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(تاریخ دریافت7931/02/71 :؛ تاریخ پذیرش)7931/04/90 :

چکیده
عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ،مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینهه ،متَعَلهق
حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد  .نظر بهه اینکهه ممکهن اسهت
مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتالف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتالف مال مرهون چه تاثیری بهر حهق مهرتهن
دارد  .در این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش اصلی ،قانو ن مدنی و قانون ثبت و آیین نامه اجهرای اسهناد رسهمی و سهایر مقهررا
مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و النهایه این نتیجه حاصل گردیده است که با توجه به تبعی بودن عقد رهن ،تلف مال مرهون اعم از تلف
واقعی و حکمی ،جز در یک مورد استثنایی در مادۀ  701قانون دریایی ایران،مُسقطِ اصلِ طلب مرتهن نیست و فقط حق الرهانه مرتهن از
بین می رود و طلبکار می تواند بر مبنای اسناد ذمه از محل سایر اموال بدهکار ،طلب خود را استیفا نماید  .در فرض اتهالف بها توجهه بهه
مادۀ  137ق.م ،بدل مال مرهون ِ تلف شده جایگزین مال مرهون تلف شده می گردد و بدون آن که نیاز به انشاء مجدد برای عقهد رههن
باشد ،بدلی که متلف تادیه می نامید خودبخود و به حکم قانون،رهن خواهد بود.

کلیدواژگان
اتالف ،تلف ،سند ذمه ،سند رهنی ،عین مرهونه ،مرتهن.

 مسئول مکاتبات :کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmaryamnaderiqomi@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهebrahimdelshad@yahoo.com :

این مقاله مستخرج از پایاننامه است.
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مقدمه
مال مرهون گاه ممکن است از سوی شخص به صورت عمد یا غیر عمدد ندابود شدود کده در ایدن
صورت با توجه به قاعدۀ اتالف و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی باید مسئولیت متلف و وضدییت
حقوق مرتهن را به اعتبار این قاعده بررسی کرد لذا ابتدا به بررسدی قاعددۀ اتدالف و تداآیر آن بدر
حقوق مرتهن و رهن قهری پرداخته می شود گاه به دلیل عوامل خدارجی مدال مرهدون تلدف مدی
گردد و گاه نیز این تلف ،تلف واقیی نیست بلکه با وجود عین مال به دلیدل وجدود حدخ شدخص
دیگر بر مال مرهون یا سلب مالکیت راهن ،در حکم تلف است به همین دلیل در قسمت دوم ایدن
مقاله به احکام تلف مال مرهون اعم از تلف واقیی و حکمی و تلف کلی و جزیی مدال مرهدون و
تاآیر آن بر حخ مرتهن پرداخته می شود.
اتالف مال مرهون و رهن قهری
نظر به تفاوت حکم تلف و اتالف ،الزم است در ابتدا به وضییت اتالف مال مرهون وتداآیر آن بدر
حقوق مرتهن پرداخته شود و سپس از تاآیر تلف مال مرهون و تمایز آن با اتالف سخن گفت  .بدر
این مبنا به اجمال قاعدۀ اتالف از منظر فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.
اتالف
قانون مدنی در مادۀ  703از اتالف به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری ندام بدرده اسدت .بدرای
شناخت « اتالف» باید سابقۀ آن را در فقه جستجو کرد .قاعده اتالف در فقه با این عبارت شدناخته
شده است که «:من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبدران
آن است (.بجنوردی )11/1773،1 ،در فقه اتالف را به اتالف به مباشرت و اتالف به تسبیب تقسیم
کرده اند (.همان )17 ،اما در قانون مدنی عنوان اتالف از تسبیب جدا شده و بدا دو عندوان مسدتقل
مطالیه می گردد ( .کاتوزیان)171 ،1730 ،
آنچه در این قسمت با عنوان قاعده اتالف مورد مطالیه قرار می گیدرد تنهدا بخدی ویدیه ای از
اتالف است که به مباشرت در اتالف اموال اختصاص دارد.
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مدارک قاعده اتالف
فقها برای قاعدۀ اتالف به این آیۀ شریفه استناد جسته اند که خداوند متیال فرمدود «:فمدن اعتددی
علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» 1بدون تردید اتالف مال دیگری بدون اجازه و رضدایت
او تجاوز بر اوست و تیبیر و نام بردن خداوند از گرفتن مثدل در امدوال مثلدی و قیمدت در امدوال
قیمی به اعتدا به دلیل هم شکل بودن اعتدا و اتالف است .خداوند در قرآن کدریم مدی فرمایدد «:و
جزاءُ سیئه سیئه مثلها» این آیه نیز داللت دارد بر اینکه کسی کده مدال دیگدری را بددون اجدازه و
رضایت او تلف کند ،ضامن صاحب مال است.از پیامبر اکرم نیز تقل شده است که ایشان فرمودند«:
حرمه مال المسلم کحرمه دمه»  .این روایت نیز داللت دارد بدر اینکده هدرکس مدالی را تلدف کندد
ضامن آن خواهد بود و هیچ کس نمدی تواندد مدال غیدر را بددون اجدازه مصدرف کندد( .موسوو
بجنورد )77/7 ،7831 ،
قلمرو مسئولیت متلف
در اتالف ،شخص مباشر تلف است نه مسبب آن  .در واقع در اتالف باید در نظر عرف بین تلف و
کار مباشر رابطۀ علیت مستقیم باشد چندان که بتوان گفت تلدف از لدوازم آن کدار اسدت .در تمیدز
مباشر از سایر کسانی که زمینۀ تلف را فراهم آورده اند ،بهترین مییار داوری عرف است .یینی باید
پرسید آیا برحسب عادت از کاری که انجام شده است تلف به بار مدی ایددآ آیدا حدوادآی کده در
فاصلۀ میان ایجاد علت و وقوع تلف رخ داده است ،این رابطه را قطع مدی کنددآدر تحقدخ اتدالف
کافی است که رابطۀ علیت بین فیل شخص و تلف مال موجود باشد هرچند که قصد ایجاد نتیجده
در آن نباشد .غیر عمدی بودن اتالف مانع از ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصدر
آن به شمار نمی رود پس اگر کسی تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یدا مقصدر باشدد حیدوانی
 .1آیۀ  191سورۀ بقره «:پس آن کس که بر شما تجاوز کند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است ،تجاوز کنید».
 .آیه  10سوره شوری« و کیفر بدی ،بدی است مانند آن»
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رابکشد ضامن است  .یا اگر دیوانه یا صغیر غیر ممیزی مالی را تلف کند ،مسئول است( .کاتوزیان،
)65 ،7811
با وجود این باید دانست که انتساب علت تلف به فیل مسئول ،شرط ضروری ضمان قهری در
این زمینه است.
لذا اگر شخص دیگری را مجبور به اتالف کند یا او را فریب دهد ،مباشر اتالف را نمدی تدوان
مسئول شناخت.زیرا ،انتساب عرفی اتالف به مسبب آسانتر است تا به مباشر.
مسئولیت متلف ،جبران خسارت صاحب مال است و در جبدران خسدارت ،اصدل بازگردانددن
وضع پیشین زیان دیده است  .مادۀ  7 9ق.م مقرر داشته است «:اگر کسی خانه یدا بندای کسدی را
خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدۀ قیمدت برآیدد».
حکم ماده ناظر به اتالف ساختمان است ولی قاعده ای عادالنه است که می توان آن را در هر مورد
که شخصی مسئول نقص یا عیب مالی قرار می گیرد ،اجرا کرد .ولی اگر طبییت مال یا نقصدی کده
وارد آمده است چنان باشد که نتوان آن را ترمیم کرد ،مسئول نقص باید تفداوت قیمدت بدین مدال
سالم و ناقص را نیز به عنوان خسارت به مالک بدهد.یینی در این فرض بایدد مخلدوطی از هدر دو
شیوۀ جبران خسارت را به کار برد :عین مال ناقص را به مالک برگرداند و تفاوت قیمت را نیدز بده
عنوان خسارت پرداخت کند .چنانکه مادۀ  770ق.م در مقام اجرای همین قاعده مدی گویدد «:اگدر
کسی حیوان متیلخ به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفداوت قیمدت زندده و کشدتۀ آن را
بدهد و اگر کشتۀ آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت را بدهد ».گاه نیز جبران خسارت از طریخ
دادن میادل است  .میادل آنچه زیان دیده از دست داده است به دو وسیله داده مدی شدود -1 :دادن
مثل  -دادن قیمت .در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ،مسئول تلف باید مثل آن را به مالدک
بدهد و در صورتی که مال قیمی باشد قیمت آن باید به مالک تادیه گردد .پرداختن پول شداییترین
وسیلۀ جبران خسارت است  .مباحث مختلفی در مورد کیفیت جبران خسارت از طریدخ دادن مثدل
و قیمت وجود دارد که از حوصلۀ این بحث خارج است و به همین مقدار بسنده می شود که اگدر
متلف مالی را که تلف می کند مال مرهون باشد مشمول قاعدۀ اتالف است و طبیدا بایدد خسدارت
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مال را از طریخ دادن مثل یا قیمت بر حسب مورد جبران نمایدو مطلدب اصدلی آن کده سرنوشدت
رهن چه خواهد شد که در ادامه به این پرداخته خواهد شد.
مسئولیت متلف و سرنوشت مال مرهونِ تلف شده
مادۀ  391ق.م مقرر داشته است« :اگر عین مرهونه به واسطۀ عمل خود راهدن یدا شدخص دیگدری
تلف شود ،باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدد بدود ».ایدن مداده دو بخدی
دارد .در بخی نخست
قانوگذار به شمول قاعدۀ اتالف به تلف کننده مال مرهون تصریح نموده است  .لذا اگر راهن یا
شخص دیگری مال مرهون را تلف نماید طبخ قاعدۀ اتالف ضامن است و خسارت مالک را جبران
کند .شیوۀ جبران خسارت نیز تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی در قاعدۀ اتالف است  .لذا متلف
باید در صورتی که مال مرهون از اموال مثلی بوده ،مثل آنر ا و در صورت قیمی بودن قیمدت آن را
به عنوان بدل پرداخت نماید.
در اتالف مال مرهون ،تفاوتی نمیکند که تلف کننده راهن یا مرتهن یا شدخص آالدث باشدد و
اگر چه در منطوق مادۀ  391صراحتا به مرتهن اشاره نشده ولی عبدارت «شدخص دیگدر» در مدادۀ
مذکور بالحاظ قاعدۀ اتالف از یک سو و بقای مالکیت راهن بر عین و منفیت مال مرهون از سوی
دیگر ،تردیدی باقی نمیگذارد که اتالف از سوی مرتهن نیز ،مشمول حکم مقرر در مدادۀ  391ق.م
میباشد .بخی دوم ماده  391ق.م به وضییت حقوقی رهنی که موضوع آن یینی مال رهینده تلدف
شده است پرداخته که مقرر داشته است بدلی که به جای مال مرهون تلف شده داده می شود رهدن
خواهد بود.
رهن قهری (قائم مقامي عیني)
آن گونه که برخی حقوقدانان گفتهاند طبخ مادۀ  391ق.م بدل مال مرهون ،رهن قهری خواهد بدود
یینی بدل که ممکن است مثل یا قیمت باشد قهرا و بدون نیاز به تراضی و توافخ جدیدد در همدان
موقییت رهن قرار میگیرد( .کاتوزیان )777/1 ،1737،برخی حقوقدانان نیز با مقایسدۀ مداده  391و
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 371ق.م تبدیل مال مرهون موضوع مادۀ  371ق.م را تبدیل رهن ناشی از عمدل حقدوقی و تبددیل
رهن موضوع مادۀ  391ق.م را تبدیل رهن ناشی از واقیه حقوقی نامیدهاند (.جیفری لنگرودی،97،
).1777
در صورتی که بدل مال مرهون داده شود ،همان گونه که در مادۀ  391نیز تصدریح شدده ،رهدن
به قوّت خود باقی است و سند طلبکار نیز به عنوان سند وآیقهای باقی میماندد.در واقدع مدی تدوان
گفت در این حالت بدل مال مرهونِ تلف شده جایگزین و قائم مقام مال تالف می گدردد و بددون
نیاز به انشاء مجدد عقد رهن ،بدل خود مال مرهون محسوب شدده و مشدمول همدان احکدام مدال
مرهون تلف شده می گردد .بر این مبنا می توان گفت عالوه بر قائم مقامی شخصی که بده موجدب
آن شخص قائم مقام و جانشین دیگری می شود مانند ورآه که قائم مقام مورّث می گردند در رهن
قهری نیز با نوعی قائم مقامی در اموال مواجه هستیم به این مینا که بدل مال مرهون تلف شدده بده
حکم قانون جانشین و قائم مقام مال رهینۀ تلف شده می گردد و بی آنکه نیاز به انشای عقد رهدن
جدیدی باشد ،صرف جایگزینی ،مال جدید را در همان موقییت مال تلف شده قرار می دهد.
اما آن چه محل بحث است این است که اگر طرفین بر مال میین به عندوان بددل توافدخ نکدرده
باشند و یا در مدت زمانی که متلف می بایست بدل را تدارک ببیند ،وضییت حدخ مدرتهن چگونده
استآ آیا حخ وآیقه ای وی باقی است یا آن که سند وآیقه به سند ذمهای بدل گشته استآ با توجه
به مادۀ  113آییننامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا که مقرر داشته« :هرگاه مدورد وآیقده واقیدا یدا
حکما تلف شود ،سند تابع مقررات اسناد ذمهای خواهد بود ».تا قبل از تییین بدل ،سند طلبکار بده
عنوان سند ذمهای محسوب میگردد و طلبکار میتواند وصول طلب را براساس عملیات مربوط بده
اسناد ذمهای تقاضا کند (.ایزانلو ،محسن) 3،1771 ،
تلف مورد رهن و جایگزیني سند ذمه
بر مبنای آنچه گفته شد در صورت اتالف مال مرهون ،طبخ قاعدۀ اتدالف ،متلدف بایدد بددل آن را
تامین کند و حقوق مرتهن نیز کمتر در میرض آسیب قرار می گیرد زیدرا قانونگدذار در مدادۀ 391
ق.م تصریح نمود که بدل مال مرهون تلف شده ،خود رهن خواهد بود و لذا قهرا بدل مال مرهدون

تأثیر تلف عین مرهونه بر حقوق مرتهن 103  ....................................................................... ......................................

تلف شده به عنوان رهینه جایگزین مال مرهون اصلی می گردد که طبیا حخ عینی تبیدی مدرتهن را
حفظ می کند.امّا وضییت در مورد تلف مال مرهون و تاآیر آن بر حقدوق مدرتهن در قدانون مددنی
مسکوت مانده است.
تلف مال مرهون و اقسام آن
با تحقخ عقد رهن ،حخ عینی مرتهن بر مال مرهون تیلخ میگیرد و ایدن اطمیندان را بدرای مدرتهن
حاصل می کند که در صورت عدم تأدیۀ دین از سوی راهن ،طلدب خدود را از محدل فدرول مدال
مرهون استیفا خواهد نمود .با این وصف تلف مال مرهدون چده تدأآیری بدر حدخ مدرتهن خواهدد
داشتآ بیگمان ،تلف مال مرهون از موارد انحالل رهن است زیرا در این صورت عقد رهن بدون
موضوع میماند ،در نتیجه حخ الرهانۀ مرتهن ساقط میشود ولی اصل دین بر ذمۀ راهن باقی اسدت
و مرتهن می تواند از سایر اموال راهن ،مطابخ قواعد عمومی طلب خدود را اسدتیفا کندد .بده دیگدر
سخن ،با تلف عین مرهونه ،سند رهنی به سند ذمهای تبدیل میشود (.ایزانلو ،همان)
تلف واقعي و حکمي مال مرهون
مادۀ  113آییننامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا مصوب  1773مقرر داشته اسدت« :هرگداه مدورد
وآیقه واقیا یا حکما تلف شود ،سند تابع مقررات اسناد ذمهای خواهد بود ».بنابراین طبخ این مداده
تلف مال مرهون میتواند تلف واقیی یا تلف حکمی باشد .اگر چه در حقوق مدنی میموال منظدور
از تلف حکمی ،انتقال به غیر است (مادۀ  71ق.م) اما از آنجا که انتقال مال مورد رهن بدر مبندای
تحلیلی که از رای وحدت رویۀ شماره  – 1 0مورخ  31/7/ 0و مادۀ  397ق.م ارائه میشود میتبر
نیست و با فرض آن که این انتقال میتبر باشد ،از آنجا که حخ مرتهن یا دارندۀ حخ اسدترداد ،یدک
حخ عینی است ،با انتقال مورد وآیقه حخ او از بین نمیرود بنابراین برخی نویسندگان موارد ذیل را
به عنوان مصادیقی از تلف حکمی مال مرهون بیان کردهاند:
 .1تملک مال مرهون توسط قوای عمومی (موضوع مادۀ  111آیدیننامده اجدرای اسدناد رسدمی
الزماالجرا).
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 .مال مرهون غیر منقول باشد و مورد اخذ به شفیه قرار گیرد .زیرا طبخ مدادۀ  711ق.م «اخدذ
به شفیه هر میامله ای را که مشتری قبل از آن و بید از عقد بیع نسبت به مورد شفیه نموده
باشد .باطل مینماید».
 .7در صورتی که راهن با اذن مرتهن ،عین مرهونه را بفروشد .اگر اذن راهن بده منزلدۀ اسدقاط
حخ رهن باشد ،مال مرهون حکما تلف شده است.
 .1در صورتی که مال مرهون منقول باشد و مفقود شود یا پنهان گردد(.ایزانلو ،پیشین)70 ،
تلف جزیي مال مرهون
طبخ مادۀ  111آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا «هرگاه مقدداری از وآیقده قبدل یدا بیدد از
صدور ا جراییه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وآیقه عدول نکند سند وآیقده بده نسدبت قیمدت
جزیی که طبخ ارزیابی باقی مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مدابقی طبدخ اسدناد ذمدهای
عمل خواهد شد».
مادۀ مذکور مشابه ماده  171آییننامه سابخ است که به موجب آن مقرر شده بود هرگداه نسدبت
به جزءِ تلف شده ،بدل داده نشده باشد ،سند مزبور در حکم اسناد ذمه خواهدد بدود در حدالی کده
تکلیف به دادن بدل مربوط به زمانی است که مال مورد وآیقه اتالف شدده باشدد امدا در مدادۀ 111
آییننامه کنونی این عبارت حذف شده است .طبخ مادۀ  111آییننامه اجدرای اسدناد الزماالجدرا در
صورت تلف جزیی مورد وآیقه ،در واقع سند آبت نسبت به جزءِ باقیماندده وآیقدهای و نسدبت بده
مازاد آن ذمهای است .مطابخ این ماده هر گاه مقدار یا قسمتی از مورد وآیقه قبل از صدور اجراییده
و یا بید از صدور اجراییه و در حین عملیات اجرایی و قبل از تحویل و یا انتقال آن به بستانکار یا
برندۀ مزایده تلف شود ،مثل این که قسمتی از ساختمان در اآر سیل یا زلزله و یدا عوامدل دیگدری
تخریب گردد به طوری که از ارزل آن کاسته شود ،در این حالت مرتهن میتواند از رهن اعدراض
کند و اموال دیگر راهن را جهت استیفای طلبی میرفی و بازداشت نمایدد .در غیدر ایدن صدورت
مقدار باقیمانده از وآیقه مورد ارزیابی قرار میگیرد و نسبت به مابهالتفاوت طلب ،طبخ اسناد ذمهای
از اموال دیگر بدهکار استیفا میگردد .بدیهی است در صورتی که تمامی مورد وآیقه تلف گردد نیز
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ماننددد رول فددوق عمددل خواهددد شددد کدده در مدداده  113آیددیننامدده حکددم آن بیددان شددده اسددت.
(نجفی)1797، 19،
برخی نویسندگان به درستی حکم مقرر در این ماده را مورد نقد قرار داده و آن را مغایر قاعددۀ
تجزیه ناپذیری رهن دانستهاند که به تضییع حقوق طلبکار منجر میشود ،زیرا برابر مادۀ مذکور اگر
شخصی مال غیرمنقول خود را که یکصد میلیون تومان ارزل دارد ،وآیقۀ یک دیدن پنجداه میلیدون
تومانی قرار دهد ،در صورت تلف نیمی از این مال ،براساس قاعدۀ تجزیده ناپدذیری رهدن ،بخدی
باقیماندۀ مال وآیقۀ تمام دین است .در نتیجه طلبکار میتواند تمام پنجاه میلیون تومان طلدب خدود
را از مال مورد رهن استیفا کند .اما عبارت مادۀ  111آییننامده مدذکور ظهدور در ایدن دارد کده بده
محض تلف نیمی از مورد وآیقه ،نیمی از طلب ( 1میلیون تومان) بدون وآیقه مدیماندد و سدند در
این قسمت ذمهای محسوب میشود و طلبکار تنها می تواند بیست و پنج میلیون از طلب خود را از
محل وآیقه استیفا کند ،در حالی که حکم مادۀ  111آییننامه میبایست مقدرر مدیداشدت بسدتانکار
طلب خود را از باقیماندۀ مورد وآیقه استیفا می نماید و در صورتی که مال مورد وآیقه تکافوی تمام
طلب وی را ننماید نسبت به باقیماندۀ طلب ،طبخ اسناد ذمهای عمل خواهد شد(.ایزانلو ،پیشین)
برخی دیگر نیز با استناد به مالک مادۀ  377ق.م میتقدند با تلف بیض رهینده ،باقیمانددۀ مدورد
وآیقه کماکان برای تمام طلب ،رهن خواهد بود و هرگاه باقیماندۀ مدال ،تکدافوی طلدب مدرتهن را
ننمود میتواند طبخ مادۀ  371ق.م به سایر اموال راهن مراجیه کند( .جیفریلنگرودی،پیشین)137،
تلف حکمي
منظور از تلف حکمی ،مواردی است که مال مرهون وجود دارد و واقیا از بین نرفته ولی به واسطۀ
برخی عوامل قابلیت انتفاع به عنوان مال مرهون و وآیقه را ندارد  .همان گونه که پیشتر گفتده شدد
موارد ذیل را می توان به عنوان مصادیقی از تلف حکمی مال مرهون احصا نمود:
الف) تملک مال مرهون توسط قوای عمومی (موضوع مادۀ  111آییننامه اجرای اسدناد رسدمی
الزماالجرا).
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ب) مال مرهون غیر منقول باشد و مورد اخذ به شفیه قرار گیرد .زیرا طبخ مادۀ  711ق.م «اخذ
به شفیه هر میامله ای را که مشتری قبل از آن و بید از عقد بیع نسبت به مورد شفیه نموده
باشد .باطل مینماید».
ج) در صورتی که راهن با اذن مرتهن ،عین مرهونه را بفروشد .اگر اذن راهن به منزلدۀ اسدقاط
حخ رهن باشد ،مال مرهون حکما تلف شده است.
د) در صورتی که مال مرهون منقول باشد و مفقود شود یا پنهان گردد.
الف) تملک مال مرهون از سوی قوای عمومي

دولت و مؤسسات عمومی به موجب قانون و برای اجرای برنامههدای عمدومی ،مجداز بده تملدک
امالک خصوصی میباشند .به عنوان نمونه «الیحۀ قانونی نحوۀ خریدد و تملدک اراضدی و امدالک
برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولدت مصدوب  17/11/13شدورای انقدالب» بده
دستگاههای اجرایی شامل وزارتخانهها ،موسسات و شرکتهای دولتدی یدا وابسدته بده دولدت و
شهرداریها ،بانکها و دانشگاههای دولتی اجازه داده اسدت تدا بدرای اجدرای طدر هدای عمدومی
وعمرانی خود که اعتبار آن تأمین گردیده است طبدخ مقدررات الیحدۀ قدانونی مدذکور نسدبت بده
خریداری و تملک اراضی و امالک متیلخ به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند.
در این موارد دستگاه اجرایی مکلف است تا در قبدال تملدک اراضدی و حقدوق و مسدتحدآات
اشخاص حقیقی یا حقوقی ،عوض آن را به مالک پرداخت نماید .حال این سوال مطر مدی گدردد
که اگرملک مورد نظر که دستگاه اجرایی تملک مینماید ،مال مرهون و در وآیقۀ طلبکار باشد ،آیدا
مالک از چنین حقی یینی دریافت قیمت یا میوض ملک از دستگاه اجرایی تملک کننده برخدوردار
استآتردید از آنجا شروع می شود که نتیجه و الزمۀ اقامۀ دعوی ،دریافت بهدای ملدک از دسدتگاه
اجرایی و طبییتا انتقال ملک به دستگاه است ،این در حالی اسدت کده چندین رویددادی بدا حقدوق
مرتهن سازگار نیست .برای همین ،رویه پاره ای از دادگاهها عدم استماع دعوی مالک در این گونده
موارد است اما حقیقت این است که این باور برخالف حخ دادخدواهی اسدت ( اصدل  119قدانون
اساسی ) همچنین اگر دغدغۀ اصلی حفظ حقوق مرتهن است ،می توان با سدپردن بهدای ملدک در
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صندوق دادگستری ،هم حقوق وی را حفظ کرد و هم ،حخ مالک را برای دادخدواهی بده رسدمیت
شناخت.
بنا بر آنچه گفته شد به نظر می رسد باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کرد:
در فرض نخست دستگاه اجرایی در عوض تملک ،قیمت آن را به مالک پرداخت مدیکندد .در
این صورت با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اطالق مادۀ  111آییننامه اجرای اسدناد رسدمی
الزم االجرا ،از محل قیمت ملک مورد نظر ،ابتدا حقوق مرتهن( ،طلبکار) تأدیه میگردد و باقیماندده
به مالک پرداخت میشود و در صورتی که این مبلغ بدرای پرداخدت طلدب طلبکدار کدافی نباشدد،
طلبکار حخ دارد برای وصول ماندۀ طلب خود طبخ مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمهای باقیماندۀ
طلب خود را وصول کند.
این حکم را می توان از برخی قوانین خاص که در مادۀ  111آییننامده بده آن اشداره شدده نیدز
استنتاج نمود( ایزانلو ،پیشین )7 ،از جمله مادۀ  1قانون ملی شدن جنگلها مصدوب 1711/11/1
مقرر داشته« :کلیه میامالت رهنی یا با حخ استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قدانون
بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فدک شدده محسدوب اسدت .بسدتانکاران
اسناد مزبور میتوانند به قائممقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجیه و میزان طلب خود را
از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است به ترتیبی که مقرر شدده دریافدت نمایندد و
در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبخ مقررات ایدن قدانون تکدافوی طلدب مدرتهن را
ننماید نسبت به مازاد میتواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید».
بند ب مادۀ  11قانون اصالحات اراضی مصوب  1779نیز در حکمی مشابه مقرر داشدته اسدت:
«هرگاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بید از تقدیم این الیحه به مجلس در رهن یا میدامالت
با حخ استرداد قرار گیرد ،مالک موظف است در ظرف  1ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این
منطقه ،عین اراضی مرهونۀ مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر این صورت ،دولت بدهی مالدک
را حداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب مادۀ  17ارزیابی شده طبدخ مدادۀ  11بده دایدن تیهدد
پرداخت مینماید .در این صورت اراضی مزبور ،بالفاصله آزاد شده محسدوب و طبدخ ایدن قدانون
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عمل میشود .طلبکار می تواند برای دریافت بقیۀ طلب خود از طریخ قانونی اقدام نماید »..اگر چده
از قوانین اخیرالذکر که به نوعی این امر استنباط می گردد که دیون مؤجدل بددهکارِ سدند وآیقدهای
(راهن) حال میشود ،در واقع به موجب این قوانینِ خاص ،فک رهن صورت میگیرد و بهای مدال
مرهون طبخ شرایط این قوانین به طلبکار پرداخت میشود .اما در صدورتی کده تملدک ،مسدتند بده
قوانین خاص مذکور نبوده بلکه مطابخ الیحه قانونی نحوه خرید و تملک انجام پذیرد و تملک نیدز
هنگامی واقع شود که اجل دین فرا نرسیده است به نظر میرسد عوضدی کده دسدتگاه اجرایدی بده
صورت پول پرداخت میکند ،می تواند وآیقۀ طلبکار قرار گیرد که در این حالت مرتهن نمدیتواندد
پیی از سر رسید دین آن را بابت طلب خود بردارد و باید پول را به منزلۀ امانت راهدن ندزد خدود
نگاه دارد (.کاتوزیان)777،1737،
فرض دوم آن است که دستگاه اجرایی مال غیرمنقولی را به عندوان میدوض بده مالدک تملیدک
نماید .در این صورت با توجه به وحدت مالک مادۀ  391ق.م مدیتدوان گفدت مدال غیرمنقدول در
موقییت همان عین سابخ قرار میگیرد و وآیقۀ طلبکار میماند (.ایزانلو ،پیشین)7 ،
ب) سلب مالکیت راهن از عین مرهونه

گاه دولت طبخ قوانین خاص ،ملک اشخاص را از مالکیت آنها خارج مدینمایدد بددون آن کده در
قبال آن عوضی تأدیه نماید .از جمله میتوان به اصل  19قانون اساسی اشاره کرد که به موجب این
اصل ،دولت به دلیل نامشروع بودن مالکیت شخص ،مال را از مالکیت وی خارج مدینمایدد بدیآن
که در قبال آن عوضی پرداخت نماید (مصادره) .در این حالت چنانچده ملدک مدوردِ مصدادره ،در
وآیقۀ طلبکار باشد فک رهن صورت میپذیرد و سند وآیقهای قابدل اجدرا نخواهدد بدود و طلبکدار
میتواند طبخ مقررات اسناد ذمهای طلب خود را وصول کند .نمونۀ دیگدر مدادۀ  70قدانون اصدال
قانون مبارزه با مواد مخدر است که به موجب آن «وسائط نقلیهای که حامدل مدواد مخددر یدا روان
گردانهای صنیتیِ غیر دارویی شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصدویب سدتاد مبدارزه بدا
مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرد »...حدال در صدورتی کده شدخص مددیون ،مدال
منقولی نظیر اتوبوس خود را در رهن طلبکار قرار دهد و سپس با اتوبدوس اقددام بده حمدل مدواد
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مخدر می کند و بید از کشف مواد مخدر ،اتوبوس به حکم مقام قضایی مستندا به مدادۀ  70قدانون
اصال مبارزه با مواد مخدر توقیف شود این سوال مطر می گردد که در تزاحم حکم دادگاه مبنی
بر توقیف اتوبوس ( حخ دولت ) و حخ مرتهن کدام را باید مقدم داشت آ در ایدن فدرض از یدک
سو اتوبوس ،مال مرهونه است و مرتهن حخ دارد با فرول ان دین خود را استیفا کندد و از سدویی
دیگر به دستور قانون و به دلیل وقوع جرمی خاص ،اتوبوس مزبور جدزو امدوال دولدت محسدوب
شده است  .برای حل این تزاحم چه باید کردآدر این فرض در واقع با تزاحم حقوق اشدخاص بدا
حقوق دولت مواجه هستیم .
در تزاحم بین حقوق اشخاص و دولت در صورتی که حقوق دولدت مهدم تدر دانسدته شدود و
ترجیح داده شود ،در این مثال اتوبوس به نفع دولت ضبط می شود و در نتیجه دیگر سند وآیقدهای
قابل اجرا نخواهد بود و طلبکار میتواند طبخ اسناد ذمهای طلب خود را وصول کند .ممکدن اسدت
در پاسخ به این سوال گفته شود مستفاد از مادۀ  391ق.م توقیف مال مرهونه در این فرض کده بده
واسطۀ عمل راهن بوده است در حکم تلف عین مرهونه است.
راه حل دیگری که به نظر می رسد آن است که به استناد مادۀ  370ق.م که مقرر داشدته «:بدرای
استیفای طلب خود از قیمت رهن ،مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحدان خواهدد داشدت » مدرتهن
برای فرول عین مرهونه و استیفای طلب خود بر دولت مقدم اسدت و مسدتنبط از مدادۀ  371ق.م
مازاد از فرول مال مرهونه ( اگر مازادی باشد) به دولت تیلخ خواهد داشدت.ایدن پاسدخ بدا ایدن
اشکال مواجه است که مادۀ  370ق.م مرتهن را بر طلبکاران مقدم نموده است حال آن کده در ایدن
فرض دولت را نمی توان طلبکار نامید.
مادۀ  1قانون زمین شهری مصوب  1711نیز مقرر داشته است« :کلیه زمینهدای مدوات شدهری
اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقالبی دولتی یدا غیردولتدی باشدد در اختیدار
جمهوری اسالمی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزل قانونی ندارد ».تبصرۀ این ماده نیدز
مقرر داشته« :اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وآیقه میباشند و به موجب قدانون لغدو اراضدی
موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب  1710و این قدانون بده اختیدار دولدت درآمدده یدا در
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میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فرول این گونه اراضدی کده منتفدی
می گردد ،مطالبات دیگر به وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد ».برابر این قانون
نیز با موات اعالم شدن ملک که در وآیقه طلبکار بود ،وآیقه منتفی گردیده و رهن فک مدیگدردد و
طلبکار صرفا می تواند طبخ مقررات اسناد ذمه طلب خود را از سایر اموال بدهکار مطالبه کند( .مادۀ
 111آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا)
مصداق دیگر ،احراز وقفیت مالی است که مورد وآیقه قرار گرفته است ،با توجه بده مدادۀ 337
ق.م که مقرر داشته است «:هر مالی که قابل نقدل و انتقدال نیسدت نمدی تواندد مدورد رهدن واقدع
شود».مال وقف به دلیل عدم امکان فرول و استیفای طلب ،قابل ترهین نمیباشد .حال در صورتی
که به موجب عقد رهن ،مالی در وآیقۀ طلبکار قرار گرفت و سپس وقفیت آن محرز گردیدد ،سدند
رهنی باطل محسوب میگردد .ماده  1آییننامه اجرایی قانون ابطال اسدناد و فدرول رقبدات ،آب و
اراضی موقوفه مصوب  1731/ /7هیأت وزیران مقرر میدارد« :موقوفات مشمول این آییننامده کده
به نحوی از انحا در رهن یا وآیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص آالث قرار گرفته به تبع ابطال اسدناد
مالکیت ،آزاد خواهد شد ،ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجداره بدا اسدتیالم از ادارۀ آبدت محدل،
مراتب را به اطالع اشخاص ذینفع خواهد رساند تا نسبت به استیفای حقوق خدود از سدایر امدوال
متیهد اقدام نمایند ».البته ذکر این نکته ضروری اسدت کده اعدالم وقفیدت مدال مرهدون وضدییتی
متفاوت با سلب مالکیت به دلیل حکم دادگاه دارد به این مینا که در اعالم وقفیت یا اعدالم مدوات
بودن مال رهنی میلوم می گردد که مال از ابتدا وقف یا موات بوده و در نتیجه اساسدا رهدن باطدل
بوده است در حالی که سلب مالکیتی که به دلیل حکم جزایی در قانون مبارزه با مواد مخدر صدادر
می شود کاشفیت نداشته و و قرارداد رهنی صحیحا واقع گردیده است.
ج) مستحق للغیر بودن مال مرهون

هرگاه مدیون ،بدون اذن مالک ،مال او را رهن دین خویی قرار میدهد ،خواه مدیون خدود مالدک
سهم مشاعی در آن باشد یا آن که تمام مال متیلخ بده غیدر باشدد .ایدن اقددام فضدولی اسدت و در
صورتی که مدیون ،مالک مشاع باشد عقد رهن نسبت به سهم شریک یا شرکا دیگر فضولی و غیدر
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نافذ است (حسینی عاملی – 1 /1119،11 ،عالمه حلی ،شدرایعاالسدالم )31/ ،1107 ،در مدورد
مسؤولیت راهن و مرتهن در برابر مالک میتوان به عمومات قدانونی در بداب میدامالت فضدولی و
مواد

 7و  7 1و  7 1قانون مدنی استناد نمود.

در صورتی که مالک با اطالع از این امر میاملۀ فضولی راهن را تنفیذ نکند ،رهن باطدل بدوده و
عین مرهونه طبخ قواعدد عمدومی حداکم بدر میدامالت فضدولی موضدوع مدواد  13تدا  17ق.م
میبایست به مالک مسترد گردد .در این صورت با بطالن رهن ،طلبکار ناگزیر است تا طلدب خدود
را طبخ مقررات اسناد ذمهای و از سایر اموال بدهکار تأمین نماید .در واقع هر سند رهنی حاوی دو
عقد است  :عقد منشا دین و عقد رهن ،عقد رهن نسبت به عقدمنشا دین ،عقد تبیی محسوب مدی
شود و روشن است که بطالن عقد تبیی ،سبب بطالن عقد اصلی نمی شدود .بندابراین چندین سدند
رهنی در آن قسمت که حاوی دین راهن به مرتهن است ،به عنوان سند رسمی میتبر اسدت و سدند
ذمه ای تلقی می گردد و طلبکار می تواند براساس مقررات اسناد ذمه ای طلب خود را وصول کند.
در واقع در این موارد در صورتی که سند رسمی تنظیم شده باشد ،مدلول سدند رسدمی نسدبت بده
دین به اعتبار خود باقی است و ادارۀ آبت مطابخ آیین نامۀ اجرا و حسب تقاضای طلبکار آن را بده
موقع اجرا می گذارد .اما آیا در موردی که سند وآیقه از نوع میامله با حخ استرداد است نیدز وضدع
به همین منوال است آ تردید از آنجا ناشی می شود که سند چنین میامله ای ظاهرا تنها حاوی یک
عقد میوض است  .در صورتی که یکی از عوضین مستحخ للغیر در آید و مالک اجازه نکندد ،کدل
میامله ( ودر نتیجه کل سند) باطل است .در این وضییت اگرچده انتقدال گیرندده حدخ دارد وجده
پرداخت شده به انتقال دهنده را به دلیل بطالن میامله و ایفای ناروا مسترد دارد ،اما از آنجا که سند
اعتباری ندارد ،باید اجرای این تیهد قانونی را از دادگاه درخواست کند .شورای عالی آبدت در رای
مورخ  1711/1/1همین گونه نظر داده است «:میامله با حخ استرداد بوده و مدیون مالک مبیع نبوده
است تا بتوان مادۀ  71را رعایت کرد .اجرای مقررات اسناد ذمه ای هم در این مورد وجهدی نددارد
ذی نفع می تواند برای احقاق حخ به دادگاه مراجیه نماید.
دکتر جیفری لنگرودی میتقدند «:عدم امکان تیقیب اجراییه به صورت رهنی و شرطی مدانع از

 ............................................ 130فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،02زمستان 1313

تیقیب آن به صورت اجراییۀ سند ذمه ای نیست زیرا سند شرطی مزبور داللت بر دین مدی کندد و
این مدلول سند رسمی از قدرت الزم االجرا بودن مستفید است»( جیفری لنگرودی ،پیشدین)117 ،
ما این سوال مطر می گرددکه اگر دلیل عدم امکان تیقیدب اجراییده بده صدورت شدرطی ،بطدالن
میامله شرطی باشد ( همان گونه که در فرض مورد بحث چنین بوده اسدت) چگونده مدی تدوان از
قدرت اجرایی سند رسمی سخن راندآ با وجود این مادۀ  7آیین نامۀ اجرا مواردی را پدیی بیندی
نموده است که علی رغم بطالن میاملۀ مندرج در سند ،استردادِ آمن پرداخت شدده در نتیجدۀ ایدن
میاملۀ باطل از طریخ اجرای آبت ممکن است و اگر بخواهیم از مالک ایدن مداده در مدورد بحدث
خود استفاده کنیم باید میتقد باشیم که در صورت بطالن میاملۀ شرطی به دلیل مستحخ للغیر بدودن
مورد میامله ،استرداد آمن از طریخ مقررات آبتی ممکن است  .مع الوصف حکم مادۀ  7که بدرای
تسهیل و تسریع در استرداد آمن مقرر شده ،بدو ن شک مخدالف قواعدد عمدومی اسدت و بایدد از
گسترل آن به فروض دیگر خودداری کرد.حکم این ماده از جمله مخالف تبصرۀ مدادۀ  1آیدین
نامۀ اجرا است که مقرر می دارد «:ورقۀ اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که
در سند منجّزا قید شده باشد (».ایزانلو ،پیشین)77 ،
د) اعمال حق شفعه نسبت به حصۀ مبیعه که مورد رهن واقع شده است

فرض این مورد ناظر به حالتی است که شریک سهم خود را از مال مشاع غیدر منقدول بده دیگدری
فروخته است  .بدیهی است به مجرد وقوع بیع ،مشتری مالک حصۀ مبییه مدی گدردد و مدی تواندد
تصرفات مالکانه در آن بنماید  .از جمله تصرفات مالکانه ،تدرهین حصدۀ مبییده از سدوی مشدتری
است که طبیا مشمول احکام رهن مال مشاع می گردد.
سوالی که در این فرض مطر می شود آن است که آیا با توجه به انیقداد رهدن و ایجداد حدخ
عینی تبیی برای مرتهن ،اساسا شریک دیگر(شفیع) می تواند از حخ شفیۀ خود اسدتفاده نمایدد یدا
خیرآ سوال دوم آن است که اگر با وجود ترهین حصۀ مبییه ،اخذ به شفیه برای شفیع میّسر است،
حقوق مرتهن چه وضییتی خواهد داشت .در پاسخ به سوال نخست به نظر می رسد ترهین حصدۀ
مبییه از سوی مشتری نمی تواند مسقط حخ شفیۀ باشد زیرا حخ شفیه به مجرد وقوع بیع و انتقال
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حصۀ مبییه به مشتری ،برای شفیع ایجاد می گردد و مستنبط از مادۀ  711ق.م آن اسدت کده قدانون
برای حفظ حخ مقدم شریک( حخ شفیه) میاملۀ منافی با آن را در برابدر شدفیع قابدل اسدتناد نمدی
داند (.کاتوزیان  )1777،71مادۀ  711ق.م مقرر داشته است «:اخذ به شدفیه ،هدر میاملده ای را کده
مشتری قبل از آن و بید از بیع نسبت به مورد شفیه نموده باشد ،باطل می نماید ».در متن این مداده
عبارت « هر میامله» و عموم آن داللت بر این دارد که میامالت مشتری اعدم از میدامالت ناقلده و
غیر ناقله مشمول حکم این ماده است و طبیا عقد رهنی هم که مشتری نسبت به حصۀ مبییه منیقد
نموده ،مشمول حکم مادۀ  711ق.م است  .البته برخی نویسندگان ازحکم مقدرر در ایدن مداده کده
ابطال قراردادی که تا زمان اخذ به شفیه نافذ بوده اظهار شگفتی کرده اند زیرا به طور میمول مدراد
از « باطل » آن است که عقد از همان ابتدا واقع نشده باشد و اینکده عقددی از ابتددا نافدذ و میتبدر
باشد و حادآه یا عمل حقوقی دیگر بتواند آن را از آغاز باطل کند ،امری غیر متیدارف اسدت و بده
همین دلیل به عقیدۀ ایشان مینی بطالن در ایدن مداده در واقدع « عددم قابلیدت اسدتناد » میدامالت
خریدار در برابر شفیع است ،بدین ترتیب که چون نفوذ تصرف خریددار در مدال خدود مالزمده بدا
بطالن حخ شفیه دارد و موضوع آن را از بین می برد ،قانون برای حفظ حخ مقدم شدریک ،میاملدۀ
منافی با آن را در برابر شفیع قابل استناد نمی داند ( .کاتوزیان ،همان)
در خصوص سوال دوم باید گفت ،در صورتی که شفیع اخذ به شدفیه نمایدد ،حصدۀ مبییده را
تملک می نماید ،با منتفی شدن موضوع رهن امکان اسدتیفای حدخ مدرتهن از مدال مرهدون وجدود
نخواهد داشت و در واقع می توان گفت تلف حکمی محقخ شده است  .در این حالدت مدرتهن در
موقییتی قرار می گیرد که مال مرهون واقیا تلف شود یینی مرتهن به اعتبار وجدود رابطدۀ دیندی و
طلبی که از راهن دارد می تواند حخ خود را بر مبنای اسناد ذمده ای و مطدابخ ترتیبداتی کده بدرای
اجرای این اسناد وجود دارد ،استیفا نماید.
حکم ویژه تلف مال مرهون در قانون دریایي
قانون دریایی که در سال  1717به تصویب رسیده و در سال  1791نیز اصدالحات متیدددی در آن
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به عمل آمده است ،در باب رهن دارای احکام وییه ای است که بدا احکدام قدانون مددنی متفداوت
است از شاخص ترین این احکامِ خاص قانون دریایی می توان به عدم شدرطیت قدبض در تحقدخ
رهن (ماده  1قانون دریایی) و تقدم برخی از مطالبات بر حقوق مرتهن است به موجدب مداده 19
این قانون هزینههای دادرسی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران به منظور حفاظدت
کشتی یا فرول آن به عمل آمده ،مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرماندده و ملواندان و کارکندان
کشتی ،اجرت و هرگونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و خسارات ناشدی از تصدادم و
سایر سوانح کشتیرانی و مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگداه
بر طبخ اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقیی از نظر حفظ کشتی انجام داده است بده
عنوان حقوق ممتاز احصا گردیده و در مادۀ  70این قانون تصریح گردیدده اسدت« :حقدوق ممتداز
مندرج در مادۀ قبل نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتداز منددرج
در قوانین دیگر رجحان دارد» .در این گفتار از امکان توآیدخ بدار کشدتی توسدط فرماندده کشدتی و
وضییت تلف مال وآیقه طبخ قانون دریایی است .در این گفتار ابتدا به امکان تدرهن بدار کشدتی از
سوی فرمانده و سپس و ضییت حقوق مرتهن در صورت تلف کاالی مورد وآیقه می پردازیم
اخذ وام و ترهین بار کشتي از سوی فرمانده
به موجب قانون دریایی ،فرماندۀ کشتی در غیاب مالک ،نمایندۀ قانونی او شناخته مدی شدود( مدادۀ
 91مکرر 1قانون دریایی اصالحی  )1791لذا می تواند در مواقع لزوم تمام یا قسمتی از بار کشدتی
را وآیقه بدهد و در مقابل آن وام دریافت نماید .مادۀ  79قانون دریایی اصدالحی  1791مقدرر مدی
دارد«:اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامۀسفر دریایی جهت تیمیدرات ضدروری
و یا تیویض بیضی از تاسیسات یا تجهیزات ضدروری کشدتی و یدا مخدارج فدوری و الزم دیگدر،
وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد ،فرمانده می تواند حسدب مدورد بدا کسدب اجدازه از مالدک
کشتی ،فرستنده یا صاحب بار ،وجوه مذکور را در وهلۀ اول با وآیقه گذاشدتن کشدتی و یدا کرایدۀ
باربری و در وهلۀ دوم با وآیقه گذاشتن بار کشتی و بدا رعایدت شدرایط ذیدل ،وام و یدا در مدوارد
ضروری با فرول بار کشتی وجوه الزم را تحصیل نماید »...همدان گونده کده مالحظده مدی شدود
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قانونگذار اختیارات وسییی به فرماندۀ کشتی داده است که او بتواند از طریخ رهدن گذاشدتن خدودِ
کشتی و یا کرایۀ باربری نزد مرتهن مشکل موجود را مرتفع نماید .البته علیرغم این اختیارات وسیع
باید به این نکته نیز توجه داشت که مجاز بودن فرمانده به شرحی که گفته شدد مشدروط بده یدک
واقییت است و آن اینکه وآیقه دادن و اخذ وام برای تیمیر یا سایر مخارج فوق الیادۀ کشتی یا بدار
آن و یا برای تیویض اشیایی باشد که بر اآر حادآه دریایی از بین رفته است و نیدز منحصدرا بدرای
ادامۀ سفر کشتی به بندر مقصد باشد.
تلف مال مرهون و تاثیر آن بر حق مرتهن در قانون دریایي
بنا بر انچه گفته شد به موجب قانون دریایی فرمانده وامی را که اخذ می نماید اوال قراردادی اسدت
و آانیا در مقابل ،بار را نزد مرتهن به وآیقه می گذارد.حال این سوال پیی می آید که چنانچده ایدن
رهینه تلف گردد احکام حقوقی و فقهی آن چگونه خواهد بودآ
قانون دریایی در این رابطه در مادۀ  103چنین مقرر داشته است که «:اگر کاالی مورد وآیقده در
زمان و محل وقوع حادآه و بر اآر حوادث غیر مترقبه و یا یا فیل یا تقصیر فرماندده و یدا کارکندان
کشتی کال تلف شود ،وام دهنده حخ استیفای طلب نخواهد داشت.وام گیرنده مکلدف اسدت کلیده
اقدامات الزم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تیدیل آآار آن میمدول دارد».از طدرف دیگدر
همان گونه که گفته شد مادۀ  391ق.م مقرر داشته«:اگر عین مرهونه به واسطۀ عمل خود راهدن یدا
شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود» همچنین
از جمله تکالیف راهن این است که نباید در رهن تصرفاتی نماید که منافی حخ مرتهن باشد (مدادۀ
 397ق.م) با این وصف از مقایسه قانون دریایی و قانون مدنی مالحظده مدی گدردد کده در قدانون
دریایی با تلف مورد وآیقه ،دین از بین می رود ،هر چند این تلف به دست خود راهن کده فرماندده
کشتی است باشد.در حالی که در قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است با تلف مورد وآیقه ،دیدن
از بین نمی رود ،خواه این تلف به دست خود راهن باشد و خواه به دست شخص آالدث  .در ایدن
صورت متلف باید بدل آن را بدهد (.نجفی اسفاد)119 ،1773 ،
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نتیجه
با توجه به بررسی ابیاد مختلف موضوع و بررسی شقوق گوناگون تلف مال مرهونده اعدم از تلدف
جزیی و کلی و تلف واقیی و حکمی و همچنین تمایز بین حکم تلف با اتالف می تدوان در مقدام
نتیجه موارد ذیل را بیان کرد:
 نظر به اینکه عقد رهن در زمرۀ عقود تبیی است و فرع بر یک رابطۀ دینی برای تضدمین و
توآیخ آن به نفع طلبکار ایجاد می گردد با فرض تلف مال مرهون ،اصل حخ دیندی مدرتهن
منتفی نمی گردد و به هر حال رابطۀ دینی مبنایی به قوت خود بداقی اسدت و طلبکدار مدی
تواند طلب خود را بر مبنای سند ذمه ای وصول نماید .بر مبنای آنچه از حیت تفاوت نحوۀ
اجرای اسناد ذمه و اسناد رهنی بر پایۀ مقررات آیین نامۀ اجرای اسناد رسمی مصوب 1773
گفته شد بدون تردید اجرای اسناد ذمه به وییه در مرحلۀ شناسایی و توقیف امدوال مددیون
دشوار است در حالی که در اسناد رهنی با توجه به اینکه حخ مرتهن بده مدال خاصدی تلدخ
یافته این دشواری منتفی است با این وصف تلف مال مرهون ،جز در مورد اسدتثنایی مقدرر
در مادۀ  103قانون دریایی ،اصل حخ مرتهن را منتفی نمی گرداندد و طلبکدار مدی تواندد از
محل سایر اموال بدهکار طلب خود را به حیطۀ وصول در آورد.
 وضییت اتالف مال مرهون با تلف آن متفاوت است  .به موجب مادۀ  391قدانون مددنی در
فرض اتالفِ رهینه ،متلف مکلف است طبخ قاعدۀ اتالف ،بدل مال مرهون را بدهد و بددل
مال تالف خود بخود و قهرا ،جایگزین مال مرهون ِ تلف شده مدی گدردد در حدالی کده در
فرض تلف این وضییت مصداق ندارد و مرتهن باید مطابخ سند ذمه طلدب خدور از سدایر
اموال بدکار وصول کند البته در فرض تملک مال مرهون از سوی دسدتگاههای اجرایدی بده
نظر می رسد در صورتی که دستگاه اجرایی تملک کننده مال میوضی را در قبال تملک مال
مرهون به مالک بدهد بتوان با توجه به مالک مادۀ  391ق.م مال میوض را جدایگزین مدال
رهنیِ تملک شده دانست که خود بخود در رهن مرتهن قرار می گیرد.
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