
 بررسی معامالت معارض با اسناد 
رهنی بانکی در رویه قضایی

مولفان:
دکتر علیرضا مشهدي زاده- عضو هیات علمی دانشگاه

 غالمرضا عباسي- وکیل پایه یک دادگستری

انتشارات چتر دانش

1396



فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.

: مشهدی زاده، علیرضا،   ۱۳۵۹ -     سرشناسه   
: ایران. قوانین و احکام   عنوان قراردادی  
 .Iran. Laws, etc   

: بررسی معامالت معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی/   عنوان و نام پدیدآور  
   مولفان علیرضا مشهدی زاده، غالمرضا عباسی. 

: تهران: چتر دانش،   ۱۳۹۶.     مشخصات نشر  
:   ۱۷۹ ص.  ؛   ۱4/۵×2۱/۵ س م.     مشخصات ظاهری  

  ۹۷8-۶00-4۱0-۱42-4    : :  شابک   
: فیپا   وضعیت فهرست نویسی  

: کتابنامه: ص. ۱۷4 - ۱۷۹؛همچنین به صورت زیرنویس.   یادداشت   
:   معامالت معارض -- قوانین و مقررات -- ایران   موضوع   

 :  موضوع   
 Conflicting transactions -- Law and legislation -- Iran*                    

: معامالت -- قوانین و مقررات -- ایران   موضوع   
 Transactions -- Law and legislation -- Iran* :  موضوع   

: رویه  قضایی -- ایران   موضوع   
 Jurisprudence -- Iran :  موضوع   
: عباسی، غالمرضا،   ۱۳۵۶ -     شناسه افزوده  
  KMH8۵8  /۱۳۹۶ 4ب۵م         :  رده بندی کنگره  

  ۳4۶/۵۵02      :  رده بندی دیویی  
 شماره کتابشناسی ملی  : 4۷۷۶۷۱8 

: بررسی معامالت معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی نام کتاب   
: چتر دانش ناشر  

: دکتر علیرضا مشهدي زاده- غالمرضا عباسي مولفان  
: اول- ۱۳۹۶ نوبت و سال چاپ 

۱000 : شمارگان   
۹۷8-۶00-4۱0-۱42-4 : شابک   

: ۱0000 تومان قیمت  



از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین 
انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی 
خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مقام مؤسسه ای  در  مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشر



مقدمه������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
10���������������������������� بخش�اول:�کليات�و�ماهيت�حقوقي�وثيقه
فصل اول:  مفاهیم و اقسام سند������������������������������������������������������������ 10
۱0 ...................................................................................................... مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: تعاریف......................................................................................................... ۱0
۱0 ........................................................................................................ بند۱: مبایعه نامه 
بند2: وثایق.................................................................................................................... ۱۱
بند۳: رهن...................................................................................................................... ۱۳
بند4: تمییز عقد رهن و وثیقه در عقود بانکي....................................................... ۱4
بند ۵: اسناد تضمینی.................................................................................................. ۱۶
۱۷ .......................................................................................... گفتار دوم: مفاهیم مرتبط
بند۱: معامله معارض.................................................................................................... ۱۷
۱8 ..................................................................................... بند2: امالک توثیقی )رهني(
مبحث دوم: اقسام سند )از منظر اجراء(.................................................................. ۱۹
گفتار اول: سند رسمی ............................................................................................... ۱۹
2۱ ........................................................................................ بند۱: سند رسمی »رهنی«
بند2: سند رسمي »تخصیص تسهیالت«................................................................ 22
2۳ ...................................................................................... بند۳: سند رسمی » ذمه ای«
2۳ ................................................................................................. گفتار دوم: سند عادی
24 ...................................................................... بند۱: سند عادي در حکم الزم االجرا
بند2: اسناد تجاری....................................................................................................... 2۶
فصل دوم: انواع وثايق بانکي و ماهیت آنها ���������������������������������������� 28
مبحث اول: انواع وثائق و تضمینات بانکی............................................................... 28
گفتار اول: وثائق منقول............................................................................................... ۳0

فهرست



گفتار دوم: وثائق غیرمنقول........................................................................................ ۳۱
۳۶ ....................................................................................... گفتار سوم: اسناد تضمیني 
مبحث دوم: ماهیت حقوقی وثایق بانکی................................................................. ۳۷
38��������������������������������������������������� گفتار�اول:�وثیقه�بودن »اسناد�تخصیص�تسهیالت«�
40 ..................................................................... بند۱: تفاوت وثایق بانکي از بیع شرط
بند2: تفاوت وثایق بانکي از وکالت درتملک........................................................... 4۳
4۳ .................. گفتار دوم: لزوم ثبت معامالت وثیقه ای مربوط به اموال غیرمنقول
بخــش�دوم:�انــواع�معاملــه�معــارض�بــا�اســناد�رهنــي�و�ضمانــت�
اجراي�آنها�در�رويه�قضايي�����������������������������������������������47
فصل اول: انواع معامله معارض و آثار آن��������������������������������������������� 47
مبحث اول: انواع معامله معارض................................................................................ 4۷
گفتار اول: انواع معامله معارض به اعتبار اسناد...................................................... 4۷
4۷ ............................................................................. بند۱:  تعارض مفاد دو سند عادی
بند2: تعارض مفاد دو سندرسمی ............................................................................ ۵0

بنــد۳: تعــارض مفــاد ســند رســمی  بــا ســند عــادی )از حیــث تقــدم و تاخــر 
۵4 ............................................................................................................................. زماني(
۵۷ .............................................. گفتار دوم: انواع معامله معارض به اعتبار سایر ادله
۵8 ................................................................ بند۱: تعارض مفاد سند با شهادت شهود
۶2 .................................................................... بند2: تعارض مفاد سند بر مبناي اقرار
۶۳ ................................................................... بند۳: تعارض مفاد سند بر مبناي اماره
۶4 ............................................................... بند4: تعارض مفاد سند بر مبناي سوگند
مبحث دوم: آثار معامله معارض با اسناد رهنی بانکی........................................... ۶۵
گفتار اول: آثارمعامله معارض نسبت به انتقال گیرنده........................................... ۶۵
گفتار دوم: آثار معامله معارض نسبت به انتقال دهنده.......................................... ۶۷
گفتار سوم: آثارمعامله معارض نسبت به بانک........................................................ ۶8



70 ���������������������� فصل دوم: ضمانت اجراي معامله معارض و رويه قضايی
مبحث اول: ضمانت اجراي معامله معارض.............................................................. ۷0
گفتار اول: ضمانت اجرای حقوقی............................................................................. ۷0
۷0 ............................................................................................................. بند۱: عدم نفوذ
بند2: بطالن................................................................................................................... ۷4
بند۳: غیر قابل استناد بودن....................................................................................... ۷۵
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری............................................................................. ۷۷
بند۱: ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسنادوامالک............................................................... ۷8
بند 2: کالهبرداری....................................................................................................... 8۱
84 ............................................................................................. مبحث دوم: رویه قضایی
84 ................................................ گفتار اول: اولویت حق بانک مرتهن یا منتقل الیه
بنــد ۱: ارجــح دانســتن حــق منتقــل الیــه داراي بیــع نامــه مقــدم )حکــم بــه 
بطالن قرارداد رهني بانک(......................................................................................... 84
بند 2: ارجح دانستن سند رهني بانک..................................................................... ۹۵
۱0۱ .................................................................. گفتار دوم: نقد و بررسی رویه قضایی 
ضمايم: رويه قضايی������������������������������������������������������������������������������ 110
فهرست منابع و مآخذ������������������������������������������������������������������������� 174



عالئم اختصاری

آ�د��م

ق�ث

ق�ت

ق�م�ا

ق��ا

ق��ا��ا��م

ق��ا��ح

ق��آ��د��م

ق��ا��م��ح

ق��م

هـ��ش

هـ��ق

آيین�دادرسي�مدني�

قانون�ثبت

قانون�تجارت

قانون�مجازات�اسالمی

قانون�اساسي�

قانون�اجراي�احكام�مدني�

قانون�امور�حسبي�

قانون�آيین�دادرسي�مدني�

قانون�اصول�محاكمات�حقوقي�

قانون�مدني�

هجري�شمسي�

هجري�قمري



نشر چتر دانش/بررسی معامالت معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی 8

مقدمه
از  اطمينان  منظور  به  و  تسهيالت  اعطاي  مقام  در  قوانين  اساس  بر  بانك ها 
بازپرداخت وجوه واريزي غالبا اموال )منقول يا غير منقول( مشتريان و يا اشخاص 
در  منتها  )رهن( مي گيرند.  وثيقه  به موجب سند رسمي در  را  )راهنين(  ثالث 
برخي موارد در هنگام وصول مال مرهونه به دليل عدم پرداخت اقساط، مالحظه 
مي گردد وثيقه گذار قبل از تنظيم سند رهني، مورد وثيقه را به بيع عادي به 
خريدار منتقل نموده و سپس بدون اعالم موضوع، همان مال را در رهن بانك 
قرار داده است كه اين امر منجر به تعارض حقوق مالكانه خريدار از يك سو و 
حق عيني تبعي بانك نسبت به عين مرهونه از سوي ديگر مي گردد. هرچند در 

بسياری از موارد معامالت عادی مقدم صوری و مزورانه می باشند.
در خصوص وضعيت حقوقی تعارض فی مابين سند رسمی رهنی و بيع عادی، 
از  بعضي  نمی شود.  ديده  قانونگذار  سكوت  به  توجه  با  مشخصی  قضايی  رويه 
محاكم با احراز بيع عادي مقدم، حكم به بطالن اسناد رهني بانك و بالتبع فك 
امر موجب تزلزل و بي اعتباري اسناد  از مورد وثيقه مي نمايند كه همين  رهن 
رسمي كه نزد قانون گذار داراي اعتبار بااليی است مي گردد و نتيجتا باعث ضرر 
بانك ها و سو استفاده تسهيالت گيرندگان شده است. از طرفي ديگر برخي از 
محاكم - به حق- با ارجح دانستن اسناد رسمي مؤخر الصدور نسبت به اسناد 
اعتبار سند رسمي )رهني( مي نمايد كه  و  بقاء  به  عادي تنظيمي مقّدم، حكم 
اين امر منجر به ورود ضرر و زيان جبران ناپذير به خريدار مقدم با حسن نيت 
مي شود كه بدون اذن و اطالع او، نسبت ترهين مبيع اقدام شده و مورد معامله 

مشمول حق عيني شخص ثالث )بانك( قرار گرفته است.
 اين تفاوت رويه ها در محاكم قضايي موجب عدم قابليت مشخص براي احقاق 
حق بانك ها در مقام پاسخگويي به اين دادخواست ها مي باشد چه اين كه بانك ها 
انعقاد قرارداد رهني تمامي استعالمات قانوني را اخذ مي نمايند ولي  در زمان 
با توجه به عدم ثبت معامالت عادي اطالعي از آن ندارند كه از اين حيث نيز 
حرجي بر بانك ها )با توجه به عدم ثبت معامالت عادی( وجود ندارد، لذا كتاب 
حاضر باتوجه به معضالت ناشی از تشتت آرا و با توجه به تصويب ماده 62 قانون 



۹ مقدمه

احكام دائمی برنامه های توسعه ای كشور مصوب 1395 و با تحليلی جديد جهت 
حل تعارضات در احكام محاكم و با هدف بيان راه حل حقوقی عادالنه و منصفانه 

جهت اعتبار بخشيدن به اسناد رسمی در اين قبيل دعاوي نگاشته شده است.
با توجه به جميع مطالب ابرازی، بررسی حقوقی تعارض اين معامالت در رويه 
قضايی يك ضرورت به نظر می رسيد زيرا عدم وجود رويه ای واحد در خصوص 
اين موضوع يكی از معضالت دعاوی بانكی و محملی برای سوء استفاده ی افراد 
سود جو در عدم پرداخت ديون بانكی است، لذا اين عدم شفاقيت انگيزه نگارش 
كتاب فعلی شده است .الزم است از زحمات آقای فرزاد دانشور مديريت محترم 
انتشارات چتر دانش كه در راستای غنای ادبيات حقوقی ايران تالش شايانی را 
می نمايند و اقدام به انتشار كتب فاخر در عرصه جامعه حقوقی می نمايد، كمال 

تشكر و قدردانی شود.
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بخش اول:
کليات و ماهيت حقوقي وثيقه

در اين بخش ابتدا به بيان كليات، »مفاهيم و اقسام سند« پرداخته و سپس 
»انواع وثايق بانكي و ماهيت آن ها« مورد بررسي قرار مي گيرد. لذابخش حاضر را 
به دو فصل جداگانه تقسيم نموده كه در هر يك از آنها و در گفتارهاي مجزا به 

بيان هر يك از موضوعات فوق پرداخته مي شود. 

فصل اول: 
 مفاهيم واقسام سند

به منظور آشنايی بيشتر با اصطالحات حقوقی و بانكی به كار رفته در معامالت 
معارض وثيقه گذاران بر روی امالک رهني، ابتدا به بيان مفاهيم می پردازيم. لذا 
»مفاهيم  »تعاريف« و  را در دو گفتار  اين مطالب، مفاهيم  بهتر  با هدف درک 

مرتبط« و بندهاي مربوطه به طور جداگانه مورد بررسی قرار مي دهيم. 

مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: تعاريف

در اين گفتار اصطالحات مبايعه نامه، وثيقه، رهن، تميز عقد رهن و وثيقه در 
عقود بانكي و نيز اسناد تضميني مورد بررسی و توضيح قرار می گيرند.

بند1: مبايعه نامه 
ليكن  ندارد  وجود  »مبايعنامه«  نام  به  مركبي  واژه  حقوقي  لغت  فرهنگ  در 
مبايعنامه در دفاتر اسناد رسمي، مشاورين امالک و در ميان عامه مردم مورد 

است. استفاده 
مبايعنامه از دو كلمه »مبايعه« و »نامه« تركيب شده است. »بيع« در اصطالح 
فارسي به قراردادي اطالق مي شود كه طبق آن مالي به ديگري فروخته مي شود 
و »نامه« در اصطالح فارسي به ورقه  اي كه بر روي آن مطلبي، خطاب به كسي 



۱۱ بخش اول: کليات و ماهيت حقوقي وثيقه

به صورت مكتوب نوشته شود، گفته مي شود. مبايعنامه در فرهنگ لغت دهخدا 
به معني خريد و فروش كردن آمده است.

است  عبارت  »بيع  مي دارد:  مقرر  بيع  تعريف  در   238 ماده  در  مدني  قانون 
از تمليك عين به عوض معلوم«. در مبحث خريد و فروش نيز موضوع معامله 
مي تواند مال منقول يا غير منقول باشد كه خريدار و فروشنده در پرتوي اصل 
»حاكميت اراده« و »آزادي قراردادها« به عنوان متعاملين مبادرت به انعقاد عقد 
بيع مي كنند؛ بدين شرح كه فروشنده مال معيني را با اوصاف مشخصي معلوم 
مي كند و پس از تعيين ثمن )قيمت قراردادي( و توافق كامل خريدار بر آن و 
ساير شرايط از قبيل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحويل مبيع و حسب مورد انتقال 

سند رسمي و ... مبادرت به بيع مي كند.
آينده،  احتمالي  اختالفات  بروز  از  جلوگيري  و  معامله  اثبات  براي  متعاملين 
مبايعنامه  يا  و  بيع نامه  آن  به  كه  مي آورند  در  مكتوب  بصورت  را  بيع  عمدتاً 
ليكن  داشته،  را  معامله  انعقاد  قصد  طرفين  آن  در  كه  قولنامه1  با  و  مي گويند 
انجام معامله با شرايط  تعهد به  انجام امر صرفاً  به دليل فراهم نبودن مقدمات 
مشخص، در مهلت معين مي نمايند )وعده انجام بيع در آينده( متفاوت مي باشد؛ 
هر چند كه در برخی از محاكم قولنامه را در حكم مبايعنامه تلقي و همچون 

مي نمايند. صادر  آن  پيرامون  مقتضي  حكم  مبايعنامه 

بند2: وثايق
وثايق جمع مكسر وثيقه بوده و اموالی )منقول و يا غير منقول( هستند كه 
مشتری يا وثيقه گذار به منظور تضمين و تأمين تعهدات خود يا ديگری در قبال 
بانك، آن اموال را درگرو بانك قرار می دهد و شامل اموال غير منقول، منقول، 
ديگري  مال  گونه  هر  و  مدت  كوتاه  و  مدت  بلند  گذاري  سرمايه  سپرده های 

می شود. 
وثيقه در لغت به معنای محكم و استوار آمده است2 و در معنای اصطالحی 
۱- »قولنامه نوشتهای است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و 
یا عقدی را در آینده منعقد کند. آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد«ر.ک: محمد جعفر جعفری  لنگرودی، 

دانشنامه حقوقی، جلد ۵، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، ۱۳۷۵، ص ۱0۱.
2- محمد بن یعقوب فیروز آبادی، القانوس المحیط، ج 4 بیروت، دار احیاء التراث تاعربی، ۱۹۹۱ میالدی ص 4۱۶
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علی رغم استعمال فراوان كلمه وثيقه در قوانين و مقررات، قانونگذار تعريفی از آن 
بيان نكرده است. دكترين حقوقی در خصوص وثيقه بيان می دارد: 

»وثيقه اصطالحاً در معانی ذيل به كار رفته است: 
تحت  وام گيرنده،  كه  منقول(  غير  يا  )منقول  است  مالی  اصطالح،  در  الف- 
يكی از صور قانونی )از قبيل رهن يا معامله با حق استرداد( آن را نزد وام دهنده 
می گذارد و وام می ستاند كه اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد، وام گيرنده بتواند 

از محل فروش آن، طلب خود را كاًل و يا بعضاً وصول كند. 
اين صورت  ب- مالی كه برای تضمين حسن اجرای تعهد داده می شود. در 
دين بالفعل و محقق وجود ندارد.«1 همچنين در جای ديگر آمده است: »در زمان 
با حق استرداد  يا معامله  ما وثيقه مالی است كه وام گيرنده زير عنوان رهن و 
به وام دهنده می سپارد )به اقباض و يا به صرف تنظيم سند رسمی( تا اگر در 
موعد مقرر بدهی را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال برابر مقررات 
طلب خود را وصول كند. نيز وثيقه مالی است كه برای تضمين حسن اجرای 
تعهدی معين سپرده می شود. در اين مورد زمان سپردن وثيقه، دين وجود ندارد 
به عكس مورد مذكور فوق. مانند كسی كه شغل انبار داری را می پذيرد و وثيقه 
می سپارد تا اگر كسری انبار مشاهده شود از محل وثيقه خسارت وصول گردد. 
وثائق در حقوق مدنی شامل رهن و معامالت با حق استرداد، ضمان عقدی و 

است.« كفالت 
در اصطالح بازرگانی و عرف بانكداری امروز نيز وثيقه به معنای اسناد و مدارک 
و اموال و حقوقی كه برای حصول اطمينان از استحكام معامله و حسن ايفای 
تعهدات و نتيجتاً كاهش خطر ناشی از عدم استرداد تسهيالت اعطايی، از متعهد 
آن  وثيقه هر  بانكی،  از ديدگاه حقوق  بنابراين  است.  تعبير شده  اخذ می شود، 
چيزی است كه بانك پرداخت كننده تسهيالت را، به انجام معامله و اجرای تعهد 
و استرداد اصل، سود مورد انتظار و خسارات احتمالی از جانب تسهيالت گيرنده 

مطمئن و اميدوار می سازد. 
بنابراين می توان جوهر اصلی و معنای واقعی وثيقه را كه همانا وسيله ای برای 

۱- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم )تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶(، ص ۷۳۵.



۱۳ بخش اول: کليات و ماهيت حقوقي وثيقه

ايجاد اطمينان و استحكام تعهدات می باشد، در آنها به وضوح مشاهده كرد. 
همچنين شايان ذكر است معامالت وثيقه ای از سوی طرفين الزم است؛ »زيرا 
در قانون اصالح ماده 34 اصالحی سال 1386 معامالت شرطی و رهنی در يك 
سياق ذكر شده و همه تابع يك حكمند و عبارت ماده طوری است كه نمی توان 
است  جايز  مرتهن  طرف  از  مدنی  قانون   787 ماده  دستور  طبق  رهن  گفت: 
ولی معامالت شرطی طبق ماده 219 قانون مدنی نسبت به طرفين الزم است. 
بنابراين كلمه »می تواند« در ماه 34 قانون ثبت به معنی اين است كه بستانكار 
از مورد  حق دارد صدور اجراييه را بخواهد نه اين كه حق دارد با چشم پوشی 
وثيقه )كه همان به هم زدن معامله با حق استرداد به تعبير ماده 787 قانون 
مدنی می باشد( طلب خود را بر ذمه مديون تحميل و در نتيجه سند طلب خود 
را به صورت يك سند ذمه ای درآورد و مال و دارايی و آزادی مديون را تهديد 
كند )در مورد سند ذمه ای توقيف مديون جايز است( زيرا اين همان وضعی بود 
كه برای اجتناب از آن، ماده 33 و قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
ماده 787  ناسخ  ثبت در حد خود  قانون  مواد  ترتيب  اين  به  است.  وضع شده 

قانون مدنی است.«

بند3: رهن
 رهن از نظر لغوي به معناي ثبات و دوام می باشد و در اصطالح عقدي است 
كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه نزد دائن )طلبكار( مي گذارد تا در 

صورت عدم ايفاي تعهدات طلبكار بتواند از آن، دين خود را وصول كند. 
رهن از جمله عقود معين است كه مقررات آن در قانون مدني بيان شده است. 
مديون،  آن،  موجب  به  كه  است  عقدي  »رهن  مدني:  قانون  ماده 771  مطابق 
مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن 
مي گويند«. مواد 773 و 774 هم مي گويد: مال مرهون بايد عين معين و قابل 
نقل و انتقال قانوني باشد. بنابراين رهن دين و منفعت يا مالي كه قابل نقل و 
از ماده  باطل است. همچنين مستفاد  قانوني نيست مانند عين موقوفه،  انتقال 

772 قانون مذكور، مال مرهون بايد قابل قبض و اقباض باشد.
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رهن از جمله عقودي است كه اثر آن از حيث لزوم يا جواز نسبت به متعاقدين 
تفاوت دارد بدين توضيح كه مديون مادام كه دين خود را تأديه نكرده يا بنحوي 
را  بر هم زند و مورد رهن  را  ننموده نمي تواند عقد  برائت ذمه حاصل  انحاء  از 
مسترد دارد و از اين لحاظ عقد رهن نسبت به او الزم است ولي مرتهن كه نسبت 
به مال مورد رهن حق عيني دارد مي تواند از حق رجحان خود در عين مرهونه 
صرف نظر نموده و يا به اصطالح حقوقي از اين حق اعراض كند و با اعراض از 
رهن، استيفاء طلب خود را مانند اسناد ذمه از اموال مديون بخواهد و عقد رهن 

نسبت به او جايز است.
هم  قطعي  معامالت  عداد  در  و  نيست  مملك  عقود  از  رهن  عقد  همچنين 
محسوب نمي شود و برابر تعريف قانون مدني كه در سطور بااليي بدان اشاره شد، 
رهن عبارت از عقدي است كه به موجب آن مديون عين مال خود را نزد داين 
استيفاء  براي  بتواند  بستانكار  ننمايد  تأديه  را  اگر دين خود  تا  وثيقه مي گذارد 
طلب خود از عين مورد وثيقه استفاده كند و از اين حيث در رديف معامالت با 

حق استرداد و معامالت استقراضي محسوب مي گردد.

بند4: تمییز عقد رهن و وثیقه در عقود بانکي
سؤالی كه ابتدائاً به ذهن می رسداين است كه آيا وثيقه، نهادی غير از رهن 
است و يا هر دو كاماًل از هر جهت مشابه هستند؟ جايگاه قانونی وثيقه كجاست 

و اساساً چه تفاوتی بين اين دو نهاد وجود دارد؟
علی رغم آنكه ماده 771 قانون مدنی واژه وثيقه را به گونه ای به كار برده است 
كه گويی وثيقه و رهن هر دو واژه ای يكسان و مشابه است، اما بايد ذكر كرد كه 
وثيقه معنای عامی نسبت به رهن داشته و شامل رهن، معامله با حق استرداد، 

ضمان عقدی و كفالت نيز می شود.
كه  می شود  تقسيم  عينی  و  شخصی  گروه  دو  به  وثيقه  كلی  طور  به   
از  و  شده  ضميمه  اصلی  بدهكار  ذمه  به  بيگانه ای  ذمه  شخصی،  وثيقه  در 
به  رجوع  دركنار  می تواند  طلبكار  لذا  می كند.  تضمين  را  آن  طريق  اين 
تضامن.  شرط  به  ضمانت  مانند  كند.  رجوع  نيز  ضامن  به  اصلی،   بدهكار 




