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 چكيده
 ي حقـوق قراردادهـا نقـش    امروزه نهادهـاي تـوثيقي در مجموعـه   

نمايند، چرا كه تأمين توان مالي متعاقدين در پـذيرش  اي را ايفا ميارزنده
 هـاي اقتصـادي صـورت    تعهدات متقابل اصوال با تحصيل اعتبار از بنگـاه 

ها به پيدايش اطمينـان  پذيرد و اعطاي تسهيالت مالي از سوي اين بنگاهمي
     تضـمين بازپرداخـت مبـالغ دريـافتي مربـوط      هاي از پاسخ دهي به روش

هاي سنتي توثيق باعث شده است كه شود. عدم كفايت يا كارآيي نظاممي
ي نـوين  الگوهـا هم زمان با شكل گيري حقوق جديد قراردادها، طراحـي  

حقوقي را به خود جلب نمايد. تأثير غيرقابل انكـار  هاي توثيق توجه نظام
ي سرمايه گذاري موجب يق اموال بر توسعهساختار و روش تضمين از طر

شده است كه الگوهاي مختلفي مورد بررسي قرار گيرد. در ايـن ميـان دو   
الگوي مبتني بر اصول مشابه بيش از همه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت؛    

ي الگوي وحدت نظام توثيقي و الگوي نظام تـوثيقي تخصصـي. مطالعـه   
ي سـنتي و  دهـد كـه مرحلـه   ن مـي توثيقي نشاهاي تطبيقي تحوالت نظام

محدود نظام توثيق با ابزار بسترساز  نهادهاي ميانه به سـوي نظـام واحـد    
توثيقي در حال تحول است. حقوق ايران نيـز علـي رغـم متـون قـانوني      

 ي نظام توثيق اموال، در عمل روندي رو به پيشرفت دارد.بازدارنده توسعه
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 قيـ توث نـده، يمال آ قيمنقول، توث رياموال غ قياموال منقول، توث قيتوث  :يديهاي كلواژه
 يقينظـام تـوث   يالگـو  ،يقيوحـدت نظـام تـوث    يالگو ،ياقتصاد يتوسعه ،يرماديمال غ

 .يتخصص
 

 . مقدمه1
اي هماهنـگ ايجـاد نمايـد و نيازهـاي     تنظيم روابط تجاري از طريقي كه مجموعه

-عرصه ي حقوقدانان، فعاالن مهم در انديشهاي ضروري را نيز بي پاسخ نگذارد، دغدغه

هـاي  فعاليـت  سياست ايجاد كرده است. توجه به ضرورت تسريع در  ي اقتصاد و بعضاً
تجاري و هم زمان نظارت دقيق براي برقراري امنيت معاملي با ثبـات، نيازمنـد طراحـي    

ريـق  توانـد از دو ط اي مـي يك نظام دقيق حقوقي است. طراحـي چنـين مـدل پيشـرفته    
صورت پذيرد. نخست از مسير پذيرش آگاهانه و مطـابق بنيادهـاي حقـوقي موجـود و     

هاي حقوقي غير بومي. در شكل دوم، ورود نهاد حقوقي بـراي  دوم؛ تأثير پذيري از ايده
 منطبق با ساختارهاي موجود نيست. نظام پذيرنده، الزاماً

به شكل يك جريان  هاي توثيقي در سطح جهانيتحوالت محتوايي و اصولي نظام
قوي و بعضا تحميلي نيز، چنين عمل كرده است. شناسايي تغييرات، داليل و اهداف آن 

تواند عالوه بـر هـم گـامي نظـام حقـوقي بـا شـرايط روز از تأثيرپـذيري نامناسـب          مي
 جلوگيري نمايد.

در يك نظام معاملي مطلوب، اجراي تعهدات قراردادي از طريـق سـاز و كارهـاي    
پـذيرد. در چنـين سـاختاري، بـدون تكيـه بـر       انجـام مـي   "تضـمين "نعطف روشن و م

شخصيت طرف، عقد با دنبال كردن اهداف اقتصادي خود از طريـق ابزارهـاي اطمينـان    
 سازد.آور توثيقي، انتظارات قراردادي طرفين را برآورده مي

 اي اسـت كـه بـا كـارايي    رسيدن به چنين هدفي نيازمند نهادهاي توثيقي پيشـرفته 
اقتصادي مناسب، بستر الزم را به منظور به سرانجام رسانيدن عقد فـراهم آورد.  -حقوقي

هاي حقـوقي مـورد   لزوم وجود ساختارهاي تضميني كارآمد، كم و بيش، در تمامي نظام
  در سـطح   پذيرش قرار گرفته است. اين ضرورت با تغييـر شـرايط تجـارت، خصوصـاً    
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نظـام   امروزه تنهـا داشـتن يـك   شود. در حقيقت، مياي نوين ظاهر المللي، در چهرهبين
توثيقي كافي نيست. بلكه بايد با توجه به شكل گيري حقـوق نـوين قـراردادي از آغـاز     
قرن بيست و يكم به عنوان يك كل، اجزاي مرتبط نيز براي حركت هماهنگ بـه سـوي   

 هدف تحول يابند.  
جديد قراردادهـا، بـه عنـوان    ي حقوق گذشته از لزوم انطباق با جريان پيش رونده

ي تحول در ابزارهاي توثيقي، مسائل اقتصادي و ارتبـاط فعـال بـا    ضرورت كلي و اوليه
ي تضميني منسجم و پيشرفته را توجيه جهان تجارت امروز اهميت داشتن يك مجموعه

نمايـد كـه   هايي را تحميـل مـي  نمايد. نبود چنين ساختاري، به لحاظ اقتصادي هزينهمي
ممكن است در سطوح داخلي و محدود معـامالت اثـر چنـدان روشـني نداشـته       اگرچه

باشد، اما در روابط كالن و به ويژه در ارتباط با منعقد كنندگان قراردادهاي تجارت بـين  
تواند منجر به پذيرش نقش ضعيف و انفعالي و حتي در نهايت اجبار به كناره الملل، مي

 للي شود. گيري از بازارهاي پراهميت بين الم
رسد لزوم تحـول در نظـام تـوثيقي از يـك ضـرورت      با اين مالحظات، به نظر مي

خواني جزء (نظام تضمين) بـا كـل   گيرد: هماصلي و دو ضرورت جانبي مرتبط مايه مي
(حقوق قراردادهاي جديد). به عبارت ديگـر؛ انعكـاس تحـوالت در حقـوق قراردادهـا      

ي سازد. در زير مجموعهرا نيز با خود همراه ميها الزاما در اجزاي آن متجلي شده و آن
اين الزام اوليه، رويكردهاي اقتصادي به حقوق هم زمان با توجيهات هم گامي تجـارت  
بين الملل؛ تفسير نياز تغييرات درون ساختاري تضمين در معامالت را بر عهده خواهـد  

 داشت.
تغييـر در سـاختارهاي    ي تحول نظام تضمين اموال؛به ديگر سخن، ضرورت اوليه

حقوق قراردادها است. به اين ترتيب معامالت مختلف كه اجزاي ساختار مزبور هسـتند  
نمايند. در كنار ديدگاه كلي پيش گفته، دو عامـل  ي گذاري عبور مينيز، از چنين مرحله

مبـين اهميـت تحـوالت     -تجاري و نگاه اقتصادي به حقـوق هاي يعني ضرورت -ديگر
 توثيقي ملي هستند. ساز و كارهاي

هاي مختلـف حقـوقي بـا لحـاظ     رسد، نظامدر يك مرور كوتاه تاريخي به نظر مي
شرايط فعلي، هر كدام در يكي از مراحل مدل تحولي قرار دارند. مراحل مزبور عبارتنـد  



 1393پاييز ، سوم، شماره دوره ششم /يمجله مطالعات حقوق                         64

 از: 
ي وحدت نهاد توثيقي: پذيرش نهاد واحـد بـا مقـررات بسـيط، واجـد      مرحله -

 زياد در خصوص موضوع وثيقه، انعطاف پذيري اندك؛ هاي نسبتاًمحدوديت

بـا تفكيـك    ي تعدد و يا اصالح نهادهاي توثيقي: نهادهاي متعـدد غالبـاً  مرحله -
ي مرحلـه  كارايي دارند، قابليت انعطاف بيشتر نسبت بهها هايي كه در آنحوزه

پيشين. در برخي موارد حفظ نهادهاي موجود با حذف و يا اضافه كردن برخي 
 رايط؛ش

بيني قواعد واحـد بـراي نهادهـاي متعـدد،     ي وحدت نظام توثيقي: پيشمرحله -
نهادهاي موجـود از بـا   هاي يكسان سازي احكام و آثار، كم رنگ كردن تفاوت

 ي اثرگذاري، تأكيد بر استفاده از قابليت توثيقي اموال منقول.گسترش حوزه

توثيق اموال در مـدل مزبـور و   مناسب خواهد بود با بررسي تطبيقي تغييرات نظام 
حقوقي، ديدگاه رايج در سطح جهاني تبيـين گـردد و   هاي تأثيرپذيري آن از ساير حوزه

كـه ضـامن بقـا در چيـدمان      ،جايگاه نظام حقوقي ايران به همراه تغييرات ضـروري آن 
دو موضوع اصلي جديد توثيق اموال باشد مورد تحليل واقع شود. به اين ترتيب بررسي 

دهـد :  هاي رايج نشان مـي ها، كارايي و سودمندي هر كدام از شيوهركز بر روي آنو تم
نخست، زيربناهاي تحول در نظام توثيـق امـوال و دوم، تغييـرات درون سـاختاري ايـن      

 نظام.
 توثيقيهاي . زيربناهاي تحول نظام2

هدف اصلي تحول ساختار توثيقي يك نظام حقوقي، بهبود كاركردهاي اساسي آن 
ي است. رسيدن به چنين هدفي مستلزم سنجش قرارداد توثيـق در ارتبـاط بـا مجموعـه    

سـازد تـا نتـايج    مرتبط آن است. چنين ديدگاهي براي محقق اين امكـان را فـراهم مـي   
هماهنگ اتخاذ كند و راه كارهاي عملي را بپذيرد. با اين لحاظ تغيير در ساز و كارهـاي  

-يم     زيربناهاي تحوالت را تشكيلها ي؛ مجموع آنااي دارد و مؤخرهتوثيقي، مقدمه
 دهد.

شـود كـه بتـوان تحـول را درون     به عبارت ديگر، وجود بسترهاي الزم باعث مـي 
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ساختارهاي نظام توثيقي انجام داد و پس از تحقق تحول، كارآمدي آن را تضمين نمـود.  
دچار ابهام باشد بروز  هاي مختلف قابل توثيق در اموال،براي مثال، در صورتي كه عالقه

ي مهـم تحـول در حـوزه   هـاي  تغيير اساسي امكان پذير نيست. چرا كـه يكـي از جنبـه   
تضمين، پذيرش حداكثري حقوق قابل وثيقه گذاري است. از سوي ديگر، اگـر تمـامي   
مقدمات از اين نوع فراهم آيد، در حالي كه فرآيند اعالم عمومي و ثبـت داراي نـواقص   

پيشرفت نظام تضميني قابل اجـرا نبـوده و كـارايي الزم را نخواهـد      قابل توجهي است؛
 داشت.

بنابراين در قسمت حاضر زير بناهاي اساسي و تجربيات برخـي كشـورها در ايـن    
اي كوتـاه، مـورد   شود. در نهايت وضعيت حاضر نظام ايران در مقايسـه باره سنجيده مي
 گيرد.بررسي قرار مي

 
 تصادي به حقوق معامالت توثيقي. تحول در رويكردهاي اق2.1

مـرتبط بـا تحـوالت    هاي بررسي تأثير اقتصادي توثيق در معامالت از جمله حوزه
تضمين است. زيربناي مزبور زمينه سـاز مناسـبي بـراي بـه حـداكثر رسـاندن       هاي نظام

ي اقتصـادي نظـامي   شود و از سوي ديگـر، متضـمن توسـعه   كارايي توثيق محسوب مي
انـد. بررسـي ايـن    ي پيشرفته طراحي شـده بناي قواعد تضمين كنندهاست است كه بر م

  يابي بـه اعتبـار و آثـار اقتصـادي آن روشـن      ي دستي دو طرفه در موضوع نحوهرابطه
ي اعطاي وام و دسترسـي بـه اعتبـار دو ديـدگاه در سـطح      گردد. در خصوص نحوهمي

ميزان دسترسي و نهايتـا ميـزان   بر ها جهاني مطرح شده است كه پذيرش هر كدام از آن
  رشد يافتگي نظام توثيقي و اقتصادي مؤثر است:

ديدگاه سنتي معتقد است كه بنگاه اعطا كننده  با كسب اطالعات خاصي پيرامـون   
توانـد وام را  مرتبط با كسب اعتبـار، مـي  هاي شخص گيرنده و نظارت بر جريان فعاليت

كـه در نظريـه جديـد،    ان حاصل نمايد. در حالياعطا نموده و براي بازپرداخت آن اطمين
شـود، مبنـاي   حجم سرمايه و جريان پولي كه از مسير آن سود عايد هـر دو طـرف مـي   

بـا   تخصيص اعتبار خواهد بود. هر دو نظريه با ايراداتي رو به رو هسـتند و البتـه الزامـاً   
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پـذير اسـت.   يكديگر تعارضي ندارند و وجود هر دو رويه در يك نظـام تـوثيقي امكـان   
 ).4-7 :2008، 1(سيالن

تـوان گفـت: در نظـر    ها بـر موضـوع مـورد بحـث مـي     در تحليل تأثير اين ديدگاه
ي اعتبار افزايش يابـد و بـه ايـن    نخست، اگرچه ممكن است ميزان اعتماد به اخذ كننده

ـ    ا ترتيب نياز به استفاده از ساز و كارهاي توثيقي كاهش يابد، اما اين شيوه زمـان بـر و ب
جـايي اعتبـار در يـك    مقتضيات تجارت روز ناهماهنگ است. به اين ترتيب امكان جابه

ناممكن خواهد ساخت. به عالوه پيش از اين اشاره شد كه در  نظام تأمين مالي را تقريباً
 ساختارهاي جديد توثيق اموال ميزان اتكا بر اعتبار اشخاص تا حد امكان كاهش ميابد.

را ندارد، اما تمركز بر جريان گردش سود به تنهـايي نيـاز   ديدگاه دوم معايب فوق 
بنگاه يا شخص اعطا كننده را پاسخگو نيست. بلكه بايد ساز و كار جبـران خسـارت در   

رسد، نقص اصـلي هـر دو نظـر عـدم     صورت عدم پرداخت نيز روشن شود. به نظر مي
گنجاندن يـك نهـاد   امعان نظر كافي به نقش كليدي ابزارهاي توثيقي است. در حالي كه 

توثيقي مناسب به عنوان رابط دست يابي به اعتبار و بازگشت آن تمام عيوب پيش گفته 
 سازد.را مرتفع مي

اعتبار يكي از مهمترين ابزارهاي تأمين مالي است كه خود از مسائل حائز اهميـت  
ترسـيم  تـوان بـه ايـن صـورت     ي مزبور را مي. رابطهاستهاي اقتصادي يريزدر برنامه

 نمود:
ي سطح رشد يافتگي اقتصادي است، كـه ايـن امـر    يابي آسان به اعتبار نشانهدست

خود معلول وجود يك نظام توثيقي قوي است و از مهمترين عوامل چنين نظامي دست 
هـاي  مند و ساده به اموال مورد توثيق است. در حقيقت، منطق اقتصادي نظامرسي قاعده

شـود. (سـازو كارهـاي    ريـزي مـي  پي 2ابليت دسترسي به اعتباري قتوثيقي مدرن بر پايه
ي اين دسترسي متـأثر از  )  به اين ترتيب كه، نحوه7 : 2010توثيق و ثبت اموال توثيقي، 
ها تمايل قرض دهنده مبتني بر امكـان بازگشـت اعتبـار    ي آنشرايطي است كه از جمله

هـاي رسـمي بانـك جهـاني،     ارشوابسته به ابزارهاي توثيقي معتبر است. بر اسـاس گـز  
اند، دسترسي بيشتر به اعتبار و قصور كشورهايي كه نظام توثيقي بهتري را طراحي نموده

 ).49 :2005كنند. (تجارت، كمتري در پرداخت را تجربه مي



 67                              اموال قيروند تحول نظام توث يقيمطالعه تطب         

-تر به اعتبار و منابع تأمين مالي، در نهايت وضـعيت نظـام سـرمايه   دسترسي آسان

ي اخيـر را كـاهش   هاي حوزهتواند بحرانسازد و ميمي گذاري را به حال ثبوت نزديك
دهد و حتي در يك در وضعيت آرماني، منجر به حذف چنين اختالالتي گردد. (سـاز و  

) توضيح آنكه، با ايجاد يك نظام تـوثيقي  13 :2010كارهاي توثيق و ثبت اموال توثيقي، 
ا پوشش دهـد، باعـث   صحيح كه تا حد امكان بازپرداخت و جبران خسارات احتمالي ر

ي امكانات مالي، به پرداخـت وام بـا   ها، به عنوان مهمترين نهادهاي دارندهترغيب بانك
تر خواهـد شـد.   بسيار پايين بانكي)هاي هاي (اعم از سود و كارمزد و ساير تعرفههزينه

 سازد كه با وجود يك نظام توثيقيگذارن را به منابع اعتباري متصل ميهمچنين، سرمايه
ي هـاي فاقـد سـاختار تضـمين پيشـرفته بـراي دوره      ارزان و مطمئن نسبت بـه سيسـتم  

تري از آن بهره خواهند برد. البته كاربردهاي اقتصـادي نظـام تـوثيقي مـدرن بـه      طوالني
شود و اين زيرساخت اساسي پس از فـراهم نمـودن شـرايط    موضوع اعتبار محدود نمي

آن متأثر خواهد شد. براي مثال با وجود سـاز   برقراري ساختارهاي تضميني پيشرفته، از
 ي بيمـه و متفرعـات آن اخـذ    هايي كه با عنوان هزينـه و كار توثيقي اطمينان آور، هزينه

 ).21 :2006، 3گيري كاهش خواهد يافت. (ببينيد: سيمپسونگردد به طور چشممي

اي از منظر حقوقي صرف، هدف اوليه و اصلي توثيق ايجـاد يـك منبـع فرعـي بـر     
بازپرداخت وام و يا انجام تعهد است. اين در حالي است كه با رويكرد اقتصادي، توثيق 

را بر عهده ها اموال نقش بنيادين در تمايل به پرداخت منابع اعتباري و تأمين مالي پروژه
تواند نظام توثيقي را به دارد. تحول در رويكردهاي اقتصادي به حقوق به اين ترتيب، مي

-ي مدل ارائه شده در مقدمه به مرحلهنتقال دهد كه  مسيرگذار از يك مرحلهجايگاهي ا

 ي بعد باشد.
در حقوق ايران، چنين برداشتي از نقش و جايگاه معامالت توثيق شده در دكتـرين  

حقوقي معطوف به شناسايي اركان هاي وجود ندارد. در حقيقت بخش زيادي از انديشه
يعني رهن، شده است.( براي مثال رك به: جعفري لنگرودي، و آثار نهاد توثيقي موجود، 

) امــا اينكــه رويكردهــاي اقتصــادي در 507-598 :1385) و (كاتوزيــان، 119-2 :1388
حقوق تضمين از طريق اموال چه تأثيري به جا گذاشته است و يا نتايج داشتن يك نظام 

عبارت ديگر، تأثير پذيري دهد. به پيشرفته توثيقي كدام است، در عمل خود را نشان مي
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ي عملـي داشـته   ي حقوقي بيشتر جنبـه حقوق ايران از تحوالت توثيقي، نسبت به چهره
 است. 

به عنوان نمونه، انجام پروژه در صنايع مختلف بي شك به منابع مالي هنگفتي نيـاز  
نحوه از موضوعات مهم در اجرايي شدن آن هاست. ها دارد. اين منابع و طرق تأمين آن

ري از زيربنايي و بهره بـردا هاي تامين مالي و تهيه بودجه اجرايي الزم براي انجام پروژه
 در حـال حاضـر بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين        هـا محصوالت و خدمات حاصـل از آن 

مـالي  هـاي  . با توجـه بـه بحـران   استپيش روي كشورهاي در حال توسعه هاي چالش
نيـاز بـه اسـتفاده از منـابع خـارجي، اشـكال       سرمايه گذاري در اين دسته از كشورها و 

 اند.مختلف تأمين مالي به وجود آمده
داخلي يا بخشـي از كـل   هاي مزبور يا داخلي اند و يا خارجي. در شيوههاي شيوه

در آمد كشور و يا درآمدهاي صادراتي به اين مهم اختصاص ميابد. اما در انواع خارجي 
ي آن)، مجريان طرح براي فراهم آوردن بودجهآن( چه به صورت استقراضي و چه غير 

 شوند. سسات خارجي متوسل ميؤالزم پروژه به م
بنا بـه پيشـنهاد مشـترك وزارت امـور اقتصـاد       1385ت وزيران در ارديبهشت أهي

) قانون الحاق موادي 6ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد ماده(
آيين نامه اجرايي ماده ياد -1384مصوب –به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

كتهاي دولتي ايرانـي  شر ،شده را تصويب كردكه بر اساس آن به منظور تأمين منابع مالي
گـذاران خـارجي وايرانـي در    طرف قرارداد مجاز شدند نسبت به عقد قرارداد با سرمايه

و  بهره برداري هاي (ساخت،روش گذاري مستقيم خارجي،هاي سرمايهچارچوب روش
لويـت  وبـا ا  (مشاركت مدني) ) (بيع متقابل) ويبهره بردار مالكيت، واگذاري) (ساخت،

 .نمايديراني اقدام سرمايه گذاري ا

    ربـط، هاي ايرانـي طـرف قـرارداد مكلفنـد از طريـق دسـتگاه اجرايـي ذي       شركت
اي بخـش مربوطـه انتخـاب    هـاي توسـعه  هاي مورد نظر خـود را در قالـب برنامـه   طرح

موارد مشخص نيازمند تضـمين دولـت را    ها ومالي آن اقتصادي و وگزارش توجيه فني،
ريـزي  مجوز شوراي اقتصاد به سـازمان مـديريت وبرنامـه   صدور  تأييد و براي بررسي،

 ه كنند.ئكشور ارا
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اين اساس وزارت اقتصاد ودارايي نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي  بر
پس از  ،) قانون ياد شده6ماده ( قسمت اولموضوع ، شركت دولتي ايراني طرف قرارداد
گـذاري در  مجـوز سـرمايه  گذاري خـارجي وصـدور   پذيرش طرح توسط هيأت سرمايه

تضمين دولت نافي اقدام  .گذاري خارجي اقدام كندقالب قانون تشويق وحمايت سرمايه
ها هاي دولتي ايراني طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادي آنوليت شركتومس و

موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوطه را از لحاظ انطباق  بانك مركزي نيز نيست.
 فت وپرداخت با روشهاي سرمايه گذاري موضوع ماده (يك) اين آيين نامـه، روش دريا

 5در نتيجه از منظر قانون  موضوع را به شوراي اقتصاد اعالم كند. بررسي وپس از تأييد،
 . است مايه گذاري خارجي در ايران مجازنوع سر

ت اخذ ي اتصال قراردادهاي مزبور با نظام توثيقي بازگشت به يكي از معضالنقطه
غير ايراني دارد. توضيح آنكه بـه دليـل عـدم اطمينـان بـه      هاي سسات و بانكؤوام از م

هـايي بسـيار   ي چنـين بيمـه  شوند. هزينـه سرمايه گذاري در ايران اين اعتبارات بيمه مي
ي غيـر  عالوه بـر تحمـل ايـن هزينـه     بين المللي است. غالباًهاي باالتر از حد استاندارد

شود. وجـود نهادهـاي تـوثيقي شـناخته     تحميلي ديگري نيز پذيرفته ميمتعارف، شرايط 
 هاي غير ضروري را از بين ببرد.تواند نياز به تحمل هزينهشده و نظام برگشت اعتبار مي

 
 ي حقوق اموال توثيقي. تحول در حوزه2.2

توثيق اموال بيش از هر چيز به وجود يك ساختار حقوقي منظم در مـورد موضـع   
وابسـته اسـت. اينكـه چـه امتيـازاتي واجـد        4ي منافع توثيقي، يعني، مورد وثيقهقرارگير
پيش بيني شده در حقوق اموال هستند كه بتوان آن را به وثيقه سپرد، از يك هاي ويژگي

هـا، از  سو و دسته بندي اموال به طور دقيق براي تبيين قواعد حاكم بر هـر دسـته از آن  
ي نظـام تـوثيقي مـدرن اسـت. سـاختارهاي پيشـرفته      سوي ديگر پيش شرط ايجاد يك 

ي مرتبط و به ويژه اموال بر ضرورت بازنگري اين حوزهحقوقي براي تضمين از طريق 
 تعداد اموال قابل توثيق، تأكيد دارند.

هاي اساسـي امكـان   رسد اصالحات در حقوق اموال يكي از پيش شرطبه نظر مي
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) و سپس مؤثر بودن آن است. 28 :2006مپسون، (سي پذير نمودن تغييرات ساختار توثيق
دليل اين اهميت روشن است. با توجه با اينكه قرارداد توثيقي براي منتفـع وثيقـه حقـي    

كند تا در نهايت بتواند از طريق تصرف در آن به منافع قراردادي نسبت به مال ايجاد مي
قابـل  ها موضوع آني خود دست يابد، تعريف و حدود اين حقوق و اموال تضمين شده
 توجه است.

رسيدن بـه يـك نظـام تـوثيقي مـدرن،      هاي به عبارت ديگر، يكي از مهمترين راه 
طراحي يك نظام اموال دقيق و برقراري ارتباط آن با معامالت توثيقي است. يعني ايجاد 
حقوق اموال توثيقي. مفاد قواعد اين بخـش، ابتـدا روشـن نمـودن امـوال قابـل توثيـق،        

حق منتفع وثيقه و در نهايت نظام جبران خسارت در صـورت امتنـاع از انجـام    محتواي 
شـود كـه   تعهد توثيق شده اسـت. نبـود سـاز و كـار دقيـق در ايـن حـوزه باعـث مـي         

اعطاكنندگان اعتبار و يا طرف معامله به دليل ابهام در ضمانت اجراها و مواردي از ايـن  
 ير منقول نباشند. قبيل مايل به پذيرش مورد توثيقي جز اموال غ

سوال اصلي در اين بخش اين است كـه حقـوق امـوال مـورد تضـمين بايـد چـه        
براي تأمين نيازهاي روند تحول سازمان توثيقي داشته باشد؟ يا بـه عبـارت   هايي ويژگي

هايي پيشرفت نمايد تا مناسب نظام توثيقي كارآمد خـود  بهتر، حقوق اموال در چه زمينه
 باشد؟

ي تحـول در نظـام   رسد الزم است تا مقدمهبه نظر ميه اين سوال، پيش از پاسخ ب
ي آغـاز ايـن تحـوالت تمركـز بـر اهميـت و       حقوق اموال توثيقي مشخص شود. نقطـه 

ي تنظـيم قواعـد   اموال منقول براي توثيق است. اين قابليت ريشه در پيشـينه هاي قابليت
هـاي تـوثيقي مـدرن    ). اما نظـام 259-260 :1995، 5براي توثيق به طور كلي دارد. (وود
ها در اين زمينه غيرضروري است و جريان تجارت دريافتند كه وجود برخي محدوديت

اگرچه برخي از كشورها با وجود درك ضـرورت  ا با اختالل رو به رو خواهد ساخت. ر
امـوال  مزبور، هنوز نتوانسته اند تحوالت الزم را در حقوق خود ايجاد نمايند و همچنان 

 نماينـد. امـري كـه    ي معـامالت تـوثيقي ايفـا مـي    غير منقول مهمترين نقش را در حوزه
ي مزبـور اسـت. (اسـتراتژي    ي ابهام در قواعد مربوط به امـوال منقـول در حـوزه   نتيجه

 )26 :2010توسعه تجارت، 
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-البته بسياري از كشورها نظام توثيقي خود را از طريق نوسازي ساختار اداره كننده

توثيق اموال منقول خود، پيشرفت داده اند. براي مثال با گسترش طبقـه بنـدي امـوال     ي
استفاده كنند و تأسيس روند ها توانند به عنوان وثيقه از آنمنقولي كه گيرندگان اعتبار مي

ها، بدون تغييرات بنيـادين نهادهـاي   ثبتي منسجم به منظور اجتناب از تعارض حق تقدم
 ). 54-58 :2006اند. (فليسينگ، صفويان، بزارها را مدنظر قرار دادهتوثيقي، كارآمدي ا

وري حـداكثري از امـوال   ها به منظور رفع موانـع بهـره  پس از اين دريافت، تالش
منقول براي تضمين در قراردادها آغاز و گسترش چتر قواعد توثيقي بر تمام انواع اموال 

) امروزه در 7 :2010شناخته شد. (روور، منقول از اصول ساختارهاي مدرن در اين باره 
اقتصادي پيشرفته اموال منقول بخـش اعظـم موضـوع قراردادهـاي تـوثيقي را      هاي نظام

% تأمين منابع 70ي آمريكا اموال منقول خود دهند. براي مثال در اياالت متحدهشكل مي
در چـين   دهد و اين در حالي است كه رقم مزبـور مالي را در جريان تجارت تشكيل مي

% است. (اصالحات قانون مربـوط  15نيز كه نظام توثيقي رو به پيشرفت دارد، نزديك به 
 ).5 :2007به اموال توثيقي و ثبت شده، 

وجود يك نظام مدرن براي اموال موضوع وثيقه در كـاهش ريسـك تـأثير زيـادي     
 ي زير نمودار است: ين موضوع در تمام عناصر هشت گانهدارد و ا

 ف كلي از اموال قابل توثيق؛الف) توصي
 ب) توصيف كلي از ديون قابل توثيق؛

ج) مجاز بودن تمام اشخاص حقيقي و حقوقي بـه انعقـاد قـرارداد تـوثيقي بـدون      
 محدوديت؛

 ي تصرف بر اموال منقول نيز باشد،د) نظام واحد ثبت كه دربرگيرنده
 6ه) قابليت ثبت اموال موضوع توثيق به صورت آن الين

 ايي حق تقدم براي منتفع وثيقهو) شناس
 ز) امكان اجراي توافقي قرارداد

ح) امكان تصرف و فروش مال مورد وثيقه از جانب منتفع بدون نياز به مراجعه به 
 ).5دادگاه. (همان: 

ان گفـت درصـد   تـو اي جامع تنظيم شده اند كه مياصول يا عناصر مزبور به گونه
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نشانگر ميزان پيشرفت و قابليت بستر سـازي   ي حقوق يك كشور،در پيكرهها وجود آن
 براي نظام توثيقي پيشرفته است.

ي بارز عقود توثيقي است، براي مرهونـه  قانون مدني ايران در عقد رهن، كه نمونه
مربـوط بـه مرهونـه و     774تا  772شرايطي را در نظر گرفته است. اركان مزبور در مواد 

بررسي مواد مزبور  7توان براي آن رهن داد.كه مي ي بعد در ارتباط با ديني استدر ماده
در سنجش با اصولي كه پيش از اين بيان شد نشانگر يك نظام توثيقي بسيار محدود بـه  

-ي اموال است. اما مروري بر ساير متون قانوني اين ديدگاه را تعديل ميويژه در حوزه

 كند.
زند كه اردادهاي توثيقي ميگذار ايران، در موارد متعددي دست به پذيرش قرقانون

 2توان به تبصـره  وجود ندارد. براي مثال ميها نشاني از وجود اركان الزامي رهن در آن
نمايـد،  ي معدن را قابل توثيـق معرفـي مـي   كه شناسنامه 1377انون معادن سال ق 9ماده 
 اجـراي  در تسـريع  و طـرح  هـاي هزينـه  كاهش و بانكي تسهيالت اعطاي تسهيل قانون
 ، كـه صـراحتاً  1386هـا مصـوب   بانك كارايي و مالي منابع افزايش و توليديهاي حطر

 1) و بنـد ب مـاده   1نمايـد (مـاده   اي معرفي مـي عوايد آتي طرح موضوع قرارداد وثيقه
 هيأت مديره سازمان بورس اشاره نمود. 1389دستورالعمل توثيق اوراق بهادار مصوب 

ي نيـاز  مختلف تجـارت، بـورس و ... نماينـده   هاي وجود چنين مقرراتي در حوزه
توان گفت، حقـوق ايـران بـا    ي توثيقي است. ميحقوقي به داشتن ساختار منظم و ساده

در تضـاد بـا    وضع موجود توصيف دقيقي از اموال قابل توثيق ندارد و مقررات آن بعضاً
حقوق تـوثيقي  رسند. اين موضوع در كنار نبود نظام ثبت واحد براي يكديگر به نظر مي

ي ثبتي، و امكان بـروز تعـارض در حـق    جز در موارد خاص، مانند امالك داراي سابقه
به اين دليل با وجود پذيرش قـانوني اصـل حـق تقـدم، حقـوق ايـران را بـراي        ها تقدم

 نمايد.پذيرش ساختار توثيقي نوين و پيشرفته، علي رغم نياز به آن، ناكارآمد معرفي مي
توثيق در حقوق ايران مانع قانوني ندارد اما اجبـاري نبـودن آن در    البته، ثبت منافع

تواند ايجاد اشكال نمايد. به عالوه، اجراي قرارداد توثيقي، يعني فـروش  برخي موارد مي
پذيرد و قواعـد خـاص خـود را دارد.    مال مورد وثيقه، الزاما از طريق دادگاه صورت مي

در حالي است كه، با وجود يك نظام الزامي  قانون اجراي احكام مدني) اين 145-113(
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ي وظايف مقام ثبت كننده توان اجراي آن را در زمرهبراي ثبت تمامي حقوق توثيقي، مي
هـا جلـوگيري   دانست و به اين ترتيب از شروع جريان دادرسي و افزايش حجم پرونده

 نمود.
 

 توثيقيهاي . تحوالت درون ساختاري نظام3
نهادهاي  درون ساختاري، آن دسته از تغييراتي است كه مستقيماًمنظور از تحوالت 
نمايد. اگرچه وجود زيربناهاي مناسـب، رونـد تحـول را تسـريع     توثيقي را دگرگون مي
نمايد؛ اما ترديدي نيست كه محتواي نظام مزبور نيـز بايسـتي بـه    نموده و آن را مؤثر مي

 مايد.  اي هماهنگ و مطابق با منطق تقنين تغيير نگونه
رسد، به طور كلي، ساز و كار تحول را در روند جهاني آن بـه صـورت   به نظر مي

 توان تحليل نمود:دو جريان قوي حقوقي مي
    سازي جهاني روند تسريع از پس: مدل قوانين طريق از اصول يارائهاول) 

 خود اقتصادي اوضاع بهبود و حفظ ثبات براي كه دريافتند حقوقي مختلفهاي نظام
 سازي آماده الحاق اين براي نخست گام. هستند حاضر جريان به پيوستن به مجبور
 است كه از طريق كلي مندرج در قوانين نمونه اصول با مرتبط حقوق داخليهاي زمينه

 اين. پذيردصورت ميها نظريات پيرامون آن و نهادهاي قراردادي كردن پذير انعطاف
 و ريسك كاهش آن و دهدمي سوق واحد سمت يك به را توثيقيهاي نظام عمال امر

 و كلي اصول برخي يارئه با مدل قوانين. است آن وحدت طريق از نظام سازي ساده
 پي در صرفا بلكه ندارند را دقيق توثيقي نظام يك طراحي قصد جزئيات به نشدن وارد
 . سازند بيان را برسد آن به بايد حقوقي نظام آنچه كه آنند

 بزرگي بخش پيشرفته توثيقي نظام نبودن. جهاني تجارت ابزارهاي از استفاده دوم)
 حالي در. كندمي آن مانند يا و بيمه چونهايي هزينه صرف را كنندگان معامله توان از
 يك آوري اطمينان. ميابد كاهشها هزينه اين آور اطمينان دقيق نظام يك وجود با كه

 بدون است مناسب خسارت جبران كار و ساز و پيشرفته اصول بر مبتني توثيقي نظام
 سازد. مختل را طرفين از يك هر تجارت جريان مورد دو اين از كدامهيچ كه اين
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هاي نظام موجود آغاز و داشتهها ي تحول با بررسي تواناييبه عبارت ديگر، چرخه
ادامه ميابـد و در   حقوقي از طريق زيربناهاي مربوطهاي شود، با آماده سازي راه حلمي

انجامد. در صورتي كه روند مزبور به نهايت به اصالح وضع موجود بر اساس نيازها مي
 توان انتظار تحول نظام توثيقي را داشت. شكل منطقي ادامه پيدا نمايد، مي

پس از آماده سازي زيربناهاي الزم براي گـذار از نظـام سـنتي داراي محـدوديت،     
ي متفاوت پيروي نموده است. برخي از كشورها با از دو رويه روند رو به تحول جهاني

اند و بعضي ديگـر نيـز   موجود نظام توثيقي خود را وحدت بخشيدههاي لحاظ ضرورت
 با تخصيص حوزه به هر يك از نهادهاي موجود نظام توثيقي تخصصي ايجاد نموده اند.

 گـاه شـكل گيـري    داليل ظهور دو جريان اصلي كم و بيش متفاوت بيشتر بـه جاي 
شود. پيش از اين بيان شد كه مبناي اصلي تحول در يك نظـام تـوثيقي،   مربوط ميها آن

ي سازمان حقوقي آن است. برخي از ساختارهاي حقوقي، به دليل وجود تعـدادي  زمينه
ها، كه الزاما حقوقي نيستند، قادر به پذيرش نهاد جديد و يـا  ها در ساير زمينهمحدوديت
مخصـوص بـه   هـاي  ي خاصي نيستند. به عنوان مثال تبعيـت از راه حـل  رويهپيروي از 

ژرمني مستلزم تغييرات، بعضا اساسي، در -حقوق عرفي براي كشورهاي تابع نظام رومي
البته با توجه به نزديك شدن جهاني سازي حقـوقي، حـداقل    خواهد بود.ها ساير حوزه
ين دو رويه نيز به زودي با يكديگر ادغـام  رود اي تجارت بين الملل، انتظار ميدر زمينه
 شوند. 

 به منظور روشن شدن روند تحول جهاني، دو نظـام حقـوقي مـورد بررسـي قـرار      
هـا بـر سـاير    هاي مزبور، مربوط بـه ميـزان تأثيرگـذاري آن   گيرند. دليل انتخاب نظاممي

و يا حتي حفظ استقالل نظام توثيقي با وجود ها كشورها و يا تحوالت عميق و سريع آن
ي آمريكـا،  ست. بررسي اياالت متحدهاپاسخگويي به نيازهاي تجاري داخلي و خارجي 

به دليل نخست، كشورهاي اروپاي شرقي به دليل دوم و گذري كوتاه بر فرانسه و آلمان 
 گيرد.به منظور سوم صورت مي
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 . اياالت متحده آمريكا3.1
ي آمريكا تا حد زيـادي بـا نگـاهي بـه     نظام توثيقي در اياالت متحده سير تحوالت

تغييرات در مواضع تضميني انگلستان صـورت گرفتـه اسـت. دليـل ايـن مـدعا تطبيـق        
 اند. مراحلي است كه هر دو نظام براي رسيدن به اهداف توثيقي خود گذارانده

ت به موضوع وثيقـه  در حقوق انگلستان، تا قبل از قرن شانزدهم برقراري حق نسب
نيازمند انتقال مالكيت به زمين و انتقال تصرف به منتفع وثيقه بود. اما با تسـريع فرآينـد   
تجارت و اقبال عمومي به استفاده از نهادي كه مستلزم تسليم مال به طرف مقابل نباشد، 

م متقاعد شدند كه چنين ساختاري را مورد پذيرش قرار دهند. تا قـرن هيجـده  ها دادگاه
روند مزبور تنها نسبت به اموال غيرمنقول وجود داشت اما پس از اين زمـان اسـتفاده از   

گيرد و ديـون تجـاري بـا اسـتفاده از ابـزار      اموال منقول مورد توجه قرار ميهاي قابليت
 )4-5 :2011، 8شوند. (كوزولوكتضمين مي "توثيق دارايي"

الزم، هـاي  نهايـت بـا وجـود زمينـه    ادامه پيدا كرده و در  19جريان تحول در قرن 
) در حقيقت با 143 :1863، 9گيرد. (لويتوثيق اموال غيرمادي نيز مورد پذيرش قرار مي

شكل گيري عرف تجاري كه مبتني بر نياز تجار به استفاده از نهادهايي بود كه به شـكل  
موجود خـود،  معتبر منعقد شده و مژثر نيز باشند، نظام مزبور ابتدا دست به اصالح نهاد 

زد و تسليم مرهونه را غير الزامي شـمرد، سـپس بـه دليـل      10يعني رهن اموال غيرمنقول
و  62 :1979، 12(هنسـان   11توانستند جايگزين تسـليم شـوند  ايجاد قواعد منظمي كه مي

ي معـامالت تجـاري   ) اموال منقول را به صـحنه 332-375 :1981، 13(بيلي )؛182-117
ي قابل تضمين با نهادهاي جديد دانسـت. در نهايـت دامنـه    كشاند و ديون اين حوزه را

انـد را نيـز   حقوق توثيق گسترده شده و اموالي كه با پيشرفت جهان تجارت حاصل شده
 بخشد.براي موضوع توثيق واقع شدن، اعتبار مي

ي تجاري نهفته است. ناكارآمدي دليل و مبناي اصلي چنين تحوالتي در نياز جامعه
ي تجارت را ترغيـب  امكاناتي كه اموال جديد ايجاد نمودند، فعالن عرصه نهاد پيشين و

هـا، تـوالي   ها از سوي دادگـاه نمود كه باطل اعالم كردن آنبه انجام معامالت توثيقي مي
 فاسدي از جمله برهم خوردن نظم اقتصادي و ركود را به دنبال داشت.
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كنون در آن قـرار دارد و الگـوي   اي كه اي آمريكا تا رسيدن به مرتبهتحدهاياالت م
گردد، سه مرحله را پشـت  ي نظام توثيقي تلقي ميبسياري از كشورهاي جهان در زمينه

الزم به ذكر است كه نظام توثيقي در آمريكـا تـا پـيش از ورود بـه      14سر گذاشته است.
 ي عمل تجربه نمـود. ي برنامه ريزي شده، تغييراتي را در عرصهمراحل تحولي سه گانه

توثيقي در آمريكا و انگلستان، هـر دو،  هاي ي اشتراكي است كه در دگرگونيو اين نقطه
 تجربه شده است. 

قـانون متحدالشـكل    9در حقوق آمريكا، نهادهاي توثيقي تا قبل از تصـويب مـاده   
به  اند و اين امر عمدتاًها بودهي تجارت و دادگاهتجاري، موضوع نزاع بين فعاالن عرصه

ي تجار و صنعتگران از ابزارهاي توثيقي منقول بود. اغلب وسايل تضـميني  دليل استفاده
-مي  به استناد عدم تطابق و مخالفت با مقررات ثبت باطل اعالم ها مزبور توسط دادگاه

 ).29 :2011، 15شدند. (اوبينا ناگو
ام توثيقي را به هاي پراكنده، نظتغييرات مزبور در عمل رخ داد و ايجاد برخي رويه

ي مهم و جالب توجـه در تغييـرات حقـوقي نظـام     سمت تحول حقوقي سوق داد. نكته
ي آن اسـت. يعنـي، پـيش از    ي آمريكا، فرآيند نسـبتا خودآگاهانـه  توثيقي اياالت متحده

، چندين پيش نويس قانوني طي مـدت نسـبتا طـوالني مـورد بررسـي و      9ي تنظيم ماده
مزبور محدود به تصويب قانون نشد و هاي ر اين كه بررسيتجديدنظر قرار گرفت. ديگ

  ادامه دارد. 16تنقيح قانون متحدالشكل تجاري ي دائميهم اكنون نيز با تشكيل كميته
 مراحل تحول مزبور عبارتند از: 

ي ي زمـاني متـأثر از دوره  . ويژگي اصلي اين برهـه 1929گام نخست: قبل از سال 
تغييرات عملي به ويژه در امر تجارت و صـنعت اسـت. بـه     پيش از آن يعني، زمان آغاز

ي مزبور كه نقش مهمي در شكل دهي به مرحلهها ي تعارض دادگاهاين معنا كه، با ادامه
ي سنتي به صنعتي، با تلفيـق برخـي ابزارهـاي    داشتند، با توجه به گذار جامعه از مرحله

نهادند. ها گام در مسير پذيرش آنتوثيقي و به شرط انجام قواعد شكلي مربوط به ثبت؛ 
 ).7 :2004، 18و آلفارو 17(فلينت

ي معامالت توثيقي دارد كه ي مزبور خبر از ورود ديدگاه شكل گرا به حوزهمرحله
ي آن ايجاد مقررات پيچيده و پرهزينه اسـت. ديـدگاه فرماليسـم، تـا حـد زيـادي       نتيجه
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ي توثيق را محـدود  ل منقول در حوزهامواهاي رسيدن به حداكثر بهره برداري از قابليت
تخصصـي قـادر بـه اسـتفاده از     هـاي  نمايد. با اين وضع تنها برخي از افراد در حوزهمي

هاي فراوان در خصـوص  ي مزبور به دليل احتياطنهادهاي جديد بودند. به عالوه، حوزه
مزبـور  هـاي  ) دشواري89-90:  2008، 19ثبت براي سرمايه گذارن جذاب نبود. (ونزيانو

 ي بعد شد.باعث ورود به مرحله
تا پايان جنگ جهاني دوم. مقطع زماني مزبور به علت  1929گام دوم: پس از سال 

ي توليدكننـده هـاي  اي داشـت. شـركت  وقوع بحران نظامي در جهـان حساسـيت ويـژه   
كـالن داشـتند و   هاي محصوالت نظامي براي انجام تعهدات خود نياز به سرمايه گذاري

امر باعث شد تا استفاده از ابزارهاي توثيقي كه الزاما تطابقي با مقررات سـخت و  همين 
ها نيز در اين باره حساسيت چنداني به خرج ندهنـد.  خشك نداشتند رواج يابد و دادگاه

ــت    ــع، دول ــرم مواض ــرخش ن ــا چ ــان ب ــا همزم ــت از   ه ــويق و حماي ــه تش ــدام ب               اق
 ).31-32 : 2011، 20ينا ناگونمودند. (اوبهاي سرمايه گذاري
 تدوين به شروع يعني سوم، يمرحله آغاز ساز زمينه نهايتا مرحله دو اين تغييرات

شد كه تقريبا تمامي انواع اموال را در اكثـر معـامالت    وسيعي گسترش دامنه با 9 يماده
)  نظـام حقـوقي مزبـور بـا پشـت سـر       136 : 2001، 21دهد. (شـپارد توثيقي پوشش مي

 بخشد. گذاشتن مراحل مزبور وحدت نظام توثيقي خود را تحقق مي
البته الزم به ذكر است كه تا پـيش از تـدوين قـانون متحدالشـكل تجـاري، نظـام       

و منسجم نبودن ها حقوقي آمريكا داراي چندين نهاد مستقل توثيقي بود كه پراكندگي آن
ي نمود، كه اين امر خـود از دالليـل ترغيـب كننـده    ميهايي دشواري قواعد حاكم ايجاد

 ).  856 :1979، 23و روبرت 22نظام واحد تضمين در معامالت بوده است. (وايت
گردد كه تحول در نظام تـوثيقي كشـوري كـه    با توجه به آنچه بيان شد، روشن مي

فرآيند چند جانبـه و بـا   خود امروز بيشترين سهم تأثيرات را در سطح جهاني دارد؛ يك 
بيشترين بهره گيري از شرايط موجود داخلي و جهاني صورت پذيرفتـه اسـت. گذشـته    

پيش گفته نمايانگر توجه به دو اصـل  هاي ازبحث روند تاريخي، نگاهي تحليلي به دوره
 مهم در انجام اصالحات حقوقي است:

طلبد. بـا  ها را ميبه آناول: ظهور نيازهاي جديد، انجام اقداماتي براي پاسخ گويي 
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توجه به اين كه محقق شدن هماهنگي از طريق تصويب قوانين جديد نيازمنـد مسـيري   
 طوالني و زمانبر است، اصالحات بايستي با روند پلكاني انجام پذيرد. توضيح آنكه غالباً

ــاالن عرصــه ــداماتي نيازهــاي خــود را خــارج از   فع ــا انجــام اق ــد اصــالح، ب     ي نيازمن
 نمايند. تر به حقيقت برطرف ميقانوني و با نگاهي نزديكهاي دگيپيچي

ظـاهرا غيـر قـانوني برخـورد     هاي با چنين راه حلها هنگام بروز اختالفات دادگاه
تواند بنـاي  نمايند. اين جاست كه نظام حقوقي با برخورد صحيح و منعطف خود ميمي

ين آمره را نقض ننمايد و از سوي يك قانون صحيح را پي ريزي نمايد. از يك سو؛ قوان
موجود متون قانوني خود را براي باطل نشناختن راه حلي كـه بـا   هاي ديگر تمام قابليت

 واقعيت نياز موجود ارتباط تخصصي تنگاتنگ دارند، به كار برند. 
اي رو بـه  ي منطقي قضايي، قانونگذار با نهـاد و يـا قاعـده   گيري رويهپس از شكل
ي خود را گذارنده است و نقائص احتماليش آشكار گرديـده و آمـاده  روست كه آزمون 

ي قضايي در حقوقي كه رويههاي تصويب است. پيروي از چنين روندي اگرچه در نظام
اي مطلـوب  طلبد اما بـه نظـر شـيوه   آن چندان تأثيرگذار نيست، خود تحوالت جدي مي
و نه نظارت حقوقي را بـر آن   گذارداست. چرا كه نه نيازهاي موجود را بدون پاسخ مي

 بخشد.سازد و در آخر نيز امكان تصويب قانوني جامع را افزايش ميكامال منتفي مي
اي گسترده، مانند قوانين مـدني و  دوم: به عالوه، تصويب يك قانون مادر در زمينه

ي سنجش تطابق قانون با نيازها نيست. بـه منظـور جلـوگيري از    تجاري، آخرين مرحله
هاي تخصصي حقـوقي  رغم نظام قضايي پويا، نياز به تدقيق كميتهشدن قانون، علي راكد

و فني در قانوني است كه دستĤورد مراحل طوالني است. اين تجربه، نياز به اصـالحات  
 برد.عميق و بعضا با تأخير را از بين مي

 
 اي. كشورهاي اروپاي قاره3.2

اروپـايي توثيـق امـوال رونـد تحـول      پيش از اين بيان شد كه، دليل بررسـي نظـام   
ي ها نيست. توجه به وضعيت موجود كشورهاي مورد بحث نشـانگر نتيجـه  تاريخي آن

يك سير تحولي نسبتا كوتاه ولي با تأثيرات قابـل توجـه اسـت. هماننـد تغييـرات نظـام       
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جهاني، تحوالت در اروپا از دو مسير قصد دست يابي به اهداف خود را دارد. نخسـت:  
 ارائه شده توسط بانك اروپايي و دوم روند نسبتا مشابه با يكديگر فرانسه و آلمان.روند 

هاي بانك اروپايي ترميم و توسعه امـروز  اول) كشورهاي اروپاي شرقي با حمايت
اي را در اختيار دارند. سازمان تضميني مزبـور، بـا توجـه بـه دو     ساختار توثيقي پيشرفته

رسد موفقيت قابل توجهي نيز داشته است. به نظر ميي عمده طراحي شده است و نكته
ابتدا اين مسئله بايستي مورد توجه باشد كه پيروي بدون تغيير از نظـام تـوثيقي آمريكـا    

ها، امكانپذير نبوده است. با اين وجود، نظام حقوقي آنبراي كشورهاي فوق، با توجه به 
، غيـر قابـل انكـار اسـت.     تأثير ساختار توثيقي آمريكـايي بـر حقـوق كشـورهاي فـوق     

 .)283 :2009، 24(اسپانجل
دارد: معامالت ي توجيهي خود عنوان ميدر مقدمه 25مدل اروپايي معامالت توثيقي

هـاي اقتصـادي دارنـد. هـر فعـال      توثيقي نقش حائز اهميتي در تأمين مالي براي حـوزه 
ا نگرانـي  ي معامالت عالقمند به كسب منفعت براي جريان تجاري خود است. امعرصه
ي وي در خصوص از دست رفتن سرمايه است. از بين رفتن اين نگرانـي  اي و اوليهپايه

 مستلزم يك نظام توثيقي پيشرفته است.
بانك اروپايي از زمان تأسيس خود دريافت كه كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي 

شـن  رو 1992اي هستند. در كنفـرانس بوداپسـت   در اين خصوص نيازمند حمايت ويژه
شد كه بسياري از اين كشورها داراي ساختار توثيقي نيستند و به دنبال كنفـرانس لنـدن   

، 26نخستين مدل توثيقي به عنوان يـك پـروژه طراحـي شـد. (سيمپسـون و روور      1993
طي دو مرحله كشورهاي اروپايي مورد نظـر را بـه سـمت     الگوها) ساز و كار 1 :2004

و  271994سـال   الگـوي ي قانون دهد. ابتدا با ارائهيك نظام توثيقي بهبود يافته سوق مي
مـدنظر، بايسـتي    و اصولي كه ساختارهاي توثيقي  281997سال اصول مربوط به آن در 

آورنـد. در حقيقـت اصـول مزبـور وارد جزئيـات      ي تقنين را فراهم ميدارا باشند؛ زمينه
 نمايند.نشده و تنها نظام مطلوب را به طور كلي طراحي مي

خاص درون هر نظام حقوقي، قانوني كه تا حد امكان با هاي ا اجراي برنامهسپس ب
نمايند. به اين ترتيب كشورهاي مختلـف  نيازها و امكانات هماهنگ باشد را طراحي مي

در اين بخش از نظام حقوقي خود تحـولي تـدريجي و مـؤثر را تجربـه خواهنـد كـرد.       
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است كه در  "اموال توثيقي "آلباني با عنوان 8537ي اي از اين تجربه، قانون شمارهنمونه
خود همگام با  1ي به تصويب مجلس اين كشور رسيد. قانون مزبور در ماده 1999سال 
توثيقي پيشرفته، حق وثيقه را نوعي حق عيني در تمام انواع اموال منقول مادي هاي نظام

 نمايد.  و غير مادي حاضر و آينده معرفي مي
ي بانك اروپايي ترميم و توسـعه، كـه در حقيقـت    فعاليت ويژهديگر هاي از نمونه
تـوان  است، مي  30و شركت بين المللي تأمين مالي 29ي فعاليت بانك جهانيتلفيق كننده

هاي اصالحي انجـام شـده در كشـورهاي آذربايجـان، بلغارسـتان، قرقيزسـتان،       به پروژه
و جمهوري اسـلواكي اشـاره    مغولستان، لهستان، فدارسيون روسيه، صربستان و منتنگرو

 ).3 :2010، 31نمود. (روور
نهادهاي بين المللي پـيش گفتـه،   هاي رسد يكي از اساسي ترين فعاليتبه نظر مي

حقـوقي موضـوع بررسـي از    هـاي  ي نهادهـاي تـوثيقي، گـذر دادن نظـام    براي توسـعه 
شـته  حقوقي حكومـت دا هاي نظام شكل گرايي است كه غالبا بر انديشههاي محدوديت

است. دريافت عميق اين نكته كه باقي ماندن نظام حقوقي و اقتصادي كشورها، به ويـژه  
ي روابـط  كه بعد از فروپاشي نظام شوروي آشكار شدند، در صـحنه هايي پس از آسيب

 تجاري بين المللي نيازمند نهادهاي تضميني هماهنگ است.
شـرقي بـا نظـام رو بـه     ي تطـابق كشـورهاي اروپـاي    البته، بعيد نيست كه انديشه

هاي ملي مزبور باشـد.  ي اروپا يكي از مهمترين داليل استقبال حكومتپيشرفت اتحاديه
   ي اروپـا يگـانگي و يـا حـداقل وجـود      يكي از ابزارهاي متحد شـدن كشـورهاي قـاره   

 مشابه در حقوق و ساختارهاي زيربنايي آن است.هاي زمينه
ژرمنـي،  -ي حقوقي روميعضاي اصلي خانوادهدوم) نظام توثيقي فرانسه و آلمان، ا

مسيري جدا و در عين حال غير متناقض با روند تحول جهاني پيمودند. ويژگي متمـايز  
حقـوقي از پـيش موجـود بـا پـذيرش      هاي مزبور مبتني بر حفظ بنيانهاي ي نظامكننده

 تغييرات و اصالحات نسبتا جزئي است. 
ژرمنـي و اتخـاذ موضـع     -نظـام رومـي   تـوان در خصوصـيت  دليل اين امر را مـي 

ي حقـوقي مزبـور بـراي    محتاطانه و دقيق نسبت به تحـوالت عمـده دانسـت. خـانواده    
 بـرد و تـالش   پذيرش يك نهاد نوين تا حد امكان از قابليت نهادهاي موجود بهـره مـي  
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جديـد از سـاختارهاي پيشـين نيـاز حقـوقي حـادث را       هـاي  كند تا با معرفي چهرهمي
 شود:اشد. اين روند به روشني در تحوالت ابزارهاي توثيقي ديده ميپاسخگو ب
 از متفـاوتي  انـواع  خـود  تـوثيقي  ابزارهاي سازي تخصصي با فرانسوي توثيق نظام

 كلـي  بنـدي  تقسيم نخستين. است داده قرار پذيرش مورد مناسبهاي حوزه در راها آن
 وثـايق . اسـت  33شخصـي  يوثيقه از ،32عيني وثايق ساختن جدا فرانسه، توثيقي نظام در

 كـه هـا  آن موضـوع  اساي بر مدني قانون 2072 و 2071 مواد موجب به فرانسه در عيني
 ).56 :1995، 35و شاباس 34(مازو .شوندمي تقسيم دسته دو به باشد، منقول غير يا منقول

مورد استفاده بودند ها ي قانون تا مدتابزارهاي توثيقي مورد پذيرش در متن اوليه
وزارت دادگسـتري فرانسـه گروهـي از متخصصـين را بـراي       2003تا اين كه، در سال 

ادامـه يافـت. در    2006بررسي اصالحات الزم در قانون تشكيل داد و اين روند تا سال 
دهد كـه  همين سال اصالحاتي در نظام مدني فرانسه در خصوص حقوق توثيقي رخ مي

 )15 :2009، 36اي روز است. (شالوببه نظر مهمترين حركت براي تطبيق با نيازه
تـوان گفـت تمركـز    با لحاظ اين شرايط و نگاهي به قـانون تجـارت فرانسـه، مـي    

اصالحات صورت گرفته بيشتر بر اموال منقول بوده است. هم اكنون ابزارهاي تضـميني  
 از طريق اموال منقول عبارتند از:

     37. حق تقدم در اموال منقول1
   38مادي. رهن اموال منقول 2
  39. رهن اموال منقول غير مادي3
  40ي مالكيت به عنوان تضمين. ذخيره4

 نظام متحول توثيقي فرانسه عبارتند از: هاي با توجه به آنچه كه بيان شد ويژگي
 الف) تخصيص حوزه به ابزارهاي توثيق ديون تجاري و ديون مدني؛

 اموال؛ب) جدا ساختن ابزارهاي توثيقي بر مبناي طبقه بندي 
از پـيش شـناخته   هـاي  ب) پذيرش اشكال جديد اموال براي توثيق در همان قالب

 شده؛
ها. الزم به ذكر است كه ج) تعدد نهادهاي توثيقي و پراكندگي احكام مربوط به آن

ها بر اساس قانون و بعضي ديگر بر مبناي دكتـرين ايجـاد شـده    برخي از تفكيك حوزه
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 ).46 همان،است. (
نسبت به فرانسه انعطاف پذيري كمتري نسبت به نهادهـاي نـوين از    حقوق آلمان

  41قانون مدني آلمان 232تا  240خود نشان داده است. انواع ابزارهاي توثيقي در قسمت 
توان گفت: نظـام حقـوقي مزبـور همچنـان از     بيان شده است، بر اساس مواد مذكور مي

 نمايد. وي ميديدگاه شكل گرا در خصوص معامالت توثيقي خود پير
 

 گيرينتيجه. 4
حقوق معامالت توثيقي، همزمان با گسترش معامالت تجاري بين المللي و نياز به 

ي تئـوري،  گذاري خارجي در عمـل رو بـه رشـد نهـاد. پـس از آن و در زمينـه      سرمايه
هاي تضـمين شـد. بـه    به حقوق باعث تغيير موضع در نظاماقتصادي نسبت هاي ديدگاه

هاي زير به وجود حقوقي با ويژگيهاي ي نظاماي از پيكرهساختار چندجانبهاين ترتيب 
 آمد:  

هاي مختلف توثيقي، تابعي از تحوالت زيربنـايي و نـوع   الف) روند تحول در نظام
ساختار حقوقي است كه جزئي از آن به عنوان جريان معامالت تضـمين شـده در حـال    

رجسته قابل توجه است: وحدت نظام تـوثيقي  تغيير است. با اين لحاظ دو مدل تحولي ب
 و نظام تضمين تخصصي. 

در الگوي نخست، تمركز بر اهداف و اصول يك ساختار توثيقي پيشرفته، موجـب  
علي رغم باقي بودن موارد مربـوط بـه ماهيـت، شـده اسـت. در       ها،كم رنگ شدن تفاوت

تأمين نيازهاي خاص  به منظورها مقابل، نظام تضمين تخصصي با تأكيد بر حفظ تفاوت
 نمايد.هر حوزه، نقاط افتراق را برجسته مي

رسـد هـر سـاختار    بنيادين الگوهاي فوق، بـه نظـر مـي   هاي ب) گذشته از تفاوت
 توثيقي پيشرفته بايستي حائز شرايط و اصول زير باشد:

توثيقي عبارت است از: كاهش ريسك اخـذ اعتبـار از   هاي . هدف از تحول نظام1
جـايگزين جبـران خسـارت. چنـين     هـاي  ابزارهاي توثيقي پيشرفته و نظـام  طريق ايجاد

 گذارد.تأثير ميها شود و بر آننظامي با تحول در حقوق اقتصادي و اموال حمايت مي
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. تحول در يك نظام توثيقي زماني كارآمد خواهد بود كه ايجـاد منفعـت تـوثيقي    2
رف در اموال خود منع ننمايد. به عالوه ساده، سريع و ارزان باشد و وثيقه گذار را از تص

جريان اجراي قرارداد توثيقي بايد امكان تبديل فوري بـه پـول نقـد متناسـب بـا ارزش      
 حقيقي مال اخذ شده به عنوان توثيق را فراهم نمايد.

. نهادهاي توثيقي بايستي تا حد امكان قابليت انعطاف با نيازهاي طرفين را داشته 3
وثيقه بايد تضمين از طريق تمام انواع امـوال (اعـم از مـادي و غيـر      باشد. به اين منظور

 مادي، موجود و آينده) و بين تمام اشخاص را امكانپذير نمايد.
. نظام توثيقي زمـاني حـداكثر كـارايي خـود را بـه دسـت خواهـد آورد كـه در         4

خصوص حق تقدم مقررات جامعي داشته باشد. از تعارض حقوق افراد بـر مـال مـورد    
بينـي  توثيق جلوگيري نمايد و وضعيت ورشكستگي وثيقه گذار را با قواعد منطقي پيش

 نمايد.
. وجود ساختار ثبتي منسجم به منظور اعالن عمومي ايجاد حقوق ثبتي بر اموال، 5

 از لوازم سازمان تضمين صحيح اموال است.
ي دوم مرحلهج) حقوق ايران در مقايسه با مدلي كه در مقدمه به آن اشاره شد، در 

قرار دارد. برخي از نهادهاي توثيقي جديد به اين نظام افزوده شده اند كه نشـانگر درك  
ضرورت تحول است. اما پراكندگي و بعضـا ناشـناختگي قواعـد ايـن ابزارهـاي مفيـد،       

سازد. پيشنهادات زير در رفع معضالت نظام را با موانع فراوان رو به رو ميها اجراي آن
 ايران راهگشا خواهد بود:توثيقي 

اول. آماده سازي بسترهاي پذيرش نهادهاي جديد توثيق. برداشـت و انتقـال يـك    
نهاد از نظام حقوقي بيگانه بدون توجه به قابليت هماهنگي با ساير اجزاي مرتبط، مـانع  

كه در مورد ابزار نهاد مذكور خواهد داشت. چنانهاي محكمي در بهره برداري از قابليت
 يقي مال آينده رخ داده است.توث

رسد كه حقوق ايران آمادگي اقتصادي الزم را براي اجراي الگوي دوم. به نظر نمي
توان با شناسايي يك مفهوم كلـي تحـت عنـوان    وحدت نظام توثيقي داشته باشد. اما مي

سـاختمان   "رهـن "و جدا سازي آن از ساير ابزارهـاي تـوثيقي موجـود ماننـد      "توثيق"
طريق اموال را درايران طراحي نمود و درون ساختار مزبور نهادهـاي تـوثيقي    تضمين از
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را با يك دسته احكام عمومي منطبق ساخت و در عين حال تفاوت تخصصي آنان را نيز 
 حفظ نمود.

كند و موجود را برجسته ميهاي ايجاد چنين سازماني اين فايده را دارد كه تفاوت
نمودن آن در آينده باشـد، معايـب و محاسـن هـر كـدام      در صورتي كه نظر به برطرف 

روشن شده است. به عالوه با توجه به نياز سرعت در تقنين انجام چنين طرحي چنـدان  
 زمان بر نخواهد بود.

تواند با كاهش سوم. در صورتي كه طراحي چنين سازماني در نظر نباشد، مقنن مي
(مانند تسليم و عين معـين بـودن)   موجود در نهاد رهن هاي و يا حتي حذف محدوديت

كه قابل انطباق با مباني فقهي نيز هست، نخستين گام را بـراي تغييـرات اساسـي آينـده     
هاي جديد عقد رهن بـراي  ) به اين ترتيب چهره27-35 :1376بردارد.(رك به: كريمي، 

اده هاي نوين امـوال هسـتند؛ آمـ   دربرگرفتن رهن اموال كلي، آينده و غير مادي كه جلوه
 خواهد شد.

 
 هانوشتپي

 
١ . Silanes. 
٢   . credit. 
٣ . Simpson. 
۴ . Collateral. 
۵ . Wood. 
۶ . On-Line.  

گردد داده شود ولي : مال مرهون بايد به فبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي772.  7
 استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.

 : هر مالي كه قابل نقل و انتقال نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.773
 : مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.774
: براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است 775

 قابل فسخ باشد.
٨ . Kozolchyk. 
٩ . Levi.  
١٠ . Mortgage. 



 85                              اموال قيروند تحول نظام توث يقيمطالعه تطب         

 
مناسب جبران خسارت، اصالح قواعد حق تقدم و اعالن هاي . منظور از اين ساز و كارها، روش 11

 عمومي و ثبت حقوق توثيقي است.
١٢ . Henson. 
١٣ . Bailey. 

. الزم به ذكر است كه هر سه مرحله ي مذكور تا قبل از شروع تدوين قانون متحدالشكل تجاري  14
 بوده اند.

١۵ . Obina Nwogu.. 
١۶ . Permanent Editorial Board for the Uniform Commercial Code. 
١٧ . Flint.   
١٨ . Alfaro. 
١٩ . Veneziano. 
٢٠ . Obina Nwogu. 
٢١ . Sheppard. 
٢٢ . White. 
٢٣ . Robert. 
٢۴ . Spanogle.  
٢۵ .  European Model law On Secured Transactions. 
٢۶ . Rover. 
٢٧. EBRD Model law On Secured Transactions 1994. 
٢٨ . EBRD Core Principles For a Secured Transactions law 1997. 
٢٩ . International Bank For Reconstruction and Development. 
٣٠ . International Finance Corporation.  
٣١ . Röver. 
٣٢ . Sûreté Réelle.   
٣٣ . Sûreté Personnelle. 
٣۴ . Mazeaud. 
٣۵ . Chabas. 
٣۶ . Chalhube. 
٣٧ . les privilèges mobiliers. 
٣٨ . le gage de meubles corporels. 
٣٩ . le nantissement de meubles incorporels. 
۴٠ . la propriété retenue à titre de garanti: Civil code: 2329.  
۴١  .  by the deposit of money or securities, by the pledge of claims that are 

registered in the Federal Debt Register [Bundesschuldbuch] or the Land 
Debt Register [Landesschuldbuch] of a Land, by the pledge of movable 
things, by the creation of ship mortgages on ships or ships under 
construction which are recorded in a German ship register or a ship 
construction register, by the creation of mortgages on land within the 
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country, by the pledge of claims for which there is a mortgage on land within 
the country, or by the pledge of land charges or annuity land charges on land 
within the country. 
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