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foundations, function and finally its tools in the field of 
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creating transparency and, consequently, preventing the appearance 
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rights is a good tool for publicity and it should be possible to 
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 موالبررسی و تحلیل اصل اعالم در نظام توثیق ا

 )مفهوم، مبانی، کارکرد و ابزار(

 3آبادحمید کبیری شاه
 ، یزد، ایران.دانشگاه یزد خیو تار یاسیحقوق، علوم س ۀدانشکدی حقوق خصوص اریاستاد. 1

 h.kabiri@yazd.ac.irرایانامه: 

 چکیده اطالعات مقاله
یکی از اصول اساسی در حوزۀ حقوق بر امووال، اعو م اسوا. اصوال اعو م       پژوهشی نوع مقاله:

کنندۀ تأثیر مطلق ایون  عینی و توجیه متضمن آگاهی اشخاص ثالث از حقوق
حقوق در برابر آنان اسا که در نظام حقوقی ایران مغفول مانده اسا. در این 

های حقوقی غرب و با شویوۀ  تحلیلی و مطالعۀ نظام -مقاله با روش توصیفی
ای به سوااتتی در خصووص مفمووم، میوانی، کوارکرد و درنمایوا       کتابخانه

یق اموال و لزوم قیض دادن مال مرهونوه در نظوام   ابزارهای آن در حوزۀ توث
حقوقی ایران پاسخ داده شده اسا. در نمایا، این نتیجه حاصال شد که اصال 
اع م جزء ضروریِ نظام توثیق اموال اسا و مینای آگاهی و ایجاد شوفاییا  

کنندۀ آن اسا. همچنین تیع آن جلوگیری از نمایش ثروت کاذب، توجیهو به
متعددی برخوردار اسا؛ ماننود ایوزایش دسترسوی بوه اعتیوار       از کارکردهای

هوای  باوثیقه، جلوگیری از تقلب و دستکاری زمان معام ت، و کاهش هزینه
معامله. قیض مال موضوع حق وثیقه موضوعیتی نداشته، ابزاری اسا بورای  
اع م که در تأمین میانی اصال یادشده نیز کارایی ندارد. این موضوع در نظام 

قی ایران و در مورد لزوم قیض دادن مال موضوعِ عقد رهن نیوز صوادق   حقو
اسا. ثیا حقوق وثیقه، ابزار مناسیی برای اع م اسا و باید قائال به امکان 
جایگزینی قیض با ابزارهایی مانند ثیا بود. بنابراین، باید بین وثیقۀ همراه با 

 کنار گذاشا. اع م و بدون اع م تفکیک قائال شد و توجه به قیض را 

 تاریخ دریافت:

71/20/7427 

 : پذیرشتاریخ 
02/22/7427 

 ها:کلیدواژه
 آگاهی و شفاییا، اشخاص

 وثیقه، حق اع م، اصال ثالث،
 .دادن قیض عینی، حقوق
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 مقدمه

اساساً حقوق عینی یا حق بر اموال به دلیال اعطای قدرت انحصاری نسیا به شیئی معین و دارا 
ای برخوردار اسا. های حقوقی از جایگاه ویژهر نظامبودن قابلیا استناد در برابر همۀ اشخاص د

حقوق یادشده در تعداد و محتوا محدود بوده، ایجاد و انتقال و زوال آنما مستلزم تیعیا از شیوۀ 
های . به عیارت دیگر، نظام(Van Erp & Akkermans, 2010: 31-52)خاص و اجیاری اسا 

دارند و ع وه بر تحمیال قواعد آمره، مجال اندکی ای حقوقی نسیا به حقوقِ اموال مرزهای بسته
. (Van Erp & Akkermans, 2012: 1012)گیرند برای استق ل و آزادی طریین درنظر می

های نظری توان گفا نظام حقوق اموال همیشه با مفاهیم، اصول و استدتلطور کلی میلذا به
ز اصال حصری یا توقیفی بودن اند اترین این اصول عیارتممم ثابا شکال گریته اسا.

(numerus clausus)،  تأثیر مطلق یا قابلیا استناد در برابر همه(erga omnes (towards all 

or towards everyone))  و اع م(publicity principle)1. 
موجب اصال حصری یا توقیفی بودن، تعداد و محتوای حقوق عینی محدود بوده، توایق به

مانند ییلتری رای ایجاد حقوق یادشده ممکن نیسا. به تعییری این اصال بهآزادانۀ اشخاص ب
 ,Akkermans)شود موجب آن تشخیص حق عینی از غیر آن، میسر میکند که بهعمال می

طور مسیر ایجاد، انتقال و زوال حقوق عینی را به». به تعییری دیگر اصال نامیرده (6 :2008
. )برای مطالعۀ بیشتر (Van) Erp(A), 2009: 1517-1533 «کندالزامی و اجیاری ترسیم می
: 1191قنواتی و شیرخانی،  های حقوقی مختلف و حقوق اس م، ر.ک.پیرامون این اصال در نظام

 (.211-215: 1197؛ پیلوار و صفری، 154-121
نظر از اینکه مال در موجب اصال تأثیر مطلق، حقوق عینی مستقیماً بر موضوع خودش، صرفبه
قابال استناد و اجراسا و صاحب حق  شود و در برابر همۀ اشخاصرف چه کسی باشد اعمال میتص

برداری و انتقال مال موضوع حق خودش منع کند تواند هر شخصی را از استفاده، بمرهعینی می
(Akkermans, 2008: 95.)  از بُعدی دیگر باید گفا تأثیر مطلق به معنای لزوم محترم شمردن و

حقوق عینی از سوی همۀ اشخاص اسا و عدم احترام و نیز تجاوز به آن مستوجب عقاب اسا. رعایا 
 به باید که اسا مدیون و شودمی درخواسا مدیون از صریاً حق اعمال و اجرا دینی حقوق در درحالی که

 در نیز یدین حقوق که داشا توجه باید الیته. اسا دینی حقوق بودن نسیی همان این و بپردازد آن ایفای
 شود،می گفته قراردادها حقوق در رو همین از. گیرد قرار احترام مورد باید و اسا استناد قابال همه برابر

  .(172: 1171کاتوزیان، ) اسا متفاوت آن اثر بودن نسیی با ثالث، برابر در عقد بودن قابال استناد
برای عموم اشخاص  تأثیر مطلق حقوق عینی مقتضی شفاییا و قابلیا مشاهدۀ این حقوق

                                                           
ت، اغلب رود. خارج از کشورهای سیویالکار میت بههای سیویالدانان نظاماغلب از سوی حقوق publicityواژۀ  .1

 شود.استفاده می(  Public) noticeهایی همچوناز واژه
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به بیان دیگر، اشخاص ثالث باید حقوق  (.Van Erp & Akkermans, 2012: 1012) اسا
عینی را محترم شمرده، از تجاوز به آن خودداری نمایند. این تکلیف مستلزم آن اسا که 
اط عات پیرامون حقوق عینی به نحو صحیحی توزیع شوند و اشخاص ثالث از وجود این حقوق 

گونه آگاهی دادن به اشخاص ثالث در مورد ایجاد، انتقال و زوال حقوق عینی، یابند. اینآگاهی 
عنوان اصال اساسی ت بهت و کامنشود. اصال یادشده، هم در سنا سیویالاصال اع م نامیده می

 :Van Erp, 2009 )طور خاص در حقوق وثیقه حقوق اموال مورد توجه قرار گریته اسا و هم به

27;son, 2000: 26Simp.) بیش مطالیی در ادبیات حقوقی کشور وپیرامون دو اصال ابتدایی کم
وجود دارد، اما تاکنون به اصال اع م به صورت جداگانه و مکفی پرداخته نشده اسا. در این مقاله 

شود تا اصال یادشده از حیث مفموم، کارکرد، میانی و ابزارهای آن در ادبیات حقوقی ت ش می
یین و سپس جایگاه آن در نظام حقوقی ایران مورد تحلیال و بررسی قرار گیرد. ازآنجایی غرب، تی

ویژه اموال منقول از اهمیا بسزایی برخوردار اسا و که اصال اع م در نظام توثیق اموال به
شود، در این مقاله بر عنوان مصداق تام اجرای آن مطرح میاساساً اصال نامیرده در این نظام به

شود ین حوزه تمرکز شده اسا. همچنین در نظام حقوقی ایران به این ساال پاسخ داده میروی ا
که چرا باید در عقد رهن قیض صورت گیرد. برای این منظور مطالب مقاله در سه قسما طرح 

شود. در قسما اول به مفموم اصال اع م، میانی و کارکرد آن در نظام توثیق اموال؛ در می
ارهای اع م و مطابقا آن با میانی این اصال در این نظام؛ و در قسما سوم به قسما دوم به ابز

 شود. جایگاه این اصال در نظام توثیق اموال در حقوق ایران پرداخته می
 

 . مفهوم، مبانی و کارکرد اصل اعالم1
در این قسما، مفموم اصال اع م به صورت کلی و سپس مفموم آن در نظام توثیق اموال بررسی 

شود. پس از آن، میانی این اصال و پاسخ به چرایی لزوم رعایا آن تییین شده، درنمایا یم
 گیرد.گفته اعم از کارکردهای حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار میکارکردهای اصال پیش

 

 . مفهوم اصل اعالم1. 1

 اشخاص ثالث اتجرا بودن حقوق عینی در برابرگونه که گفته شد، قابلیا استناد و تزمهمان
مقتضی دسترسی آنما به اط عات پیرامون این حقوق و آگاهی از ایجاد، انتقال و زوال آن اسا. 
برخی معتقدند به دلیال اینکه حقوق عینی در برابر اشخاص ثالث ماثر اسا، عدالا طییعی 

(natural justice) ثالث  کند که چنین حقوقی در شرایطی ایجاد شود که برای اشخاصالزام می
لذا اصال اع م بر این یرض میتنی اسا که  (.Benjamin, 2001: 105-106)مشخص باشد 

ای قابال توجیه اسا که اشخاص ثالث قابلیا اجرای حقوق عینی در برابر اشخاص ثالث تا اندازه
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بتوانند از این حقوق آگاهی یابند و از جانب ایشان قابال کشف باشد. بر این اساس، اصال اع م به 
  (.Dalhuisen, 2019: 332)عنای شفاف نمودن ادعا نسیا به اموال در برابر اشخاص ثالث اسا م

 ,Van Erp & Akkermans)اند نامیده (transparency) «شفاییا»برخی اصال اع م را 

دو جنیۀ اصال شفاییا  (specificity)در نظر ایشان، اع م و اختصاصی بودن  (.314 :2012
تر بیان شد و اختصاصی بودن نیز به معنای شفاف ن معنایی اسا که پیشاع م به هما اسا.

 ،(Van Erp & Akkermans, 2012: 314شده ) بودن شیئی اسا که با حق عینی کنترل

شود. چراکه اگر مشخص نیاشد که نسیا به کدام شیء حق عینی وجود موضوع آن محسوب می
الیته برخی  .(Van Erp, 2009: 27)ه اسا طور مکفی محقق نشددارد، آگاهی اشخاص ثالث به

نه اینکه جدای  ،(Berlee, 2018: 24)دیگر معتقدند اختصاصی بودن جزئی از اصال اع م اسا 
کند و اط عات در حق، شخص نیز نقش مممی ایفا می -از آن باشد. همچنین در رابطۀ شیء

 fully) « ً کارآمداصال اع مِ کام»مورد شخص صاحب حق نیز باید قابال کشف باشد و 

working publicity principle)  باید مورد توجه قرار گیرد که بر اساس آن باید اط عات در
مورد صاحب حق، موضوع حق، خودِ حق و ماهیا آن برای اشخاص ثالث در صورت نیاز در 

 توان اصال اع م را بهگفته، می. بر اساس مطالب پیش(Berlee, 2018: 24)دسترس باشد 
معنای تضمین آگاهی اشخاص ثالث از ایجاد، انتقال یا زوال حق عینی نسیا به مال معینی 
تعریف کرد که بر اساس آن، اشخاص ثالث از ماهیا حق، صاحب حق و مال موضوع حق آگاهی 

 شود. یابند و به این سیب در روابط بینِ یردی نیز شفاییا ایجاد میمی
 

 توثیق اموال . مفهوم اصل اعالم در نظام2. 1

در حوزۀ توثیق اموال عوامال متعددی وجود دارد که اهمیا اصال اع م در این حوزه را دوچندان 
های حوزۀ کننده اسا که نسیا به سایر قسماکند؛ اولین عامال وجود قواعد آمره و محدودمی

به هدف  کند. دومین عامال، توجهحقوق اموال، آزادی اشخاص را با محدودیا بیشتری مواجه می
حقوق وثیقه اسا. یراهم کردن قواعدی برای وصول دین در یرض نقض تعمد از سوی مدیون که 

توانند طلب خود را از محال ای میشود طلیکاران چگونه و با چه رتیهبر اساس آن، مشخص می
عواید حاصال از یروش مال موضوع حق وثیقه وصول کنند. در این خصوص باید توجه داشا که 

اعد موجب عدم بازگشا طلب طلیکاران و در نتیجه، ایجاد اخت ل در چرخۀ اعتیاردهی نقص قو
شود. سومین عامال، ارتیاط وثیقه با اعتیار و تأمین سرمایه اسا که خود عاملی برای توسعۀ می

بخش خصوصی، رونق تولید و ایزایش درآمد ناخالص ملی اسا که باید به صورت جدی مورد توجه 
 (. 171-191: 1197آباد و عیسائی تفرشی، رای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. کییری شاهقرار گیرد )ب

اصال اع م در نظام توثیق اموال به این معناسا که ایجاد حق وثیقه نسیا به مالی باید به 
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اشخاص ثالث اع م شود و ع وه بر آن، مال موضوع حق وثیقه و میلغی که در ازای آن حق 
شخص و شفاف باشد. اهم اشخاص ثالث در این حوزه، طلیکاران بالقوه وثیقه ایجاد شده اسا، م

 اند. گذار، اعم از طلیکاران عادی و باوثیقه و خریداران بالقوۀ مالِ موضوع حق وثیقهو بالفعال وثیقه
 

 . مبانی اصل اعالم در حوزۀ توثیق اموال 3. 1

ی پیرامون اصال اع م دیده های حقوقی در حوزۀ حقوق اموال، مطالب مفصلدر ادبیات نظام
رغم مطالب مختصر، دو جریان استدتلی شود. با وجود این، در بررسی آثار حقوقی غربی بهنمی

شود که در این مقاله ویژه اموال منقول، دیده میمتفاوت برای توجیه اع م حقوق وثیقه در اموال، به
رت دیگر، در پاسخ به این ساال که چرا عنوان میانی اصال اع م درنظر گریته شده اسا. به عیابه

 گیرد.شود که در ادامه مورد بررسی قرار میحقوق وثیقه باید اع م شود، دو نوع پاسخ ارائه می
 

 . مبنای اول، رویکرد حل مسئله1. 3. 1

در این جریانِ استدتلی، در پاسخ به این ساال که چرا باید حقوق وثیقه اع م شود، به حال یک 
شود. این مشکال در ادبیات حقوقی اغلب لی مفروض از طریق ارائۀ اط عات تکیه میمشکال عم

 the false appearance of) «نمایش اعتیار کاذب»کشورهای اروپایی با عنوان 

creditworthiness)  نمایش ثروت کاذب»یا» (the false appearance of wealth ) یا
 ,Dirix )شود شناخته می (the false appearance of ownership )« نمایش مالکیا کاذب»

2004: 83;Lopucki, 2013 :1788)  و در ادبیات حقوقی ایاتت متحدۀ امریکا، اغلب از آن با
 :Lipson, 2004)شود یاد می( ostensible ownership) «مالکیا صوری یا ظاهری»عنوان 

یگران هم حق وثیقه ایجاد شود. توضیح اینکه ممکن اسا در اموال شخصی و به نفع د (.431
چنانچه این حقِ وثیقه اع م نشود و طلیکاران بالقوه نیز از آن آگاهی پیدا نکنند، اشکال یادشده 

کنند ای می. در واقع، زمانی که دو شخص اقدام به معامله(R Wood, 2005: 38)شود ایجاد می
انند یروش یک مال، و یا زمانی که شود، مکه در اثر آن یکی از طریین به دیگری بدهکار می

عنوان وام پرداخا نماید، اجزای مثیا دارایی شخص خواهد میلغی را به دیگری بهشخصی می
گیرنده در جلب نظر طرف دیگر ماثر و همین دارایی پشتوانۀ پرداخا طلب طرف معامله یا وام
جاد نماید و این حقوق وثیقه گیرد. حال اگر شخصی در اموال خود حقوق وثیقه ایطلیکار قرار می

ظاهر نسیا به اموال مالکیا دارد، اما درواقع این اموال متعلق را اع م نکند، در اینجا شخص به
حق طلیکاران باوثیقه قرار گریته اسا، لذا در مقابالِ طلیکاران و خریداران بالقوه، این یرد دارای 

 شود. وثیقه، این مشکال مرتفع می ثروت و اعتیار کاذب اسا؛ درحالی که با اع م حقوق
برای نمونه، برخی لزوم قیض دادن مال موضوع حق وثیقه را بر اساس همین مینا توجیه 
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کنند و معتقدند چنانچه مدیونی که به دیگری حق وثیقه داده اسا، همچنان متصرف مال می
اد مالکیا ظاهری شود. لذا برای جلوگیری از ایجباقی بماند، مشکال مالکیا ظاهری ایجاد می

تواند ایجاد شود: حق وثیقۀ معتیر یقط با قیض دادن اموال میای ساده و روشن بیان میقاعده
. حتی برخی این (Picker, 2009: 24-25)گونه جدایی مالکیا و تصرف مجاز نیسا شود و هیچ

 . 1اندمینا را به قرارداد اجاره و لزوم اع م آن نیز تعمیم داده
 

 مبنای دوم، رویکرد آگاهی و شفافیت. 2. 3. 1

در این جریان استدتلی، مشکال نمایش ثروت کاذب و مانند آن مورد توجه نیسا، بلکه از 
شود. بر این اساس، ازآنجا که حقوق جزمیا حقوق وثیقه برای توجیه اصال اع م استفاده می

باید مورد احترام قرار گیرد، عنوان حقوق مطلق در برابر همۀ اشخاص قابال استناد بوده، وثیقه به
هر شخصی باید امکان آگاهی از وجود این حقوق را داشته باشد. در راستای این استدتل، از لزوم 

پذیری آن برای اشخاص ثالث بینیمنظور ایجاد شفاییا و قابلیا پیشاع م حقوق وثیقه به
بنابراین، بر این مینا، Van Erp, 2009: 16; .(Dalhuisen, 2019: 465)آید میان میسخن به

آور این حقوق، ایجاد شفاییا و قابلیا توجیه لزوم اع م حقوق وثیقه بر ماهیا الزام
 پذیری آن برای اشخاص ثالث بنیان گریته اسا. بینیپیش
 

 . کارکرد اصل اعالم 4. 1

ث اسا. حمایا از اشخاص ثال شود که کارکرد اصال اع ماز آنچه تاکنون گفته شد مشخص می
عنوان کارکردهای اصال یادشده تییین این حمایا از طرقی قابلیا اعمال دارد که در ادامه به

 شوند:شود. این کارکردها به دو دستۀ حقوقی و اقتصادی تقسیم میمی
توانند در صورت قرار گریتن در معرض معامله الف( با اع م حقوق وثیقه، اشخاص ثالث می

عیا مالک یا صاحب حق آگاهی داشته و ارزیابی دقیقی در خصوص نسیا به یک مال از موق
ای اساسی در خصوص اط عات شرایط و آثار عمال خود داشته باشند. زیرا حقوق وثیقه مسئله

این اط عات برای  (.Merrill, 2017: 810)دهد گذار را نشان میموجود در قلب دارایی وثیقه
درستی دهد که موقعیا حق تقدم خود را بهآنما یرصا می طلیکاران بالقوه بعدی مفید اسا و به

ارزیابی کرده، در مورد پرداخا یا عدم پرداخا و یا تغییر شرایط اعتیار تصمیم بگیرند 

                                                           
شود که تصرف مستأجر ظاهر میدهد، این بحث مطرح . زمانی که ماجر مستأجر را متصرف کاتها قرار می1

کند و طلیکاران و خریداران شخص ثالث و ازجمله طلیکاران باوثیقه را گمراه مالکیا را برای او ایجاد می
 بر مشکال مالکیا ظاهری غلیه کند )ر.ک. کند؛ بنابراین، ماجر باید ملزم باشد با اع میه دادن و ثیامی

(Mooney, 1988: 725-726 . 
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(Simkovic, 2009: 290)شود که طلیکاران بالقوه . بنابراین با اع م، مسیر امنی ایجاد می
زان با حقوق وثیقه به نفع طلیکاران دیگر بازداشا شده توانند بفممند که چه اموالی و تا چه میمی

توانند شرایط و آثار اقدام خود را اسا. همچنین اگر تمایلی به تملک آن مال داشته باشند، می
 درستی برآورد کنند.به

تواند با اع م مرتفع شود و برای طلیکاران بدون وثیقه نیز عمدتاً ب( مشکال دیگری که می
برای دستکاری زمان انعقاد معام ت ناقال ملکیا اسا. توضیح اینکه ممکن  ممم اسا، ت ش

موجب سیب اسا بعد از توثیق اموال، شخص ثالثی مدعی شود که مالِ موضوع حق وثیقه به
مملّکی مقدم بر حق وثیقه به او منتقال شده اسا. در این خصوص ممکن اسا طلیکارِ باوثیقه از 

اگر اع می از زمان ایجاد حق وثیقه صورت نگیرد، ممکن اسا موقعیا خود محروم شود. حال 
گذار با انعقاد معام تِ ناقال ملکیا به صورت صوری یا دستکاری در زمان دقیق انعقاد وثیقه

معام ت یادشده، در صدد ایجاد خطر برای طلیکار باوثیقه باشد. برای همۀ طلیکاران اعم از 
ای مدیر تصفیۀ ورشکستگی که به نفع طلیکاران اقدام باوثیقه و بدون وثیقه و همچنین بر

ها بسیار اهمیا دارد. اع م حقوق وثیقه از این خطر جلوگیری کند، جلوگیری از این دستکاریمی
شود که حق وثیقه در چه زمانی ایجاد شده ، زیرا مشخص می(Spanogle, 2009: 284)کند می

امکان دستکاری در زمان ایجاد حق وثیقه را ازبین  و این زمان )ایجاد( که یک نقطۀ ثابا اسا،
به بیان دیگر، با اع م ایجاد حق وثیقه، زمان ایجاد هم اع م  (.Dirix, 2004: 85)برد می
 پذیر نیسا. شود و دیگر دستکاری این زمان امکانمی

ق آن خوبی تعریف و شناخته شود و از طریج( از منظر تحلیال اقتصادی، اگر حقوق عینی به
 ,Coase)های معام تی وجود نداشته باشد، بازار در حالا تعادل کامال و کارآمد خواهد بود هزینه

2013: 895 ; (Coase, 1960: 1-44 بر اساس تئوری کوز، با تعریف و شناخا صحیح از .
ای که در آن همۀ کاتها و منابع، یک مالک مشخص داشته باشد و به گونهحقوق عینی به

ها مشخص هایی ضروری برای حذف این محدودیاهای مالکیا و گاماف محدودیاصورت شف
های یک معامله به سه نوع های معامله ازبین خواهند ریا. هزینهباشد، در این یرض، هزینه

گریته از سوی شخص های مربوط به جستجوی صورتهزینه -1شوند: مختلف تقسیم می
هایی که از طراحی محتوای های مذاکره یا هزینهنههزی -2نفع در تحصیال حقوق عینی؛ ذی

شود و نیاز دارد تا اجرا شود. های اجرا در مورد توایقی که ایفا نمیهزینه -1شود؛ معامله ایجاد می
یابد و همین مورد ضمن ایجاد شود و تعداد آنما نیز ایزایش میدر این یرض معام ت تسمیال می

. (Cooter & Ulen, 2004: 82-87)شود ، به رشد ثروت منجر میتعادل کامال و کارآمد در بازار
همین تحلیال در مورد حقوق وثیقه نیز وجود دارد. با شفاف ساختن حقوق وثیقۀ موجود در اموال 

گذار، هزینۀ مذاکره برای تحصیال اعتیار باوثیقه، تحصیال اعتیار باوثیقه و نیز دریایا طلب از وثیقه
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وثیقه کاهش یایته، از این طریق میزان پرداخا اعتیار باوثیقه محال یروش مال موضوع حق 
: 1197آباد و عیسائی تفرشی، شود )ر.ک. کییری شاهیابد و مزایای آن نیز ایجاد میایزایش می

 . 1(. ازجمله مزایای این ممم، عدم اخت ل در چرخۀ اعتیاردهی اسا171-191

رِ دارای رقابا کامال، شفاییا و برابری د( از منظر اقتصادی، یکی از یروض اساسی بازا
یکی شود. اگر در یک میادله و معامله، اط عات بین طریین اسا که تقارن اط عاتی نامیده می

، باشد شتهبازار اط عات دا ایکننده کمتر از طرف دیگر در مورد کات یا وضعمیادله نیاز طری
دانم و ه بیان بسیار ساده، چیزی که من میشود. بچنین وضعیتی عدم تقارن اط عات نامیده می

های شود. پدیدۀ یادشده به ازبین ریتن ویژگیدانی، عدم تقارن اط عات محسوب میتو نمی
شود. در یک رابطۀ مالی، طلیکاران خوبِ بازارِ دارای رقابا کامال و بروز نقض در بازار منجر می
خطر اعتیاری خود نسیا به مدیون یا برای پوشش نقصان و عدم تقارن اط عات و مدیریا 

از بازپرداخا اصال و یرع بدهی  عدم تا در صورتآورند متقاضی تسمی ت به أخذ وثیقه روی می
عنوان ابزاری . به عیارت بمتر، از وثیقه بهبه همراه یروعاتش ازبین نرود آنما ۀسرمای سوی وی،

آباد و رای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. کییری شاهشود )ببرای مقابله با عدم تقارن اط عات استفاده می
تواند در مقابله با پدیدۀ اط عات (. وثیقه در صورتی می171-191: 1197عیسائی تفرشی، 

نامتقارن مویق باشد که اط عات پیرامون حق وثیقه به نحو مناسب توزیع شده باشد. توزیع این 
ه از بابا آن وثیقه أخذ شده اسا، اط عات مستلزم شفاییا مال موضوع حق وثیقه، میلغی ک

شود. طلیکار باوثیقه و رتیۀ حق تقدم وی اسا. همۀ این موارد از طریق اصال اع م تأمین می
شود که اط عات پیرامون حق وثیقه به نحو مناسب توزیع شود و در بنابراین اع م سیب می

رن ریسک اعتیاری را در یک رابطۀ دهد وثیقه از طریق مقابله با اط عات نامتقانتیجه، اجازه می
  .(Castellano, 2015: 611-640)مالی مدیریا کند 

 

 ابزارهای اعالم  .2
اع م حق وثیقه همیشه مستلزم یعال مثیا اسا که در این مقاله از آن با عنوان ابزار اع م یاد 

ار، تطییق آن با شود و پس از طرح هر ابزشود. در این قسما به ابزارهای اع م پرداخته میمی
گیرد تا سازگاری یا عدم سازگاری آن با میانی و امکان یا عدم میانی اصال یادشده صورت می
 شده مشخص شود.امکان تحقق کارکردهای گفته

 

                                                           
 وصول وثیقه، محال کنندۀ اعتیار، طلب وی ازشود که در صورت عدم بازپرداخاِ طلبِ پرداخایب میوثیقه س. 1

 شده، پرداخا مجدد اعتیار میسر گردد. 
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  وثیقه حق موضوع مال قبض .1. 2

گیرنده، صورت سنتی قیض دادن مال موضوع حق وثیقه و قیول و ادامۀ تصرف آن از سوی وثیقه
 :Kieninger, 2004 )شود گذار محسوب میر اع م حقوق وثیقه و گسترۀ آن در اموال وثیقهابزا

. به عیارت دیگر، حق وثیقه در صورتی در برابر اشخاص ثالث (Sigman, 2012: 148 ؛655
گذار دور و به هر معتیر و قابال استناد خواهد بود که اموال موضوع حق وثیقه به نحوی از وثیقه

گیرنده کنترل شود گذار غیرممکن و یا از سوی وثیقهمداری و استفاده از آن برای وثیقهطریقی نگ
(Sagaert, 2009: 25)گذاران در کشورهای . بر همین اساس، در قرن نوزدهم می دی قانون

اند؛ برای نمونه، قانون مدنی مختلف اروپایی یقط وثیقۀ همراه با قیض را در قوانین تجویز کرده
، و قانون مدنی ایتالیا در سال 1944مصوب  (BGB)، قانون مدنی آلمان 1717صوب هلند م
ایجاد شد و بر  Gage1، Faustpfand2 ،Pengo 1موجب آنما ابزارهایی موسوم به که به 1715

اساس آن، قیض دادن مال موضوع حق وثیقه شرط اساسی برای تحقق این حق و قابلیا اجرای 
شد. همچنین عم از خریداران بعدیِ مال و دیگر طلیکاران محسوب میآن در برابر همۀ اشخاص ا
ایجاد شد که قیض دادن مال موضوع وثیقه از شرایط ایجاد آن  Pledgeدر حقوق انگلستان ابزار 

با تیلور این شکال از اع م در قوانین، حقوق وثیقه بدون  (.Goode, 2004: 617-618)اسا 
  (.Giuliano, 2015: 611-640)قی حذف شد های حقوقیض از بسیاری از نظام

 

 . بررسی مطابقت قبض با مبانی اصل اعالم 1. 1. 2

کند یا خیر. به عیارت ساال اساسی آن اسا که آیا قیض دادن با میانی اصال اع م مطابقا می
گیری پدیدۀ ثروت کاذب یا مالکیا ظاهری شود )مینای اول، تواند مانع شکالدیگر، آیا قیض می

تواند اط عاتی در خصوص حق وثیقه به اشخاص ثالث ارائه یکرد حال مسئله( و آیا قیض میرو
 گیرد. نماید )مینای دوم، آگاهی و شفاییا(. در این قسما این سااتت مورد بررسی قرار می

 

 گیری پدیدۀ نمایش ثروت کاذب یا مالکیت ظاهریالف( ناکارآمدی قبض دادن برای جلوگیری از شکل

ورد قیض دادن مال موضوع حق وثیقه، استدتل آن اسا که اگر قانون به مدیون اجازه دهد در م
که مالی از اموال خود را نزد طلیکار توثیق کند و همچنان متصرف اموال باقی بماند، مدیون در 

قید و شرط( آن مال اسا. اما ریع تواند وانمود کند که مالک )بیمی -حداقال در تئوری-حقیقا
شود که وی برای انتقال مال گذار نسیا به مال موضوع حق وثیقه، اوتً سیب میوثیقه تصرف

                                                           
1. French Civil code, Art 2073 and Belgain Commercial code Art 91.  

2. German Civil code, para 1204.  

3. Italian Civil code, Art 2073.  
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تواند در گذار نمیشده به اشخاص ثالث با مشک ت زیادی مواجه باشد، و ثانیاً وثیقهتوثیق
شرط خود نسیا به اموالی که برای وصول مطالیات طلیکاران در و  قیدخصوص مالکیا بی
؛ هرچند به صورت (Drobnig, 2011: 1027)ای ایجاد کند کنندهلا گمراهدسترس اسا، دت

تواند اط عات اساسی برای اشخاص ثالث یراهم کند و آگاهی بدهد. در مقابال ِاین یعال نمی
تواند در تأمین این مینا استدتل چند دلیال وجود دارد که قیض دادن مال موضوع حق وثیقه نمی

 اند از:عیارتمویق باشد؛ این دتیال 
نخسا اینکه وثیقه همراه قیض مشکال مالکیا ظاهری یا نمایش ثروت کاذب را حال  
کننده به کند، بلکه سیب تغییر محال مشکال )مالکیا ظاهری از طلیکاران شخص تولیدنمی

، زیرا هر (Baird & Jackson, 1984: 307)شود دهنده( میطلیکاران شخص وام
شود، گیرنده باشد و طلیکاری که متصرف اموال مید نیز قرضای ممکن اسا خودهندهقرض
نمایش بگذارد و خود را مالک اموال وانمود تواند در مقابال طلیکاران از خود، ثروت کاذب را بهمی

. بنابراین، به صورت کلی و (Baird, 1983: 54)کند؛ درحالی که وی صریاً یک حق وثیقه دارد 
شود، نگرانی خریداران بالقوه موضوع وثیقه به قیض طلیکار داده می در دید ک ن، زمانی که مالِ

باید عدم مالکیا یروشندۀ کات به آنما باشد، زیرا ممکن اسا یروشندۀ کات متصرف مال 
هایی ویژه در نظاماین موضوع به (.Baird & Jackson, 1984: 307)عنوان وثیقه باشد به

مالکیا اسا. برای نمونه، در نظام حقوقی کشور هلند، قاعدۀ کند که تصرف امارۀ اهمیا پیدا می
موجب آن نگمدارنده یک مال، نگمدارندۀ مال برای خودش یرض ای وجود دارد که بهموضوعه

دارد برای او مالکیا و اگر شخصی مالی را برای خودش نگه می 1(Art. 3:109 BW)شود می
قانون مدنی کشور ما  15که بر اساس مادۀ  . شایان ذکر اسا2(Art. 3:119 BW)مفروض اسا 
 عنوان مالکیا دلیال مالکیا اسا، مگر اینکه خ ف آن ثابا شود. نیز تصرف به

دهندۀ حق وثیقه بر مال گیرنده، صریاً نشاندوم، تصرف مال موضوع حق وثیقه از سوی وثیقه
ی از روابط، ازجمله اتواند بر تنوع گستردهنیسا، بلکه تصرف ییزیکی نسیا به یک مال می

 ,Sigman)مالکیا، اجاره، حق انتفاع، امانا یا نگمداری برای تعمیر، و متولی دتلا کند 

2012: 148-149) . 
سوم، در اقتصاد پیشریته، حقوق عینی عموماً یا حتی نوعاً همراه با تصرف ییزیکی اشیای 

نۀ آن که دستۀ بسیار مممی مادی نیسا و اشخاص متصرف اشیا نیز گاهی مالک آن نیستند. نمو

                                                           
1. “Someone who is holding an asset, is presumed to be holding it for himself. 
2. “1. The possessor of an asset is presumed to be the proprietor of that asset”. 2. With respect 

to registered property this presumption yields, when it is ascertained that the opposite 

party or his predecessor once were proprietors, whereas the possessor himself is unable to 

appeal to an acquisition under particular title afterwards for which a registration in the 

public registers is necessary." 
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شود، اوراق بمادار اسا. مالکیا اکثریا از اموال منقول در اقتصاد جمان امروز نیز محسوب می
های ییزیکی که در اختیار اشخاص باشند، اثیات نامهقریب به اتفاق اوراق بمادار با گواهی

های الکترونیکی یگاهها و در قالب پاشود، بلکه به صورت غیرمستقیم از طریق واسطهنمی
شوند. لذا قیض، مستندِ قابال اتکایی برای حقوق عینی ازجمله حقوق وثیقه محسوب نگمداری می

شود. پس، اینکه طلیکار متقاضیِ وثیقه بخواهد به صرف قیض گریتن مال از عدم حقوق نمی
تری های مناسبیای برای وی ندارد و او باید بررسوثیقۀ دیگر اطمینان حاصال کند، عم ً یایده

. الیته شاید بتوان گفا که طلیکاران همواره باید (Sigman, 2012: 148-149)را انجام دهد 
 false) «یقر کاذب»اموال مدیون را موضوع حقوق وثیقه یرض کنند که در این صورت پدیدۀ 

poverty) شود گذار ایجاد میبرای وثیقه(Sigman, 2012: 143.)  

 

 دادن برای ارائۀ اطالعات در خصوص حق وثیقه ب( ناکارآمدی قبض

تواند به صورت یعال در عنوان یک یعال خارجی میاستدتل دیگر آن اسا که قیض دادن به
مورد وجود حق وثیقه به اشخاص ثالث آگاهی بدهد و اط عات اساسی را برای ایشان یراهم 

یرامون حق وثیقه در اموال . بر اساس همین استدتل، اط عات پ(Vliet, 2000: 30)سازد 
  .(Van Erp, 2009: 22)شود غیرمنقول، از طریق ثیا به اشخاص ثالث ارائه می

در پاسخ به این استدتل باید گفا، قابلیا و امکان ارائۀ اط عات به اشخاص ثالث از طریق 
قیض دادن مال موضوع حق وثیقه بسیار محدود اسا. در واقع، قیض دادن مال موضوع حق 

دهد. اما بعد از قیض دادن، شود، نشان میای را که قرارداد وثیقه منعقد میوثیقه، درنمایا لحظه
هیچ عنوان این موقعیا، اط عاتی به اشخاص ثالث ارائه شود که بهموقعیا ثابتی ایجاد می

. حتی اگر نسیا به لحظۀ قیض دادن هم علم حاصال شود، (Dalhuisen, 2019: 465)کند نمی
توان از آن نتیجه گریا که یک قرارداد کند و نمیقیض دادن اط عات زیادی ارائه نمی خود

وثیقه منعقد شده اسا، چه رسد به اینکه سایر اط عات مانند دینی که برای آن وثیقه داده شده 
گذار و... را مشخص کند. باید توجه شود که عناوین دیگری مانند مالک، مستأجر یا اسا، وثیقه

. بنابراین قیض 1لی وجود دارد که بر اساس آنما نیز ممکن اسا شخص متصرف مال باشدمتو
دادن، وسیلۀ قابال رؤیتی برای ارائۀ اط عات در مورد اینکه چه کسی حق دارد، چه نوع حقی 
دارد، در چه اموالی حق دارد و تا چه حدودی حق دارد، نیسا؛ سااتتی که از طریق اع م حق 

 سخ داده شود. وثیقه باید پا
 

                                                           
بر قیض باید برای هشدار به طلیکاران، مستندات خارجی کایی از تغییر در تصرف را  بنابراین در یک نظام میتنی. 1

 الزامی کرد. 
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 . مانع بودن قبض2. 1. 2

تنما با میانی اصال اع م غیرمنطیق و ناکارآمد اسا، بلکه از قیض دادن مال موضوع حق وثیقه نه
شود بسیاری لزوم قیض مال موضوع حق وثیقه سیب میشود. اوتً جماتی نیز مانع محسوب می

ظرییا اقتصادی چنین اموالی محروم  از اموال غیرقابال قیض قابلیا توثیق نداشته، مالک از
 (.Recivables) و مطالیات (Inventory)شود؛ ازجمله اموال یکری، موجودی کاتی در گردش 

درحالی که یک یعال تجاری باید بتواند از ظرییا تمامی اموال خود برای توثیق و جذب اعتیار 
مال  1مستمرایجاد شود. ثانیاً قیض  های تجاریاستفاده کند که به تیع آن، ایزایش تولید و یعالیا

شود تا مالک اموال نتواند از این اموال استفاده نماید، درحالی که موضوع حق وثیقه سیب می
متصرف اموال موضوع حق وثیقه باقی بماند و به یعالیا تجاری خودش بپردازد تا گذار باید وثیقه

نیز بتوانند از درآمد حاصله از یعالیا  (credit supplier)کنندگان اعتیار طلیکاران یا تأمین
لذا  (.comment A to IX.-1:202 (DCFR), P. 5392)تجاری وی طلب خود را وصول کنند 

شود. در عنوان مانعی برای توثیق اموال محسوب میهمواره لزوم قیض مال موضوع حق وثیقه به
یز پس از آنکه در قرن نوزدهم می دی وثیقه همراه با قیض در قوانین ایشان کشورهای اروپایی ن

از طریق های اقتصادی ای با توجه به ضرورتپذیریته شد، در آغازِ قرن بیستم تغییرات عمده
پذیرش یزایندۀ  . ابتدا از طریقتنیده اتفاق ایتادگذاری با دو روشِ درهمرویۀ قضایی و قانون

دی مانند حفظ مالکیا، بیع شرط یا اجارۀ مجدد و پس از آن با وضع تدابیرِ قانونی ترتییات قراردا
در کنار ابزار وثیقۀ همراه با قیض، ابزار وثیقۀ بدون قیض نیز پذیریته شد و با آغوش خاص که 

برای مثال در  .(Royston, 2004: 644)باز از سوی یعاتن تجاری مورد استقیال قرار گریا 
های مختلفی از حقوق وثیقه بدون قیض در ها، شکالرغم بسیاری از مقاومابه کشور آلمان،

های ابزارهای توثیق بندی. همچنین طیقه2اموال منقول ازجمله انتقال امانی اموال توسعه یایا
در طیقۀ ابزار وثیقۀ بدون  توجمی از معام تموجب آن مجموعۀ قابالاموال نیز بازتعریف شد و به

. به همین ترتیب، ابزار 1قرار گریا (besitzlose mobiliarsicherheiten)منقول  قیض اموال
 :Morell & Helsen, 2014)شکال گریا  1و بلژیک 5، یرانسه0وثیقۀ بدون قیض در ایتالیا

                                                           
قانون مدنی کشور ایران پذیریته شده اسا، اساساً با میانی  772. توجه شود که قیض غیرمستمر مانند آنچه در مادۀ 1

جلوگیری از نمایش ثروت کاذب یا مالکیا  قیض دادن مغایرت آشکار دارد. به عیارت دیگر، چه قیض دادن را سیب
  ظاهری بدانیم و چه سیب ارائۀ اط عات، قیض غیرمستمر هیچ کارکردی در این خصوص نخواهد داشا.

 (faustpfand)رغم این موضوع بود که در کشور آلمان بیش از یک قرن، وثیقه همراه با قیض . این توسعه علی2

 بود. (BGB)مدنی این کشور ترین ابزار وثیقه در قانون اصلی
 شود.شده شامال اشکال اجاره نمی. برخ ف طیقۀ حقوق وثیقه در کشور ایاتت متحدۀ امریکا، در کشور آلمان مفموم گفته1

4. granzie reali non possessorie 

5. propriété-sureté 
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ابزار حق  UCC 9و با تصویب مادۀ  1954در کشور ایاتت متحدۀ امریکا هم از سال  (.393
 گیرد. اموال بدون قیض نیز ذیال همین مفموم قرار می شکال گریا که توثیق 2وثیقه

 

 . ثبت حق وثیقه2. 2

ابزار دیگر برای اع م حقوق وثیقه، ثیا این حقوق اسا. بر این اساس، اط عات راجع به حقوق 
شود به صورت عمومی در دسترس وثیقه باید از طریق نظام ثیتی که به همین منظور ایجاد می

 در مختلف مرتمنان بین تقدم حق رتیۀ در وثیقه حقوق ثیا تأثیر پیرامون مطالعه برای) باشد
. در واقع، از اصال (241-227: 1191کندسری،  شعیانی و طجرلو. ک.ر انگلستان، حقوقی نظام

اع م حقوق وثیقه تا »موجب یک قرائا، اع م ممکن اسا دو نوع قرائا صورت بگیرد. به
حقوق وثیقه نیاید در برابر »موجب قرائتی دیگر د. بهباید صورت گیر« بیشترین حد ممکن

 :Hamwijk, 2012) «اشخاص ثالث قابال اجرا باشد، مگر اینکه ایجاد حقوق به آنما اع م شود

کند، زیرا با ثیا حقوق وثیقه، ها مطابقا میثیا حقوق وثیقه با هر دوی این قرائا (.308
موضوع حق وثیقه، میزان دینی که برای آن  اط عات تزم برای اشخاص ثالث در مورد مال

وثیقه قرار داده شده اسا، طلیکار باوثیقه و رتیۀ حق تقدم طلیکاران باوثیقه کام ً شفاف و روشن 
گیرد و به تیع آن، اجرای خواهد شد و از این طریق اع م تا بیشترین حد ممکن صورت می

  م این حقوق خواهد بود. حقوق وثیقه در برابر اشخاص ثالث نیز همراه با اع
شود که با ارائۀ اط عات در مرحلۀ ایجاد حق و ایزون بر این، ثیا حقوق وثیقه سیب می

هشدار تزم به اشخاص در مورد حقوقی که از قیال موجود هستند، از تعارض جلوگیری شود و 
 ,Hamwijk)ند مالکان، طلیکاران مقدم و طلیکاران و خریداران بالقوه و ماخر همه برنده باش

. زیرا اط عات یادشده برای طلیکاران بالقوه بعدی مفید اسا و به آنما این یرصا (310 :2012
ای اعتیاری با وی و همچنین دهد که در خصوص پرداخا اعتیار به مدیون و ایجاد رابطهرا می

بررسی  . بنابراین، طلیکاران بالقوه با(Simkovic, 2009: 290)شرایط آن تصمیم بگیرند 
شده، از اینکه چه اموالی و تا چه میزان با حقوق وثیقه به نفع سایر طلیکاران اط عات ثیا

توانند قیال از اقدام به پرداخا اعتیار، محدودۀ حق مراجعۀ خود را بازداشا شده، آگاهی یایته، می
گذار نیز یقهبه صورت کام ً شفاف ترسیم کنند. همین حکم در مورد خریداران بالقوۀ اموال وث

گذار و آگاهی از اینکه شده پیرامون اموال وثیقهتوانند با أخذ اط عات ارائهوجود دارد. آنان می
کدام اموال موضوع حق وثیقه اسا از خرید آن امتناع کنند یا با آگاهی کامال و برآورد خطرهای 

 موجود در این خصوص نسیا به خرید آن مال اقدام نمایند. 

                                                                                                                                        
1. non-possessory pledge 
2. Security Interest 
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ها های ثیا همیشه باید عمومی باشند و اساساً ثیاتا برخی معتقدند نظامدر همین راس
. بنابراین در گذشته از (Gretton, 2012: 261-267)کارکرد تأمین اط عات را برای عموم دارند 
و نمایتاً  -هرچند عدم کارایی آن مشخص شد -شدهقیض دادن به عنوان ابزار اع م استفاده می

ساخته اسا؛ یعنی قیض دادن سیب را محقق می (negative publicity) «اع م منفی»
شرط مال نیسا؛ اما آنچه از ثیا  وقید گذار مالک بیشود که اشخاص بدانند شخص وثیقهمی

حقوق وثیقه و ارائۀ اط عات پیرامون آن  ((positive publicity « اع م مثیا»رود، انتظار می
ای که در صدد ایجاد آن هستند تصمیم بتوانند بسته به رابطه به اشخاص ثالث اسا تا آنما

شود که یک نقطۀ ثابا زمانی ایجاد شود که از بگیرند. همچنین ثیا حقوق وثیقه سیب می
 (.Dirix, 2004: 85)گونه اخت یی ایجاد حق وثیقه اثیات گردد طریق آن و بدون هیچ

نای اصال اع م )مینای اول، رویکرد حال ناگفته پیداسا که ثیا حقوق وثیقه با هر دو می
نماید و این ابزار در این زمینه کام ً کارآمد مسئله و مینای دوم، آگاهی و شفاییا( مطابقا می

اسا. با ثیا حقوق وثیقه مسئلۀ نمایش ثروت کاذب حال خواهد شد، زیرا اشخاصی که قصد 
به نظام ثیا و جستجوی آن از مشخصات  توانند با مراجعهگذار را دارند میمعامله با شخص وثیقه

حقوق وثیقه موجود در اموال وی مطلع شوند. از طرف دیگر با ثیا حقوق وثیقه، پیرامون حقوق 
 شود. گذار، اط عات تزم ارائه و شفاییا نیز ایجاد میوثیقۀ موجود در اموال وثیقه

ه ایجاد نظام ثیا حقوق با توجه به کارایی و اهمیا ثیا حقوق وثیقه، کشورهای مختلف ب
 9 با تصویب مادۀ 1954اند. برای نمونه، کشور ایاتت متحدۀ امریکا در سال وثیقه اقدام نموده

UCC ثیا حق وثیقه در اغلب موارد 2441گذاری کرد. در کشور یرانسه از سال این نظام را پایه ،
م نیز با ثیا ایجاد گردید برای اجرای حقوق وثیقه در مقابال اشخاص ثالث ضروری شد و حق تقد

(Code civil Art 2333 and Art 2337.) حق وثیقه با ثیا در ثیا  2410. در بلژیک از سال
 (.Morell & Helsen, 2014: 393)الکترونیک سراسری در مقابال اشخاص ثالث قابال استناد شد 

اکی، چین، رومانی، پرو و در کشورهای دیگر نظیر استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آلیانی، بوسنی، اسلو
  (.Alejandro Alvarez, 2011: 17)اند هایی از این نظام ثیا را پذیریتهکلمییا نیز برخی نمونه

 

  اصل اعالم در نظام توثیق اموال در حقوق ایران. 3
در نظام حقوقی ایران همواره در حوزۀ حقوق اموال از تأثیر مطلق حقوق عینی و قابلیا استناد و 

: 1177؛ امامی، 17: 1171این حقوق در برابر اشخاص ثالث سخن گفته شده اسا )کاتوزیان،  تعقیب
(. لزوم احترام و رعایا این حقوق و عقوبا عدم رعایا آنما نیز در قوانین منعکس شده اسا. 115

نماید و اگر تلف برای نمونه اگر کسی مال دیگری را غصب کند قانون او را مجیور به استرداد می
ق.م(. در خصوص حقوق وثیقه نیز حق تقدم  111شده باشد باید بدل آن را به مالک بدهد )مادۀ 
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قانون مدنی( و حق تعقیب، ازجمله حقوق ناشی از آن محسوب  774دارندۀ حق وثیقه )مادۀ 
ق.م(. اما  791( و تصریات منایی با حقوق مرتمن منع شده اسا )مادۀ 091: 1175)کاتوزیان، 

گفته شد، تزمۀ تأثیر مطلق و قابلیا استناد حق عینی ازجمله حق وثیقه در برابر همچنان که 
ای در قانون مدنی یا قوانین دیگر وجود اشخاص ثالث اع م اسا که در مورد این اصال هیچ مقرره

ای دال بر اصال اع م در نظام حقوقی ایران وجود ندارد به ندارد. ساال آن اسا که آیا اینکه مقرره
ن معناسا که خود اع م نیز وجود ندارد؟ به عیارت دیگر، آیا هیچ ردپایی از این اصال در نظام ای

دارد، لزوم شود یا خیر؟ در پاسخ به این ساال آنچه ذهن را به خود مشغول میحقوقی ایران یایا می
مال مرهونه  گذار قیض دادنقانون قیض دادن مال در برخی از عقود اسا. برای نمونه، در عقد رهن

شود که چرا جا این ساال مطرح میق.م(.همین 772را شرط صحا این عقد قرار داده اسا )مادۀ 
تردید قیض دادن از امور تعیدی نیسا، بلکه باید از اساساً باید در عقد رهن قیض صورت گیرد؟ بی

 مانده اسا.  دلیال و مینای وجود آن ساال شود؛ امری که تاکنون در نظام حقوقی ایران مغفول
نظر از اخت ف نظری که در خصوص شرطیا قیض در صحا عقد رهن در یقه امامیه صرف

شود. برخی از یقمای امامیه وجود دارد، در خصوص چرایی قیض دادن استدتل چندانی دیده نمی
ه عنوان مینای عقد رهن معریی و قیض را طریق دستیابی بصریاً استیثاق و اطمینان طلیکار را به

(. برخی 515: 1011؛ همدانی، 157: 1017؛ بمیمانی، 145: 1010دانند )محقق کرکی، آن می
منظور ایجاد اطمینان نسیا به وصول طلب تشریع شده دانان نیز معتقدند عقد رهن بهحقوق

اسا. این هدف اقتضا دارد که مال موضوع رهن از همان ابتدا به مرتمن تسلیم شود تا از خطر 
ال و انتقال حفظ گردد و مرتمن را در صورت خودداری مدیون از ایفای دین، به وصول تلف یا نق

 برای)(. 107-154: 1175طلب خود از عواید حاصال از یروش مال مرهون، مطمئن سازد )عدل، 
 و صفایی. ک.ر مخالفان، ادلۀ و رهن عقد در قیض شرطیا ادلۀ خصوص در بیشتر مطالعۀ

  (.99-122؛1195کندسری، شعیانی و یییاح ؛20-12: 1044جواهرک م، 

؛ عاملی، 191: 1024قانون مدنی و نیز نظر بسیاری از یقمای امامیه )حلی،  772مطابق مادۀ 
(، 191: 1024؛ حلی، 214: 1045اند )بحرانی، ( که حتی ادعای اجماع نیز برآن نموده57: 1014

کند، حال ساالی ای کفایا میاستمرار قیض مال موضوع رهن تزم نیسا و قیض آنی و لحظه
دارد آن اسا که اگر قیض مال موضوع رهن برای استیثاق و که ذهن را به خود مشغول می

ای قیض دادن و اطمینان طلیکار تزم اسا، چرا استمرار آن شرط نیسا. چگونه لحظه
ه تا جایی اسا یایده بودن این توجیتواند اطمینان طلیکار را جلب نماید؟ بیگیری آن میبازپس

 و صفایی)پذیرد که در حال حاضر قیض مرهونه صریاً با اقرار صوری از سوی مرتمن انجام می
دانان بر این باورند که عدم لزوم استمرار قیض به دلیال برخی حقوق (.25 :1044جواهرک م، 

 (. 549: 1175غلیه بر ایرادات و مشک ت ناشی از قیض مال موضوع رهن اسا )کاتوزیان، 
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رسد قیض دادن مال مرهون ابزاری برای اع م حق مرتمن اسا. راهن از طریق نظر میبه
قیض دادن مال مرهون در صدد اسا تا حق مرتمن را به عموم مردم اع م و دیگران را به اینکه 

 شرط او نیسا، توجه دهد. با اع م حق مرتمن، استیثاق و اطمینان نیز و قیدمال مرهونه ملک بی
شود. این استدتل با مستندات لزوم قیض مال مرهون بیگانه نیوده، بلکه سازگار برای وی ایجاد می

که قیض مال مرهونه را ارشاد یا امر کرده  1سورۀ بقره 271اسا و مطابقا دارد. برای نمونه، آیۀ 
(، با 194 :1017؛ حائری، 159: 1017؛ عاملی، 045: 1011؛ حلی، 111: 1041اسا )محقق اردبیلی، 

و ابتدای همین آیه  2ابزار بودن قیض برای اع م میاینتی ندارد، بلکه با توجه به سیاق آیۀ قیال از آن
کند، ابزاری بودن قیض که در خصوص مسایرت، دین و عدم وجود کاتب برای نوشتن صحیا می

 رهن اتّ ت»شود. همچنین اسا روایات موجود در این خصوص؛ برای نمونه روایا تر میروشن
که از امام محمدباقر )ع( نقال شده اسا و برخی به استناد آن قیض را شرط صحا رهن  1«مقیوضاً
 ای از قوانین پراکنده نیز قیض(. همچنین باید توجه نمود که در پاره14: 1177اند )بجنوردی، دانسته

ایران در مورد رهن کشتی،  قانون دریایی 02شمار نیامده اسا. برای نمونه، مادۀ شرط تحقق رهن به
موجب مادۀ ( و به14: 1044داند )صفایی و جواهرک م، صراحا قیض را شرط صحا رهن نمیبه
گذار آنچه را در تواند مایدی باشد دال بر اینکه قانونآن، ثیا جایگزین قیض شده اسا. این می 07

 ع م حق وثیقه به اشخاص ثالث باشد. تواند ادنیال آن بوده، در ثیا یایته اسا و آن چیز میقیض به
بنابراین، شاید بتوانیم بگوییم قیضِ مال مرهون در نظام حقوقی ایران، ابزاری برای اع م اسا 

توان ابزار اع م را تغییر داد و در این صورت با عدم قابلیا رهن دادن بسیاری و با این دیدگاه، می
طور کلی باید بین وثیقۀ همراه با اع م و بدون کرد. بهاز اموال به دلیال عدم قابلیا قیض مقابله 

اع م قائال به تفکیک شد، نه وثیقۀ همراه با قیض و بدون قیض. الیته در نظام حقوقی ایران ابزار 
مختص عقد رهن و حق مرتمن نیسا، بلکه شاید همین استدتل در عقد  بودن قیض برای اع م
قانون مدنی( نیز بتواند مطرح شود؛  59دنی( و عقد وقف )مادۀ قانون م 07موجود حق انتفاع )مادۀ 

 هرچند ممکن اسا در این عقود مصالح دیگری برای قیض دادن وجود داشته باشد. 

 

 نتیجه
جایگاه اصال اع م در نظام حقوقی کشور ایران مغفول مانده اسا. درحالی که وقتی از تأثیر مطلق 

آید، تزمۀ آن، اع م اسا. اشخاص ثالث باید میان میبه حقوق عینی در برابر اشخاص ثالث سخن

                                                           
 .مَقْیُوضَۀٌ یَرِهَانٌ کَاتِیًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍى وَإِنْ کُنْتُمْ عَلَ .1

 ِالْعَدْل.. کَاتِبٌ بَیْنَکُمْ وَلْیَکْتُبْ مُسَمًّى یَاکْتُیُوهُ أَجاَلٍ یَا أَیُّمَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَىسورۀ بقره:  272. آیۀ 2

دِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَۀَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَا .1
 (.171: 1049قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِت مَقْیُوضاً )عاملی، 
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از حقوق عینی آگاه باشند تا ملزم به احترام و رعایا آن و مستوجب عقاب در صورت نقض باشند. 
اع م در خصوص حق وثیقه، ع وه بر حمایا از اشخاص ثالث از کارکردهای دیگری مانند 

ال ایزایش قابلیا توثیق اموال و ایجاد شفاییا در مورد این ایزایش دسترسی به اعتیار باوثیقه به دلی
حقوق و رتیۀ حق تقدم طلیکاران دارای حق وثیقه، جلوگیری از دستکاری در تاریخ معام ت، 

های معامله و درنمایا مقابله با پدیدۀ اط عات ایزایش دسترسی به اط عات و کاهش هزینه
شود که در پرتو آن با شفاییا مینای این اصال تلقی می نامتقارن برخوردار اسا. ایجاد آگاهی و

شود. قیض دادن مال موضوع گذار نیز جلوگیری میاع م حقوق وثیقه از نمایش ثروت کاذب وثیقه
شود که این ابزار برای تأمین میانی و کارکردهای عنوان ابزار سنتی اع م محسوب میحق وثیقه به

گردد. برای ز لزوم قیض دادن سیب کاهش اموال قابال توثیق میاین اصال ناکارآمد و از جمتی نی
تأمین آگاهی و ایجاد شفاییا و همچنین جلوگیری از نمایش ثروت کاذب، ثیا حقوق وثیقه در 

ای که نظام ثیتی که از ویژگی اع می بودن برخوردار اسا، ابزار مناسب و بمینه اسا؛ تجربه
اند. در امریکا، بلژیک و یرانسه با مویقیا پشا سرگذاشتهکشورهای مختلف مانند ایاتت متحدۀ 

شود، لزوم قیض دادن مال در برخی از عقود ازجمله نظام حقوقی ایران، آنچه از اع م مشاهده می
عقد رهن اسا. به اینکه چرا باید در عقد رهن یا عقد موجد حق انتفاع یا عقد وقف قیض مال 

ای به آن داده نشده اسا. در این مقاله ت ش کنندهاسخ قانعصورت گیرد، پاسخی داده نشده یا پ
ای برای اع م ایجاد حق شده تییین شود که ممکن اسا قیض دادن مال موضوع عقد رهن وسیله

وثیقه در برابر اشخاص ثالث باشد. همین مطلب ممکن اسا برای سایر عقود عینی مانند عقد وقف 
شد. بنابراین نیاید بین وثیقۀ همراه با قیض و بدون قیض و عقد موجد حق انتفاع نیز صادق با

کشی صورت گیرد؛ امری که همواره در نظام حقوقی ایران مورد توجه بوده و بر اساس آن، خط
مشخص و سعی در توجیه نحوۀ قیض دادن برخی اموال دیگر شده اسا، بلکه  اموال قابال توثیق

را از یکدیگر تفکیک کرد و در خصوص آثار آن به گفتگو باید وثیقۀ همراه با اع م و بدون اع م 
خودی خود موضوعیتی ندارد، بلکه طریقی اسا برای اع م و پرداخا. لذا قیض در عقد رهن به

این طریق قابال تغییر اسا به طرق دیگر؛ مانند ثیا حقوق وثیقه در نظام ثیا. باید توجه کرد که 
ع م اسا و لذا زمانی که رهن اموال غیرمنقول در دیتر ثیا اموال غیرمنقول نیز طریقی برای ا

شود، نیازی به قیض مجدد آنما نیسا؛ امری که در قراردادهای رهن اموال ام ک ثیا می
 شود.طور صوری به آن اقرار میغیرمنقول به
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، قم: 2، چ 1الشرعیۀ یی یقه اإلمامیۀ، ج ق(. الدروس 1017بن مکى )شمید اول(، )عاملى، محمد. 24
 دیتر انتشارات اس مى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

 .5، یصلنامۀ متین، ش «دورالقیض یی عقد الرهن(. »1177موسوی بجنوردی، سید محمد ). 21
الجعفریۀ إلحیاء ، قم: ماسسۀ 1، چ 10ق(. مصیاح الفقیه، ج  1011بن محمد هادى )همدانى، آقا رضا. 22

 التراث و ماسسۀ النشر اإلس می.
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