقاب توسا  طارفین  دقاد اجاارهبه ایان معناا کاه  :دقد اجارهبودن )لزو (  الز  2

 شودمنت  نمی دقد اجارهفو  طرفین هم 

منتا   نیاز طارفدرصاور  فاو  یکای  اجااره دقاد :هساتند کاهقائا  باه ایان  مفیادوشایم یطوسا میش))

 .((خواهد شد

هام ایان اسات کاه  لشاانیدل ؛ وشاودمای دقاد اجاارهفو  مؤجرموجاب انتاال   فق  برخی دیگرمعتقدندکه:

مؤجرفاو   یوقتا ؛ وتازماان حیاا  خاودش مالاک داین اسات وماؤجرهم داین اسات.تاابع  منافع :ندیگویم

 ماؤجر خاود دیگار دباار  باه ورثاه برساد. باه دیابانتیجاه مناافع هام  در و رساددین به ورثاه مای نیکرد ا

از داین تاا ) تبعیات مالکیات منفعات نظارایان  امّامشاهورفقها مناافع نباوده. مالاک گاریددمرش  از برای بعد

ورثااه ملااز  بااه  اجاااره ناادارد تاا ثیری دردقااد فااو  :هسااتند کااهبااه ایاان  قائاا  و ندذیرفتااه را زمااان حیااا (

 ردایت دقد اجاره هستند و دین به صور  مسلوب المنفعه به ورثه منتق  می شود.

 دارد. امّاچنداستثناء فو  است؛ واسطهبه ؛دقد اجارهانتال   دد  ؛اص 

 شود می منت با فو   دقد اجارهمواردی  در چه :سؤا ***

فقا  ) تاو مسات جرباه  را فقا خاناه  ایان مؤجربگویاد: طور مثاا باه. شده باشادزمانی که شرط مباشر  ( 1

 شود.دقداجاره هم منت  می؛ کند اگرمست جرفو  دهم.به خود ( اجاره می

 ؛ ومعتقدندکه:دانمباشر  قائ  به تفکیک شده مباشر  وقید : بین شرطبرخی از فقها

 از شاارطورثااه اسااتفاده کننااد؛ تخلااف  و؛ کناادفااو  مساات جرهنگااامی کااه : مباشاار  شااده باشااد اگاار شاارط

دقاد ناداریم کاه بگاوییم  و دلیلای؛ رافسام کناداجااره  دقاد توانادمایفقا   ماؤجر؛ و درنهایتصور  گرفته 

 شود.((منت  نمی دقد اجاره))شود. منت  می اجاره

 اگردردقاداجاره :طور مثاا باه). )رودمای نیاز باهم مقیّاد شاد سااق  دیاق وقتای :شده باشاداگرقیدمباشر  

 شود.((کنددقداجاره هم منت  میمی مست جر فو زمانی که  قید مباشر  شده باشد

 .نشده استبین این دو قائ   یکیو تفک؛ گرفته است یکیرا مباشر   وقیّد شرط مدنی:امّادرقانون
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خاااص؛ موقااوف دلاایهم فقاا  در  در وقااف) .کااه مااؤجرفق  بااه مااد  دماارش مالااک منفعاات اساات یزمااان 2

و ی خااودرا وقااف فرزناادان شخصاای آمااده خانااه طور مثااا بااهشااود؛ مالااک منااافع ماای دماار خااودشزمااان 

سار  امّاا خاودشدهاد اجااره مای ( ساا (21)) یرا باراخاناه  از فرزنادان؛ ویکای کنادتاآخردمرمی نوادگانش

 شود.(دقداجاره هم منت  می؛ کند؛ بعدازفو  مؤجرفو  می ( سا (11))

اگار لاه وصایّت کناد؛ حاا  ماد  دمار موصای یرا باراملکاش  و مناافعشخصی بیاید  طور مثا به: یّتوص 3

لااه فااو  کنااد؛ اجاااره ازروزاوّ  اجاااره؛ موصاای زمانمااد ایاای منعقدکناادودراین بیایدودقااداجاره لااهیموصاا

 .نبوده استمنافع  مالک گرید؛ له بعداززمان دمرشموصی چون .خواهد شدمنت  

 هست یا خیر  دقد اجارهاشخاص؛ سبب انتال  ی: آیا فو  اجیر؛ دراجارهسؤا ***** 

 .شد کیتفکواجیردا  قائ  به  خاص ریاج نیب دیبا

 طور مثاا باه) شاود. مالاک جمیاع منفعات یاک شاخ  رابارای مادّ  معیّنای؛ مسات جر: خاص ریاجتعریف 

 (یروز کار؛ برای یک رشدهیکارگر اج

 

باه ایان نکتاه بایاد توجاه داشات کاه موضاوع  امّاا ردیاگیمابرذمّه  است که دملی را اجیری :تعریف اجیر دا 

اجیار.  خاود شاخ منفعات شخصای ناه  گرفتاه اساتبرذمّاه  دراجیرداا ؛ دملای باوده کاه اجیار دقد اجاره

دمااا   بساااازد آنساااختمان  بندیدکاااه باارای شاااماماای  یمانکاااری قااارارداد باااا شااما طور مثاااا بااه)

 .(است دقد اجارهموضوع  یسازساختمان

باه دلیا  اینکاه؛ موضاوع  شاودمایهام منتا  دقاد اجااره؛ خااص ریاجدردقداجاره: با فو   خاص ریاجفو  

 (یروز کاربرای یک  رشدهیکارگر اج مثا :. )شده استمنتفی  دقد اجاره

 ریاااج یباار ذمّااهایاان دملاای کااه  چااون ؛شااودیمنتاا  نماا دقااد اجاااره؛ دااا  ریاااج بااافو  :دااا  ریاااجفااو  

 و آیادباه حسااب مایدما  کلای اسات؛ دیان  و چاونساازی( دم  ساختمان) ؛باشدمیکلی است  قرارگرفته

ازمتاا  ترکااه آن دماا  را انجااا   و بیاینااد ثااهورّ وبایااد گیاارد.فااو  اجیاار؛ ایاان دیاان بااه ترکااه تعلاا  ماای بااا

 بدهند.
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را  ترکاه، آن دما  از متا وبایاد ورثاه؛ شاود؛ یمنتا  نما دقاد اجااره؛ داا  ریااجباافو   :دیگار دباار  به

 بدهند. انجا 

 تفاو  اجیر خاص و اجیر دا :

؛ در اجیر خاص، شخ  دیگر غیار از اجیار نمای تواناد باه دقاد اجااره دما  کناد چاون موضاوع دقاد اجااره

 منفعت خود شخ  اجیر می باشد.

مباشر  نشده باشاد، دملای کاه برذماه ی اجیار قارار گرفتاه اسات مای تواناد توسا  در اجیر دا : اگر شرط 

 کند.میدین مدیون را  رداخت  الثیدیگری انجا  شود؛ مانند زمانی که شخ  ث

 

داد؛ چااه کساای مسااتت  )موضااوع دقااداجاره(( انجااا را )ثااالثی دماا   شااخ  ؛ردااا یاگردراج *** سااؤا :

 شخ  ثالث مستت  دریافت اجر  المث  است  ایآ باشد دقداجاره می؛ اجر  المسمی

، دما  را انجاا  داده باشاد باه موضاوع دقاد اجااره دما  شاده به قصد انجا  از طارف اجیاراگر شخ  ثالث 

و اجیر از دین خاود بارّی مای شاود و مساتت  دریافات اجار  المسامی از مسات جر مای باشاد و ثالاث هام 

 باشد مستت  اجر  المث  است.در صورتی که با اذن اجیر دم  را انجا  داده 

موضاوع دقاد اجااره از باین مای رود و ؛ انجاا  داده باشاد بدون قصد انجا  دما  موضاوع اجااره امّا اگر ثالث 

 در نتیجه دقد اجاره منفسم می شود.

در اجاره ی اشخاص اگر مت  اجااره توسا  خاود مسات جر انجاا  شاود یاا تلاف شاود، قارارداد اجااره  نهته:

مانند )شخصی کاه باا نقاشای قارار داد مای بنادد کاه در خاناه اش را رنای بزناد ولای بعاداً  منفسم می شود

 خود شخ   شیمان می شود و خودش رنی می زند(

منجرباه  ؛: باا توجاه باه اینکاه دقاد اجااره منفسام مای شاود امّاا چاون مسات جرنظر آی  ا  شاا ر دی

مساات جر ؛ در زمینااه ی فااو  فرصاات؛ اجیاار نتوانسااته مسااتت  اجاار  المساامی شااودوفااو  فرصاات شااده 

 است.ضامن 

 

 :عقد اجاره****سوّمین  یژگی 
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 ی  مشصصاامعلااوم  ضِعقاادتبرّعی نیساا   بایاادعو ؛اجاااره عقااد :عقااد اجااارهبااودن معااوّض 3

 باشد.داشته

 :عقد اجارهچهارمین  یژگی **** 

مالکیات داین بارای  و شاودمایمالاک منفعات دلیا  اینکاه مست جرصارفاً باه :عقاد اجاارهبودن  موّق  ۶

دائماای بااودن مالکیاات منفعاات باارای مساات جربامالکیت دااین باارای   ااد ماناادیماامؤجرباااقی  خااود

مالااک  دائماای، صااور مساات جر بهشااودگفت؛ کااه نمیدیگردبار بااه مؤجردرتناااق  اساات واثردقالیاای ناادارد.

دقالیای  رواثا دهیافا گاریدمالکیات ماؤجربردین  باشاد چاونمنفعت یاک ملاک باشادومؤجرهم مالاک داین 

 ندارد.

 .دائمی هست نهموّقت صتیح  صور تنها بهمست جربرمنفعت؛  مالکیت درنتیجه:

ماد  اجااره سارآمد و منقضای شاد آیاا خاود کاه وقتای  با توجاه باه موّقات باودن دقاداجاره؛ :****سؤا 

 یا خیر  ردی ذیدیگر آیا دمر دقد اجاره هم  ایان مدبار   بهشودیمنت  مهم دقد اجاره 

 ادتبااری، باین ماوجر و مسات جر بااقی خواهاد یا آن رابطاهامّا شاودیمنتفای مااجااره موضوع دقد به نظر  

 .ماند

بقاای  بردیگردبار جر و مسات جر چاه اثاری دارد  باهؤادتبااری باین ما یسؤا : باقی مانادن آن رابطاه***

 مت  است دقد اجاره در خارج از مهلت چه اثری مترتب است  آیا اثر آن صرفاً تووری 

و یاک ساا  « هازار توماان 211»، باه اجااره بهااء مااهی دیاامثالً شما ملکی را برای یک ساا  اجااره کرده))

 دیارویما ؛بعاد از  ایاان مهلات اجااره دیاهام اطالدای نداشاته هاامتیو از ق دیااهم از آن ملک استفاده کرده

 هازار 221»ملاک قبلای شاما بیشاتر از  یبهاااجاره دیشاویبعاداً متوجاه ما؛ دیاکنییک ملک مشابه اجاره م

 ((.دیاشما در دقد اجاره او  مغبون شده و نبوده« تومان

 ؟ککدعقد را فسخ  تواندیمستأجر م ؛آیا بعد از انقضای مهل  اجاره

ادتبااری دقاد  ابرجاا اسات. مسات جر دقاد را فسام  یدقاد را فسام کناد چاون رابطاه تواندیبله مست جر م 

ماااهی »المثاا  و در دااو  اجر  ؛ردیااگیرا  ااد ماا« هاازار تومااان 211ماااهی »و اجاار  المساامی  کناادیماا

 .دهدیجر مؤرا به م« نوماهزارت 221
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دیگار دقاد  جاهی( درنتشاودی)منتا  ما رودینکته: اگر بگوییم بعاد از انقضاای ماد ، دقاد اجااره از باین ما

 فسم و اقاله نیست.اجاره قاب 

ساات و دقااد اجابر  اااادتباااری دقااد باااقی وی بعااد از انقضااای مااد ، رابطااه  عقااود الزم : دریریگجااهینت

حیاا  دقاد مساتلز  بقاای موضاوع دقاد نیسات و ؛ در دقاود الز دیگر عبارتباه.باشادمی فسم و اقالهقاب 

 ماهیت ادتباری دقد بعد از انقضاء مد ، همچنان باقی و  ابرجا است.

 

فساخ   ماناد   قابلمای اعتبااری عقاد، در عقاود جاایز  ای بااقی  یآن رابطاه ایآ ****سلا :

 (مثالً عقد عاریه)؟ باشدمیاقا ه 

خیاار، چااون دقااود جااایز، از دقااود اذناای هسااتند و هاام در حاادون و هاام در بقااا خااود نیاااز بااه اذن دارنااد، 

کاه  مانادینماو چیازی بااقی  رودی، اثر ادتبااری دقاد، در دقاود جاایز باا انقضاای ماد ، از باین ماجهیدرنت

 د.فسم و اقاله باشقاب 

 باطل اس االّ اجاره    اشیاءمدت اجاره باید معین شوددراجارۀ ((:۶۴4)ی )ماده*** 

سلا : آیا ذکر مدت برای تعیاین موواوع عقاد اجااره طریقیا  دارد؟ یاا ذکار مادت بارای ***

 تعیین موووع، موووعی  دارد؟

. طریقای اسات بارای معلاو  و معاین کاردن میازان منفعاتماد ،  کر ماد  موضاودیت نادارد بلکاه ذکارذ 

 توان معین کرد.مینیز  ا به طری  دیگری غیر از ذکر مد میزان منفعت ر

تعیاین باه ی حیاوان تعیاین منفعات یاا در اجااره) مادنی:( قاانون(21۴)) یمااده  بار اسااسطاور مثاا   به

 (متمو  باید به آنجا حم  شود.مد  اجاره است یا به بیان مسافت و متلی که راکب یا 

یقاای باشااد باارای توانااد طری حیااوان، طاای مسااافت می: در اجااارهقااانون ماادنی 70۴ی باار اساااس ماااده

 .تعیین میزان منفعت

 بدون ذکر مد . «یزد –تهران »ی خودرو برای طی مسافت معین مثالً: اجاره
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میازان منفعاات  «تعاداد اسااتفاده»ی اساتفاده دفعااهیاا  در دقاد اجاااره باا ذکار مسااافت توانیاادنتیجاه: می

قااانون ماادنی مسااامته  «۷۶4»ی مساات جر را مشااخ  کنیااد و نیااازی بااه ذکاار مااد  هاام ناادارد و در ماااده

 شده است.

 

 شیوه معلوم کردن مکفع  در اجاره اشصاه:*****

طور مثاا : باهباشاد. ))مایتعیاین دما   ،اجیار عاامدر باه خصاوص رایج ترین شیوه معلو  کردن منفعات 

واگاارهم  ((ن.ماشخصاای اجیاار ماای شااود باارای دوخااتن لباااس یااا انجااا  دماا  جراحاای یااا ساااختن ساااخت

بندیدکااه باارای شااما ساااختمان )قراردادبا یمانکاااری ماای) باشااد.ذکرمااد  شااودازباب شاارط فرداای ماای

 بسازددرظرف مد  یکسا ((

باه طورمثاا  )کاارگری رابارای د ذکرماد  مای باشاباه وسایله  امّا معلوم کردن مکفعا  دراجیار خااه

 باشد.ذکرمد  شرط ضروری می رخاصی( دراجایداجیرکرده یک ماه

 :طریق اس  2تعیین مکفع  در اجاره اشصاه: به  راه نتیجه: 

-2 کناایمماای کا تملّاااجیااررمنااافع شااخ  ؛ باارای مااد  زمااان مشخصاای )دراجیرخاااص(ذکاار مااد   -1

 دهیم.می قرار اجیری برذمه را ی( دملدراجیردا دم  )تعیین 

 ین  یژگی عقد اجاره:پکجمّ***

 بودن عقد اجاره: یی( روا7

شااود و دقااد اجاااره تشااریفاتی لفظاای و چااه فعلاای، دقااد واقااع می چااه ؛متاا  ایجاااب و قبااو  طاارفین بااه

 «سارقفلی»انتقاا  حا  کساب و  یشاه  و شود امّا برخای از فروداا  دقاد اجااره ازجملاه: نقا متسوب نمی

دقاد تشاریفاتی اسات و مناوط باه تنظایم ساند  «132۶»بر اساس قوانین و مقررا  ماوجر و مسات جر ساا  

 باشد.میرسمی 

 عقد اجاره با عقود دیگر: یسهیمقا

 تفا ت بی  با اجاره:
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 .باشدمی معلو  دو  بهمعلو  است ولی بیع تملیک دین  دو بهاجاره تملیک منفعت  -1

وقااوع دقااد بیااع، بایااد  مت بااهدر دقااد بیااع، بایااد تتقاا  مالکیاات متصاا  بااه زمااان دقااد باشااد یعناای  -2

باه خریادار بگویاد مان ماشاین را باه شاما  توانادینماشاخ  »مثاا   طورباهمالکیت به طرفین منتق  شود 

 تواناادیمااامّااا در دقااد اجاااره تتقاا  مالکیاات  «اینکااه از یااک سااا  دیگاار مالااک شااوی شاارطبه فروشاامیماا

شاما قصاد داریاد کاه در مااه آیناده باه مشاهد سافر کنیاد امّاا از »مثاا   طورباهمتص  به زمان دقد نباشاد 

 «دیکنیماالن، یک هتلی را برای ماه آینده اجاره 

 :بی  زمانیتعریف  

باارای  شاادهیبناادصااور  زماناسااتفاده چناادین مالااک از شاایء واحااد بهانتقااا  دااین و منعاات شاای جهاات 

 .مد  معین را گویند

 تبیین بی  زمانی:

زمان ماد بارای  ) باداألیالا صاور به: اصطالحی بارای ناودی از بیاع اسات کاه در اثار آن افاراد بی  زمانی

 زمانمااد باار مبنااای بیااع زمااانی، شااخ ،  دیگردبار بااه شااوندیمااایاای  ءیشاا مالااک یااا فصاا  خاصاای را(

مثاا : مالاک بااد شادن بارای فصا   طورباه شاودیمامالاک شایء ایای  ؛دائمی صور بهمشخصی از سا  را 

کاه ایان اشااده بار مبناای زماان باین ماالکین  شاودییاک اشااده ایای ایجااد مابه دباار  دیگار؛  تابستان.

نفار در یاک ملکای شاریک هساتند یاک مالکیات فصا   3ماثالً ؛ ))نه بر مبنای نسبت مشااع شودیتقسیم م

اشااده ایای کاه مبناای ((؛ مالکیت فصا  تابساتان و دیگاری مالکیات فصا  زمساتان رابهار را دارد و دیگری 

 .اشتراک طرفین، زمان است نه نسبت مشاع

گویناد: هساتندو ماینهااد مالکیات ماا  مشااع اساتفاده از  باه و معتقاد رنادی ذینماغلب فقها، بیع زمانی را 

در  دیگردبار باهکنناد مای خودشاان تقسایم  نیراباو بعاداً مناافع  شاوندیمامشااع مالاک  صور بهطرفین 

کاه  کننادیما)تقسایم مناافع ملاک مشااع( و طارفین، قاراردادی منعقاد مهایاا   دنوانباهفقه نهادی داریم 

-نشاده خاصی از ایان ملاک اساتفاده کنناد و در نظاا  حقاوق اساالمی، فعاالً بیاع زماانی  ذیرفتاه یهازمان

 و ضرورتی برای  ذیرش آن احساس نمی شود. است و بر اساس احکا  مالکیت مشاع نیاز

اماا تصارفا  ماالکین متادود اسات  و باه  شاما مالاک هساتید  اگار چاه: یهی از اشاهاالت بیا  زماانی

در ملااک  تصاارف ، واحااددرآنکنیااد چااون  ریااتعمآن ملااک را تخریااب کنیااد یااا  دیااتوانیماادنااوان مثااا  ن

 نیز صدق می کنددیگران 



 

15 
 

 :عقد اجاره با عقد عاریه   حق انتفاع یسهیمقا***

؛ شاودینماامّاا در دقاد داریاه و حا  انتفااع ماالکیتی حاصا   شاودیمامست جر مالک منفعت  ؛در دقد اجاره

و  شااودینماامنتفااع، مالااک چیاازی ؛ اذن در اسااتفاده اساات و در حاا  انتفاااع ؛در دقااد داریااه دیگردبار بااه

کااه شااما بتوانیااد  کناادیمااصاارفاً مبااا   را شاامافقاا  حاا  اسااتفاده دارد. در دقااد داریااه، مالااک، تصاارف 

 استفاده کنید. ازملکش

 تفا ت ما ی  عقد عاریه با حق انتفاع:

دقااد  کااهیدرحااال؛ شاارط صااتت دقااد اساات هاااآناساات یعناای قااب  در  عقااود عیکاایحاا  انتفاااع از  -1

 .ستینداریه، جزء دقود دینی 

، حا یذحا  انتفااع بارای  در باشاد.مایدقاد داریاه، از دقاود جاایز  کاهیدرصاورتح  انتفاع، الز  است  -2

. امّاا در داریاه: مالاک باشادمای که جنباه ماالی دارد و باه نظار بخشای از دارایای منتفاع شودیمحقی ایجاد 

 .شودینمایجاد  کنندهاستفادهو حقی برای  دهدیمصرفاً اذن در استفاده 

 اسالم   ر می ژرمکی   وعی  مستأجر   صاحب حق انتفاع در د  نظام حقوقی

، از حاا  دیناای شااودیمااو چااون مالااک منفعاات  شااودیماادر حقااوق اسااالمی، مساات جر مالااک منفعاات 

دلیاه  توانادیماجر ؤاگر موضاوع دقاد اجااره غصاب شاد، هام مسات جر و هام ما مثا دنوانبهبرخوردار است 

در حقاوقی اساالمی هام مالاک داین و هام مالاک منفعات هار دو از  دیگردبار باهددوا کناد  یاقامهغاصب 

 برخوردارند.تعقیب ح  

دداوا دلیاه غاصاب قائا  نیساتند چاون معتقدناد  یاقاماهگروهی از فقها، برای صاحب حا  انتفااع، حا  اما 

دداوا کناد و غاصاب تنهاا در مقابا  مالاک داین  یاقاماهدلیاه غاصاب  توانادیمکه تنها مالک دین و منفعت 

 یاقاماهصااحب حا  انتفااع، مالاک نیسات و چاون مالاک نیسات، از حا  تعقیاب و  .و منفعت ضاامن اسات

 باشد.نمی برخوردارددوا دلیه غاصب، 

امّا در حقوق خارج، وضع متفاو  اسات در حقاوق خاارج معتقدناد کاه حا  انتفااع یاک حا  دینای اسات و 

مسات جر  نادیگویماسات، صااحب حا  انتفااع از حا  تعقیاب برخاوردار اسات و در مقابا  چون ح  دینی ا

 ؛کنادینما یادا  نیدباهچاون حقای نسابت  کنادینماحقی نسبت به خود دین  یادا مالکیتی و یا   گونه یه

 ح  تعقیب هم ندارد.
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حا  تعقیاب در حقوق خارج، صااحب حا  انتفااع، از حا  تعقیاب برخاوردار اسات ولای مسات جر  :جهیدرنت

حاا  تعقیااب ؛ ناادارد در حقااوق اسااالمی، مساات جر، از حاا  تعقیااب برخااوردار اساات امّااا صاااحب حاا  انتفاااع

 ندارد.

 ارکان عقد اجاره:

 دوضین -3 طرفین دقد )متعاقدین( -2 دقد -1

جر مناافع ملاک خاود را ؤکاه در دقاد اجااره، بار مبناای آن ما؛ هماان ایجااب و قباولی اساتعقد:  (1

و ایجاااب و قبااو  هاام  ؛کناادیماابااه دیگااری تملیااک  قبااا  دااو  معااینمااد  معیناای در باارای 

 لفظی باشد و هم فعلی. تواندیم

و منظااور از شاارای   ندطاارف دقااد شاارای  اسااتیفاء را دارا باشاا دوبایااد  طاارفین عقااد )متعاقاادین(: (2

 استیفاء دبارتنداز:

 رشید )رشد( -3 داق  )دق ( -2 بلود )بال)( -1

 :صغیربر اموا  اعما   الی  

 یهی از متعاقدین، صغیر بود، قرارداد اجاره چه حهمی دارد؟ اگر ****سلا :

ییار اجااره،  دقاد :نادیگویمااسات و گروهای دیگار از فقهاا باطال اجااره  دقاد :نادیگویماگروهی از فقها 

 باشد.می)نافذ( است و منوط به تنفیذ ولیّ یا قیّم  نافذ

 

خاود را اجااره داد در باین مادت اجااره،  هیاعلیماو ماا   اماا اگار   ای یاا قاییسلا : ****

 7»» یرابارا« اشساا ه 1۶»طفال  یخاناهمثاا :   ایّ  طورباه»، شودیماز حجر خارج  هیعلیمو 

  از  ردیاگیما  گاوا ی رشاادتر را  شاودیمابعاد طفال رشاید  «ساا  2» ؛اجاره داده ««سا 

؟ تاا قبال خر ج از حجر ما ک اصلی، چاه تاأثیری در عقاد اجااره   ایّ دارد «شودیمحجر خارج 

 یاجاارهامّا بعاد از خار ج از حجار ما اک اصالی، عقاد  از خر ج از حجر، عقد اجاره صحیح اس 

   یّ چه حهمی دارد؟
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در خصوص تصرفا  ولیِّ یا قیم بر اماوا  صاغیر معتقادیم کاه تصارفا  فقا  بایاد باه مصالتت صاغیر باشاد 

تصاارفا  بااه مصاالتت صااغیر باشااد کااالً صااتیح اساات و بااین دوران  کااهیدرصااورتمعتقاادیم  دیگردبار بااه

 زمانماد کاه تصارفا  ولایّ یاا قایّم بارای  مییگاوینما دیگردبار باهصغر و کبر قائ  به تفکیاک نیساتیم. 

در .واقاع خاروج از حجار ماولی دلیاه غایات والیات  باشاد.مایصغر صتیح است و برای دوران کبر غیار نافاذ 

 است نه غایت ما فیه والیت.

 

 بعد از خر ج از صغر: برنفس صغیراعما   الی  

نفاس صاغیر توسال   ایّ یاا قاینی  مچکاان صاحیح بااقی  یاجااره: آیا بعد از زمان حجر، سلا 

  ماندیم

بار یاک شاخ   درواقاعنفاد صاغیر بارای بعاد از زماان صاغر باشایم  یاجااره اگر قائ  باه صاتت و بقااء 

بعااد از درزمااان  نفااد صااغیر توساا  ولاایّ یااا قاایِّم یاجاااره :جااهیدرنتپااس .میاکااردهکبیاار ادمااا  والیاات 

 .هستخروج از حجر، غیر نافذ است و منوط به تنفیذ خود اجیر 

حاا  عمال فارد ؛ اسا سلا : با توجه باه ایکهاه سافیه از تصارف در اماوا  خاود ممکاوع ***

اجیار  توانادیما، شاص  سافیه دیگرعبارتباه؟ شاودیما ی جزء اموا  سفیه محساوب  سفیه،

 دیگران شود؟

و  کنادینمادر اماوا  موجاودش تصارف  کنادیماوقتای سافیه، خاود را اجیار دیگاران  :گروهی معتقدند کاه

ایان گاروه معتقدناد کاه دما  سافیه، جازء اماوا  او متساوب  کنادیما کساب هامتازه دارد یک منفعتی را 

 اجیر دیگران واقع شود. تواندیمو شخ  سفیه  شودینم

و ممکان اسات سافیه از  دانادیمافرد سفیه، ماا  اسات و دارف، دما  را ماا   دم  :گروه دیگر معتقدند که

 روی سفاهتش، دملش را به نصف قیمت به دیگری تملیک کند.

و باشادمایاز تصارف در نفاد اش هام ممناوع اسات که سافیه از تصارف در اماوالش ممناوع  گونههمان د 

و سافیه از تصارف  شاودیمادیگاران واقاع شاود چاون دما  او، ماا  متساوب  اجیار تواندینمشخ  سفیه 

 باشد و اجاره او منوط به اذن و اجازه ولی یای قیم است.میدر اموالش ممنوع 

 شدن خودش ممکوعی  دارد یا خیر؟در اجیر ؛ سسلا : آیا مفلَّ
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و اساات و از تصاارف در امااوا  خااود ممنااوع ؛ شااودیماامتجااور حساااب  یوداا نبااهمفلَّااد یااا ورشکسااته  

ومناوط باه  باشادمتعلّا  حا  غیار ماید یاا ورشکساته چون اماوا  مفل ّا هد؛اموا  خود را اجاره بد تواندینم

متجااوریتی ناادارد؛ امّااااجرتی  هاای  ممنودیّاات و کاااران اساات. امّااامفلَّد باارای اجیرشاادن خااودتنفیااذ طلااب

 باشد.کاران میگیردمتعلّ  ح  طلبراکه می

امّاا اجرتای را کاه  ؛اجیار دیگاران واقاع شاود توانادیماقوای دقلی مشاکلی نادارد  ازنظرمفلَّد چون  نتیجه:

 باشد.میمتعل  ح  طلبکاران  ردیگیم

 رکن سوم عقد اجاره:****

 عقد اجاره: نی( عوو3 

امّاا بارای اینکاه مسات جر بتواناد از مناافع اساتفاده کناد ؛ منفعات اسات نفساه فیموضوع دقد اجاره  اگرچه 

از یاک جهات  وجهای اسات:  ، موضاوع دقاد اجااره، ذودیگردبار باهباید دین هم در اختیاارش قارار بگیارد 

دین مساتاجره بایاد شارایطی داشاته باشاد تاا دقاد صاتیح باشاد و از طارف دیگار خاود منعفات هام بایاد 

 شرایطی داشته باشد .

 شرای  دین مست جره:

 دیگردبار باهطارفین نسابت باه داین مسات جره جهاالتی نداشاته باشاند )معلو  باودن داین مسات جره:  -1

 کمیّت و کیفیت و موقعیت دین مست جره در نظر طرفین مجهو  نباشد(

 یا چند چیز نباشد. 2معین بودن دین مست جره: یعنی دین مست جره مردَّد بین  -2

مقدور التسلیم بودن دین مست جره: دینای کاه موضاوع دقاد اجااره واقاع مای شاود بایاد قابلیات تسالیم  -3

 اجاره صرفاً مالکیت بر منفعت نیست. را داشته باشد و هدف اصلی از دقد

مست جر می خواهد مالک منفعات بشاود تاا بتواناد از ملاک اساتفاده کناد و مالکیات ادتبااری در نظار دقاالء 

 ارزشی ندارد.

داین، قابلیات بقااء داشاته باشاد و باا انتفااع از آن،  دیگردبار باهامکان بقاء دین باا وجاود انتفااع از آن:  -۷

 از بین نرود.



 

19 
 

مثاا  ملکای را بارای زرادات اجااره مای کنیاد در  طورباهامکان استیفاء منفعت از خاود داین مسات جره:  -2

 حاالی کاه ایان ملاک قابلیات زرادات و کشات نادارد و اساتیفاء منفعات ماورد نظار از ملاک مقادر نیسات و

 اجاره باط  است.دقد

 شرایل مکفع :

 چیز بستگی دارد: 3مورد معامله باید مالیت داشته باشد و مالیت داشتن یک شیء به  

 مشروع بودن منفعت آن -3 نفع دقالیی -2 ارزش اقتصادی -1

 مکفع  مشر ع:

دارناد باه ناا  جهات دیگاری  بتثای داالوه بار ذکار شارایطی بارای موضاوع دقاد  فقها در بااب دقاد بیاع، 

خریاد جهات درسات کاردن شاراب. موضاوع دقاد مالیات دارد و مباا  هام  نامشروع مثالً شما انگوری را می

 است امّا جهت نامشروع است و معامله را باط  می کند.

 بررسی جه  نامشر ع در عقد اجاره:***

طور مثاا : بار مای گاردد. باه دقادجهات نامشاروع باه موضاوع : اغلب فقها معتقد هستند کاه در دقاد اجااره

دیگر منفعات ساکونت ایان خاناه را در جهات دبار باه ؛کنیاد بارای قماار باازیشما خانه ایای را اجااره مای 

قمار باازی کاه یاک منفعات نامشاروع اسات اساتفاده مای کنیاد در اینجاا دقاداجاره باطا  اسات باه دلیا  

 نامشروع بودن موضوع دقد اجاره نه از باب نامشروع بودن جهت.

 .  به موووع بر می گردددر نتیجه: در عقد اجاره، جه  امر مستقلی نیس    جه

جزیای از موضاوع دقاد اجااره ؛ اشاتباه اسات کاه جهات نامشاروع را: آی  ا  شا ر دی معتقدناد کاه اما

طور مثاا  خاناه، یاک منفعات دارد کاه هماان قابلیات ساکونت اسات حاا  ایان قابلیات باه، )در نظر بگیریم

-اسااتفادهن قابلیاات در چااه راه هااایی ایاا ،سااکونت را ماای تااوان در راه هااای مختلفاای اسااتفاده کاارد و اینکااه

اسات ساکونت قابلیات هماان در واقاع موضاوع  اجاره،موضاوع دقادباه  ناه؛ می گرددبر به فع  مست جر  شود

یااا کردمشااروع صاارف  هااایراه در ماای تااوانرا ماای باشااد امّااا ایاان قابلیاات سااکونت مشااروع کااه همیشااه 

اجاااره؛ اساات ونااه موضااوع دقاادمست جرفعاا  اینکااه در راه نامشااروع اسااتفاده شااود ماارتب  بااا  ؛ ونامشااروع

 باشد.می اجارهموووع عقد ازمستقل ی امر جه  ؛بکابراین
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 نمی دانکد. عقد سبب بطالن ؛جه  نامشر ع را در عقد اجاره: برخی از فقها

باطا   اجاارهاگر معتقد باشیم کاه ایان جهات نامشاروع باه موضاوع دقاد اجااره بار مای گاردد، دقاد نتیجه:

دنوان اماری ی معتقاد باشایم کاه جهات ربطای باه موضاوع نادارد و باهآی  ا  شاا ر داست امّا اگر مث  

اجااره، بایاد مراجعاه کنایم ببینایم کاه  دقاد مستق  می باشد و به فع  مست جر بر می گردد ناه باه موضاوع

امشاروع را سابب فقهاا: جهات ن برخای فقیاه جهات نامشاروع را سابب بطاالن مای داناد یاا نمای داناد کاه 

 و صرفاً قائ  به حرمت تکلیفی هستند. نمی داننددقد بطالن

 اجاره:جه  درعقد حقوقیتوجیه 

( در معاملااه الزم نیساا  کاه جهاا  آن تصااریح شااود   اای اگاار ق.م 21۴)بار مبنااای مااده ی ***

 ***تصریح شده باشد باید مشر ع باشد   اال معامله باطل اس .

درهرحاا  جهات امار مساتقلی باشاد یاا اینکاه جهات باه موضاوع دقاد اجااره برگاردد،  چه :از نظر حقوقی

 است معامله باط در معامله تصریح شده باشد،  جه  نامشر ع ؛کههنگامی 

 بررسی جه  دراجاره اشصاه:

 شد:دراجاره اشصاه بایدبین اجیرعام  اجیرخاه قائل به تفهیک

طور مثاا  شاما شخصای باهشاود ))موضاوع دقاد اجااره واقاع مای « فع  اجیار»که دم  اجیر : در اجیرعام

 ((را اجیر کنید که دیگری را به قت  برساند.

موضوع دقد اجاره: کشتن دیگاری اسات و کشاتن، منفعات نامشاروع مای باشاد در نتیجاه دقاد اجااره باطا  

 است.

 باشد، عقد اجاره باطل اس .اگر موووع عقد اجاره در اجیر عام، عمل نامشر ع 

طورمثاا  باه  باشادمایموضاوع دقاد اجااره  تواناایی شخصای فارد(فارد )منفعت خاصه ی یاک  اجیر خاه

بر ای یک مااه کاه بیایاد در کارخاناه شاما کاار کناد( منفعات شاخ  را بایاد در راساتای  یاجاره ی شخص)

اجااره  نامشاروع باه کاربساتیم دقادجهات  در را ی فارداگرمنفعات خاصاه حاا  جهت مشروع به کار ببندید.

 استآن دم  حرا   امّا باشدصتیح می
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 :ازمبحث جه  درعقداجاره نتیجه گیری کلی***

 است. معامله باط تصریح شده باشد، ؛ : اگر جهت نامشروعاز دیدگاه حقوقی 

موضاوع دقاد مشاروع و جهات نامشاروع باشاد حاا  بایاد ببینایم کاه  اگار :که دسته ایی از فقها معتقدند

 آیا این نهی موجب فساد است یا خیر 

-مای دما  حارا  لایواسات  دقاد صاتیحاگر قائ  به این باشیم که نهی، موجاب فسااد نیسات مای گاوییم 

 باشد

جهات نامشاروع باه موضاوع دقاد اجااره بار مای )اجیرداا ( در اجااره ی اشاخاص : نظر آی  ا  شا ر دی

 .اجارهنه به موضوع دقد جهت نامشروع به فع  فاد  بر می گردد در اجاره ی اشیاءگردد امّا 

 اجاره از قرار:****

از قارار  باه طاور مجما  دقیا  مشاخ  نشاده اسات و ماد  اجااره صاور بهماد   :تعریف اجاره از قرار

مثاا : شاما باه مشاهد مساافر  مای کنیاد امّاا  طورباه) .هر روز یا هر ماه یا هر هفتاه تعیاین گردیاده اسات

معلو  نیست که چناد روز بخواهیاد در مشاهد بمانیاد شخصای باه شاما مای گویاد مان ایان هتا  را باه تاو 

 (معلو  و معیّن نیستمد  اجاره از همین اوّ  ؛ هزار تومان 111اجاره می دهم از قراری هر شب 

 صح  اجاره از قرار

سلا : آیا اجاره از قرار صحیح اس  یاا خیار؟ آیاا آن مادت ماازاد اساتفاده از مادت مبکاا ****

 د؟عقد نیس    اباحه ی معووه می باشعقد اجاره اس ؟ یا اصالً ؛ )مدت ا  یه(

نظریاه در ایان زمیناه مطار  شاده  ۷میان فقهاا و حقاوق داناان در ایان زمیناه اخاتالف نظار وجاود دارد و 

 است:

مطلاا  صااتیح نیساات چااون  صااور بهصاااحب جااواهر از اباان ادیااد نقاا  کاارده کااه ایاان نااوع از اجاااره  -1

و باطا  اسات و شاخ  مساتت  اجار  المسامی نیسات اماا بایاد اجار  غارری مد  معلاو  نیسات  اد 

 المث  را بدهد چون از ملک دیگری استفاده کرده است.
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روز اجااره کارده  31را بارای ایای خاناهشاما »مثاا   طورباهای مد  مبنا صاتیح مای باشاد دقد اجاره بر -2

و شاما باه ؛ روز تماا  شاد و دقاد اجااره هام صاتیح مای باشاد حاا  اگار ماؤجر ساکو  کارد 31اید ایان 

دومای بارای  یتصرفا  خود ادامه دادیاد هماین کاه وارد ماد  دو  شادید خاود باه خاود یاک دقاد اجااره

 «که این نظر وعیف ترین قو  اس ؛ و طرفین ح  فسم ندارند؛ تما  ماه بعد منعقد می شود

دقد اجاره برای مد  مبنا صاتیح اسات و نسابت باه ماد  ماازاد های  دقادی منعقاد نمای شاود و اگار  -3

ره  رداخات تصرفا  با اذن ماؤجر باشاد، حارا  نیسات امّاا بایاد اجار  المثا  را نسابت باه ماد  ماازاد اجاا

 کند.

بارای ماد  مبناا دقاد اجااره صاتیح اسات و بارای ماد   :صتیح ترین قو  در زمیناه ی اجااره از قارار -۷

مازاد دقد اجاره نیسات بلکاه اباحاه اسات امّاا اباحاه ایای کاه دوضاش را خاود طارفین مشاخ  مای کنناد. 

مثا : یک وقت هست کاه مان باه شاما مای گاویم از ملاک مان اساتفاده کان و های  حرفای هام از  طوربه)

بدهاد.(امّا یاک وقات هسات کاه مان باه شاما مای  اجارت ا مثالدو  آن نمی زنم در اینجا مست جر باید 

 دقاد اجااره ایای؛ ی( بادهایان مبلا)قادر )گویم از ملک من استفاده کن و به ازای هر باار اساتفاده بایاد ایان 

چون مد  معلو  نیست امّاا اباحاه ایای اسات کاه دوضاش را خاود شاخ  تعیاین مای کناد و ه منعقد نشد 

 می باشد. اجرت ا مسمیبه میزان  ؛چون دو  اباحه مشخ  شده، دو  هم

بارای ماد  ماازاد یاک قارار داد خصوصای بار : دکتر کاتوزیان در زمیکه ی اجاره از قارار معتقدناد کاه

 منعقد می شود: نیقانون مد 11مبنای ماده 

قرار داد اای خصوصای نساب  باه کساانی کاه آن را مکعقاد نماوده )قانون مدنی:  10ماده ****

 ***(اند در صورتی که مصا ف صریح قانون نباشد نافذ اس 

منعقاد مای شاود قارارداد الز  مای باشاد، اسام ایان  قاانون مادنی، 11مااده ی مبناای  قراردادهایی کاه بار

 قرارداد را اجاره نمی گذارند امّا هر دو قرارداد الز  است و باید اجر  المسمی بدهند.

: بارای ماد  ماازاد های  ناوع دقادی منعقاد نمای کاهدکتر شهید ی در زمیکه اجااره از قارار معتقدند

جار  المثا  بدهاد و ایان اجار  المثا  بایاد باه میازان گردد و ماهیت قراردادی نادارد امّاا مسات جر بایاد ا

اجر  المسمی باشاد مثا  ایان اسات کاه از ملاک دیگاری بادون اجاازه اش اساتفاده کارده ایای  اد بایاد 

 بدهد.اجر  المثلی که به میزان اجر  المسمی است 
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 : وقتایمکصور ا سلطکه )مصطفی عاد (   دکتار اماامی در زمیکاه ی اجااره از قارار معتقدناد کاه

 خود به خود تمدید می گردد. و دقد اجاره ؛وارد مد  دو  شد دقد اجاره دیگری منعقد می شود

بارای ماد  مبناا یاک دقاد اجااره صاتیح منعقاد  مشهور فقها در زمیکه ی اجاره از قرار معتقدناد کاه:

مالاک بار  دیگردبار باهضاه بار مای گاردد باه ناودی باه اباحاه ی معوّ؛ می گردد و برای مد  مازاد بار مبناا

 شما را مبا  کرده که از مالش استفاده کنید. ؛مبنای اذن و رضایت خود

مای باشاد و  ع، اباحاه ی معوضاه ماهیات دقادی )قاراردادی( نادارد و بیشاتر شابیه باه ایقاااز دیدگاه فقها

بااه از دقااود جااایز  ؛سااتا اذن، اگاار هاام بخااواهیم اباحااه ی معوضااه را دقااد بگیااریم، چااون مبنااای اباحااه

 آید.شمارمی

 ****اجاره بامدّت معین

  ما اک حهای تصلیاه ی مساتأجر را نصوا اد،  ؛مکقضای شاودعقد اجاره اگر مدت *****سلا  

می تواند به تصرفات خود ادامه د د؟ آیا یاد مساتأجر وامانی اسا  یاا ؟ماانی؟ اگار  آیا مستأجر

بار رواای  مالجر ؟مانی اس  آیا امانی شرعیه اس  یا ؟مانی ما هانه؟ آیاا ساهوت مالجر دال ا  

 می ککد؟

ساکو  مالاک، داللات بار رضاایت او مای کناد و مسات جر  :دکتر کاتوزیان   دکتر شهیدی معتقدند کاه

می تواند باه تصارفا  خاود اداماه داد و یاد مسات جر هام اماانی اسات و ضاامن اجار  المسامی مای باشاد 

 (قانون مدنی 211و  211)براساس وحد  مالک ماده ی 

تصارفا  نیسات چاون دیگار مسات جر مالاک ء ماد  اجااره، مسات جر مجااز باه اداماه ی فقها: بعاد از انقضاا

. سالا  آیاا مساتأجر، ملازم اسا  کاه فاوراً ملاک را تصلیاه ککاد   باه منفعت متسوب نمی شود

باا انقضااء ماد  اجااره، یاد  ماانی مالکاناه باه یاد  ماانی  :ملجر تحویل د د؟ امام خمیکی معتقدند کاه

مست جر باید فاوراً ملاک را تتویا  دهاد باه دلیا  اینکاه در  مانات شاردیّه وجاوب  شردیه تبدی  می شود و

 ردّ فوری داریم.

امّاا در امانات ؛ در امانات مالکاناه وجاوب ردّ باا مطالباه مای آیاد تفا ت امان  ما هانه   امان  شارعیّه:))

 ((شردیّه وجوب ردّ فوری است و نیاز به مطالبه ندارد.
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امانات مالکاناه باه امانات شاردیّه تبادی  نمای  ؛باه صارف انقضااء ماد  اجااره مشهور فقها معتقدند کاه:

ی امااانی در ناازد صااورتبهبعااداز انقضاااء مااد  اجاااره، مساات جر صاارفاً ماای توانااد ملااک را  دیگردبار بااهشااود 

مثاا  مسات جر خاناه را تخلیاه کناد و  طورباه»خود نگه دارد و فقهاا اساتیالء بادون تصارف را  ذیرفتاه اناد: 

حا  اساتفاده و تصارف نادارد اماا مای تواناد همانناد یاک اماین ماا  را  «تتوی  ندهادبه مؤجرکلید خانه را 

 در استیالء خود نگه دارد تا مالک مطالبه کند.

ه را یاادامانی مالکاناا ؛ناادارد و تنهااا مطالبااه ی مالااک در وضااعیت یااد در نتیجااه: انقضاااء مااد  اجاااره تاااثیری

 تبدی  به امانت شردیّه می کند.

 :اجاره مد ق.  تصرفا  مست جر در مد  بعد از انقضاء ۷4۷: بر مبنای ماده نظر قانون مدنی

انقضاء مدت بار طارف مای شاود   اگار پاس از انقضااء آن، مساتأجر، عاین  محضبهعقد اجاره ))

مسااتأجره را بااد ن اذن ما ااک، ماادتی در تصاارف خااود نگاااه دارد، ماالجر باارای ماادت مزبااور 

مستحقق اجرت ا مثل خوا اد باود اگار چاه مساتأجر اساتیفاء مکفعا  نهارده باشاد   اگار باا 

 مثال بد اد کاه اساتیفاء مکفعا  کارده باشاد اجازه ما ک در تصرف نگاه دارد  قتی باید اجرت ا

 ((ه داده باشد که مجاناً استفاده نمایدزمگر ایکهه ما ک اجا

بااه صاارف انقضاااء مااد  اجاااره، یاادامانی مالکانااه   یاادامانی مساات جر چگونااه منقضاای ماای شااودساالا : 

 ؟مست جر تبدی  به یدامانی شردیّه می شود

 نظرا  مختلف:

 قانون مدنی -3 مشهور فقها -2 اما  خمینی -1

ی غیار از مساتودع متصارف باشاد و مقاررا  دنوانباههرگااه کسای ماا  غیار را )ق.   ۶31بر مبنای مااده ی 

مساتودع اسات بناابراین مسات جر نسابت باه  ثا این قانون او را نسابت باه آن ماا  اماین قارار داده باشاد م

آنهاا ضاامن نمای باشاد مگار در  دین مست جره، قیّم یاا ولای نسابت باه ماا  صاغیر یاا ماولی دلیاه و امثاا 

از تااریم مطالباه ی او و امتنااع متصارف اساتردادصور  تعادّی یاا تفاری  و در صاور  اساتتقاق مالاک باه 

 (با امکان رد، متصرف مسوو  تلف و هر نق  یا دیبی خواهد بود اگر چه مستند به فع  او نباشد

ثیری در یادامانی مالکانااه ؛ تا اجااره: انقضااء ماد  دقاد ق.م   نظار مشاهور فقهااا ۴31براسااس مااده  

یادامانی مالکاناه مسات جر را تبادی  باه امانات شاردیّه  کاه ؛اسات تکها مطا باه ی ما اکمست جر نادارد و 

 می کند.
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 تملیهی یا عهدی بودن اجاره اشصاه

 طورباهسلا : اگر اجیر در مادت تعیاین شاده نیایاد   کاار نهکاد چاه اتفااقی مای افتاد ****

ککاد حاا  نمای آیاد کاه کاار  مثا : شما با کارگری قرارداد می بکدید که یک ماه برای شاما کاار

 عقد اجاره چه حهمی دارد؟ (اجیر خاه)ککد 

 نظریه وجود دارد: 2در این زمینه 

منافع شخ  اجیار در واقاع ملاک دیگاری شاده اسات وقتای اجیار از انجاا  دما  خاودداری مای کناد،  -1

ی را تلاف مای کناد در نتیجاه اجیار، ضاامن قیمات دما  اسات و ایان قیمات را باازار گویا دارد ملک دیگار

المثا  مای دهاد و در مقابا  اجار  المسامی مای گیارد ایان   اجار ، اجیاردیگردبار باهتعیین مای کناد 

 نظریه کامالً با تملیکی بودن دقد اجاره سازگار است.

در صاورتی : شاا ر دی معتقدناد کاه )قدما از جمله، عالمه ی حلی، شایخ طوسای(   آیا  ا  -2

که اجیر از انجاا  دما  خاودداری کارد دقاد اجااره منتا  مای شاود و معتقدناد کاه اجااره ی اشاخاص باه 

و اجیار تنهاا باه تعهاد خاود دما  نکارده و ماد  دقاد  ؛خصوص )اجیر خاص( دهدی می باشاد ناه تملیکای

  د دقد اجاره منت  می شود.قرارداد اجاره قابلیت انجا  را ندارد ؛ اجاره هم منقضی شده

سلا : شصصی با شما قرارداد اجاره بساته کاه کااری را بارای شاما انجاام د اد فاردا مای ****

قارارداد اجاار ه د م چاه  ر د با شص  دیگری قرارداد اجااره مای بکادد کاه بارای ا  کاار ککاد.

 حهمی دارد؟

غیار نافاذ اسات و مناوط باه تنفیاذ قارارداد اجااره دو   اگر قائل به تملیهی باودن عقاد اجااره باشایی،

 از آن مست جر اوّ  است.دو  : اجر  المسمی قرارداد اجاره دیگردبار بهو  باشد؛می مست جر اوّ 

امّا آیت اهلل شاهرودی که قائ  به تملیکای باودن دقاد اجااره نیسات معتقدناد کاه قارارداد اجااره اوّ  منتا  

 می شود و قرارداد اجاره دو  صتیح است.

 تملیهی بودن عقد اجاره در اجاره ی اشصاه:یا نظرات در مورد عهدی 

 دانند )مانند دکتر کاتوزیان، شهیدی(میدهدی حقوق دانان اجاره ی اشخاص را  -1

 است.تملیکی مشهور فقها می گویند: اجاره ی اشخاص  -2
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 را تملیکی می داند. فق  اجاره اشیاء از نوع )شی معین( ینکته: دکتر شهید

 نقر ظرف زمان در فسخ عقد اجاره ی اشصاه***

موواوع عقاد اجااره را انجاام  ؛دهسلا : در صورتی که اجیار در مادت زماان مشاص  شا****

 دند 

باه  را اجیار بایاد کهاهیاای مستأجر مای تواناد عقاد را فساخ ککاد؟ ؛آیا بعد از انقضاء مدت اجاره

 ککد؟اجبارانجام دادن عمل 

 رابایددرنظرداشت: مسوله :2؛ اسمدر 

 تعدد مطلوب باشد. صور بهزمان نقش شرطیت داشته و  -1

 شرطی در ضمن دقد اجاره: صور به: ظرف زمان دیگردبار به

حا  فسام در طاو  الازا  اسات : معتقاد اسات کاهقاانون مادنی  234و  23۴بر مبنای مااده  دکتر شهیدی 

 ایجاد نمی شود. و تا زمانی که می توانی شخ  را الزا  کنی، ح  فسم

باشاد، بعاداز انقضااء ماد ، مسات جر  شارط زمااندر صاورتی کاه انجاا  دما  باا  :فقها معتقد  ستکد که

 در فسم دقد اجاره یا الزا  اجیر مختار است.

ظارف باا یاک  یماان کاار قارارداد بساته ایاد کاه بیایاد و یاک سااختمان را : مثا  بارای تعادد مطلاوب

بعاد از انقضااء زماان )فقهاا معتقدناد:  (دقاد قارارداد: سااختن سااختمانموضاوع )بارای شاما بساازد  یکسا 

 (مسلماً ازباب تخلف شرط، مست جر ح  فسم دارد یا ح  الزا 

زماان نقار  دیگرعبارتباهقیادی   حاام مای شاود  صاورتبهدر مواردی کاه زماان  -2حا   

 (تهیه شام عر سی )مثل حدت مطلوب  حام می شود  صورتبهقیدی  داشته باشد   

 ()موضوع دقد اجاره: تهیه شا  با این قید که حتماً در شب دروسی فراهم شود

 قائ  به انفساخ دقد اجاره هستند. تمام حقوق دانان:
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امّا بین فقها اختالف  جاود دارد گر  ای قائال اناد کاه صارف خاودداری اجیار، سابب انفساا  

 نیس    اجیر وامن قیم  عمل اس .

ه امکااان  ااذیر نباشااد زمااانی کااه انجااا  دماا  توساا  اجیاار بااه دلیاا  حااوادن قهریّااساالا : ****

اجیاار از انجااا  دماا  خااودداری نکاارده اساات امّااا انجااا  دماا  در آن قیااد زمااانی بااه دلیاا   دیگردبار بااه

 حوادن قهریّه امکان  ذیر نیست آیا اجیر ضامن قیمت است یا دقد اجاره منت  می شود 

 ن معتقدند که دقد اجاره منت  می شود.همه ی فقها و حقوق دانا

 

عقاد اجااره خاود باه یااگر خود اجیر از انجام عمل خاودداری کارد آیاا واامن قیما  اسا   اما

دعاوت شاده بارای ساصکرانی کاردن در  یمثا  از شاص  ساصکران طوربه)خود مکحل می شود؟ 

 بد ن د یل شص  سصکران در آن ر ز حاور نمی شود( ؛ر ز دانشجو

 این سؤا  نظریا  مختلفی مطر  شدهدر  اسم 

کاه در اجیار خااص منفعات خاصاه ی شاخ  بارای ماد  زماانی  آی  ا  شا ر دی معتقاد اسا : -1

مای شاود امّاا در اجیار  تملیک می شود که اگر فرد اجیر از انجاا  دما  خاودداری کناد، دقاد اجااره منتا 

 مان قیمت باشیم.دا  اگر فرد اجیر از انجا  دم  خودداری کرد باید قائ  به ض

وقتای قیّاد از باین رفات مقیّادهم باه تباع از آن، از باین مای رود و دقاد : سید یزدی معتقد اس  کاه -2

 اجاره منت  می شود قائ  به انفساخ هستند.

برخای از  و من قیمات مای باشاد.ضاابرخی می گویند اجیر دارد ملاک دیگاران را تلاف مای کناد و  بنابراین 

 فقها می گویند دقد اجاره منت  می شود و اجیر ضامن قیمت نیست.

سلا : آیا باید ابتدا   انقضاء زماان عقاد اجااره، صاراحتاً ذکار شاود یاا صارف ذکار مادت ***

ه کاافی اسا  یاا حتمااً ماا 3مادت اگر بگوییی اجاره ملک بارای  دیگرعبارتبه))کفای  می ککد؟

 ((1/5/57تا پایان  1/۴/57باید بگوییی از تاریخ 

قانون مدنی: مادت اجااره از ر زی شار ع مای شاود کاه باین طارفین  ۶۴5)برطبق ماده ی ***

 مقرر شده   اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از  ق  عقد محسوب اس (
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گویناد: داد   ایلاب فقهاا مای شاود؛ملتا  مای زماان انعقااد دقاددرفاً به ای دقداگر ابتدا ذکر نشود، ابتد

 را از مااوارد جهاا ی دقااد دااد  ذکاار ابتاادا  برخاای از فقهااا:ذکاار ابتاادای دقااد، ساابب بطااالن نیساات امّااا 

 ذکر شود. ی دقدباید ابتداگویند: می می دانند و غررسبب ایجاد م

 تعهدات ملجر   مستأجر:****

 تعهدات مستأجر:

داین مسات جره دریاد مسات جر، امانات اسات براسااس اصاو  و  خودداری کردن از تعادّی   تفاریل: -1

 قوادد ید امانی، امین ضامن نیست مگر اینکه مرتکب تعدّی و تفری  شود.

یادامانی مسات جر تبادی  باه یاد ضامانی خواهاد شاد و باه هار حاا   ؛و اگر مست جر تعادِّی و تفاری  نمایاد

 ضامن است.

دّی   تفاریل امهاان پاذیر نباشاد چاه بایاد : اگر مک  مستأجر جها  خاودداری از تعاساؤا ***

 کرد؟

 دالوه بر اینکه ید مست جر ضمانی می شود، مؤجر هم ح  فسم  یدا می کند. 

 :قانون مدنی ۶53   ۶50تعهدات مستأجر بر مبکای ماده ی 

مسات جر بایاد اوالً: در اساتعما  داین مسات جره باه نتاو متعاارف رفتاار کارده و تعادّی یاا ). : ق ۷41ماده  

تفری  نکند. ثانیاً: داین مسات جره بارای هماان مصارفی کاه در اجااره مقارر شاده و در صاور  داد  تعیاین 

مااا  ااجاااره را در  در منااافع مقصااوده کااه از اوضاااع و احااوا  اسااتنباط ماای شااود اسااتعما  نمایااد. ثالثاااً:

 (بدردازدمواددی که بین طرفین مقرر است ت دیه کند و در صور  دد  تعیین مودد نقداً باید 

مسات جره ضاامن نیسات باه ایان معنای کاه اگار داین مسات جره  داین مست جر نسابت باه) ق. : ۷43ماده 

بدون تفری  یا تعدی او کاالً یاا بعضااً تلاف شاود مساوو  نخواهاد باود ولای اگار مسات جر تفاری  یاا تعادی 

 (ضامن است اگر چه نق  در نتیجه تقری  یا تعدّی حاص  نشده باشد ،نماید

کاال در ید اجیر امان  اس  اگر کاال در اثر حادثاه ی ساما ی )حاواده قهریاه( یاا خاود باه نهته 

 خود تلف شد اجیر، وامن نیس .

 افی ومان ناشی از اتالف   تسبیب اس  یا خیر؟؛ نسلا : آیا یدامانی اجیر***
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اگرچااه یااد اجیاار، امااانی اساات امّااا یااد امااانی اجیاار نااافی ضاامان ناشاای از اتااالف و تساابیب نیساات و اجیاار  

 ضامن است مگر اینکه تصرف در ما  مستلز  تلف باشد.

مثااا : لباااس مندرساای را بااه شخصاای بدهیااد کااه شساات و شااو کنااد و دراثاار شساات و شااو آن  طوربااه))

 ((.بر مبنای اتالف و تسبیب ضامن است در این صور   اره شدن لباس شودموجب  ،شخ 

مساتأجر ی    سلا : در صورتی که شص  اجیار ادعاا ککاد کاه تلاف کااال ساما ی باوده ****

 ادعا ککید به ید اجیر تلف شده قو  چه کسی مقدم اس ؟ اجیر؟ یا مستأجر؟

 دسته است: 2ید امانی 

 ف و مشاغ  )شخ  امین(ید امانی غیر صاحبان حیر  -2مشاغ  حرف وید امانی صاحبان  -1

: اگرچاه یدشاان  ماانی اسات امّاا قولشاان مقاد  نیسات و در صااحبان حِار ف   مشاایل در خصوه ید

قاو   ؛نتیجه باید خود اجیار، اثباا  کناد کاه تلاف در اثار حادثاه ی ساماوی باوده و تاا اجیار اثباا  نکارده

 مست جر مقد  است.

ساماوی تلاف شاد و مالاک هام ادداا کنناد کاه خاود اماین  صاور بهامّا در دقد و دیعه: اگر امین بگوید ما  

 (قو  امین مقد  است و یدا و هم امانی می باشد) ین مقدم اس مقو  ا؛ در نتیجهاست تلف کرده 

 شرط ومان:****

سلا : اگر در عقد اجاره، چاه اجااره ی اشایاء   چاه اجااره ی اشاصاه مساتأجر را واامن  ***

 ؟تلف   نق  ککیی حتی تلف   نق  سما ی، آیا شرط ومان صحیح اس 

 باه: شارط ضامان ناه خاالف مقتضاای ذا  دقاد اسات و ناه خاالف شارع، یلب حقوق دانان می گویکادا

 .معتقدند که شرط ضمان صتیح است دیگر دبار 

، در دقاد اجااره باطا  اسات و دلات بطاالن آن هام شارط نتیجاهشرط ضمان باه نتاو  نظر مشهور فقها:

ماهیتااً حکام د باه دلیا  اینکاه نادار اشاها ی شارط فعال صورتبهبه دلی  روایا  است امّا شرط ضامان 

 تکلیفی است و شرای  تکلیف در آن مدخلیت دار د و الز  الوفاء می باشد.

 اجاره:عقدشرط عدم ومان در ****
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 شرط دد  مسوولیت حتی در صور  تعدی و تفری  حتی در صور  اتالف و تسبیب

)اباراء  اگر شرط عدم ومان مسئو ی ، برگردد باه دیکای کاه در آیکاده مای خوا اد ایجااد شاود

: شخصای خاود را باری مای کناد نسابت باه دینای کاه هناوز ایجااد نشاده( اشاکا  دارد و باطا  یجب مالم

 اذن در اتالف: صور بهامّا شرط دد  ضمان  است

 نظر در این زمینه وجود دارد: 2

طباا  قادااده تساالی  اگاار  دیگردبار بااه: اذن در اتااالف مااا  حتاای دامدانااه هاای  اشااکالی ناادارد فقهااا -1

البتاه حرمات  ی( اشاکالی نادارد واجیار ضاامن نیساتخود مالک باه دیگاری اذن در اتاالف داد )حتای دماد

تکلیفاای از باااب اسااراف و تبااذیر وجااود دارد امااا اثاار وضااعی از جملااه بطااالن قاارارداد یااا باای اثاار بااودن اذن 

 ندارد.

شارط داد  : کاه دکتار کاتوزیاان معتقاد اسا : اذن در اتاالف دمادی صاتیح نیسات حقوق دانان -2

 خالف نظم دمومی است و صتیح نمی باشد.؛ مسوولیت در اتالف دمدی

 مست جر:تعهدا  

 استعما  دین مست جره در مصرف مقرر شده ( لزو 2

ا : اگر عین مستأجره برای مصارف معاین   مشصصای باه اجااره در آماده باشاد ماثالً لس****

، امّا باه جاای حمال مساافر، حمال باار انجاام مسافررا اجاره کرده اید برای حمل ر یی شما خود 

 حهمی دارد؟د ید در ایکجا آیا مستأجر مرتهب تعدی تفریل شده اس ؟  ید مستأجر چه 

حیث اینکه مسات جر مصارف مقارّر را ردایات نکارده باه ناودی تعادی و تفاری  متساوب مای شاود و یاد  از

 مست جر ضمانی است.

 ؛مقارّر شاده در عقاد اجااره را رعایا  نهککاد، مصارف اجیریاا سوا  در صاورتی کاه مساتأجر

  وامن چه اجرتی  ستکد

 نظر در این زمینه وجود دارد: 2
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اجار  ) مسات جر هام ضاامن اجار  المسامی مای باشاد و هام ضاامن اجار  المثا . نظر سید یزدی: -1

دااد  ردایاات مصاارف مقاارّر شااده در دقااد اسااتفاده و  باااب  المساامی ازباااب دقااد اجاااره و اجاار  المثاا  از

 (اجاره

اگر منفعت مورد استفاده باا منفعات ماورد اجااره قابا  جماع باشاد در ایان صاور  اجیار یاا  نظر دیگر: -2

امّاا اگار منفعات ماورد اساتفاده باا  هم ضامن اجر  المسمی و هام ضاامن اجار  المثا  مای باشادمست جر 

ه چقادر اسات، در منفعت ماورد اجااره قابا  جماع نباشاد بایاد ببینایم اجار  المثا  منفعات ماورد اساتفاد

منفعاات مااورد اسااتفاده مااازاد باار اجاار  المساامی باشااد، اجیاار یااا مساات جر آن  صااورتی کااه اجاار  المثاا 

سامی( را اجیار یاا مسات جر )مبلا) ماازاد بار اجار  الم دیگردباار هساتندبه  را ضاامنقیمات قسمت مازاد 

 که این دیدگاه قاب  قبو  تر است. ضامن است

 تعهدات مستأجر:***

 اجرت در موعد مقرّر: ( پرداخ 3

اگر موددی بارای اجااره بهاا مشاخ  شاده باشاد در آن موداد مشاخ  شاده مسات جر مکلّاف باه  رداخات 

است امّا اگر موددی مشخ  نشده باشاد و قارار اقسااطی هام صاادر نشاده باشاد چاون دقاد اجااره تملیکای 

 طرفین مالک دوضین می شوند. ،انعقاد دقد مت بهاست 

تسالیی عاین ، مالاک کا  اجااره بهاا مای شاود و مای تواناد بعاد از ماؤجرانعقاد دقد اجااره،  مت به د 

 درخواست مطالبه ی ک  اجر  را بنماید. مستأجره

تساالیم دااین مساات جره را منااوط بااه  نماای تواناادجر حاا  حاابد ناادارد یعناای ؤدر دقااد اجاااره، ماانهتااه: 

 رداخات اجااره بهاا را مناوط کناد باه  توانادمای مسات جر، حا  حابد دارد و  اماا  رداخت اجااره بهاا کناد

 تسلیم دین مست جره.

 

 

سالا  در اجااره ی اشاصاه باه خصاوه در )اجیرعااام( اجیار چاه زماانی حاق مطا بااه ی ***

 اجرت را دارد؟
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بار خای دیگار معتقدناد اجیر بعاد از انجاا  دما  مساتت  مطالباه ی اجار  اسات : کهبرخی معتقدند 

 که این نظر قاب  قبو  تر است.  مستت  مطالبه ی اجر  است مت  دم بعد از تسلیم  ریاج :که

 سلا : به فوت مستأجر، اجاره بهای ملجّل حا  می شود یا خیر؟

یک اص  کلی داریم که می گوید: به فاو  مادیون، دیاون حاا  مای شاود امّاا قاانون گاذار باه اساتناد مااده 

اسات و معتقاد اسات هماه ی دیاون حاا  مای ( قانون مدنی این اص  کلای را دربااب اجااره ندذیرفتاه 212)

 شود به غیر از دیون ناشی از دقد اجاره.

اقساط ما  اإلجاره که باه علا  نرسایدن موعاد پرداخا  آن بار ذماه » :( قانون مدنی212ماده ی )

 «مستأجر مستقر نشده اس ، به موت ا  حا  نمی شود

 مدنی: قانون 707برماده  نقدی

-بار خاالف مقاررا  تملیکای دقاد اجااره مای. وبا دهدی بودن دقاد اجااره ساازگار اسات . :ق 212ماده ی  

-مالاک دوضاین مای؛ مت  انعقااد دقادباشد چون از آثار تملیکی باودن دقاد اجااره ایان اسات طارفین باه

 می باشد.مت  انعقاد دقد اجاره ایجاد شده و مستقر است فق  موج   شوند و دین به

 

  رشهستگی مستأجر در عقد اجاره:اثر اعسار، افالس   

 د:  بین افالس و ورشکستگی مشخ  شودر ابتدا الز  است تفاو

افاالس مرباوط .باشادمایتفاو  افالس و ورشکستگی: افالس: دا  اسات امّاا ورشکساتگی مخات  باه تااجر »

سات امّاا ورشکساتگی باه معناای توقاف از  رداخات دیاون ااسات به زمانی است کاه دارایای کمتار از دیاون 

 «چه دارایی کمتر از دیون باشد و چه دارایی بیشتر از دیون

 

عادم پرداخا  اجااره  نفساهفیسلا : اگر مستأجر قادر به پرداخا  اجااره بهاا نباشاد آیاا ***

 )اجاره بهاء( حق فسصی برای ملجر ایجاد می ککد؟
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ماؤجر بایاد الازا  باه ادای دیان را انجاا  دهاد، اگار مسات جر  دیگردبار باهخیر، مگر اینکه شرط شده باشاد 

 داد و اگر نداد باید از اموالش استیفاء نماید. که ؛داد

 نتیجه گیری: صرف اعسار مستأجر، حق فسصی برای ملجر ایجاد نمی ککد.

 فلیس در عقد اجاره جایگا ی دارد یا خیر؟تسلا : اگر مستأجر مفلّس شود، آیا خیار ***

ی مفلاد شاود و داین مبیاع نازد او موجاود باشاد باایع ردر صاورتی کاه مشات»ق.   341بر مبنای ماده ی 

خیاار  «ح  استرداد آن را دارد و اگار مبیاع هناوز تسالیم نشاده باشاد مای تواناد از تسالیم آن امتنااع کناد

 است.تفلید در دقد بیع  ذیرفته شده 

هام  مای کنایم و فقهااو حاد  ماالک مای گیاریم و در دقاد اجااره هام جااری : حقوق دانان می گویکاد

 خیار تفلید را در دقد اجاره جاری دانسته اند.

دملاای شااده نساام ق.م،  340در سیسااتم حقااوقی مااا، ماااده ی  امااا بااه نظاار ایاان دیاادگاه صااتیح نیساات.

قوادااد ورشکسااتگی ، قوادااد افااالس در سیسااتم حقااوقی مااا نساام دملاای شااده و بااه جااای آن دیگردبار بااه

 مطر  شده و در قانون تجار  هم مقرره ایی در باب مست جر ورشکسته نداریم.

 اثری در دقد اجاره ندارد. نفسهفینتیجه گیری کلی: ادسار و افالس مست جر، 

 مستأجر: حقوق

 انتقا  ما هی  مکاف  به ییر: ( حق۶

خااود مالکیاات مساات جر ایاان حاا  را دارد کااه اگاار شاارط خالفاای در قاارارداد اجاااره درج نشااده باشااد بتوانااد 

 به دیگری منتق  کند.را

 فا  را ندارد.رمست جر ح  ادامه ی تص؛ از انقضاء مد  اجاره ( بعد2

 (ق.م ۴31)   (ق.م ۶5۶) یماده  2نهته: از جم  بین 

بعاد از انقضااء ماد ، حا  تصارف و اساتفاده نادارد امّاا وجاوب ردّی اگر چاه مسات جر  :نتیجه می گیریم که

ایجاااد نماای  ب ردّیوجااو؛ مت  انقضاااءدیگر بااهدبار مت  انقضاااء باار دهااده ی او نماای آیااد )بااههاام بااه

 شود(
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 تعهدات ملجر:****

مؤجر نمای تواناد از حا  حابد اساتفاده کناد یعنای نمای تواناد تسالیم داین  تسلیی عین مستأجره: -1

 ء.مست جره را منوط کند به  رداخت اجاره بها

 اگر مؤجر، خودش دین مست جره را تتوی  نداد توس  حاکم اجبار می شود.

 به مستأجر نبود، مستأجر حق فسخ پیدا می ککد.؛ نهته: اگر امهان تسلیی عین مستأجره

 عین مستأجره در عقد اجاره:نواع احهام ا 

و در طاو  ماد   اگار عاین مساتأجره در عقاد اجااره، شایء معاین   مشاص  باوده باشاد -الف

جر مکلاف باه تسالیم ؤ. امّاا مادقاد اجااره منتا  مای شاوداجاره، تلف شود یا از قابلیت انتفااع خاارج شاود، 

نساابت بااه تساالیم مجاادد  دااین جدیاادی نیساات چااون یااک بااار دااین مساات جره را تتویاا  داده و تعهاادی

 ندارد.

معاین تلاف شاود یاا از قابلیات انتفااع خاارج شاود، دقاد  هداین مسات جراجااره در نتیجه: اگر در طو  مد  

 اجاره منت  می شود.

 (از یازد باه تهاران مانناد بلای  اتوباوس بارای سافراگر عین مستأجره در عقد اجااره، کلای باشاد ) -ب

اگر دین مست جره، در وس  مد  اجاره از قابلیات انتفااع خاارج شاد یاا تلاف شاد، دقاد اجااره منتا  نمای 

اگار داین مسات جره، کلای باشاد  دیگردبار باه)شود و مؤجر مکلف است کاه یاک مصاداق جدیادی بیااورد 

 (باید تا  ایان مد  اجاره قابلیت انتفاع را داشته باشدمصداق تتوی  داده شده 

در دین مست جره ی کلی، تلف یاا خاروج از قابلیات انتفااع، دقاد اجااره را منتا  نمای کناد و ماؤجر  نتیجه:

 به مست جر تتوی  دهد.را مکلّف است مصداق جدیدی از دین مست جره 

 

 احهام سرقفلی

 ****مصداقی ازسرقفلی درفقه
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 211توانااد بااه مبلاا) آیااا ماای ه هاازار تومااان اجاااره کاارد  111سااؤا : مساات جری ملکاای را بااه مبلاا) ****

 هزار تومان به شخ  دیگری واگذار کند 

اماا  خمینای هام . )اجاره ی دو  باه مبلا) بیشاتر را نمای  ذیرناد باه دلیا  روایاا  صاتیته مشهور فقها

اجاره دو  به مبلا) بیشاتر از اجااره اوّ  را ندذیرفتاه اناد. مگار اینکاه مسات جر در ملاک اقاداماتی انجاا  داده 

قیمات ملاک بااال ر فتاه باشاد و در غیاراین صاور  حا  واگاذاری باه  ( کاهتعمیر–ی آمیزی رن)مثالً  ؛باشد

 همراه افزایش اجاره بها جایز نیست.شخ  دیگر

 ازار توماان اجااره کارده اسا  حاا  بصوا اد  ماان  100نهته: اگر مساتأجر ملهای را ما یاناه 

امّاا صارف انعقااد عقاد اجااره،  زار توماان  اگاذار ککاد  100ملک را به دیگری با  مان اجاره بها 

 .این عقد اجاره  یچ اشها ی ندارد مستأجر د م مبلغی به مستأجر ا   بد د

باه ء هازار توماان اجااره کارده و باه هماان مبلا) اجااره بهاا  111مثا  اگر مست جر ملکای را ماهیاناه  طوربه

بادهی و ایان یاک میلیاون مان شارط کناد کاه یاک میلیاون باه ؛ دیگری واگذار کند اما در ضمن دقد اجاره

ایان مبلا) در مقابا  منفعات قارار نمای ))در ازای این است کاه حاضار بشاو  ایجااب اجااره را منعقاد کانم 

 هی  اشکالی ندارد. (برای نفد ایجاب؛ مبلغی برای نفد اجاره دادن گرفتن گیرد بلکه

اجااره دادن باه مبلا) بیشاتر از اجااره  یهی از مصداق  ای سرقفلی بار مبکاای نظار مشاهور در فقاه:

امّاا گارفتن مبلغای بارای نفاد اجااره باشاد؛ مایکاه مساتند آن هام روایاا  نمی دانند قبلی را صتیحء بها 

 باشد.صتیح و مشروع می ؛ دادن

 سرقفلی

دوضای اسات کاه مسات جر باه مالاک  دیگردبار باه ؛: یعنی حا  تمدیاد و تقاد  در اجاارهتعریف سرقفلی

 رداخت می کناد و مالاک نیاز در مقابا ، حقای را باه مسات جر واگاذار مای کناد کاه حا  سارقفلی نامیاده 

 (ح  بقای در ملک)می شود 

 ،باه خصاوص در اجااره هاای متا  کساب و  یشاه)) قوانین رابطه ی ملجر   مساتأجر قبال از انقاالب.

 ((:اماکن تجاری

، دیگردبار بااهاز مساات جران یااک حاا  بقااایی باارای مساات جر در نظاار گرفاات  قااانون گااذار جهاات حمایاات

باا اجااره بهاای سااب  بمانناد و دقاد  ؛مست جران می توانناد بعاد از انقضاای ماد  اجااره همچناان در ملاک
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حا  بقاای در ملاک کاه ناشای از حکام قاانون گاذار باود را سارقفلی )اجاره خود به خود تمدیاد مای شاود. 

 (می گویند

 تاریصچه ی پیدایر سرقفلی:***

، اولااین قااانون رابطااه ی مااؤجر و مساات جر تصااویب شااد و در طااو  زمااان اصااالحانی روی 133۴در سااا  

 این قوانین انجا  شد.

باه مسات جر ایان حا  را  132۶قبا  از انقاالب تصاویب شاد قاانون  137۴تا اینکاه آخارین قاانون در ساا  

 دیگردبار باهاگار باه ملاک نیااز داشاته باشاد در ملاک بماناد  ؛داد که می تواند بعاد از انقضااء ماد  اجااره

 یک ح  بقای در ملک برای مست جران قائ  می شد چه ملک مسکونی و چه ملک تجاری.

تغییار کارد و قاانون گاذار درخصاوص امااکن مساکونی،  مساکونی قاانون درخصاوص امااکن ؛13۴2سا  در 

ح  بقایی بارای مسات جران قائا  نشاد امّاا در خصاوص امااکن تجااری قاانون اصاال  نشاد و همچناان حا  

 بقایی برای مست جران قائ  بودند.

 : قانون گذار هی  ح  بقایی در ملک برای مست جر قائ  نشد مگر با تواف  مالک13۴۴سا  در 

حاا  بقاای در ملااک بااه حکام قااانون گااذار ایجااد ماای شااد  137۴طااه ی مااؤجر و مسات جر سااا  امّاا در راب

 حتی اگر می دانستید مالک راضی نیست.

چناان تاابع قاانون ساا  امااکن تجااری منعقاد شاده هم در 13۴۴اجاره هاایی کاه قبا  از ساا   چنینو هم

خاود باه خاود تمدیاد کنناد و ماؤجر ؛ و مست جران ساالیانه مای توانناد قارارداد اجااره خاود را اس  137۴

 ح  تخلیه ندارد.

  ایان  (137۴براسااس ر ابال مالجر   مساتأجر ساا  )؟در چه مواردی مالجر حاق تصلیاه دارد

 حق تصلیه مشر ط به چه شرطی می باشد؟

 موارد حق تصلیه ملجر:

 داشته باشد. هخود مؤجر نیاز ضروری به دین مست جر -1

 تخریب باشد و مؤجر بخواهد آن را تعمیر کند.یا دین مست جره در معر   -2
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 مست جر، اجاره بهای ملک را نمی دهد. -3

 استفاده ی مغایر با اجاره در ملک انجا  می دهد. -۷

 ساارقفلیمااورد مااؤجر حاا  تخلیااه دارد امّااا مشااروط بااه  رداخاات قیماات حاا  کسااب  یشااه یااا  ۷در ایاان 

باه مسات جر  رداخات کناد کاه یاک بخشای از انون بابات حا  بقاای ناشای از حکام قامؤجر باید مبلغی را )

این مبل) ناشی از مشتریانی است کاه شاخ  در ایان ملاک تجااری جاذب کارده اسات امّاا بخاش دماده ی 

 (آن مبل) به خاطر ح  بقایی که قانون گذار برای مست جر قائ  شده است

 ار  نیست.قانون گذار بدون این ح  بقا، قائ  به ح  کسب و  یشه و تج دیگردبار به

نااون گااذار از اصااطال  حاا  کسااب و  یشااه و قااا 137۴اگرچااه در قااانون رابطااه ی مااؤجر و مساات جر سااا  

اماا تجار  استفاده کرده و همه می گویند ایان حا  ناشای از رونا  اقتصاادی و جاذب مشاتریان مای باشاد 

یاا سارقلی به نظار مسااحمه در تعبیار اسات و حا  کساب و  یشاه ماورد توجاه قانونگاذار هماان حا  بقاا 

 (ح  کسب و  یشه مورد حمایت است امّا به تبع ح  بقا البته)است و نه ح  ناشی از رون  اقتصادی 

جنباه ایای اسات یاک بخشای از آن باه خااطر هماان ازدیااد قیمات  2حا  کساب و  یشاه  نتیجه گیاری:

ناشی از جاذب مشاتری مای باشاد امّاا قسامت دماده ی آن باه حا  بقاای مسات جر در داین مسات جره بار 

 می گردد.

 تحلیل ما ی  سرقفلی:

جر   قااانون رابطااه ی ماال 4   ۴   ۴در ایاان قساامت باارآنیم کااه ماهیاات ساارقفلی را براساااس ماااده 

و مبناای فقهای تتریار الوسایله تبیاین کنایم و بیاان کنایم کاه مبناای فقهای هار  13۴۴مستأجر ساا  

بااا کاادامیک از مسااائ  تتریاار  13۴۶رابطااه ی مااؤجر و مساات جر سااا   4و  ۴و  ۶یااک از مااواد قااانون 

 الوسیله منطب  می باشد.

 :13۴۴قانون ملجر   مستأجر سا   ۴ماده ی 

تاا زماانی کاه عاین مساتأجره در تصارف مساتأجر باشاد  رط شاود رگاه ومن عقد اجاره شا))

ما ک حق افزایر اجاره بهاا   تصلیاه عاین مساتأجره را نداشاته باشاد   متعهاد شاود کاه  ار 

سا ه عین مستأجره را به  مان مبلغ باه ا   اگاذار نمایاد در ایان صاورت مساتأجر مای تواناد از 

 ((برای اسقاط حقوق خود دریاف  نمایدسرقفلی  عکوانبهملجر   یا مستأجر دیگر مبلغی 
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 تتریر الوسیله مطابقت دارد. ۶با مس له ی  13۴۶قانون رابطه ی موجر و مست جر سا   ۴ماده ی 

کاه مساتأجر در ماادامی اگر در ومن عقد اجاره بار مالجر شارط ککاد )تتریر الوسایله:  ۶مساله ی 

بر مبلاغ اجااره نیفزایاد   حاق اخاراج ا  را نداشاته باشاد   بار مالجر اسا  اجااره ؛ آنجا اس 

سارقفلی از  عکوانباهدادن آن در ر سا  باه مقادار ماذکور، پاس مساتأجر حاق دارد مقاداری 

 (ملجر یا از شص  دیگر بگیرد تا حقر را ساقل نماید یا محل را تصلیه ککد.

 13۴۴  قانون رابطه ی ملجر   مستأجر سا 4ماده ی 

هرگاه ضمن دقد اجاره شرط شود کاه مالاک، داین مسات جره را باه غیار مسات جر اجااره ندهاد و هار سااله )

آن را به اجاره متعارف به مست جر متصارف واگاذار نمایاد، مسات جر مای تواناد بارای اساقاط حا  خاود و یاا 

 (سرقفلی مطالبه و دریافت نماید دنوانبهمبلغی را ؛ تخلیه مت 

 تتریر الوسیله مطابقت دارد ۴با مساله ی  13۴۶قانون رابطه ی مؤجر و مست جر سا   4ماده ی 

اگر در ومن عقد بر ملجر شارط ککاد کاه محال را باه ییار ا  اجااره )تحریر ا وسیله:  ۴مسا ه ی 

ند د   ساالنه به اجاره متعارف در  ر سا  به ا  اجااره د اد پاس مساتأجر حاق دارد کاه جها  

 (سرقفلی بگیرد عکوانبهیه محل، مقداری را اسقاط حقر یا تصل

حاا  تمدیاادی را باارای  13۴۴قااانون رابطااه ی ماالجر   مسااتأجر سااا   4   ۴: ماااده ی در نتیجااه

مست جر قائ  است که مست جر می تواناد ایان حا  تمدیاد را در طاو  ماد  اجااره باه دیگاری واگاذار کناد 

 ط کند.یا در قبا  دوضی که از مالک می گیرد ح  خود را اسقا

ساا  حا  تمدیاد و حا  تقاد  اجااره را در یاک ملاک داریاد و حا  واگاذاری باه  21مثا : شاما تاا  طوربه

غیر را هم دارید می آیید مبلغای از مسات جر دیگار مای گیریاد و حا  تمدیاد را باه او واگاذار مای کنیاد یاا 

 مبلغی از خود مؤجر می گیرید و ح  خود را اسقاط می کنید.

ت جر مبلغاای را ماای گیاارد باارای اسااقاط یااا واگااذاری حاا  تمدیااد خااود کااه بااه آن حاا  مساا دیگردبار بااه

 سرقفلی هم گفته می شود.

 :13۴۴قانون رابطه ی ملجر   مستأجر سا   ۴ماده ی 
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هرگاه مالاک، ملاک تجااری خاود را باه اجااره واگاذار نمایاد مای تواناد مبلغای را تتات دناوان سارقفلی از )

مست جر دریافت نماید همچنین مست جر مای تواناد دراثناا ماد  اجااره بارای واگاذاری حا  خاود مبلغای را 

حا  انتقاا  باه سارقفلی دریافات کناد، مگار آن کاه در ضامن دقاد اجااره  دنوانبهاز مؤجر یا مست جر دیگر 

 (غیر از وی سلب شده باشد

: چنانچااه مالااک ساارقفلی نگرفتااه باشااد و مساات جر بااا دریافاات ساارقفلی ملااک را بااه دیگاار واگااذار 1تبصااره 

 نماید  د از  ایان مد  اجاره مست جر اخیر ح  مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

مساات جر منتقاا  نمایااد، هنگااا   : در صااورتی کااه مااؤجر بااه طریاا  صااتیح شااردی ساارقفلی را بااه2تبصااره 

 تخلیه، مست جر ح  مطالبه سرقفلی به قیمت دادله روز را دارد.

تتریاار الوساایله مطابقاات  4و  ۷ یمساا له جمعبااا 13۴۶قااانون رابطااه ی مااؤجر و مساات جر سااا   ۶ماااده ی 

 دارد:

اگر جاایی را بارای تجاارت در مادت طاوالنی مانکاد بیسا  ساا  ماثالً ): لهیرالوسیتتر ۷له ی  مس

اجاره نماید   مستأجر حق داشاته باشاد کاه آن جاا را باه دیگاری اجااره د اد   اتفاقااً اجارت 

ا مثل محل در اثکای این مادت، ترقای ککاد پاس حاق دارد آن جاا را باه مقاداری کاه خاودش 

سارقفلی  عکوانباهافقی کاه  ار د مای کککاد اجاره کرده اجاره د د   مقداری  ی بر حساب تاو

 (بگیرد برای ایکهه به ا  اجازه د د

ساارقفلی از  عکوانبااهما ااک حااق دارد  اار مقااداری را کااه بصوا ااد ): لهیرالوساایتتر 4له ی  مساا

شص  بگیرد تا محل را باه ا  اجااره د اد  ماان طاوری کاه مساتأجر حاق دارد کاه در اثکاای 

مدت اجاره از شص  ثا ث سرقفلی بگیرد تا آنجاا را باه ا  اجااره د اد در صاورتی کاه مساتاجر 

 (حق اجاره دادن را داشته باشد

مالجر مای تواناد از  13۴۴قانون رابطاه ی مالجر   مساتأجر ساا   ۴سلا : برمبکای ماده ی ***

سارقفلی بگیارد حاا  مساتأجر در قباا  پرداخا  ایان مبلاغ چاه  عکوانباهمستأجر مبلغی را 

ایان پاو ی را کاه مالجر مای گیارد در ازاء آن چاه حقای را  دیگرعبارتبهحقی را کسب می ککد 

 د؟به مستأجر  اگذار می کک
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تتریاار  4و  ۷له ی  جماع مسا 13۴۶قاانون رابطااه ی ماؤجر و مسات جر ساا   ۶ اسام: اگار مبناای مااده ی 

ماؤجر متعهاد نیسات حقای باه مسات جر واگاذار کناد و ایان مبلغای را هام کاه ماوجر گرفتاه  الوسیله باشد:

 د.ی باشد و در زمان تخلیه مؤجر نباید چیزی را به مست جر برگرداننفد اجاره دادن مبرای 

: مبلغای را کاه ماؤجر از مسات جر مای گیارد بارای نفاد اجااره دادن اسات حقای در ازای ایان دیگردبار به

 مبل) به مست جر منتق  نمی شود.

سلا : حا  اگر  ی حقی به مستأجر مکتقال کاردیی از قبیال حاق تمدیاد یاا حاق تقادم در ***

اساقاط یاا  اگاذاری آن حاق مکاوط  13۴۴اجاره براساس قانون رابطه ی موجر   مساتامجر ساا  

قاانون رابطاه ی ماوجر   مساتأجر  ۴مااده ی  2تبصاره به تراوی طرفین می باشد پاس چارا در 

مبکاای اساقاط یاا  اگاذاری حاق تمدیاد یاا حاق تقادم مساتأجر نر  عاد ه ی ر ز  13۴۴سا  

 ؟گرفته اس 

 11هازار تومااان،  111مثاالی بارای واضاح تار شادن ساؤا : ماثالً شخصاای ملکای را اجااره مای کناد مااهی 

ساا   11سار ساا  حا  تمدیاد اجااره را داشاته باشاد  31میلیون تومان هم به ماؤجر مای دهاد تاا بتواناد 

مای گویاد حاضاری کاه ملاک را تخلیاه کنای و حا  تمدیاد خاود را اساقاط  مؤجر مای آیاد و باه مسات جر

میلیاون یاا هار مبلا) دیگاری  11میلیاون توماان یاا  111نمایی  مسات جر مای گویاد مان حاضار  در ازای 

تااوافقی حاا  تمدیااد  صااور بهدر نهایاات مساات جر » محاا  تمااد یااد خااود را اسااقاط نمااای تااوافقی صااور به

 «خود را اسقاط می کند

ناار  عاد ااه ر ز را  13۴۴رابطااه مااوجر   مسااتأجر قااانون سااا   ۴ماااده  2تبصااره پااس چاارا در 

 مبکای اسقاط   یا  اگذاری حق تمدید مستأجر می داند؟

 ۶کااه مااؤجر از مساات جر ماای گیاارد برمبنااای ماااده ی  مبلغاای :در نظاار نویسااکدگان قااانون ماادنیاوالً: 

د حاا  کسااب و رد اجاااره نیساات گویااا مااؤجر داباارای نفاا 13۴۶قااانون رابطااه ی مااوجر و مسااتاجر سااا  

 یشه ایی به مسات جر مای دهاد و ایان حا  کساب و  یشاه اسات کاه نارخ روز دارد و حا  کساب و  یشاه 

 هی  مبنای شردی و فقهی هم ندارد.

نساابت بااه  رداخاات حاا  ساارقفلی مسااتاجر بااه  بار ایاان الزاماای کااه 13۴۶سااا   ۶ماااده  2ثانیااً: در تبصااره 

 13۴۴قااانون سااا   ۴ماااده شااده هاای  گونااه مبنااای شااردی ناادارد چااون اگاار مبنااای  قیماات روز ایجاااد

می گیارد بارای نفاد اجااره دادن مای باشاد حقای هام ماؤجرمبلغای کاه تتریرالوسیله باشد  4و  ۶مسأ ه 

 (از قبیا  حا  تمدیاد یاا تقاد شاود )به مست جر انتقاا  نمای دهاد و اگار هام حقای باه مسات جر منتقا  
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و باه  طای باه نارخ دادلاه ی روز ناداردبحا  مناوط باه تراضای طارفین مای باشاد و ر واگذاری یا اسقاط آن

 دالوه موجر الزامی نسبت به خرید آن ندارد.

در مقاا  خاود باه کاار نرفتاه اسات  13۴۴قاانون رابطاه ی مالجر   مساتأجر  ۴ماده ی  2تبصره ثالثاً: 

 است متناق  13۴۴قانون رابطه ملجر   مستأجر  ۴با خود ماده ؛ 2تبصره و این 

 

 نگا ی اجما ی به ما ی  سرقفلی:****

 معنا کاربرد دارد: 2سرقفلی در 

: مبلغای کااه ماؤجر از مساات جر مای گیاارد و ایان مبلغاای را کااه (ساابقه ی فقهاای دارد)سارقفلی مشااروع  -1

مؤجر می گیرد یک بار برای نفاد اجااره دادن مای باشاد یاا اینکاه ماؤجر مای خواهاد در قباا  ایان مبلا)، 

 (مانند ح  تمدید سالیانه)حقی را به مست جر واگذار نماید 

 قوق خود دریافت می کند.حانتقا  مبلغی که مست جر از مالک یا مست جر دو  برای اسقاط یا  -2

 (توجیه نرخ دادله ی روز.): رابطه ی ملجر   مستأجر ۴ماده ی  2تحلیل تبصره ی ****

اگر بر مبنای تواف  و تواضی طارفین مسات جر حا  تمدیاد داشاته باشاد اصاوالً مای تواناد در قباا  دریافات 

 اسقاط کند.؛ هر مبلغی، ح  تمدید خود را در مقاب  مالک

در دااین حااا  طاارفین ماای تواننااد در قاارارداد اولیااه شاارط کننااد کااه اگاار مااؤجر درخواساات تخلیااه داشاات 

ملز  به  رداخت نرخ روز ح  تمدیاد باشاد ناه اینکاه مسات جر بتواناد هار مبلغای را کاه بخواهاد  مؤجرصرفاً 

 و همچنااین طاارفین ماای تواننااد در قالااب شاارط ضاامن دقااد، حاا  تمدیاادی باارای مساات جر د یشاانهاد دهاا

ملاز  باه  رداخات نارخ دادلاه روز باشاد چاه ماؤجر  ماؤجر ایجاد کنند کاه در صاور  درخواسات مسات جر،

 نیاز داشته باشد و چه نیاز نداشته باشد.
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سرقفلیانواع

ک سرقفلی که مال
می گیرد

در قبال نفس 
اجاره دادن

غیر قابل ) 
(استرداد

ی در قبال واگذاری حقوق
همچون حق تمید به 

مستاجر

مشروط به این که اگر 
مستاجر قصد تخلیه داشت

موجر ملزم به پرداخت مبلغ
حق تمدید به نرخ عادله روز

باشد

مشروط به اینکه اگر موجر 
درخواست تخلیه داشت مستاجر

ادله ملزم به اسقاط باشد به نرخ ع
روز

بدون قید و شرط

سرقفلی که 
دمستاجر می گیر

ال در قبال اسقاط یا انتق
حق تمدید یا حق بقا 

) الکمبتنی بر توافق با م
(مشروع

:حق تمدید نوع سوم

به درخواست 
مستاجر،موجر ملزم به
ید پرداخت مبلغ حق تمد
به مستاجر به نرخ 

روز است

:حق تمدید نوع دوم

به درخواست موجر 
یا مستاجر ملزم به اسقاط

انتقال حق خود به نرخ
عادله روز می باشد

:حق تمدید نوع اول

به هر مبلغی که طرفین 
ط و توافق نمودند قابل اسقا

انتقال است

ال در قبال اسقاط یا انتق
شی حق تمدید یا حق بقا نا
)  از حکم قانونگذار 

ر نامشروع مگر مبتنی ب
(شرط  ضمنی

در قبال صرف 
واگذاری بقیه مدت

مشروع و ) اجاره
( دغیر قابل استردا
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 اجارهدقد مبتث به نموداری نگاهی

 

 

 

ویژگی های 
عقداجاره

تملیکی بودن

الزم بودن

معّوض بودن

رضایی بودنمّوقت بودن

ایجاب و 
قبول

شرایط 
متعاقدین

ارکان عقد 
اجاره

شرایط 
عوضین
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معین بودن(2
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باوجودانتفاع ازآن

امکان (5
استیفاءمنفعت 

ازخودعین مستأجره
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تعهدات مستأجر

خوداری ازتعدّی وتفریط(1

لزوم استعمال عین (2
مستأجره درمصرف 

مقررشده

پرداخت اجرت (3
درموعدمقرر

انتقال مالکیت (4
منافع به غیر

بعدازانقضاءمدت (5
اجاره مستأجرحق ادامه 

.ی تصرفات راندارد

تعهدات مؤجر

تسلیم عین 
مستأجره
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عقد مضاربه

 

 

 ( قانون مدنی:7۶۴تعریف عقد مضاربه بر مبکای ماده ی )

)مضاربه عقدی اس  که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می د د با قید ایکهه طرف دیگر باا آن )

 ((صاحب سرمایه، ما ک   عامل مضارب نامیده می شود .آن شریک باشکد دتجارت کرده   در سو

 :شرایل عقد مضاربه

 شرط وجود دارد: 3در دقد مضاربه 

 باشدمیوجه نقد                           موضوع دقد مضاربه -1

منظاور از )باشد امّا سودی که حاصا  از تجاار  باشاد.می کسب سود                        هدف دقد مضاربه: -2

 (تجار : خرید و فروش هر ما  منقو  و غیر منقو 

 است ( : نسبت مشاعسود بین طرفین مشترک باشد و ) منظور از مشترک  -3

 

 اگر در توافق طرفین شرط شود که کل سود از آن عامل باشد ما یتاً چه عقدی اس  ؟ ****سلا :

 مضاربه نیست ، چون در دقد مضاربه سود باید بین طرفین مشترک باشد .
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داما  : وقتی شخ  می گوید  ک  سود از آن خود  باشد گویا راس الماا  را باه  اس  کهمعتقد سید یزدی

میلیون تومان به شخ  دیگاری  111) مثالً  شخصی  تملیک  کرده است و هدف طرفین دقد قر   می باشد .

 میدهد و می گوید برو با این  و  کار کن و من هی  سودی از تو نمی خواهم ( 

 اً شبیه دقد قر  می باشد .: این دقد ماهیت در نتیجه

گفته می شود   بضاعة: اگر شرط شود کلن سود از آن ما ک باشد به این مفهوم یا توافق ،  حا   دیگر

   عامل  ی مستحق اجرت ا مثل اس    اشها  شرعی  ی ندارد .

طرفین شارط کنناد کاه  و: اگر در تواف  که یکی سرمایه میدهد و دیگر ی با آن کار می کند  تعریف بضاعة) 

 ک  سود از آن مالک باشد و تنها دام  ، مستت  اجر  المث  باشد ( 

تقسیی به کد ، به عبارت دیگر  یچ توافقی نسب  در مورد سود ، طرفین عقد سهوت کک:  حا   دیگر

شرط شود که سود مشترک   نه شرط شود که کل سود از آن ما ک   ناه سود مکعقد نشده باشد ) نه 

 رط شود که کلن سود از آن عامل (ش

 ما یتاً چه نوع عقدی اس  ؟

بر اساس قوادد و مقتضیا  مالکیت ، سود از آن  باشد در صورتی که نسبت به تقسیم سود توافقی صور   نگرفته

) سرمایه ( از آن مالک است  د سود هم به تباع سارمایه ) اصا   مالک می باشد ) به دبار  دیگر راس الما  

 ما  ( از آن مالک  می باشد .

: در دقد مضاربه باید صراحتاً شرط شود که سود مشترک ) منظاور مشااع ( باشاد ، و اگار در ماورد  در نتیجه

ص  شود ، این سود از آن تقسیم سود ، تواف  نکردند به واسطه متقضای تبعیت سود از راس الما  ، اگر سود حا

 مالک می باشد .

 مضاربه دقدنه  ؛ ماهیتاً دقد قر  است      : اگر شرط شود که ک  سود از آن دام  باشد  نتیجه گیری کلی

 نه مضاربه باشد  به معنای بضادة می                      اگر شرط شود که ک ی سود از آن مالک باشد
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ماهیت دقدی ندارد و مضاربه                         اگر طرفین دقد هی  توافقی نسبت به تقسیم سود نکرده باشند 

و در نهایت ک  سود از آن مالک می باشد و در صورتی کاه داما  ، دلام باه بطاالن نداشاته باشاد  باط  است 

 مستت  اجر  المث  است .

 :  ارکان عقد مضاربه

موضوع دقد) راس  (مفلَّد  نبودن مالک . ورشد  -3دق   -2بلود  -1قدین  ) تعاشرای  م -2ایجاب و قبو    -1

  الما (

در سرمایه خود را ندارد در نتیجه اگر دقد مضاربه توس   تصرف اگر مالک ورشکسته یا مفلِّد شود ، ح  نهته :

باه اختالف است  اماا آن مالک مفلِّد منعقد شود ، دقد مضاربه صتیح نیست و در مورد باط  یا غیر نافذ بودن 

 نظر می رسد که غیر نافذ باشد و منوط به تنفیذ طلبکاران .

 رشد  از جمله شرایطی می باشد که هم باید در دام  و هم مالک باشد . دق ،: بلود ،  نتیجه گیری

 اما مفلنس  نبودن فقل مصت  به ما ک می باشد   اگر عامل مفلنس باشد ، اشها ی ندارد .

 ه باشد ، آیا سفیه در عمل خود ممکوع ا تصرف  س  یا خیر ؟ سوا  : اگر عامل ، سفی*****

: همانطور که شخ  سفیه از تصرف در اموا  خود ممنوع التصرف می باشد دملاش هام ماورد  فقهانظر مشهور

دقد  اندنمی تو حمایت شارع واقع شده و درنتیجه همان گونه شخ  سفیه نمی تواند اجاره مستقلی منعقد کند

 منعقد کند .مضاربه مستقلی هم 

 

 بهشرایل عقد مضار

 ا ف:شرایل ر؟س ا ما :

 .ظور از عین  ی  جه نقد می باشد کراس ا ما  باید عین باشد   م -1

 نهته : مضاربه به مکفع    دین صحیح نیس  .***
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دقاد  معامله؛ آن وجه نقد در صورتی که باو ؛ نیست که وجه نقد   )مثال ماشین(ینکته : وکالت برای فروش دین

وکالت می دهید که ماشین را بفروشد و با  و   یصتیح است . ) به طور مثا  شما به شخص ؛مضاربه انجا  شود

و ثمن ماشین موضوع دقد مضااربه اسات و دقاد  دهدقد انجا  ش دوماشین تجار  انجا  دهد در واقع در اینجا 

 مضاربه صتیح می باشد .

 مقدار و جند راس الما  باید معلو  و مشخ  باشد ( ) میزان ،  معلوم   معین باشد -2

 غیر ریالی رزهرا رزی می تواند ر س الما   باشد چه ارز ریالی و چه ا –ریا   –منظور از جند : مث  دالر 

 جکس سرمایه معلوم   مشص  باشد . نهته حتماً باید در قرارداد مضاربه 

 : شرایل سودب : 

 باشد  (به نحو مشاع )سود باید بین طرفین مشترک -1 

باشد   اگر مشص  نشده باشد ، اصال شده  نسب  اشتراک سود بین طرفین در قرارداد مشص   -2

 بر تسا ی اس  .

: اگر شرط شده باشد که در صور  تتق  سود ، بخش معینی از آن برای یکی از طرفین ) مالاک یاا  نهته***

 دام  ( باشد :

آیا  ا  اسات اماا دذیرفتاه نهم این شرط را    قانون مدنی، صتیح نمی دانند  مشهور فقها   سید یزدی

 می گویند چنین شرطی صتیح است . شا ر دی

باطا  و اگر شرط سود ثابت شود چه سودی حاص  شود و چه سودی حاص  نشود : صاتیح نیسات  نهته :**

 است .

 مضاربه سود باید به نحو مشترک ) مشاع ( تقسیی شود . نتیجه : مشهور فقها معتقدند که در عقد

 ید عامل :

 اگر عقد مضاربه باطل باشد ، ید عامل چه حهمی دارد ؟
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همانطور که می دانیم در دقد مضاربه صتیح ، ید دام  ، امانی است و داما  ضاامن تلاف و نقا  ر س الماا  

 کُ ِّ خسار  به دهده ی مالک می باشد .شود و  نیست و تلف و نق  ر س الما  به مالک مربوط می

دیه و مااال یضامن  ه: بر اساس قادده ی فقهی ) ما یُضمنُ  بصتیت اما در مضاربه باطل بصاتیته یضامن بفاسای

بفاسده ( ) هر دقدی که صتیح آن ضمان آور است باط  آن هم ضامان آور اسات . و هار دقادی کاه  یضمنال

 ن هم ضمان آور نیست ( صتیح آن ضمان آور نیست اصوالً باط  آ

 دقد مضاربه باط  هم ضمان آور نیست .   دقد مضاربه صتیح ضمان آور نیست  د در نتیجه

 پس در عقد مضاربه باطل ، ید عامل اصوالً امانی اس  ، عامل وامن سرمایه نصوا د بود .

 : کشف فساد در عقد مضاربه

در صورتی که مشخ  شود دقد مضاربه باط  بوده به هر دلیلی ، ک  سود از آن مالک می باشد و دام  صارفاً  

در مواردی که جاه  به بطالن دقد مضاربه بوده مستت  اجر  المث  می باشد و در مواردی هم که داما  ، باه 

قادا  ، دلیاه خاود اقادا  کارده و است می گوئیم بر اساس قاداده ی فقهای ا بطالن دقد مضاربه آگاهی داشته

 مستت   هی  اجرتی نمی با شد .

 احهام مضاربه : 

 مضاربه دقد جایز است . -1

 با چه را هاری  می توان مان  فسخ طرفین در عقد مضاربه شد ؟

 به عبارت دیگر آیا می توان حق فسخ طرفین را در عقد مضاربه اسقاط کرد یا خیر ؟

 در عقود جایز قبو  اسقاط اس  یا خیر ؟آیا حق فسخ 

می باشد و مسا متتاً ح  نامیده شده اسات و  حهی شارعکه : ح  فسم در دقد جایز ،  ایلب فقها معتقدند

 ماهیتاً ح  نیست و حکم می باشد و چون حکم است ، قاب  اسقاط نیست .

 .را فسخ نمی ککی اشها ی ندارد قدعامّا ا تزام به ایکهه من 

 نتیجه گیری :
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دقد مضاربه جایز است ، برای اینکه مانع فسم طرفین بشویم می توانیم  باا توجاه باه مااده ی  اینکه با توجه به

ق .   ) در باب دد  دز  وکی  ( ) موک  می تواند هر وقت که بخواهد وکی  را دز  کند مگر اینکه وکالت  ۶۴4

ازمی منعقد کنایم یاا  مضاربه را در ضمن دقد ه باشد ( وکی  یا دد  دز  وکی  در ضمن دقد الزمی شرط شد

 در ضمن دقد الز  ، مالک یا دام  ملتز  به فسم دقد مضاربه شوند 

 جم  بکدی

 چگونه می توان در عقد مضاربه مان  فسخ طرفین شد ؟

 در ضمن دقد الزمی شرط شود . ؛  دقد مضاربه به صور  مد  دار -1

 باشد.شرط شده ؛ در ضمن دقد الزمی ؛ التزا  به دد  فسم در طو  مد  مشخصی  -2

 

 قانون مدنی: 774توجیه ماده

ق . م ) اگر شرط شودکه مضارب وامن سرمایه خوا د بود   یا خسارات حاصله از تجاارت  774ماده 

متوجه ما ک نصوا د شد عقد باطل اس  مگر ایکهه به طور  ز م شرط شده باشد که مضارب از ماا  

 خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به ما ک تملیک ککد ( 

 ط  و مبط  است اما به نتو شرط فع  صتیح است .شرط ضمان به صور  شرط نتیجه ، با

 

چه تفا تی بین آثار شرط ومان به صورت شرط فعل   آثار شرط ومان به صورت شرط نتیجه  جاود 

 دارد ؟

 قانون مدنی : 224 اسم بر مبنای ماده ی 

 اگر شرط شود که مضارب وامن  سرمایه خوا د بود   یا خسارات حاصله از تجارت متوجاه ما اک» 

ر انصوا د شد عقد باطل اس  مگر ایکهه به طور  ز م شرط شده باشد که مضارب از ما  خود به مقاد

 «خسارت یا تلف مجاناً به ما ک تملیک ککد 
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شرط ضمان به صور  شرط نتیجه سبب اشتغا  ذمه ی ضامن می شود امّا شرط ضمان به صور  شرط فعا  ، 

 ت دارد . حکم تکلیفی است و شرای  تکلیف در آن مدخلی

به طور مثا  : شخصای » به دبار  دیگر : شرط ضمان به نتو شرط نتیجه به نتوی شبیه ضمان نق  ذمّه است 

به مت  انعقاد دقد ضامان ، « به شما می گوید من ضامن دین تو هستم یعنی دین شما را بر ذمّه اش  ذیرفت 

 می شود .  مضمون دنه بری الذمّه می شود و در مقاب  ضامن مشغو  الذمّه

مثاا  :  طاور باه» و شرط ضمان به صور  شرط فع  به نتوی شبیه به التزا  به تادیه دین دیگری مای باشاد 

شخصی به شما بگوید دینت بر ذمّه خود  بماند امّا من ملتز  هستم که اگر دین خود را نادادی مان  رداخات 

 «اثر وضعی ندارد » کنم 

 احهام مضاربه :

 امانی بودن ید عامل : :2

 : با شرط ضمان ، یددام  از امانی به ضمانی تبدی  نمی شود .  نهته****

 نهته : اگر عامل از حد د اذن خارج شود ید امانی ا  به یدومانی تبدیل می شود .

 ) به طور مثا  ، مالک به دام  گفته نرو کاالی خارجی بخر ، امّا دام  کاالی خارجی می خرد (

چوب عقاد چاره : تعدّی   تفریل عامل ، یا ایکهه عامل با سرمایه کار نهکد یا ایکهه در خارج از نهت» 

 «مضاربه ، تجارت ککد ، از حد د اذن خارج شده   یدامانی ا  )عامل( به ید ومانی تبدیل می شود 

 

نهکد عامل واامن سئوا  : اگر عامل سرمایه ایی بگیرد   با آن تجارت نهکد   با آن سرمایه کار ***

یا اجرت سرمایه خوا د بود یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا سرمایه یا  جه نقد اجرت یا ساود دارد د سو

 اجرت ا مثلی در نظر گرف  یا خیر ؟ ،می توان برای  جه نقد

عت مستقلی فبدون شک ، دام  ضامن سرمایه خواهد بود امّا چون  و  از اموا  مصرف شدنی است نمی توان من

 را برای آن تصور کرد ) به طور مثا  نمی شود  و  را اجاره داد (
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به دلی  اینکه منفعات را هزینه می کنند و از بین می رود  د در نتیجه  ما  در اموا  مصرف شدنی خود دین 

» اجر  المث  در خصوص اماوا  مصارف نشادنی  .اجر  المث  و سودی به آن تعل  نمی گیرد مستقلی ندارد 

و  و  )وجه نقد( از از اموا  مصارف شادنی )باا .کاربرد دارد « نباشد  اموالی که با انتفاع از آن مستلز  تلف دین

 انتفاع از آن مستلز  تلف دین می باشد( است و اجر  المث  در خصوص آن کاربرد ندارد . 

در نتیجه : اگر عامل اقدام به تجارت نهرد صرفاً وامن اصل سرمایه خوا د بود   عامل نبایاد ساود   

 اجرت ا مثل بد د . 

 : مقایسه عقد مضاربه   مزارعه

 «در چه زمانی دام  مستت   رداخت اجر  المث  می باشد  »  

اگر عامل زراع  نهکد   مدت مکقضی شود مزارع » )قانون مدنی(  737ماده ی  در دقد مزارده بر مبنای

 «مستحق اجرت ا مثل اس  

به دلت اینکه در مورد زمین منفعت مستقلی قاب  تصور می باشد امّا در مورد  و  )وجه نقد( منفعات مساتق   

زمین است و جزء اموا  مصرف نشدنی می باشد اگر داما   ،قاب  تصور نیست در دقد مزارده چون موضوع دقد 

د مضااربه چاون موضاوع دقاد ، زرادت نکند و مد  منقضی شود مستت   رداخت اجر  المث  است امّا در دق

سرمایه )وجه نقد( می باشد و از اموا  مصرف شدنی است اگر دام  اقدا  باه تجاار  نکارد صارفاً ضاامن اصا  

 سرمایه خواهد بود و مستت   رداخت اجر  المث  نمی باشد . 

 تجارت  ای خارج از حد د اذن :

 سوا  : تجار  های خارجی از حدود اذن چه حکمی دارد  

به طور مثا  : دام  از حدود اذن تجاوز کند مثالً مالک به دام  گفته در اساتان »   نافذ صتیح یا باط  یا غیر 

نافاذ تجارت خارج از حد د اذن ییر   « را انجا  می دهد  تجار   ییننایزد تجار  کن امّا دام  آمده و در 

 می باشد   مکوط به تکفیذ ما ک اس  . 

 ایی که عامل خارج از حد د اذن انجام داده ، جزء قرارداد مضاربه نیس    ییار اصلی کلی : تجارت 

 «نافذ می باشد   مکوط به تکفیذ ما ک اس  
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سوا  حا  بعد از ایکهه ما ک آن تجارت )معامله تجاری( را تکفیذ نمود آیا سود حاصاله باین ****

 عامل   ما ک مشترک می باشد ؟

رداد مضاربه دم  شده ثانیاً به واسطه ی تبعیت سود از اص  سرمایه ، کا  ساود از چون خارج از قرا : اسم : اوال

 آن مالک می باشد و دام  هم دلیه خودش اقدا  کرده است و مستت  دریافت سود نمی باشد . 

 صو  کلی معامال  فضولی می باشد روایاتی موجود است که برخالف ا در این خصوص امّا  نهته :

: در صورتی که دام  خارج از حدود اذن رفتار نماید صرفاً یددام  به ضمانی  در عقد مضاربه می فرمایکدامام 

تبدی  می شود امّا تجار  هایی که دام  انجا  داده نافذ می باشد و سود هم بین دام  و مالک مشترک است و 

صاحیح   از اذن انجاا  داده  خارج ه دام فقها هم بر این مبنا استدال  کرده اند و معتقدند که تجار  هایی ک

 می باشد .  نافذ

 حهم  ر ایات :

تجار  های خارج از حدود اذن که توس  دام  انجا  شده صرفاً در خصوص تصرفا  فیزیکی اثر گذار می باشد 

و ید امانی دام  را به ید ضمانی تبدی  می کند و با هدف دقد مضاربه که تجار  کردن است منافاتی ندارد حا  

 .  این تجار  کردن چه در چارچوب اذن باشد و چه در چارچوب اذن نباشد

 خرید به ذمّه :

به دبار  دیگر یعنای سارمایه ایای در اختیاار » منعقد شده باشد  صورت مطلقدر صورتی که دقد مضاربه به 

داما  « دام  قرار گرفته شده باشد اما شرط نشده باشد که دام  تو مجاز به خرید به ذمّه ی مالک هم هساتی 

سرمایه تجار  کند ) به طور مثا   و  نقد در اختیار داما  مجاز به خرید بر ذمّه ی مالک نیست و باید با اص  

 تن برنج خریداری کند ( 111میلیون تومان که  111قرار می دهیم مثالً 

تن برنج  100میلیون تومان  100نتیجه : عامل یا باید به  سیله ی ر؟س ا ما  خرید انجام بد د )مثالً با 

مّه حتماً باید قید شود از طرف ما ک   با قید پرداخ  از خریداری ککد ( یا ایکهه در صورت خرید به ذ

تن برنج به صورت نسیّه بصرد از طرف ما ک   به ذمّه ما ک   100محل ر؟س ا ما  )به طور مثا  : عامل 

 با شرط ایکهه از ر؟س ا ما  عقد مضاربه بد د . 



 

55 
 

 انواع خرید به ذمّه :

 ؛ الک و به ذمّه ی مالک و با قید  رداخات از متا  ر س الماا خریدی که دام  انجا  می دهد به نیابت از م -1

 هی  اشکالی ندارد . و دقد مضاربه جزء 

به نیابت از مالک به ذمّه ی مالک بدون قید  رداخت از مت  ر س الما  : خارج از دقد مضاربه مای باشاد و   -2

 است و منوط به تنفیذ مالک می باشد .  غیر فافذ

دام  برای خودش می خرد و حرفی از نیابت نمی زند به قصد مشغو  شدن ذمه ی خود )دام ( می خرد و  -3 

قصد ندارد که دین را از مت  ر س الما  بدهد ) رداخت دین از اموا  خود داما  ( ایان معاملاه دقاد مضااربه 

 نیست . 

دیان ؛ د امّا بعداً بادون اجاازه ی مالاک دام  برای خود و به قصد مشغو  شدن ذمّه ی خود )دام ( می خر -۷

خود را از مت  ر س الما  می  ردازد در اینجا دقد صتیح است و سود هم از آن داما  مای باشاد و تنهاا ادای 

 دین اشکا  دارد . 

خود را از ر س الما  بدردازد )فقها معتقدناد کاه خریاد  ندام  در همان زمان خرید قصد این را دارد که دی -2

 الک متسوب می شود و جزء دقد مضاربه است( برای م

 111 :کلایمبیع دام  نسیه می خرد و مشخ  نکند که برای خودش می خرد یا برای مالک )به طور مثا   -۶

 14۶میلیون تومان( اص  بر این است که دام  برای خودش خریده اسات باه اساتناد مااده ی  111تن برنج به 

 )قانون مدنی( 

ی ککد آن معامله برای خود آن شص  محسوب اس  مگر ایکهه در موقا  عقاد کسی که معامله م» 

خالف آن را تصریح نماید یا بعد خالف آن ثاب  شود م  ذ ک ممهن اس  در ومن معامله که شص  

 برای خود می ککد تعهدی  ی به نف  شص  ثا ثی بکماید . 

 )ق. ( 223احکا  مضاربه بر مبنای ماده ی 

ربه مطلق باشد یعکی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند  ار قسای در صورتی که مضا» 

 «تجارتی را که صالح بداند بکماید   ی در طرز تجارت باید متعارف را رعای  ککد 
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در صورتی که مضاربه مطل  باشد و تجار  خاصی شرط نشده باشد اوالً دام  باید در انتخاب تجار  بار مبناای 

 ه و همراه با سود باشد . انجا  دهد که به مصلتت تجار بود   کند ثانیاً تجارتی رادرف  تجّار مت  اقدا

نهته : اگر مضاربه مطلق نباشد   ما ک شرایطی را برای تجارت در نظر گرفته باشد باید عامل شرایل 

ه یاد را رعای  ککد   اگر عامل شرایل را رعای  نهرد عقد مضاربه صحیح اس  امّا ید عامل از امانی ب

 ومانی تبدیل خوا د شود . 

 احکا  دقد مضاربه :

 مضاربه از عقود جایز اس    طرفین  ر موق  که بصوا کد می توانکد آن را فسخ کککد . 

 اثر شرط مدت در عقد مضاربه چیس  ؟ ؟آیا شرط مدت در عقد مضاربه مان  فسخ می شود یا خیر

ای تجارت مدت معین شاده باشاد تعیاین مادت  )ق.م(  ر گاه در مضاربه بر 772بر مبکای ماده ی 

موجب  ز م عقد نمی شود  یهن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بهکد مگار باه اجاازه 

 جدید ما ک .

به دبار  دیگر شرط مد  یا ذکر مد  تنها حدود اذن را مشخ  می کند و مانع فسم هم  نیسات باه دباار  

 تجار  با ر س الما  را ندارد . دیگر بعد از  ایان مد  دام  ح  

 .  .سبب  ز م عقد مضاربه نمی شود تعیین مدتدر نتیجه 

 عامل به جز دریاف  سود حق دریاف  اجرت دیگری ندارد. ****

 )ق.م( 777بر مبکای ماده ی 

  ای اگار  مضارب باید اعما ی را که برای نوع تجارت متعارف   معمو  بلد   زمان اس  باه جاا آ رد

اعما ی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع ککد خود شصصاً انجاام د اد مساتحق اجارت آن 

 نصوا د بود .
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 زمان تحقق ما هی  عامل نسب  به سود : 

 چه زمانی عامل ما ک سود می شود ؟

ا این مالکیت با زمان تتق  سود ، دام  مالک سود می شود امّ : که مشهور فقها از جمله سیدیزدی معتقدند

، مالکیت مستقر و قطعی نیست بلکه مالکیت متزلز  می باشد و اگر در آینده خسارتی به وجاود آماد براسااس 

 باید از سود جبران می شود .« قایهُ ر س الما  و ربحال» قادده ی کلی 

 دام  در زمان نقد شدن سود ، مالک آن می شود  :گر  ی دیگر از فقها معتقدند که

ا اربح   )سوا  چه زمانی ما هی  عامل بر سود مستقر   قطعی می شود به عبارت دیگر قاعده کلای 

به عبارت دیگر تا چه زمانی سود پشتیبان سرمایه می باشد  ؟تا چه زمانی ادامه دارد (قایه ر؟س ا ما 

  

 نظریا  مختلف در این زمینه مطر  می باشد که :

تر( هنگا  نقد کردن استقرار مالکیت دام  بر سود قطعی و مستقر است )قو  ضعیف  زمان نقد کردن اس  -1

 و از این به بعد دیگر سود  شتوانه سرمایه نیست . 

صرف فسم دقد مضاربه سبب اساتقرار  :فسخ عقد مضاربه بد ن نقد کردن سرمایه   بد ن تقسیی آن -2

 مالکیت دام  بر سود نیست . 

و اگر بعد از فسم و قب  از نقد کردن و تقسیم کردن ، خسار  حاص  شود باید از مت  سود ، جباران خساار  

 شود . 

: خسار  بعد از نقد کردن سرمایه هم باید از مت  ساود جباران  فسخ  مراه با نقد کردن بد ن تقسیی  -3

 شود . 

 کیت دام  بر سود می باشد: زمان استقرار مال فسخ  مراه با تقسیی بد ن نقد کردن -۷

دام  بر سود زمانی است که فسم همراه باا تقسایم انجاا  مالکیت : مالک کلی در مورد استقرار  نتیجه گیری 

تقسایم  ؛تا زمانی که بعاد از فسام دقاد« فسم همراه تقسیم»شود چه با نقد کردن باشد و چه بدون نقد کردن 
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ست و مالکیت دام  بر سود مستقر نشده است امّا اگر فسم همراه نکرده باشید همچنان سود  شتوانه ی سرمایه ا

ی سارمایه  هوانتبا تقسیم انجا  شود دیگر مالکیت دام  بر سود مستقر و دائمی خواهاد شاد و دیگار ساود  شا

 نخواهد بود . 

  فسخ بد ن تقسیی صرف تقسیی سود قبل از فسخ  ی کافی نیس  صرف نقد کردن  ی کافی نیس  

 .بلهه حتما باید فسخ  مراه تقسیی باشد .نیس  ی کافی 

 نگا ی نموداری به بحث مضاربه

 

 

 التمداللّه ربّ العالمین((

 

 

 


