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 تبیین کشاکش کارآمدی و سهولت،

 در مطالعۀ تطبیقی مبانی و ضوابط تعیین تقدم وثیقه

 3محمدحسین وکیلی مقدم

 m.vakili@hmu.ac.irاستادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایران. رایانامه: . 1

 چکیده اطالعات مقاله
مطلای و   اگرچه در آغاا  ااار، دقادم حای و بقاه وار حقاوق ساایر  ل کااران          پژوهشی نوع مقاله:

هاای حقاوقی نشاان    نماید، اما مطالعۀ رویکردهای جدید نظاام ناپذیر میخدشه
شادنی  ر نبز وناوه مصالح اقتصادی یا حقاوقی مقباد  دادهد اولویت حی و بقهمی

ای وه دو سطح  رفبنای و غبار   است. در این نگرش وا دفکبک آ ار عقود و بقه
آن، در ورخی شرایط خاص، عقد دنها در راوطۀ  رفبن مؤ ر واقع شاده، نسا ت   

شود و یا اولویت حاصل ا  آن وه حکام  وه سایرین غبرقاول استناد محسوب می
های گردد. این مقاله ور آن است اوتدا علل و  مبنهار دعدیل و دغببر میقانون دچ

های حقوقی د ببن نموده، سپس وا ار یااوی  این عدول ا  قاعده را در سایر نظام
موضع فقه و ورخی اشورهای مسلمان، رویکرد حقوق ایاران را ماورد وررسای    

نظاری در فقاه،    هاای دوان گفت وا وجود ورخی ظرفبات قرار دهد. درنتبجه می
دور ا  دادوبر اا ن   مواجهۀ قانون ایران وا موضوع واه نحاو غبردفصابلی و واه    

حقوقی است. این مقاله یکی دیگر ا  د عات عدم دوجه وه اعت ار اسناد رسامی و  
اند اه در نتبجۀ آن دنها مزیات  الزامی نکردن آن در رواوط حقوقی را عبان می

آنکاه در  دحلبل و اجرای ضواوط است؛ وینظام حقوقی دو بی در ایران سهولت 
 جهت اارآمدی آنها ددوبری ویژه اندیشبده شده واشد.

 تاریخ دریافت:

40/21/2044 

 : پذیرشتاریخ 

40/40/2042 

 ها:کلیدواژه
اسااتنادناپذیری، رهاان،  ل کااار  

دار، مطال اااات ممتاااا ،  و بقاااه
  .ایمعام ت و بقه

 استناد
د ببن اشااش اارآمدی و سهولت، در (. 1411)وابلی مقدم، محمدحسبن 

، مطالعات حقوق دط بقی .مطالعۀ دط بقی م انی و ضواوط دعببن دقدم و بقه
11 (2 ،)876-888. 

 مؤسسه انتشارات دانشگاه دهران.                                           ناشر 
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 مقدمه
وخشی و دضمبن حسن اجرای رای ا مبنانها و اوزارهای مختلفی اه در حقوق مدنی وا  مبان روش
ها مانناد  ؛  یرا در سایر روش2ای استدارای جایگاه ویژه 1«ایمعام ت و بقه»رود، اار میقرارداد وه

دعببن وجه التزام یا معرفی ضامن، حاصل دوافی ایجاد دعهدی است اه درنهایت اجرای آن واوسته وه 
 الث است؛ درحالی اه ممکن است وه علت نوسان در دارایی  دوان مالی متعهد اعم ا  متعهد اصلی یا

فایده شود. اما دو بی، فاراهم آوردن  شخص یا ورو  ورشکستگی عم ً استناد وه دضمبن قراردادی وی
نحوی اه در صورت نقض قرارداد قادر وه مطال ۀ نفع نس ت وه مال موجود است، وهوردری و دقدم ذی

در رهن، دضمبن  لب وا استفاده ا  مالی ملموس و مشخص است، اماا   حی خود ا  مال و بقه واشد.
یاواد.  عنوان امری اعت اری دحقی میهای دضمبن قرارداد مانند ضمانت اشتغال ذمه وهدر سایر روش

 Harris)ای در د ادالت مالی قلمداد شده اسات  درین عامل رواج معام ت و بقههمبن دفاوت اصلی

& Mooney, 1994: 226).  در چنبن معام دی مدیون ن اید وا سوء رفتارِ خود مانع ا  وصول  لب
ا  مال و بقه شود. در نتبجه، قلمرو سلطۀ مالکانۀ او در دصرف مال محدود شده،  ل کاار ا  امتباا  و   

شاود و  دار ااساته مای  های  ل کار و بقاه شود. ور همبن اساس، ا  هزینهحمایت قانون ورخوردار می
ورای وصول  لب خود دمام رفتار اقتصادی و مالی مدیون را واه شاکل مساتمر ماورد      نبا ی نبست

 . (De Gruyter, 2008: 105)ار یاوی و وررسی قرار دهد 
دانسات؛   1داردرین ا ر چنبن قراردادهایی را واید در دعببن اولویت و حی دقدم  ل کاار و بقاه  مهم

اند. اگرچه ورخای اصاول و    ل کاران دعببن می این وردری، وضعبت چنبن  ل کاری را در وبن سایر
وبنای  ای اارآمد مانند درویج استفاده ا  و بقه در اموال متنوع، قاول پبشم انی حقوق معام ت و بقه

هاای  ویژه در قواعد دعببن دقدم مورد پذیرش اغلب نظاام وودن ضواوط، سهولت و شفافبت در اجرا وه
 4اما در فرایند اساتنادپذیری  . ;Bourque, 2010: 58)(UNCITRAL, 2007: 190حقوقی است 

های حقوقی مختلف، متناساب  و بقه و دعببن مرادب دقدم و دأخر و بقه نس ت وه سایر مطال ات، نظام
نحاوی ااه   نمایناد؛ واه  وا رویکردها و م انی حقوقی و اقتصادی متفاوت اقدام وه دعببن ضواوطی مای 

 De)ای مرووط وه همابن وخاش اسات    در معام ت و بقه درین دفاوت حقوقیدوان گفت اصلیمی

Boeck, 2018: 7; Cohen, 2018: 211).    دار ورای مثال، درحالی اه در آلمان  ل کااران و بقاه
، در فرانساه )ماادۀ   (Sturner, 2017: 168)شاوند  مورد حمایت قانون و دارای دقدم محسوب مای 

و بقه، مرحلۀ اول دنها وه انعقاد و اعت اار   1و دث بت 8قق.م( و امریکا وا دفکبک وبن مرحلۀ الحا 2116
                                                           

1. Secured Transactions. 

 شود،نمی افالت و ضمان مانند ایذمه یا شخصی و بقۀ شامل و است، عبنی و ائی و بقه، ا  منظور مقاله این در. 2
 .دصریح صورت در جز

3. Priority of Secured Creditor. 
4. Effectiveness/ Opposabilité. 
5. Attachment. 
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عقد و بقه وبن  رفبن اختصاص یافته است اه وا رعایات الزاماات قاانونی و شارایط صاحت عقاد       
اما استنادپذیری و قاولبت اجارای دقادم    ؛(Lee, 2019: 4; Herman, 2016: 46)شود محقی می

و بقاه واا اساتفاده ا      2حلۀ دوم است اه علنی اردنحاصل ا  آن در مواجهه وا اشخاص  الث، در مر
ق.م چابن؛ شابروی،    411ق.م فرانساه و ماادۀ    2118های قانونی مانند دصرف یا   ت )ماادۀ  روش
در  .(Sturner, Rolf, 2017: 167; Sheehan, 2016: 5)ساا د  ( را ضاروری مای  117: 1411

، دو بی وه ایجاد حای عبنای د عای منجار     مقاول، در ایران وه د عبت ا  فقه اس می و ودون دفکبک
شود و ور همبن اساس در وراور دمام اشخاص قاول استناد است. اگرچه در سهولت رویکارد اخبار   می

 دردیدی نبست، اما اارآمدی موضع حقوق ایران نبا مند سنجش و ار یاوی است.  

 اوعمنا  ا  وساباری  در آن دقادم  وصاف  و و بقاه  دحقی آ ار اگرچه. پژوهش پیشینۀ -

 حی پذیرش غالب رویکرد آنها دمام در دقری اً اما گرفته، قرار وررسی مورد ایران حقوقی و فقهی
 منطای  و حقاوقی  هاای نظاام  ساایر  در وحاث  دحوالت آنکهوی است، دارو بقه ورای مطلی دقدم

 . شود د ببن آن ور حاام حقوقی

ی در مقاام د بابن   . این نوشتار وا استفاده ا  مطالعات دط بقا پژوهش شناسیروش -

م انی و منطی حاام ور دعببن دقدم و بقه، ضواوط قانونی و حقاوق اشاورهای متعادد را ار یااوی     
نماید. در این مبان، نظام حقوقی امریکا وه علت دفصبل و دعدد ضواوط در قانون متحدالشاکل  می

ار گرفتاه اسات.   دروارۀ و بقۀ مال منقول وبش ا  سایر قوانبن مورد دوجاه و اقت ااس قار    1دجاری
همچنبن، موضع اشورهای داوع حقوق اس م و فقه اس می نبز دحلبل شده است دا ا  این مبان، 

 هایی قاول انط اق وا نظام حقوقی ایران د ببن شود. رهبافت

دهد در ورخی ماوارد  گرفته در این مقاله نشان میمطالعات صورت .پژوهش هاییافته -

سا  دحقی اهداف و م انی الی چاون حمایات ا    پذیر و  مبنهری دوجبهخاص عدول ا  دقدم و بقه ام
نبت، افزایش گردش سارمایه و جلاوگبری ا  رااود اقتصاادی اسات. ونااوراین واا پاذیرش و         حسن
 دواند دستخوش دغببر گردد. دادن وه این اهداف، ضواوط مرووط وه دقدم و بقه نبز میرسمبت

 

 آن بر مؤثر عوامل و وثیقه تقدم تعیین در قاعده تبیین. 1
شوند، حتی اگر  لاب  شود اه  ل کاران واو بقه مقدم ور سایرین محسوب میوه شکل مرسوم وبان می

یا و بقۀ آنها مؤخر ا  دیگران ایجاد شده واشد و اعم ا  اینکه سایرین،  ل کاران ممتا  دارای حای دقادم   

                                                                                                                                        
(. نظر وه اینکه در فقه و حقاوق  88: 1136و بقه استفاده شده است )شکری،  استقراردر ورخی مناوع ا  اصط ح  .1

اار رفته و مصادیی و آ ار آن متفاوت وا موضوع وحاث اسات، در ایان    ایران، استقرار در مقاول دزلزل دیون وه
 درجبح داده شده است. Perfectionنوشتار، اصط ح دث بت 

2. Publicity. 
3. Uniform Commercial Code- UCC. 
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موارد خاص این امکان ورای  ل کاران اخبار فاراهم    دنها در ورخی و یا  ل کاران قضایی واشند. 1قانونی
، همانناد  2واه در ساامانۀ   ات و اائی عماومی     شده است اه وا   ت حی خود حاصل ا  دوقبف محکوم

داران یک مال، دعببن اولویات واا   . در وبن و بقه(Segal, 2007: 936)دار قلمداد شوند  ل کاری و بقه
 ورد نباز قاعاده همچناان وار اسااس دقادم  ماانی اسات        پبچبدگی وبشتری همراه است؛ در ایان ما  

(Kozolchyk, Wilson, 2002: 15)      اه ور پایۀ آن، دقدم در  مان ایجاد و بقه واه دقادم در اجارای
شود. اما در دعببن استثناهای حاام ور این ضاوطه نبز رویکردها متفاوت اسات. افازون وار    آن منجر می

شده نس ت وه سایر و اائی دارای اولویات   ورخی اشورها و بقۀ دث بتاین، وه متاوعت ا  حقوق امریکا در 
موجاب آن موضاوع   است. در این رویکرد، دو بی نبا مند انعقاد قراردادی ات ی وبن  رفبن است اه واه 

شاده دارای  و بقه واید وه شکلی قاول دمایز دوصبف شود. اگر دین، ایجاد شده و مدیون در مال ِمعرفای 
اماا وااالدرین ساطح حمایات ا  و بقاه،      . (UCC, 9-203) بقه محقی خواهد شاد  حی دصرف واشد، و

شاود ااه و بقاه    رسمبت شناختن آن در خصوص اشخاص  الث است اه دنها در صوردی محقی میوه
(. ال ته در این ماورد نباز، وناواه    172: 1411را داشته واشد )السان، اردشبری، « دث بت»دشریفات قانونی 
آنکاه وارای   شاود، وای  ا حقوقی در ورخی موارد خاص و بقه وه حکم قانون دث بت میمصالح اقتصادی ی

هایی اه ورای پرداخت  مان  این امر دشریفادی خاص ضروری واشد. ورای مثال، در حقوق امریکا و بقه
 281شود مشروط ور اینکه وهای دجهبزات وابش ا   و دجهبزات اشاور ی ایجاد می 1ااالهای مصرفی

 (Whaley, Mcjohn, 2010: 137)شده استن اشد وه محض دحقی، دارای دقدم و دث بتهزار دالر 

. این رویکرد ع وه ور دسهبل معام ت اعت اری در این نوع عقود، ور م نای این واقعبت شاکل گرفتاه   
 .(Lee, 2019: 8) شوداست اه در چنبن قراردادهایی نوعاً سند مکتوب دنظبم نمی

شاوند  درین عوامل دث بت و بقه محسوب مای گفته، دصرف و   ت ا  مهمع وه ور موارد پبش
دواناد واه   دار مای در موضوع و بقه ا  سوی و بقه 4ق.م چبن(. در حقوق امریکا دصرف 428)مادۀ 

دث بت آن وبنجامد. ال ته قواعد خاصی پبرامون دصرف در اموال غبرملماوس د بابن شاده اسات؛     
های وانکی، آنچه م ک است دحقی انترل حقوقی نسا ت واه   ورای مثال، در مورد و بقۀ حساب

وادیهی اسات اگار     .(UCC, 9-327(1))اننده مقدم است سپرده است اه در این صورت انترل
نمایاد  های حساب وانکی یکسان واشد، اولویت  مانی دقادم را دعبابن مای   روش دث بت دمام و بقه

(UCC, 9-327(2)). دار واشد، نس ت س ت وه حساب وانکی و بقهگذاری، ناگر وانک محل سپرده
داری ااه  همچنبن  ل کار و بقه .(UCC, 9-327(3))وه سایر  ل کاران واو بقه مقدم خواهد وود 

                                                           
های حقوقی یکسان نبست و هر اشوری متناسب واا م اانی   . م انی و مصادیی دعببن مطال ات ممتا  نبز در نظام1

و  148(. در حقوق ایران ماواد  48: 1131خود ورخی مطال ات را ممتا  اع م ارده است )ایزانلو و مبرشکاری، 
 ام مدنی در این  مبنه دعببن دکلبف نموده است.قانون اجرای احک 143

2. General Security Rights Registry. 
3. Consumer Goods.  
4. Possession. 



 873  ...تبیین کشاکش کارآمدی و سهولت،

داران وه شکل مطلای  شود، ور دمام و بقهصاحب سپرده محسوب می وه صورت مشترک وا مدیون
دم اعت ار و بقۀ حساب وانکی در م نای ع 1گردش آ اد موجودی .UCC, 9)-((4)327مقدم است 

دروارۀ اوراق وهاادار   .(UCC, 9-332(b), Harris, 2016: 26)نبت است حسنمقاول اشخاص وا
هم اصوالً م نای دقدم، دصرف و انترل حقوقی نس ت وه اوراق است؛ مگراینکاه و بقاۀ آن   ات    

در . (UCC, 9-328(2))ها مقدم اسات  رسمی شده واشد اه در این صورت، نس ت وه سایر و بقه
نبز دصرف در مال موضوع سند م ک دعببن دقادم اسات. واا ایان      2مورد و بقۀ اسناد مال منقول

دار وا سوءنبت و وا ا  ع ا  نقاض  حال، اگر در متن سند وه و بقه وودن مال دصریح شده و و بقه
 ,UCC)قدم نخواهد وود واسطۀ اقدام خود مطلع واشد، و بقۀ جدید مداران ساوی وهحی سایر و بقه

9-330(a)(b)).   فرماا اسات   در مورد و بقۀ اسناد و وجه نقد هم همبن قاعاده حکام(UCC, 9-

330(b))های ساوی قاول استناد نبسات؛ مگار   البه پول، و بقه. وا این دوضبح اه در مقاول منتقل
 . (UCC, 9-332(a))داران د انی ارده واشد اینکه مدیون وا او دروارۀ نقض حی و بقه

شود درین روش ورای این امر محسوب میروش دیگر دث بت و بقه،   ت رسمی است اه مهم
  ات  قانون مادنی(   412در اشورهایی مانند چبن )مادۀ (. اگرچه 211: 1183)دفرشی و دیگران، 

دوان گفات در اغلاب   (، اما می117: 1411رهن اموالی خاص ضروری قلمداد شده است )شبروی، 
عنوان الزام قانونی پذیرفته شده است در مورد و بقۀ اموال غبرمنقول، معبار   ت رسمی وهاشورها 

ق.م فرانسه(. مزایای متعادد مانناد دردساترس عماوم واودن و اعا ن        2428)ورای نمونه، مادۀ 
همگانی، ورخورداری ا  معبار  مانی مشخص و امکان نظارت ور این فرایناد، موجاب شاده اسات     

؛ (Beale, 2008: 100) های حقوقی مختلف قلمداد شودش مرسوم دث بت در نظام  ت و بقه رو
ااثریات اشاورهای عضاو     ،(UCC, 9-310(a))دوان گفت عا وه وار امریکاا    وه نحوی اه می

در . (Gullifer, 2008: 181)اناد  ادحادیۀ اروپا  مان   ت را م ک دقدم و دث بت و بقه ورگزیاده 
های قانونی،   ت و بقه وه  ل کار واگاذار شاده   اری ا  مزایا و حمایتاین رویکرد وه علت ورخورد

در ورخی اشورها مانند انگلستان، ع وه ور لزوم   ت ا  عاات واه    .(Ball, 1977: 304)است 
، هر نوع دغببر حقوقی ا جمله رهن و دو بای ماال ضارورداً وایاد در     1شرح مندرج در ورخی قوانبن

ا  نموناۀ   6و هواپبماا  7، اشتی8م شود. مواردی مانند   ت و بقۀ  مبناع  4سامانۀ   ت اختصاصی
هاا پذیرفتاه   شوند. درحالی اه در اشوری مانند آلمان،   ت در مورد دمام و بقهاخبر محسوب می

                                                           
1. Free Flow of Funds. 

شاود؛ مانناد دعهادات    وضعبت حقوقی ورخی اموال خاص در آن ذار می (Chattel Paper). در سند مال منقول 2
 جاره وه شرط دملبک مال. مالی، اجاره، و بقه یا ا

 . (Companies Act, 2006) هاقانون شرات 871مانند مادۀ . 1
4. Specialist Registration. 
5. Land Registration Act (2002), S. 48. 
6. Merchant Shipping Act (1995), S. 16 (1). 
7. Mortgaging of Aircrafts Order (1972), SI 1972/1268. 
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و بقه در مورد پرداخت  من در صوردی دارای اولویت است ااه ا   ریای    2. در استرالبا1شده است
رو  ا   18د. در مورد سایر اموال نبز دقدم در صوردی است ااه ظارف     ت رسمی دث بت شده واش

 .  (Herman, 2016: 45)داریخ دصرف  ل کار یا ا   مان الحاق و بقه،   ت صورت گرفته واشد
 

 آن معیارهای و قاعده استثناهای. 2
شد، م ک های دث بت یکسان وانشده است. اگر روششده، مقدم ور دث بت ور الی و بقۀ دث بتوه

: 1411ق.م چابن؛ شابروی،    414دقدم  مانی، روشی است اه وه دث بت و بقه منجر شاده )ماادۀ   
ق.م  2141شده ا   ریی   ت اسات )ماادۀ   (، و در صورت دفاوت، اصل ور دقدم و بقۀ دث بت113

استثنا شدن ا  این قاعده گاه وه علت نوع خاص  لب دارای و بقه و گاه واه علات ماال     .فرانسه(
شاده در ساامانۀ   (. وارای مثاال، و بقاۀ   ات    161: 1411موضوع و بقه است )السان و اردشبری، 

هاای  شده در سامانۀ عمومی است. افزون ور این، رویکرد نظاماختصاصی   ت، مقدم ور و بقۀ   ت
 وندی نمود:دوان وه شکل  یر دستهحقوقی مختلف در دعببن استثنا ور قاعدۀ الی را می

انجاماد و  و بقه وه  وال مالکبت مدیون نمی الیه.در برابر منتقل یریادناپذاستن. 3. 2

ورای حفظ و اردقای گردش سرمایه و جلوگبری ا  خروج مال ا  این چرخاه، امکاان انتقاال ماال     
رعایات   هادف  . (Sheehan, 2016: 7; Segal, 2007: 930)موضوع و بقه پذیرفته شده است

هاای حقاوقی   دار است. در ورخی نظامو و بقه 1البهاسب وه حی منتقلدوا ن در منافع، و دوجه متن
ق.م( اما در سند آنسابترال   417پذیر قلمداد شده )مادۀ مانند چبن، انتقال وا رضایت مردهن امکان

البه قاول اساتناد  ورد و همچنان و بقه در وراور منتقلانتقال، حی و بقه و دقدم  ل کار را ا وبن نمی
 ,UNCITRAL)دار وه انتقال مال ودون و بقه إذن داده واشد رصوردی اه خودِ و بقهاست؛ جز د

البه سزاوار حمایت حقوقی شاناخته شاده و   استثنای دیگر در جایی است اه منتقل .(201 :2007
گذار و بقه ساوی را نس ت واه او قاوال اساتناد    وناور رویکردهای الی اقتصادی و یا حقوقی، قانون

 البه وه شرح  یر است:درین معبارهای لزوم حمایت ا  منتقلمهمداند. نمی

، اگر انتقال وه شکل معمول 4موجب این رویکردوه .طبیعی فرایند موجببه انتقال( الف

البه قاول استناد ن وده، ودون نبا  واه  و  ی روند   بعی دجارت مدیون واشد، و بقه در وراور منتقل
اعت اار خواهاد شاد. در دحقای ایان معباار،       ونی دیگر، در ق ال او ویهبچ دشریفات یا الزامات قان

                                                           
1. German Civil Code (S. 232). 
2. Personal Property Securities Act (2009), S. 62(2), 62(3). 

 UNCITRAl Legislative Guide on)« ایگذاری آنسبترال دروارۀ معام ت و بقاه راهنمای قانون»سند . در 1

Secured transactions) نتقال منافع مال موضاوع  شود، ولکه امنظور ا  انتقال دنها انتقال عبن را شامل نمی
  .(UNCITRAL, 2007: 205)و بقه نبز مشمول همبن ضواوط است 

4. The Ordinary Course of Business Approach. 
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عنوان فروشنده و وا عنوان شغل مرسوم خود اموالی ا  نوع ماال موضاوع   ضروری است مدیون وه
 ,UCC)و بقه را منتقل نماید و انتقال وا همان قبود و شرایط سایر عقود مشاوه منعقد شده واشد 

نبت واشاد. دساهبل گاردش    البه نبز دارای حسنوری است منتقل. ا  سوی دیگر، ضر((9)1-201
اموال و سا گار وودن این رویکرد وا اقتضائات دجاری ا  مزایاای آن محساوب شاده اسات؛  یارا      

صورت هر انتقال ضرورداً نبا مند فحص و وررسی ساوقۀ مال و وررسی وجود حی و بقه درغبر این
اشورهایی اه الزام قانونی در   ت و بقه نبست، عما ً واه   ویژه در نس ت وه آن خواهد وود اه وه

نبت و دحقی سوءاستفاده نس ت وه او منجار خواهاد شاد. ایان معباار در      حقی خریدار وا حسنوی
 هم مورد استفاده قرار گرفته است.  1و اانادا 2، نبو یلند1استرالبا

انتقال و بقه متعارف واوده  فارغ ا  اینکه  4. در این رویکردنیتحسن بر مبتنی انتقال( ب

دارین  گبرد. مزیت این معباار ااه قادیمی   البه م ک عمل قرار مینبت منتقلیا خبر، صرفاً حسن
هاای  شده در نظامووبش شناخته، استفاده ا  معباری ام(Plank, 2013: 442)شده استثنا عنوان 

وگبری ا  سوءاستفاده ا  او نبت و جلحسنحقوقی است. اگرچه این رویکرد وه حمایت ا  شخص وا
متمراز است، اما ادکا وه معبار شخصی و عدم دوجه وه اقتضائات و انتظارات متعارف در معام ت، 

ایان معباار در قسامت دوم     (UNCITRAL, 2007: 205).شود های آن محسوب میا  نقصان
 .(Harris, 2016: 29)قانون امریکا مورد دوجه قرار گرفته است  3-112مادۀ 

وا دعببن یک محادودۀ  ماانی در قاانون     8در رویکرد سوم .یزمان محدودۀ در انتقال( ج

شود اه دنها در همان محدودۀ  مانی، و بقه در وراور اشخاص  الث قاوال اساتناد اسات.    مقرر می
الباه  وناوراین وا گذشت  مان هر نوع انتقال موجب عدم امکان استناد وه و بقه نسا ت واه منتقال   

این معبار نبز وه علت عدم انط اق وا معبارهای رفتار متعارف و لزوم وررسی وضعبت ماال  شود. می
اه ذاار شاد، م ناای اساتثناهای یادشاده حمایات ا        چنان در گذشته مورد نقد قرار گرفته است.

البه است. نتبجه اینکه اگر انتقال در قالب عقد غبرمعوض صورت گرفتاه واشاد، اولویات و    منتقل
 :UNCITRAL, 2007؛ حتی اگر و بقه دث بت نشاده واشاد   7پذیر استۀ ساوی دوجبهدقدم و بق

208; Lee, 2019: 35) (UNCITRAL, 2007: 226; Sheehan, 2016: 13;. 

م انی، مصادیی و نوع حمایت ا  مطال اات دارای امتباا  قاانونی در    . ممتاز . مطالبات2. 2

ساب واا اهاداف و رویکردهاای اجتمااعی و      اشورهای مختلف متفاوت است؛ این دفاوت اه متنا

                                                           
1. Personal Property Securities Act, 2009, S. 46. 
2. Personal Property Securities Act, 1999, S.53. 
3. Personal Property Securities Act, 1990, S. 28. 
4. The Good Faith Approach. 
5. The Time-Limitation Approach. 

 ILCS 810البه وهای مال را پرداختاه واشاد   شده ضروری است منتقل. در ایلبنویز امریکا، ع وه ور شرایط گفته7

5/9-317 (b). 
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نماید. گاه وه دقدم مطال ات ممتا  نس ت وه و ائی منجار شاده اسات. ال تاه در     اقتصادی ورو  می
وخشی و اعت اار ایان دساته ا  مطال اات مناوط واه   ات رسامی اسات          ورخی موارد نبز رسمبت

.(UNCITRAL, 2007: 209; Beale, 2008: 102)  

ای است ااه واه   له. منظور ا  وستانکار قضایی محکومقضایی نکارانبستا . مطالبات1. 2

حکم دادگاه، مالی ا  مدیون جهت استبفای حی او دوقبف شده است. چنابن  ل کااری در پبگباری    
حی خود دمام اقدامات قانونی ال م را انجام داده و وا استفاده ا  ظرفبت دادخاواهی در مقاام مطال اۀ    

داران سااوی،  . وناوراین مقدم دانستن آنها نس ت وه و بقه (Rowley, 2011: 2)قضایی ورآمده است
عدالتی وه گروه اخبر نبست؛  یرا اینان نبز ا  امکان  ارح دعاوا و مطال اۀ حای خاود واه  ریای        وی

 . (UNCITRAL, 2007: 211)اند ، اما وه اختبار ا  آن استفاده نکردهقضایی ورخوردار ووده

در ورخی اشورها اشخاصی ااه واا خادمات خاود      .خدمات ندگانکنارائه . حقوق0. 2

گبرند؛ گااه  ای قرار میهای قانونی ویژهافزایش وهای موضوع و بقه را موجب شوند، مورد حمایت
ماال را   شوند، گاه قادرند دا دریافت مطال اتچنبن افرادی در مطال ات خود دارای و بقه فرض می

داران دارای دقادم قلماداد   وارد نبز حتای نسا ت واه ساایر و بقاه     نزد خود نگه دارند و در ورخی م
دار را نباز  دواند نفع و بقهسا ی ورای دداوم ارائۀ خدمات، افزایش وهای ااال اه میشوند.  مبنهمی

و عدم امکان  دأمبن نماید و دوجه وه اقتضائات فعالبت در این عرصه، مانند دعمبر یا ان ارداری ااال
ال ا  مزایای این رویکرد دلقی شده است. ا   رف دیگر، این رویکرد اه در اغلب وررسی ساوقۀ م

ضااوطه، ار ش و اعت اار   اشورهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است در صورت پاذیرش وای  
ال تاه در مقاام    .(Sturner, 2017: 171; De Boeck, 2018: 10)نمایاد    ت را مخدوش مای 

شانهاد شاده اسات ایان اولویات صارفًا واه مبازان دساتمزد متعاارف           ایجاد دوا ن وبن منافع، پب
 .(UNCITRAL, 2007: 212) دهندگان خدمات واشدارائه

گاه و بقه در راستای دضامبن وا پرداخات  مان خریاد اااال      . پرداخت ثمن . وثیقۀ8. 2

در دارای اولویت واوده و ضاواوط خاصای     1های حقوقی این و بقهایجاد شده است. در ورخی نظام
مورد آن وضع شده است؛ ورای مثال، در حقوق امریکا و بقۀ پرداخات  مان اااال دارای اولویات     

رو  ا  آن  21است، مشروط ور اینکه در  مان دصرف ااال ا  ساوی مادیون )خریادار( یاا ظارف      
نبز دارای اولویت  2این و بقه در مورد موجودی ان ار .UCC, 9)-((a)324 مان، دث بت شده واشد 

دار موضاوع را   ای ساندی    مشروط ور اینکه ع وه ور دث بت و بقه در  مان دصرف، و بقه است،
همبن رویکرد واا شارایطی    .(UCC, 9-324(b))داران رسانده واشد دفصبلی وه ا  ع سایر و بقه

                                                           
1. Purchase-Money Security Interest. 

 (Inventory)« موجودی ان اار »قانون متحدالشکل دجاری امریکا،  3-112مادۀ « الف»ا  قسمت  48وند  .   ی2
وه معنی محصوالدی است اه وه شخص اجاره داده شده و یا محصوالدی اه وه قصد فروش و اجاره دهبه شده 

 شود. رفته در دجارت و ااالهایی غبر راعی میااراست و شامل مواد اولبه و یا دجهبزات وه
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 ;UCC, 9-324(d))نبااز پذیرفتااه شااده اساات  مشاااوه در مااورد و بقااۀ  ماان احشااام و دام

Kozolchyk, Wilson, 2002: 25) . رو  ااری  18در استرالبا نبز مشروط ور اینکه و بقه ظرف
 .1وعد ا  دصرف مدیون   ت رسمی شده واشد، دارای اولویت است

عنوان جزئای ا  ماال دیگار ماورد     گاه مال موضوع و بقه وه مال. اجزای در . وثیقه2. 2

UCC, 9)-شود و بقه اعمال میقاعدۀ الی دعببن اولویت  2گبرد؛ در چنبن اموالیاستفاده قرار می

335(c))        مگر اینکه و بقه جزئی ا  مالی محساوب شاود ااه اال آن و بقاه واوده، دث بات آن ،
موجب درج در سند مالکبت محقی شده است. در این صورت، و بقۀ ال مال مقادم وار و بقاۀ    وه

ود ااه  . اما اگر و بقه وه نحاوی در ماال دیگار دراباب شا     (UCC, 9-335(e))اجزای آن است 
، در فرضی اه و بقه ق ل ا   وال ماهبت دث بت شده واشد، واه دماام ماال    1ماهبت آن  ایل گردد
هاای  نهایتاً در فرضی اه چند جازء ماال دارای و بقاه    .(UCC, 9-336(e))دعمبم خواهد یافت 

شدۀ متعدد واشند، وه نس ت ار ش هر قسمت در  مان درابب و  وال ماهبت در مال الای،  دث بت
 .Wood, 2010: 827; UCC, 9)-((f)336 4لویت دعببن خواهد شداو

مطال اات   ممکن است در قرارداد و بقه دوافی شود دو بی مال ی.مطالبات آت . وثیقۀ6. 2

معت ار قلماداد    8آدی  ل کار نس ت وه مدیون را نبز درور گبرد. در نظام حقوقی امریکا ایان دوافای  
شاود  الی دعببن اولویت و بقه در مورد آن نبز اجارا مای  ( و قاعدۀ 88: 1136شده است )شکری، 

323(a))-(UCC, 9دار وعدی رو  است، مگر جایی اه و بقه 48ور و ائی وعدی  7. دقدم این و بقه
 . (UCC, 9-323)ا  وجود آن مطلع ووده واشد 

یجااد  عنوان گاامی در راساتای ا  وناوراین، رویکرد منعطف در دعببن اولویت دارندگان و بقه وه
 ,Coenen)دوا ن وبن منافع و مصالح الی، جایگزین مواجهاۀ جزمای واا موضاوع شاده اسات       

(Giverty, 2000: 837 . 

                                                           
1. Personal Property Securities Act, 2009, S. 62. 
2. Accessions. 
3. Commingled Goods. 

دالر واوده   8و قبمات آرد   2ورای مثال، اگر مال الی را ابک و اجزای آن را شکر و آرد ودانبم، وا فرض اینکه قبمات شاکر   . 4
دالر ا  ار ش  8و  2وه دردبب نس ت واه  دار نس ت وه اجزای ابک دالر فرض شود،  ل کاران و بقه 8واشد و ار ش ابک 

الی ابک دارای اولویت هستند. اما اگر ار ش محصول نهایی امتر ا  مجماوع ار ش اجازا واشاد، اااهش ساهم وارای       
دالر وشاود،  ل کاار دارای و بقاه در شاکر      7گفته اگار ار ش اباک   هریک ا   ل کاران لحاظ خواهد شد. در مثال پبش

 .(UNCITRAL, 2007: 217)هفتم ا  شش دالر را دریافت خواهد ارد دار آرد پنجبقهدوهفتم ا  شش دالر و و 
5. Future Advances Clause. 

یکی دانست،  یارا در   (The after Acquired Property Clause). این فرض را ن اید وا شرط دو بی اموال آدی 7
) جرلاو   عنوان و بقه قلمداد شونددی مدیون نبز وهشود ع وه ور مال مورد دوافی، اموال آمورد اخبر دوافی می

(. این دوافی در حقوق امریکا و انگلستان معت ر قلمداد شده است و دحقی و بقاه معلای   216: 1131و شع انی، 
این درحالی است ااه در حقاوق نوشاته،     .(Segal, 2007: 955)وه دحصبل یا ایجاد مال در آینده خواهد وود 

 .(Walker, 2002: 12)و غبرقاول دغببر واید مشخص شده واشد، وگرنه عقد وا ل است و بقه وه شکل قطعی 
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 مسلمان کشورهای و اسالمی فقه در آن از حاصل تقدم و . وثیقه3

گبری و بقه جایگاه و بقه در حقوق اس می نبز در دو وخش قاول ار یاوی است؛ اوتدا شرایط شکل
پذیری آن در مواجهه وا اشخاص  الث، و در ادامۀ قواعد و استثناهای احتمالی مارد ط واا   و استناد

 دقدم و بقه مطرح خواهد شد. 
اگرچه داأمبن حاصال ا  رهان،     .حاصل از آن وثیقۀ استنادپذیری و رهن . انعقاد3. 1

ا  دماایز وابن   ، اما در ساوقۀ فقه اس می 1شودمتأ ر ا  حقوق غرب ا  مصادیی حی عبنی شمرده می
یاود و این در حالی است اه عبن و دین صح ت شده اه ور اساس آن، دین وه ذمۀ مدیون دعلی می

عبن وه علت استقرار خارجی، وه ذمه مرد ط نبست. افازون وار ایان، در فقاه اسا م دحلبال آنچاه        
یاا  « ی العابن الحی فا »شود در ذیل م احث مالکبت و وا ع ارادی مانند عنوان حی عبنی مطرح میوه
(. در انار حی مالکبات  28: 1336مورد ار یاوی قرار گرفته است )السنهوری، « الحی  اوت فی المال»

دام، حی منفعت، حی رق ه و حقوق اردفاقی اه وه موجب آنها سالطۀ شاخص واه ذات عابن ایجااد      
شاود.  مای  اند اه صرفاً جهت ضمانت ا  دیون و نس ت وه اعباان ایجااد  شود، حقوقی مطرح شدهمی

عنوان حی عبنای  نوع اخبر اه شامل حی رهن و حی ح س است مصداق حقوقی است اه امرو ه وه
(. در فقاه اهال سانت، دفکبکای در مرحلاۀ      21: 1133شود )صفایی و جواهرا م، د عی شناخته می

ز در انعقاد و قاولبت استناد رهن وبان نشده و منط ی وا ضواوط الی و مانند هر عقد دیگار، رهان نبا   
و وار   2ساورۀ وقاره   281صورت انعقاد وه شکل صحبح، مؤ ر و قاول استناد است. در مقام دفسبر آیۀ 

اساس دیدگاه جمهور فقهای مذاهب اروعه، ق ض شرط لزوم رهن اسات و واا ایجااب و ق اول عقاد      
 (.  81: 1336؛ السنهوری، 143: 1417؛ الروبعه، 112: 2118شود )اووعقبل، محقی می

های مختلفی اورا  شده امبه نبز در مورد لزوم ق ض مرهونه و ا ر آن در رهن دیدگاهدر فقه ام
؛ وجناوردی،  847: 1186؛ همادانی،  116: 1418؛ حلی 61: 1418؛ حلی، 721: 1411است )مفبد، 

گونه اه در ماادۀ  (. اما همان17: 1187؛ عراقی، 18: 1126؛ عاملی، 117: 1418، حلی، 13: 1413
دوان نظر مشهور را م تنی ور عبنی وودن رهن دانست ااه  نبز وبان شده است می ق.م ایران 662

. همچنبن، در فقه امامبه نباز انعقااد عقاد واه معنای خلای       1جز وا دحقی ق ض منعقد نخواهد شد
موجودی اعت اری است اه در صورت انط اق وا شرایط صحت، هام در راوطاۀ  ارفبن و هام در     

ول استناد است. وناوراین، همانند فقه اهل سنت در مذهب امامبه نبز وه راوطه وا دیگران معت ر و قا
                                                           

 آمده است.  « المدونه الحقوق العبنبه»ای وا عنوان . در قانون ورخی اشورها مانند مرااش، ضواوط رهن در مجموعه1

 ...سَفَرٍ وَ لَمْ دَجِدُوا اادِ اً فَرِهانٌ مَقْ ُوضَۀٌ وَ إِنْ اُنْتُمْ عَلی. 2

قاانون دریاایی )در    42. ال ته در ورخی موارد استثنایی رهن ودون ق ض نبز صحبح قلمداد شده است؛ مانند ماادۀ  1
ورگ و بقۀ ان ارهای  نامۀ قانونی دأسبس ان ارهای عمومی )در پذیرش ظهرنویسیدصویب 7رهن اشتی(، مادۀ 

عمومی ودون نبا  وه ق ض( و وبع شرط و معام ت وا حی استرداد درصوردی اه ماهبت آنها م تنای وار رهان    
 (.11: 1133دحلبل شود )صفایی و جواهرا م، 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=283
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لحاظ نظری دفکبکی در مورد انعقاد و دث بت و بقۀ حاصل ا  رهن مطارح نشاده اسات؛ واا ایان      
دفاوت اه وه علت ضرورت ق ض ورای دحقی رهن، درعمل دمام مصادیی رهان معت ار ا  منظار    

شاود و در وراوار   شاده محساوب مای   بار حقوق غرب دث بتفقه شبعه و حقوق ایران، ور اساس مع
گردد. افزون ور این، در قانون ورخای اشاورهای دااوع اهال     اشخاص  الث قاول استناد قلمداد می

قانون التزامات و العقود مرااش، شرط صحت هر نوع رهن منوط وه دنظابم   164سنت مانند مادۀ 
دا ش شاده    1رهن وه دو نوع رسامی و حباا ی   های دیگر وا دقسبمسند مکتوب است. در نمونه

است وخشی ا  مزایای رویکرد حقوق غرب محقی گردد؛ رهن حبا ی عقادی رضاایی اسات ااه     
دواند منقول یا غبرمنقول واشد و ور اساس آن دا ادای دین، مال در اختبار و دصرف موضوع آن می
ضرورداً ور اساس دنظبم سند رسمی ، اما رهن رسمی دنها در مال غبرمنقول و 2گبرددائن قرار می

. در واقع، این رویکارد، رسامبت دادن واه لازوم اعا ن رهان       1(786: 1417معت ر است )الروبعه، 
دواند  مبنۀ سوءاستفاده ا  عدم ا  ع اشاخاص  ویژه در مورد دو بی مال غبرمنقول است اه میوه

 حداقل ورساند.  الث ا  وجود رهن را وه
ای مشااوه لازوم دنظابم ساند رسامی در اماوال       اگرچه د ش شد در رویاه در قوانبن ایران، 

و وادون دوجاه واه د عاات      4غبرمنقول مورد دوجه قرار گبرد، ورخ ف خواست واضعان قانون   ت
قانون  22نادیده گرفتن اهمبت رواج سند رسمی در معام ت، وا عدول ا  ظاهر موادی، مانند مادۀ 

 72شاود. وضاع ماادۀ    دارای سند رسمی نبا مند   ت قلمداد نمی   ت، در حال حاضر درهبن مالِ
داوان نقطاۀ پایاانی وار     را نباز مای   11378های دوسعۀ اشور مصاوب  قانون احکام دائمی ورنامه

اساناد عاادی ا     اعت ار شرعیموجب آن وا دشخبص اخت فات نظری در این مورد دانست؛  یرا وه
دواند در وراور اشخاص  الث ول نبز دارای اعت ار ووده، میسوی دادگاه، رهن نس ت وه مال غبرمنق

                                                           
اه وه رهن وفا یا گارو درجماه شاده     Pledge؛ در قاول مشاهده است Mortgageو  Pledge مشاوه این دفکبک وبن. 1

عنوان رهن، دصرف مال در اختباار ماردهن   درحالی اه در اصط ح دوم وه آید،در میمال وه دصرف  ل کار  ،است
 (.483، قم: مؤسسۀ د بان، ص 1186)الفاروقی، حارث سلبمان، المعجم القانونی،  گبردعنوان  ل کار قرار نمیوه

 ق.م عراق.  1121ق.م الجزائر؛ مادۀ  381دا  348مواد  .2

 ق.م عراق.  1121ق.م الجزائر؛ مادۀ  317دا  882د . موا1

در مجلاس شاورای ملای و در مقاام      1118وهمن ماه  26عنوان و یر عدلبه در داریخ پنجشن ه اا ر داور وه. علی4
وه موجاب قاانون،   ات اما ک اج ااری اسات... معاام ت        »...دارد: های عدلبه جدید وبان مید ببن ویژگی

  ت اسناد چنان اعت اری خواهد یافت اه دااانون در ایاران سااوقه نداشاته اسات؛  یارا       غبرمنقول در نتبجۀ 
«. همبنکه سند ملکی وه   ت رسبد هبچ ادعائی ا   رف هبچ اس نس ت وه آن ملک پذیرفته نخواهاد شاد...  

 .141، ص 1، داور و عدلبه، دهران: نشر نارمک، چ 1136ر.ک. عاقلی، واقر، 
 انجاام  واه  دعهاد  یاا  وعده نبز و رهن اجاره، صلح، وبع، مانند شده  ت غبرمنقول اموال وه راجع معام ت البۀ. »8

 معاام ت  در خصوص اه عادی اسناد. شود دنظبم رسمی اسناد دفادر در رسمی  وروه واید معام ت گونهاین
 در اسات  شرعی اراعت  دارای دادگاه دشخبص اساس ور اه اسنادی مگر شوند دنظبم غبرمنقول اموال وه راجع
 «.ندارند را رسمی اسناد وا معارضه قاولبت و ووده استناد غبرقاول  الث اشخاص وراور
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(. ایان درحاالی اسات ااه در     217و  46: 1133نبز مورد استناد قرار گبرد )صفایی و جواهرا م، 
ای ا  ضواوط استثنایی پبرامون رهان اشاتی مطارح    ، مجموعه1141قانون دریایی ایران مصوب 

نکه م تنی ور ماهبت خاص اشتی و حقوق مرووط واه  ( اه وبش ا  آ3: 1134شده است )اووعطا، 
گبری و انعقااد  آن واشد، دفاودی حاصل ا  درجمه و اقت اس ا  حقوق اشورهایی است اه در شکل

این قانون مقارر شاده    42رهن رویکردی متفاوت وا فقه و حقوق ایران دارند. ورای مثال در مادۀ 
د و ق ض در آن شرط صاحت نبسات )وناد    گبروسبلۀ سند رسمی صورت میاست رهن اشتی وه

 (. 162: 1134؛ نجفی اسفاد و شع انی اندسری، 24مادۀ « د»

دأمبناات  »و بقۀ حاصال ا  رهان ااه    . آن احکام و وثیقه تقدم تعیین . ضوابط2. 1

موجب حی دقدم، دارنادۀ و بقاه   شود دارای دو ا ر حی دقدم و حی دت ع است. وهنامبده می« عبنبه
اناد، دارای  دارانی اه وعد ا  او دارای و بقه شاده نس ت وه دمام  ل کاران ودون و بقه و دمام و بقه

این اولویات مطلای    1گونه اه در قوانبن مختلف اشورهای اس می ذار شدهاولویت است. همان
در عنوان حقوق ممتاا   ( و آنچه وه112: 2118؛ اووعقبل، 118: 1133است )صفایی و جواهرا م، 

؛ 313: 2111شاود )السانهوری،   قوانبن دعببن شده است نبز استثنایی ور این قاعده محسوب نمای 
(.  یرا رهن در لغت وه معنی ح س مال ا  هر نوع دغببار و  144: 2113؛  امر، 13: 1414الزحبلی، 

 دار متعلی وه عابن مرهوناه و ذماۀ راهان    دگرگونی وه نفع مردهن است. افزون ور این، حی و بقه
و بقه صرفاً وه ذمۀ مدیون دعلی دارد؛ در نتبجه، حای ماردهن   است، درحالی اه حی  ل کاران وی

موجب حی دت ع اه معادل حی دعقبب حاصل ا  حی عبنای  (. وه41: 2118اقوی است )ع دالفتاح، 
است، وا دحقی و بقه، حی مردهن نس ت وه دمام اشخاص قاول استناد است؛ ونااوراین در صاورت   

رهونه، حی مردهن نس ت وه عبن همچنان واقی است. در نتبجه، دأمبن عبنی حاصال ا   فروش م
ماناد؛ اعام ا    شود و در هر فرضی واقی مای دار محسوب میرهن م نا و اوزار استبفای  لب و بقه

؛ خباری،  761: 1417اینکه مال در مالکبت مدیون واقی مانده یا ا  آن خارج شده واشاد )الروبعاه،   
(. همبن رویکرد الی فقه اسا م در قاانون وساباری ا  اشاورهای     38: 2113وعجی،  ؛18: 2113
دار وه نحوی  وان مورد پذیرش قرار گرفته است؛ وناوراین دفاصبل مرووط وه قبود دقدم و بقهعرب

 شده در قوانبن آنها وا داب نبافته است.اه در حقوق غرب مطرح
داران ماؤخر پذیرفتاه شاده    ان ودون و بقه و وار و بقاه  در فقه امامبه نبز دقدم مردهن ور  ل کار

است؛  یرا هدف و م نای اصلی رهن، ایجاد و بقه است اه هم ور اساس ادلۀ شرعی و هم م تنی ور 
؛ همادانی،  88: 1183الغطااء،  اردکا ات عرفی جز وا دقدم حی مردهن محقای نخواهاد شاد )ااشاف    

امبه وا سایر مذاهب اروعاه، دفکباک دقادم حاصال ا      های جالب دوجه فقه ام(. ا  دفاوت712: 1186

                                                           
و  142ق.م عاراق، ماواد    1114قانون معام ت مدنی امارات، مادۀ  1171و  1171ق.م الجزائر، مواد  316. مادۀ 1

 مصر.ق.م  1187ق.م لب ی و مادۀ  1114قانون حقوق عبنی مرااش، مادۀ  188
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دوان علت اصلی این دو دفااوت را وجاود   و بقه در دو فرض مفلّس شدن راهن و فوت اوست اه می
موجب آن در فرض فوت راهن، مردهن نس ت واه ساایر غرماا    دو روایت ا  معصومبن دانست اه وه

س راهن ادعای اجماع شاده اسات )عااملی،    . در مورد دقدم مردهن در فرض اف 1دارای دقدم نبست
(. اما ورخی در مقام دوجبه روایات یادشاده وباان   46؛ وجنوردی، 213: 1418؛   ا  ایی، 168: 1126
اند اگر رهن وه معنی دو بی مال وه نحوی واشد اه وا حلول اجل دین و عدم پرداخات آن حای   ارده

هن نسا ت واه ساایر غرماای متاوفی وجاود       مردهن در استبفای  لب دحقی یاود، دقدمی ورای مرد
شود؛ در نتبجاه، موقعبات ماردهن واا     نخواهد داشت؛  یرا وا فوت راهن دمام دیون مؤجل او حال می

شود لزوم ح س و حفظ ماال ا   موجب رهن محقی میسایرین دفاودی ندارد. وه دیگر سخن، آنچه وه
ط وه عدم پرداخت دین در موعد مقارر  سوی راهن است. اما امکان استبفای  لب مردهن ا  مال منو

است اه این موضوع وا فوت راهن ورای دمام دیون او حاصل خواهد شد. وناوراین وا فوت او دقادمی  
(. در دحلبلی دیگر وبان شده است، رهان واه معنای    36: 1418ورای مردهن متصور نبست )وه هانی، 

دیون انسان، ذمۀ مادیون اسات. اماا واا     ایجاد دقدم  لب دارای و بقه است اه ظرف آن مانند دمام 
واسطۀ دغببر ظرف یا محل گبرد. وناوراین و وهفوت مدیون، حقوق و مطال ات دیّان وه دراه دعلی می

دیون، دقدمی هم ورای مطال ات ساوی واقی نخواهد ماند؛  یرا دقدم مادامی پاورجاا اسات ااه ساایر     
ت مدیون دمام مطال ات وه مادرک دعلی خواهد یافات  متعلی وه ذمه واشند. درحالی اه وا فو مطال ات

(. در نظار مشاهور فقهاا    271: 1418و ا  این نظر دفاودی وبن دیاون و مطال اات نبسات )وحرانای،     
های یادشده مورد پذیرش قرار نگرفته است،  یرا ع وه ور ضعف روایات و شاذ واودن مفااد   استدالل

گفته ا  یک سو، مزیات اردکاا ی رهان    های پبشبلآنها چنبن استدالل شده است اه ورخ ف دحل
گبری عقد است و ا  سوی دیگر، متعلی و بقه ایجاد و بقه و دقدم حاصل ا  آن در همان  مانِ شکل

و سایر دیون راهن، اموال او است. در واقع، فوت مدیون دأ بری در وضعبت دیاون او ا  نظار ظارف    
مانده ا  متاوفی متصاور نبسات. ونااوراین،     جز اموال واقیاند، چرااه معنایی ورای مادرک ایجاد نمی

متعلی حی مردهن و سایر غرما اموال مدیون است، وا این دفاوت اه در  مان دحقی رهان، دزاحمای   
دار حای   گبری حی سایر غرما در اموال متوفی  مانی واوده اسات ااه پابش    وجود نداشته، اما شکل

حی دارای دزاحم واا حای سااوی اسات. افازون وار ایان،        دار محقی شده و درواقع اعمال این و بقه

                                                           
 رُهُاونٌ  وَعْضِهِمْ عِنْدَ وَ لِقَوْمٍ دَیْنٌ عَلَبْهِ وَ أَفْلَسَ رَجُلٍ عَنْ ع اللَّهِ عَ ْدِ أَوَا سَأَلْتُ: قَالَ الْحَکَمِ وْنِ اللَّهِ عَ ْدِ: اول . حدیث1

 غَبْرِهَاا  وَ الرُّهُاونِ  مِانَ  خَلَّفَ مَا جَمِبعُ یُقْسَمُ الَقَ الدَّیْنِ مِنَ عَلَبْهِ وِمَا مَالُهُ یُحِبطُ لَا وَ فَمَاتَ وَعْضِهِمْ عِنْدَ لَبْسَ وَ
 مَاتَ رَجُلٍ فِی ع الْحَسَنِ أَوِی إِلَى اَتَ ْتُ قَالَ الْمَرْوَ ِیِّ حَفْصٍ وْنِ سُلَبْمَانَ: دوم حدیث. وِالْحِصَ الدَّیْنِ أَرْوَابِ عَلَى
 وَ هُاوَ  أَوْ وِمَالِاهِ  یَأْخُذُ أَ الْمُرْدَهِنِ مَالِ مِنْ أَاْثَرَ  َمَنُهُ یَ ْلُغُ فَلَا وَعْضِهِمْ یَدِ فِی رَهْناً إِلَّا شَبْئاً یُخَلِّفْ لَمْ وَ دَیْنٌ عَلَبْهِ وَ

 محماد، ) الْحَادِی  وِالْحِصَاصِ  وَبْانَهُمْ  یَتَوَ َّعُونَاهُ  سَاوَاء   ذَلِاکَ  فِی الدُّیَّانِ جَمِبعُ ع فَکَتَبَ شُرَاَاءُ فِبهِ الدُّیَّانِ سَائِرُ
 چ ،18 ج الرهن، اتاب اوواب ا  13 واب الشریعه، مسائل دحصبل الی الشبعه وسائل دفصبل ،(1413) حرعاملی

 (.418 ص ال بت، آل مؤسسۀ: قم ،1
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مقتضای   ع حی مردهن وقای آن است و مادامی اه مانعی در استمرار آن وجود ندارد ن ایاد حکام   
گفتاه  واسطۀ ضعف در  ریی نقال احادیاث پابش   وه  وال آن داد؛ وناوراین نه ا  نظر دحلبلی و نه وه

؛ 84: 1187وت یا اف س راهن مخالفت ور یاد )عراقای،   دوان وا دقدم مردهن در هر دو فرضِ فنمی
(. وار اسااس همابن    164: 1418؛ نجفای،  13: 1411؛ عااملی،  848: 1416؛ آوی، 131: 1418حلی، 

گبری رهن مکرر، دقدم حی ور اساس دقدم  مانی و بقه دعبابن خواهاد شاد    دحلبل در صورت شکل
( و انتقاال ماال نباز حای     41: 1411دلشااد،  ؛ 838: 1182؛ اادو یان، 88: 1168)جعفری لنگرودی، 

. در قوانبن ایران نبز همبن رویکارد  1(188: 1133سا د )صفایی و جواهرا م، دار را منتفی نمیو بقه
قانون امور حس ی وه دقدم ماردهن نسا ت واه ساایر      226پذیرفته شده است؛ ور این اساس در مادۀ 
 148آیبن دادرسای مادنی،    128ق.م،  681مواد  اه نظر وهدیون متوفی دصریح شده است. همچنان

قااانون ادارۀ دصاافبۀ امااور  88قااانون دجااارت و مااادۀ  816دااا  814قااانون اجاارای احکااام ماادنی، 
داران وه شکل مطلی ور هر نوع  ل کار دیگار و وار اسااس معباار اولویات      ورشکستگی، دقدم و بقه

قاانون   11(. دنهاا در ماادۀ   116: 1133 مانی قاول احرا  و استن اط اسات )صافایی و جاواهرا م،    
آن قاانون، دارای دقادم    23دریایی مقرر شده است دارندگان حقوق ممتا  وه شارح منادرج در ماادۀ    

این قانون نبز داریخ   ت رهن وه شاکل رسامی    81شوند. مادۀ داران قلمداد میحتی نس ت وه و بقه
ناماۀ اجارای   آیبن 118اه در مادۀ . همچنان2تداران قلمداد ارده اسرا م نای دعببن دقدم حی و بقه

االجرا و  ر  رسبدگی وه شکایت ا  عملباات اجرایایِ ساا مان   ات اساناد و      مفاد اسناد رسمی ال م
وبنی شده اه واه قصاد آگااهی وساتانکاران وعادی      نبز سا وااری پبش 1186ام ک اشور مصوب 

ل این قانون فقط در صوردی ممکان اسات   موجب آن و بقۀ مجدد مورد معاملۀ رهنی شاماست و وه
داوان  اه و بقۀ مقدم در سند قبد گردد. دنها وا مراعات دشریفات مقرر در این قاانون اسات ااه مای    

 نامه را اجرا نمود.آیبن 113دردبب  مان مندرج در مادۀ 
آنچه در مقام ار یاوی موضع فقه و حقوق ایران واید گفت اینکه اگرچه در وضع موجاود حای   

شود، اماا ن ایاد پنداشات    عنوان قاعده و ضاوطۀ غالب و مق ول قلمداد میدم حاصل ا  و بقه وهدق
 چنبن دقدمی غبرقاول دغببر و ا  اوصاف ذادی حاصل ا  دحقی رهن است.  

                                                           
 18417دیوان عالی اشور مندرج در رو نامۀ رسمی شامارۀ   721. شایان ذار است مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 1

اعت اری یا عدم نفوذ انتقال مرهونه وه شکل مطلای دانسات.   دوان وه معنای ویرا نمی 22/11/1167در داریخ 
 یرا  مبنۀ صدور رأی در جایی است اه ملک دجاری مرهونه ووده و راهن حی سرقفلی ملک را واگذار اارده  
است. ا آنجا اه سرقفلی ا  حقوق داوع ملک محسوب شده و در ار ش اقتصاادی آن دارای ا ار قاا ع اسات،     

قاانون   631در ماادۀ  درستی مغایر وا حقوق مردهن قلمداد شده است. وناوراین، معباار منادرج   بن انتقالی وهچن
 مدنی همچنان معت ر و پاورجا است. 

و د ببن نظری اه وه شکل ضمنی قائل وه دفکباک وابن    81و 47های مختلف در دحلبل ارد اط مواد . ورای دیدن دیدگاه2
 .164: 1134و استنادپذیری آن است، ر.ک. نجفی اسفاد و شع انی اندسری، مرحلۀ ایجاد و بقۀ اشتی 
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فارغ ا  مصادیی استثنایی در قوانبن ایران، ا  منظر دحلبل فقهی، این نکته شایان دوجه است 
دار امری ناممکن و مغایر اصول  اوت فقهی محسوب نشده، ولکه و بقه اه حذف و یا دعدیل دقدم

عناوان اساتدالل وباان شاده     ای عدم دوجبه حذف دقدم و فقدان مصلحت موجه ورای آن وهگونه
داوان چنابن   دار مای است. وناوراین، در صورت احرا  مصلحتی فرادر ا  لازوم دقادم مطلای و بقاه    

 ریی در مقام ایجاد دوا ن و جمع حقوق مزاحم و یا معارض ورآمد.  ای را دغببر داد و ا  اینقاعده
وندی است؛ اول اینکه ن اید وه قباس اوصااف ماادی   در دوجبه این امکان دو رویکرد قاول صورت

ای ااه واا دحقای آن گریاز و     گوناه ورای اشبا، حی عبنی را ا  اوصاف ملحی وه عبن دانست، واه 
و ودون قبد وجود ندارد. این رویکرد نادیده گرفتن ماهبات   گزیری جز پذیرش آن وه شکل مطلی

گذار است. دوم اینکه ورخ ف سنت حقوق اعت اری حقوق و سلب قدرت ددوبر امور ا  سوی قانون
ژرمنی، در فقه اس می سلطۀ شخص وه مال جز در صورت حای یاا ملاک قاوال دصاور       -رومی
دۀ حی عبنی نبز هام در اصال ایجااد و هام در     . وناوراین، مانند هر حی دیگر، سلطۀ دارن1نبست

گستره نبا مند جعل و اعطا ا  سوی قانون )شارع( است. ور همبن اساس،  یکی ا  فقهاا واا دقات    
دار وحثی مرد ط وا دزاحم حقوق اسات و وارای رفاع    نظر وبان نموده است دقدم و دأخر حی و بقه

اند، ولکه وایاد وناواه دحلبال و مصاالح     دزاحم، همواره صرف ادکا وه س ی  مانی حی افایت نمی
 (.  181: 1418مختلف حی اقوی را دعببن نمود )خوانساری، 

 

 یشنهادهاو پ نتیجه
دار ور سایر  ل کاران و دعببن اولویات  های حقوقی مورد مطالعه در این مقاله، دقدم حی و بقهدر نظام
یرفته شده است، اما در دماام آنهاا ا ا ق    عنوان قاعده پذداران وهعنوان معبار دردبب و بقه مانی وه

عناوان سارمایه،   این قاعده ا  قبد و استثنا مصون نمانده است. دسهبل گاردش اااالی مرهوناه واه    
درین علل دقبباد قاعاده قلماداد    نبت و جلوگبری ا  ورو  سوءاستفاده مهمحمایت ا  اشخاص واحسن

بری ا  نادیده گرفتن حی مردهن نبز لزوم   ت شوند. در عبن حال در راستای ایجاد دوا ن و جلوگمی
و بقه در سامانۀ اختصاصی یا در سند رسمی، روش معمول استنادپذیری آن نس ت وه اشخاص  الث 

درین موضع را واید ا  آنِ نظام حقوقی ایران دانست؛  یرا ا  محسوب شده است. در این مبان، ضعبف
دعببن اولویت و بقه نادیده گرفتاه شاده و واه علات     های فقهی و م انی دحلبلی در یک سو، ظرفبت

نبت و یا لزوم حمایت ا  گاردش  فقدان رویکردهای م نایی واضح و مشخص، مانند حمایت ا  حسن
های وبرونی رواوط مالی و حقوقی، دمرازِ صرف وار  سرمایه، اولویت و بقه وه شکل منفک ا  واقعبت

مثاوه امری غبرقاول دغببر قلماداد شاده   دی و حقوقی وههای اقتصافارغ ا  سایر جن ه وضعبت مردهن

                                                           
، حاشبۀ اتاب 1411اصفهانی، محمدحسبن، «. الحقبّه ع قه أو الملکبه ع قه إلّا المال إلى واإلضافه ع قه ال. »1

 . 188، ص 1، چ 2القروی، قم، ج المکاسب، ذوی
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گذار ایران در نادیده گرفتن اعت ار متناساب  است و ا  سوی دیگر، رویکرد غالب رویۀ قضایی و قانون
قاانون   ات، عما ً دو بای و دارهبن اماوال را        62اسناد رسمی و عدول ا  م انی موادی چون مادۀ 

ویژه در فرض انتقال غبرمنقول نموده است. یاادآوری دردیادهای   های جهت ورو  سوءاستفاده و مبنه
جدی رویۀ قضایی در لزوم ارائۀ ا  عات اامل موضوع معامله و حکم سکوت وایع درواارۀ اوصاافی   

اسات، نشاان   « الزام وه فک رهان »درین عامل  رح دعوای چون مرهونه وودن مال اه خود اصلی
جلوگبری ا  ورو  اژااراردی نهاد دو بی ناموفی ووده است. واا  دهد دا چه مبزان حقوق ایران در می

رفت ا  این وضاعبت، لازوم   ات رهان و دردساترس همگاان واودن        اذعان وه اینکه دنها راه ورون
ا  عات است، درج وجه التزام ورای فرض مرهونه وودن مورد معاملاه حاداقل دادوبری اسات ااه      

 در قرارداد مدنظر قرار داد.دوان در مقام رفع خأل قانونی ایران می
 

 مآخذ و منابع
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، قام: مؤسساۀ   1الناافع، ج   مختصار  شارح  فای  المادارک  ق(. جاامع  1418خوانساری، سبد احماد )  .26

 اسماعبلبان. 
 ال حاوث  و الدراسات ، مجلۀ«المسئولبه العبنبه للحائز فی الرهن التامبنی»م(.  2113مردضی )خبری،  .28

 .42القانونبه، مجلد 
 ، قم: مؤسسۀ آل ال بت.3والدالئل، ج  االحکام دحقبی فی المسائل ق(. ریاض 1418  ا  ایی، سبد علی ) .23
 می.، قم: دفتر انتشارات اس 1الخ ف، ج  ق(. 1416 وسی، اووجعفر ) .11
 ، قاهره: نشر شورا.8الع مه، ج  قواعد شرح فی الکرامه حمفتاق(.  1126عاملی، جواد ) .11
، قام: موسساه المعاارف    4االس م، ج  شرائع دنقبح الی االفهام ق(. مسالک1411الدین )عاملی،  ین .12

 االس می.



 3043، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 31مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     880

اض: جاامع الکتاب   االسا می، الریا   الفقاه  فای  واالرهن  الدین (. استبثاق2118ع دالفتاح، ع دالقادر ) .11
 االس مبه.

 الرهن، دهران: مراز نشر علوم اس می. الفقه فی (. المحاضرات1187عراقی، ضباالدین ) .14
 ، نجف: مکت ه المردضویه. 1المجله، ج  ق(. دحریر 1183ااشف الغطاء، محمد حسبن ) .18
 المقنعه، قم: انگرۀ جهانی هزاره شبخ مفبد.  ق(. 1411مفبد، محمد ) .17
، وبروت: دار احباء التراث 28االس م، ج  شرائع شرح فی الک م ق(. جواهر1418سن )محمد ح نجفی، .16

 العروی.
 ، قم: مؤسسۀ الجعفریه الحباء التراث.14الفقبه، ج  (. مص اح1186همدانی، رضا ) .18
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