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اسناد تجاری به رغم رویة معمو تجار و بانکها خالی از مالکل نعوده و نمیباشاد .آنچاه صاحت
ظهرنویسی به عنوا وثیقه را در اسناد تجاری با مالکل مواجه ساخته تحلیل آ در قالب عقد رهان
است .به موجب قانو مدنی و به تععیت از آرای مالهور ققهای امامیه الزاماتی برای عقد رهن مقرر
شده است .بر اساس ماده  777قانو مدنی«:ما مرهو باید عین معین باشد و رهان دیان و منفعات
باطل است» ضمن اینکه به موجب ماده  77ما مرهو باید به قعض داده شود.
رچه ممکن است در توجیه ماده 777قانو مدنی از لحااظ منطقای و تحلیال حقاوقی دالیال
قراوانی عنوا نمود؛ اما در شرایط اقتصادی امروز داراییهای اعتعاری کاه نموناة باارز آ طلاب و
منفعت است داراییهای مادی را تحت الالعاع قرار داده و معلوم نیست که مطالعاات یاک تااجر از
مالتریا خود از اموا منقو و غیر منقولی که این تااجر دارد بارای وثیقاه اذارد کام ارزشتار
باشد (نصیری : 12

) و باید فت ا رچه تأسیس حقوقی رهن در قانو مدنی پاساگگوی شارایط

اقتصادی خود بوده است لایکن باا عنایات باه ضاروریات و مقتضایات اقتصاادی و عارف و رویاة
بازر انی و بانکها ،دیگر با شرایط حا حاضر مطابقت ندارد .و در عمال باناکهاا ،مؤسساات و
نهادهای مالی و اعتعاری را با چالشهای جدی مواجه سااخته اسات و ساعب شاده اسات کاه آنهاا
رویههاای متفااوتی را بارای اعطاای تساهیالت در پایش رقتاه و باه اساتناد برخای آیاینناماههاا،
دستورالعملها ،و حتی قوانین  ،الزامات قانو مدنی معنی بر لزوم قعض رهیناه و نیاز ضارورت عاین
معین بود ما مر هو نادیده رقته شده و رهن بسیاری از اموا غیرمادی به رسمیت شناخته شاده
است که این امر توثی طلب را نیز دربرمی یرد و متقاضی دریاقات تساهیالت مایتواناد مطالعاات
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

خود را در مقابل دریاقت تسهیالت به بانک مربوط به وثیقه ذارد .لذا نظر باه اینکاه عقاد رهان
موجب اطمینا دائن و وسیلة کسب اعتعار مدیو در روابط تجاری است ضروری است تا ماوانعی
را که بر سر راه توسل هر چه بیالتر به این عقد اسات ،از باین بارده و راه را بارای رواج آ هماوار
سازیم یکی از این موانع این است که قانو مدنی رهن دین را باطل میداند.

مبحث اول :مفهوم و پیشینه توثیق اسناد تجاری
به منظور تعیین مفهوم توثی اسناد تجاری در بدو امر شایسته است به بررسی مفهوم لغوی توثیا و
نیز مفهوم اسناد تجاری پرداخته و در نهایت مفهوم و پیالینه توثی اسناد تجاری را بیا نماییم.
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مفهوم لغوی توثیق
توثی در لغت به معنای استمرار و محکم کرد و همچنین اطمینا کرد اسات .چناا کاه وقتای
فته میشود وَثَ َ االمر؛ یعنی آ کار را استوار و محکم کرد یا هنگامی که فته مایشاود «وَثَقَاه»
یعنی او را قابل اعتماد معرقی نمود .توثی در نظام حقوقی ما جایگاهی روشن به عنوا یاک عقاد
خاص ندارد و غالعاً به عنوا نامی برای مجموعهای از عقود یا نتیجة عقود خاصی معرقی می اردد
(انصاری و ذوالفقااری  .) : 13بیالتر صاحعنظرا حقوقی تفاوتی بین وثیقاه و رهان قائال نالادهاناد و
توثی اسناد تجاری را در قالب عقد رهن تحلیل نموده اند در حقوا ایرا عقودی را که به موجاب
آ ما مدیو وثیقه طلب قرار می یرد رهان ماینامناد (کاتوزیاا  .)734 : 178در حاالی کاه برخای
معتقدند که نعاید میا عقد رهن و توثی قائل به اتحاد شد .وثیقهای که در تعریف رهان از آ یااد
میشود هما نتیجة قرارداد مزبور است که مترادف با مفهوم استحکام اجارای تعهادات قاراردادی
است در حالی که قرارداد وثیقهای ،عقدی است که مانند رهن میتواند باه نتیجاة اطمیناا بگالای
منجر شود و یکی از قالبهای ایجاد توثی باشد (انصاری و ذوالفقاری  .) 1 : 13در هار حاا باه نظار
میرسد وثیقه دارای مفهومی عام است و رهن نوع خاصی از آ است و به ععارت دیگر هر رهنای
وثیقه است ولی هر وثیقهای را نمیتوا رهن دانست.

قانو تجارت ایرا تعریفی از اسناد تجاری ،با این عنوا ارائه نداده و تنها به ذکر موارد و مصادی
اسناد تجاری ،نظیر :سفته ،برات ،چک و . . .کفایت کرده است (اسکینی .)2 : 182این مسأله سعب
اختالف حقوقدانا در تعریف این اسناد شده است.
به نظر میرسد این اسناد در معنای خاص به اسنادی اطالا میشود که در قانو تجارت دارای
عناوا

خاصاای ،ماننااد :چااک ،سافته ،سااند در وجااه حاماال و جاازو اینهاا هسااتند (جعفااری لنگاارودی

 .)147: 17جایگزین و نمایندة وجه نقد ،و معرف طلعی به سررسید کوتااه مادت و عرقااً کمتار از
یک سا هستند (ساتوده تهرانای  1: 181؛ صاقری ) 2 : 181و حقاوا تجاارت ایان اساناد را باه منظاور
تسهیل در ردش ثروت و رقع مالکالت انتقا طلب ،به وجود آورده تا تأمین بیالتری به دارنادة
(عرقانی .)2 : 181اسناد تجاری در معنای عام خود عالوه بر اسناد تجاری در معناای خااص ،شاامل

( س)

آ اعطا نماید این سند به آسانی قابل انتقا بوده و تالریفات حقوا مدنی در آ رعایت نمی ردد
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کلیة اسناد نیز میشوند (اساکینی . )2 : 182که در مراودات بازر انی داخلی و باینالمللای مهامتارین
نقش را ایفا میکنند (نصیری  .) 38: 18این اسناد شامل برات ،سفته ،چاک ،اوراا قرضاه ،اساناد
خزانااه ،قعااوب انعارهااای عمااومی ،سااهام شاارکتهااای تجاااری ،بارنامااههااای حماال و نقاال،
اعتعارنامههای بانکی و غیره میباشد .اسناد تجااری باه معنای خااص ،در اکظار نظاامهاای مگتلاف
حقوقی ،تعریف ،مفهوم ،اوصاف و ویژ ی های خود را دارند و به این معنی ،حساب نظاامهاای
مگتلف حقوقی ،اقراد و مصادی معنی را در بر می یرناد در حقاوا تجاارت ماا ،بارات ،سافته،
چک از مصادی

اسناد تجاری به مفهوم خاص هستند (اخالقی .) : 148

مفهوم توثیق در اسناد تجاری
حقوقدانا  ،اصطالح توثی اسناد تجاری را در «ظهرنویسی برای وثیقه» به کار میبرند .ظهرنویسای
برای وثیقه یک روش بارای رهان اساناد تجااری اسات و در قاوانین تجااری بسایاری از کالاورها
مقررات مالگصی دارد .این نهاد حقاوقی در مااده  3قاانو متحدالالاکل وناو پایشبینای شاده و
کالورهای زیادی این واوة حقوقی را از قانو مذکور اتگااذ کاردهاناد؛ بناابراین مایتاوا

فات

«توثی تجاری» یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شگصی سند تجاری را نزد باناک،
تاجر یا شگص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی ،تعهد حسن انجام کار و کساب
اعتعار به وثیقه و رهن می ذارد تا ا ر وثیقه ذار و راهن تعهد خود را انجاام ندهاد ،وثیقاه یار و
مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقة انجام تعهد نزد اوست ،وصو و طلاب خاود را
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

از آ

برداشت کند (باقری اصل و دیگرا .)2 : 188

پیشینه تاریخی توثیق اسناد تجاری
اسناد تجاری در مفهوم خاص طی دورا نسعتاً طوالنی ،با توجه باه نیازهاای خااص ساودا را و
بازر انا به وجود آمده اند به منظور پیالگیری از مگاطرات احتمالی حمل و نقل پو های قلازی و
کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین در پارهای از موارد و امکا نقل و انتقا از مکاانی باه مکاا
دیگر و یا از کالوری به کالور دیگر ،این اسناد شکل رقته ،به تدریج دچار تحوالت ،اوصااف
و ویژ یهایی شده و در نتیجه به درجة قعلی از تکامل رسیدهاند .به ععارت دیگر هدف در مرحلة
نگست ،ایجاد «وسیله» یا «ابزاری» بوده است کاه نقاش پاو را ایفااد کناد و قادرت ابرائای آ را
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داشته باشد .بازر انا علی االصو از اسنادی که نقل و انتقا آنها تابع تالریفات سنگین باشاد ،در
پرداختها و دریاقتهای خود استفاده نمیکنند.
ظهرنویسی به منظور تأمین همین هدف به وجود آمده است سابقه ظهرنویسی در ایتالیا باه قار
شانزدهم میالدی می رسد و در قرانساه باه موجاب قرماا  471باه رسامیت شاناخته شاد و چاو
پاسگگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح ستردهای رواج یاقت و به عنوا یاک نهااد و ابازار
قانونی به کار رقته شد و تجار را از تالریفات انتقا طلب به شکل و کیفیتی که در قلمارو حقاوا
مدنی متداو بوده بینیاز ساخت .با تحوالت تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ،ظهرنویسی نیز
تحوالتی یاقت و انواع مگتلف را دربر رقت .هدف از ظهرنویسی به عنوا وثیقاه ایان اسات کاه
دارندة اسناد تجاری با اخذ معلغی از مؤسسات اعتعاری مظل بانکها به عنوا وام یا اعتعار یا عناوین
دیگر ،تسهیالت الزم معامالت تجاری خود را قراهم آورد.
با توسعة روزاقزو تجارت بینالمللی ردش اسناد تجاری و توثی آنها در صاحنة باینالمللای
سترش چالمگیری یاقت .و از محدودة مرزهای یک کالور ذشت و مالکالتی را هم از جهات
شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر باروز تعارضاات قاوانین باه منصاة ظهاور رسااند و موجاب شاد
حقوقدانا کالورهای مگتلف در جستجوی راهحلهایی برآیناد .اولاین تاالشهاا در اواساط قار
حاکم بر اسناد تجاری را نمایند ا دولت اینکلین در نمایالگاه جهانی لند ارائه نمودناد کاه ایان
طرح عقیم ماند .در سا

 3در الهه ،کنوانسیو یا پیمانی باه امضااد رساید کاه هادف آ وارد

کرد مقررات متحدالالکل در نظام حقوا داخلی آنها بود که الهامبگش کنوانسیو وناو ردیاد.
و باالخره در  7ووئن  311پیما مربوط به قانو متحدالالکل راجع به برات و سفته تنظایم یاقات.
و نهایتاً مادة  3قانو وارد در قلمرو حقوا کالورهای عضو پیما ونو

ردید (اخالقی .) -8 : 148

مبحث دوم :وضعیت حقوقی رهن دین (طلب) از دیدگاه حقوق مدنی
با عنایت به اینکه در قانو تجارت در معحث راجع به ظهرنویسی ،توثی اسناد تجااری باه ساکوت
بر زار شده است ،وثیقه نهاد اسناد تجاری معموالً در قالب عقد رهن تحلیل میشاودکه ایان امار
صحت ظهر نویسی به عنوا وثیقه را در اسناد تجاری با مالکل مواجه سااخته اسات .چارا کاه بار

( س)

اساس ماده  777قانو مدنی ما مرهو باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل اسات ایان
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ماده که صریحاً حکم به بطال رهن دین (طلب) نموده از نظریة مالهور ققهی در ایان باا تععیات
نموده است؛ زیرا در ققه بین بطال رهن دین و مسألة قعض عین مرهوناه رابطاة تنگااتنگی وجاود
دارد از این جهت که اکظریت ققها برای اثعات اینکه رهن دین باطل است به ویژه بر این نکته تأکید
کردهاند که قعض در صحت یا لزوم رهن شرط است و این قعض در خصوص دین ممکان نیسات.
اما صرفنظر از اینکه اصل شرطیت قعض در اعتعار عقد رهن به شدت مورد تردیاد اسات ،ابتناای
نظریة بطال رهن دین بر نظریة اشتراط قعض نیز مورد انتقادات جدی قرار رقته اسات .از ایان رو
شایسته است پس از بررسی مفهوم رهن دین (طلب) اثر قعض را در عقد رهان ماورد بررسای قارار
دهیم.
مفهوم رهن دین (طلب)
رهن دین (طلب) عقدی است که به موجب آ بدهکار طلعی را که از دیگاری دارد وثیقاة بادهی
خود قرار میدهد تا چنا نچه در موعد مقرر دینش را نپردازد ،طلعکار بتواند طلب خاود را از محال
رهینه استیفا کند .بنابراین ،آنچه موضوع عقد رهن قرار رقته «طلب» است نه دین .با این توضیح
که ققهای امامیه دین را مالی کلی دانستند که به سععی در ذمة یاک شگصای بارای شاگص دیگار
ثابت است .سعب ثعوت دین در ذمه ،اهی از امور اختیاری مانند قرب ،بیع در سالم یاا ثمان در
نسیه و اهی از امور قهری مانند موارد ضما

است (امام خمینی

 7ج و .)212 :

رهن ابتدایی و رهن بدلی دین
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

برخی از شارحین قانو مدنی بین زمانی که طلب به صورت ابتدایی در رهان قارار رقتاه باشاد و
زمانی که طلب به عنوا بد رهن دیگر ،مورد رهن قرار داده شده باشد تفاوت قائل شادهاناد؛ باه
طوری که یکی از نویسند ا حقوا مدنی با استفاده از مادة  73قانو مادنی کاه مقارر مایدارد:
«ا ر عین مرهونه به واسطة عمل خود راهن یا شگص دیگری تلف شود باید تلف کننده بد آ را
بدهد و بد مزبور رهن خواهد بود ».اظهار میدارد ر چه از ابتدا رهن دین و منفعت باطال اسات
ولی ا ر بعد از عقد رهن به علتی از علل قانونی ،رهینه معدَّ شد و به عناوا جعارا تلاف رهیناه،
عین کلی یا منفعت یا وجه نقد رقته شد اشکالی ندارد که هما بد

جایگزین رهینه باشد (جعفری

لنگارودی  )43 : 178اما به نظر میرسد مادة مذکور چنین صراحتی نداشته باشاد و نتواناد مستمساکی
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برای جواز رهن بدلی دین یا منفعت باشد؛ زیرا رچه مادة مذکور از حیاث ویژ ایهاای باد باه
رهن داده شده ساکت است ولی این سکوت بر این امر داللت ندارد که هر نوع مالی مایتواناد باه
عنوا بد در رهن مرتهن قرار یرد و سایر مواد قانو مدنی به ویژه ماده  777باید در تفسیر ماده
 73مدّ نظر قرار یرد .باید فت رهن دین (طلب) ،خواه ابتدایی و خواه بدلی ،بر اسااس قاانو
مدنی باطل است (کریمی 1 : 174ا ).

موضع گیری دکترین درقبال رهن طلب
 .برخی از حقوقدانا معتقدند که با تأمل در معانی حقوقی ماده  777قاانو مادنی و نیاز دقات در
مقررات قانو تجارت میتوا ماادة موصاوف را از عاداد قواعاد مرباوط باه نظام عماومی خاارج
دانست هرچند در ظاهر این ماده ،ععاراتی نظیر «باید» و «باطل است» به کاار رقتاه ا کاه قانونگاذار
معموالً برای بیا قواعد آمره از آنها استفاده میکند؛ اما به نظر میرسد میتوا در تحلیل این مااده
از چارچو ععارات ظاهری خارج شد .ایالا در تأیید ایان نظار ایان طاور اساتدال نمودناد کاه
قانونگذار در مواد 7

و2

الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانو تجاارت مصاو  177توثیا

سهام با نام شرکت های سهامی را اجازه داده است در حالی که مسلماً سهام با نام را نمیتاوا عاین
 777قانو مدنی تلقی شود؛ زیرا به طور منطقی ا ر قانونگذار رعایت حکمی را چنا برای نظم و
منفعت جامعه مهم بداند که در زمرة قواعد آمده و تگلف ناپذیر قلمداد کند خود نیاز بادا پایعناد
بوده و در جای دیگر از آ عدو

نمینمود (شهعازی نیا .) 1: 184

.در نظری دیگر و در توجیه واوه عین در مادة  777آمده است :اصل ،وجود ما است کاه در
مقابل دین و منفعت قرار می یرد؛ نه وجود مادی و خارجی داشتن؛ به ععارت دیگر اهی عاین را
به معنای وجود مادی به کارمیبریم که در این مفهاوم عاین در مقابال اشایای غیرماادی نظیار حا
اختراع قرار می یرد؛ اما اهی عین را در مقابل منفعت ما به کار میبریم که منظور ،اصال خاود
ما است .این اشتعاه در واقع ناشی از مالترك لفظی بود واوة عین است .عین در اینجا به مفهاوم
«اصل» ما است در مقابل منفعت آ نه به معنای خارجی بود ما و تعایّن داشاتن آ  .باه مارور
زما به لحاظ این اشتراك لفظی ،مفهوم او این واوه جای خود را به مفهوم دوم داده است شاعیه

( س)

این اتفاا در بحث وقف نیز روی داده؛ بنابراین همچنا که از ععاارات مااده  777برمایآیاد و در

توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران با رويكردي بر نظر امام خميني

معین به حسا آورد مواد مذکور نیز میتواند قرینهای دا بر اعراب قانونگذار از آمره بود ماده
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این ماده رهن عین در مقابل رهن دین و منفعت قرار رقته است باید واوة عاین را باه معناای اصال
ما تفسیر کرد وجود مادی و خارجی داشتن (کریمی و معین اساالم  .)1 8 : 187در مقابال ایان نظریاه
برخی این طور استدال نمودهاندکه ا ر واوة عین ،داللت بر ما دارد بایاد منفعات و دیان را نیاز
دربر یرد .چرا که در ما بود این دو تردیدی نیست باید توجه داشت که مادة مزبور متوجه ایان
نکته است که منفعت و دین نمیتوانند مرهونه باشند و آ نیز به دلیل اشاکاالتی اسات کاه ممکان
است در بحث قعض آنها و یا موارد دیگر رخ دهد (انصاری و ذوالفقاری .) : 13

 .1برخی از نویسند ا حقوا مدنی نیز معتقدند حکم مادة  777قانو مدنی ،دیو (مطالعات)
خاص را دربرنمی یرد؛ زیرا سند معرف این مطالعات ارزش معادلاهای مساتقل داشاته و باا قاعض و
اقعاب آنها نقل و انتقا صورت می یرد .از این جملاه اسات اساکناس ،اساناد در وجاه حامال و
سهام بینام شرکتها با ارزش موضوع این اموا «چنا با عین سند مگلوط شده که انتقا و قاعض
اسناد به منزلة انتقا و قعض اموا موضوع آنهاست» (کاتوزیاا  .)271: 178همچناین فتاه شاده کاه
استعما عین معین در خصوص تمعر پست ،سهام شرکتهاا ،دساتور پرداخاتهاا و اساناد خزاناه
اشکالی ندارد (جعفری لنگرودی .)43، 1 : 178

 .7مرحوم عد در شرح مادة  777ا.م .این طور بیا نمودهاند:
اوالً :حکم مزبور نتیجة لزوم قعض ما مرهو است اعم از اینکه قعض آ شارط صاحت عقاد
باشد یا لزوم و یا شرط تحق آ و چو علیالظاهر دین یا منفعت ،ماا معینای نیسات کاه وجاود
خارجی داشته باشد و حساً قابل قعض تلقی ردد ،لذا عقد رهنی کاه ماورد آ چناین ماالی باشاد
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

نمی تواند به نحو صحت یا لزوم منعقد ردد .لیکن بدیهی است که ا ر برای دیو و مناقع امکاا
قعض را بتوا قائل شد چنانکه تصور آ محاا نیسات در ایان صاورت دالیال مزباور قاواالعااده
ضعیف و بلکه کالعدم خواهد بود.
ثانیاً :در صورت قعو صحت رهن نسعت به دیان ،مقصاودی کاه مارتهن از انعقااد عقاد رهان
داشت به عمل نگواهد آمد .چه مقصود مرتهن تحصیل وثیقه و داشاتن حا عینای باوده اسات تاا
بتواند طلب خود را مرجحاً بدهکار طلعکار دیگر راهن از ما مرهو استیفا کند ا رچه ما مزباور
در ید غیر باشد و ا ر مورد رهن دین باشد مرتهن به مقصود خود نائل نگواهد شد؛ زیارا کاه دیان
وجود خارجی محسوس نداشته و در این صورت وثیقه حاصله به نفع مرتهن محکمتار از وثیقاهای
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که در نتیجة عقد ضما حاصل می شود نگواهد بود و ا ر کسی که مدین راهن بوده و دیان او باه
رهن داده میشود معسر ردد طلب مرتهن بالوثیقه خواهد ماند.
ثالظاً :در عقد رهن باید حتی المقدور طوری باشد که اشگاص ثالث بتوانناد از حقای کاه بارای
مرتهن نسعت به ما مرهو حاصل شده است اطالع پیدا نمایند تا دیگر به اعتعار آ ماا باا راهان
معامله نکنند برای تأمین همین نکته نه قانو قرانسه نه ققط قعض ما مرهو بلکه استمرار قعض هم
شرط بقای ح رجحا

مرتهن است (عد

.)787-788 : 17

 .2یکی از نویسند ا ا.م در راستای مادة 777ا .م بیا داشتند :کسی کاه طلعای را از کسای
دارد و در ذمه او هست که باید پرداخت کند نمیتواند آ دین را وثیقة بادهکار خاود قارار دهاد
چرا که شرط تحق عقد رهن قعض است و طلعکار نمیتواند طلب را که بر ذماة مادیو اسات باه
قعض مرتهن بدهد اما میتواند ح خود را به طور شرطی و با ح اساترداد باه مارتهن انتقاا دهاد
(مدنی  182ج .) 83: 2

نقش قبض در عقد رهن
از دیگر الزاماتی که در قانو مدنی به تععیت ازآرای مالهور ققهای امامیه برای عقد رهن مقرر شده
تصرف کسی که بین طرقین معین می اردد داده شاود ولای اساتمرار قاعض شارط صاحت معاملاه
نیست».
امام خمینی در خصوص معنای قعض میقرمایند:
در معامالت و ابوا ققهی هر جا که بحث قعض مطرح شده معنای حقیقی و لغوی آ منظاور
و مراد نیست بلکه معنای عرقی که هما استیالد بر شیداست مورد نظر می باشد؛ لذا تحق معناای
عرقی و اعتعار عقالیی قعض که هما استیالد است در تحق آ معتعر اسات .بادو آنکاه ضامیمة
تصرف خارجی ضروری باشد .مفهوم «قعض و اقعاب» همانند «وجود و ایجااد»کاه باا هام مالزماه
دارند نیست؛ زیرا تحق یکی بدو

دیگری ممکن است (امامخمینی  173ج .)221-22 : 2

توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران با رويكردي بر نظر امام خميني

ضرورت قعض رهینه است به موجب ماده  77این قانو «ما مرهو بایاد باه قاعض مارتهن یاا باه

( س)
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دیدگاههای فقهای امامیه در خصوص نقش قبض در رهن

در ققه امامیه در خصوص نقش و تأثیر قعض رهینه در عقد رهن اقوا وآرای ققهاا بسایار متفااوت
است اختالف عقاید در این موضوع تا بدا حد است که بعضی از ققها بر شرطیت قعض در صحت
عقد رهن دعوی اجماع کردهاند (طعاطعایی  7 3ج .)28 :8

دیدگاه های مطروحه در خصوص نقش قبض در عقد رهن

دیدگاه اول :نقش قعض در حقیقت و ماهیت عقد رهن او
برخی از ققها ،قعض عین مرهونه را شرط صحت عقد رهن دانسته و صرف ایجا و قعو را بدو
قعض منالأ اثر نمیدانناد (طعاطعاایی  7 3ج 28 :8؛ اماام خمینای  173ج 78:؛ شاهید او  7: 7 7؛

تحق

موسوی بجنوردی  7 3ج  .) 2:4قائلین به این دید اه به مفهوم وصف در آیه «وَ إِ ْ کُنْتُمْ عَلا سَافَر وَ
لَمْ تَجِدُوا کاتِعاً قَرِها ٌ مَقْعُوضَة » (بقاره( ) 81:طعاطعاایی  7 3ج 28 :8؛ شاهید او  7 7ج  ،)181 :1حادیث
منسو

به امام محمد باقر «ال رهن اال مقعوضاً» (حرعاملی  7 7ج

 ) 181 :و دلیل اجماع (طعرسی 7 2

ج  ) 1 7:استناد میکنند.
در مقابل برخی دیگر از ققها با خدشه بر این ادله بیا آیة مزبور را به ویژه با توجه به سیاا آیة
قعل ارشادی دانسته (حساینیروحاانی 7 7ج23: 1؛ محقا کرکای  718ج )31-32: 2و آ را دلیال خطاا
تلقاای کااردهانااد (عالمااه حلاای  )711: 7 1و ایاان نظاار را دارنااد کااه مفهااوم وصااف حجیاات ناادارد
(شهیدثانی 7 3ج  )24: 7ضمن آنکاه حادیث مزباور را از حیاث ساند ضاعیف دانساته (حساینیروحاانی
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

 7 7ج 23: 1؛ مقاادس اردبیلاای  7ج  ) 17 :3و در مااورد اجماااع نیااز باار ایاان عقیاادهاندکااه بااا وجااود
دید اههای مگتلف در خصوص نقش قعض در عقد رهن وجهی برای استناد به دلیل اجمااع بااقی
نمیماند.
دیدگاه دوم  :نقش قعض در لزوم عقد رهن
بنا بر این دید اه قعض شرط لزوم عقد رهن است اما قعض شارط تحقا ناام رهان یاا درساتی
(صحت) آ به شمار نمی رود بنابراین عقد رهن پیش از قعض نیاز صاحیح اسات و آثاار و احکاام
مربوط به آ نیز بر آ مترتب می ردد اما عقد از طرف راهن و مارتهن جاایز اسات و زماانی ایان
عقد الزم میشود که مرتهن در عین مرهونه تصرف کند و قعض تحقا
عاملی غروی بی تا ج .) 18 :2

یاباد (نجفای  711ج  33: 2؛
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دیدگاه سوم  :نقش قعض به عنوا آثار و احکام عقد رهن
بر اسا س این دید اه قعض هیچ دخالتی در درستی و لزوم رهان نادارد و از احکاام آ اسات،
این دید اه متعل به روهی از بزر ا ققها از جمله شیخ طوسی در یکای از دیاد اههاای معاین،
عالمه حلی و قرزندش قگر المحقیقن ،ابن ادریس ،محق کرکی،
طوسی

شهید ثانی و غیاره اسات (شایخ

 7ج  37 :؛ نجفی  711ج .)33 : 2

از نحوة انالای ماده  77قانو مدنی نیز چنین استنعاط میشود که مقصود از لزوم قاعض ماورد
رهن برای کامل ساختن عقد است و قانونگذار نظریة او را پذیرقته است.

مبحث سوم:توثیق اسناد تجاری در مفهوم عام و خاص
در این معحث به بررسی توثی اسناد تجاری در دو مفهوم خااص و عاام و همچناین موضاع یاری
دکترین در این خصوص پرداخته میشود.
الف) توثیق اسناد تجاری در مفهوم خاص
سند با ظهرنویسی تضمینی ،آ را در اختیار طلعکار قرار دهد تا در صورتی که در موعد معین دین
خود را پرداخات نکارد وی بتواناد از محال ماا مرهاو  ،طلاب خاود را اساتیفا کناد .ایان ناوع
ظهرنویسی با درج ععاراتی از قعیل«به عنوا وثیقه»« ،بابت تضمین»« ،برای رو» و هر ععاارتی کاه
مفید این معنی باشد صورت میپاذیرد .در غیار ایان صاورت ،ظهرنویسای وقا مااده  77قاانو
تجارت ،انتقالی تلقی خواهد شد .ماده  1قانو صدور چک امکا صادور چاک تضامینی بابات
انجام معامله یا تعهد را پیشبینی کرده است .در ظهرنویسی به عنوا وثیقه مظل وثیقه ذاری اموا
مادی ،اعم از منقو و غیرمنقو  ،مالکیت اسناد تغییری نمیکند .بنابراین ،دارنادة چناین ساندی
علی القاعده تمام حقوا ناشی از ظهرنویسی به استظنای ح ظهرنویسی برای انتقا را دارد و چنانچه
دارندة ساند آ را ظهرنویسای کناد ظهرنویسای وی حکام ظهرنویسای باه عناوا وکالات را دارد
(اخالقی7 : 148ا .)1از آنجا که ح داین به سند معین و حقوا متعل به آ محدود است میتوا آ
چنانچه دین پرداخت نالد مرتهن میتواند با اجارای ساند و از محال حقاوا و تضامینات مرباوط،

( س)

را ح عینی تععی دانست که در صورت ایفای دین ،باید سند مزبور عیناً به راهن مسترد شاود؛ اماا

توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران با رويكردي بر نظر امام خميني

منظور از توثی (رهن) اسناد تجاری در مفهوم خاص (برات ،سفته و چک) این اسات کاه دارنادة
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طلب خود را دریاقت کند (نیک قرجام  .) 7 : 13در بین حقوقدانا در خصوص توثیا ایان اساناد
اختالف نظر وجود دارد .عدهای رهن آ را باطل و راه حلهاای جاایگزینی پیالانهاد کاردهاناد و
عدهای نیز رهن آ را صحیح میدانند که در ذیل ،به طور جدا انه ،بررسی میشود.

ب) توثیق اسناد تجاری در مفهوم عام
اسناد تجاری در معنای عام کلمه ،اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی میباشاند و باه نحاوی از
انحاد در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می یرند مظل اسکناس ،برات ،چک ،اوراا قرضه ،سهام
شرکتهای تجاری ،قعوب انعارهای عمومی ،اسناد خزانه ،بارنامههای حمل و نقل ،اعتعارنامههای
بانکی و. . .

(ر.ك :اخالقی.) : 148

 .در خصوص ضمانت نامه هاای باانکی برخای باا ایان اساتدال کاه توثیا حقاوا ناشای از
ضمانتنامه در عرف بین المللی پذیرقته شده است و در حقوا ایرا نیاز علایرغام تصاریح قاانو
مدنی به لزوم عین معین بود ما مورد رهن با کمک قواعد حقوا تجارت و عرف و نیز با تحلیل
متفاوت مقررات قانو مدنی ،توثی آ

را قابل پذیرش دانستهاند (ر.ك :شهعازینیا.) 7 : 184

در هر حا باید فت ا ر بنا باشد توثی ضمانتنامه بانکی ،صرقاً در چارچو قاانو مادنی
تحلیل شود باید محکوم به بطال باشد.
 .توثی سهام نیز علیرغم اینکه در بسیاری از نظام های حقوقی امکا وثیقه اذارد ساهام
مورد شناسایی قرار رقتاه ،لکان ماواد  777و  77قاانو مادنی تردیادهایی را بار سار راه ساهام
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

شرکتهای سهامی ایجاد کرده است.
تعصره ماده  77قانو اجرای سیاستهای کلی اصل  77قانو اساسای صاراحتاً از تارهین ساهام
سگن فته و نیز در بند  7ماده  8و 7

الیحة اصالحی قسمتی از قانو تجاارت باه ساهام وثیقاه

مدیرا تصریح شده است .مطاب مقررات قانو مدنی باید دو شرط عاین معاین باود ماا ماورد
رهن و قابلیت قعض رعایت شود .در خصوص شرط نگست ،نظر به این که الیحه قاانو اصاالح
قسمتی از قانو تجارت  177به ماهیت حقوا سهم نپرداختاه و تنهاا باه تعریاف آ اکتفاا کارده،
دید اههایی متفاوت مطرح شده است .دید اهی که سهام را مالی مستقل و در زمرة اماوا عینای
قرار داده (باریکلو 4 : 182ا 1؛ تفرشی و سکوتی نسیمی21: 181؛ مصعاحی مقدم و دیگارا 71 : 188؛ سالطانی و
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اخوا هزاوه  ) 74 : 13زمانی قابل قعو است که منظور از عین در ماده  777قانو مدنی اصل وجاود
یرد دانسته شود نه وجود مادی و خارجی داشاتن (ر.ك :

کریمی و معین اسالم1 3 : 187ا .)1 8برخی از صاحبنظرا در تعیین ماهیت حقوقی سهام ،بین ساهام
با نام و بی ناام قائال باه تفکیاک شادهاناد (ر.ك  :الماسای 32 : 183؛ کاتوزیاا  .)27 : 178مطااب ایان
دید اه ،سهام بینام در حکم عین معین و سهام بانام در حکم سند طلب است.
در نهایت ،باید پذیرقته شود که امروزه اموا غیرمادی و غیرملموس از منظر همگا همردیف
با اموا ملموس و مادی قرار دارند.
در خصوص شرط دوم ،یعنی قابل قعض بود ما مورد رهن باید فت :با توجه باه هادف از
عقد رهن اا که توثی و ایجاد اطمینا برای طلعکار در خصوص وصو دین خود است اا باه نظار
میرسد وثیقه ذارد مالزمهای با سپرد و تسلیم ندارد .منظور از توثی  ،مصو نگاه داشتن ما
از نقل و انتقا است و برای تحق این امر الزم نیست حتماً ما به طاور قیزیکای باه مارتهن تسالیم
شود و هدف از قعض در معامالت ،استیالی عرضی بر مورد آ و در رهن محفوظ ماند آ برای
قروش احتمالی از سوی مرتهن است (ر.ك  :کاتوزیا 274: 178؛ کریمی و معین اسالم .)1 : 187در هار
حا  ،امکا پذیرش ترهین و توثی سهام ،مستلزم تفسیر موسع از دو شرط عین باود ماا ماورد
وثیقه داد اما به نظر میرسد با توجه به منع صریح رهن دین در قانو مدنی ،مالکل بتوا آ را در
قالب قرارداد غیرمعین،

صورت قانونی بگالید (کریمی.)17 : 174

 .1به اساتناد ماادة  4تصاویبناماه  432باه تااریخ

 171/4/مرباوط باه تأسایس انعارهاای

عمومی ،قعض رسید و برگ وثیقة انعارهای عمومی را میتوا توأم یا جدا انه از طری ظهرنویسی
منتقل نمود و انتقا برگ وثیقه ماانع انتقاا قاعض رساید کاه باا ظهرنویسای آ مالکیات کااال باه
منتقلالیه انتقا مییابد نیست.
برگ وثیقة انعار عمومی نوعی سفته محسو میشود که عالوه بار وعادة متعهاد باه پرداخات
معلغی معین در وجه یا به حواله کرد دارنده ،متضمن رهن مقعوب کاالی موجود در انعار عماومی
است(صقری.)7 3 : 187

توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران با رويكردي بر نظر امام خميني

رهن و قابلیت قعض آ است .برخی معتقدند با استناد به مادة  1قانو مدنی مایتاوا دیان را باه

( س)
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نظریة مخالفین توثیق اسناد تجارتی در مفهوم خاص

کسانی که اسناد براتی را صرقاً سند حاکی از دین تلقی میکنند و برای موضوع آ ارزش ماالی و
از نوع دین قائلند رهن آ را خالف ماده  777قانو مدنی میدانند؛ زیرا در این ماده رهان دیان و
منفعت باطل اعالمشده و به لزوم عین رهن بود ما مرهو تصریح شاده اسات .بار ایان اسااس،
قعض این اسناد هم قعض ما موضوع آنها به حسا نمیآیاد و در نتیجاه امکاا تحقا مااده 77
قانو مدنی وجود ندارد .مطاب این نظریه ،حتی ماا اعتعااری هام ،چاو عاین معاین باه حساا
نمیآید قابل رهن نیست .به عقیدة آنها در توثی برات ،در واقع راهن چیزی جز سند تجاری را در
تصرف مرتهن قرار نمیدهد .محل برات نزد برات یر است یا ممکن است هنوز در اختیار او قارار
نگرقته باشد .از طرقی خود ورقة برات نیز عین معین تلقی نمیشود تا بتوا آ را به رهن ذاشت.
ایالا در پاسخ به کسانی که به دلیل انگاشتن برات به ما اعتعاری ،رهان آ را صاحیح مایدانناد
بیا داشتهاند که ا ر قانونگذار در حین وضع ماده  77قانو تجارت به قابل رهان و وثیقاه باود
برات نظر داشت مسلماً آ را پیشبینی میکرد (اسکینی  17: 182ا .) 12برخی نیاز«اوراا تجااری باا
نام» را چو در نظر عرف بین سند و موضوع آنها یگانگی وجود ندارد در حکم سند طلب دانساته
و رهن آ را با توجه به لزوم عین معین بود ما مرهو

نپذیرقتهاند (ر.ك  :کاتوزیا .)27 : 18

ج) راه حلهای پیشنهادی دکترین در قبال ممنوعیت توثیق اسناد تجاری
راهکارهای دکترین به منظور ریز از آثار سود باطل دانستن چنین وثیقههایی به دلیال مغاایرت باا
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

الزامات مقرر در ماده  777قانو مدنی به شرح ذیل میباشد:
ـ پیشنهادهاي جایگزینی

 .معامله با ح

استرداد (کاتوزیا 274 : 18؛ صادقی لدره 72 : 142ا) 77؛

 .وکالت در وصو

یا تملک (امامی 183ج )7 1:؛

.1

ضمانت در پرداخت (کاتوزیا )277: 18؛

.7

وثیقه قراردادی (جعفری لنگرودی.)4 : 178

ـ پیشنهاد تفسیر موسع از مواد قانون مدنی (ر.ك  :کریمی و معین اساالم1 8 : 187؛ بااریکلو 4 : 182اا
) 1؛
ـ تفکیک رهن مدنی از رهن بازرگانی (ر.ك  :نصیری : 12

).
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 .۲نظریة قائلین به صحت توثیق (رهن) اسناد تجاری

طرقدارا تجویز رهن اسناد براتی ،آ را در حکم عین معین و جزد او منقو اعتعاری به حساا
آورده و چنین استدال کردهاند :ممکن است ایراد شود که مقنن در قسمت اخیار مااده  777قاانو
مدنی رهن دین و منفعت را صریحاً باطل ندانسته ،علیهذا ظهرنویسی برات به عنوا رهن ،مالك
قانونی ندارد ،لکن چو حقوا دارندة برات مانند سایر اوراا بهادار ناشی از سند است نه مادیو ؛
به عالوه به عقیده عموم علمای حقوا ایان قعیال اوراا در زمارة اوراا اعتعااری و یاک ناوع ماا
شمرده شده ،علیهذا برات ،دین یا منفعت نعوده و مالمو مقررات قسمت اخیار ماادة موصاوف
نمیباشد (حسینی تهرانی .) 18 : 147برخی حقوقدانا نیز با ایان اساتدال کاه «انتقاا ساند تجااری،
انتقا دین نیست؛ زیرا آ هنگام دیگر اختالقی میا برات و بر های که طع قواعاد قاانو مادنی
تنظیم میشود باقی نمیماند و درواقع ،انتقا برات ،انتقا سند و نه طلب به شمار مایآیاد ،یعنای
حقوا دارنده برات ناشی از سند و نه دین مذکور در آ است .پس برات ،عوب دیان باه عناوا
ما منقو غیرمادی ،در حکم عین سنتی به حسا میآید؛ اعم از این که در وجه حامال باشاد یاا
در وجه شگص معین ،رهن سند را قابل پذیرش دانستهاند (صقری 7: 187ا .) 4برخی نیز با تفکیک
اسناد بینام از بانام در مورد رهن اسکناس و اسناد در وجه حامل فتهاناد :در ایان ماورد قاوانین و
عرف ارزش موضوع آنها چنا با عین سند مگلوط شده اسات کاه انتقاا و قاعض اساناد باه منزلاة
انتقا و قعض اموا موضوع آنها است پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهان قارار
یرد همچنا

که موضوع بیع واقع میشود (کاتوزیا .)271: 178

مبحث چهارم :قوانین،آییننامهها و دستورالعملهای ناظر بر امور بانکی
به رغم الزامات قانو مدنی نظام بانکی کالور به منظور تسهیل اعطای تساهیالت باانکی و اقازایش
منابع مالی و معامالت اعتعاری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانکهاا در قالاب تصاویب برخای
دستورالعملها و مقررات ،رهن بسیاری از اموا غیرمادی به رسمیت شناخته شده است که این امر
توثی طلب را نیز دربرمی یرد و متقاضی دریاقت تسهیالت میتواناد مطالعاات خاود را در مقابال

( س)

دریاقت تسهیالت به بانک مربوط به وثیقه ذارد.

توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران با رويكردي بر نظر امام خميني

رویة قضایی پاسخ قاطعی ندارد ولی به نظر میرسد رهن اینگونه اسناد درست اسات؛ زیارا از دیاد
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الف) ماده واحدة قانون عدم الزام سپردن وثیقة ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر
مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال
بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب  0331/3/۲2مجلس شورای اسالمی

0

با بررسی مفاد این ماده واحده مالحظه میشود قانونگذار به دلیل تسهیل سرمایه ذاری ،باا عادو
از قیود مقرر در ماده  777قانو مدنی ،این وثای که میتواند اطمیناا در راساتای بر الات مناابع
بانک را موجب شود به رسمیت شناخته است.
ب) قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای
طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
قانونگااذار در تاااریخ  184/7/2بااه موجااب «قااانو تسااهیل اعطااای تسااهیالت بااانکی و کاااهش
هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اقزایش منابع مالی و کاارآیی باناکهاا» باا
توجه به نیازمندی های جامعه و اقتضائات تجارت نوین بار خاالف قیاود مقارر در قاانو مادنی باه
صراحت رهینهای را به رسمیت شناخت که وجود خارجی نداشت .درواقاع ،رهیناه دارایای آتای
بدهکار است .مادة یک قانو تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینههاای طارح و تساریع
در اجرای طرحهای تولیدی و اقزایش منابع مالی و کارآیی بانکها« :به منظاور تساریع ،تساهیل و
تقویت سرمایه ذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کاال یا خدمت) دریاقت وثیقه خاارج از ارزش
دارایی و عواید آتی طرح ،از یرند ا تسهیالت ،که تاوا مجاری و توجیاه اقتصاادی ،قنای و

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

 .به موجب ماده واحدة مذکور بانکها ،دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظف شدهاناد باه منظاور
تضمین بازپرداخت اعتعارات خود نسعت به اخذ وثای ذیل اقدام و بدو رضایت یرنادة اعتعاار از اخاذ وسایلة ملکای
خارج از طرح خودداری کنند.
 در طرح های تولیدی :رهن رقتن اصل طرح ،اسناد زراعی ،ضمانتناماههاای زنجیارهای اشاگاص معتعار یاا اهاالیروستا ،به ویژه در طرحهای کالاورزی امور دام و صنایع روستایی ،چک یا سفته با ظهرنویسی ضاامن معتعار ،ذینفاع
شد در قراردادهای الزم االجرا ،اسناد اوراا بهادار و مالارکت ،تضمین مؤسسات و شرکتهای معتعر یا پذیرقته شده
در بورس . . . ،یا ترکیعی از وثای قوا و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که میتواند تضمین بر الات مناابع باناک
را موجب شود.
 درطرحهای صادراتی :بیمهنامه یا ضمانتنامة اعتعاری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و . . .بانکها نیاز موظافشدهاند بدو قید و شرط و به صرف اعالم کتعی صادرکننده وثای یاد شده را تضمین کنند.
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مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممناوع اسات .» . . .باه
صراحت رهینه برای اعطای تسهیالت بانکی در راستای اجرای طرحهای تولیدی را صرقاً از محال
ارزش دارایی و عواید آتی طرح تولیدی مقرر کرده است .رهینهای کاه در زماا اخاذ تساهیالت
اصالً در عالم واقع وجود نداشته ،حتی در آینده نیز حصو آ محتمل است .به نظر میرسد ایان
قسم رهینه را بتوا با وثیقة شناور ،که مورد پذیرش برخی نظامهای حقوقی دنیا است مقایسه کارد
و به وجوه اشتراکی دست یاقت.
وثیقة شناور از جمله ابداعات نظام حقوقی انگلستا بود که به تدریج در بسایاری از نظاامهاای
حقوقی جها نفوذ یاقت .این قسم از وثیقه اغلب نسعت به داراییهایی کاربرد دارد که ارزش آنها
تابع تغییرات بازار است مانند سهام شرکتها .با وجود این ،ایجاد چنین وثیقهای ،به ویژه نسعت به
تجهیزات ،موجودی انعار و دریاقتهای ناخالص پیالنهاد میشود .با وجود آنکه ایان نهااد ناوعی
ح وثیقه قوری را نسعت به اموا حا و آیندة بدهکار ایجاد میکند ،به موجب قراردادی به ایان
شگص اختیار تنظیم و ترتیب داراییها و انتقا آنها در جریا عادی تجارت اعطا میشاود .چناین
اختیاری تا زمانی به قوت خود باقی است که تجارت یا قعالیت بدهکار جریا عاادی خاود را طای
کند (عیسائی تفرشی و دیگرا .) 34: 183

عین معین بود ما مورد رهان و ضارورت باه قاعض داد آ قاصاله رقتاه و باا تساهیل اعطاای
تسهیالت ،راه را بر روی سیل مالاتاقا در عرصاة تجاارت و سارمایه اذاری هماوار سااخته و در
نهایت به ارتقای وضعیت اقتصادی منجر شده است ،لکن این قانو از جهات بسیاری مجمل باوده
و در مقایسه با نهاد وثیقة شناور پذیرقته شده در سایر نظامهای حقوقی که دارای ساختاری منساجم
و همهجانعه میباشند ،نقصهای قراوا دارد.
ج)آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری
اسالمی ایران
به موجب مادة  4آیاین ناماه اجرایای عملیاات پاولی و باانکی در منااط آزاد تجااری  -صانعتی
جمهوری اسالمی ایرا (موضوع ماده  8قانو چگونگی اداره مناط آزاد تجاری صانعتی ایارا )

( س)

واحدهای بانکی مناط  ،مجاز به قعو سهام خود به عنوا وثیقة تسهیالت اعطایی نمیباشند .لذا باا

توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران با رويكردي بر نظر امام خميني

رچه قانونگذار با تصویب قانو مذکور از مقررات سنتی حاکم بر عقاد رهان معنای بار لازوم
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عنایت به مادة مذکور این منع در خصوص پذیرش سهامی غیر از سهام خود واحد بانکی به عناوا
وثیقة تسهیالت اعطایی وجود ندارد.
ماده  : 4واحدهای بانکی در مناط  ،مجاز به قعو سهام خود به عنوا وثیقة تسهیالت اعطایی
نمیباشند.
د) آییننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها
مفاد ماده آیین نامه مذکور حکایت از آ دارد که الزامات قانو مدنی معنی بر لزوم قعض رهیناه
و نیز ضرورت عین معین بود ما مرهو نادیده رقتاه شاده و توثیا دیاو و مطالعاات و اماوا
غیرمادی به رسمیت شناخته شده است؛ در حالی که به استناد قانو مدنی توثی اموا مذکور باطل
است.

نتیجه
امروزه با توسعه روزاقزو تجارت بین المللی و اقتضائات تجارت نوین توثی اساناد تجااری بارای
بهره منادی از تساهیالت و اعتعاارات ماالی بارای قعااال عرصاة تجاارت از اهمیات انکارناپاذیری
برخوردار است .این در حالی اس ت که نظام حقوقی ایرا به موجاب قاانو مادنی و باه تععیات از
آرای مالهور ققهای امامیه به صراحت حکام باه بطاال رهان دیان (طلاب)نماوده اسات .لکان در
سا های اخیردر راستای تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و اقزایش منابع ماالی و معاامالت اعتعااری
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

 .مادة  -انواع وثای قابل قعو برای صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی به شرح ذیل میباشد :الف) وجه نقد یا طاال یاا
اسناد خزانه یا اوراا قرضه دولتی یا اوراا مالارکت منتالره بر اساس مجاوز باناک مرکازی یاا ساپردة سارمایه اذاری
مدتدار یا حسا های پسانداز قربالحسنه نزد آ بانک یا حسا سپرده سرمایه ذاری مدتدار متقاضی نزد ساایر
بانکها یا واهیهای سپردههای سرمایه ذاری مدتدار ویژة عام و خاص یا اوراا قربالحسنه یا حسا هاای ارزی
شامل حسا های سپرده سرمایه ذاری مدتدار ارزشی و قربالحسنة جاری و پسانداز ارزی نزد باناک صاادرکننده
ضمانتنامه؛

) تضمین بانکها یا مؤسسات اعتعاری غیربانکی مجااز داخلای (بناا بار تالاگیص باناک)؛ پ) تضامین

بانکها یا مؤسسات اعتعاری غیربانکی مجاز خارجی(بنا بار تالاگیص باناک)؛ ج) ضامانتناماههاای اعتعااری (ارزی ا
ریالی) صادره توسط«صندوا ضمانت صادرات ایرا »؛ د) سفته با دو امضاد قابل قعو بانک ،اماوا غیرمنقاو  ،بارگ
وثیقة انعارهای عمومی مربوط به کاال ،سهام شرکتهایی که در بورس پذیرقته شده باشد ،کالتی و هواپیما.

اصالح دوم

 + 137/7/صفحه آرایی
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نظام بانکی کالور با عدو از الزامات قانو مدنی در خصوص عقد رهن در قالب تصاویب برخای
دستورالعملها و آیین نامه رهن طلب را تجویز نموده است و متقاضی دریاقت تسهیالت مایتواناد
مطالعات خود را در مقابل دریاقت تسهیالت در بانک مربوط به وثیقه ذارد .حتی قانونگذار نیز به
صورت پراکنده با تصویب برخی قوانین ناظر بر امور بانکی رهن مصادیقی از اموا غیرمادی را که
مطالعات نیز در این زمرهاند به رسمیت شناختهاند .این در حالی است کاه همچناا دو ماانع عماده
معنی بر ضرورت عین معین بود و لزوم قعض ما مورد رهن بر سر راه ترهین مطالعات وجود دارد
قانونگذار در سا  187با تصویب قانو تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینههای طارح
و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اقزایش منابع مالی و کارآیی بانکها ،به صراحت وثیقه به
منظور اعطای تسهیالت بانکی در طرحهای تولیدی را صرقاً از محال ارزش دارایای و عوایاد آتای
طرح مقرر کرده است .رهینه ای که در زما اخذ تسهیالت در عالم واقع وجود نداشته ،در آیناده
حصو آ محتمل است .بنابراین ،تحولی عمده نسعت به قانو مدنی اتفاا اقتاده اسات؛ هار چناد
قانونگذار با تصویب این قانو از حکم ماده  777قانو مادنی عادو کارده اسات کاه ایان تغییار
موضع را می توا نقطه عطفی در نظام حقوقی کالور دانست اما مطلو آ بود که نه تنها نسعت به
طرحهای تولیدی ،بلکه در خصوص اعطای اقسام تسهیالت بارای ساایر قعالیاتهاای تجااری نیاز
به دلیل مغایرت با الزامات مقرر در ماده  777قانو مدنی مالمو تمام مقررات عقد رهن در قاانو
مذکور دانست و چنین ترهینی را در موارد سکوت قانو خاص باید مالمو مقررات قاانو مادنی
دانست.
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