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Abstract 

Depositing a property as collateral of the belonging to 

debtor in order to guarantee the creditor’s claim has 

been formed from the very beginning of the 

establishment on the basis of regulating the economic 

and social relations of individuals in society. 

Accordingly, in financial obligations, various types of 

securities have been established. However, security 

contracts with the same basic basis gradually prevailed, 

and taking into consideration the requirements of 

modern business, legislators adopted different 

procedures regarding security and it’s instances based 

on some laws, regulations, and instructions. However, 

all the different stances of the legislature have always 

been accompanied by a basis for securing and 

reassuring the guarantors and facilitating the granting of 

credits to the production units which deposit collaterals. 

In the legal systems of many countries such as Iran and 

the United Kingdom, security contracts are recognized 

to secure financial obligations; Collaterals that gives the 

creditor the right of precedence and prosecution in 

order to enforce an objective right over the pledger's 

assets. In this study, we seek to answer the question 

that, considering the differences and commonalities in 

Iranian and British law, how the legal nature of the 

institution of collateral is included in the framework of 

legal arrangements. In this regard, it seems necessary to 

recognize the legal establishment of "collateral" as a 

new face of collateral contracts, regardless of the 

difficulties of civil collaterals. By accepting the 

mentioned theory, the provisions of civil pledging 

contracts are applicable in cases of silence insofar as 

they do not contradict the basic elements of commercial 

collateral accepted by special laws. 
Keywords: Legal Establishment, security, Objective 
Right, Iranian Law, British Law.  

 چکیده
وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضممین للمب بسمتانکار، از هممان           

ابتدای تأسیس بما مبنمای تنممیو روابمت اقتصمادی و اجتمماعی اامراد جام مه شمک           

گراته است. بر همین مبنا در ت همدات ممالی، بمه تأسمیس انمواع وثماى  عینم  اقمدام         

اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنمای اولیمه بمه تمدریو عمومیمت بیشمتری        شده است.

یااته و به لحاظ اقتضاىات تجارت نوین، قانونگذاران بر مبنای برخمی قموانین، آىمین    

نامه هما و دسمتورال م  همای پراکنمده رویمه هماىی متفماوت در خصموو وثیقمه و          

متفماوت مقمنن   مصادی  آن در پیش گراتنمد، لمیکن هممه ی موگمر گیمری همای       

همواره با مبنمای در امنیمت قمراردادن و المینمان بطشمی للمب وثیقمه گیرنمدگان و         

تسهی  اعطای اعتبارات به واحدهای تولیمدی وثیقمه گمذار، هممراه بموده اسمت. در       

بسیاری از نمام های حقوقی کشورها نمیر ایران و انگلیس بمرای تضممین ت همدات    

شده است. وثایقی که به منممور ایجماد حم     مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته 

عینی نسبت به داراىی های وثیقه گذار، برای بسمتانکار حم  تقمدم و ت قیمب ایجماد      

می کنند. در این پژوهش به دنبال پاسم  بمه ایمن پرسمش هسمتیو کمه بما عنایمت بمه          

وجوه ااتراق و اشتراک در حقموق ایمران و انگلمیس، ماهیمت حقموقی نهماد وثیقمه        

ارچوب ترتیبات قانونی قمرار ممی گیمردر در ایمن راسمتا بمه رسممیت        چگونه در چ

به عنموان چهمره ای جدیمد از عقمود تموثیقی،      « عقد وثیقه»شناختن تأسیس حقوقی 

اارغ از دشواری های وثای  مدنی گروری می نماید. بما پمذیرن نمریمه یماد شمده،      

ه تجماری  مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تما جماىی کمه بما ارکمان اساسمی وثیقم       

مممورد پممذیرن قمموانین خمماو، ماممایرت نداشممته باشممد در ممموارد سممکوت قابمم     

 اجراست.
تاسمیس حقموقی، وثیقمه، حم  عینمی، حقموق ایمران، حقموق         : واژگان کلیدی

 انگلیس.
 
 
 
 
 

:10.22034/FLJ.2020.118838 

اله
 مق
ت
ریاا
د

 :
54/

10/
05
11

 – 
اله
 مق
ری
زنگ
با

 :
55/

14/
05
11

- 
له:
مقا
ن 
ذیر
پ

 
01/

10/
05
11

 

  



 حقوقی تمدن دواصلنامه –0511 تابستانو  بهار، 8، شماره 5دوره    50

 مقدمه
وثیقه در اصطالح حقوقی قراردادی بین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده است که به موجب آن مالی »        

برای استحکام اجرای ت هدی م ین )اعو از پرداخت دین، انجام ا   یا ترک ا  ( توست مت هد یا 

دله قرار شطص ثالث به مت هدله سپرده می شود تا در صورت عدم انجام آن ت هد، مورد استفاده مت ه

اصوالً در م امالت اعتباری، که عوض یا م وض مدت زمانی بر ذمه یکی از لراین قرار می « گیرد.

گیرد و یا زمان تسلیو آن مؤج  است و نیز در قراردادهای کار، لرف بستانکار برای المینان از انجام 

ان، هرگاه از وثیقه سطن ت هد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایر

به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایت ان قاد، احکام، آثار و به لور کلی 

قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطال ه در نوشته های حقوقی  715تا  770مقررات رهن در مواد 

وثیقی، ولو با عنوان عقد رهن به کار مطتلف و نیز با موشکاای در متون قوانین مت دد در باب عقود ت

راته باشند در می یابیو که عقد مستقلی به نام وثیقه در م نای خاو وجود دارد که علیرغو مشابهت 

و دیگر شباهت ها با عقد رهن حاوی دو امتیاز ح  تقدم و ح  ت قیب( ایجاد ح  عینی برای للبکار )

رد که برای توثی  انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون مندرج در قانون مدنی، وجوه ااتراقی با آن دا

اسناد تجاری و نیز مناار که دارای ارزن مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانر و محدودیت 

ایجاد نمی کند. بدین توگیح که قانونگذار از ب ضی شرایت رهن )مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض 

دیت هاىی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهینه( احتراز نموده و محدو

رهگذر بین رهن و وثیقه ارق قاى  شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر 

مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد م امالت وثیقه ای ت ریف قانونی و یا عنوان 

ش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را این گونه ت ریف می کنند: هر م امله قانونی خاو پی

ای که به موجب آن شطصی )اعو از مدیون یا غیر آن( مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام 

عملی قرار دهد خواه آن عم  رد للب باشد و خواه آن عم ، للب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا 

 امالت وثیقه ای اعو از عقد رهن می باشد و مصادی  آن متنوع تر است و شام  قرارداد وثیقه در م

م نای خاو نیز می شود. این گونه می شود که شرایت اختصاصی ان قاد عقد رهن مدنی در وثیقه های 

کند، اعو از تجاری به عنوان وثیقه خاو گرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می 

این که شیء مورد نمر عین، للب و یا حتی منف ت باشد. این دالی  سبب شده است تا تفکیک وثیقه 
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بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک گرورت مطرح شود. لبی ی است که تحول و تکام  هر نمام 

ر این پژوهش درصدد حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نمام های حقوقی امکان پذیر است به همین منمو

 مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق ایران و انگلیس است.

 مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران -1

قدیمی ترین نهاد برای توثی  اموال بدهکار جهت اخذ وام و تضمین ت هدات و نیز تأمین للب      

ه موجب قانون مدنی با الهام از است که ب« عقد رهن»للبکار در برابر خطر عدم وصول مطالبات، 

و نیز گرورت قبض  0(775دیدگاه مشهور اقهای امامیه، شرایت و الزاماتی نمیر لزوم عینیت رهینه )ماده 

در نمر گراته شده است که به جهت مواجه ساختن رهن بسیاری از اموال با ممنوعیت  5(775آن )ماده 

  امالک و اسناددر قانون ثبت « م امالت با ح  استرداد»های قانونی، تأسیس دیگری تحت عنوان کلی 

پیش بینی شد؛ بدون آن که تحولی عمیو در نمام عقد رهن مدنی ایجاد نموده باشد.  0101مصوب 

ن وثیقه گذار و وثیقه گیرنده به تناسب قالبی که برای توثی ، در نمر گراته باشند تابر شرایت و بنابرای

احکام آن خواهند بود. در این راستا، گاه قانونگذار برای یک هدف، دو یا چندین قالب تجویز می 

با ح   کند، همان گونه که به جهت کنار نهادن محدودیت های لزوم قبض مورد رهن، نهاد م امله

استرداد می تواند راهگشا باشد. لیکن غالباً جریان احکام و آثار م امالت با ح  استرداد به جهت پاره 

، 0101مصوب  امالک و اسناد ای مصالح اجتماعی و اقتصادی بوده است، همانطور که در قانون ثبت

 بیر شرط تحت احکام عقود توثیقی تنمیو شد و دیگر مملّک نطواهد بود.

 مفهوم عقد رهن و ارکان آن -1-1

( و گاه در م نای حبس 010، 5،ج0187رهن در لات به م نای ثبات و دوام )لوسی،    

( به کار می رود. در این راستا اصطالح حقوقی از م نی لاوی دور نیااته 155، 1ق،ج0514)خوانساری،

ز و نی ( 501، 5،ج0180است؛ زیرا در عقد رهن، عین مرهونه از نق  و انتقال بازداشته می شود )امامی،

                                                      

 . منف ت بال  است عین م ین باشد و رهن دین و مال مرهون باید -775ماده  - 0

قمبض شمرط    ولمی اسمتمرار   داده شمود  به قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین لراین م ین می گردد مال مرهون باید -775ماده  - 5

 صحت م امله نیست.
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( 780الی  781در آثار حقوقی، لفظ رهن گاه بر عقد رهن در م نای وثیقه و گاه بر عین مرهونه )مواد 

قانون مدنی عقد رهن زمانی  770(. در حقوق موگوعه، مطاب  ماده 1، 0187الالق شده است )ابوعطا،

بر روی مال م ین، 1ینیاست که مالی به عنوان وثیقه، در گرو مت هدله قرار بگیرد تا به جهت یااتن ح  ع

قانون مزبور با عنوان ح  رجحان، به ح  تقدم که  7805وصول للب وی تأمین و توثی  گردد. در ماده 

وجه امتیاز برجسته ح  عینی از ح  دینی است، اشاره شده است که نقش گمانت اجراىی و توثیقی 

ده است؛ زیرا ابتدا للبکاران دارای ایفاء می کند و عقد مذکور را به کام  ترین نوع وثیقه تبدی  نمو

ح  عینی، مطالبات خود را از عواید حاصله از ارون وثیقه عینی، وصول می نمایند و للبکاران عادی 

صرااً پس از وگر مطالبات دارندگان دارای ح  تقدم، در باقیمانده داراىی بدهکار، شریک می شوند 

چون مدیون، ح  ندارد در وثیقه تصرای کند که به زیان (. مضاااً این که 00، 0184)امیری قاىو مقامی،

للبکار باشد، مح  وصول للب، همیشه محفوظ می ماند و للبکار می تواند آن را در دست هرکس 

 (. 508، 5،ج0185بیابد با حفظ ح  ت قیب متوقف سازد )کاتوزیان،

و عین م یّن  4وم قبض عین مرهونه، ارکان عقد رهن را به ترتیب لز775و  775قانون مدنی در دو ماده    

بودن آن، م رای می کند. در حقوق موگوعه، ت ریف قبض در مجموعه مقررات عقد بیر، به موجب 

قبض عبارت است از استیالء مشتری »...با این عبارت مقرر شده است:  یمدن قانون 107ش  آخر ماده 

به اختیار گذاشتن و تسلیت ا لی است، قبض گاه بنابر الالقی که در لفظ استیالء به کار راته « بر مبیر.

بر عین م یّن است )استیالء و قبض مادی( و گاه سلطه و استیالء م نوی است، بدون آن که الزاماً تصرف 

ا لی و مادی مالک باشد. مشهور حقوقدانان نیز قبض را دارای ماهیت عرای می دانند که چگونگی 

آیا قبض (. حال در عقد رهن، 008، 0110تفسیر کرد )محمودی،تحق  آن را می بایست، از منمر عرف 

                                                      

قرار می دهد و از رابطه مستقیو و قاب  استناد در برابر لور کام  یا ناقص در اختیار شطص ه ح  عینی سلطه ای است که مالی را ب -1

هر شطص دیگر ناشی می شود؛ در حالی که ح  دینی حقی است که شطص بر دیگری پیدا می کند و می تواند از او انتقال و 

 .(54-55، 0180)کاتوزیان، لی یا انجام دادن کاری را بطواهدتسلیو ما

برعکس حاص  ارون  اگر مازاد مال مالک آن است و للب مرتهن اروخته شود متی بیش ازمال مرهون به قی اگر -780ماده  - 5

 .برای نقیصه به راهن رجوع کند دمرتهن باش باشد کمتر

در حقوق ایران گرچه عقد رهن از عقود عینی است و قبض مورد رهن شرط است، لیکن از آن جا که از شاخه های مالکیت  -4

 .اختیار تصرف در عین مرهونه را ندارد نمی آید، دارنده ح  عینی تب ی )وثیقه گیرنده(شمار ه ب )عین یا منف ت(
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(. بدین م نا که ان قاد آن، موکول به تسلیو مال 11، 54ق،ج0515شرط صحت عقد استر )نجفی،

موگوع ت هد شده باشد، آن گونه که در قراردادهای عینی م مول است. همچنین تأثیر قبض در عقود 

در ایجاد روابت حقوقی نیست، بلکه حفظ مناار مت هدله، السفه عینی به خالر ناتوانی اراده اشطاو 

( و از لحاظ حقوقی چنانچه مت هد به هر دلیلی از 81، 5،ج0184اصلی چنین عقودی می باشد )کاتوزیان،

( 500، 5،ج0180اقباض مورد م امله امتناع نماید ایجاب و قبول لراین کأن لو یکن خواهد شد )امامی،

( و یا مطاب  دیدگاه گروهی 551ق، 0507د به تبدی  جواز عقد به لزوم است )حلبی،و یا اثر قبض محدو

دیگر، قبض در تشکی  عقد رهن بی تأثیر بوده و صرااً از آثار عقد مزبور می باشد، همانطور که ت هد به 

نیت در توگیح عی تسلیو، اثر عقد بیر است. قانون مدنی دیدگاه نطست را مورد پذیرن قرار داده است.

 قانون 775مورد رهن نیز آمده است که مال م ین و حال برای استیثاق دین م ین قرار می گیرد و ماده 

نیز بر این گرورت اشاره نموده است. از سوی دیگر عین م یّن در مقاب  دین و منف ت قرار گراته  یمدن

 0است.

 معامالت با حق استرداد -1-2

عقدی است که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام ت هد در اختیار بستانکار »م امالت با ح  استرداد،      

قرار داده شود تا تحت شرایت قانونی در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین، از مح  آن وثیقه، للب 

ح  استرداد در م نای  (. بنابراین م امالت با744، 1،ج0188)ج فری لنگرودی،« خود را تأمین کند.

عام، از جمله وثای  عینی مدنی هستند؛ زیرا در صورت عدم پرداخت للب بستانکار، مال وثیقه، به 

ارون راته و از قیمت آن للب و متفرعات آن پرداخت می شود. الذا این وثای  نیز موجد حقوق تقدم 

نامه اجراىی مفاد اسناد الزم االجرا و  آىین 0و ت قیب می باشند. در ت ریف ح  استرداد در بند ک ماده 

 0187لرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراىی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 

حقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد للب بستانکار، مال »( آمده است: 0118)اصالحی 

 امالک و اسناد (. مطاب  قانون ثبت010، 0511)ااروغ،« مورد وثیقه را تحت تصرف کام  خود درآورد.

                                                      

)سلیمانی  ر برابر ت هدات را نیز دربرگیرددر وثیقه در م نای عام، ممکن است مورد وثیقه، اازون بر اموال موجود، اموال آتی د -0

 .(7 ،0145سوادکوهی،
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، م امالت مذکور ناق  مالکیت نیستند و اقت ت هد با وثیقه قلمداد می شوند. الزم به ذکر 0101مصوب 

است، بیر شرط بارزترین ارد این گونه م امالت محسوب می شود که امروزه مملّک و ناق  مبیر نیست. 

، در ماده 0101مصوب  امالک و اسناد قانون ثبت 157ح ماده این نکته را باید اازود که عالوه بر تصری

نیز در بیان اجراىیه مرقوم شده است، م امالت با ح  استرداد نسبت به اموال منقول نیز احکام خاو  558

 (.85، 0180خود را دارند، الذا م امالت مذکور منحصر در امالک نیست )نجفی،

 بیع شرط -1-3

در عقد بیر مت املین می توانند شرط »قانون مدنی در توگیح بیر شرط مقرر داشته است:  548ماده      

نمایند که هرگاه بایر در مدت م ینی تمام مث  ثمن را به مشتری رد کند خیار اس  م امله را نسبت به 

ی  حقوق ایران از عنوان سابقه تاریطی چنین عقدی نشان می دهد در لول تار« تمام مبیر داشته باشد...

به شدت سوءاستفاده می شده است؛ بدین نحو که برای ارار از  یمدن قانون 5411بیر شرط و ماده 

مقررات شرع اسالم که ربح گراتن را مجاز نمی شمارد، وام دهنده به لور صوری، ملک وام گیرنده را 

لت م ینی به مشتری مسترد دارد ح  می خرید و در قرارداد، شرط می شد که اگر بایر ثمن را ظرف مه

                                                      

گیرنده ح  هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از ح  خود استفاده نکرد انتقال 11در ماده در مورد م امالت مذکوره  -15ماده  - 7

ارون ملک مت ل  ح  خود را تقاگا نماید در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که در  دارد از اداره ثبت

از روز انقضای مدت تأدیه نسبت به اص  ) قب ااتاده و خسارت تأخیرالمسمی عاص  و اجرت ظرف ده روز از تاری  ابالغ اخطارنامه

شده و  اال ملک به لری  مزایده اروختهگیرنده تأدیه کند وده به انتقالمقرر بو ح  استرداد( یا وجه التزام را در صورتی که بین لراین

 .گرددتأدیه می گیرندهانتقالالذکر مرجحاً بر هر للبکار دیگر انتقال دهنده به وجوه اوق

 01و  08 ،07موعدهای مقرر در در مواد هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قب  از انقضای  -55ماده  - 8

ده و یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صالحیتدار کتباً الالع دا اوت کرده یا مجنون

لری  محق  ثبت یا محکمه مربوله اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاری  مقام قانونی به او ازپس از م ین شدن قاىو

اسقاط دعوا مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را ت قیب نکرد محکمه یا محق  ثبت قرار هر گاه قاىو .ابالغ اخطاریه دعوا را ت قیب کند

 .این قرار اقت قاب  استیناف است کند.را صادر می

 و به شرایطی که بین او خیار برای بایر بنابراین اگر قید با مبیر ملک مشتری می شود عقد بیر شرط به مجرد در –541ماده  - 1

بال کس بایر به اگر  و مشتری مالک قط ی مبیر می گردد بیر قط ی شده و مبیر مقرر شده است عم  ننماید مشتری برای استرداد

حین  تا حین عقد مناار حاصله از ولی نماآت و شد حین اس  مبیر مال بایر خواهد از کند استرداد مبیر را و شرایت مزبوره عم  نماید

 .اس  مال مشتری است
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اس  م امله را داشته باشد. از سوی دیگر چون قانوناً، مناار ملک به تبر اص  آن به محض ان قاد بیر، به 

خریدار شرلی منتق  می شد، نامبرده مال را به اروشنده اجاره می داد و ربح مورد نمر را به عنوان اجاره 

این گونه م امالت اازون بر ربحی که وام دهنده اخذ می نمود، ثمنی  ملک از او می گرات. بنابراین در

، 0184که از سوی اروشنده )مقرض( پرداخت می شد در برابر ارزن واق ی ملک ناچیز بود )عسگری،

اگر در بیر شرط  م لوم »قانون مدنی که مقرر داشته است:  501(. قانونگذار ثبت با الهام از ماده 557

 15و  11با تصویب مواد « ر حقیقت بیر نبوده است احکام بیر در آن مجری نطواهد بودشود که قصد بای

م امالت با ح  »بوده است عنوان عام  0180که آخرین تحوالت آن در سال  امالک و اسنادقانون ثبت 

و اثر  را مبدعانه وگر نمود تا تمام م امالتی را که به ظاهر در آن ها اراده آزاد حکومت دارد« استرداد

آن ها تملیک با ح  استرداد است، اثر تملیکی را از آن ها سلب نموده و اثر م امالت توثیقی را جاری 

نماید تا از سوءاستفاده رباخواران جلوگیری شود؛ به گونه ای که مالکیت مورد انتقال همچنان در 

 ه باشد.تملک انتقال دهنده باقی بماند و قانوناً ح  تقاگای ثبت با انتقال دهند

 مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران -2

)غمامی و « به هر نوشته یا مستند قاب  م امله ای که دارای ارزن مالی است»امروزه، اوراق بهادار      

( در م نای عام اعو از سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری در م نای خاو 011، 0110ابراهیمی،

اری غیربراتی نمیر قبض انبارهای عمومی، مورد است مال و استقبال قرار گراته )اسناد براتی( و اسناد تج

(. یکی از موارد شایر است مال ابزارهای م امالتی اوق الذکر، 07، 0110است )انصاری و ذوالفقاری،

 ( برای تحصی  اعتبار و تضمین حسن انجام ت هد است. 057، 0188توثی  آن ها )ج فری لنگرودی،

 سهام شرکت های سهامی -2-1     

به  0157الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب  5501سهو یکی از مصادی  ورقه بهادار در ماده      

حقوق سهامدار در شرکت ت ریف شده است و ورقه سهو نوشته ای است که بیانگر ح  مزبور باشد 

                                                      

شرکت مناار صاحب آن در  سهو قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشطص میزان مشارکت و ت هدات و -55ماده  - 01

 .ت داد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد ای است که نمایندهسهو سند قاب  م املهباشد. ورقه سهامی می
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وثی  سهام مدیران اشاره قانون مذکور نیز به صراحت به ت 00405و  00500(. در مواد 87، 0180)عبادی،

آن قانون در مورد ت ویض اوراق قرگه با سهام، توثی  سهام را مفروض  0701شده است. همچنین ماده 

پنداشته است. لیکن در خصوو ماهیت سهو، قانون تجارت سکوت اختیار نموده است و به همین 

از شرکت می دانند  جهت، محم  اختالف نمر بین حقوقدانان شده است: برخی سهو را للب شریک

(. بسیاری دیگر در 58، 5،ج0180که للب مذکور یک رابطه حقوقی دینی است )عیساىی تفرشی،

خصوو ماهیت سهو، سکوت نموده و به اعالم منقول بودن و قابلیت ترهین آن کفایت کرده اند 

 0157 مصوب تجارت قانون یاصالح حهیال 1105(. برخی دیگر نیز مطاب  ماده 74، 5،ج0180)عراانی،

توثی  سهام بی نام را به صورت سند در وجه حام  پذیراته اند؛ بنابراین اگر به عنوان توثی  به مت هدله 

(. لیکن در خصوو سهام بانام 014، 0108منتق  گردد انتقال به قبض و اقباض به عم  می آید )الماسی،

ن نیست. در پاس  گفته شده شرکت ها ممکن است گفته شود، ماهیت ح  دینی دارد که قاب  ترهی

قانون مدنی بر مطل  سهام صدق می کند، همانند تمبر پست که  775است ت ریف عین م ین در ماده 

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرگه مصوب  01مانند یک کاال قاب  خرید و ارون است و نیز ماده 

                                                      

مدیران باید ت داد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این ت داد سهام نباید از ت داد سهامی  -005ماده  - 00

دادن رأی در مجامر عمومی الزم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن  جهت که به موجب اساسنامه

قال نیست و مادام که مدیری شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسو بوده و قاب  انت است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر

 سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. دحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریاات نداشته باشمفاصا

چنین در صورت انتقال نباشند و همدر صورتی که مدیری هنگام انتطاب مالک ت داد سهام الزم به عنوان وثیقه  -004ماده  - 05

رف مدت یک ماه ت داد سهام الزم به عنوان و یا اازایش یااتن ت داد سهام الزم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظ قهری سهام مورد وثیقه

 .وگرنه مست فی محسوب خواهد شد وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد

شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرگه وثیقه ت هد سهامی که جهت ت ویض با اوراق قرگه صادر می -07ماده  - 01

باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد این اوراق قرگه داىر به ت ویض سهام با اوراق مذکور میدارندگان  نویسان در برابرپذیره

قرگه اقت قاب  انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نق  و انتقال این گونه سهام در دااتر  گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق

 .سهو احراز گرددقرگه با شرکت ثبت نطواهد شد مگر وقتی که ت ویض ورقه

شود مگر خالف آن ثابت گمردد. نقم  و   نام به صورت سند در وجه حام  تنمیو و ملک دارنده آن شناخته میسهو بی -11ماده  - 05

نمام اسمت و از لحماظ مالیمات بمر      نام در حکو سهام بیگواهینامه موقت سهام بی .آیدبه قبض و اقباض به عم  می انتقال این گونه سهام

 .باشدنام میدرآمد مشمول مقررات سهام بی
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(. عالوه 058، 0188)ج فری لنگرودی،« اسناد خزانه قاب  خرید و ارون است...»که می گوید:  0158

به صراحت سهام بانام  0157 مصوب تجارت قانون یاصالح حهیال 005بر این می توان گفت ماده 

مدیران را تا پایان دوره تصدی آنان در شرکت به عنوان وثیقه در صندوق شرکت پذیراته و به موجب 

سهام بانام در بازار سرمایه، به منمور تأمین مالی از توثی   0181دستورال م  توثی  اوراق بهادار مصوب 

 جمله اخذ وام از بانک ها، صراحتاً پذیراته شده است.

 اسناد تجاری در معنای خاص -2-2

منمور از اسناد مذکور، اسناد براتی شام  برات، سفته و چک به عنوان اموال منقول )ستوده      

است که متضمن ت هد یا دستور  04ن با قابلیت قانونی انتقال( و در حکو عین م ی505ّ، 1،ج0188تهرانی،

پرداخت مبلغ م یّنی پول به رؤیت یا در سررسید کوتاه مدت می باشند و دارنده آن ها مکلّف نمی شود 

تا سند را تا سررسید نگه دارد، بلکه می تواند قب  از سررسید، به لرق مطتلف نمیر تنزی  نسبت به وجه 

عتبار نماید. اما از آن جا که در تنزی ، مقداری از وجه می بایست به جهت زودتر مورد نمر کسب ا

پرداخت شدن سند قب  از موعد، کسر گردد و نیز به جهت م ایب احتمالی دیگر، تمای  به وثیقه 

گذاری سند تجاری اازایش می یابد. لکن اسناد مزبور علیرغو آن که به جهت مالیّت داشتن، 

فی در پرداخت، کسب اعتبار و نیز توثی  در تجارت داخلی و خارجی ایفاء می کنند، کاربردهای مطتل

قانون تجارت ایران در خصوو قابلیت قانونی وثیقه گذاری آن ها، حکو صریح ندارد. پیش نویس 

صرااً در خصوو چک تضمینی همانند بندهای ج و د ماده  518ماده  1و  5الیحه تجارت در بندهای 

دور چک حاوی مقرراتی است. اما همانطور که خواهد آمد با عنایت به مفهوم موادی قانون ص 0100

                                                      

15 - Transferability 

که ثابت شود چک سفید امضاء داده  الف م در صورتی کننده چک قاب  ت قیب کیفری نیست.در موارد زیر صادر -01ماده  - 00

ج م چنانچه در متن چک قید شده باشد که  هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحق  شرلی شده باشد.ب م  شده باشد.

د م هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحق   چک بابت تضمین انجام م امله یا ت هدی است.

که ثابت گردد چک بدون تاری  صادر شده و یا  م م در صورتیه شرلی بوده یا چک بابت تضمین انجام م امله یا ت هدی است.

 تاری  واق ی صدور چک مقدم بر تاری  مندرج در متن چک باشد.
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که اسناد براتی را تحت عنوان اوراق بهادار  0140قانون اجرای احکام مدنی مصوب  0707نمیر ماده 

بازداشت اعالم نموده است، قوانین و مصوبات دیگر به ویژه مقررات بانکی، اصول و قواعد حقوقی و 

نمریات متفاوت حقوقدانان، نمریه برگزیده؛ حکو به قابلیت توثی  آن ها برای وثیقه دین، ت هد 

خسارت احتمالی، ت هد حسن انجام کار و کسب اعتبار می باشد. در این راستا، علت نزاع بین 

(، آن است که در قانون تجارت و در 15، 0185حقوقدانان در خصوو توثی  اسناد براتی )صقری،

و ظهرنویسی برای وکالت  08قانون تجارت( 554ث ظهرنویسی، تنها از ظهرنویسی برای انتقال )ماده مبح

صحبت شده است و برخی از صاحب نمران حقوقی، توثی  اسناد براتی را با  01قانون تجارت( 557)ماده 

ز آن جا که توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند و از یک سو م تقدند ا

ت ریف عین م یّن واجد ارزن ذاتی بر اسناد براتی صادق نیست، یا توثی  آن ها را به جهت اعتقاد به 

عدم مالیت اسناد براتی یا برخورد با مقررات عقد رهن که اسناد مذکور به عنوان اسناد للب، حاکی از 

( و یا 017، 0185راته اند )اسکینی،اهداف مالی هستند و بحث عین بودن آن ها منتفی است، مطلقاً نپذی

صرااً توثی  اسناد براتی بی نام )در وجه حام ( را به جهت آن که مال منقول مادی به شمار می روند و 

همانند اسناد بانام )در وجه یا به حواله کرد شطص م ین( صرااً حاکی از ارزن مالی نیستند، تجویز 

ب  بسیاری از حقوقدانان، بدون تردید توثی  اسناد تجاری را (. در مقا450، 0184نموده اند )کاتوزیان،

گرچه در قالب عقد رهن و الزامات آن باشد، پذیراته اند و مالیت اسناد مزبور را بر پایه قاعده وصف 

                                                      

بر وصف کام  اموال از قبی  نوع، عدد،  مأمور اجرا( باید قب  از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتم دادورز ) -07ماده  - 07

باشد( و در  ها م ین هر گاه عیار آنها ) اعداد باشد تنمیو نماید، در مورد لال و نقره عیار آن حروف و که با تماماندازه و غیرهوزن، 

یا چاپی بودن آن با ذکر تاری  تحریر یا چاپ  کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجو و خطیها و در جواهرات اسامی و مشطصات آن

باشد( و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد ارن باات و رنگ  گر م لومانقان ) و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسو

مشطصات و خصوصیاتی که م رف کام   مورد مورد سهام و اوراق بهادار نوع و ت داد و مبلغ اسمی آن و به لور کلی در هر و در

 .شودمال باشد نوشته می

 .آیدمیانتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عم   -554ماده  - 08

که ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این  ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این -557ماده  - 01

االقتضاء ح  اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. لدیونشده ولی دارنده برات ح  وصول  صورت انتقال برات واقر

 .شده باشد برات تصریح جز در مواردی که خالف این در
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تجریدی بودن اسناد تجاری از م امالت پایه، قرار داده اند که به موجب آن، از آن جا که اسناد براتی، 

به دارنده با حسن نیت، ای نفسه متضمن ت هد پرداخت پول می باشند، در م امالت توثیقی  پس از انتقال

آنچه مورد وثیقه قرار می گیرد خود اسناد به عنوان جایگزین پول است که در حکو عین م یّن هستند. 

بنابراین حقوق مندرج در اسناد براتی، از منشأ خود جدا شده و در سند تجسو پیدا کرده است 

( که با وثیقه گذاری آن ها به رون مرسوم ظهرنویسی، خود اسناد با تمام 171، 5،ج0177)سلجوقی،

حقوق و تکالیف آن انتقال می یابد و انتقال دین یا للب صورت نمی گیرد. لذا مطاب  تئوری های 

و حقوق در  جدید، تمامی اوراق بهادار به محض انتشار، از اموال دینی به اموال عینی تاییر می یابند

 (.78، 0111اسناد کاغذی صورت مادی )عینیت( می یابند )ساعدی،

 قبض انبارهای عمومی -2-3

، مؤسساتی 0151تصویبنامه مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب  051انبارهای عمومی در ماده      

م رای شده اند که کاالها و مواد اولیه صاحبان صنایر و تولیدکنندگان را به امانت نگهداری می کنند. 

انبارهای عمومی کاالهای مذکور در ماده یک را در »تصویبنامه اوق الذکر، آمده است:  5در ماده 

و برگ وثیقه که لب  مقررات این قانون و آىین نامه های مربوط صادر می شود به  مقاب  قبض رسید

امانت می پذیرند قبض رسید مدرک مالکیت و سپردن کاال در انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه ب د 

مذکور مقرر شده است  بنامهیتصو 0همچنین در ماده « از ظهرنویسی دلی  وثیقه بودن کاال می باشد.

رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از لری  ظهرنویسی منتق  نمود.  قبض»

در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کاالی مربوله به آن در گرو شطصی که ظهرنویسی به نفر او شده 

« شد.قرار خواهد گرات در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کاال به انتقال گیرنده منتق  خواهد 

انتقال مالکیت کاال در هیچ مورد به حقوق کسی که برگ وثیقه »در تبصره ماده اوق الذکر آمده است: 

« به نفر او ظهرنویسی شده لطمه ای نطواهد زد و ح  وثیقه گیرنده کاال در هر حال محفوظ خواهد بود.

                                                      

منمور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصوالت صن تی و االحتی و ه انبار عمومی مؤسسه ایست بازرگانی که ب -0ماده  - 51

کاالهای صاحبان صنایر و کشاورزان و بازرگانان با موااقت هیئت نمارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آىین 

 .ثبت رسیده باشده صورت شرکت سهامی تاسیس و بر لب  مقررات قوانین ایران به نامه های مربوله ب
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رنویسی، برای م طی اعتبار بنابراین با تصریح به پذیرن توثی  برگ وثیقه انبارهای عمومی از لری  ظه

نسبت به کاالی مورد وثیقه ایجاد ح  وثیقه می شود. به نحوی که دارنده ح  وثیقه با تطلف مت هد، می 

تواند از لری  اقدامات اجراىی و ارون کاالی مورد وثیقه برای وصول للب خود، اقدام نماید 

 (.80، 0111)ساعدی،

 مقررات و نظامات بانکی -2-4

در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، برای اعطای تسهیالت با عناوینی چون وثیقه، تضمین      

و تأمین، اموالی به عنوان مورد وثیقه بدون شرلیت لزوم قبض مورد وثیقه، م رای شده اند که با رهینه 

ال م  نحوه اعطای تسهیالت ی موگوع قانون مدنی بسیار متفاوت هستند؛ برای نمونه می توان به دستور

اشاره نمود که به صراحت از امکان توثی  سهام و  0100ویژه به لرح های اختراعی و ابتکاری مصوب 

ظهرنویسی وثیقه ای اسناد تجاری و نیز وثیقه شناور از مح  داراىی های آتی به عنوان مورد وثیقه سطن 

 شرکت و مؤسسات ریسا و ها دستگاه و ها بانک به یملک قهیوث سپردن الزام عدم 50قانون رانده است.

 یصادرات و یدیتول یها لرح در شتریب اشتاال جادیا و یگذار هیسرما امر  یتسه منمور به یدولت یها

مصادی  بسیار متنوعی را برای اموال مورد وثیقه شناسایی نموده است که بسیاری از آن  0181 مصوب

(. در این راستا، قانونگذار به رغو الزامات وثای  عینی 81، 0111ها، سابقه تقنینی نداشته است )ساعدی،

 مدنی و آگاهی از محدودیت های مال مورد رهینه، عمال توای  حاص  نشده است.

 مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس  -3

در حقوق انگلیس، با عنایت به واق یت های بازار، اقتصاد، صن ت و تجارت، به لور کلی وثیقه های      

 عینی بر دو مبنا ایجاد می گردند: 

                                                      

تضمین بازپرداخت اعتبارات خود  بانک ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی موظفند به منمور –ماده واحده - 50

 .اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از لرح خودداری نمایندگیرنده  ذی  اقدام کنند و بدون رگایتنسبت به اخذ وثای  
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 بنابراین اَشکال توثی  به شرح ذی  م رای می شود: 

 

ت های ساختاری، نمیر نوع مال یا اموالی است که به عنوان تقسیو بندی چهارگانه اوق به جهت تفاو     

مورد وثیقه، للب بستانکار توثی  می شود و بر حسب مورد، لزوم یا عدم لزوم قبض و تصرف ایزیکی 

و  mortgageمال مورد وثیقه، استنتاج می شود. در بین مصادی  گفته شده، دو لریقه ی نطست )

pledgeاموال و تأمین وصول للب بستانکار، شناسایی شده اند؛ اگرچه همه ( به عنوان لرق اصلی توثی  

آن ها با یکدیگر همسانی هاىی دارند و در مجموع، ساختار اقتصادی مشابهی را ایفاء می کنند. بنابراین 

ساختار قانونی ابزارهای حفظ و ذخیره مالکیت، خارج از قواعد متداول م امالت توثیقی بر پایه ی ح  

او عینی، نمی باشد و در عم  تمایز و تفاوت بین حفظ یا ابقاء مالکیت و ح  وثیقه بسیار وثیقه خ

 .(Izadi,2010,59)گ یف است 

ابزارهای ذخیره مالکیت یا اسباب
مالکیت گرویی 

عقود وثیقه ای و تأمینی به عنوان
کمتدهای م امالت وثیقه ای کالسی

وثای  ثابت و شناور ایجادی
توست شرکت ها

، ترهین اموال منقول، غیرمنقول
مادی و غیرمادی

ح  حبس داراىی های منقول  ت استحقاق شرط ذخیره مالکی
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امروزه در حقوق انگلیس برای ح  وثیقه، مکانیسو انتقال مالکیت موقت و ناپایدار به وثیقه گیرنده      

)به خصوو در داراىی های مادی( برای تضمین حقوق نامبرده، به عنوان یک هدف توثیقی جهت 

ه م موالً حمایت اقوی از بستانکار در مقایسه با متدهای سنتی عقود توثیقی، پیش بینی شده است ک

در م امالت داد و ستدی بین اروشنده و خریدار، تصرف اموال منتق  شده،  -حاوی دو شرط است: اول

به اروشنده ت ل  می گیرد تا برای وی مشروط به سپری شدن سررسید و عدم پرداخت دین توست 

شروط؛ بدین نحو تواا  لراین بر شرلی نمیر هبه م -بدهکار، مالکیت مال مورد انتقال حفظ گردد. دوم

که به شرط حدوث پرداخت ت هد توست وثیقه گذار، مال مورد م امله به خریدار هبه می شود 

(Izadi,2010,61). 

نیز به رسمیت  55در حقوق انگلیس عالوه بر عقود توثیقی که منشأ قراردادی دارند، وثیقه قهری   

به خود و قهراً، شک  می گیرند؛ برای شناخته شده است؛ بدین م نا که برخی اَشکال وثیقه گاه خود 

مثال اگر وام گیرنده برای کاالها و خدماتی که اعتباری خریداری نموده است بدهی ان را نپردازد و یا 

قادر به بازگرداندن وام نباشد، گاه قانون به وام دهنده، صرانمر از آن که نامبرده مالی از اموال مت هد را 

این ارصت و مجوز را اعطاء نموده است حقوقش را جهت استرداد للب بر  در تصرف داشته باشد یا نه،

 علیه داراىی و اموال مت هد یا گامن )گروگذار ثالث( اعمال نماید. 

نیز نوعی دیگر از وثیقه است؛ آن هنگامی است که بستانکار به موجب تواا   51وثیقه ایقاعی   

را از بدهکار، کسب نماید و وی به موجب شروط  یا حکو قضاىی محاکو، بطواهد امتیازاتی 55یکجانبه

عقد وثیقه ای، ملزم شود تا کاالها و خدماتی را برای للبکار به عنوان وثیقه گیرنده، تهیه و تدارک بیند 

؛ لریقه ای که در (Kelly and Other,2002,311) که در عم  چنین وثیقه ای نادر و غیرمحتم  است 

عنوان وثیقه قضاىی شناخته نمی شود. در این راستا نهادهای توثیقی در حقوق ایران هیچگاه حتی تحت 

حقوق انگلیس و مصادیقی از وثای  تجاری شام  سهام شرکت های سهامی و اسناد تجاری در م نای 

 خاو در ذی  بدان پرداخته می شود.

                                                      

22- Non-contractual security 

23- Unilateral security 

24- Solus agreement 
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 و ارکان آن در حقوق انگلیس Pledgeقرارداد  -3-1

ها در حقوق انگلیس، چندان مورد استقبال حقوقدانان و قانونگذاران قرار مفهوم عینی بودن قرارداد     

که اختصاو به توثی    Pledgeنگراته است، به لوری که تنها یک شک  از عقود توثیقی تحت عنوان 

اموال مادی دارد، نیازمند قبض و تصرف وثیقه گیرنده قلمداد شده است که اصطالحاً عقد عینی نامیده 

(. قرارداد مزبور به م نای یک عقد وثیقه ای عبارت است از: وثیقه 11، 5،ج0184)کاتوزیان،می شود 

گذار مال مادی و موجودی را به عنوان تضمین انجام یک ت هد مالی در استیالء وثیقه گیرنده قرار دهد 

صورت تا در صورت عدم بازپرداخت ت هد، حقوق بستانکار از مح  مال م ین، استیفاء گردد و در 

 ایفای ت هد، وثیقه گیرنده تصرف و اختیار مال را به وثیقه گذار بازگرداند.

 لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه -1-3-1

حقوقدانان انگلیس، اموال را به دو دسته اموال منقول و غیرمنقول تقسیو می کنند که اموال منقول،      

مال ملموس قاب  تصرف مادی دیگر )مورد خود به دو دسته اموال منقول مادی نمیر کتاب و هر 

( و نیز اموال منقول غیرمادی، نمیر اسناد براتی و بسیاری از مصادی  حقوق مالکیت های 54تصرف

(. عقد مزبور در حقوق 555، 0110( تقسیو می شوند )نیک ارجام،50اکری )حقوق موگوع دعوا

از نوع اموال عینی و مادی مورد  58و نیز اموال شطصی یا منقول 57انگلیس، مطتص اموال غیرمنقول

ولی  51تصرف است، ولی حقوق موگوع دعوا ی نی اموال منقول و غیرمنقولی که غیرمادی هستند

عقد یاد شده در  دارای ارزن مالی هستند، اعو از غیرمادی مطل  و غیرمادی اسنادی را دربرنمی گیرد.

گیرنده را مح ّ می کند تا از داراىی توقیف  که وثیقه می باشد11سرتاسر اروپا، مترادف با وثیقه تصرای

 شده به صورتی که ح  تقدم و ارجحیت داشته باشد، جبران خسارت و استیفاء ح  نماید.

                                                      

25- choosen in possession 

26- chooses in action 

27- real property 

28- Personal property 

29 -Incorporeal or Intangible assets 

30- Possessory security 



 حقوقی تمدن دواصلنامه –0511 تابستانو  بهار، 8، شماره 5دوره    01

 لزوم قبض مورد وثیقه -2-3-1

مالکیت مال مورد وثیقه به وثیقه گیرنده انتقال نمی یابد، لیکن مال مزبور می   Pledgeدر عقد      

بایست به تصرف و قبض مت هدله درمی آید تا در صورتی که وثیقه گذار از ایفای ت هد خود در زمان 

م قول پس از سررسید، امتناع نماید وثیقه گیرنده ح  ارون مال مورد وثیقه را داشته باشد 

.(Izadi,2010,37)  در قرارداد یاد شده حکو لزوم قبض مورد وثیقه از چنان اهمیتی برخوردار است که

اگر وثیقه گیرنده قب  از پرداخت دین از سوی مت هد و یا مأذون از جانب وی، مال موگوع قرارداد 

قه را از وثیقه را به وثیقه گذار بازگرداند، مت اقب عدم ایفای دین در سررسید، ح  ارون مال مورد وثی

دست می دهد و همانند للبکار عادی و بدون داشتن ح  عینی، می بایست بر اساس سند ذمه ای برای 

(. الذا پس از حکو به لزوم عینیت مورد وثیقه که 01، 0188وصول للب خود اقدام نماید )محمودی،

عتبار و اثر در خصوو اموال منقول و غیرمنقول مادی صدق می کند، توثی  آن ها زمانی دارای ا

حقوقی خواهد بود که در خصوو اموال منقول به قبض واق ی و ایزیکی وثیقه گیرنده داده شوند و در 

 خصوو اموال غیرمنقول به قبض حکمی یا م نوی با اقباض اسناد و مدارک آن ها صورت پذیرد.

 در حقوق انگلیس Mortgageقرارداد  -3-2

رهن شام  هر نوع گرو یا ح  »آمده است:  015410قانون حقوق اموال انگلیس مصوب  514در ماده      

مطاب  ماده « حبس است که نسبت به هر مالی به منمور تضمین مبلای پول یا ارزن مالی برقرار می شود.

قوق موگوع دعوا هر نوع مالی اعو از اموال غیرمنقول و منقول مادی و ح  Mortgageمذکور، قرارداد 

نمیر اسناد براتی، اموال اعتباری و اکری را به عنوان مصادی  اموال قاب  توثی ، مورد پذیرن قرار داده 

است. از حکو یاد شده عدم لزوم قبض مورد وثیقه استنتاج می شود؛ زیرا در خصوو اموالی نمیر 

ند، عقیده بر لزوم قبض مادی یا آاریده های اکری و داراىی های آتی که وجود بالف   و مادی ندار

اعتباری آن ها، علیرغو به رسمیت شناخته شدن امکان توثی  آن ها در ماده اوق الذکر، عدم امکان 

ان قاد عقد وثیقه ای یاد شده را نتیجه می دهد؛ حکمی که به روشنی با ماده  مزبور مطالفت خواهد 

، قراردادی است که اجرا و آثار Mortgage(. بنابراین عقد وثیقه ای 15، 0111داشت )ساعدی،

 (Judge,1995,64).اختصاصی ویژه ای ندارد 
                                                      

31- Law Of Property Act  
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بدین م نا که لراین قرارداد در ت یین موگوعات و جزىیات آن آزادی گسترده ای دارند؛ برای مثال، 

د یا مال بازداشت شده )مورد وثیقه( می تواند بنا به تواا  لراین بدون انتزاع ید از وثیقه گذار )مت ه

شطص ثالث( در تصرف وی باقی بماند و یا در قبض و تصرف وثیقه گیرنده باشد. در همین چارچوب، 

نیز یکی از مهو ترین مؤلفه های عقد وثیقه ای، امکان استفاده از داراىی های توثی  شده، وثیقه گذار 

عقد مزبور بر اساس ماده برای در امنیت قرار دادن للب بستانکار می باشد؛ برای این منمور با ان قاد 

که محدودیتی از نمر نوع و -، مالکیت مال مورد وثیقه 0154قانون حقوق اموال انگلیس مصوب  001

به وثیقه گیرنده انتقال می یابد، گرچه وی ت هد و التزام  -مصادی  آن، جهت وثیقه گذاری وجود ندارد

مزبور را مجدداً به وثیقه گذار بازگرداند  قانونی دارد تا در صورت پرداخت دین در موعد، مالکیت مال

 11و رهن قهری 15به دو نوع رهن قانونی  Mortgage(. در این راستا، قرارداد 05، 0188)محمودی،

  .شده است

 رهن قانونی -1-3-2

در رهن قانونی با عنایت به وجود دو مکانیسو مندرج در شک  ذی ، راهن مالکیت مال مورد رهن را      

به مرتهن انتقال می دهد، مشروط به ت هد مرتهن به انتقال آن در زمان بازپرداخت وام و مناا ی )بهره( 

 که به آن ت ل  می گراته است. 

 

                                                      

32- Legal Mortgage 

33- Equitable Mortgage 

وثیقه های قانونی دوم و مت اقب
با اراهو نمودن یک بهره و ربح 
قانونی به نفر موجر و حمایت  

برابر از وی

رهن از لری  اجاره دادن 
مشروط بر منقضی شدن زمان 

بازپرداخت وام 



 حقوقی تمدن دواصلنامه –0511 تابستانو  بهار، 8، شماره 5دوره    05

 رهن قهری -2-3-2

در شرایت خاو از اعمال لراین یک تأسیس حقوقی تحت قواعد عقود وثیقه ، گاه 15رهن قهری      

ای ایجاد می شود، بدون آن که موگوع این تأسیس، صراحتاً و منجزاً به عقد رهن داللت داشته باشد. 

بنابراین اگر رهن قانونی با شرایت گفته شده واقر نشود، ممکن است رهن قهری تحق  یابد. برای ایجاد 

 سه شیوه وجود دارد: رهن قهری

 
 شرط ذخیره مالکیت در حقوق انگلیس -3-3

شرط ذخیره مالکیت زمانی است که للبکارِ یک قرارداد یا قواعد حقوقی، مح ّ می شود تا با حفظ و 

گبت مالکیت یک مال به عنوان مورد وثیقه به اهداای مانند ح  درخواست اجرای ت هد به ویژه ت هد 

که غالباً در قراردادهای بیر -یک ت هد مالی دست یابد. م موالً چنین مقرره ای پرداخت پول یا انجام

اگرچه از مت هد سلب مالکیت می کند امکان تصرف و قبض مال -مورد است مال قرار می گیرد

را به وی می دهد. بنابراین در حقوق انگلیس در م امالت اعتباری به جای این که 14)گروىی( تحفیمی

از اروشنده به خریدار منتق  شود، سپس در ثانی تحت م امله جداگانه ای یک ح  وثیقه ابتدا مالکیت 

به اروشنده ی للبکار اعطاء گردد، بستانکار تحت قواعدی ساده، مالکیت موقت را از مت هد به خود 

ر انتقال می دهد و همزمان یک ح  وثیقه ای را نسبت به کاالهای انتقالی حفظ می نماید و وثیقه گذا

 Von Bar and).   اقت حقوق کاالهای توقیفی مانند ارون مجدد مبیر، را به دست می آورد 

Others,2012,445) 

                                                      

34- Equitable Mortgage 

35- Right of retention (reservation) of possession 

با سپردن اسناد مالکیت امالک ( تفاهمنامه)یادداشت تواا  
دربردارنده یک ت هد و التزام

یادداشت تواا  بدون ایداع اسناد مالکیت و سند رسمی امالک  

تواا  ایجاد یک رهن قانونی
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3-4- Lien یا حق حبس 

یا اموال دیگری به جهت پول یا ت هد مالی  ح  حبس حقی تضمینی است که توست متصرف مال     

که مستح  است، به کار می رود و تصرف مالی را برای خود حفظ کند تا زمانی که به لور کام  ت هد 

مورد تواا ، جبران و ایفاء گردد؛ ح  حبس ممکن است منشأ قراردادی داشته باشد و یا اگر قراردادی 

ود ندارد، ممکن است به لور گمنی و به حکو قانون برای پوشش دادن و تنمیو جبران خسارت وج

ایجاد گردد، تا زمانی که مت هد، پول یا ت هد مالی را برای مت هدله پرداخت نماید. بنابراین ح  حبس، 

(. بنابراین به دارنده ح  حبس صرااً 05، 0188ح  توثی  مال بدهکار برای بستانکار است )محمودی،

ل مت هد اعطاء می شود که بدون داشتن مالکیت موقت و محدود، می ح  نگهداری در مالی از اموا

تواند همچون دارندگان ح  عینی با ارون مال مورد وثیقه به للب خود ناى  شود؛ بدین خالر است 

 به عنوان یکی از قالب های ایجادی وثیقه ی عینی م رای می شود.  Lienکه قالب 

 توثیق سهام شرکت های سهامی -3-5

نسبت به تمامی اسناد قاب  م امله، نمیر   Pledgeو   Mortgageدر حقوق انگلیس، عقود توثیقی »     

، 0110نیک ارجام،«)اوراق قرگه در وجه حام ، حواله سود سهام و حواله بانکی پذیراته شده است

ارز آن جایگاه خاصی داشته و از مصادی  ب 10(، سهام شرکت های سهامی در بین اوراق بهادار511

قرارداد دوجانبه شرکت و  سهو 0184قانون شرکت های تجاری انگلیس مصوب  05مطاب  ماده هستند. 

سهامی است سهامداران است که نمایانگر مبلای پول با حقوق و ت هدات مت ل  به آن در شرکت 

 (.55، 0181)دشتی،

ی )منصفانه( پذیراته شده است و در کامن ال توثی  سهام با دو عنوان توثی  قانونی و توثی  قهر     

آثاری مانند اخطاریه توقیف و ح  حبس سهام بر آن ها، مترتب نموده اند. بنابراین دارندگان برگه 

مشروط به آن که عضویت آن ها به عنوان دارنده در شرکت ثبت شده باشد، می توانند بابت  17سهام

ایند. همچنین توثی  سهام ثبت شده شرکت تضمین بدهی خود، اعمال حقوقی نمیر توثی  را اعمال نم

                                                      

36- securities 

37- Share certificate 
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که محدودیتی از نمر اموال قاب  وثیقه گذاری برای آن   Mortgageهای سهامی، در قالب قرارداد 

 شناخته نمی شود، م تبر است.

 توثیق اسناد براتی  -3-6

(، شام  00، 0110پورارد،شوند )عبدی شناخته می  18«اسناد قاب  م امله»اسناد براتی که تحت عنوان      

و چک می باشند. از بین اسناد مذکور، برات در سطح وسی ی مورد استفاده قرار می گیرد.  برات، سفته

دارنده برات ممکن است در ازای للب خود، به لور قراردادی یا  57ماده  1برابر بند  در قانون بروات

(. از آن جا که سفته و 550، 0110ارجام،داشته باشد )نیک قانونی نسبت به سند، ح  حبس یا رهن 

چک در بسیاری از مقررات از جمله توثی  از مقررات برات تب یت می کنند، لذا این اسناد نیز قاب  

 توثی  می باشند.

 مقایسه قراردادهای توثیقی در نظام های حقوقی ایران و انگلیس  -4  

وان قرارداد خاو وثیقه، علیرغو آن که نام وثیقه رژیو حقوقی حاکو بر م امالت توثیقی تحت عن         

را بر خود ندارند، اما منب ث از مقررات مت دد عقد نوین وثیقه است که به دلی  نیاز مبرم در حوزه 

تجارت به توثی  اموال غیرمادی، به صورت پراکنده در قوانین بازرگانی تدوین گشته اند. بنابراین به نمر 

وثیقه عینی مدنی؛ ی نی عقد رهن، صرااً تا جاىی که با مقررات خاو عقد وثیقه می رسد قواعد ناظر بر 

در ت ارض نباشد، در موارد اجمال یا سکوت می بایست اعمال گردد؛ زیرا مساى  بازرگانی راه ح  

داشته  ی توث یتقابلآتی های اقتصادی و بازرگانی می خواهد، تا انواع اموال مادی، غیرمادی، موجود و 

 (.05، 0145)سلیمانی سوادکوهی، باشند

بدین منمور، با ظهور بانکداری جدید به ویژه پیداىی مقوله بانکداری بدون ربا، تحوالتی در انواع      

وثای  مورد پذیرن به وجود آمد تا استفاده کنندگان و منتف ان از خدمات بانکی به سادگی تسهیالت 

 به یملک قهیوث سپردن الزام عدم قانوناخذ نمایند. همانگونه که « تتسهیال»اعطاىی در مفهوم واق ی 

 و یگذار هیسرما امر  یتسه منمور به یدولت یها شرکت و مؤسسات ریسا و ها دستگاه و ها بانک

بر یک ماده واحده، بانک ها  مشتم  0181 مصوب یصادرات و یدیتول یها لرح در شتریب اشتاال جادیا

                                                      

38- Negotiable Instrument 
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و دستگاه های دولتی را موظف کرده است که به منمور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود، وثایقی را 

که لی دو بند در همین قانون نام برده شده است، اخذ نموده و بدون رگایت گیرنده اعتبار، از اخذ 

ایران غالباً (. بنابراین در حقوق 07، 0181ورزند )بزرگمنش ارد،وثیقه ملکی خارج از لرح خودداری 

اموال مادی، به عنوان موگوع وثیقه، مورد پذیرن واقر می شوند و در توثی  اموال و ابزارهای تجاری 

مانند اسناد تجاری و سهام شرکت های سهامی که برخی قابلیت توثی  آن ها را با تردید و ممنوعیت 

انند تا قابلیت قبض آن ها نیز مواجه می دانند، راهکار را در توسیر مفهوم عینیت مورد وثیقه می د

مفروض گردد؛ چرا که تمامی دشواری ها در خصوو ویژگی های مورد وثیقه و حکو لزوم قبض آن، 

در عقد رهن است یا اگر راهکار توسیر مفهوم عینیت اموال را نپذیرند، لرق ارب ه گمانت در پرداخت، 

ا برای جایگزینی عقد رهن پیشنهاد می م امالت با ح  استرداد، وکالت در وصول و انتقال صوری ر

کنند تا در نهایت هدف توثی  بدون مواجهه با موانر موجود در شرایت رهینه، تحصی  شود 

(. در قانون متحدالشک  ژنو، اوراق بهادار و از جمله اسناد تجاری صرانمر از آن 75، 0181)آموزگار،

یگانگی موگوع سند با خود سند در مورد  که اسناد مطالبات محسوب شوند یا اسنادی خاو، که بحث

قانون  01آن ها مطرح گردد، وثیقه گذاری آن ها به عنوان یک اص  پذیراته شده است. ماده 

یا « جهت وثیقه»، «جهت رهن»هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات »متحدالشک  ژنو اش ار می دارد: 

تواند تمام حقوق مقید در سند را به اجرا  هر عبارت دیگری حاکی از وجود وثیقه باشد، دارنده می

بنابراین همانطور که مشاهده می شود، پیمان ژنو ظهرنویسی اسناد تجاری به عنوان وثیقه را « درآورد...

تصریحاً مورد پذیرن قرار داده است. در حقوق انگلیس کشورهای با نمام کامن ال از امضاء قانون 

را که به نمر می رسد علت این امتناع اختالف آشکار و غیرقاب  متحدالشک  ژنو امتناع نموده اند، چ

اجتنابی باشد که میان نمام حقوقی پیمان ژنو و نمام اسناد تجاری در حقوق انگلیس مشاهده می شود. 

بنابراین در کشورهاىی که پذیرای مقررات قانون متحدالشک  ژنو شده اند وثیقه گذاری اسناد تجاری به 

یراته شده است و در سایر کشورها نمیر حقوق انگلیس که مقررات قانون مذکور صورت یک اص  پذ

ها دارند )علوی را به جهتی از جهات نپذیراته اند، لیکن بدون تردید، نمر به صحت وثیقه گذاری آن 

 (.04، 0185قزوینی،
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 تشابهات مشترک مجموعه عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس -4-1

نکاتی کلی در خصوو عقود وثیقه ای مبنی بر شباهت ها و تفاوت ها در دو نمام  در این قسمت     

ایجاد ح  عینی بر روی  -حقوقی ایران و انگلیس تبیین گردیده که مطتصرا به شرح ذی  است:  الف

وثیقه گیرنده نسبت به للبکاران عادی، در برابر وثیقه گذار.  11مال مورد وثیقه و ح  اولویت و رجحان

مایت اصلی از وثیقه گذاران، اعطای ح  اک وثیقه از مال مورد وثیقه می باشد؛ منوط به ح -ب

 -بازپرداخت اص ، بهره و هزینه های مت لقه به قرارداد وثیقه، نمیر هزینه های نگهداری مورد وثیقه. ج

 سپردن و تسلیو کردن اسناد مالکیت یا اسناد لرح های اختراعی. 

 عینی در حقوق ایران و انگلیستشابهات وثایق  -4-2

مقایسه تشابهات عقد رهن در حقوق مدنی و عقد وثیقه که به رسمیت شناختن آن در حقوق ایران به    

در حقوق   Mortgageو   Pledgeویژه در حوزه حقوق بازرگانی گروری به نمر می رسد با نهادهای 

 انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد.

  در حقوق انگلیس Pledgeبا عنایت به حقوق ایران و نهاد  -1-4-2

توثی  اموال غیرمادی و غیرموجود به دلی  عدم امکان قبض مادی یا م نوی آن ها در قالب    

در حقوق انگلیس، ممکن نیست. بنابراین مورد وثیقه که  Pledgeقراردادهای رهن در حقوق ایران و 

اختصاو به اموال موجود و مادی دارد، می بایست در تصرف وثیقه گیرنده قرار گیرد. از سوی دیگر 

در حقوق انگلیس، از عقود تب ی محسوب می شوند که به جهت   Pledgeعقود رهن در حقوق ایران و 

واا  مت املین و یا با دخالت شطص ثالث به عنوان وثیقه گذار، وجود ت هد مندرج در عقد اصلی با ت

مالی مورد توثی  قرار می گیرد تا در صورت عدم انجام ت هد ناشی از قرارداد پایه، عقد وثیقه ای قابلیت 

  .(Izadi,2010,32)بد اجرا یا

 در حقوق انگلیس  Mortgage با عنایت به حقوق ایران و نهاد -2-4-2

چون اموال مادی، دیون، حقوق مالکیت های اکری، اموال آتی و به لور کلی هر آنچه مالیّت داشته    

بود باشد قاب  توثی  هستند، مسلماً قبض در تأسیس مزبور شرط صحت و تحق  نطواهد 

(؛ زیرا حداق  قبض در م نای ایزیکی و عرای در وثای  شناور میسر نطواهد بود و 51، 0185)جواندل،

                                                      

39- Perferential satisfaction 
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از این نمر با قرارداد خاو وثیقه که ما قاى  به لزوم شناسایی آن در حقوق ایران شدیو و شرط عینیت و 

حکو لزوم قبض مصادی  وثیقه را غیرگرور اعالم نمودیو، سازگاری دارد. در حقوق ایران نیز می توان 

اجر در جام ه( به عنوان وثیقه به قبول ظهرنویسی اسناد براتی )پول اعتباری تجار در مقاب  پول ااراد غیرت

با قیاس و وحدت مالک با چک تضمینی، تجویزی در قانون صدور چک، توجه به عرف حاکو بر 

اسناد تجاری و رویه محاکو نمر داد. البته کمال مقصود در آن است که قانونگذار با تصریح به پذیرن 

در قوانین نسبت به قراردادهای وثیقه ای توثی  اسناد تجاری و دیگر ابزارهای مالی، نقصان های موجود 

تجاری را کاهش دهد و تمهیدات الزم را برای وثیقه سپاری انواع مصادی  اموال غیرمادی و اعتباری با 

 (.80، 0117اراهو نماید )شکری،ت یین دقی  شرایت و احکام آن 

 تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس -4-3

تفاوت های اساسی بین برخی مصادی  وثای  عینی در حقوق ایران و انگلیس  در مبحث پیش رو     

 تبیین می شود.

 Mortgageتفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد  -1-4-3

 حقوق انگلیس حقوق ایران

قانون مدنی ایران، از یک  774و  775، 775برابر مواد 

سو مورد وثیقه می بایست عین و یا در حکو آن باشد 

و ترهین دین و منف ت و به لور کلی اموال غیرمادی و 

آتی به دلی  عدم امکان تحق  قبض آن ها، بال  

است. از سوی دیگر ت هد مالی می بایست بر ذمه 

سبب قانونی یا قراردادی  مت هد آمده باشد یا حداق 

آن اراهو شده باشد؛ الزاماتی که در قرارداد وثیقه ای 

 یاد شده در حقوق انگلیس به چشو نمی خورد.     

قرارداد وثیقه ای در خصوو مصادی  اموال 

قاب  توثی  محدودیتی مشاهده نمی شود و 

اساساً هر نوع مالی اعو از اموال مادی و 

نیز حتی اموالی که  غیرمادی، اموال موجود و

در آینده تحصی  می شوند، قابلیت وثیقه 

در   Mortgageگذاری می یابند. لذا قرارداد 

مقایسه با عقد رهن در حقوق ایران دارای 

 امتیاز و برتری می باشد.

در حقوق ایران چنین تدابیری وجود ندارد و قرارداد 

رهن عقدی با ماهیت واحد، موجد توثی  عینی با لزوم 

مکانیسو های توثی  در قالب قرارداد 

Mortgage رهن قانونی و رهن قهری م رای ،
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رعایت الزامات و احکام آمره ای است که در قانون 

مدنی مقرر شده است و اصطالحی تحت عنوان رهن 

قهری که قابلیت تبدی  به رهن قراردادی داشته باشد 

 پیش بینی نشده است.

ه توثی  شده است، همانطور که برای نمون

سهام در یکی از شیوه های مذکور انجام می 

 شود.

در هیچ یک از عقود توثیقی، هیچ گاه وثیقه گیرنده 

ولو به صورت محدود و موقت، مالک عینی مورد 

 وثیقه نمی شود.

اعطای   Mortgageاساسی ترین مشطصه عقد 

مالکیت موقت به وثیقه گیرنده نسبت به مورد 

رت عدم ایفای اص  وثیقه می باشد تا در صو

ت هد و متفرعات احتمالی آن، مالکیت مورد 

وثیقه به صورت قط ی به وثیقه گیرنده انتقال 

 یابد.

حقوق انگلیس به جهت واگذاری مالکیت مال مورد 

وثیقه به وثیقه گیرنده به صورت موقت و محدود، 

نسبت به عقد رهن در حقوق ایران   Mortgageقرارداد 

 یثاق بیشتری برخوردار است.از استحکام و است

حقوق ایران به جهت لحاظ نمودن قاعده ابقاء 

مالکیت وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه، 

ایراد تشریفات دشوار تملیک مجدد مورد 

وثیقه از لری  تنمیو سند رسمی به وثیقه 

 گذار را ندارد.

 Pledgeوجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد  -2-4-3

 حقوق انگلیس حقوق ایران

در حقوق ایران همواره نسبت به رهن اموال تجاری 

نمیر اوراق بهادار شام  اسناد براتی و سهام شرکت 

های سهامی، میان قضات محاکو و دانشیان حقوق 

اختالف نمر و تشتت آراء وجود داشته و همچنان این 

 اختالف آراء ادامه خواهد داشت.   

اازون بر کاالها، اسناد   Pledgeنهاد توثیقی 

مالکیت آن ها مانند اسناد براتی و قبض 

 انبارهای عمومی را نیز دربرمی گیرد.

در حقوق انگلیس، در عقود توثیقی، ح  در حقوق ایران، وثیقه گذار به حکو قوانین مدنی، 
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ثبتی و رویه قضاىی، از تصراات مناای حقوق وثیقه 

گیرنده منر شده است و در صورتی که نسبت به مال 

انتقاالتی انجام دهد، در برابر وثیقه مورد وثیقه نق  و 

 گیرنده غیرقاب  استناد است.

عینی، ح  بر شیء محسوب می شود که 

همراه با آن حرکت می کند و تاییرات 

حقوقی ممکنه، در ح  تقدم وثیقه گیرنده 

اثری نطواهد داشت. الذا در حقوق انگلیس 

د وثیقه، به عنوان یک قاعده قابلیت انتقال مور

آمره به رسمیت شناخته شده است و وثیقه 

گذار مجاز است موگوع وثیقه را به دیگری 

انتقال دهد، بدون آن که تحصی  رگای 

وثیقه گیرنده شرط باشد؛ زیرا ح  عینی 

دارنده وثیقه، اعو از آن که انتقال، با رگا و 

یا بدون رگایت وی صورت گراته باشد، به 

خود باقی است و در برابر هر شطصی  قوت

قاب  استناد است و از وثیقه گیرنده با حکو به 

استمرار ح  عینی وی در مال مورد وثیقه 

 حمایت می شود.

در حقوق ایران، سهام از آن جهت که مال اعتباری 

)آلی( و قاب  انتقال هستند، رویه قضاىی و بسیاری از 

ر قوانین مطتلف نویسندگان حقوق به استناد آن که د

به امکان وثیقه گذاری سهام تصریح شده است، آن ها 

را در حکو عین م ین محسوب داشته و قاب  توثی ؛ 

 اگرچه در قالب عقد رهن باشد.

در حقوق انگلیس، اموال قاب  توثی  در عقد 

می بایست از اعیان یا اسناد   Pledgeوثیقه ای 

 مالکیت آن ها باشند تا قاب  قبض و تصرف

مادی باشند و در اختیار وثیقه گیرنده قرار 

گیرند. در حالی که در حقوق انگلیس، ورقه 

سهو برخالف حقوق ایران سند قاب  م امله 

(Negotiable Instrument م رای نشده )

است تا موگوع یگانگی موگوع سند با خود 
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سند مطرح شود، بلکه ورقه سهام صرااً دلی  

راین توثی  مالکیت محسوب می شود. بناب

سهام شرکت های سهامی که از اموال دینی 

محسوب می شوند و آنچه مورد م امله 

توثیقی قرار می گیرد حقوق سهامدار در 

 شرکت است نه ورقه سهام.

تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد  -3-4-3

Mortgage 
 حقوق انگلیس حقوق ایران   

در حقوق ایران با اعطای وصف توثیقی  در حالی که

برای م امالت با ح  استرداد، می توان گفت 

برخالف حقوق انگلیس، امروزه هیچ یک از 

مصادی  عقود توثیقی مدنی و تجاری به وثیقه 

گیرنده مالکیت موقت و محدود اعطاء نمی کنند تا 

در صورت ایفای دین توست مدیون، مجدداً مالکیت 

حکو قانون اعاده گردد؛ زیرا اگر وثیقه گذار به 

قانون ثبت ایران برای بیر شرط و سایر م امالت با 

ح  استرداد قاى  به اثر تملیکی می شد، ح  تقاگای 

ثبت را به خریدار می داد، در حالی که از انتقال 

دهنده به عنوان وثیقه گذار، انتقال گیرنده به عنوان 

از مبیر با وثیقه گذار و از ثمن به عنوان للب و 

 عنوان مورد وثیقه یاد می کند.

در حقوق کشور انگلیس بنا به سوءاستفاده هاىی 

که سرمایه داران از عقد وثیقه رهن و الزام آور 

بودن مدت آن می کردند قانون به وثیقه گذار 

امکان بازپرداخت وام را در زمان لوالنی جهت 

استرداد مالکیت مورد وثیقه اعطاء نمود. از 

دیگر محاکو قضاىی انگلیس می توانند سوی 

در صورتی که وثیقه گذار مدارکی موجه و 

قاب  قبول بر توانایی پرداخت دین خود، لی 

دوره زمانی مشطص اراىه نماید، جریان مالکیت 

داىو و نامحدود وثیقه گیرنده بر مورد وثیقه، به 

جهت قصور در پرداخت به موقر دین توست 

زمانی کوتاه یا لوالنی  مت هد را برای یک دوره

 اما مشطص و منجز، به ت وی  اندازند.

در حقوق ایران همانطور که در خصوو حقوق 

وثیقه گذاران مدنی و تجاری آمد، مالکیت مورد 

قرار اجراىیه »در حقوق انگلیس، به موجب 

پس از سپری شدن سررسید ادای دین و « رهنی
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وثیقه همچنان به ایشان ت ل  دارد و وثیقه گیرنده 

صرااً ح  عینی تب ی با امتیازات ح  تقدم و ح  

ند مورد وثیقه در ت قیب تحصی  می نماید؛ هرچ

 قبض و تصرف نامبرده قرار گراته باشد.

مهلت های قانونی و نیز عدم پرداخت از سوی 

وثیقه گذار، مال موگوع قرارداد به وثیقه 

 گیرنده تملیک قط ی می شود.

بایست زمان بازپرداخت وام یا در حقوق ایران می 

ایفای ت هد مالی که مورد توثی  قرار گراته است، 

 روشن باشد.

در حقوق انگلیس ممکن است قرارداد پایه، 

زمان م ینی را برای سررسید ت هد مت هد 

تصریح نکرده باشد و بحث زمان بازپرداخت 

دین توثی  شده مطرح شود؛ در مورد مذکور 

ت عم  به مفاد قرارداد را وثیقه گیرنده می بایس

از وثیقه گذار درخواست نماید تا امکان ارون 

 یا تملیک قط ی مورد وثیقه اراهو گردد.

در حقوق ایران با استطراج مقررات عقد وثیقه در 

مجموعه قوانین مت دد و پراکنده، چنین ترتیباتی 

 مشطص نشده است.

در حقوق انگلیس رهن در قالب قرارداد 

Mortgage  ه دو شیوه رهن قانونی و رهن ب

 قهری متبلور می شود.

 در حقوق انگلیس Lienمقایسه حق حبس در حقوق ایران و  -5

 حقوق انگلیس حقوق ایران  

در حقوق ایران، به جهت نارساىی احکام، ح  حبس 

از انواع وثای  عینی به شمار نمی آید، الذا یک نوع 

وثیقه متزلزل به شمار می رود؛ زیرا قاعده آن است 

که قرارداد وثیقه ای منشأ قراردادی داشته باشد و بر 

مبنای ایجاب و قبول و تالقی اراده ها محق  شده 

اق ه قهری یا گمانت اجراهای باشد. لذا اصوالً یک و

قانونی، نمی تواند محق  قرارداد وثیقه باشد، به ویژه 

در حقوق انگلیس، احکام ح  حبس از انواع 

وثای  عینی به شمار می آید ولذا اصوالً یک 

واق ه قهری یا گمانت اجراهای قانونی، وسیله 

اد وثیقه می باشد و آثار قرارداد تحق  قرارد

های توثیقی را داراست؛ نمیر امانی بودن ید 

حبس در زمان اعمال ح  حبس و نیز تکلیف 

لرف مقاب  نسبت به هزینه های نگهداری مورد 
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در مقایسه با عقد رهن که قبض یکی از ارکان تحق  

آن می باشد و می بایست با رگایت وثیقه گذار به 

وثیقه گیرنده من قد گردد، چنین امری در ح  حبس 

ت نمی تواند وجود داشته باشد، لکن می تواند تح

بدون داشتن ح  عینی تب ی، « ح  حبس»مقرره 

برای جبران خسارت و یا خودداری لرف مقاب  از 

 ایفای ت هد مالی مورد استفاده قرار گیرد.

، ح  حبس، به جهت آن که اعمال ح  حبس

 اعمال ح  قانونی است.

تواند مانر تصرف در حقوق ایران، ح  حبس نمی 

در مال محبوس گردد؛ به این م نا که وی  مالک

، تواند آن را بفروشد یا به دیگری منتق  نمایدمی

لکن به عنوان یکی از مصادی  عقود وثیقه ای به 

 رود. شمار نمی

تواند مانر در حقوق انگلیس، ح  حبس می 

تصرف مالک در مال محبوس گردد. لذا 

مقرراتی که در حقوق انگلیس در خصوو 

م و دیگر ابزارهای مالی وجود دارد، حبس سها

در حقوق ایران تحت عنوان یکی از مصادی  

وثیقه، به رسمیت شناخته نشده است. همچنین 

در حقوق انگلیس نسبت به سهام شرکت های 

 سهامی، ح  حبس شناخته شده است.

 ایران یشرط ذخیره مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوق -6 

 حقوق انگلیس حقوق ایران شروط     

 وجود دارد وجود ندارد شرط ذخیره مالکیت

 وجود دارد وجود دارد )خیار تفلیس( شرط حفظ مالکیت

 وجود دارد وجود ندارد شرط حساب جاری

 وجود دارد وجود ندارد  شرط استمرار حفظ مالکیت
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 نتیجه 

در پرتو تاسیس حقوقی وثیقه، وثیقه گذاری در عرصه تجارت و صن ت نقش مهمی را در جوامر      

ایفاء می کند، به گونه ای که ت داد زیادی از ااراد جام ه را تحت عناوین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده در 

مر را اراهو می خود جای داده است و با جذب سرمایه های سرمایه داران، موجبات رشد و ترقی جوا

نماید. به نمر می رسد اگر ماهیت حقوقی توثی  برخی اموال غیرمادی و داراىی های آینده را نتوان در 

جایگاه مناسبی برای توثی  اموال مزبور است. به هر « عقد وثیقه»قالب عقود توثیقی توصیف نمود، 

اید موجب عدم تحق  عقد وثیقه ای ترتیب، بدون قبض ایجاد وثیقه مشک  است، لیکن اشکال نامبرده نب

در قلمرو حقوق تجارت باشد؛ زیرا در عقودی مانند بیر که ثمره آن تسلیو مورد م امله است، عدم 

تسلیو، موجب بطالن عقد نمی شود و یا اراتر از آن در عقود عاریه و ودی ه که از عقود رگایی هستند 

عقود مذکور بدون قبض مال، مشک  و بلکه  تسلیو مال موگوع عقد، شرط نیست؛ درحالی که تصور

در حقوق انگلیس وگ یت وثیقه متفاوت از حقوق ایران است. اگرچه مشابهت هاىی غیرم قول است. 

داشته که در متن مقاله به آن ها اشاره نمودیو اما تفاوت های آن نیز مورد اشاره واقر شد و این گونه به 

استفاده از تفاسیر مطتلف بتوان توثی  تمام اموال مادی و نمر رسید که در حقوق ایران اگرچه با 

غیرمادی را مورد پذیرن قرار داد، ولی به منمور اجتناب از برداشت های متشتت حقوقدانان و محاکو 

قضاىی، با توجه به شرایت و احکام متفاوتی که در خصوو وثای  تجاری در مقایسه با وثای  مدنی 

حقوق تجارت با اقدامات تقنینی و اجراىی الزم، صریحاً توثی  اموال استنتاج و استطراج شد، در 

غیرمادی و آتی در قالب قراردادی متمایز از عقد رهن پیش بینی گردد، تا گمن همسو کردن با موگر 

نمام های حقوقی دیگر نمیر آن چه در حقوق انگلیس مورد مطال ه قرار گرات، حجو گسترده ای از 

 از امکانات و قابلیت توثی  محروم نگردند.   اموال و داراىی ها 
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