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 تحلیلی بر مفهوم و ماهیت رهن وثیقه ای

 

 

 وحیده رحمانی، رامین ابدالی

 

 

 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تبریز، دانشکده پردیس بین المللی ارس

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شهید بهشتی

 

 

رهن اصطالحا همان وثیقه دینی می باشد که فرد به عنوان طلب نزد شخص طلبکار  :چکیده

می گذارد تا اطمینانی برای وصول طلب وی تلقی شده و فرد یاد شده به حق خویش دست 

 صل هجدهمیابد. از این رو در قانون مدنی که بسیار متاثر از آموزه های اصیل اسالمی است، ف

از باب سوم کتاب دوم، احکام و مقررات مربوط به رهن، شرایط راهن و مرتهن، عین مرهونه، 

عقد رهن هم مشابه سایر قراردادها نیاز به تراضی دو طرف ماده پیش بینی شده است.  42در 

. از یک سو حقی که برای آن رهن داده می شود باید دارای شرایطی از داردو ایجاب و قبول 

قیبل مالی بودن حق، قرار گرفتن آن بر ذمه، وجود دین پیش از رهن و همچنین قابلیت 

استیفاء دین از رهن باشد و از سوی دیگر این عقد در رابطه حقوقی راهن و مرتهن و حقوق و 

ه به نوشتار حاضر با توج با توجه به آنچه گفته شد، تکالیف آنان آثاری را نیز بر جا می گذارد.

 ،کام و مقرراتی را در خصوص وثیقه و رهن مقرر نموده اندحدنی و سایر قوانینی که اقانون م

همانند قانون ثبت اسناد و امالک، به دنبال تحلیل مبنا و ماهیت رهن وثیقه ای و مواد قانونی 

 است که در این زمینه تدوین یافته اند.

 رهن، وثیقه، راهن، مرتهن. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

رهن وثیقه ی دین و یا وثیقه ای  ،در اصتتتطال  .رود بکار می سرهن در لغت به معنی ثبات و دوام آمده استتتت و گاه به معنی حب 

 ثیقهو و سازد سمحبو طلبکار نزد را مالی مدیون شخصی ؛که اینگونه تعریف می شتود  رهنبه عبارت دیگر  .استت  برای دین مرتهن

قانون  ۷۷۷ماده  .طلبکار بتواند حق خویش را از آن مال استتیفاء و برداشت نماید  ،وصتول دین  عدم صتورت  در تا دهد قرار دین ی
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رهن دهنده را  .یون مالی را برای وثیقه به دائن می دهددم رهن عقدی استتت که به موجب آن»: مقرر داشتتتهمدنی در تعریف رهن 

تبدیل  :»که بیان می دارد ۷72ماده  با توجه به. «گفته می شتتود« رهن » وثیقه  به مال مورد .راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند

پس در ماده فوق منظور تبدیل وثیقه و یا عین مرهونه است که با کلمه رهن بیان  «...جایز است رهن به مال دیگر به تراضی طرفین

ساس کند و بر ا بعی پیداتبدین ترتیب عقد رهن ستبب می شتود که طلبکار وثیقه ی عینی بیاورد و بر آن حق عینی    .شتده استت  

نستتبت به استتتیفای حق خود از قیمت  قانون مدنی بدهکار نتواند در آن تصتترفی کند که به زیان مرتهن باشتتد و طلبکار ۷۷۷ماده 

 .رهن بر دیگر طلبکاران رجحان یابد

اسناد وثیقه ای با توجه به  .اسناد وثیقه ای می باشد ،بانکها، موستستات مالی رواد دارد   ایران، به ویژهامروزه یکی از استنادی که در  

بکار چرا که طل ،بیشتر مورد توجه و استفاده می باشند ،شتخصتی و ریره دارند   ویژگی ها و برتری هایی که نستبت به دیگر وستایل  

ی مدیون هون دارایرم ،زیرا با تکیه بر وثیقه ؛یا تضمین خاصی باشد« وثیقه»وصتول حق در اندیشه   یافتن ازبایستتی برای اطمینان  

در وثیقه شخصی ذمه بیگانه به ذمه  ؛به طور کلی وثیقه ها را می توان به دو گروه شتخصتی و عینی تقستیم کرد   . نمی برد ستودی 

طلبکار می تواند در کنار بدهکار اصلی یا هنگامی که از وصول  .تضمین می کندبدهکار اصتلی ضمیمه می شود و بدین وسیله آن را  

به ضامن رجوع کند و هر دو دارایی را پشتوانه طلب خود داشته باشد مانند ضمانت با شرط، تضامن و کفالت که به  ،مید شدوطلب ن

تماد نیست و وصول حق را به طور کامل تضمین وثیقه شخصی چندان قابل اع .طور ناقص وستیله استتیفای طلب را فراهم می آورد  

به ویژه در حقوق ما که  ،زیرا احتمال دارد که ضتامن نیز معستر شود و طلبکار با دو دارایی موهون یا ناکافی رو به رو شود   ؛کند نمی

در نفوذ شرط تضامن و امکان رجوع به مضمون  .این خطر بیشتر احساس می شود ،مه ضامن استذانتقال دین به  ناثر طبیعی ضما

ت مدیون اصلی است و با ضامن گرفتن از ئبرا نمهم تر اینکه همه نمی دانند اثر عقد ضما ؛حقوق دانان تردید دارند زعنه بستیاری ا 

 مقرر داشته:در تعریف کفالت  نیز قانون مدنی ۷۷2ماده  .جدیدی بیابد بدون اینکه پشتوانه ی ،مدیون دیگری را بجای او می نشانند

 ،تعهد می کند که متعهد را کفیل عقدی استتت که به موجب آن احد طرفین در قابل طرف مقابل دیگر احضتتار شتتخص ثال  را  » 

تعهدی دیگری  ،پس اگر کفیل مدیون معستتتر را به دادگاه بیدورد« شتتتخص ثال  را مکفول و طرف دیگر را مکفول عنه می گویند.

نی بدین مع ؛می یابد بر عکس در وثیقه عینی طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی ؛او رجوع کرد وان بته نتدارد و نمی ت 

وانگهی چون مدیون حق ندارد  ،نخست او استفاده می کند که هنگام وصتول طلب بر دیگران حق تقدم دارد و از حاصل فرو  مال 

ر ه محل وصتول طلب همیشه محفو  می باشد و طلبکار می تواند آن را در دست  ،طلبکار باشتد  در وثیقه تصترفی کند که به زیان 

زم به ذکر البته ال .برای طلبکار است نشانه های وجود حق عینی ،پس حق تعقیب و تقدم به مال وثیقه .توقیف سازد ،بیابد که کسی

در واقو در  .استت که این حق استتقالل ندارد و تابو وجود دین است و برای تضمین بوجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود  

با وجود شتتترایط و مقررات خاص و طی  وثیقه مالکیت کامل از آن بدهکار استتتت و طلبکار فقط می تواند آن را به هنگام ضتتترورت

در برابر « بعیتحق عینی » همین ویژگی ها استتت که آن را ن برای نشتتان داد .ل حق خود قرار دهدوستتیله وصتتو  مراحل قانونی

 .  نامیده اند است، مالکیت و شاخه های آن که حق عینی اصلی

 ای قواعد عمومی عقد رهن وثیقه -1

این تراضی به صورت ایجاب و قبول  ،آن واقو می شودبا توجه به اینکه عقد رهن نیز مانند سایر قراردادها بر مبنای تراضی دو طرف 
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ولی هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد  صورت می گیرد، ایجاب از سوی بدهکار راهن و قبول از طرف طلبکار رالبا .اعالم و بیان می گردد

و گرو تاین مال نزد ه دادم با قیثودادم یا به تو به تو رهن  ؛به این صتتتورت که بگوید جابی. ان را بپذیردآبکتار بدهد و بدهکار  را طل

هرگاه عین مرهون به گونه ای در اختیار مرتهن قرار » :که پیش بینی نمودهدر تعریف قبض مورد رهن قانون مدنی  ۷67اده م. باشد

ام هرچند که تلیم ماده نیز انج ،قبض تحقق یافته است ،ن تامین شودآفرو   گیرد که در دید عرف استتیالی معنوی او بر توقیف و 

به  ایجاب و قبول .عقد رهن تمام نیست ،با توضتیحات مذکور چنین پیداستت که پیش از تسلیم مورد رهن به طلبکار  . نشتده باشتد  

 ؛نتیجه مهمی که از این حکم گرفته می شتتود این استتت که ادامه عقد تا وقوع قبض استتت  ،تنهایی رابطه حقوقی بوجود نمی آورد

در  (422، ص ۷۷71)کاتوزیان، .در صورتی اثر دارد که اعتراضی انجام شود می باشتد، از آنجا که قبض نیز در زمره ارکان عقد  یعنی

 .حق استتتیفا یافتن در مال مورد وثیقه را برای مرتهن بوجود نمی آورد و راهن را نیز ملزم به تستتلیم نمی کند  ،ایجاب و قبول واقو

 ،درحالیکه اگر عقد با ایجاب و قبول تمام می شتتد و قبض در زمره آثار آن قرار می گرفت ؛باشتتدمی راهن قبض نیز به اذن  بنابراین

ینکه مبیو باید تستتتلیم ا قانون مدنی در عقد بیو نیز با ۷۷2ماده مطابق  چنانکهلذا هم .هیچ لزومی برای اذن راهن وجود نداشتتتت

لزوم اذن راهن در  ؛خریدار می تواند مال خود را در هر جا بیابد تصرف کندنیست و  در قبض آن نیازی به فروشتنده  و خریدار شتود 

 .دهد وجود دارد و راهن باید تصرف به عنوان رهن را نیز اجازه ،مرتهن بوده استت  ضمرهون پیش از عقد در قب موردی هم که عین

ضمنی بر اذن به قبصی نیز  یجاب و قبول داللتگمان در پاره ای موارد که موضتوع به امانت یا اجاره در تصترف مرتهن است و ا   بی

به همین جهت اگر راهن اعالم کند که مال را به رهن می  ؛ولی وجود این کاشتف خارجی نباید با الزم نبودن اذن اشتباه شود  .دارد

 .را به هم بزندکرد که رهن تمام است و مدیون نمی تواند آن  نمی توان ادعا ،دهد و درباره قبض آن بعداً تصمیم می گیرد

 اقسام رهن زاعمال قواعد پاره ای ا -2

 : رهن مال مشاع -2-1

تراضی زیانی به سایر شریکان نمی  تفاوت ندارد، زیرا وقوع ،قبول رهن مالی مشتاع با مالی که تمام آن به رهن گذارده شود و ایجاب 

سهم سایر شریکان  مال مرهون بافرض  ناست: در ای تستلیم ستهم مشتاع به مرتهن    ،نچه با دشتواری روبرو می شتود  آرستاند. ولی،  

در . تصرف در مال شریکان دیگر مالزمه دارد و باید با اذن آنان انجام پذیرد مخلوط و منتشر در مجموع است. پس، تسلیم آن نیز با

اموال منقول این اقسام با قبض  رالبرالب اراضی اموال ریر منقول، قبض حصه ی مشاع به معنی تصرف در حقوق دیگران نیست و 

ولی باید دانست که معیار اصلی پرهیز از تصرف در حق شریکان دیگر است که هر جا ممکن شود قبض  ؛ستهام دیگران همراه استت  

برای مثال، در رهن کامیونی که در اجاره ی دیگران استت، قبض ستهم مشتاع آن مستتلزم خلو ید مستاجر      نیاز به اذن آنان ندارد:

ه ربه همین جهت، با اینکه کامیون در زم .سهم به گونه ای از انتقال مصون باشد و حق مرتهن محفو  بماند ت و کافی است آننیس

ده شندارد، بر عکس، قبض سهم مشاع از تابلویی که به دیوار الصاق  سهم مشاع آن نیاز به اذن شریک بضی اموال منقول استت، قب 

باید افزود که، هر گاه ستهم مشتاع به اذن شریکان آن به    )همان(.که آزاد استت تفاوت نمی کند  استت)ریر منقول تبعی( با تابلویی 

شریکان اختالف افتد، مساله مانند موردی است که چند شریک نتوانند در تصرف مال  قبض مرتهن داده شتود ستپس بین او و سایر  

 .ناچار هیچ کدام حق تصرف ندارند و حاکم باید مال را به امینی بسپارد ،کنند مشاع تراضی
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 :رهن مکرر -2-2

یعنی اینکه دو یا چند طلبکار در  .رهن مکرر موقعی می باشتد که مالی اعم از منقول و ریر منقول در وثیقه دو یا چند نفر قرار گیرد 

 ۷2 ماده ی .ان رهن مکرر تردید مهمی نشده استامامیه، نستبت به امک طول یکدیگر نستبت به یک مال مرتهن قرار گیرند. در فقه  

پیش رهن مکرر را نستبت به اموال ریر منقول ثبت شده به صراحت مجاز می شناخت و   ۷۷4۱مکرر قانون ثبت مصتوب مرداد ماه  

وام های دیگر وثیقه و تامین قرار تواند، با قید حق بستتتتانکار مقدم، مورد معامله را برای  معامله کننده می: »کته  بینی شتتتده بود

 فک ت عدمرا در صتتتور دیمعامله ی مقدم ، تمام مال مورد معامله وثیقه ی وام بعدر صتتتورت فک  .(۷2۷، ص ۷۷77)امامی، دهد

واهد خبعدی مقدم بستنکاران بر صل طلب و اجور و خسارات قانونی معامله مقدم، و فرو  مال، هر بستتانکار مقدم برای استتیفای ا  

 .«بود

معامالت مذکور در ماده ی  در کلیه ی:»مکرر تغییر کرد و در ماده ی جدید چنین آمد که  ۷2ماده ی ،  ۷۷1۷ولی، در اصتتالحات 

بدهکار می تواند با تودیو کلیه ی بدهی خود، اعم از اصتتلی و اجور خستتارات قانونی و حقوق اجرایی، نزد ستتر دفتر    ،این قانون ۷2

یا کلیه ی بدهی خود را در صندوق ثبت یا  ،مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید ،ه ی سنداستناد رستمی تنظیم کنند  

ی تنظیم کننده ی ستتند موجبات  هنتودیو و با تستتلیم مدرک تودیعی به دفترخا ،هر مرجو دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید

گمان را به وجود آورد که قانون  مکرر پیشتتین این ۷2مفاد ماده و به ویژه ارتباط آن با ماده ی   .«فراهم کند فستتو و فک ستتند را

ستتابق و آزاد کردن  دینگذار بدین وستتیله رهن مکرر را ممنوع ستتاخته و مدیون را راهنمایی کرده استتت که چاره ای جز پرداخت 

زیرا،  (421)کاتوزیان، همان، ص ولی ، این گمان را باید از ذهن زدود. .ن دهددوباره به ره را یطلب  ندارد و نمی تواند وثیقه ن ره

ز ذار نیز اگخالف اصتتول کلی تجویز می کرد، با فستتو آن ماده اجازه ی قانون  اگر رهن مکرر امری استتتثنایی بود که قانون گذار بر

بودن آن از اصتتول کلی نیز استتتنباط می شتتود. پس، لیکن، رهن مکرر نیاز به تجویز خاصتتی قانون گذار ندارد و مبا   بین می رفت.

مکرر تنها تاکید بر آن را به عنوان حکمی زاید، از بین می برد و دلیل بر منو قانون گذار نیستتت. به هر حال، در  ۷2 نستتو ماده ی

، تعبیری که ۷۷11ماده  مصوب تیر آئین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

( بازداشتت مازاد عین مرهونه بنفو ریر پیش بینی  ۷۷4و  ۷۷۷آئین نامه )مواد  در .از ارده ی قانون گذار شتد مورد تایید قرار گرفت 

آن، بر خالف وظیفه ای که صادر  ۷۷۷رستمی درباره ی چنین نهادی معین گردیده استت و ماده ی    دستن  شتده و شتیوه ی اجرای  

)امامی، پردازد. مکرر اصتتالحی می ۷2ن را معین کند، به تفستتیر ماده ی وو باید احکام جزئی و اجرائی قان آئین نامه داردی  کننده

 (۷22همان، ص 

 :تعداد مرتهن -2-3

پیشین گفته شد که راهن می تواند مورد رهن را به عنوان وثیقه ی دین دیگر خود به رهن دهد، یعنی دو طلبکار در طول  ضدر فر

یکدیگر نسبت به یک مال مرتهن قرار گیرند. اکنون نیز باید افزود که راهن می تواند مال خود را ضمن یک عقد وثیقه ی دو طلبکار 

 :شود که باید اعمال قواعد عمومی را درباره ی آنها بررسی کرد اساسی مطر  می قرار دهد. در این فرص، دو مساله

قبص مورد رهن چگونه انجام می گیرد؟ آیا باید همه به اشتتتراک رهن راقبض کنند یا باید یکی از آنان از ستتوی خود و   اول اینکه؛
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... مرتهن باید به تراضتتی معین »می دهد: قانون مدنی پاستتو این پرستتش را چنین ۷۷6نمایندگی دیگر آن را تصتترف کند؟ ماده ی 

در عرض  ها استتتیفای طلب چگونه باید انجام شتتود؟ در این فرض، مرتهن دوم آنکه؛ ...«کنند که راهن در تصتترف چه کستتی باشتتد

استتت که پس از فرو  مال، بهای آن را به نستتبت کدام بر دیگران رجحان ندارد. پس، تنها راه معقول این  یکدیگر قرار دارند و هیچ

یرد قرار می گ هر کدام به نسبت طلب خود مالک سهم مشاعی از آن وثیقه ،طلب بین خود تقستیم کنند و اگر خریداری پیدا نشود 

 .(426و 421)کاتوزیان، همان، ص مرتهنان، قطو نظر از میزان طلب، نیمی از مال را در رهن خود دارد زیا سرانجام هریک ا

و بدین جهت تا همه ی  قانون مدنی چنین بر می آید که تمام مال مرهون وثیقه ی هر جزیی از دین استتتت ۷7۷از مفتاد متاده ی   

در فرض ما نیز، دو یا چند دینی که در برابر مال مرهون قرار می گیرد، از نظر  دین پرداختته نشتتتود، وثیقه نیز آزاد نخواهد شتتتد. 

 ن واقو می شود، وگرنه لزومی نداشتآدر حکم یک دین است که مال مرهون متعلق  است،کرده یدا پ هم به ارتباطی که ضمن عقد

دادن یک وثیقه و ضتتمن یک عقد برابر چند دین،  از به بیان دیگر، ظاهر. که ضتتمن یک عقد وثیقه برای دیون مستتتقل ایجاد گردد

به چند عقد  از مال مرهون وثیقه ی یکی از دیون باشد و عقد واحد مجموع دیون قرار گرفته است نه این که هر جزئیاین است که 

 می باشد و که این نکته یکی از موارد مهم تنظیم اسناد وثیقه ای در دفاتر اسناد رسمی (7۱، ص ۷۷۷1)امامی، جداگانه تجزیه شود

 .(۷۱2، ص ۷۷7۱)کاتوزیان، ن می پردازدآمعموال یکی از مواد سند عقد وثیقه ای به 

 تعداد راهن: -2-4

رهن دهند با اینکه  او را به هرگاه دو یا چند نفر به طور مشتتاع مالک مالی باشتتند و در برابر دیون متعددی که به دیگری دارائی آن 

پیوندی که . و با پرداخت آن آزاد می شود ستت که سهم هر مدیون رهن دین اوست یک عقد در این رابطه حکومت دارد، ظاهر این ا

جود آمده برای این استت که بتوانند مجموع مالی مشترک را به قبض مرتهن دهند و احتمال  به ودیون شتریکان و ستهام آنان    بین

ان نآضعیف تر به نظر میرسد و تفسیر ارده ی  ،مجموع دیون رهن باشد این که خواستته باشتند ستهم هر کدام در برابر هر جزئی از   

، هر گاه اشاعه در خالل رهن ایجاد شود و در آراز تراضی تمام مال در برابر همه ی دین رهن ولی .بدین صتورت نیاز به تصری  دارد 

شود، نمی توان ادعا کرد  به همین جهت، اگر راهن فوت کند و دین او و مال مرهون به ورثه منتقل باشتد، رهن تجزیه نخواهد شتد.  

هر » قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر می دارد: 6۱6ماده ی  .رسد که ستهم هر وار  وثیقه ی بخشی از دین است که به او می 

تقسیم شود، و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک  گاه ترکه ی میت قبل از اداء دیون او

ن یا معسری طلبکار می تواند برای سهم معسرنستبت ستهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از ورا  معسر شده باشد،    از ورا  به

 .راهن تمام تلقی کرده است و بدین وسیله ترکه را وثیقه ی طلب شمرد و هر جزء از آن را «نیز به ورا  دیگر رجوع کند

 :د دیونداتع -2-5

می آید که پیوند دیون وجود  در موردی که مدیون مالی را به عنوان وثیقه ی چند دین خود طلبکار رهن می دهد، این پرستتتش به

داده شده و وثیقه به هر جزئی از آن قرار گرفته است، یا  در یک عقد باع  اتحاد آنها می شود، چندان که گویی رهن برای یک دین

قرار می گیرد و در نتیجه با پرداخت هر دین بخشتتی از عین مرهون آزاد می  بخشتتی از مال مرهون به طور مستتتقل رهن هر دین 

این پرسش ندارد و راه حل را به تعبیر دادرس از قصد مشترک طرفین واگذارده است. با وجود این،  قانون مدنی پاسخی برایشتود؟  
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طلب های گوناگون  جمو دیون متعدد ضمن یک عقد و دادن یک رهن برای همه ی آنها این است که وثیقه در برابر همه ی ظاهر از

که این رویه هم امروزه در تنظیم  اثر شتتناخت خت یکی از آنها را در آزاد ستتاختن وثیقه بیگیرد. مجموع دیون دانستتت و پردا قرار

 .)جمله نامفهوم(کلی اسناد وثیقه ای در دفاتر استاد رسمی مرسوم می باشد

 : رهن قهری بدل مال مرهون -2-6

دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل  اگر عین مرهونه به واسطه ی عمل خود راهن یا شخص»قانون مدنی: ۷۹۷به موجب ماده ی 

، هرگاه کسی مال رهن را تلف کند، خواه تلف کننده راهن یا مرتهن شخص ثال  بنابراین .«آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود

راهن است و  ن بدل ممکن استت مثل یا قیمت آن باشد و در هر حال جانشین مال مرهون در دارایی یا؛ باشتد، باید بدل آن را بدهد 

بنابراین وجود عین مال  ،همان موقعیت را پیدا می کند. به اضافه، هدف از رهن این است که دین از محل قیمت وثیقه استیفاء شود

الزمه ی ایجاد وثیقه نیستتت. آنچه تلف کننده در برابر عین می پردازد، خود به خود رهن استتت و نیاز به تراضتتی جدید و عقد دیگر 

طلب خود بردارد و باید  افزود که، هرگاه بدل مورد رهن پول باشتد، مرتهن نمی تواند پیش از ستر رسید دین آن را بابت  باید  .ندارد

 .پول را همچون امانت راهن نزد خود نگاه دارد

 

 شرایط حقی که برای آن رهن داده می شود -2-7

عقدی که موجب اشتغال ذمه  ممکن است رهن داده شود، ولوبرای هر مالی که در ذمه باشد :» قانون مدنی  ۷۷1به موجب ماده ی 

( حق ۷شود به دست می آید:  میداده  نن رهآتضمین  از این ماده دو شرط مهم برای حقی که به منظور« استت قابل فستو باشد   

باشتتد تا بتوان برای باشتتد، بدین معنی که شتخص باید در برابر دیگری مدیون   ( حق باید در ذمه4مالی داشتته باشتد    ی ههرچباید 

از همین جا استتت که می گویند رهن عقد تبعی استتت و در صتتورتی اعتبار دارد که   .به رهن داد مالی را ،ایجاد اطمینان در طلبکار

دین باید پیش از رهن وجود داشته  ؛د و بدین گونه خالصه می شود کهباشد. پس، سومین شرط نیز به دست می آی مسبوق به دین

دارد، طلب خود را وصول  از ستوی دیگر، هدف از رهن این است که طلبکار بتواند، با استفاده از حق عینی که بر موضوع آن  . باشتد 

داشتتته باشتتد تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن   موضتتوع دین از دیدگاه طرفین باید جنبه ی کلی و مثلی کند. پس،

ارد، ضرورت د تحلیل آنهاکان ادرام پاره ای از آنها در یکدیگر نیز هست ولی از نظر تعلیم بهتر، شرط را که ام چهاراکنون این  .برسد

 :مقرار می دهی یوارد بررسمجداگانه 

 : مالی بودن حق -2-7-1

 لزوم مال بودن حق نتیجه ی این قاعده ی کلی استتت که امور عاطفی و اخالقی را با پول نمی توان مبادله کرد. صتتاحب حقی که 

حضانت( توانایی استیفای آن را از محل بهای عین  جنبه ی مالی ندارد و در بیشتتر موارد نیز با تکلیف آمیخته است )مانند والیت و 

یقه ی پس وث مرهون ندارد. وثیقه و دین باید از یک ستنو باشتد تا طلبکار با حبس وثیقه اطمینان یابد که به حق خویش می رسد.  

ذارده می شتود که جنبه ی مالی داشتته باشتد. ممکن است ایراد شود که، اگر حقوق ریر مالی را نتوان با    مالی برای حقی به رهن گ

پول مبادله کرد، چگونه استتت که خستتارات معنوی به پول جبران می شتتود و چرا وثیقه ی مالی نمی تواند برای اجرای حقوق ریر  
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باید گفت که تبدیل خسارات معنوی به پول یک ضرورت و استثناء است مالی به رهن داده شتود؟ ولی، در پاسو این ایراد و پرسش  

 اند. و به همین جهت بسیاری از محققان آن را نوعی مجازات مدنی دانسته

 : قرار گرفتن بر ذمه -2-7-2

اعیان درستتتت  رهن در برابراول اینکه؛ از این شتتترط دو نتیجه ی مهم گرفته اند و درستتتتی هر دو نتیجه نیز مورد گفتگو استتتت: 

: در مورد اعیانی که ضتمان تلف آنها بر عهده ی متصرف قرار نمی گیرد)ریر مضمونه(، مانند  (447، ص ۷۷71)شتهید ثانی،  نیستت 

زیرا، هیچ دینی از این رهگذر بر ذمه ی امین قرار نمی گیرد. درستتت استتت که هر گاه  مورد ودیعه و عاریه ، هیچ اختالفی نیستتت.

ا بتوان ت ؛مستوول تلف مال استت، لیکن پیش از این تقصیر دینی بر عهده ندارد   ،ی مرتکب تعدی و تفریط شتود امین در نگهدار ادار

واستتطه و مستتتقیم آن عین مورد  برای آن رهن گرفت. امین باید عین را به صتتاحب آن بازگرداند، ولی این تعهد نیز که موضتتوع بی

مضمونه  کس، در مورد رهن برای اعیان مضتمونه، مانند مال مغضوب و عاریه وثیقه قابل استتیفاء نیستت. بر ع   امانت استت، از محل 

ان یویژه ی دیون است و در اع )طال و نقره(، نویسندگان یکسان نمی اندیشند:گروهی این رهن را باطل می دانند، بدین ادعا که رهن

اند که ضمان مثل یا قیمت مال خود دینی است که  ن از محل وثیقه ممکن نیست. جمو دیگر به حق دریافتهآراه ندارد و استیفای 

این دین نیز از محل وثیقه قابل استیفاء است و تفاوت آن با اعیان ریر مضمونه  پیش از تلف نیز بر عهده ی متصرف قرار می گیرد و

 رهندوم آنکه؛  ؛در فرضی اخیر وجود دارد و منوط به ارتکاب تعدی و تفریط از سوی متصرف نیست در این استت که ستبب ضمان  

وجود نیامده است، مانند رهن وامی  آینده امکان ندارد: در این باره، هر گاه برای دینی داده شتود که هنوز سبب آن نیز به  دین برای

 دردی تبعی استتت که برای وثیقه دادن زیرا، رهن عق استتت. ان رهن باطلمکه خواهد گرفت یا ثمن معامله ای که خواهد کرد، بیگ

لیکن، جایی که سبب دین به وجود  عقد رهن فاقد مبنا و هدف است. نداشتته باشد،   ن انجام می شتود. پس اگر دینی وجود برابر دی

اعتبار رهن در برابر چنین دینی را در شرط سوم بررسی خواهیم  چنین اتفاقی وجود ندارد و ،امده و هنوز ثابت در ذمه نشتده استت  

 .کرد

 : وجود پیش از رهن، دین متعلق ؛276ماده  -2-7-3

دین پیش از رهن وجود داشتتته باشتتد و نمی توان مالی را   دد که بایآیق. م. چنین بر می ۷۷1( و مفاد ۷۷۷ن)ماده ی ز تعریف رها

 در مده وآن به وجود آدین معلق یا دینی که سبب  . تنها پرستشتی که باقی می ماند این است که، آیا  اشتت ذبرای دین اینده رهن گ

ده استت، و  ایجاد شت  آندرباره ی رابطه ی دین معلق و دینی که ستبب   ؟شتود  ن تضتمین استت، به وستیله ی ره   ثابت نشتده ذمه 

می توان افزود که در حقوق کنونی نمی ، و دلیل آثاری که بر این گونه دیون بار می شود «حقوقی ستبب »همچنین درباره ی معنی 

گرفت و آثار ناشی از رابطه ی حقوقی را در این مرحله انکار کرد. وجود این دین ناتمام چنان  توان وجود دین معلق را به کلی نادیده

یا رهن برای صاحب آن  محسوس و موثر است که به میرا  می رسد و مورد انتقال قرار می گیرد. پس چرا نباید به وسیله ی ضمان

ار وام می محل اعتباز مشتریان خود برای تضمین مبالغی که مشتری از  بنابراین، بانکها می توانند پس از دادن اعتبار، ؟تضمین شود

زیرا پیمان مربوط به اعطای اعتبار خود سبب  وثیقه بگیرند و قراردادی که در این زمینه بستته می شتود تابو عقد رهن است.   ،گیرد

آن بر ذمه ی مشتری استفاده از اعتبار مورد شرط تحقق این دین و ثبوت  دین مشتتری و مبنای تعهد او به بازگرداندن وام استت و  
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 .توافق است

ن آوان تضمین حسن اجرای قرارداد، بدین معنی که هر گاه مدیون از اجرای تعهد خویش امتناع ورزد از نهمچنین، دادن رهن به ع

شکنی، بر این مبنا که محل وستیله ی اجرای تعهد فراهم آید، درستت استت. ولی، دادن وثیقه برای جبران خستارات ناشی از عهد     

قانون مدنی  ۷۱نباشتتد، تابو احکام رهن نیستتت و باید بر طبق ماده ی  مستتوولیت مربوط به جبران این خستتارات بدل تعهد اصتتلی

 .بررسی شود

 : امکان استیفاء دین از رهن -2-7-4

هدف از رهن این است که در صورت لزوم طلبکار بتواند از محل وثیقه به حق خویش، یا  ،بیان شتد  پیشتین همانطور که در مطالب 

مرهون کافی نیست، باید دین از محل فرو  وثیقه قابل  دقیق تر بگوئیم، به مثل آن برسد. پس، وجود حق و قابل فرو  بودن عین

بدون این ارتباط طلبکار از وثیقه گرفتن طرفی نمی بندد. نخستت بستگی دارد و   طد، زیرا همه چیز به ارتباط دو شتر استتیفاء باشت  

از اموری باشد که به شخصیت و مهارتهای ویژه ی او بستگی دارد و  ،بر ذمه ی مدیون قرار گرفته است برای مثال، اگر حق مالی که

و کدام وثیقه به وجود  ی شودصرف هیچ هزینه ای نتوان بدل مطلوب آن را برای صاحب حق تهیه کرد، از رهن چه سودی عاید م با

و نوعی اجبار ریر مستقیم به شمار آید. ولی،  می آید؟ بیگمان حس مال بدهکار می تواند وستیله ی فشار مادی و معنوی بر او شود 

 نمال نیز نوعی وثیقه عینی به شمار آید، قواعد حاکم بر آن تابو ره هدف رهن ایجاد چنین فشارها یا گرو کشی نیست و اگر حبس

 .مدنی بررسی و تعیین شود قانون ۷۱نیست و باید بر طبق ماده ی 

شکنی در تعهد های قائم  زیرا، نشان می دهد که عهد قانون مدنی نیز به خوبی بر می آید. 4۷۹و4۷7آنچه گفته شتد از مالک مواد  

دادن آن فعل را فراهم آورد و بر مبنای به شتخص ضتمانت اجرایی جز فستو معامله ندارد و نمی توان به خرد ملتزم موجبات انجام    

همین نظر استتتت که فقهای امامیه رهن گرفتن برای انجام کار در اجیر خاص را باطل و رهن در برابر کاری را که به ذمه تعلق می 

 ،زمان تلفاستت )اجیر عام( نافذ می شمارند. همچنین است در منافو عین و برای مدت معین که با انقضای   گیرد و هدف انجام آن

 (.ق.م 67۷ماده )استیفاء کرد رهننمی توان از 

  :آثار رهن -3

برای طلبکار نستتبت به عین  با عقد این رهن بین طلبکار و راهن واقو می شتتود و باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشتتد، چون

مرهون ایجاد حق عینی می کند، آثار محدود به رابطه ی قراردادی نمی شتتود: عقد رهن باع  می شتتود تا مرتهن نستتبت به مورد  

رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثال  نیز به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد. همچنین، 

بدین معنی که مرتهن، در استتتتیفای طلب  ؛به وجود می آورد «حق تقدم »د رهن برای مرتهن در برابر ستتتایر طلبکاران مدیون عق

بر دیگر طلبکاران رجحان پیدا می کند و حتی در مورد ورشتکستگی تاجر نیز این حق رعایت می شود. بنابراین،   ،خود از مورد رهن

مبح  اول به آثار رهن در روابط راهن و مرتهن اختصاص دارد و در آن از حقوق ؛ جداگانه بررسی کردد در دو مبح  آثار رهن را بای

 .دوم آثار رهن و امتیازهای مرتهن در برابر دیگران بررسی می گردد در مبح  ؛و تکالیف طرفین در برابر یکدیگر گفتگو می شود
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 آثار رهن در رابطه ی قراردادی -3-1

دیگری همراه استتتت. برای  دین معنی که حق هر طرف با تکلیفبدر قراردادها، حقوق و تکالیف هر یک از دو طرف متقابل استتتت، 

این تکلیف، مرتهن حق دارد که این هزینه را از او  مثال، اگر راهن مکلف استتت که هزینه ی نگهداری عین مرهون را بدهد، در برابر

تکالیف راهن و مرتهن، در واقو بح  از آثار رهن از دو دیدگاه مختلف است  از بح  درباره ی حقوق ومطالبه کند. بنابراین، مقصود 

و دو عنوان مستتقل نیست. با وجود این، چون این رسم از نظر آموزشی مفید به نظر می رسد، ما نیز آن را دنبال می کنیم و حقوق  

 :رسی قرار می دهیمجداگانه مورد بر قسمتراهن و مرتهن را در دو  تکالیف

 تض:راهن تکالیف و حقوق -3-1-1

 :بقای حق مالکیت عین و منفعت -3-1-1-1

عقد رهن از اختیار مالک در تصتتترف در مورد رهن می کاهد ولی حق مالکیت را از بین نمی برد. راهن همچنان مالک عین مرهون 

را پیدا نمی کند و می توان حق او  انتفاع از این مالاستت و به تبو این حق، منافو مورد رهن از آن او است. مرتهن حق استعمال یا  

تعبیر کرد که حق نخستتت نیز مقدمه ی حق دوم استتت. بنابراین، هیچ شتتاخه ای از  «استتتیفاءطلب حق»و  «نگاهداری حق»را به 

ثمره ی رهن و زیادتی که :»قانون مدنی مقرر می دارد 7۷6مالکیت عین مرهون به مرتهن منتقل نمی شتتود. این استتت که ماده ی 

راهن  ود، و در صورتی که منفصل باشد متعلق بهحاصتل شتود، درصتورتی که متصتل باشد، جزء رهن خواهد ب     ممکن استت در آن 

 «است

   :محدود شدن اختیار تصرف -3-1-1-2

مال خود تصتتترف کند. ولی، در این که حدود این اختیار  حمتایتت از حق عینی مرتهن ایجتاب می کند که مالک نتواند آزادانه در   

قانون مدنی، مبنای تصرف های مجاز را با هم  ؛نیستچیستت و تا چه اندازه از حق تصترف مالک کاستته می شتود، نظر ها یکسان     

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصتترفات دیگری که برای رهن نافو :»آمده استتت که ۷۹2ماده ی در مخلوط کرده استتت. 

 و «است اجازه با حاکمباشتد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منو کند. در صورت منو  

 «.راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن:»دارد یم مقرر ۷۹۷ماده

است و شامل تصرفی  نتهمر شترط نفوذ تصرفات راهن، نافو بودن برای رهن و منافی نبودن با حقوق  ۷۹2بدین ترتیب، در ماده ی 

این گونه تصرفات را مبا  می  ۷۹۷نمی شود. ولی مفاد ماده ی  ،با حقوق مرتهن هم متعارض نیستت  که نفعی برای رهن ندارد ولی

داند و دلیل منو راهن تنها منافی با حقوق مرتهن استت. برای مثال، اگر پرسیده شود که آیا راهن می تواند در عین مرهون سکونت  

 برای جمو دولذا زیرا این گونه تصترفات برای رهن نافو نیست.   می آید،دو ماده به دستت   یا زراعت کند، دو پاستو گوناگون از این 

چنین بر می آید که مقصتود تصترفهای مادی است و تنها با    ۷۹2از لحن ماده ی ؛ اول اینکه؛ ددو راه را برگزی باید یکی از اینماده، 

مفهوم ۷۹۷ماده  ؛؛ دوم آنکهدبا هم جمو کربته عنوان عام و خاص  را  ۷۹2و ۷۹۷می توان دو حکم متاده ی   این تعبیر استتتت کته 

خواستته استت تصترفهای منافی با حق مرتهن را منو کند، بدون اینکه مقصود     از این طریق مخالف ندارد: بدین معنی که، قانونگذار
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با حقوق مرتهن، اجمال را از بین می برد و گذشته از شرط منافی نبودن  این ۷۹2اشد. مفاد ماده ی باباحه ی ستایر تصترفات راهن   

 . افزاید می نافو بودن به حال رهن را نیز

را به طور  وراه حل نخستتت با ظاهر مواد و راه حل دوم با نظر مشتتهور در فقه منطبق تر استتت و رویه ی قضتتایی هنوز یکی از آن د

قاطو نپذیرفته استت. ولی، بیشتتر نویسندگان حقوقی، بدون اینکه به تعارض و راه حل آن بیندیشند، راه حلی را برگزیده اند که به   

اتوزیان نخستین راه حل، با کموجب آن تنها اضترار به مرتهن مانو تصترف راهن می شود. ولی به نظر می رسد با توجه به نظر دکتر   

از مهم  یکیندارد. اکنون، برمبنای این نظر باید  ضقی رهن و مصال  اجتماعی سازگارتر است و با احکام شرع نیز تعارساختمان حقو

 :بررسی کرد را باید تصرف ناقل مالکیتیعنی ترین انواع تصرفهای راهن 

ی هم که و حتی بیشتر کسان شده استدر نافذ نبودن تصرف ناقل مالکیت، مانند بیو و هبه و صل ، بین فقهای امامیه کمتر اختالف 

به مرتهن دانستته اند در این باره تردید ندارند، گویی که در مضر بودن این گونه   «دفو اضترار »معیار جلوگیری از تصترفات راهن را  

ا حفظ راهن ب. نویستتندگانی از حقوق مدنی هم که خواستتته اند این منو را تعدیل کنند، گفته اند که، اگر  تصتترفها نباید تردید کرد

پذیرد،  مزیرا با حقوق او تعارضتتتی ندارد، ولی، هر گاه انتقال بدون قید انجا ؛حقوق مرتهن مورد رهن را انتقال دهد، عقد نافذ استتتت

توجه  به طوری که امروزه در تنظیم بستیاری از استناد وثیقه مهمترین نکته ای که در متن این اسناد مورد  .نافذ استت  زیانبار و ریر

ت عینی حتی به صورت وکال ولی در بسیاری از قراردادها هر گونه حق که نسبت به .تصترف ناقل با مالکیت می باشد  ؛گیرد یم راقر

 .باشد را منو می کنند

 بررسی موادی از قانون و مقررات ثبت از منظر قانون مدنی -3-1-2

تجارت سخت عجین شده است.  با حقوق مدنی وحقوق ثبت را میتوان یکی از شتاخه های مهم حقوق خصوصی به حساب آورد که  

استتاس رابطه حقوقی  .نهادن به حقوق مالکیت انستتانهاستتت دهدف از قوانین ثبت، تثبیت حقوق مالکیت مادی و معنوی مردم و ار

قوانین ن بوده که در تدوین آهرچند که ستتعی بر  ؛حقوق رم و حقوق استتالم استتت مردم کشتتور نیز قانون مدنی استتت که مبح  از

 مدنی ملحو  نظر قرار گیرد، اما گاه دیده میشود که بنا به مقتضیات جامعه، اصولی از قانون مدنی نادیده حقوقی، اصتول کلی قانون 

شتده است. یکی از   انگاشتته شتده و یا مورد جر  و تعدیل قرار گرفته و در مواردی به وستیله قوانین عادی نستو صتری  یا ضتمنی      

تصویب و  ۷۷۷۱اسفند  46می باشد که در  ن نامه ثبت استناد و امالک ینگاتنگی با قانون مدنی دارد، قانون و آیقوانینی که ارتباط ت

لذا در قسمت حاضر بر آن هستیم اسناد وسیله ای موادی از  ستپس در طول سالیان متمادی مورد اصال  یا الحاق قرار گرفته است. 

استتت مورد  داشتتته و یا در تدوین آن موادی که از قانون مدنی نستتو ضتتمنی گردیدهرا که با اصتتول قانون مدنی ارتباط قانون ثبت 

 :کنکا  قرار دهیم

 قانون مدنی 744بررسی ماده  -3-1-2-1

ود جکلی است که در عالم خارد و قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد... و با توجه به اینکه دین یک امر ۷22طبق ماده ی 

همچنین با توجه به اینکه طبق  ،مصتداق از آن مفهوم کلی است  در واقو ،مدیون تعیین میکند و به طلبکار می پردازدندارد و آنچه 

زیرا که قبض تنها در مورد اموال مادی و خارجی قابل اجراست پس  قانون مدنی که قبض را شترط صحت رهن می داند،  ۷44ماده 
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هدف از رهن و وثیقه این است که طلبکار به وصول  ؛بیان شد ینه در مطالب پیشت قبض دین وجود ندارد. وانگهی همانطور ک امکان

پس چگونه می توان دین را که  ،را استتتتفاده کند از محل وثیقه ی آن ،حق خود مطمون شتتتود و اگر نتواند آن را از بدهکار بگیرد

قانون مدنی به شتتدت مورد انتقاد بعضتتی از  ۷22ه البته این استتتدالل و ماد ؟وثیقه دین دگر قرار داد ،وصتتول آن مورد تردید استتت

و  این مفهوم با تسلیم سند طلب .رهن و محفو  ماندن وثیقه برای فرو  احتمال از ستوی مرتهن استت   علمای حقوق از جمله در

د اما مرتهن باشتت وثیقه بر عهده در ثانی اگر دین مورد .توقیف آن نزد بدهکار تحقق می پذیرد و نیاز به قبض مصتتداق کل نیز ندارد

رهن  نیاز شتتتدید به یدکتر کاتوزیان با توجه به این که جامعه کنونبتاز هم می توان در قبض چنین وثیقه ای تردید کرد پس نظر  

 ۷22اعیان کل دیون دارد و هم با توجه به اینکه مبانی استتدالل مربوط به بطالت رهن به شتدت مورد انتقاد است لذا بازنگری ماده   

 .دحساس می شوانی به شدت مد قانون

در توضی  این ماده  ند؛ا رهن منفعت را باطل دانسته که قانون مدنی به پیروی از شهرت عظیم بین فقها ۷22همچنین مطایق ماده 

چون منفعت به تدریج از زمین حاصتتل می شتتود و ایجاد هر جزیی از آن با اتالف جزء پیشتتین آن مالزمه دارد، پس  ؛ودنمباید ذکر 

اگر دین موجل باشد تا فرا رسیدن آن منافو نیز از بین میرود و فایده ای از وثیقه  .هیچ گاه نمی توان آن را به طلب کار تستلیم کرد 

به همان اندازه که پرداخت دین به تاخیر می افتد مورد رهن نیز تلف میشتتود و  ،ین حال باشتتدنهادن آن به بار نمی آید و هر گاه د

طلب از آن  در حالی که، اصتتل و هدف رهن و وثیقه آن استتت که در صتتورت پرداخت نشتتدن .وثیقه برای طلب کار ایجاد نمی کند

تصرف کسی که بین طرفین معین  به قبض مرتهن یا به قانون مدنی )مال مرهون باید ۷44در ثانی طبق ماده  .محل استتفاده شتود  

 ؟به قبض طلب کار داد ،را که قبض و تلف آن همراه است یمی گردد داده شتود( پس در مورد وثیقه منفعت چگونه می توان موجد 

ه اعیان لزومی ندارد ک نره درچرا که  ؛نپذیرفته اشتتکاالتی نیز وارد گردیده استتت البته به این استتتدالل فوق که قانون مدنی آن را

بدل آن پرداخت می شتتود و این کار در مورد  به طور طبیعی دین از محل فرو  عین مرهون یا .استتتیفاء شتتود  طلب طلبکار حال

ض قب ؛ه مانعی دارد که منافو به دیگران یا مرتهن واگذار شتتتود و بهای آن وثیقه طلب باقی بماندچزیرا  ؛منافو نیز قابل اجراستتتت

ز با تستلیم عین به مرتهن امکان دارد زیرا مقصتود از قبض استتیالی شخص بر عین و در اختیار گرفتن انتفاع است که با    منفعت نی

دشتی مشغول چراست و خریدار خود قبول کند که اسب را  تستلیم عین انجام می پذیرد و همان طور که برای مثال اسبی را که در 

گردیده و همان طور که در اجرا نیز با تستتلیم عین اجاره منافو نیز تستتلیم شتتده    محقق ضمی تواند در اختیار بگیرد در اینجا قب

از اجاره استفاده از منافو عین مورد اجاره می باشد( و بر همین مبنا موجر می تواند اجاره بهای تمام  محستوب استت )چرا که هدف  

جای  سپ .باشد رسد که وثیقه نهادن منفعت امکان پذیر می به هر حال با توضیحات فوق به نظر می .که از مستتاجر بگیرد  مدت را

 .قانون مدنی باقی است ۷22اصال  و بح  ماده 

 قانون ثبت 36قانون مدنی و ماده  7۸1ماده بررسی  -3-1-2-2

ود، مازاد مال مالک آن استتتت و اگر فروخته شتتتمرتهن یش از طلب بقانون مدنی بیان دارد که اگر مال مرهون به قیمتی  ۷7۷ماده 

بیان میدارد در مورد قسمت اخیر ماده  ۷74مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند و ماده برعکس حاصتل فرو  کمتر باشتد،   

تمامی بدهی  پس با توجه به مواد فوق اگر بهای رهن برای پرداخت .مفلس شتده باشتد مرتهن با ررما شریک میشود   قبل اگر راهن

تشریفات  ،قانون ثبت ۷2ماده دقت در  ولی با .طلب کار میتواند برای تادیه طلب خود به سایر اموال بدهکار رجوع کند ،کافی نباشد
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تواند به استتتناد کافی نبودن بهای رهن به ستتایر اموال راهن  فرو  مال مرهون چنان تنظیم شتتده استتت که مرتهن هیچ گاه نمی

کل مبلغ طلب و خستتتارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز  مبلغ حراد باید از زیرا طبق این متاده  .رجوع کنتد 

حراد شروع شود و در جائی که حراد انجام نمی شود به همین قیمت به مرتهن واگذار میگردد و در هر حال به کمتر از آن فروخته 

 رسیده است خود ار شرطی با تملک مورد رهن یا معامله به تمام حقیعنی قانون گذار فرض می کند که مرتهن یا خرید .شد نخواهد

و مطابق است زیرا بنا به فرض مالک و  و رجوع او به ستایر دارائی مدیون مورد ندارد البته این ترتیب در مورد معامله شرطی عادالنه 

منتها فروشتتنده بتواند با تادیه ثمن معامله  ،تملیک شتتود خریدار شتترطی می خواستتته اند که مورد معامله به قیمت معین در ستتند

بیو با منطقی استتت که م ،برای مبیو نیز خریدار به بهای بیشتتتر پیدا نشتتود بنابراین اگر فروشتتنده ثمن را بازگرداند و .رافستتو کند

ن شتتده استتت و ولی در مورد رهن که مال موضتتوع عقد تنها به عنوان وثیقه طلب تعیی ،شتتود همان قیمت به خریدار شتترطی داده

 را با دین بر مبنای دادوستتتد رعایت نکرده اند چراباید حق مرتهن محدود به آن شتتود و نتواند از ستتایر دارایی  طرفین تناستتب آن

قانون مدنی را فسو  ۷7۷قانون ثبت بدون این که قاعده مندرد در ماده  ۷2در هر حال حکم ماده  .مدیون طلب خود را وصتول کند 

قانون ثبت در قسمت  ۷2نظر می رستد ماده   بنابراین به .ای آن مانعی ایجاد می کند که مزاحم تحقق حکم استت در مقام اجر ،کند

 .اجرا شود ،قانون مدنی که به نظر عادالنه تر می رسد ۷7۷فوق الذکر نیازمند اصالحات است تا این تزاحم از بین برود و ماده

باشد که مهمترین نقش را در  وابستته به آن یکی از نماد های مهم و حیاتی کشتور می  امروزه ستازمان ثبت امار و امالک و مراجعه  

در رابطه با نقل و انتقال امالک با اسناد عادی در محاکم  درصد از پرونده ها 2۱ت حقوق مالکین دارا می باشد چرا که در حدود یتثب

ثبت اسناد و امالک کشور معامله و انتقال مالکیت با اسناد عادی قانون  44جود ماده و قضایی مطر  می شد و به نظر می رسد که با

 انتقال استناد به وستیله ستند رسمی را    ،جلوگیری از مشتکالت عدیده ای که انتقال استناد عادی در پی دارند   نباشتد و دولت برای 

 . اجباری کند

 

 :نتیجه

است. تعریف اصطالحی از رهن همان وثیقه را به ذهن  شتده  بیان مدنی قانون در آن مقررات که استت  معینی عقود جمله از رهن

اما حقی که برای آن رهن گرفته می شتتود در قانون مدنی تداعی می کند بنابراین رهن و وثیقه در معنا و مفهوم همپوشتتانی دارند. 

ن آن بر ذمه قابلیت استتتیفاء ایران دارای ویژگی هایی استتت که مهمترین آنها عبارتند از جنبه مالی داشتتتن حق مذکور، قرار گرفت

. اما (422، ص ۷۷71)کاتوزیان، دین از رهن و اینکه دین لزوما باید پیش از رهن وجود داشتته باشتد تا رهن یاد شده تضمین گردد  

آثتار رهن وثیقته ای محتدود به رابطه قراردادی طرفین قرارداد نیستتتت از طرف دیگر برای مرتهن حق تعقیب را به وجود آورده به    

وری که در برابر اشتخاص ثال  بدان استتناد کند و حق تقدم نستبت به سایر طلبکاران برای وی به وجود آید و در برابر راهن هم    ط

 موجبات بقای حق مالکیت عین و منفعت و محدودیت در جهت اختیار تصرف وی به وجود آید.

ی ندارد: یعنی، هر حق حقی، بین ضمان و رهن تفاوتی وجود چنین بر می آید که، از حی  شرایط دین یابا توجه به آنچه گفته شد، 

را که بتوان به موجب عقد ضتتتمان بر عهده گرفت، برای توثیق آن رهن نیز می توان داد. منطق نیز چنین حکم می کند، زیرا دینی 
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ونی از نظر قان منو عقلی ندارد.را که بتوان به عنوان رابطه ی حقوقی موجود بر عهده گرفت، بر عین مرهون نیز قابل تحمیل است و 

قاطو به نظر نمی رسد. پس، چه بهتر که این دو نهاد حقوقی، که در  ،نیز آنچه در لزوم ثبوت مال بر ذمه ی مدیون گفته شده است

ورد م هدف مشتترک دارد) ایجاد وثیقه( تابو احکام یکسان شود و نیاز های جامعه ی کنونی نیز در تفسیر قواعد  بستیاری موارد نیز 
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