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  بحثي پیرامون توثیق اسناد تجاري

  
  پیشینھ تاریخي و سیر تحول موضوع : مقدمھ  -الف 
اسناد تجاري در مفھوم خاص ، طي دوران نسبتًا طوالني ، با توجھ بھ نیازھاي خاص سوداگران و بازرگانان بوجود  -١

بمنظور پیشگیري از مخاطرات احتمالي حمل ونقل پولھاي فلزي و كاغذي ، و لزوم پرداخت ھاي سنگین از . آمده اند 
دیگر و یا از كشوري بھ كشور دیگر ، این اسناد شكل گرفتھ ،  موارد و امكان نقل و انتقال وجوه از مكاني بھ مكان

بعبارت دیگر ، ھدف . بتدریج دچار تحوالت ، اوصاف و ویژگیھائي شده و در نتیجھ بھ درجھ فعلي از تكامل رسیده اند 
  . آنرا داشتھ باشد بوده است كھ نقش پول را ایفاء كند و قدرت ابرائي " ابزاري " ویا " وسیلھ " در وھلھ نخست ، ایجاد 

قابلیت نقل و انتقال ساده اسناد مذكور ، تا حدي پاسخگوئي بھ این نیاز است و ركن عمده آنھا را تشكیل میدھد و گردش 
بازرگان ، علي االصول ، از اسنادي كھ نقل و انتقال آنھا تابع . سریع آنھا را در روند مبادالت بازرگاني تسھیل میكند 

بھمین دلیل یك سند افرار دین كھ فقط . ین باشد ، در پرداخت ھا ودریافت ھاي خود استفاده نمي كنند تشریفات كند و سنگ
ھمچنین سندي . در ردیف اسناد تجاري بمعني خاص قرار نمي گیرد . بھ وسائل قانون مدني قابلیت نقل و انتقال را دارد 

یع میباشد ، در بین بازرگانان ، بعنوان وسیلھ پرداخت ، كھ متضمن ارزش است ولي فاقد قابلیت نقل وانتقال ساده و سر
مثل سھام بانام شركتھا و اوراق قرضھ و اسناد خزانھ و ضمانت نامھ ھاي بانكي كھ بنفع اشخاص . طرفداري ندارد 

 بمنظور تأمین ھمین» ظھر نویسي . " معیني صادر شده و بانك ضامن متعھد پرداخت وجوه آنھا بھ ھمان اشخاص است 
  . ھدف بوجود آمده است 

در اسناد تجاري با احكام و آثار خاص آن ، یعني حكومت استقالل امضاھا و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظھر 
نویسي یك نھاد حقوق تجارت است و بھ اسناد تجاري بمعني خاص ، در شكل رائج و معمول آن ، امكان میدھد كھ بھ 

حقوق مندرج در آن ، بدون اینكھ نیاز بھ تشریفات خاص دیگري باشد ، بھ دیگري  صرف امضاء در ظھر یا پشت سند ،
  . انتقال یابد 

برسمیت شناختھ شد  ١۶٧٣سابقھ ظھر نویسي در ایتالیا بھ قرن شانزدھم میالدي میرسد و در فرانسھ بموجب فرمان  -١
ت و بعنوان یك نھاد و ابزار قانوني بكار و چون پاسخگوي نیازھاي امور تجاري بود در سطح گسترده اي رواج یاف. 

گرفتھ شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، بھ شكل و كیفیتي كھ در قلمرو حقوق مدني متداول بوده و ھست بي نیاز 
با تحوالت تدریجي و سیر تكامل . و از نقطھ نظر حقوقي ماھیت و آثار آن باید بھ مقاالت دیگر موكول نمود . ساخت 
مثل ظھر نویسي بعنوان وكالت و ظھر . تجاري ، ظھر نویسي نیز تحوالتي یافت و انواع مختلف را در برگرفت  اسناد

و "براي گرو "، "بابت تضمین " ، " بعنوان وثیقھ " نویسي بعنوان وثیقھ ، توثیق اسناد تجاري ،یا درج عباراتي از قبیل 
 - پذیرد ھدف از ظھر نویسي بعنوان وثیقھ این است كھ دارندهءھر عبارت دیگري كھ مفید این معني باشد ، صورت مي 

اسناد تجاري یا اخذ مبلغي از موسسات اعتباري مثل بانكھا ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسھیالت الزم 
و غیر منقول بھا سابق براین ، در قلمرو معامالت ، بھ اموال مادي اعم از منقول . معامالت تجاري خود را فراھم آورد 

داده مي شد ، با توسعھ روز افزون اسناد تجاري بعنوان اموال اعتباري ، سرمایھ نویني در جامعھ تجلي كرد و وسیلھ 
امروزه اموال مادي منقول . واسطھ معامالت ، معیار سنجش و ذخیره كنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . پرداخت 

ھ واقعي و منحصر بفرد آنھا محسوب نمي شود ، بلكھ حجم و نوع اسناد تجاري مثل و غیر منقول اشخاص ، مالك سرمای
اوراق بھادر این نقش را ایفاء میكند و خاصیت زایندگي آنھا ، در بسیاري از موارد ، بیشتر از اموال مادي است ، از 

  . بحث قرار گرفت ھمین رو ؛ فكروثیقھ گذاري آنھا ، ماھیت حقوقي و شرائط و احكام آن مطرح و مورد 
در ظھر نویسي بعنوان وثیقھ ، مثل وثیقھ گذاري اموال مادي از اعم از منقول و غیر منقول ، مالكیت اسناد تغییري نمي 
كند ، بنابراین دارندهء چنین سندي ، علي القاعده تمام حقوق ناشي از ظھر نویسي ، باستثناي حق ظھر نویسي براي 

رنده سند آنرا ظھر نویسي كند ، ظھر نویسي وي حكم ظھر نویسي بعنوان وكالت را خواھد انتقال را دارد و چنانچھ دا
  . داشت 

. خالي از پاره اي مشكالت نبوده است . توثیق اسناد تجاري ، در كشورھائیكھ این نھاد در آنھا پا بعرصھ گذاشت  -١
لكھ بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور مي زده مشكالت ، ناشي از نفس وثیقھ گذاري و جواز و یا عدم آن نبوده است ب

  . است 
آن الگوي نویسندگان قانون تجارت مصوب  ١٨٠٧براي مثال در حقوق تجارت فرانسھ كھ قانون تجارت مصوب 

ایران بوده است ، مسالھ عبارت از این بوده كھ توثیق اسناد تجاري ، مثل انتقال آن بھ صرف  ١٣١١اردیبھشت ماه 
كفایت میكنند و یا اینكھ ، بھ مثابھ رھن در حقوق مدني آن كشور ، تابع " توثیق " قید عبارتي دال بر امضاء و با 

وجود حق ممتاز و رجحان طلبكار مرتھن را موقوف بھ . ف . م .  ٢٠٧۵و  ٢٠٧۴تشریفات مربوط بھ آن است ؟ مواد 
  . تنظیم سند رسمي ویا عادي و ثبت و اعالن آن بھ مدیون میداند 

قانون جدید  ٩١ر رویھ قضائي و دكترین فرانسوي ، نسبت بھ موضوع اختالف نظر وجود داشت پایان بخشید و ماده د
  : اعالم نمود كھ 
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در مورد اسناد قابل معاملھ ، رھن میتواند با ظھر نویسي درست دال بر اینكھ اسناد بھ وثیقھ گذاشتھ شده اند ، تحقق " 
  ." پذیرد 

مدني و تجارت فرانسھ ، امكان توثیق اسناد تجاري از طریق سھل و ساده ظھرنویسي ، موجب بعقیده مولفین حقوق 
تحول عمده اي در حقوق موضوعھ این كشور شده و بھ یكي از ضروریات و مقتضیات امر تجارت پاسخگوئي كرده 

  . است 
و باید بھ او این امكان را داد كھ  حسب عقیده این مولفین ، اسناد تجاري در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است

بتواند بھ سھولت و در كوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنھا را بھ وثیقھ سپارد و بدون نیاز بھ انجام تشریفات سخت و سنگین 
قانون مدني ، وجوه و اعتبارات الزم را كسب كند و یا آنھا را براي گشایش اعتبارات اسنادي و یا تضمین حسن انجام 

  . ت تجاري خود بكار گیرد تعھدا
، متضمن نقائصي بود ولي از آنجا كھ مشكلي از مشكالت اساسي  ١٨۶٣ھر چند مقررات قانون جدید فرانسھ مصوب 

در قریب باتفاق كشورھائیكھ اسناد تجاري در قلمرو آنھا رواج . امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت 
  . حكومت مي كرد  یافت ، وضع كم و بیش مشابھي

  
  موضع حقوق تجارت بین الملل ، مقررات قانون متحدالشكل ژنو  -ب 
. با توسعھ روز افزون تجارت بین المللي ، گردش اسناد تجاري و توثیق آنھا ، در صحنھ بین المللي گسترش یافت  -١

مشكالتي را ھم از جھت  این گسترش كمي و كیفي ، حسب مورد ، از محدوده مرزھاي یك كشور گذشت و ال محالھ
شكل و ماھیت اسناد و ھم از نظر بروز تعارضات قوانین ، بھ منصھء ظھور رساند و اینگونھ مشكالت موجب شد تا 

  . حقوقدانان كشورھاي مختلف ، در جستجوي راه حلھائي برآیند 
قوقي و موارد تعارض ایجاد وحدت حقوقي ، در نظامھاي حقوق داخلي كشورھا ، كھ تالش در حل و فصل مسائل ح

گرایش عمومي عمدتًا در اكثر موارد ، از . قوانین دارد ، در قلمرو اسناد تجاري با مشكالت كمتري روبرو بوده است 
اولین تالشھا ، در اواسط قرن نوزدھم ، از طرف انگلیسیھا بعمل آمده است . طرف كشورھاي اروپائي آغاز شده است 

رات متحد الشكل حاكم بر اسناد تجاري را نمایندگان دولت انگلیس بھ نمایندگان دول و اولین پیشنھاد و طرح یك مقر
  . این پیشنھاد و طرح عقیم ماند و متعاقبًا اقدامات دیگري صورت گرفت . حاضر در نمایشگاه جھاني لندن ارائھ نمودند 

ل آن بھ طرح موقت قانون متحد الشكل بھ پیشنھاد دولت آلمان ، كنفرانسي در الھھ تشكیل شد كھ ما حص ١٩٠٠در سال 
Projet Provisoir de la loi uniforme  توسط دول مقتدر وقت ، در الھھ كنوانسیون  ١٩١٢منجر گردید و درسال ،

این كنوانسیون ، . یا پیماني بامضاء رسید كھ ھدف آن وارد كردن مقررات متحدالشكل در نظام حقوق داخلي آنھا بود 
، تحت نظارت عالیھ جامعھ ملل ، پیمان مربوط  ١٩٣٠ژوئن  ٧یا كنوانسیون ژنو گردید و باالخره در الھام بخش پیمان 

بھ قانون متحدالشكل راجع بھ برات و سفتھ تنظیم یافت ، بموجب این پیمان ، دول متعاھد ، متعھد شدند مقررات قانون 
تھاي اروپائي عضو این پیما شده اند ، وحدت حقوقي را متحدالشكل را وارد در قلمرو حقوق داخلي خود نمایند ، اكثر دول

در این زمینھ بوجود آورده اند و مقررات پیمان عمًال وارد حقوق داخلي بسیاري از كشورھاي غیر اروپائي نیز گردیده 
  . است 

ن در قلمرو باري ، ھم در كنفرانس الھھ و ھم در كنفرانس ژنو ، موضوع توثیق اسناد تجاري با توجھ بھ توسعھ آ-١
دامنھ . عملیات اعتباري بانكھا و كاربرد ویژه آن ، بھ مباحثات مھمي دامن زد و موجب ارائھ نظریات عدیده اي گردید 

مباحثات و اختالف نظرات بحدي باال گرفت كھ ھیئت ، موارد عملي چنداني ندارد ، پیشنھاد حذف موضوع را از دستور 
تا ھر كشوري ، موضوع توثیق اسناد تجاري را ، بھر نحو كھ مصلحت میداند ، جلسات كنفرانس نمود و پیشنھاد كرد 

  . در حقوق داخلي خود تنظیم كند 
قانون متحدالشكل ژنو بھ موضوع اختصاص یافت و متعاقبًا وارد  ١٩این پیشنھاد با موافقت اكثریت روبرو نشد و ماده 

در مورد ظھر نویسي بعنوان وثیقھ مقرر . ژ . ق ، م  ١٩ماده . در قلمرو حقوق كشورھاي عضو پیمان ژنو گردید 
  : میدارد 

یا ھر عبارت دیگري باشد " ارزش بعنوان وثیقھ " ارزش براي تضمین یا " در صورتیكھ ظھرنویسي حاوي عبارت " 
رحلھ اجراء كھ متضمن بھ وثیقھ نھادن باشد ، دارنده برات مي تواند كلیھ حقوقي را كھ از ظھر نویسي ناشي میشود بھ م

متعھدین .درآورد ولي ظھر نویسي كھ از طرف او بعمل مي آید ، فقط بعنوان ظھر نویسي بعنوان وكالت اعتبار دارد 
نمي توانند در مقابل دارنده برات بھ ایراداتي كھ متكي بھ روابط شخصي آنھا با ظھر نویس است استناد نمایند مگر آنكھ 

  ". عمدًا بضرر بدھكاران اقدام كرده باشد دارنده برات در موقع دریافت برات 
امروزه در كشورھائي كھ پذیراي مقررات قانون متحدالشكل ژنو شده اند ، توثیق اسناد تجاري ، بصورت یك اصل قبول 
شده است و درسایر كشورھا نیز كھ مقررات قانون مذكور را بجھتي از جھات ، نپذیرفتھ اند ، حسب مورد ، نظربھ 

  . ارند صحت توثیق د
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  مشكالت حقوقي موجود و راه حلھاي پیشنھادي  –موضع حقوق ایران  –ج 
قانون تجارت كشورما ، مثل ھمھ كشورھا ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاري را ، بطوركلي ، از طریق ظھرنویسي -١

  . پذیرفتھ و شرائط سھل و ساده آنرا بیان داشتھ است 
  : مي گوید .  ١.ت . ق  ٢۴۵ماده 

  ". انتقال برات بوسیلھء ظھر نویسي بھ عمل مي آید " 
از نقطھ نظر شكلي ظھر نویسي ، تابع شرائط خاصي نیست و دارنده برات فقط مي تواند بصرف امضاء آن ، حقوق 

البتھ ظھر نویسي ممكن است شامل نام منتقل الیھ و تاریخ و سایر مندرجات اختیاري ھم . خود را بھ دیگري منتقل نماید 
  : ت مقرر مي دارد كھ . ق  ٢۴۶از اینرو ماده . باشد 

ممكن است در ظھر نویسي تاریخ و اسم كسي كھ برات باو انتقال داده . ظھر نویسي باید بھ امضاء ظھر نویس برسد " 
  . " میشود قید كرد 

قانون تجارت ، از انواع مختلف ظھرنویسي ، فقط بھ دو نوع آن یعني ظھر نویسي براي انتقال و ظھر نویسي بعنوان 
  : میگوید . ت .  ق ٢۴٧ماده . وكالت تصریح دارد 

ظھر نویسي حاكي از انتقال برات است مگر اینكھ ظھر نویس وكالت در وصول را قید نموده باشد كھ در این صورت " 
انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي االقتضاء حق اعتراض و اقامھ دعوي براي وصول خواھد 

  . " تصریح شده باشد  جز در مواردیكھ خالف این در برات. داشت 
بنحویكھ مالحظھ مي شود ، در قانون تجارت كشورما ، در مبحث راجع بھ ظھر نویسي توثیق اسناد تجاري ، بھ سكوت 
برگزار شده است و این نوع ظھر نویسي ، در نظام حقوقي ما علیرغم رویھ معمول تجار و بانكھا ، خالي از بروز پاره 

  . در محدوده این مقالھ ، اداي توضیحاتي چند ضروري است . اي مشكالت نبوده و نمي باشد 
توثیق اسناد تجاري در نظام حقوقي ایران ، معموًال در قالب عقد رھن ، تحلیل میشود ، در حقوق ایران ، عقدي را كھ -١

  . بھ موجب آن مال مدیون وثیقھ طلب كار مي گیرد ، رھن مي نامند 
  : ن مي گوید قانون مدني در تعریف رھ ٧٧١ماده 

رھن عقدي است كھ بموجب آن مدیون مالي را براي وثیقھ بھ دائن میدھد ، رھن دھنده را راھن و طرف دیگر را "
  . " مرتھن میگویند

پیدا كند و راھن " حق عیني تبعي " عقد رھن ، چنانكھ مي دانیم ، سبب میشود كھ طلبكار وثیقھ عیني بیابد و بر آن 
و طلبكار ، نسبت بھ استیفاي حق خود از قیمت . ) م . ق  ٧٩٣ماده ( ند كھ بھ زیان مرتھن باشد نتواند در آن تصرفي ك

  . رھن ، بر دیگر طلبكاران رجحان یابد 
اساتید حقوق مدني ایران ، از استقرا ، در احكام قانون مدني ، در شناسائي ماھیت ، اوصاف عقد رھن را چنین خالصھ 

  : كرده اند 
( بدین معني كھ پیش از آن باید دیني وجود داشتھ باشد تا براي تضمین آن مالي بھ وثیقھ داده شود . ي است اوًال عقد تبع

وثیقھ دادن براي دین آینده در حقوق ما امكان ندارد و وجوب سبب دین ، مانند آنچھ در . ) . م . ق  ٧٧۵و  ٧٧١مواد 
پرداخت دین یا سقوط آن بھ دالیل دیگر ، حق مرتھن  از سوي دیگر ، با. شرط صحت رھن است . ضمان جاري است 
  . نیز از بین مي رود 

بھ این توضیح كھ مال مرھون باید بھ قبض مرتھن یا بھ تصرف كسي كھ بین طرفین معین مي . ثانیًا عقد عیني است 
  .) م . ع . ق  ٧٧٢ماده ( ولي استمرار قبض شرط صحت معاملھ نیست . گردد داده شود 

  
  كالت حقوقي موجود مش –اول 
آنچھ صحت ظھر نویسي بعنوان وثیقھ را ، در اسناد تجاري ، در حقوق ما با مشكل روبرو ساختھ است ، مقایسھ آن با -١

. شرائط صحت عقد رھن و اجراي قواعد عمومي معامالت ، وویژگیھاي ، آن در خصوص مورد رھن مي باشد 
بنابراین ، . نسبت بھ موضوع قرار داد ، در مورد رھن نیز جاري است ھمانطوریكھ مي دانیم قواعد عمومي معامالت ، 

مورد رھن باید مالیت داشتھ باشد ، داراي منفعت عقالئي و مشروع باشد ، معلوم و معین باشد و قابلیت نقل و انتقال 
  . ) م . ق  ٧٧٣ماده ( داشتھ باشد 

ضرورت آن چند شرط بھ شرایط اساسي صحت این عقد  از آنجا كھ قبض نیز در رھن از شرائط وقوع عقد است ، لذا
  . كھ در بحث ما حائز اھمیت خاصي است ، مي افزاید 

  . مورد رھن باید عین باشد ، رھن دین و منفعت باطل است -١
مورد رھن باید قابل تسلیم بھ مرتھن باشد ، پس رھن مالي كھ راھن قدرت تسلیم آن را ندارد و مرتھن نیز مي تواند -٢
  . ن را بھ قبض خود بگیرد باطل است آ
مورد رھن باید ملك راھن باشد یا او حق رھن گذاردن آن را داشتھ باشد قانون مدني ایران بھ پیروي از قول مشھور -٣

  : اعالم داشتھ است كھ  ٧٧۴فقھا ، رھن و دین و منفعت را باطل و طي ماده 
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  ". ت باطل است مال مرھون باید عین معین باشد و رھن دین و منفع" 

قبض دین را ممكن . برخي دیگر از آنھا . فقھائي كھ رھن دین را درست ندیده اند ، قبض را شرط صحت رھن میدانند 
  . شمرده اند و بھ این ترتیب رھن دین و عین كلي را درست دانستھ اند 

ح شده این است كھ آیا با توجھ بھ با توجھ بھ مراتب فوق ن پرسشي كھ براي برخي از حقوقدانان مدني كشور ما مطر-١
ضروریات و مقتضیات جامعھ كنوني و عرف و رویھ بازرگاني و بانكھا ، واقعًا باید رھن دین را باطل و عملیات 

آیا ضرورتي دارد كھ ارزش عین بھ اعتبار یا . . . غیر ممكن دانست ؟ . م . ق  ٧٧۴اعتباري بانكھا را با وجود ماده 
  شد یا آنچھ را ھم كھ داراي ارزش اعتباري یا نماینده مقداري ارزش است میتوان بھ رھن داد ؟ ماده ، اصلي آن با

بنحویكھ از تألیفات حقوق مدني كشور ما مستفاد مي شود ، مشكالت ناشي از از توثیق اسناد تجاري ظاھرًا پیرامون دو 
  . بض دادن كھ در واقع مسالھ اول است مسالھ عمده دور میزند یكي عین بحساب آمدن آنھا ودیگري امكان بھ ق

در نبود پاسخ قاطعي در این مورد در قوانین و رویھ قضائي كشور ما ، اساتید حقوق مدني ، نظرات متفاوتي ابراز 
  . داشتھ اند 

بھ  برخي از استاتید حقوق مدني كشور ما ، اصوًال امكان توثیق یا رھن اسناد تجاري را مطرح نساختھ اند ولي با توجھ
  . كھ میگوید . م . ق  ٧٧٢ماده 

  . . . " مال مرھون باید بھ قبض مرتھن یا بھ تصرف كسي كھ بین طرفین معین میگردد ، داده شود " 
میداند از طرف دیگر بر این عقیده اند " رھن دین و منفعت را باطل " ھمان قانون كھ  ٧٧۴از یكطرف و صراحت ماده 

و كلي في الذمھ ، دین میباشد و دین نمیتواند وثیقھ دین قرار گیرد . نھ بمرتھن است كھ شرط تحقق رھن قبض عین مرھو
چون نمیتوان آنرا بھ قبض مرتھن داد و آنچھ بعدًا در اثر ایفاء تعھد حاصل میشود ، دین نیست بلكھ یكي از افراد و 

و از نظر قضائي با . نمي نماید  مصادیق كلي میباشد و بودن كلي درضمن فرد اشكال عدم قابلیت قبض دین را رفع
البتھ باید توجھ . بعدم صحت رھن دین ، استدالل بجواز رھن آن ، اجتھاد در مقابل نص است . م . ق  ٧٧۴تصریح ماده 

داشت كھ این دستھ از حقوقدانان مدني ، بھ پیروي از حقوق امامیھ ، در مالكیت داشتن اسناد تجاري تردیدي ندارد و مال 
یدانند كھ بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد یعني داراي ارزش معاوضھ باشد و دین و یا مافي الذمھ را از را چیزي م

مصادیق اموال منقول بحساب مي آورند ولي اشكال بھ قبض دادن آنرا ، باعتبار حقوق دیني بحساب آوردن اسناد تجاري 
  . و نھ حقوق عیني ، قابل رفع نمي دانند 

  
  ي پیشنھادي راه حلھا –دوم 
حقوقدانان مدني معاصرما ، بر عكس ، در سالھاي اخیر ، تالش ارزنده اي براي امكان وثیقھ گذاري اسناد ، بكار -١

  . برده اند و ھر یك بسھم خود ، كوشش نموده اند تا موانع و مشكالت موجود حقوقي را بنحوي از سر راه بردارند 
برخي ، از اسناد تجاري بمعني خاص ، سخن بمیان نمي آورند و در پاسخ بھ این سئوال كھ آیا سھام شركتھاي سھامي 
واوراق قرضھ و بھادار و تمبر را میتوان برھن داد ؟ بھ تقسیم بندي جدید اموال پرداختھ ، نظریھ امكان توثیق اینگونھ 

  . اسناد دارند 
دن مورد رھن ، در نظر این عده از حقوقدانان ، مورد رھن الزم نیست از مصادیق و بو" عین معین " در مورد لزوم 

  . افراد مال اصالي باشد و میتوان مال آلي را نیز بھ وثیقھ گذارد 
  . مال اصالي ، مالي است كھ ذاتًا ارزش دارد مانند اغذیھ و البسھ و فرش و خانھ و زمین و زر و سیم 

خودش ذاتًا مالیت ندارد بلكھ نماینده مالي است مثًال اسكناس الاقل در نظر بعضي بھ اعتبار و مال آلي ، مالي است كھ 
و اسناد خزانھ نیز مال آلي و حاكي از استحقاق . اینكھ معرف پشتوانھ و ارزش مقداري سیم و زر است مالیت دارد 

  . صالحات ارزي یا شھرداري دارنده آن بھ دریافت مقداري پول رایج است و ھمچنین است دستور پرداخت ا
 ٧٧۴در ماده ) عین معین ( تعریف . بنظر این مؤلفین ، بكلي نمي توان گفت كھ این نوع اموال را نمي توان برھن داد 

 ١٠و نیز ماده . بر این اشیاء صدق میكند ، بخصوص تمبر پست كھ مانند یك كاال قابل خرید و فروش است . م . ق 
  : میگوید  ١٣۴٠انھ مصوب دیماه قانون انتشار اسناد خز

  . . . " اسناد خزانھ قابل خرید و فروش است " 
  . ولي وجھ نقد را نمي توان رھن داد و اصطالحًا عین معین در حقوق مدني بر غیر وجھ نقد اطالق میشود 

صحت رھن نیست ، در مورد لزوم قبض ، تحلیل این دستھ از حقوقدانان این است كھ قبض رھنیھ ، بدالئل عدیده شرط 
زیرا از یكطرف اعمالي كھ بین متعاقدین عقد رھن قبل از اقباض صورت گرفتھ باطل و خالف قانون نیست و اگر باطل 

فعلیت تأثیر عقد رھن است  ٧٧۴مقصود از صحت در ماده . بوده باشد ، اقباض رھنیھ نمي تواند باطل را صحیح كند 
فرھان ( در آیھ . ر قانوني آن موقعي ظاھر میشود كھ اقباض ھم محقق شود یعني عقد رھن ذاتًا صحیح بوده ولي آثا

  . ھم بھمین عنصر عقد رھن اشاره شده است و فقھاء این موضوع را از ھمین آیھ اقتباس كرده اند ) مقبوضھ
رھن ، در این و از طرف دیگر ، قبل از اقباض رھنیھ و بعد از عقد رھن ، راھن تعھد بھ اقباض ندارد و در واقع عقد 

در این ) . م . ق  ٢۴١ماده .( مگر اینكھ رھن ، ضمن عقد الزم ، شرط شده باشد . مرحلھ از دو طرف جائز است 
  . صورت باید بھ تعھد خود عمل كند ھر چند كھ اقباض واقع نشده باشد 
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قد رھن ، دو پیشنھاد اصالحي بر پایھ این استدالالت ، حقوقدانان مذكور ، در طرح قانون مدني ایران ، در مورد ع-١

بشرح زیر  ١بشرح تبصره ماده . م . ق  ٧٧٢در رابطھ بالزوم قبض چنین پیشنھاد میكنند كھ ماده . مھم ارائھ داده اند 
  اصالح گردد 

  " قبض رھینھ شرط صحت رھن نیست " 
  . بشرح زیر اصالح شود . م . ق  ٧٧۴و در خصوص مورد رھن ، پیشنھاد دارند كھ ماده 

  : ٢ماده 
  تمبر و اوراق بھادار و اسناد خزانھ و دستور پرداخت و اوراق قرضھ 

  . و بطور كلي آنچھ كھ مالیت دارد میتواند رھینھ واقع شود 
، تا " بطور كلي آنچھ مالیت دارد " ماده اصالحي پیشنھادي ، نامي از اسناد تجاري بمعني خاص نمي برد ولي عبارت 

توثیق برخي از اسناد تجاري كھ در مالیت آن ، تردیدي نیست ، باشد و گره لزوم عین معین  حدودي مي تواند گره گشاي
  . بعنوان مورد رھن را حل كند 

برخي از استادان معاصر حقوق مدني ، بگونھ دیگري ، بھ تحلیل و توجیھ مسالھ پرداختھ و تالش در جستجوي راه -١
معھ كنوني نیاز بھ رھن اعیان كلي و دیون دارد ، ھم مباني استدالل حل مناسبي دارند ، این عده در حالي كھ ھم جا

مربوط بھ بطالن رھن بھ شدت مورد انتقاد است، وثیقھ قرار دادن اسناد تجاري را كھ وسیلھء تسھیل بازرگاني داخلي و 
انكي و بازرگاني است بین المللي است و از نظر اقتصادي و اخالقي نیز ھیچ زیاني ندارد و امروز مرسوم در عملیات ب

  . ، حسب مورد ، جائز شمرده اند و این ادعا كھ دین را نمیتوان وثیقھء دین دیگر قرار داد پذیرفتني ندانستھ اند 
بر مبناي نظر اخیر ، وثیقھ نھادن اسناد در وجھ حامل یا سھام بي نام شركتھا بویژه كھ فروش ارزش مالیشان بطور 

در دید عرف ، ارزش موضوع آنھا چنان با عین سند مخلوط شده است كھ " زیرا ، .  مسلم امكان دارد ، درست است
پس ، ھیچ مانعي ندارد كھ عین این اسناد موضوع رھن قرار . انتقال و قبض اسناد بمنزلھ انتقال و قبض اموال آنھاست 

ام ، چون در نظر عرف بین سند و برعكس ، در مورد سھام و اوراق بان. گیرد ، ھمچنانكھ موضوع بیع نیز واقع میشود 
موضوع آن یگانگي وجود ندارد ، اینگونھ اسناد در حكم سند طلب است ، ارزش محتواي آن در زمره اموال غیر مادي 

  ." است و رھن آنھا با توجھ بھ لزوم عین بودن وثیقھ درست بنظر نمیرسد 
سناد مطالبات بازرگاني را نیز شامل میشود ، بر چند استدالل گروه اخیر در مورد رھن دین كھ وثیقھ گذاري برخي ا-١

  . پایھ استوار است 
اشخاص از حیث اعتبار و توانائي مالي و صداقت یكسان نیستند و چھ بسا دیوني كھ اعتماد بھ پرداخت آن از : اوًال 

م بعنوان وثیقھ بر درجھ وانگھي ، ھر اندازه كھ احتمال وصول نشدن طلب قوي باشد ، باز ھ. وثیقھء عیني بیشتر است 
اعتبار طلبكار مي افزاید و مدیون چنین وثیقھ اي در حكم ضامني است كھ ذمھء او بھ تعھد مدیون اصلي ضمیمھ شده 

  . منافي پنداشت ) ایجاد وثیقھ ( است ، پس ، ھیچگاه نباید رھن دین ر ا با ھدف از عقد رھن 
نیست ، زیرا قبض ، عقدرھن را كامل میكند ولي پیش از آن تراضي  اشكال مربوط بھ قبض مال كلي نیز وارد: ثانیًا 

مواد .( طرفین در حدود طبیعت ویژه خود آثاري دارد پس ، ھیچ لزومي ندارد كھ قبض مورد رھن بیدرنگ انجام پذیرد 
قبض داده شود مدیون بایستي مصداق دین را معین سازد و ھمان مصداق میتواند بعنوان مظھر دین بھ ) م . ق  ۶٠و  ۵٩

، ولي این را نیز باید دانست كھ در دادو ستد ھا نیز موجودھاي ذھني مورد معاملھ قرار نمي گیرد ونظر بھ مصداق 
  . ھاي خارجي است و مفھوم كلي تنھا بعنوان نشانھ و معیار تعیین آن مصداق ھا بكار میرود 

براي نمونھ ، . ھست كھ بي اعتباري آن را در رھن اثبات كند  موارد نقض این ایراد در قانون مدني بھ اندازه اي: ثالثًا 
را در تعریف آن بكار " مال " اگر قبض دین امكان ندارد ، چرا ھبھ مخصوص عین معین نشده است و قانونگذار كلمھ 

رط و چرا در بیع كھ قدرت برتسلیم ش.) م . ق  ٧٩٨ماده ( میبرد ؟ در حالي كھ در ھبھ نیز قبض شرط صحت است 
  ؟ .) م . ق  ٣۵٠ماده ( صحت آن است بیع كلي را مجاز مي شمرد 

ھدف از قبض در معامالت ، استیالي عرفي بر مورد آن و در رھن محفوظ ماندن وثیقھ براي فروش احتمالي از : رابعًا 
قبض مصداق كلي این مفھوم با تسلیم سند طلب و توقیف آن نزد بدھكار تحقق مي پذیرد و نیازي بھ . سوي مرتھن است 

وانگھي ، اگر دین مورد وثیقھ بر عھدهء مرتھن باشد ، آیا باز ھم میتوان در قبض چنین وثیقھ اي تردید كرد . نیز ندارد 
  ؟ 

م نھادي است كھ براي انجام و تسھیل پاره اي از .ق  ٧٧۴بر پایھ استدالالت یاد شده ، بنظر این عده از حقوقدانان ماده 
  . ت فراھم آورده و در نتیجھ باید اصالح شود اعمال تجاري مزاحم

در واقع نظرات ابزاري این عده از استادان حقوق مدني كشور ما ، گامي ارزنده در جھت تحقق توثیق اسناد تجاري -١
ولي پاره . بمعني عام است و با ماھیت حقوقي اینگونھ اسناد ، سازگاري كامل دارد و روابط بازرگاني را تسھیل میكند 

  : ي از مشكالت را حل نشده باقي میگذارد ، زیرا ا
وضع و موقعیت اسناد تجاري بمعني خاص یعني برات و سفتھ و چك را با اوصاف و ویژگیھاي آن چندان مدنظر : اوًال 

ندارد و توثیق اسناد در وجھ حامل یا سھام بي نام شركتھا را درست مي داند و برعكس در مورد سھام و اوراق تجاري 
نام ، اینگونھ اسناد را در زمره ، اموال غیر مادي بحساب مي آورد دو با توجھ بھ لزوم عین بودن وثیقھ ، رھن آنھا را با
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سھام شركتھا اعم ( درست نمیداند ، و حال آنكھ امروزه در مورد بسیاري از اسناد تجاري بمعني عام مثل اوراق بھادار 
اد خزانھ و قبوض انبارھاي عمومي مثل قبض رسید و برگ وثیقھ ، در تمامي و اسن) از بانام و بي نام و اوراق قرضھ 

كشورھائیكھ بورس اوراق بھادار وجود دارد و بازار داد و ستد اینگونھ اسناد رائج است ، نھ تنھا بحثي پیرامون ارزش 
ایر اموال مادي اعم از منقول مالي مسلم اینگونھ اسناد وجود ندارد و ارزش و خاصیت زایندگي مالي آنھا ، بمراتب از س

و غیر منقول و حتي پول كاغذي ، بیشتر است ، و تردیدھاي موجود در مورد امكان توثیق آنھا ، كًال مرتفع شده ، بلكھ 
بحث ھاي مذكور در مقدمھ این مقالھ تمامًا ناظر بر اسناد تجاري بمعني خاص آن بوده ، كھ مسالھ وثیقھ گذاري آنھا حل 

  . شده است 
زیرا جاي تردیدي نیست كھ اسناد تجاري با نام كھ با قید بحوالھ كرد بھ صرف ظھر نویسي بھ دیگري انتقال مي یابد ، 
در ھر ظھر نویسي ، بھ ارزش و اعتبار آنھا افزوده مي شودو یك سند تجاري با نام ، ھر چھ بیشتر ظھر نویس داشتھ 

و امكانات مراجعھ دارنده سند را جھت دریافت وجھ آن افزایش مي  باشد ، بھ متعھدین پرداخت وجھ آن افزوده مي شود
  . دھد 
در نظر ابزاري ، آنچھ ھنوز مورد تردید مانده است ، ماھیت حقوقي اسناد تجاري از نقطھ نظر تقسیم بندي كلي : ثانیًا 

اري از افراد و مصادیق در بسی. بحثي نیست كھ اسناد تجاري ، در زمره اموال منقول غیر مادي است . اموال است 
اینگونھ اموال ، ارزش مالي آنھا ، نھ تنھا كمتر از ارزش مالي اموال مادي منقول بھ شیوه ھاي سنتي نیست ، بلكھ 

این ارزش چنان با عین سند درآمیختھ كھ انتقال وقبض و اقباض آنھا ، بمنزلھ انتقال و قبض . بمراتب از آنھا بیشتر است 
و چنانچھ امر دائر . جامعھ را تشكیل میدھند " سرمایھ ھاي نوین " است و در واقع و نفس االمر  ارزش مندرج در آنھا

گردد كھ درقلمرو حقوق مدني و بھ تبع آن در حقوق تجارت بھ پیروي از تقسیم بندي كالسیك اموال و اقوال مشھور فقھا 
دي ، و غیر مادي رواجي نداشتھ ، ھمچنان بھ و بویژه در رھن كھ در زمان تصویب مقررات آن ، اینگونھ اموال ما

لزوم عین بودن وثیقھ ، توجھ شود ، گره وثیقھ گذاي اسناد تجاري بمعني خاص ، بعنوان اموال با ارزش از دیدگاه عرف 
و تجارت ھمچنان الینحل خواھد ماند و پاسخ این سئوال كھ آیا آنچھ را كھ داراي ارزش اعتباري یا نماینده مقداري 

  . ش است میتوان بھ رھن داد ، تمامًا داده نخواھد شد ارز
باري ، اشكاالت حقوقي موجود در نظام حقوقي ایران در مورد توثیق اسناد تجاري ، عمومًا بشرحي است كھ گفتھ شد -١
بدیھي است این اشكاالت ، مطلوب اسناد تجاري نیست و گرھي از مشكالت موجود باز نمیكند ، در تالش براي رفع . 

انین ، حقوقدانان كشور ما ، راه حل ھاي عملي جالبي بشرح مشكالت ، براي توثیق اسناد تجاري ، در وضع كنوني قو
  : زیر ارائھ داده اند 

  معاملھ با حق استرداد -١
از آنجا كھ در معامالت شرطي ، كھ بطور معمول بصورت بیع یا صلح انجام میشود قبض شرط صحت نیست ، میتوان 

نتیجھء اینگونھ معامالت ، كھ دیگر ویژه امالك . نمود  بجاي رھن یا وثیقھ استفاده" معاملھ با حق استرداد " از نھاد 
در این معاملھ ، خریدار . قانون ثبت در اموال منقول نیز اجرا میشود ، با رھن شباھت كامل دارد  ٣۴نیست و طبق ماده 

میتواند با  مال مورد انتقال را در ھیچ شرائطي بموجب عقد تملك نمیكند و تنھا. شرطي كھ در معني ھمان طلبكار است 
پس .) . ت . ق  ٣۴ماده ، ( رجوع بھ اداره ثبت یا دادگاه تقاضاي فروش مورد معاملھ و وصول طلب خود را بكند 

طلبكاري كھ مایل بھ وثیقھ گذاردن طلب خویش است ، میتواند آنرا بطور شرطي و با حق استرداد بھ وثیقھ گیرنده انتقال 
ام نماید ، در نتیجھ ، ھر گاه مبلغي را كھ بھ وام گرفتھ است نپردازد ، خریدار دھد و از بابت آن تحصیل اعتبار یا و

  . حق دارد از محل طلب مورد وثیقھ پول خود را وصول كند ) وام دھنده( شرطي 
  ضمانت در پرداخت  -٢

ط كھ در صورت تاجري كھ اسناد خود را بعنوان وثیقھ واگذار میكند ، مي تواند ضامن پرداخت شود ، با این شر - ١٧
ھمچنین ، با . عدم پرداخت وجوه اسناد ، وثیقھ گیرنده حق مراجعھ بھ وي را داشتھ باشد و ضمان باعث انتقال دین نشود 

در اینصورت ، ضامن باید مصداق تعیین شده دین را ھمچون وثیقھ . این شرط كھ دین از محل مال كلي پرداختھ شود 
  . م مورد استفاده طلبكار قرار گیرد نزد خود نگاه دارد تا در صورت لزو

  وكالت در تملك  -٣
بدھكار میتواند بھ بستانكار وكالت دھد تا طلب او را وصول كند و ھر چھ را بدست مي آورد نزد خود بعنوان وثیقھ  - ١٨

  . نگاه دارد یا بابت طلب تملك كند 
  انتقال صوري  -١
احتمال پاره اي مشكالت ناشي از روابط حقوقي فیما بین ، بانكھا جھت احتراز از راه حلھاي عملي فوق و بروز  – ١٩

عنوان رھن و یا وثیقھ بھ آن نمیدھند و در واقع سند بازرگاني از . غالبًا وقتي اسناد بازرگاني را بھ وثیقھ مي پذیرند 
در ) . رار داد خرید دین مثل ق( طریق ظھر نویسي ساده كھ علي القاعده حاكي از انتقال است ، بھ بانك واگذار میشود 

اینصورت ورشكستگي ظھر نویس ، تاثیري در حقوق وثیقھ گیرنده نخواھد داشت و مالكیت سند عمًال بھ بانك انتقال 
ھر چند این راه حل ، بعنوان یك حیلھ قانوني ، مشكالت مطروحھ را مرتفع میسازد ولي در متن واقع و نفس . یافتھ است 

رضاي طرفین و حقیقت موجود است و بھ ھر حال بانك باید بنحوي این حقیقت را در دفاتر خود  االمر ، مغایر با قصد و
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وفي المثل ھر گاه وجوه حاصلھ از این نوع وثائق كفاف بانك را نمود ، مازاد را بھ حساب مشتري خود . منعكس نماید 
  . واریز كند 

عمول بر این بوده است كھ بانكھا ، در ظھرنویسي بعنوان بمنظور حل و فصل اختالفات احتمالي ناشي از این رویھ ، م
در این قرار داد مشتري بھ بانك اختیار تام و تمام میدھد كھ . وثیقھ ، قرار داد خاصي با واگذارنده اسناد منعقد میسازند 

نده را بحساب بانك پس از وصول وجوه ناشي از اسناد تجاري مورد وثیقھ ، بدوًا طلب خود را برداشت كند و باقیما
قانون مدني میدانند و آنرا در این حد  ١٠مشتري منظور نماید ، برخي این راه حل را ، قراردادي از مصادیق ماده 

معتبر تلقي مي كنند و بر این عقیده اند كھ ھر گاه دارنده اصلي اسناد تجاري ورشكستھ شود، استفاده وثیقھ گیرنده بعنوان 
  . نخواھد داشت مرتھن داراي حق تقدم موجبي 

  
  وثیقھ قراردادي -٢
كھ مبتني بر آزادي اداره در معامالت است ، دست بھ ابتكار  ١٠نویسندگان قانون مدني كشور ما ، با وضع ماده  – ٢٠

  : جالب و در خور تحسیني ، در قبول اصل اعتبار تعھدات و حاكمیت اراده زده اند ، بموجب این ماده 
بھ كساني كھ آنرا منعقد نموده اند در صورتي كھ خالف صریح قانون نباشد ، نافذ است قرار دادھاي خصوصي نسبت " 
 ."  

گرفتھ شده است و فرھنگ بومي ) فرانسھ ( ھر چند بنظر برخي از استادان حقوق مدني ، ماده مرقوم از حقوق اروپائي 
. ق  ١٠ي از این نظر و طرز تفكر ، ماده ، و ظاھرًا بھ پیرو. ایران ، اصل حاكمیت اراده ارادر قراردادھا نمي شناسد 

پس از انقالب اسالمي ایران ، بعضًا مورد بي مھري قرار گرفتھ و بھاي چنداني بھ آن داده نشده است ، معذلك حسب . م 
 عقیده برخي دیگر، نمي توان ادعا كرد كھ مفاد این ماده ، در حقوق ما پیشینھ تاریخي ندارد و ابداع نویسندگان قانون

زیرا فقھاي امامیھ ، دست كم در بحث شرط ، از ھمین اصل پیروي . مدني و یا ثمره ، تقلید از حقوق اروپائي است 
  . میكرده اند و گروھي وفاي بھ ھمھء عقودي را كھ برخالف اخالق و عقل و شرع نباشد واجب دانستھ اند 

فقھ ، مكتبي وجود دارد كھ اصل حاكمیت اراده راحتي در  در: " پاره اي از مولفین حقوق مدني تا آنجا پیش رفتھ اند كھ 
خارج از قلمرو عقود بانام و بي نام ، یعني بھ صورت ایقاعات ھم پذیرفتھ آنھم در اعصار بسیار دور كھ ھنوز در اروپا 

  . ست بحث تعھدات یكطرفي مطرح نبوده است و اساسًا بحث تعھدات یكطرفي از حقوق اسالم بھ آن دیار سفر كرده ا
بر پایھ این مباني و مالحظات و با توجھ بھ اوصاف عقد رھن موضوع و طبیعت آن برخي از اساتید حقوق مدني چنین 

مطابق این نظر ، . راه حلي براي وثیقھ گذاردن اسناد تجاري بدست مي دھد . م . ق  ١٠اظھار نظر مي كنند كھ ماده 
   ١٠ت بلكھ قراردادي است مشمول ماده توثیق اسناد تجاري را نباید رھن اصطالحي دانس

  
  نتیجھ گیري 

از آنچھ گذشت میتوان چنین نتیجھ گرفت كھ نظرات آن دستھ از حقوقدانان كشور ما كھ برخي از اسناد تجاري  - ٢١
بمعني عام را میتوان بعنوان وثیقھ پذیرفت ، گامي است بسیار مثبت كھ با مقتضیات اعمال تجاري سازگاري كامل دارد 

ي گره چنداني از مسالھ توثیق اسناد تجاري بمعني خاص باز نمي كند و مقام منزلتي را كھ اینگونھ اسناد ، از نقطھ ول
جا دارد تا وقتي كھ مقررات ایران در این . بودن دارند ، بوضوح و روشني بھ رسمیت نمي شناسد " مال " نظر 

توثیق اسناد مذكور را بعنوان اموالي كھ از دیدگاه . م . ق  ١٠خصوص اصالح نشده ، رویھ قضائي بتواند بھ استناد ماده 
عرف و تجارت داراي ارزش است و سرمایھ نوین جامعھ را تشكیل میدھد ، معتبر بشناسد و بھ تبع آن ، باب ظھر 

  . نویسي بعنوان وثیقھ را در قلمرو حقوق تجارت نیز باز نماید 
بازرگاني بسیاري از كشورھاي جھان ، نفوذ و قابلیت اجرائي دارد ،  مقررات قانون متحد الشكل ژنو كھ در روابط

  . میتواند از این جھت ، الگوي مناسبي براي طرح اصالح قانون تجارت كشور ما بحساب آید 
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