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مبنای فقهی و حقوقی قبض در عقد رهن


ابراهیم دلشاد معارف

(تاریخ دریافت5931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)5931/29/02 :

چکیده
اصل حاکمیت اراده که در ماده  52قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومتت دارد
«رضایی بودن» و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند .با توجه به این اصل ،عقودی که در آنها قبض شرط صحت است (عقود
عینی) استثناء و خالف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد .در این مقاله با توجه به مادۀ
 770ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقت
عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قتبض
را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصالح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائته شتده و در ادامته نیتز بتا
توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعته
قرار گرفته است.

کلیدواژگان
راهن ،رهن ،قبض ،مرتهن ،وثیقه.

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهebrahimdelshad@yahoo.com :
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بیان مساله
مادۀ  777ق.م قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است .نظر به اینکه با توجه به اصل حاکمیت
اراده صِرف تراضی طرفین برای تحقق عقد کافی است لذا این سوال مطرح می گرردد کره بره ره
دلیل قانوگذار در عقد رهن از این قاعده تبعیت ننموده و عالوه بر تراضی راهن و مرتهن ،قبض را
نیز به عنوان شرط صحت این عقد بیان کرده است؟ سروال دیگرر ان اسرت کره آیرا برا توجره بره
تحوالت تقنینی که در حوزه اموال به ویژه اموال غیر منقول رخ داده است آیا در شرایط کنونی نیرز
قبض را باید به عنوان شرط صحت این عقد به حساب آورد؟ عالوه بر این با فرض وضر کنرونی
قانون مدنی که قبض را شرط صحت رهن دانسته ،در رهن امروال مشراو و رهرن مکررر ،گونره
قبض مال مرهون قابل تحقق است؟ در این مقاله تالش شده با تکیه بر مناب فقهری و حقروقی بره
این سوالت پاسخ داده شود.
اثر قبض در عقد رهن از منظر فقها
در فقه امامیه ،نسبت به اثر قبض و نقش آن در تحقق عقد رهرن ،دیردگاههرای گونراگونی مطررح
گردیده است که با بررسی آثار فقها میتوان این دیدگاهها را در سه گروه دستهبندی کرد:
 .1گروهی از فقها ،قبض مال مرهون را شرط صحت عقد رهن دانستهاند (شرهید اول ،بری ترا،
ص ،117محقق حلی ،66/7 ،1041 ،میرزای قمی ،017/7 ،1011 ،طباطبایی یرزدی)191/9 ،1011 ،
مثل قبض در بی صرف و عمده دالیلی که این گروه از فقها بیان میکنند بدین شرح است:
الف) آیۀ 711سورۀ بقره« :و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضۀ» یعنری «اگرر در
سفر باشید و نویسنده (برای سند قرض در معاملۀ نسیه) نیابید برای وثیقۀ دین گروی گرفته
شود » .با توجه به آیۀ مذکور این دسته از فقها معتقدنرد رهرن بردون قربض شررعاً محقرق
نمیشود ،همان گونه که تراضی در تجارت و عدالت در شهادت از نظر شارو ،شرط تحقرق
آنهاست ،با توجه به آیۀ شریفۀ فوق نیز تحقق رهن شرعاً موکول به تحقرق قربض گردیرده
است (شهید اول)111/1 ،1017 ،
ب) دلیل دیگر ،استناد به روایتی است که از امام باقر (و) نقل شده است به این مضمون که «ال
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رهن ّلال قبوضان » (نوری )019/11 ،1041 ،به زعم این فقها ،این روایت داللت بر نفی حقیقت
رهن بدون قبض میکند بدین معنی که رهن ،حقیقتاً آن رهنی اسرت کره مقبروض باشرد و
غیرمقبوض اصالً رهن نیست (موسوی بجنوردی.)14/6 ،1019 ،
در واق بر مبنای این دیدگاه ،قبض در ماهیت رهن دخیل است را که مسّمای رهن لغتاً و
عرفاً محقق نمی گردد مگر بعد از آن که مرتهن مال مرهون را قبض نماید و وثیقه بودن مال
با عدم قبض آن منافات دارد را که تحقق وثیقه آن است که مال مرهرون در یرد و سرلطۀ
مرتهن باشد (موسوی بجنوردی ،پیشین.)11/6 ،
ج) دلیل دیگری که در کالم برخی از فقها برای شرطیت قبض در رهن دیده میشود جلوگیری
از ضرر و اختالفات و خصومات می باشد که با تحقرق قربض از غررر و جهرل جلروگیری
میشود (حسینی مراغی.)72/7 ،1197 ،
 .7برخی فقها قبض را شرط لزوم رهن میدانند به این معنا که عقد رهن با ایجاب و قبول واق
می شود ولی مادام که راهن مال مرهون را به قبض مرتهن نداده است میتواند رهن را برهم زنرد و
در صورتی که مال مرهون به قبض مرتهن یا قائممقرام او داده شرود ،رهرن الزم مریشرود(نجفری،
.)141/ 72 ،1040
 .1برخی فقها نیز معتقدند عقد رهن با ایجاب و قبول واق میشود و قبض مال مرهون ترثثیری
در صحت یا لزوم این عقد ندارد بلکه با وقوو عقد رهن ،راهن ملزم میباشرد عرین مرهرون را بره
مرتهن تسلیم نماید (طباطبایی حکریم ،716/7 ،1012 ،مغنیره ،فقره ،بری ترا ،70/0 ،نجفری،1040 ،
 ،147/72عالمه حلی ،117/11 ،1010 ،شیخ طوسی  )719/1 ،1047به عبارت دیگر ،عقد رهرن برا
ایجاب و قبول واق میشود و حق مطالبۀ مال مرهون برای مرتهن به وجود میآید لرذا اگرر راهرن
مال مرهون را به قبض مرتهن ندهد ،مرتهن میتواند اجبار راهن را از حاکم درخواسرت کنرد و در
صورتی که اجبار راهن ممکن نباشد ،میتواند عقد را فسخ کند.
استدالل این گروه از فقها بر ند پایه استوار است که از آن جمله ضعیف دانستن سند حردیثی
است که قائلین به اشتراط قبض به آن استناد نمودهاند(مغنیه ،همان  )72هم نین عردم داللرت آیرۀ
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«فرهان مقبوضه» براشتراط قبض در رهن است ،را که قائلین به اشتراط قبض در رهن با استناد به
این آیۀ شریفه این گونه استدالل میکنند که مفهوم «مقبوضه» در این آیه داللت بر آن دارد که غیرر
مقبوض رهان محسوب نمیشود در حالی که نین مفهرومی ،مفهروم وصرف اسرت و در اصرول،
مفهوم وصف فاقد اعتبار و حجیّت است و لذا آیۀ مذکور جنبۀ ارشادی دارد و بر اشتراط قبض در
رهن داللت نمیکند(شهید ثانی ،بی تا ،109 /1 ،محقرق ثرانی)90/2 ،1010 ،اسرتدالل دیگرری کره
قائلین به این نظر بیان میکنند آن است که اگر قبض ،مانند ایجاب و قبول شرط تحقق عقد باشرد،
در این صورت قول خداوند که فرموده است« ،مقبوضره» تکررار بریفایرده اسرت (عراملی،1019 ،
)010/12
صاحب عناوین که قبض را شرط صحت عقد رهن می داند در رد این دالیل میگویرد ضرعف
سندِ این روایت یکی با شهرت عملی و دیگری با توجه بره اراهر کرالم خداونرد در آیرۀ مرذکور
جبران میشود و نمیتوان نین مناقشه و ایراد کرد که این آیه و روایت از راه مفهوم وصف ادعای
ما را ثابت می کند تا گفتهشود که مفهوم وصف ضعیف است و اعتباری ندارد ،هم نین نمریتروان
ایراد کرد که ااهر آیۀ قرآن بیانگر آن است که برای ارشراد و راهنمرایی اسرت زیررا اراهر آیره و
روایت بر آن است که قبض را شرط رهن بداند و فتوای فقها که مطرابق برا آیره و روایرت فتروی
داده اند اهور آیه و روایت را تقویت میکند و بنای شارو نیز بر آن است که آن ره را کره غررر و
جهل و دشمنیها را از بین میبرد معتبر می داند و ایرن منظرور شررو حاصرل نمریگرردد مگرر در
صورتی که قبض شرط صحت عقد رهن باشد (حسینی مراغی ،پیشین)72/7 ،
در قانون مدنی با وجود آن که از بخش نخست مادۀ  777اینگونه به ذهن متبادر میگرردد کره
قانونگذار از آن دسته از فقها تبعیت نموده که به اعتقاد ایشان قبض نقشی در صحت یا لرزوم عقرد
رهن ندارد ولی فراز پایانی مادۀ  777این تبادر اولیه را نفی میکند و نشان میدهرد کره قانونگرذار
قبض را شرط صحت رهن دانسته است ه آن که در این بخش از مادۀ مذکور آمده است ...« :ولی
استمرار قبض ،شرط صحت معامله نیست».
شرطیت قبض در رهن آن گونه که در مادۀ  777ق.م آمده مورد نقد حقوقردانان قررار گرفتره و

مبنای فقهي و حقوقي قبض در عقد رهن88  .............................................................................. .............................

آن را حکمی مزاحم دانستهاند که رویه قضایی میتواند خود را از آن آزاد سازد (کاتوزیران،1171 ،
 )241/0این نویسندگان دو ایراد عمده به اشتراط قبض در رهن وارد نمودهاند:
اوالً  -برای تحقق «وثیقه» این امر مالزمه ای با قبض دادن مال مرهون ندارد ه آن که در مورد
اموال غیر منقول که طبق مواد  06و  07قانون ثبت باید با تنظیم سند رسمی واق شرود ،برا
تنظیم سند و انعکاس رهنیّت در سند ،وثیقه از نقل و انتقال مصون میماند و هدف از رهرن
محقق میگردد ،پس ضرورتی ندارد که برای تحقق رهن ،مال مرهرون بره تصررف مررتهن
داده شود و یا آن گونه که مادۀ  777ق.م مقرر داشته برای تحقق رهن ،مرال مرهرون بررای
اندک زمانی به قبض مرتهن داده شود و مجدداً به راهن باز گردانرده شرود .بره تعبیرر ایرن
نویسندگان عرف نیز با درک این بیهودگی بی آن که راهرن قربض بره معنرای واقعری آن را
انجام دهد ،مرتهن به صورت رسم القباله در سند رهن اقرار به قبض مرینمایرد ترا شررایط
قانونی عقد رهن تحقق یابد ،با این وصف ه ضرورتی دارد که قربض از عناصرر رهرن و
شرط وقوو آن محسوب گردد (کاتوزیان ،پیشین ،ش.)171
ثانیاً  -با وقوو عقد رهن ،حق مالکیت راهن نسبت به عین و مناف براقی مریمانرد (مرادۀ 716
ق.م) و در صورتی که قبض و تسلیم مال به مرتهن شرط تحقرق رهرن باشرد ،جمر برین
مالکیت مناف راهن و تسلیم مال به مرتهن دشوار خواهد برود ره آن کره برا تسرلیم مرال
مرهون به مرتهن ،امکان انتفاو برای راهن فراهم نخواهد برود(همران) .برخری نویسرندگان
تالش کردهاند این ایراد را اینگونه پاسخ دهند که «ممکن است منفعت مال در تمام مردت
رهن ،همان توثیق دین و در رهن قرار گرفتن باشد مانند جواهرات و سرکههرای طرال کره
برای دریافت وام و یا خرید کاال به رهن گذاشته میشود ،در ایرن مروارد مرال مرهونره ترا
پرداخت تمام دین در تصرف داین باقی است و انتفاو مالک نیز قرار گررفتن آن در رهرن و
اخذ وام یا خرید اقساطی کاالست( ».باریکلو.)190 ،1111 ،
این پاسخ نمیتواند ایراد مذکور را به کلی رف نماید زیرا وثیقه قرار دادن طال و سرکه آنگونره
که گفته شد فقط یک نمونه از مواردی است که به اعتبار ارزش ذاتی آن در رهن قرار مریگیررد و
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امکان ترهین جهت اخذ وام منفعت آن است اما این امررا نمیتوان به تمرام امروال تعمریم داد .بره
عنوان نمونه وقتی خانهای در رهن قرار میگیرد ،نان ه این ملک به مرتهن تسرلیم شرود ،راهرن
گونه می تواند از مناف آن نظیر سکونت در خانه برخوردار شود ،وانگهی در وثیقرۀ طرال و سرکه
نیز نمیتوان گفت یگانه منفعت این اموال ترهین و توثیق آنها جهت اخذ وام است را که منراف
دیگری نظیر استفاده از آنها برای تزیین هم متصور است و نان ه این اموال به قبض مرتهن داده
شود ،مالک از سایر مناف مال خود محروم میگردد.
بنابراین آن ه در حال حاضر به اقرار صوری مرتهن به قبض مال مرهون یا اقرار به رسم القباله
در اسناد رهنی انجامیده فقدان فایده عملی قبض در اموال غیرمنقول و موان عملری مرذکور اسرت.
نویسندگانی که انتقاد فوق را بیان کردهاند ،معتقدند همین اشکالها موجرب شرده ترا معتقردین بره
شرطیت قبض ،استمرار و استدامۀ قبض را از سوی مرتهن ضرروری نداننرد و مرادۀ  777ق.م نیرز
استمرار قبض را شرط صحت عقد رهن تلقی نکند (کاتوزیان ،پیشین) ،
نکتۀ قابل توجه آن است که قانونگذار در قانون دریرایی مصروب  1101/6/79قربض را شررط
صحت رهن کشتی ندانسته است .مادۀ 07این قانون مقرر داشته است« :کشتی مرال منقرول و رهرن
آن تاب احکام این قانون است .رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشرتی آمرادۀ بهررهبررداری نیرز
وسیلۀ سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست»...
با وجود آن که قانون اصالح قانون دریایی در سال  1191به تصویب مجلرس شرورای اسرالمی
رسید اما حکم مقرر در مادۀ 07تغییری نکرد و میتوان گفت مرادۀ  07قرانون دریرایی حکرم عرام
مندرج در مادۀ  777ق.م را تخصیص زده و با توجه به پیشینۀ فقهی امر که بسیاری از فقها نیز قائل
به عدم اشتراط قبض در رهن هستند این زمینه وجود دارد که قانونگذار در اصالحات آتری قرانون
مدنی همچون مادۀ  07قانون دریایی قبض را شرط صحت رهرن ندانرد .ترا آن زمران آنگونره کره
برخی نویسندگان گفتهاند رویۀ قضایی می تواند از دو طریق حکم اشتراط قبض در رهن را تعردیل
کند .یک راه حل آن است که با توجه به سابقۀ فقهی موضوو و وجود نظریات فقهرای برجسرتهای
که قائل به عدم اشتراط قبض در رهن هستند ،بخش نخست مرادۀ  777ق.م را حراکم برر موضروو
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نماید یا آن که در تفسیر مفهوم قبض ،به جای قبض مادی ،استیالی معنوی و عرفی بر مال مرهرون
را به مثابۀ قبض بداند (کاتوزیان ،پیشین)
در بین فقها نیز این مفهوم قبض پذیرفته شده است و گفته شده اصطالح قبض ،حقیقت شرعیه
ندارد بلکه به معنای لغوی و عرفی خود باقی است و هر جا که لفظ قبض اسرتفاده شرده اسرت در
کتاب یا سنت یا موارد اجماو در حقیقت به معنای عرفی آن حمل میشود که همان استیالی عرفی
است(موسوی بجنوردی.)191 ،1170
عدم لزوم استمرار قبض
با وجود آن که فقها در مورد اشتراط قبض در رهن اختالف نظر دارند ولی در عدم لزوم استمرار و
استدامۀ آن متفق القولند(شهید ثانی ،پیشین ،109 ،میرزای قمری ،پیشرین )007/7 ،و برر آن ادعرای
اجماو هم شده است (ابن زهره حلبی )701 ،1017 ،یعنی فقهایی کره قربض را شررط صرحت یرا
شرط لزوم عقد رهن میدانند ،قبض ابتدایی را برای تحقق آثرار مترترب برر آن کرافی مریداننرد و
استمرار و استدامۀ قبض را ضروری نمیدانند (محقق ثانی )92/2 ،1010 ،بدیهی است فقهرایی کره
قبض را شرط صحت یا لزوم عقد نمیدانند ،موضوو عدم لزوم استمرار قربض را سرالبه بره انتفرا
موضوو می دانند (شیخ طوسی )719/1 ،1047 ،در بخش اخیر مادۀ  777ق.م نیز متکی برر دیردگاه
فقها تصریح شده ...« :استمرار قبض شرط صحت معامله نیست».
لزوم اذن راهن در قبض
بنابر آن ه در مورد نقش قبض در عقد رهن گفته شد معلوم گردید که قبض ،شرط صرحت رهرن
است به این معنا که «قبض» جزیی از ارکان تحقق این عقد محسوب میگردد و تا زمانی که قربض
واق نشود ،عقد رهن محقق نمیگردد.بنابراین به صرف ایجاب و قبول ،حقی برای مررتهن نسربت
به عین مرهون ایجاد نمیشود وحتی حقالزام راهن را به تسلیم مال مرهون ندارد ،لذا از آنجرا کره
«قبض» از ارکان عقد رهن است باید به اذن راهن واق شود .مقایسۀ مواد  777و  170ق.م میتواند
به تبیین بیشتر این موضوو کمک کند :در عقد بی (به استثنای بی صررف) قربض هرین نقشری در
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تحقق عقد ندارد و عقد بی با ایجاب و قبول واق میشود (مادۀ  119ق.م) و به مجررد وقروو بیر
مشتری مالک مبی میشود (بند  1مادۀ  167ق.م) نتیجۀ منطقی این امر آن است که مشرتری بررای
قبض مبی نیاز به اذن فروشنده ندارد به همین دلیل نیرز مراده  170ق.م مقررر داشرته« :در حصرول
قبض اذن بای شرط نیست و مشتری میتواند مبی را بدون اذن قبض کند ».اما در عقد رهن ،قبض
اثر عقد نیست بلکه از ارکان سازندۀ آن است لذا تا زمانی که قبض محقق نشود ،عقرد رهرن واقر
نمی گردد به همین دلیل قبض باید به اذن راهن باشد .در صورتی که راهن اذن دهد و قبل از قبض
از اذن خود رجوو نماید ،قبض مال مرهون از سوی مرتهن اثری در تحقق عقد نردارد زیررا اذن برا
رجوو از بین می رود و در این فرض که راهن از اذن خود رجوو نموده ،هنگام قربض ،اذن وجرود
نداشته است (محقق حلی)66/7 ،1041 ،
در مواردی که عین مرهونه پیش از عقد ،در قبض مرتهن بوده است مانند آن کره مرال مرهرون
قبالً به عنوان عاریه یا اجاره در تصرف مرتهن بوده است ،اذن راهن الزم است منتها در این فررض
می توان گفت ایجاب و قبول داللتِ ضمنی بر اذن به قبض نیز دارد(کاتوزیران ،پیشرین ،ش )179و
مالک مادۀ  144ق.م در عقد هبه نیز مؤیّد این امر است.
بنابر قول برخی فقها ،حتی اگر تصرف سابق مرتهن ،تصرف غاصبانه بوده است ،قربض جدیرد
الزم نیست و ایجاب و قبول طرفین ،با لحاظ قبض پیشین مرتهن ،کافی است (محقق حلی ،پیشین،
شهید ثانی ،شرح لمعه )124 ،این دیدگاه در بین نویسندگان حقوقی مطرح و برا ایرن اسرتدالل کره
تغییر عنوان متصرف ،کافی برای تحقق میباشد مورد پرذیرش قررار گرفتره اسرت (امرامی،1177 ،
)111/7
اگر ه قانونگذار در قانون مدنی به لزوم اذن راهن در قبض مال مرهون تصریح نکررده اسرت
اما با توجه به پیشینۀ فقهی(شرهید اول )110/1 ،1017 ،موضروو و تصرریح بره لرزوم اذن راهرن و
هم نین تحلیلی که مبنی بر رکن بودن قبض در تحقق رهن بیان گردیدتردیدی در لزوم اذن راهرن
در قبض مال مرهون نمیتوان داشت .مالک مادۀ 791ق.م نیز مؤید لزوم اذن راهن در قربض اسرت
ه آن که در مادۀ مذکور در عقد هبه ،قبض بدون اذن واهب را معتبر ندانسته است و عقد هبره از
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جهت عینی بودن همانند عقد رهن است و لذا برخی نویسندگان نیرز قاعردۀ منردرج در مرادۀ 791
ق.م را شامل کلیۀ عقودی که قبض شرط صحت آنهاست میدانند (امامی ،پیشین)176/7 ،
لزوم وجود و اهلیت راهن و مرتهن هنگام قبض
مادۀ  777ق.م قبض را از ارکان عقد رهن به شمار آورده است ،در نتیجه احکامی که در مورد سایر
ارکان عقد (ایجاب و قبول) رعایت میشود در مورد این رکن عقد نیز جریران دارد .از جملرۀ ایرن
احکام آن است که هنگام ایجاب و قبول باید طرفین عقد زنده و دارای اهلیت باشند .مرگ و حجر
موجب یا مخاطب ایجاب در فاصلۀ بین ایجاب و قبول ،مان تحقق عقد اسرت (کاتوزیران،1177 ،
.)117/1
در مورد قبض نیز به عنوان یکی از ارکان عقد رهن ،میبایسرت طررفین عقرد در زمران قربض
موجود و زنده باشند و مرگ یا حجر آنان هنگام قبض بره منزلرۀ مررگ و حجرر آنهرا در فاصرلۀ
ایجاب و قبول است (کاتوزیان/0 ،1171 ،ش ،11محقق حلی)66/7 ،1041 ،
به عقیدۀ برخی نویسندگان ،رهن عبارت از ایجاب و قبول و قربض مریباشرد و اختیراری کره
راهن در زمان عقد دارا بوده ،قبل از قربض عرین مرهونره بره مروت و جنرون احرد طررفین زائرل
میگردد(امامی ،پیشین.)110/7 ،
برخی فقها در این زمینه ،بین فوت مرتهن و فوت راهن قائل به تفصیل گردیدهاند و گفتهاند در
صورتی که مرتهن قبل از قبض فوت نماید ،ورثۀ او به قائممقامی ،عین مرهونه را قبض مرینماینرد
ولی در صورت فوت راهن ،ون مال مرهون متعلق حق ورثه و طلبکاران دیگر او می شود ،رهرن
باطل است (شهید ثانی ،پیشین )109 ،به نظر میرسد با توجه به نقشی کره قربض در تحقرق رهرن
دارد ،این تفصیل وجهی نداشته باشد زیرا وقتی گفته میشود قربض از ارکران سرازندۀ عقرد رهرن
است بدین معناست که تا قبل از تحقق قبض ،عقد رهن واق نگردیده و ایجاب و قبول ،عقد رهن
را واق نساخته تا پس از ایجاب و قبول و قبل از قبض با فوت مرتهن ،برای ورثرۀ وی بره عنروان
قائممقامی قائل به حق قبض باشیم .مالک مادۀ  147قانون مدنی در ایرن زمینره مریتوانرد راهگشرا
باشد زیرا عقد هبه نیز مانند عقد رهن از عقود عینری اسرت و در مرادۀ  147ق.م تصرریح گردیرده
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است« :اگر قبل از قبض ،واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود ».علت این حکم آن است کره
عقد هبه تا قبل از قبض ،به طور کامل تکوین نیافته و ناقص است و لذا فوت واهب یا متهب قبرل
از قبض ،تحقق این عقد را عقیم میگذارد .این مبنا را میتوان در عقد رهن نیز پذیرفت و گفت در
صورت فوت راهن یا مرتهن قبل از قبض ،عقد رهن باطل میشود و یا بهتر آن است که گفته شود
عقد رهن محقق نمیگردد .برخی نویسندگان نیز به مخالفت ااهری مرادۀ  147و  791ق.م اشراره
کردهاند با این تعبیر که «مفاد این ماده ااهراً مخالف مادۀ  791است ه مطابق مادۀ اخیر «هبه واق
نمیشود مگر با قبول و قبض متهب »...پس هبه بدون قبض متهب وقوو پیدا نمیکند و حال آن که
مستنبط از مادۀ  147آن است که هبه بدون قبض صحیح میباشد ه مادۀ مزبور مقرر مریدارد کره
اگر واهب یا متهب قبل از قبض فوت کند هبه باطل میشود به عبارت دیگر مثل این است که مادۀ
مزبور هبه را قبل از حصول قبض صحیح فرض کرده است ».و البته در ادامه در تبیرین حکرم مرادۀ
 147گفتهاند« :مقصود از بطالن هبه که در مادۀ  147ق.م تصریح شده است ،بطالن همان ایجاب و
قبولی است که معّقب به قبض نگشته( »...عدل.)109 ،1171 ،
این حکم را میتوان به عارض شدن حجر نیز تعمیم داد ،به این معنی که اگر پس از ایجراب و
قبول ،راهن یا مرتهن محجور گردند ،حجر آنان مان از تحقق و تکوین نهایی عقد خواهد شد ره
آن که فرض آن است که قبض ،عنصر و رکن سازندۀ عقد است و در زمان تحقق قربض نیرز بایرد
اهلیت طرفین باقی باشد.
در عقد هبه ،برخی نویسندگان با تایید این امر گفتهاند اگر بعرد از ایجراب و قبرول و پریش از
قبض ،یکی از طرفین ،اهلیت خود را از دست بدهد ،عقد هبه واق نمیشرود (کاتوزیران1 ،1169 ،
.)64/
اما همین نویسندگان در جای دیگر با استناد به مادۀ  779ق.م گفتهاند «حجرر متهرب اثرری در
انحالل ندارد و قبض مال موهوب با ولیّ او است(» .همان )02/1 ،در حالی که به نظر میرسد مادۀ
 799ق.م ناار به فرضی است که متهب از ابتدا یعنی قبل از ایجاب و قبول محجور بوده اسرت نره
آن که واهب ،ایجاب هبه را به شخصی که دارای اهلیّت است اعالم نماید و متهب نیز آن را قبرول
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کند و بعد متهب محجور شود .ه آن که در عقود عینی با فرض رکن بودن قبض در تحقرق عقرد،
اثر و نقش اهلیت طرفین عقد در هنگام قبض ،همچون اثر و نقرش اهلیرت آنهرا هنگرام ایجراب و
قبول است و همانگونه که حجر متهب قبل از قبول ،مران تحقرق عقرد هبره مریگرردد و ولریّ او
نمی تواند ایجابی را که مخاطب آن شخص متهب بوده است قبول نماید ،در قبض نیرز ایرن قاعرده
حکومت دارد .بر مبنای این تفسیر باید گفت آوردن «سفیه» در مادۀ  799ق.م نیز بره نحرو اطرالق
نمیتواند صحیح باشد زیرا طبق مادۀ  1710ق.م سفیه میتواند تملکات بال عوض کنرد و هبره کره
مصداق بارز تملک بالعوض است ،از سوی متهب مستلزم قبول و قبض میباشد و لذا ،سفیه که به
حکم قانون مجاز به تملک بال عوض است ،میتواند قبول و قربض را خرود بره عمرل آورد و لرذا
مقصود از ذکر سفیه در مادۀ  799ق.م باید بر هبۀ معوض حمل شرود کره در ایرن صرورت رون
مستلزم تصرف مالی سفیه در اعطای عوض به واهب میباشد قبول یا قبض مال موهوب هرم بایرد
به اجازه ولی یا قیّم باشد (عدل ،پیشین )191 ،البته برخی نویسندگان معتقدند در مروردی هرم کره
هبه از طرف سفیه یا صغیر ممیز قبول میشود قبض باید به ولری یرا قریّم او داده شرود(کاتوزیران،
پیشین )644 ،که نین امری از ااهر مواد  1717و  1710ق.م مستفاد نمیگردد و صرفاً مریتوانرد
متکی به اصل حمایت ازمحجورین باشد.
قبض از سوی نماینده
قبض مال مرهون می تواند توسط مرتهن و یا نمایندهای که او برمیگزیند انجام شود .قبض در عقد
رهن جزیی از این عقد است و همانگونه که برای انعقاد عقد میتوان به دیگری وکالت داد (مرادۀ
191ق.م) اعطای نیابت در قبض به عنوان جزیی از عقد هم قابل پذیرش اسرت (کاتوزیران1171 ،
/0ش )111هم نین طرفین می توانند با توافق یکدیگر مال مرهون را به قبض شخص ثالثی بدهنرد
که در این صورت شخص ثالث امین و نمایندۀ راهن و مرتهن است .مادۀ  777ق.م نیز با پیشبینی
این فرض مقرر داشته« :مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی کره برین طررفین معرین
میگردد داده شود ».در فرضی که طرفین تراضی مینمایند تا مال مرهون را به قبض ثالرث بدهنرد،
شخص ثالث حق ندارد مال مورد تصرف را به یکی از آنهرا برگردانرد ره آن کره در ایرن حالرت
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شخص ثالث امین و نمایندۀ هر دو طرف محسوب میشود و لذا مال را بره هرر کردام از آنهرا کره
برگرداند ،بر خالف مقتضای امانت از سوی دیگری عمل کرده است (محقق حلی)71/7 ،1041 ،
قبض در رهن مال مشاع
مال مشاو را می توان رهن داد زیرا رهن مصداق تصرف حقوقی در مال است و تصرف حقوقی در
اموال مشاو جایز است .به همین دلیل نیز قانونگذار اجارۀ مال مشاو را تجویز نمروده اسرت (مرادۀ
 072ق.م) فقهای امامیه نیز قائل به صحت رهن مرال مشراو گردیردهانرد(نجفری،177/72 ،1040 ،
عالمه حلی )177/11 ،1010 ،و برخی نیز دلیل آن را اجماو دانسرتهانرد(ابرن زهرره حلبری،1017 ،
 .)707ولی در بین فقهای عامه ،ابوحنیفه رهن مشاو را مجاز ندانسته اسرت (شریخ طوسری،1047 ،
.)719/1
آن ه محل بحث است «قبض» مال مرهون مشاو از سوی مررتهن اسرت کره مصرداق تصررف
مادی است .مال مرهون مشاو در تمام اجزای خود همراه با سهم سایر شرکاست و در نتیجه قربض
آن از سوی مرتهن با تصرف در مال سایر شرکا مالزمه دارد کره از نظرر حقروقی ممنروو اسرت و
تصرف مادی در مال الشرکه باید به اذن شرکا باشد (مادۀ  217ق.م) به همین دلیل نیز در مادۀ 072
ق.مکه اجارۀ مال مشاو را جایز دانسته است ،تسلیم عین مستثجره موقوف به اذن شرریک گردیرده
است.در مورد قبض مال مرهون مشاو سه دیدگاه از سوی فقها قابل طرح است(:صفار)67 ،1191 ،
دیدگاه نخست  -ممنوعیت مطلق قبض بدون اذن شرکا

مطابق این دیدگاه ،قبض مال مرهون مشراو ،مصرداق تصررف مرادی و مسرتلزم تصررف در سرهم
شرکاست و لذا خواه مال مرهون منقول باشد خواه غیر منقول ،قبض مورد رهن باید برا اذن شررکا
باشد (محقق حلی )67/7 ،1041 ،در بین حقوقدانان نیز با استناد به وحردت مرالک مرادۀ  072ق.م
این نظر پذیرفته شده است (امامی ،پیشین)110/7 ،
دیدگاه دوم – جواز مطلق قبض بدون اذن شرکا

مطابق این نظر در صورتی که مال مرهون مشاو ،بدون اذن شرکا به قربض مررتهن داده شرود عقرد
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رهن تحقق مییابد ،اگر ه به این ترتیب از حیث تصرف در سهم سایر شرکا کار ممنروعی انجرام
شده ولی از آنجا که قبض با اذن راهن انجام پذیرفته عقد رهن صحیح است و تجراوز بره حقروق
سایر شرکا لطمهای به صحت این عقد وارد نمیسازد (عالمه حلی )117/7 ،1011 ،به عبارت دیگر
در این حالت قبض صرفاً صدق میکند و نهایت آن است که مرتهن نمیتواند بدون اذن شریک یرا
شرکای راهن در مال مرهون تصرفی کند ،همانگونه که بدون اذن راهن نیرز حرق تصررف در مرال
مرهون ندارد .قبض دادن مال مشاو ،بدون اذن شریک را باید معتبر و صحیح دانسرت اگرر ره در
نتیجۀ یک عمل ممنوو است را که اقباض مال مرهون در زمرۀ عبادات نیست ترا گفتره شرود بره
دلیل همراه شدن با یک عمل حرام قابل تحقق نیست (موسروی بجنروردی )74/6 ،1019 ،در برین
حقوقدانان نیز اگر ه دکتر امامی ابتدا دیدگاه نخست را با استناد به وحدت مرالک مرادۀ  072ق.م
تایید نموده اند اما در ادامه به دیدگاه دوم متمایل شده و گفتهاند ایرن قرول از نظرر حقروقی بیشرتر
سازگار است (امامی ،پیشین)110/7 ،
دیدگاه سوم :تفصیل بین مال مرهون منقول و غیر منقول

مطابق این دیدگاه ،در رهن اموال منقول مشاو ،قبض باید به اذن شریکان دیگر باشرد امرا در مرورد
اموال غیر منقول خصوصاً اراضی ون قبض آنها به مجرد تخلیه و صرف رف ید محقق میگرردد
و قبض آن مستلزم تصرف مادی در سهام دیگران نیست قبض مورد رهن نیازی به اذن سایر شررکا
ندارد .در بین حقوقدانان نیز برخی نویسندگان این دیردگاه را پذیرفتره و در تکمیرل آن گفترهانرد:
« تفاوت میان قبض اموال منقول و غیر منقول بر مبنای غلبه است بدین معنی که در غالب اراضی و
اموال غیرمنقول قبض حصۀ مشاو به معنی تصرف در حقروق دیگرران نیسرت و در غالرب امروال
منقول این اقدام با قبض سهام دیگران همراه است(».کاتوزیان ،پیشرین/0 ،ش )111و در نتیجره برر
این مبنا معیاری عمومی ارائه داده انرد کره هرر جرا قربض بردون تصررف در حرق شرریکان دیگرر
امکانپذیر باشد نیاز به اذن آنان ندارد (همان)
با توجه به انتقاداتی که به دیدگاه نخست و دوم وارد میشود ،نظریۀ سوم قابل پرذیرش اسرت.
ایرادی که به دیدگاه نخست وارد شده آن است که مقایسۀ رهن مرال مشراو برا اجرارۀ مرال مشراو
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صحیح نیست زیرا هدف و نتیجۀ حاصله از این دو عقد متفاوت اسرت .بره موجرب عقرد اجراره،
مستثجر مالک مناف عین مستثجره میشود و هدف او انتفاو اسرت و طبعراً انتفراو نیرز مالزمره برا
تصرف مادی دارد که این تصرف در مال مشاو خود مالزمه با تصرف در سهم سایر شرکا دارد کره
ممنوو و موجب ضمان است ،به همین دلیل مادۀ  072ق.م با وجود آن که اجارۀ مال مشاو را جایز
دانسته ولی تسلیم آن به مستثجر را موکول به اذن شرکا نموده است .اما در عقد رهن هدف اصرلی
ایجاد حق عینی تبعی برای مرتهن است .مرتهن نه مالک عین میشود و نره مالرک منفعرت و حرق
استفاده و انتقاو از مال مرهون را ندارد ،به عبارت دیگر ایجاد وثیقه برای مرتهن و امکان فرروش و
استیفا طلب از مال مرهون در صورت عدم تثدیۀ دین ،هدف اصلی از تحقق عقرد رهرن اسرت و
بنابراین در موردی که این سلطه و ایجاد حق عینی بر مال مشاو مالزمرهای برا تصررف در حقروق
شرکا نداشته باشد نیازی به اذن شریکان ندارد (همان) .دیدگاه دوم نیرز از ایرن جهرت در معررض
انتقاد قرار میگیرد که به موجب آن عملی که ممنوو است یعنی «تصرف مادی غیر مرثذون در مرال
مشاو» زمینه و مقدمۀ انعقاد یک عقد نافذ و معتبر دانسته شده است .نتیجۀ منطقی این نظر آن است
که قبض مال مرهون ،بدون اذن راهن هم باید به صحت عقد رهن خدشهای وارد نسازد و حال آن
که همان گونه که پیشتر گفته شد تمام نویسندگانی که قبض را از ارکان عقد رهن میدانند قبضی را
معتبر میشناسند که به اذن راهن باشد (همان)
قبض در رهن مکرر
منظور از رهن مکرر آن اسرت کره راهرن بعرد از آن کره مرال خرود را در رهرن مررتهن قررار داد
مجدداًهمان مال را قبل از تثدیۀدین و فک رهن بابت دین دیگرر خرود در رهرن همران مررتهن یرا
شخص دیگری قرار دهد که در نتیجه ،دو طلبکار در طول یکدیگر نسبت به یک مال ،مرتهن قررار
میگیرند .اگر ه محل اصلی بحث در مورد رهن مکرر میتواند در مبحث مربوط به شررایط مرال
مورد رهن باشد اما علت طرح زود هنگام آن در این قسمت آن است که برا فررض صرحت رهرن
مکرر ،وضعیت قبض مال مرهون توسط مرتهن دوم بررسی شود .بر این مبنا ناگزیر ابتدا میبایست
وضعیت حقوقی رهن مکرر بررسی شود و سپس به مقولۀ گونگی قبض در آن پرداخته شود.
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وضعیت حقوقي رهن مکرر
در مورد وضعیت حقوقی رهن مکرر باید مقدمتاً به این نکته توجه داشت که در عقرد رهرن ،مرال
مرهون عیناً و منفعتاً در مالکیت راهن باقی میماند و صرفاً تصرفات مالکانۀ راهن بره دلیرل آن کره
مال مرهون متعلق حق مرتهن گردیده است ،محدود مریگرردد (مرادۀ  791ق.م) حرال ایرن سروال
مطرح میگردد که آیا راهن می تواند مالی را که در رهن قرار داده است پیش از تثدیۀ دیرن و فرک
رهن مجدداً در رهن قرار دهد؟ بدیهی است اگر مال مرهون بابت طلب دیگری که مررتهن دارد در
رهن او قرار گیرد نین رهنی نافذ است و با ایرادی مواجه نیست ه آن که عرین مرهرون متعلرق
حق او است اما سوال اصلی آن است که مال مرهون پیش از فک رهن نخسرت ،در رهرن طلبکرار
دیگری قرار میگیرد .این نوو رهن در واق وثیقه گذاردن مازاد احتمالی مال است و به همین دلیل
نیز به «رهن مازاد» مشهور است .بنابر آن ه گفته شد تصرفات مالکانه راهن نبایرد منرافی برا حرق
مرتهن باشد و لذا اگر راهن در رهن مکرر یا مازاد ،حقوق مرتهن را حفظ نماید ،نبایرد در صرحت
عقد رهن مکرر تردید نمود .در واق در رهن مکرر یرا رهرن مرازاد آن ره مرورد رهرن دوم قررار
می گیرد مازاد احتمالی است به این معنا که در جهت استیفای طلب مرتهنین ،مرتهن اول دارای حق
تقدم میباشد و نان ه مازادی از آن مال باقی ماند ،مررتهن دوم مریتوانرد طلرب خرود را از آن
استیفا نماید (کاتوزیان ،پیشین/0 ،ش )110برخی نویسندگان (باریکلو )191 ،1111 ،بنرا بره دالیرل
ذیل ممنوعیت رهن مکرر را با قواعد حقوقی مطابق دانستهاند زیرا:
 .1حق رهانۀ مرتهن به تمام مال تعلق گرفته است و بررای مررتهن دوم هرین تروثیقی حاصرل
نمیشود ،به عبارت دیگر مال مرهون قابل تعلق حق رهانۀ دیگری نیست.
 .7به دلیل اشکال مذکور ،مادۀ  10مکرر ق.ث اختیار معاملۀ راهن را منوط بره پرداخرت کامرل
دین و فک عین کرده است.
 .1اطالق قاعدۀ تصرف مالک در مال خود نسبت به مال مرهرون صرادق نیسرت رون اختیرار
مالک با در رهن قرار دادن مال محدود شده است و مال مرهون از طلق بودن خرارج شرده
است که طبق مادۀ  771ق.م رهن آن صحیح نیست.
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مقدمۀ دلیل نخست که «حق رهانۀ مرتهن به تمام مال تعلق گرفته اسرت» صرحیح اسرت ولری
نتیجهای که از آن گرفته شده مبنی بر این که «برای مررتهن دوم هرین تروثیقی حاصرل نمریشرود»
نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد .را که اگر مال مرهون دارای ارزشی به مراترب بریش از طلرب
مرتهن اول باشد ،او فقط به میزان طلب خود حق استیفا قیمت مال مرهون را دارد و اگر ه حرق
عینی او به تمام مال تعلق گرفته است ولی این امر به معنای امکان تملک کل مال مرهون در جهت
استیفا طلب نمیباشد ،لذا برای مرتهن دوم نیز نسبت به مرازاد ارزش مرال مرهرون ،توثیرق و حرق
رهانه حاصل میگردد.
دلیل دوم که مستند به مادۀ  10مکرر ق.ث میباشد در حال حاضرر سرالبه بره انتفرای موضروو
گشته است زیرا مادۀ  10مکرر ق.ث به موجب «قانون اصالح مادۀ  10اصالحی قانون ثبت مصوب
 1121و حذف مادۀ  10مکرر آن» مصوب  1116/11/79مجلس شرورای اسرالمی حرذف گردیرده
است .تا قبل از حذف مادۀ  10مکرر ق.ث اصالحی  1121نیز حقوقدانان بر این عقیده بودنرد کره
رهن مکرر امکانپذیر است .در این باره اطرالو از پیشرینۀ بحرث و تحروالت تقنینری کره در ایرن
خصوص به عمل آمده ضروری است :مادۀ  10مکرر ق.ث مصوب مررداد  1174برا تجرویز رهرن
مکرر نسبت به اموال غیرمنقول مقرر میداشت« :معامله کننده میتواند با قید حرق بسرتانکار مقردم،
مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه و تثمین قرار دهد .در صورت فکّ معاملۀ مقدم تمرام مرال
مورد معامله ،وثیقۀ وام بعدی و در صورت عدم فک معاملۀ مقدم و فروش مال ،هر بستانکار مقردم
برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود»...
حقوقدانان با تحلیل حقوقی مادۀ مذکور معتقد بودند که حکم مقرر در این ماده در مورد امروال
منقول نیز قابل اجرا میباشد (امامی ،پیشین)101/7 ،
با اصالحاتی که در سال  1121نسبت به مادۀ  10مکرر ق.ث به عمل آمد ،حکم مقررر در ایرن
ماده تغییر کرد و در مادۀ  10مکرر اصالحی مقرر گردید« :در کلیه معامالت مذکور در مادۀ  10این
قانون بدهکار می تواند با تودی کلیۀ بدهی خود ،اعم از اصل و اجور و خسارات قانونی و حقروق
اجرایی نزد سر دفتر اسناد رسمی تنظیم کنندۀ سند ،مورد معامله را آزاد و آن را برا دیگرری معاملره
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نماید یا کلیۀ بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرج دیگرری کره ادارۀ ثبرت تعیرین مرینمایرد
تودی و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانۀ تنظیم کنندۀ سند موجبات فسخ و فکّ سند را فرراهم
کند»...
اصالح به عمل آمده در مادۀ مذکور این شبهه را ایجاد کرد که قانونگذار به موجب مادۀ مذکور
رهن مکرر را ممنوو ساخته است و مدیون برای آن که مال خود را به رهن دیگری بدهد باید ابتدا
با پرداخت دین ،مال وثیقه را آزاد سازد و نمی تواند مالی را که در رهن است ،وثیقۀ طلب دیگرری
قرار دهد ،اما در همان زمان نیز برخی نویسندگان به درستی معتقد بودنرد اصرالح مرادۀ  10مکررر
ق.ث و تغییر حکم آن ،به معنی ممنوو ساختن رهن مکرر نیست .زیرا رهن مکرر امری استثنایی و
خالف اصل نیست تا نیاز به نص قانون داشته باشد و حکم مقرر در مادۀ  10مکررر ق.ث مصروب
 1174نیز که رهن مکرر غیر منقول را تجویز مینمود تنها تاکید بر آن بوده و لذا حذف یا تغییر آن
ماده نمیتواند به معنی ممنوعیت رهن مکرر باشد(کاتوزیان ،پیشین) ،و مواد  111و  111آیریننامره
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب تیرمراه
 1122نیز مؤید این استنباط بود.
در شرایط کنونی به موجب «قانون اصالح مادۀ  10اصالحی قانون ثبت مصوب  1121و حذف
مادۀ  10مکرر آن» مصوب  ،1116/11/79مادۀ  10مکرر ق.ث از نظام حقوقی زدوده شرده و حتری
اگر عقیدۀ نویسندگانی پذیرفته شود که مادۀ مذکور را حمل بر ممنوعیت رهن مکرر میکردنرد بره
لحاظ حذف این ماده ،مطابق اصول کلی که مباح بودن رهن مکرر از آنها استنباط میشرود ،رهرن
مکرر من قانونی نداشته و قابل تحقق است.
مادۀ  141آییننامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا مصوب  1117نیز مؤید صرحت رهرن مکررر
است .به موجب این ماده« :در معامالت رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسرن انجرام خردمات،
معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سرند مقردم ،مرورد معاملره را
برای وامهای دیگر وثیقه یا تثمین دهد .در صورت فک معاملۀ مقردم ،تمرام مرال مرورد معاملره در
وثیقۀ بستانکاران بعدی به ترتیب تقدّم قرار میگیرد .معامالت بعدی باید در همان دفترخانۀ تنظریم

 .............................................. 11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،88تابستان 8313

کنندۀ سند مقدم واق شود ،سر دفتر مکلف است وقوو معاملۀ مؤخر را برا ذکرر مشخصرات کامرل
بستانکار معاملۀ مازاد ،در مالحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند »...مطابق این ماده راهرن مریتوانرد
با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم ،رهینه را وثیقۀ وامهای بعدی قرار دهرد.
در بین فقها نیز رهن مکرر تجویز گردیده است (شهید ثانی )11/0 ،1011و برخی از فقهرا نیرز برر
صحت نین رهنی ادعای اجماو کردهاند (نجفی)122/72 ،1040 ،
بازگشت به بحث :قبض در رهن مکرر
با جایز دانستن رهن مکرر ،سوالی که مطرح میشود آن است که راهن گونه میتواند مال مرهون
را به قبض مرتهن دوم بدهد؟ آیا در این خصوص اذن مرتهن اول برای قبض مال مرهون به مرتهن
دوم الزم است؟ اگر ه به لحاظ وجود حق عینی مقدم بررای مررتهن اول ،قربض مرال مرهرون از
سوی مرتهن دوم مسقطِ حق مرتهن اول نمیباشد و این حق در برابر همگان قابرل اسرتناد بروده و
حق تقدم برای مرتهن نخست ایجاد نموده است اما این نگرانری وجرود دارد کره مرال مرهرون در
معرض تلف یا پنهان کردن قرار گیرد ،بنابراین باید به نوو مال و هم نین گرونگی قربض توجره
کرد .به این معنا که اگر در رهن دوم ،مرتهن دوم صرفاً اقرار به قربض مریکنرد و مرال مرهرون در
اختیار راهن قرار میگیرد ،وجهی برای نگرانی از جهتی که گفته شرد براقی نمریمانرد و در مرورد
امالک که امکان پنهان کردن آنها در ص ورت قبض مرادی وجرود نردارد و احتمرال تلرف آنهرا نیرز
ضعیف است و قبض معموالً با ثبت در دفتر امالک انجام میشود ،اذن مرتهن اول برای رهن مکرر
ضرورتی ندارد (کاتوزیان ،پیشین) برخی نویسرندگان ،اذن مررتهن اول را بررای قربض مطلقرا الزم
دانستهاندزیرا تصرف دادن مالی که متعلق حق غیر است بدون اذن او تجاوز به حق غیرر مریباشرد
(امامی ،پیشین )104/7 ،بنابر آن ه گفته شد ،می توان گفت معیراری کره در لرزوم اذن مررتهن اول
وجود دارد آن است که آیا قبض مال مرهون به مرتهن ثانی آن را در معرض خطر تلرف و مخفری
شدن که منافی حق مرتهن اول باشد قرار میدهد یا خیر؟ در صورتی که مظنه و احتمالی برر خطرر
نسبت به مال مرهون وجود نداشته باشد اذن مرتهن اول الزم نیست.
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قبض در صورت تعدد مرتهن:
در بحث از رهن مکرر گفته شد که راهن میتواند مورد رهرن را در عقردی جداگانره وثیقرۀ دیرن
دیگر خود قرار دهد و مرتهن نخست و مرتهن دوم به عنوان دو طلبکار در طول یکدیگر نسبت به
مال مرهون ،حق رهانه (حق وثیقه) پیدا کنند .فرض دیگری که قابل تصور است آن است که راهن
به موجب یک عقد مال خود را وثیقۀ دو یا ند طلبکار قرار دهد که در این صرورت مررتهنین در
عرض یکدیگرند .مادۀ  776ق.م مقرر داشته است« :ممکن است یک نفر مرالی را در مقابرل دو یرا
ند دین که به دو یا ند نفر دارد رهن بدهد »...دو موضوو در این خصوص قابرل بحرث اسرت:
 -1کیفیت قبض مال مرهون از سوی مرتهنین  -7کیفیت استیفای طلب از مال مرهون.
در این مقال صرفاً گونگی قبض مورد رهن از سوی مرتهنین را مورد بررسی قررار مریدهریم
که در صورت تعدد مرتهنین ،آیا باید مورد رهن به تصرف تمام آنها داده شود به نحوی که مشترکاً
مال را قبض نمایند و یا قبض مورد رهن از سوی نماینده آنها به عمل خواهد آمرد .مرادۀ  776ق.م
در پاسخ به این سوال مقرر داشته است ...« :مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصررف
ه کسی باشد»...
نتیجه
برمبنای آنچه گفته شد و سواالتی که در طلیعه این مقاله مطرح گردید نتایج ذیرل حاصرل گردیرده
است:
 .1با توجه به پیشینه فقهی نقش قبض در تحقق رهن و اختالف نظرهایی که در این زمینه برین
فقها وجود دارد و برخی فقها قبض را شرط تحقق رهن نمی داننرد و برا توجره بره وضر
مقررات ثبتی که امکان تنظیم سند رهنی و جلوگیری از تصرفات منافی حرق مررتهن را ترا
حدود زیادی فراهم ساخته ،شرطیت قبض در تحقق رهن عنصری زائد است که قانونگرذار
می تواند در اصالح قانون مدنی همچون قانون دریایی و احکام رهن کشتی ،شرطیت قبض
را در تحقق رهن حذف نماید.
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 .7در رهن مال مشاو به ویژه مال غیر منقول ،قبض مال مرهون مشاعی نیاز به اذن سرایر شررکا
ندارد زیرا رهن و قبض مال مرهون مالزمه با تصرف در سهم سایر شرکا ندارد و نمی توان
از مالک ماده 072ق.م مقررات اجاره مال مشاو را به رهن مرال مشراو تسرری داد زیررا در
اجاره مستاجر به منظور استیفای مناف در مال تصرف می کند و حال آنکه در رهرن صررفاً
حق عینی تبعی نسبت مال مرهون برای مرتهن ایجاد می شود و استمرار قربض نیرز شررط
نیست
 .1در رهن مکرر ،اذ ن مرتهن اول برای قبض مال مرهون به مرتهن دوم در صورتی ضرروری
است که با توجه به نوو مال مرهون و اوضاو و احوال ان قوی بر وجود خطرر نسربت بره
مال رهنی وجود داشته باشد.
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