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  چكيده

 عين مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتي اوصافبارة  درقانون مدني در مبحث رهن      
 كه سهام فرض  نيا با. استثنايي نظر داده است طور هدين موضوع رهن فقط ببارة  در ولي ،دارد

 فعلي يا يها يبدهكار بسته به اينكه مشخص شود آن سهام براي ،رهن استزيرمجموعة وثيقه 
 كه اگر كسي سهام وثيقه را توقيف پاسخ داد توان پرسش مياين به  ،شودآتي مديران گرفته مي

دهنده به شركت وارد   مديره وثيقههيأتمازاد كرده باشد و بعد از آن خسارتي توسط عضو 
سهام وثيقه است؟ دارندة مازاد يا شركت كه كنندة  توقيف ؟ اولي خواهد بودكي كدام ،شود

آن اليحة رسد قانون تجارت و   مينظر به مقررات قانون مدني ريتأثبرخالف آنچه ابتدا تحت 
بر امكان گرفتن رهن براي دين موجود، گرفتن رهن براي تعهد موجود و براي دين  عالوه

بنابراين، شركت بابت دين . دانند ممكن ميرا است،  شده جادياكه سبب آن  غيرموجودي
ام وثيقه  مديره نيست كه سههيأتاش در اختيار اعضاي  ييموجود يعني در ازاي گذاشتن دارا

دين ( بلكه اين سهام براي خسارات آتي و احتمالي ناشي از عملكرد آنان ،گيرد از آنان مي
پس تا وقتي خسارتي حادث نشده . شودگرفته مي) غيرموجودي كه سبب آن ايجاد شده است

ترتيب نوع  بدين. سهام اولي خواهد بودوثيقة  توقيف مازاد بر ،و وثيقه مستقر نشده باشد
   .گيرد  از رهن مازاد شكل ميمجازي
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 مقدمه .1

تحليل حقوقي توقيف مازاد (موضوع اين مقاله  براي مثال زيادي دارد؛ هاي حقوق ايران ناگفته
 مقررات اصلي قرار داشتن سبب بهن  چو، استيا رشته بيندر واقع موضوعي ) سهام وثيقه

 اينكه سهام موضوع بحث ليدل بهبه آن قانون، .) م.ق(در قانون مدني ) رهن(مربوط به وثيقه 
مقررات زيرمجموعة  به آن قانون و باالخره چون توقيف مازاد ،است.) ت.ق(قانون تجارت 

.) م.د.آ.ق(يين دادرسي مدني  مقررات قانون آيكل طور بهو .) م.ا.ا.ق(قانون اجراي احكام مدني 
 كه گونه آن و )206 :1391 ،فرجام كين(نظر بعضي  رغم علي. شود  به آن دو قانون مربوط مي،است

  . گرفته است نظر معني در  اين مقاله رهن و وثيقه را هم،آورده است» رهن«در تعريف . م.ق
نامة  آيينشود و  ز استنباط مي ني)124 :1369 ،مدني( كه از بيانات بعضي گونه آنتوقيف مازاد، 

ناميده است، عبارت از » مازاد احتمالي« نيز بر آن داللت داشته و آن را 1378اجراي اسناد 
تواند  توقيف مازاد مي. توقيف مجدد مالي است كه قبالً توقيف شده يا به رهن گرفته شده باشد

مازاد . باشد.) م.ا.ا.دنظر در ق مورنحوبه(يا اجرايي .) م.د.آ. موردنظر در قنحو به(ميني أت
 مجدد فيقابل توق 1390شده در گمرك نيز مطابق قانون امور گمركي  احتمالي اموال توقيف

 )216: 1383 ،مهاجري(رغم نظر بعضي  علي) مالنشدة  توقيفقسمت ( مال ةتوقيف بقي. است
 نيز معمول (Turner, 1983: 85)ال   كه در كامنگونه آنامكان توقيف مازاد . توقيف مازاد نيست

 . است 1شده براي بدهكار  ناشي از بقاي مالكيت مال مرهون يا توقيف،است

بايد . م.و ق. ت. در ق گذاشتنقهيوث يها تفاوت مورد تحليل، پرسش به گوييپاسخبراي 
  .  سهام هم ابهاماتي دارد كه بايد برطرف شوند گذاشتنقهيوث. شودمطرح 
  

   دين موضوع رهنةبار درتحوالت قانون تجارت . 2
هم وفاداري خود به اين امر را نشان . ت.ق. رهن براي دين موجود است. م.مطابق مقررات ق

  نحونيبه ا. اند تحولي در اين قاعدهدربرگيرندة  آن 1347اصالحي اليحة  ولي آن قانون و ،داده
 تعهدي دين دانيم هر كه مي  درحالي،توان رهن گرفت كه طبق آن اليحه براي تعهد هم مي

 بلكه براي ديني كه فقط سبب آن ايجاد ،همچنين در سهام وثيقه نه براي دين موجود. نيست
  .توان ديد هم مي. ت.مشابه اين حالت را در جاي ديگري از ق. شود  رهن گرفته مي است،شده

   
  رهن براي تعهد موجود. 2.1

 كه گونه آنيعني ؛  نيست رهني هم مطرح،تا وقتي ديني وجود ندارد. م.مطابق مقررات ق
 هم توجه )138: 1397 ،؛ مالئي خاص و اميرمحمدي221 :1391 ،فرجام كين؛ 376 :1370 ،لنگروديجعفري (ديگران 

                                                            
1. Equity of redemption   
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 رهن در شرط كردنكه قانونگذار   ييجا حتي در. انعقاد رهن وجود دين استالزمة  ،اند داشته
كند، منظور انعقاد   را مطرح مي عوض معاملهپرداخته شدن از مطمئن شدنضمن معامله براي 

 بلكه منظور آن است كه رهن ،عنوان شرط نتيجه همراه با انعقاد آن معامله نيست رهن به
راهن مستقر شده عهدة كه پرداخت عوض به  زماني شرط فعل و بعد از معامله، يعني عنوان به

اليحة حال اين قانون و   ناي  با، نيز چنين حالتي را قبول داردانون تجارتق. است، انجام پذيرد
اصالحي آن در تعيين چگونگي دين موضوع رهن فراتر رفته و موارد ديگري را نيز مطرح 

      .اند كرده و پذيرفته
 اگر با افزايش سرمايه براي تعويض با اوراق قرضه 1347اصالحي اليحة  67 مادةمطابق 

دارندگان آن اوراق سهامشان راجعة م دارندگان آن سهام متعهدند با ،سهامي فروخته شده باشد
 به 1376صدور اوراق مشاركت نحوة  قانون موجب  بهاين مقرره بعداً . كنندرا به ايشان واگذار 

گونه سهام براي اطمينان از واگذاري   اين تعهد، اينسبب به. اوراق مشاركت نيز تسري يافت
 وثيقه عنوان بهها، نزد شركت آنمراجعة در موقع ) مشاركت(آنها به دارندگان اوراق قرضه 

 بلكه متعهدند ،مورد، آن سهامداران به دارندگان اوراق مشاركت بدهكار نيستند  اين در. ماند مي
آن دارندگان اوراق، سهامشان را به نرخ روز با اوراق مشاركت آنان مراجعة كه در موقع 

  .   ز دين است بلكه براي تعهدي غير ا،پس اين وثيقه نه براي دين. كنندتعويض 
ولي . داند مي»  يا توقيفنيتأمغيرقابل « چنين سهامي را 1347اصالحي اليحة  68 مادة

غيرقابل «عنوان قانون خاص، آن عبارت را بايد به  به. م.ا.ا. ق54 مادةرسد با توجه به   مينظر به
قيف مازاد  يا تونيتأمچون آن ماده چنين سهامي را قابل . كردتعبير »  يا توقيف اصلنيتأم
طور نيست كه تعهد ايجاد  مورد، اين  اين در.  آن ندارد بودنقهيوثداند و اين امر منافاتي با  مي

 يا نيتأم مقدم شدناي از نظر  بنابراين نگراني؛  بلكه فقط سبب آن ايجاد شده باشد،نشده
دارندگان  به ضيقابل تعو، براي تحقق رهن، سهام در ضمن. توقيف بر وثيقه نيز وجود ندارد

 بلكه شركت به وكالت از دارندگان اوراق مشاركت، سهام را ،شود اوراق مشاركت سپرده نمي
  . كند قبض مي

 عين موضوع تعهد در همان ،شود ديگري كه در ساير انواع وثيقه ديده نمينكتة عنوان  به
ان اوراق يعني سهامداران قرار است اوراق سهام را به دارندگ؛ ستاحال عين موضوع رهن هم 
پس . دهند عنوان رهن به تصرف وكيل آنها مي اكنون آن اوراق را به مشاركت بدهند و از هم

 يا توقيف عين نيتأمواقع، چنين رهني شبيه  در. تحوالت ديگري نيز در رهن دارد. ت.ق
 منافع سهام وثيقه كه  ينحو به ،البته چنين رهني همچنان داراي آثار رهن است. خواسته است

 با اوراق كه يوقتدانند، تا   كه آن را وام مي)84: 1380 ،حسني(نظر بعضي  رغم عليشده،  شتهگذا
 بيان يضمن طور هب هم )54: 1381 ،نياصفي( كه ديگران گونه آن  است،نشده  مشاركت تعويض
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 هم )68 :1390 ،زياريدشمن( كه ديگران گونه آنهمچنين .  متعلق به صاحب سهم است،اند كرده
مشاركت با ورقة تعويض منظور  بهتواند از حق خود  مشاركت ميورقة  صاحب ،اند  داشتهتوجه

مشاركت را از ورقة در سررسيد قيمت  ،كرده نظر صرفسهام و در نتيجه از رهن آن سهام 
 اعراض از رهن انون مدني نيز با تكيه بر مفاد ق1378اجراي اسناد نامة  آيين. كندشركت مطالبه 
  .      ته استرا مجاز دانس

  
  رهن براي دين غيرموجودي كه فقط سبب آن ايجاد شده است. 2.2

. رهن براي دين غيرموجودي است كه فقط سبب آن ايجاد شده استمقولة سهام وثيقه از 
 با تفكيك وثيقه از رهن، گرفتن وثيقه براي دين باره  نيا در )735 :1370 ،لنگروديجعفري (اي  عده

رهن  بدون انجام چنين تفكيكي )353 :1364 ،امامي(برخي گرچه ا .اند انستهغيرموجود را مجاز د
 نظر بهشايد . دانند يمقبول   غيرقابلرا است،  براي ديني كه فقط سبب آن ايجاد شده گرفتن

 مديره از هيأتاش در اختيار اعضاي  ييبرسد كه شركت سهام وثيقه را در ازاي گذاشتن دارا
گيرد و نزد اعضاي  ي شركت در اختيار مديرعامل قرار ميياقع داراو  ولي در،گيرد آنان مي
ي شركت را موجودي حساب بانكي آن تشكيل يفقط قسمتي از دارا. ماند  مديره باقي نميهيأت

 بلكه معموالً ،ت مديره نيستأاعضاي هيهمة  ولي حتي آن حساب هم در اختيار ،دهد يم
 دوم آن اغلب رئيس ةامضاكنند مديرعامل و  اول آنةامضاكنندي است كه يحسابي دوامضا

  .  مديره استهيأت
 هم نظر )132 :1397 ،مالئي خاص و اميرمحمدي( كه ديگران گونه آن) سهام وثيقه(پس رهن سهام 

راجع قانون .  مديره استهيأت خسارات آتي و احتمالي ناشي از عملكرد اعضاي  براي،اند داده
 ي را براي خسارات آتي و احتمالي ناشي از عملكرد دالالن درا  وثيقهنيچننيز  1317دالالن  به

 اخذ اصل و فرع وام تبع بهداند   قانون ثبت هم مجاز مي34 مادة 9 تبصرة. گرفته است نظر
تا روز حراج نيز از محل آن اخذ ) آتي و احتمالي(راهن از محل عين مرهونه، خسارات قانوني 

استفاده از منظور  به توسط دانشجويان  گذاشتنقهيوث ماننددر موارد معمول در جامعه . دشو
بودن تعهد آنان » آتي« توسط متهمان براي آزادي از توقيف،  گذاشتنقهيوثبورس دولتي و 

 موارد  نيا درالبته . شود  احضار ديده ميدر صورتترتيب به انجام خدمت يا معرفي خود  به
  . يدايش آن واقع شده و احتمالي نيست ولي پ،گرچه قرار است تعهد در آينده اجرا شودا

 نيز )186 :1385 ،پاسبان( كه ديگران گونه آن و )23 :1383 ،مسعودي(رغم نظر بعضي  دانيم كه علي مي
گرچه شركت ا ، سهام توسط مديرعامل نيست گذاشتنقهيوثقانوناً اجباري به اند،  كردهابراز 
 :1383 ،مسعودي(رغم نظر بعضي  ، عليحال  نيا با. اي را مطالبه كند تواند از او نيز چنين وثيقه مي
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 مديره هم موظف به توديع سهام وثيقه نزد هيأتعضو حقوقي نمايندة  شخص حقيقي )17
  .رد مديره را داهيأت چون او نيز قانوناً در مقابل شركت همان تعهدات عضو ،شركت است

چنين ضامني .  نيز بگيرد مديره ضامنهيأتتواند از عضو  براي اطمينان بيشتر شركت مي
اصوالً چنين ضمانتي ترتبي . تواند عادي باشد و الجرم تضامني خواهد بود در عمل نمي

نخواهد بود تا او مجبور باشد اول به مديون اصلي رجوع كرده، با عدم پرداخت توسط ) طولي(
ت تا وقتي به حال  اين گرچه دراحتي اگر ضمانت مزبور ترتبي باشد، . كنداو به ضامن مراجعه 

 نظر )112 :1، ش 1396 ،منقوطايزاده  قلي( كه بعضي گونه آنمديون اصلي مراجعه نشده باشد، ضمانت 
زيناب ( كه ديگران گونه آن سبب ايجاد دين، فراهم بودن دليل بهشود، ولي  اجرا نمي   قابل،اند داده

توان از چنين ضامني نيز  ، مياند هداد نظر )89: 1382 ،باقري( هم مطرح كرده يا )161: 1398 ،و پيري
ترتيب با پرداخت كل بدهي  بدين. خواست)  او، سهام وثيقهسهامدار بودن در صورتو (وثيقه 

 تحويلي او به شركت آزاد ةقيوثبري و ) له مضمون(او در مقابل شركت ذمة توسط ضامن، 
عنه نزد  مضمون مديره منقضي سمت هيأتاي كه عضو  سهام وثيقه. ت.ولي طبق ق. دشو مي

عنه  شود تا او بتواند در صورت استنكاف مضمون  به آن ضامن منتقل مي،شركت گذاشته است
 نيز (Wolters Kluwer, 2007: 49)ال   كه در كامنگونه آناز پرداخت بدهي به او از آن وثيقه 

نين عين مازاد چكنندة  توقيفچنين انتقال رهني حقوق . كند خود استفاده به نفعمعمول است، 
  .كند  نميمتأثراي را  مرهونه

اوليه از كرده است، دارندة مقرر . ت. ق411 مادة كه گونه آن، ممكن است مذكوردر مورد 
عنوان  با انتقال چك به ديگري، چون او به. اي داشته باشد وثيقه) چكصادركنندة مثالً (بدهكار 

جديد دارندة ه وثيقه را به ظهرنويس در مقابل دارندگان بعدي ضامن است، موظف نيست ك
ايادي بعدي و وصول طلب از او، او مراجعة پس، با . دارد نگهتواند آن را همچنان  بدهد و مي

 گونه آن رسد يم نظر به ولي كند،عنه  وصول مبلغ پرداختي از مضمونوسيلة تواند آن وثيقه را  مي
دي بعدي به او مراجعه كردند و او دين را اگر ايا ،اند كرده هم ابراز )236 :1351 ،راستين(كه ديگران 

توانند آن وثيقه را از او مطالبه كنند تا از محل آن طلب  نپرداخت يا نتوانست بپردازد، آنان مي
واقع، مثل آن است كه ايادي بعدي آن عين مرهونه را توقيف مازاد  در. كنندخود را وصول 

 توقيف مازاد به ،شود ي او ثابت نميكنند و چون با عدم پرداخت توسط مرتهن حقي برا مي
توقيف مازاد . شود كننده از محل آن وصول مي و طلب ايادي پرداختشده توقيف اصل بدل 

  .    نيز بوده است1366 مستقيم يها اتيمال قانون 218 مادةاجراي نامة  آيينمورد توجه  هوثيق
  دادن،ن ايجاد شده در مورد ديگري نيز براي دين غيرموجودي كه سبب آقانون تجارت

 آن قانون اگر تاجر هنگام ورشكستگي مالي را در 512 مادةمطابق .  را الزم دانسته استقهيوث
به موجر بدهكار است و ) قبل از ورشكستگي(بهاهاي معوقه  اجاره داشته باشد، او بابت اجاره
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 از ورشكستگي بهاهاي بعد  ولي بابت اجاره،ايستد موجر بابت اين طلبكاري در صف غرماء مي
واقع با توجه به ماهيت تدريجي استقرار استحقاق در اجاره، هنوز طلبكاري موجر در  كه در

اجاره براي اقالة زمان ورشكستگي بر آنها ايجاد نشده است، با عدم تصميم مدير تصفيه به 
  . است) وثيقه (نيتأمتصفيه موظف به دادن  موجر مديرمطالبة  باقيمانده، با يها ماه

قرارداد مانند توان قراردادهاي مشابه  مي ،اند كرده ابراز )131 :1375 ،اسكيني( كه بعضي گونه نآ
 ،اند  توجه داشته)418 :1396 ،مهرفروزنده( كه بعضي گونه آنهمچنين، . كار را نيز به اين مورد افزود

گرچه ااي  چنين اجارهاقالة البته، . طرح است  باره قابل  اين قرارداد اجاره به شرط تمليك هم در
بها از  تفكيك اجارهمنظور  به ولي آسان نيست و به انجام محاسبات كارشناسانه ،ممكن است

 قرارداد وكالت مشمول اين )131 :1375 ،اسكيني(نظر بعضي  رغم علياما .  خواهد داشت نيازثمن
ايز منفسخ عنوان عقدي ج  چون با حجر تاجر در اثر ورشكستگي، وكالت به،شود حالت نمي

  .  شود مي
اگر آن دين . گرفته كه هنوز موجود نشده است نظر مورد، قانون براي ديني وثيقه در  اين در

 ولي فقط به نسبت دارايي تاجر به ،ايستاد  موجر بابت كل آن در صف غرماء مي،موجود بود
رشكستگي بهاي بعد از ورشكستگي را مانند طلب قبل از و  طلبش بابت اجارهشيها يبدهكار

عنوان طلب بعد از ورشكستگي پرداخت  مانده به  باقييها ماهبهاي  اما كل اجاره. كرد وصول مي
 كه بعضي گونه آنالبته . شود  آن كل به موجر وثيقه داده ميپرداخته شدنشود و حتي بابت مي

اه شده  اجاره ممكن است با حق كسب، پيشه يا تجارت همر،اند  توجه داشته)388: 1376 ،صقري(
موارد، مدير تصفيه حق كسب، پيشه يا تجارت يا حق سرقفلي   اين در. باشد يا با حق سرقفلي

واقع، حق كسب، پيشه يا  در. كند و تاريخ واگذاري تاريخ انقضاي اجاره است را واگذار مي
 هم )491 :3، ش 1396، منقوطايزاده  قلي( كه ديگران گونه آنتجارت اصوالً مانع انقضاي اجاره است و 

پرداختي، شرطي به شرط عدم تخليه و عدم افزايش   از سه حق سرقفلي پيش،اند ابراز كرده
پرداخت و در دو  بها، و شرطي به شرط عدم تخليه، در مورد اول زمان بازگرداندن پيش اجاره

 مستأجربها از  اجارهمطالبة  شرط تاريخ ختم استحقاق موجر به يمورد اخير زمان انقضا
  .    ته استورشكس
 بعد از ورشكستگي ايجاد ييها طلب ،اند  هم ابراز كرده)197 :1376 ،صقري( كه ديگران گونه آن

 شد، اگر بدون دخالت تاجر ايجاد مشاهدهاجاره بارة  در كه گونه آنچنين مطالباتي . شوند مي
بات پرداخت كامل و مقدم بر ساير مطال طور ه و بايد باند محسوب اصوالً ممتازه ،شده باشند

  . شوند
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  عدم استقرار رهن قبل از پيدايش دين. 3
 ديني را موضوع رهن تلقي كرده كه موجود باشد و هرگز ديني را كه هنوز خود آن قانون مدني

. ت.اما ق.  حتي اگر سبب آن موجود شده را موضوع رهن قرار نداده است است،موجود نشده
 مستقرنشانة اين امر . داند را انتقال قهري آن سهام مييكي از موارد نياز به تكميل سهام وثيقه 

  .   استقرار رهن نيز نكاتي وجود داردنحوة در .  رهن قبل از وقوع خسارت استبودن  نشده
  

   امكان انتقال قهري سهام وثيقه.3.1
سهام قبل وثيقة پس اگر .  بدهكاري غيرممكن استمستقر شدنانتقال قهري سهام وثيقه بعد از 

با  امكان نداشت )90 :1380 ،افتخاري(رغم نظر بعضي   علي،يدايش بدهكاري مستقر شده بوداز پ
چون مطابق شود، بودن مدير سهامدار، آن سهام با انتقال قهري به ديگري منتقل   زندهوجود 

دارندة  ، نيز معمول است(McConnell, 2002: 168) ال  كه در كامنگونه آنو . م.ا.ا.مقررات ق
پس انتقال قهري . ر وصول طلب از محل مال مورد وثيقه بر هر طلبكاري اولي استوثيقه د

قبل از ورود خسارت ) انتقال عين مرهونه به ساير طلبكاران صاحب سهام وثيقه(سهام وثيقه 
  .  وثيقه در آن موقع داردبودن  نشده مستقرتوسط مدير صاحب سهام حكايت از 

 به حكم قانون يا دادگاه را نيز موجب انتقال قهري  مصادره)258 :1386 ،كاوياني(بعضي 
به حكم دادگاه . م.د.آ. ق523 مادة تبصرةمال ممكن است به حكم قانون يا به داللت . دانند مي

استرداد يا ضبط شود، ولي استرداد قاعدتاً انتقال نيست و بعيد است كه منظور قانون از انتقال 
كيفري و محكمة ز سوي ديگر، ضبط مال معموالً به حكم ا. قهري سهام وثيقه استرداد آن باشد

عليه است و بعيد است   مال مورد استفاده در ارتكاب جرم از دسترس محكومخارج كردنبراي 
ممكن است دادگاه دارايي . شود و ضبط  باشدكه سهام يك سهامدار چنين جايگاهي داشته

صورت سهام   اين  ضبط كند، در در ارتكاب جرم كالًاستفاده بودن مورد سبب بهشركت را 
 ولي روابط ميان سهامدار، شركت و طلبكار سهامدار به ،دهد ارزش خود را از دست ميوثيقة 

تواند  مي) مصادره(گذاري خارجي ضبط  البته در حقوق سرمايه. ماند شكل گذشته محفوظ مي
 ،نصيري(ديگران  كه گونه آندر نوع اول، .  باشد2 يا بدون پرداخت عوض1با پرداخت عوض

كننده جايگزين   يا توقيفنيتأم عوض سهام وثيقه براي مرتهن و ،اند  هم ابراز كرده)274 :1370
 حتي اگر علت آن تغيير نظام ،مصداق انتقال نيستمذكور  به شرح ولي نوع دوم ،شود آن مي

  . سياسي باشد

                                                            
1. Expropriation  
2. Confiscation  
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اي طلب مرتهن از مال منظور از انتقال قهري موضوع اين بحث انتقالي است كه مانع استيف
 و توقيف مقرر است، نيتأمدر مورد ، اصوالً برخالف آنچه باره  نيا در. مورد وثيقه شود

 مطرح )376 :1385 ،؛ باختر و رئيسي13، 1383 ،مسعودي ؛54: 1381 ،نياصفي(نظري كه بعضي  رغم علي
 ،اند داده هم نظر )111 :1386 ،يزدانيان( كه ديگران گونه آن مال گذاشته شده بودن به رهن ،اند كرده
البته چنين انتقالي مانع استيفاي طلب مرتهن از محل آن .  مانع انتقال مالكيت آن نيستقانوناً

عنوان مرتهن به  كه همين سهام با فوت مدير با رعايت حق شركت به آنچنان. شود مال نيز نمي
  . يت كرده باشدبسا مدير آن را به نفع شخصي وص شود و چه او منتقل ميورثة 

راجع به گرفته  انجام تغيير مالكيت عين مرهونه در اثر فسخ معامله قانون مدني، 455 مادة
و اين است انعقاد معامله تا فسخ را صحيح شمرده فاصلة  آن در گذاشته شدنآن بعد از رهن 

مال . م.ا.ا. ق56 مادةالبته برخالف رهن، به تصريح . داند امر را نه مانع فسخ و نه مبطل رهن مي
 )373 :1385 ،باختر و رئيسي(بعضي  ي كهنظر رغم عليپس، . ستينانتقال   شده قابل توقيف يا نيتأم

  .   يا توقيف نيز كارساز نخواهد بودنيتأمصدور حكم به انتقال بعد از اند  مطرح كرده
          

  چگونگي استقرار رهن. 3.2
هر . كند يمگي چگونگي استقرار رهن را مشخص بهاهاي بعد از تاريخ ورشكست بحث از اجاره

بها موجود   به همان اندازه دين از بابت اجاره،آيد تدريجي پديد مي طور همقدار از منافع كه ب
 مورد اجاره معيوب و ،اگر در اثناي اجاره. كند به همان اندازه از رهن استقرار پيدا ميشود و  مي

بها   اجارهموجود شدناستحصال منافع و در نتيجه شده،   اجاره منفسخ،برداري شود بهره غيرقابل
البته اصوالً جزء رهن در مقابل جزء دين قرار . شود شده منتفي مي بابت منافع استحصال

تواند اصوالً قسمت متناسبي از عين  با پرداخت قسمتي از دين راهن نمي. م.گيرد؛ به بيان ق نمي
يد نيست كه ساير طلبكاران راهن چنين حقي به استناد ولي بع. مرهونه را از مرتهن مطالبه كند

 براي 1394پذير  استثنائاً اين حق در قانون رفع موانع توليد رقابت. داشته باشند. م.ا.ا. ق55 مادة
 باره  نيا دراند  كرده هم ابراز )55 :1381 ،نياصفي( كه ديگران گونه آن. راهن فراهم شده است

قسمتي از » ةيتأد«بارة  درالبته اين مطالب . ساير وثايق نخواهد بودتفاوتي ميان سهام وثيقه و 
  . قسمتي از دين كه موضوع اين بحث است»  آمدنديپد«بارة  دردين است نه 

به آنان اجازه . م.ا.ا. چون ق،ساير طلبكاران راهن نيز محتمل استبارة  مذكور درفرض 
 بلكه ،كننده  با پرداخت به مرتهن يا توقيف)220 :1383 ،مهاجري(رغم نظر بعضي  دهد كه نه علي مي

با توديع معادل دين موضوع رهن و حقوق قانوني مربوطه به صندوق دادگستري يا ثبت، عين 
رسد   مينظر به، باره  نيا در. نندك آن را بابت طلب خود توقيف ،مرهونه را از رهن خارج كرده

گرفته  نظر معادلي بابت خسارات قانوني درشود و اصوالً   توديع ميجادشدهيافقط معادل دين 
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براي خسارات آتي قانوني هم داده است، آمده . ت.كه در ق  مگر اينكه رهن آنچنان،شود نمي
  . آمده باشدوجود به توديع معادل براي رهن، خسارات مزبور ةشده باشد و در لحظ

دين بارة  در باشد و مؤجلفرقي ندارد كه دين موضوع رهن حال يا . م.ا.ا. ق55 مادةمطابق 
كنندة  توقيفزمان،  هر در.  يكباره يا اقساطي باشدطور بهكند پرداخت آن   فرقي نميمؤجل

تواند با توديع معادل دين موضوع رهن و حقوق قانوني مربوطه توقيف خود را به  مازاد مي
.  بماندبدون اينكه مجبور باشد تا رسيدن اجل دين موضوع رهن منتظركند، توقيف اصل بدل 

را تكرار مقررة مذكور االجرا  اسناد رسمي الزمبارة  در مكرر قانون ثبت اسناد و امالك 34 مادة
را »  باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شوديباقگاه مدت سند  هر«و عبارت كرده 

برداشت با سوء) 1355مصوب (سابق اجراي اسناد نامة  آيين 196 مادة 5بند . به آن افزوده است
در موردي كه موعد سند منقضي نشده باشد پس از  «:بودكرده در تعبير آن جمله مقرر 

بازداشت، عمليات بعدي متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطار به 
 91 شمارة يرأ عمومي ديوان عدالت اداري در هيأت. »شود يممديون اقدامات بعدي شروع 

، گرفته انجام سوءبرداشت غافل از 20/03/1386 مورخ 182 شمارة يرأ  و17/03/1383مورخ 
مازاد چنين رهني را موظف كنندة  توقيفدرخواست مخالف قانون بودن آن بند را نپذيرفته و 

كنندة  توقيفشدن به   تبديلمنظور  به بود كه براي استفاده از امكانات قانوني موصوف كرده
داد كه  دقت در مفاد آن جمله نشان مي. قساط دين صبر كنداهمة اصل بايد تا انقضاي اجل 

) اقساطهمة (گرفتن كل  نظر وجه انتظار تا اجل دين نيست و منظور در يچه منظور قانونگذار به
 مادة تكرار نشد و در 1387جديد اجراي اسناد نامة  آيين مزبور در 5بنابراين بند . استدين 

اين . استفاده شد» رسد  و از طريق مزايده به فروش ميبالفاصله توقيف«جايگزين از عبارت 
 بر هيأتباره و اصرار آن   اين  عمومي ديوان عدالت اداري درهيأت نظر اشتباه بودنيدي بر أيت

  .       اشتباه خود بود
 در ازاي پرداخت وام اندكي به خريدار كل ملك ها بانكدر نتيجه، اينكه براي مثال بعضي 

 اجراگيرنده رهن را به   وامريتأخگيرند و با  بابت اصل و فرع وام در رهن ميشده را  خريداري
) بهره مركب( خسارت خسارت بسا چه و هيتأد ريتأخشوند تا خسارت  منتظر ميگذارند و  نمي

اگر رهن . ترتيب داراي اشكال اساسي حقوقي است  اين   به،بربگيرد كل ارزش آن ملك را در
وصول خسارات قانوني هم منظور  بهتوانند از عين مرهونه   نمي،م باشدفقط بابت اصل و فرع وا

 آنچه از عين مرهونه كه در مقابل ،استفاده كنند و اگر رهن بابت خسارات قانوني هم باشد
 و توقيف نيتأم قابل ،اصل و فرع وام و خسارات موجود و محقق قانوني قرار نگرفته باشد

  .    خواهد بود



  
   1400تابستان  ،2شمارة ، 51 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات            فصلنامه                            364 

كنندة  توقيفرسيدن نوبت به الزمة اگر رهن سهام وثيقه مستقر شده بود، در مورد مشابه، 
دورة  ،نيز معمول است )IBP, 2009: 99( كه در حقوق مصر گونه آنمازاد قاعدتاً آن بود كه 

با مفاصا حساب، سهام .  آنان از شركت مفاصا حساب بگيرند ودوش  تماممديريت مديران 
 عمومي ديوان عدالت هيأت. شد كننده مازاد مي توقيففادة استوثيقه از رهن آزاد و مهياي 

 مورخ 91 شمارةروية  وحدت يرأتوقيف مازاد عيني مرهونه در بارة  دراداري هم 
 توقيف مازاد يرأموضوع اين . استكرده تلويحي همين نظر را اتخاذ  طور ه ب17/03/1383

دهنده باشد، دين موضوع رهن  امبيست سال در رهن بانك وبه مدت ملكي بوده كه قرار بوده 
پس . اقساط بازپرداخت آن نرسيده بوده استهمة  ولي موعد پرداخت ،مستقر شده بوده

بايد تا آخر ) گفته جز در مورد استثنايي پيش(مازاد براي احقاق حق خود قاعدتاً كنندة  توقيف
  .   سال صبر كندبيست آن 

گر مديران به شركت خسارت زده باشند، ولي در وضعيت نامستقر رهن در سهام وثيقه، ا
 آن توقيف بر وثيقه اولي است و براي اجرا ،تاريخ ورود خسارت اگر بعد از توقيف مازاد باشد

 اما اگر قبل از توقيف ،مديريت مديران نيز نخواهد بوددورة  تمام شدن تا صبر كردننيازي به 
ادل خسارات مديران به شركت كسر مديريت مديران اول معدورة  بعد از اتمام ،مازاد باشد

محض   با انتخاب مجدد مديران هم به. كنندگان مازاد خواهد بود  بعد نوبت توقيف،شود مي
جديد الجرم دورة شود و با شروع  آن دوره روشن ميوثيقة قبلي، تكليف سهام دورة اتمام 

شود و  مياين تجديد پس توقيف مازاد آن سهام مانع از .  سهام بايد تجديد شود گذاشتنقهيوث
با وجود  جانشينانشان نشده بودن نييتع علت بههمچنين است اگر مديران . كند آن را باطل مي

 چون دليلي ندارد كه با تداوم استثنايي ،انقضاي مدت مديريتشان استثنائاً در آن سمت بمانند
مطالبة ايد نيازي به البته قاعدتاً نب. سمت آنها، سهام مزبور براي مدت جديد در وثيقه بماند

 پس ،مانند  چون با انقضاي مدت، آنان ناخواسته در آن سمت مي، مديران باشدگونه نياوثيقه از 
  .  ثابت شودمقصربودنشان مگر اينكه ،اند اصل بر آن خواهد بود كه آنان تقصير نكرده

  
  تسري مقررات رهن قانون تجارت به قانون مدني. 4

اوالً بابت ديني كه هنوز خود آن ايجاد نشده و فقط سبب . ت.ق طبق ،به شرحي كه تحليل شد
ثانياً چنين رهني ارزش كامل ندارد و مرتهن وقتي ؛ توان گرفت  رهن مي است،آن ايجاد شده

مجاز به استفاده از آن است كه طلبكار ديگري عين مرهونه را قبل از استقرار رهن توقيف 
 ، نيز معمول است(Atkinson, 1839: 501)ال  در كامن كه گونه آن. ت.واقع ق در. نكرده باشد

گيرد،  كه رهن بعد از توقيف انجام  نحونيبه اگرفته است؛ البته نه  نظر نوعي رهن مازاد را در
و بعد آن رهن گيرد  غيرمستقر واقع بعد توقيف انجام نحو به كه اول رهن  نحونيبه ابلكه 
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تسري . م.عنوان قانون خاص به ق را به. ت.كام قاصوالً بعيد است كه بتوان اح. مستقر شود
 دو مثال ،در طرح وثيقه براي دين غيرموجودي كه سبب آن ايجاد شده است. ت.اما ق. داد

 در نتيجه ، از آنها استنباط شود بودنيياستثنا نياورده است كه ينحو بهو آن دو مثال را آورده 
هم سرايت . ت.ر موارد غيرمصرح در خود ق را به سايذكرشدهتوان موارد  رسد مي  مينظر به
  . داد

واقع مصاديق  اصالحي آن دراليحة و . ت. در قذكرشدهاز سوي ديگر، چون اغلب موارد 
از احكام . ت. تفكيك احكام رهن تحت ق،هستند. م.و كاربردهاي موارد كلي مندرج در ق

مطرح در ورشكستگي  اجارةبراي نمونه، احكام سهام وثيقه و . آسان نيست. م.رهن تحت ق
 نظر بهدر نتيجه، . ها تفكيك شود وثيقه و ساير اجارهالشركة  سهمآسان نيست كه از احكام 

 نيز قانون مدني به قانون تجارت مورد بحث از ةذكرشداي جز تسري موارد   چارهرسد يم
. كردي را نيز اصولي تلق» رهن براي تعهد«همچنين، بعيد نيست كه بتوان احكام . نخواهد بود

 بازگردانده شدن مثالً براي اطمينان از ،شود در جامعه نيز معموالً به همين صورت عمل مي
كه   درحالي،رنديگ يم از او رهن ،شود اي گذاشته مي اتومبيلي كه در اختيار شخص غريبه
 . استرداد آن اتومبيل تعهد است نه دين

. نار دين موضوع وثيقه دانسته استرا در ك» تعهد« مكرر قانون ثبت نيز 34 مادة 2 تبصرة
را نيز موضوع وثيقه » عمل«بر طلب،  عالوه قانون، تبع به نيز 1378اجراي اسناد نامة  آيين
 كشور از ي عالوانيدمتعدد روية وحدت آراي  كه قوانين مربوط و گونه آنهمچنين . داند مي

 شمارة يرأي از جمله ديوان عدالت ادارآراي  و 13/02/1384 مورخ 675 شمارة يرأجمله 
بورس دولتي كنندة  استفاده از دانشجويان ،اند  بر آن صحه گذاشته28/06/1378 مورخ 264

آنان به خدمت به دولت به مدت » تعهد«كه موضوع وثيقه   درحالي،شود ملكي گرفته ميوثيقة 
صادر » قرار وثيقه«نام ه دادسرا نيز عليه متهمان قراري ب. شده بعد از اتمام تحصيل است تعيين
، متهم متعهد به معرفي خود با احضار شده، آزاد  گذاشتنقهيوث آن با موجب  بهكند كه  مي
  ولي براي عدم،گرفته شده» تعهد«گرچه براي انجام يك ارسد اين وثيقه   مينظر به. دشو مي

 كشور نيز يال عوانيد 09/12/1381 مورخ 2214 شمارةروية  وحدت يرأ كه گونه آنانجام آن  
 به پوشش دادننهايت براي  شده و اين وثيقه در  گرفته نظر  وجه التزام معيني در،داللت دارد

 كشور ي عالوانيد 03/11/1377 مورخ 1996 شمارة ة وحدت روييرأ. آن وجه التزام است
از اينكه  غافل ،را نيز مسامحتاً وجه التزام تلقي كردهمذكور شده توسط دانشجويان   گذاشتهةقيوث

  .   دقيق معين نبوده است طور ههنگام توثيق وثيقه مبلغ موضوع آن ب
 به رهن كامل طور هبرهن مجدد مالي كه قبالً : گفته بر دو قسم است رهن مازاد پيش

قسم اخير موضوع بحث اين .  توقيف شده استكامل طور هبگذاشته شده و رهن مالي كه قبالً 
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 رهن تنها نه ولي قانونگذار در قالب سهام وثيقه ، باطل استمقاله است و چنين رهني اصوالً
واقع،  در.  بلكه رهن مازاد آن را هم مجاز شمرده است،)عنوان عين كلي در معين به(سهام 

اما آن حالت مربوط . شده باطل است نقل و انتقال رهني مال توقيف. م.ا.ا.عبارت ق  رهن يا به
اينجا ابتدا رهن و بعد   دركه يدرحال ،عد رهن واقع شده باشدبه زماني است كه ابتدا توقيف و ب

 در ظاهر توقيف مازاد ولي در باطن رهن مازاد نجايا درنهايت،  در. توقيف اتفاق افتاده است
تسري    آتي اين امر قابلبه شرحالبته . وجود دارد و اين حالت از نظر قانونگذار ايرادي ندارد

 ،دين هستندنمايندة ي خاص، اوراق مشاركت و اوراق سپرده كه اسناد تجارمانند به مواردي 
  .نخواهد بود

رهن براي تعهد موجود، حتي رهن براي تعهد غيرموجودي كه سبب آن مذكور با استدالل 
. م.تسري به ق   و حتي قابلقانون تجارتموارد در همة تسري به   ايجاد شده است نيز قابل

  . خواهد بود
كامل به رهن گذاشته  طور هزاد قسم اول يعني رهن مجدد مالي كه قبالً ببراي انعقاد رهن ما

بنابراين از لحاظ . وجود ندارد. م.ا.ا.در قمذكور  منع قانوني به شكل ،)رهن رهن ( استشده
 در قانون تجارت. رسد يم نظر بهنظري با رعايت حقوق مرتهن اول چنين رهني اصوالً صحيح 

اجراي اسناد نامة  آيين، مفاد  استبيني كرده ت مشابهي را پيشمبحث ورشكستگي تلويحاً حال
 نيز مازاد وثيقه 1386 داشته و قانون تسهيل اعطاء تسهيالت بانكي بر صحت آن داللت 1378
 ، هم كه شدهاي البته بايد شرايطي فراهم شود كه عين مرهونه براي لحظه. داند توثيق مي  را قابل

، با وجود امكان توقيف مازاد، رهن مازاد كمتر مورد حال هر در. توسط مرتهن دوم قبض شود
كه در مورد  گونه همان ،، اگر رهن اول غيرمستقر و رهن دوم مستقر باشدحال  نيا با. نياز است

بنابراين، . گيرد پيشي مي) رهن اصل( رهن مازاد بر رهن اول ياجرا در ،توقيف مازاد مطرح شد
عنوان عقدي كه ميان راهن و مرتهن  ص انعقاد رهن مازاد، به مورد خانيا دررسد   مينظر به

و صحت آن شده  امكان اخالل در حقوق مرتهن اول غيرنافذ تلقي ليدل بهشود،  مازاد بسته مي
  .  منوط به تجويز مرتهن اول خواهد بود

    
  گذاشتن اوراق سهام  رهن. 5

مانع از تشبيه منجر شده، اصي گذاشتن اوراق سهام به نتايج خ  تحليل حقوقي چگونگي رهن
  . شود تجاري ديگري به آن ميبرگة هر 
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  »عين كلي در معين«نمايندة  عنوان بهاوراق سهام . 5.1
 هيچ ترديدي در امكان گرفتن ، وجود دارد1347اصالحي اليحة امروزه با صراحتي كه در 

يا منفعت ) ارت بهتر طلبعب به( رهن دين قانون مدنيمطابق . عنوان وثيقه نيست اوراق سهام به
 چون ، آنهاست قبض بودنرقابليغ علت اين امر )231 :1351 ،راستين( بعضي به نظرباطل است و 

 طلب و منفعت ديده رهن گرفتناي از  ال نيز نشانه كامندر . قبض شرط تحقق رهن است
اليحة   ولي،دين بوده و رهن آن باطل باشدمقولة  سهام از رسد يم نظر به اول. شود نمي

از ) اول. ( اين مشكل را حل كرده است،شود  به يكي از دو روشي كه گفته مي1347اصالحي 
 گونه آنسهام برگة باشد؛ يعني قاعدة مذكور سهام استثنايي بر برگة گذاشتن   رهناليحة نظر آن 

 دين يا بهنمايندة اند،  كرده ابراز )132: 1397 ،؛ مالئي خاص و اميرمحمدي230 :1391 ،فرجام كين(كه بعضي 
 تلقي قابل رهن گذاشتن ولي استثنائاً ،دانسته شود» حق ديني «)96 :1380 ،افتخاري(عبارت بعضي  

در (عين كلي در معين نمايندة  بلكه ،)الذمه في عين كلي(دين نمايندة سهام نه برگة ) دوم. (شود
 ،پيدا نكند. م.ندرج در قمقاعدة  آن تعارضي با  گذاشتنقهيوث؛ پس شودتلقي ) حكم عين معين

استدالل . نام  سهام مزبور بانام باشد يا بي)97 :1380 ،افتخاري(نظر بعضي  رغم علياعم از اينكه 
 اسكناس )38 :1376 ،كريمي( نظر بعضي رغم علياستفاده است و   اسكناس هم قابلبارة  دراخير 

 (Welch etال   كه در كامنگونه آن انتقال اوراق سهامبارة  در. ت.اينكه ق.  خواهد بودقابل رهن

al., 2019: 13-23(اين نظر ديمؤ ،كند استفاده مي» فروش سهام« از عبارت ، نيز معمول است 
منظور اين نيست كه خود اوراق  ،اند كرده ابراز )38 :1376 ،كريمي(رغم آنچه بعضي  علي. است

  . سهام را مثل تمبر پست عين معين تلقي كنيم
نام   سهام بي گذاشتنقهيوث عملي عدم امكانبارة  در )97 :1380 ،افتخاري(ي اشكالي كه بعض

 در. توثيق است   ترتيبش قابلشمارة چون آن سهام نيز با استناد به ،اند وارد نيست مطرح كرده
، ستوده(رغم نظر بعضي  دهند و علي مجمع عمومي راه نميجلسة باره، غيرسهامداران را به   اين

 اليحه، قبل از 99 مادةنام طبق نص   دارندگان سهام بانام يا بي)13 :1383 ،؛ مسعودي139 :2 ج،1347
كنند و   در جلسه دريافت مييرأحضور و برگة اوراق سهام خود ارائة مجمع با جلسة تشكيل 
 مديره مشخص است كه نامزدهاي اين سمت هيأت انتخاب اعضاي يريگ يرأهنگام 

  . سهامدارند
انتقال   بااسم بوده و قابل« هوثيق كه سهام  صورتنيبه ا اليحه 114 ادةمواقع، عبارت  در
همة غافل از اينكه اوالً اصوالً ؛  را به اشتباه انداخته است)97 :1380 ،افتخاري( بعضي ،»نيست
 نيست كه سهام مديران بانام باشد و گونه نيانام، و  اند؛ بانام يا بي  شركت از يك نوعيها سهام

نيز  (Ottevangers, 2005: 572) كه در حقوق هلند گونه آنالبته، . عكسرنام يا ب ن بيسهام سايري
 قانونگذار صريحاً منع نكرده است كه با رعايت شرايط قانوني، بعضي از سهام ،معمول است
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 سهام  گذاشتنقهيوث امكان سبب بهتوان  دوم اينكه، نمي. نام باشد شركت بانام و بعضي ديگر بي
. نام منتشر نكرد و هرگز سهام بيكرد هاي شركت را به بانام تبديل  ان تمام سهامتوسط مدير

 )97 :1380 ،افتخاري(رغم نظر بعضي   اعم از اينكه علي،انتقال است  سوم اينكه، هر سهامي قابل
وثيقه كه حتي اگر سهام است آن مذكور اما منظور قانونگذار از عبارت . نام بانام باشد يا بي

 چون اين سهام، عادي يا در ضمن. شود  روي آن اسم مدير صاحب سهام نوشته مي،باشدنام  بي
  پس عمالً غيرقابل،شود  مديره اخذ و در گاوصندوق شركت نگهداري ميهيأتممتاز، از عضو 

 نقل و انتقال آن در دفتر ثبت سهام هم ثبت ،اگر آن سهام بانام باشد. گردد مي) ارادي(انتقال  
 نگهداري ها بانك چنين سهامي در يكي از (IBP, 2009: 99)ابق حقوق مصر مط. دشو نمي
  . شود مي

 چون سهامداران ،دانست) دين(الذمه   برگ سهام را نبايد نماد كلي فيرسد يم نظر به
 مالك شركت و در نتيجه، مالك ،اند  هم نظر داده)145 :1391 ،سلطاني و هزاوه( كه ديگران گونه آن

 سهام آن را صدم كي سهامداري كه براي مثال ،يعني تا شركت منحل نشده؛ اند ننهايي دارايي آ
دارايي، تصفية  دارايي آن است و با انحالل و بعد از صدم كيواقع مالك نهايي مشاع   در،دارد

 تعاوني يها شركتآنچنان كه در مورد .  خواهد بودقابل پرداختمانده به او   از باقيصدم كي
البته، .  از عين دارايي شركت را مطالبه كندصدم كيتواند  و حتي ميتصريح شده است ا

شركت سهام اساسنامة  )114 :1380 ،؛ حسني53 :1381 ،نياصفي؛ 138 :2 ج،1347، ستوده(رغم نظر بعضي  علي
كند و مجمع عمومي با تعيين تعداد زيادي از  وثيقه را معموالً محدود به يك يا چند سهم نمي

 هيأت، براي اينكه اعضاي واقع در. برد  بهره ميستهيشا نحو به وثيقه از اين اهرم عنوان سهام به
 به عنوان سهام وثيقه  بايد فارغ از مقداري كه به،مديره كار شركت را كار خودشان بدانند

. عملكرد خود شريك باشند) ريسك( سهام زيادي در شركت داشته، در خطر ،دهند شركت مي
، كرمان، آبادان، فارس جيخل توليد نيروي برق يها شركتهاي  ساسنامهبراي نمونه، مطابق ا

سنندج، منجيل، بينالود، شيروان، سهند، دماوند، بيستون، فارس، لوشان، اصفهان، خراسان، يزد، 
آنها بايد مديرة  هيأت وزيران، هريك از اعضاي هيأت 1393 يا 1386شاهرود، رامين مصوب 

. عنوان وثيقه به شركت بسپارند و آن تعداد را بهباشند كت صاحب حداقل پنجاه سهم آن شر
 آن تعداد را پنج سهم تعيين كرده 1348شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برق اساسنامة 

  . است
دانست كه ) دين(الذمه  شد سهام را نماد عين كلي في  مييدر صورتعبارت ديگر،  به

ونگذار هرگز آنان را طلبكار شركت ندانسته كه قان  درحالي،سهامداران طلبكار شركت باشند
توانستند در رديف   بايد مي،شد اگر آنان طلبكاران شركت بودند و شركت ورشكسته مي. است

يك از طلبكاران آن   آنان با انحالل شركت در رديف هيچكه يدرحال ،غرماي آن قرار بگيرند
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طلبكاران شركت همة . شوند گيرند و با ورشكستگي شركت جزء غرما محسوب نمي قرار نمي
يك از طلبكاران ارجحيت  يك از سهامداران ممتاز هم بر هيچ بر آنان ترجيح دارند و حتي هيچ

توانستند براي وصول طلبشان عليه   برخالف معمول مي،اگر آنان طلبكار شركت بودند. ندارند
  . ندكن يا توقيف نيتأمي آن را بابت طلبشان يو داراكرده دعوا اقامة شركت 

اند و به نسبتي كه در  از سوي ديگر، سهامداران يا شركاي شركت مالك نهايي سود آن
 و سهامداران شركاقانونگذار گاهي . اند كيشر در نهايت در سود آن ،ي آن مشاركت دارنديدارا

اند كه به شركت بياورند و هنوز  آورد، بابت آنچه متعهد شده  ميحساب بهرا بدهكار شركت 
 شريك ليدل بهحتي . كند نفسه طلبكار شركت قلمداد نمي اند، ولي هرگز آنان را في نياورده

؛ ضامني كند يم شركت تلقي يها يبده را ضامن شركاضامن يا شريك نسبي بودن، قانونگذار 
بعد از پرداخت ) عنوان بدهكار به(عنه   ديگر امكان مراجعه به مضمونيها ضامنكه برخالف 

كنند كه شركت منحل   چون وقتي طلبكاران شركت به آنها مراجعه مي،بدهي را نخواهد داشت
  . درندااي براي پرداخت به آنان  و ديگر شركت دارايي ه استشدي آن تصفيه يو دارا
  

  نتايج اين تحليل. 5.2
 آن است،  شدنيتلق معين نيع سهم، در حكم  گرفتنقهيوثوقتي مسلم شد كه علت امكان 

گيرندة  رهنبنابراين الزم نيست كه هميشه . شود ي اصولي تلقي مي سهام امر گذاشتنقهيوث
 ،آن بوده و موضوع جبران خسارات ناشي از عملكرد مديران باشدصادركنندة سهام شركت 

توان رهن  به ساير خسارات نيز ميپوشش دادنبلكه سهام را نزد اشخاص ديگر و براي 
 سهام 1373دولتي  سهام واگذارينحوة ن اجرايي قانونامة  آيينبراي نمونه، در . گذاشت

 سهام عدالت 1386 مصوب 44قيمتشان و در قانون اصل نشدة  حالواگذارشده بابت اقساط 
 واگذاري ةنحونامة  آيين. اند گذاري استاني به وثيقه گرفته شده  سرمايهيها شركتواگذارشده به 

اجازة  راجع به و قانون 1382تضمين براي معامالت دولتي نامة  آيين، 1387سهام ترجيحي 
  . اند  با واگذارشوندگان به همين نحو رفتار كرده1334تأسيس شركت واحد هواپيمايي ايران 

 سهام يرأپس حق . انتقال است  عنوان يك حق مالي قابل  بهيرأترديد حق  بيباره،   اين در
 بهمديران وثيقة  سهام يرأانتقال حق . گيرنده يا سايرين منتقل كرد توان به وثيقه وثيقه را مي

 ،كاربردي نداردنيز مطرح شده است،  (Tomasic et al., 2002: 475)ال  كامن كه در گونه آنشركت 
 قرار ها يريگ يرأتواند آنها را در موقعيت بهتري در  ولي انتقال اين حق به ساير سهامداران مي

 درولي  ، استوثيقه سخن گفته سهام يرأگرچه قانونگذار فقط از انتقال حق اهمچنين . دهد
  . انتقال است  اي قابل الشركه  هر سهمي و حتي هر سهميرأواقع حق 
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 قانون 47 مادة بلكه در تحوالت اخير، در ، سهام را پذيرفته گرفتنقهيوث تنها نهقانونگذار 
 نظر بهو حتي است  سهم وثيقه را پيش كشيده يرأحق دارندة  حرف از 44 اصل يها استيس
رغم   سهام وثيقه علييرأ كه قاعدتاً معتقدند حق )54 :1381 ،نياصفي(نظر بعضي  رغم عليسد ر مي
گيرنده   آن همچنان متعلق به صاحب سهم است، اين حق را متعلق به وثيقه گذاشته شدنقهيوث

 بلكه با توقيف اجرايي ،مينيأگرچه نه با توقيف تاترتيب، بعيد نيست كه   اين  به. دانسته است
 سهام وثيقه تا يرأترتيب، حق  بدين. كننده منتقل شود شده به توقيف  سهام توقيفيرأم حق ه

درجة اجرايي و با استقرار آن قبل از توقيف، در كنندة  توقيف متعلق به  است،رهن مستقر نشده
 اين البته، در. اجرايي خواهد بودكنندة  توقيفدوم متعلق به درجة اول متعلق به مرتهن و در 

با مشكل ) سهامصادركنندة شركت (گيرنده   سهام وثيقه توسط شركت وثيقهيرأباره اعمال حق  
تواند   نمي،تواند سهام خودش را مالك شود طوركه شركت نمي  چون همان،روست هعملي روب

پس قاعدتاً .  بگذارداجرانيز به است عنوان وثيقه به او رسيده  كه بهرا  سهام خودش يرأحق 
قبل از استقرار وثيقه، حق . دشو اجرا مي   آن سهام غيرقابليرأ وثيقه، در عمل حق با استقرار

نيز مذكور توليد نيروي برق گانة  هفده يها شركتهاي   كه در اساسنامهگونه آن سهام وثيقه يرأ
ها مطابق عادت و بدون اطالع از  البته آن اساسنامه. داردتعلق آن دارندة به شده است، ذكر 

 مزبور را مطلقاً متعلق به دارندگان آن يرأ حق 44 اصل يها استيسايجادي در قانون تحوالت 
  .  اند دانسته
 

  شناسايي موارد مشابه. 5.3
نحوة آنچه در قانون توجه به  و )38 :1376 ،كريمي(نظر بعضي  رغم علي ،مطابق آنچه گفته شد
 كه گونه آن چون ،موجه نيستگذاشتن اوراق مشاركت   ، رهن استآمده انتشار اوراق مشاركت

اند، نه اوراق سهام و   آن اوراق نه اوراق قرضه،اند  تحليل كرده)718 :1397 ، منقوطايزادهليق(بعضي 
در  ،با ترديدي كه قانونگذار ايجاد كرده. اند، هم اوراق سهام در همان حال هم اوراق قرضه

 پس حق او ،شود رض حساب مي ق،دهد مشاركت به ناشر آن ميدارندة ورقة  وجهي كه عمل
 :1390 ،زياريدشمن(رغم نظر بعضي  ترتيب برات نيز علي  اين  به. در مقابل ناشر حقي ديني است

 رغم علي مربوط به محل برات هم يها بحث.  نيستقابل رهن گذاشتن )207 :1391 ،فرجام كين؛ 107
  شدنينيعسبب  )99 :1373 ،فخاري(عضي باند، مطابق نظر   ابراز كرده)233 :1351 ،راستين(آنچه بعضي 

چك و سفته هم ؛ شود  آن نميشدن  قهيباوثطلب راجع به برات و ممتازه و )  شدننيمع(
  . طور نيهم

 پس قبول چك تضميني ، هر تضميني وثيقه نيست)217: 1391 ،فرجام كين(رغم نظر بعضي  علي
هاي  گرچه در عمل سپردهاين، همچن.  آن نيست گذاشتنقهيوثتوسط قانونگذار به معني صحت 
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ها، اعم   ولي سپردهشود، اي براي جلب اعتماد بانك براي دريافت وام مي افراد در بانك وسيله
 به اين )373 :1385 ،باختر و رئيسي(توجهي بعضي  رغم بي اند و علي ديننمايندة از ارزي و ريالي، 

.  آنها را وثيقه گذاشت،اند هم توجه داشته )178 :1370 ،نصيري( كه ديگران گونه آنتوان  نكته، نمي
يكي از موارد اند،  كرده در مورد برات ادعا )107: 1390 ،زياريدشمن( كه بعضي گونه آنممكن است 

 در عملگرچه ا چنين توثيقي ،، از جمله اوراق مشاركت يا سپرده، وثيقه گذاشته شوندمذكور
ديگري استفاده شود، ولي قبل از آن، گيرندة  وثيقهتواند در صورت لزوم توسط بانك يا هر  مي
اصل موارد به اين ترتيب وثيقه ) يا اجراييتأميني (تواند جلوي توقيف   نميباطل بودن علت به

  . شده يعني برات، اوراق مشاركت يا اوراق سپرده توسط ساير طلبكاران را بگيرد گذاشته
، ساير ها دستگاه، ها بانكملكي به قة وثيباره، استناد به قانون عدم الزام سپردن   اين در

گرچه چك، سفته، ا چون آن قانون ،رسد  نمينظر به موجه 1380 دولتي يها شركتمؤسسات و 
  است، دانستهقابل رهن گرفتنثابت و اوراق مشاركت را سپردة  بانكي، گواهي يها حساب

هيچ . را نداردولي شرايط الزم براي تعيين تكليف حقوقي كلي براي چنين مسائل مهمي 
. ريزد  چندسطري به هم نميةواحد  مادهحقوقي را با آوردن يك سالة قانونگذاري اصول يكصد 

 جز ،با وضعيتي كه داردولي است، يد شوراي نگهبان نيز رسيده أي به تواحده  مادهگرچه اين ا
ناد كرد كه به قانوني استتوان  نمي باره  نيا در.  نيستقابل استناددر مورد موضوع خاص آن 

 معتبر، يها شركت و مؤسساتاهالي روستا، منافع قراردادها، تضمين نامة  ضمانت
 هر صادراتي ونامة  بيمه بيمه، يها شركتكاركنان دولتي و تعهدنامة هاي بانكي،  نامه ضمانت

 نيقابل تضم دانسته و وثايق را قابل رهن گرفتننوع تعهدنامه و قرارداد تضميني ديگري را 
 قابل ضمانتها را   و وثيقهقهيقابل وث را ها ضمانت ديگر، در اقدامي مضحك، عبارت به. نددا يم

مشاهده است    قابل1386تسهيالت بانكي اعطاي مشابه اين وضعيت در قانون تسهيل . داند مي
  .   داند توثيق مي  را هم قابل» منافع آتي طرح«كه 

گر  گذار از بيمه طلب بيمهنمايندة نامه  بيمه) 51 :1387 ،ايزانلو (نظر بعضي رغم علي، باره اين در
گذار در سبد دارايي  حق عيني بيمهنمايندة  بيمه، سيتأس بلكه با توجه به ماهيت ،نيست

 عين )208: 1391 ،فرجام كين؛ 231 :1351 ،راستين(رغم نظر بعضي  همچنين علي. موضوع بيمه است
 هم قابل رهن گذاشتن پس ،انتقال است   قانوناً قابلنيز) گرفتن منافع آن نظر بدون در(موقوفه 

در حقوق ايران رهن  ،اند كرده اثبات )99 :1387 ،زادهقلي( كه بعضي گونه آن چون ،خواهد بود
زياري دشمن( كه ديگران گونه آنبديهي است . شود موجب فك ملك عين موقوفه از واقف نمي

عين معين يا نمايندة عنوان   قبض انبار نيز به،اند ته هم توجه داش)369 :1351 ،؛ راستين110 :1390
نمايندة هم   همچنين است بارنامه كه آن.  خواهد بود گذاشتنقهيقابل وثكلي در معين نمايندة 

  دار را قابل  اعتبار اسنادي مدت1366، قانون محاسبات عمومي باره  نيا در. استعين معين 
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 1399 قابل معاملهگذاري   سرمايهيها صندوقنمونه نامة اساسضمن اينكه مطابق . داند توثيق مي
  كه با اوراق سهام دارند قابلييها شباهت نيز با توجه به ها صندوق گونه نياواحدهاي 

  .             ندا توثيق 
 نيا با (Werlauff, 1993: 169)و در حقوق اروپايي  (Tomasic et al., 2002: 475)ال  در كامن

شود شركت سهامدار  ميسبب نهايت در  سهام شركت توسط خود آن گرفتن قهيوث كه فرض 
گيرنده مجبور به تملك عين  در حقوق ايران وثيقه. كنند  اصوالً با آن مخالفت مي،شود 1خودش

 كه گونه آنحال،   اين با. شود  پس چنين مشكلي مطرح نمي،مرهونه با فروش نرفتن آن نيست
طلبكاران، غبطة رعايت منظور  به ، نيز آورده است1373 و بانكي اجرايي عمليات پولينامة  آيين

 .    دريافت تسهيالت مالي توسط آنان از شركت شودوثيقة سهام اعضا نبايد 

  گيري نتيجه. 6
 نظر به. م. مقررات قريتأث كه برخالف آنچه در ابتدا تحت دادنشان مذكور تحليل تحقيقي 

بر امكان گرفتن رهن براي دين موجود،  عالوهآن  1347اصالحي اليحة و . ت. ق،رسد مي
 با سهام ضيقابل تعو كه در مورد اوراق مشاركت گونه آن(گرفتن رهن براي تعهد موجود 

 كه در مورد سهام گونه آن(و براي دين غيرموجودي كه سبب آن ايجاد شده است ) مالحظه شد
بنابراين، شركت بابت . دانند ن ميرا ممك) االجاره بعد از ورشكستگي مالحظه شد وثيقه و مال

 مديره نيست كه سهام هيأتاش در اختيار اعضاي  ييدين موجود يعني در ازاي گذاشتن دارا
براي خسارات ) سهم در كلي در معيننمايندة  عنوان به( بلكه اين سهام ،گيردوثيقه از آنان مي

)  آن ايجاد شده استدين غيرموجودي كه سبب(آتي و احتمالي ناشي از عملكرد مديران 
دهنده، بتواند به استناد  شود كه مرتهن، معموالً بانك واماين موارد مانع ميهمة . شودگرفته مي

 . كه در عقد رهن ذكري از آنها نشده استكند رهن، عين مرهونه را صرف دريافت ديوني 

وضوع مقاله  اجزاي مختلف مةبار درمتخصصان مربوط پراكندة  هايباره، طرح نظر  اين در
 ، مقاله بوده است بودنيقيتحقجنبة در متن براي رعايت حقوق مالكيت فكري آنان و رعايت 

 در محل خودشان نشان خواهد داد كه موضوع مقاله هرگز توسط هاوگرنه بازبيني آن نظر
ي ا به معنوجه چيه به هابنابراين، وجود آن نظر.  استنشده علمي ليوتحل هيتجزيك از آنان  هيچ

 مشكالت و ةدرباراز سوي ديگر، موضوع مقاله . نو و بديع نبودن موضوع مقاله نيست
اي  آوري نشده و در هيچ مجموعه  مشكالت و اختالفات جمعگونه نيا. اختالفات اجرايي است

 دربر ساير موارد، مورد مهمي كه  عالوه. شوند تا بتوان از آنها در مقاله استفاده كرد منتشر نمي
 و سعي آنها در ها بانك بودن قهيباوث موضوع طلبكار ، اخيراً در جامعه مطرح شدهباره  نيا

                                                            
1. Self-acquisition   
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، موضوع در ضمن.  توضيح داده شد متنترجيح طلبشان بر طلب ساير طلبكاران است كه در
 توقيف مازاد بر رهني است كه دين آن هنوز موجود نشده حاكم شدنبارة  درواقع  مقاله در

  .       ماند  ولي محدود به آن باقي نمي،شود ا سهام وثيقه آغاز ميگرچه باو اين موضوع است 
 اما با توجه به استدالل ،ندارداختصاص مديران وثيقة  سهام به مورد سهام  گذاشتنقهيوث

قبض انبار و بارنامه، تا وقتي خسارتي حادث نشده و مانند در اين مورد و موارد مشابه مذكور 
انتقال قهري سهام وثيقه هم به . اولي خواهد بود هوثيققيف مازاد بر  تو،وثيقه مستقر نشده باشد

همچنين مقررات مربوط به سهام وثيقه مانع از آن . كند يمهمين دليل است كه مصداق پيدا 
و كند ضامن مطالبة  مديره بابت خسارات احتمالي آتي هيأتنيست كه شركت از اعضاي 

بديهي . ي وثيقه از جمله سهام وثيقه نيز گرفته شودايرادي نخواهد داشت كه از چنين ضامنان
مديران و وثيقة ضامنان به سهام مراجعة  ةضامنان و نحووثيقة مراجعه به سهام نحوة است 

 رسد يم نظر به.  چگونگي دست به دست شدن وثيقه داراي احكام دقيقي استيكل طور به
موارد مندرج در آن قانون و همة ه اصالحي آن اصولي بوده و باليحة و . ت.مقررات مربوطه ق

، از ظرايف باره  نيا در. استسرايت   قابل. م.آن اليحه و همچنين ساير قوانين از جمله ق
  .  قانون اساسي نيز نبايد غافل بود44 اصل يها استيسمندرج در قانون 

 نحو به ولي ،شده باطل است اصوالً رهن مازاد مال توقيف. م.ا.ا.گرچه مطابق قاترتيب  بدين
  .گيرد  رهن مازاد شكل ميگونه نياشده استثنائاً نوع مجازي از  گفته
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