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و دستگاه قضا به رغم اينكه بحـث از ايـن موضـوع كـه آيـا.ي تبديل شده استيجدي مردم
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 مقدمه
و حتي دادگاههاي ما هنگام رويارويي بـا قـرارداد فـروش از ديرباز نزد فقيهان، حقوقدانان

كه آيا اساساً فروش مال مرهونه از سـوي  مال مرهونه تنها اين پرسش بنيادين مطرح بوده است

ـ  وا حـق مـرتهن دارد يـا خيـر؟ راهن منافـاتي ب  پرسـشي كـه منـشأ اختالفـات فـراوان شـده

و محاكم پديد آورده استصف بندي :هايي را در ميان فقهاء، حقوقدانان

ص( گروهي از فقهـاء اماميـه-1 ص 1411؛ انـصاري،83شـهيد ثـاني، بـي تـا، ، 1421؛ ميـرزاي نـائيني، 184،

ص؛ حسيني عاملي، 327ص ص 1409؛ محقـق حلـي، 115بي تا، ص 1371؛ ميـرزاي قمـي، 336، ؛ موسـوي خمينـي، 450،

ص 1368 ص 1380عبده بروجردي،(و حقوقدانان)386، و صفيان، 363، ص 1386؛ محمدي ؛ حـائري شـاه بـاغ، 287،

ص 1382 كه در تعـارض بـا راي14رأي شعبه( همچنين برخي دادگاهها)695،  ديوان عالي كشور

طي راي وحدت رويه شماره21 شعبه و20/8/76 به تاريخ 620 ديوانعالي كشور  مورد تائيـد

 معتقدند فروش مال مرهونه منافي حق1)ابرام هيات عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفته است

و راهن بدون اجازه مرتهن حق انجام اينگونه تـصرفات را كـه باعـث زوال نـدارد مرتهن بوده

.شودمالكيت مي

ص1371حكيم،( ديگر از فقهاءاي عده-2 ص 1412؛ خوئي، 387، ص 1366امـامي،(و حقوقدانان)211، ،

ص 1364؛ كاتوزيان، 369 ص 1382، جعفري لنگـرودي، 582، ،404(
راي( همچنين برخي ديگـر از دادگاههـا2

كه در تعارض بـا راي شـعبه21شعبه  رام ديـوان عـالي كـشور مـورد ابـ14 ديوان عالي كشور

20/8/76به تـاريخ 620قضات هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 

و در برابر3)قرار نگرفته است كه چون حق مرتهن بر عين مرهونه يك حق عيني بوده  معتقدند

و شخص ثالث ايـن تـوان را نـدارد كـه و هيچ قرارداد بعدي ميان راهن همه قابل استناد است

و مقدم مرتهن بر مال مرهونه را از بـين ببـرد لـذا فـروش مـال مرهونـه اساسـاً حقوق مكتس  به

4.منافاتي با حق مرتهن ندارد

به هنگام مواجهه با بنياديناما بايد دانست پرسش قـرارداد وجـود دارد كـه اين ديگري نيز

مي  و حقوقدانان مـورد غفلـتبه نظر و جزئيات آن از سوي بيشتر فقهاء  واقـع شـده رسد ابعاد

و تحليل شود مـي نكته. است كه چنانچه درست تبيين ازيتوانـد گـره گـشاي بخـش اي  وسـيع

ع.1 و آراي هيات عمومي ديوان .434،ص76،1378الي كشورسال مذاكرات

در.2 و دكتر لنگرودي برآنند كه راهن در صورتي مي تواند مال مرهونه را بفروشد كه البته الزم به ذكر است كه مرحوم امامي

و حفظ حقوق مرتهن بفروشد .قرارداد خويش به حق مرتهن تصريح كند؛ به اصطالح آن را با قيد

دي.3 و آراي هيات عمومي .،همانوان عالي كشورمذاكرات

 قانون قـديم آئـين دادرسـي مـدني 264هر چند استاد كاتوزيان، با وجود اعتقاد نظري به نظريه جواز، با استناد به مفاد ماده.4

و شـهرت 229، مفاد ماده)18/10/51اصالحي مورخ( مكرر قانون ثبت34، لحن ماده 1318مصوب سال  قانون امور حـسبي

ص 1364(اند سرانجام نظريه عدم جواز بيع مال مرهونه را ترجيح دادهميان فقهاءاماميه ،584.(
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و دستگاه قضا و اجتمـاعي مناسـب شدهييمشكالت مردم و پيامدهاي اقتـصادي و دستاوردها

آن.بدنبال بياورد كه قرارداد فروش مال مرهونه را با فرض قبول تنـافيا پرسش مورد نظر ست

آيـا بايـد معتقـد بـه بطـالن چنـين؟اري آن با حق مرتهن، چگونه بايـد تحليـل كـردو ناسازگ 

به جهت برخورد با حقـوق اشـخاص ثالـث غيـر نافـذ  قراردادي بود يا ادعا كرد قرارداد مزبور

است؟ در صورت اخير آيا مي توان گفت عدم نفوذ در اين فرض بـه معنـاي مرسـوم خـود در 

و   بيشتر به مفهوم عدم قابليت استناد نزديك است؟معامالت فضولي بكار نرفته

كه بيشتر فقيهان به نظر برسد؛ آنطور ص(ممكن است پاسخ ساده ؛ انـصاري،83شهيد ثاني، بـي تـا،

ص 1411 ص 1421؛ ميرزاي نائيني،84، ص؛ حسيني عاملي، 327، ص 1409؛ محقق حلي، 115بي تا، ؛ ميرزاي قمـي، 336،

ص 1371 ــ450، ص 1368ي،؛ موســوي خمين ص 1366امــامي،(و حقوقــدانان) 386؛ ، 1380؛ عبــده بروجــردي، 370،

ص 1382، حائري شاهباغ، 363ص ص 1364؛ كاتوزيان، 695، و در رأي وحـدت بـه اجمـال گفتـه) 584، انـد

و بـدون20/8/76 به تاريخ 620رويه شماره   هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز به نحو كلـي

و احكام موضوع آمده است، چنين معاملهو و تبيين آثار اي موقـوف بـه اجـازه رود در جزئيات

و به اصطالح غير نافذ است  و آثـار مختلـف.مرتهن بوده به عقيده نويسنده تأمل در اجزاء  ولي

و پرسش و دفاع از نظريـه عـدم نفـوذ بـه اين قرارداد ابهامها هاي فراوان را بر خواهد انگيخت

 كـه در بحـث از توجـه داشـت پيش از هر چيز بايد.ي مصطلح را دشوار خواهد ساخت معنا

و در واقع متزاحم در برابـر به ظاهر متعارض و دغدغه قرارداد فروش مال مرهونه دو مصلحت

به نظر مي و منطقاً ضروري كه تأمين هر دو عقالً : رسدمحاكم مطرح است

ك و با هـدف ايجـاد نخست اينكه حق مرتهن بر مال مرهونه ه با رعايت تمام شرايط قانوني

و اطمينان از وصول طلب مستقر و تجـاوز اشـخاص ديگـر بايـد است،شدهآرامش از تعـرض

و.بويژه راهن مصون بماند  و بدون دليـل منطقـي ديگر آنكه رهن مال از سوي راهن بي جهت

و  و حبس بيهوده اموال  بازمانـدن دارائـي او حقوقي موجب سلب يا تحديد آزادي تصرف وي

ن و تحقـق.دشواز گردش اقتصادي مي شود بايد در جهت تـامين بي گمان هر تحليلي كه ارائه

و دغدغه مهم باشد . اين دو مصلحت

مي ترين پرسش رسد مهمبه نظر مي به اين قرارداد را توان به شرح زير هاي قابل طرح راجع

:برشمرد

ميي) راهن( آيا هر يك از فروشنده-1 تواند ابطـال قـرارداد فـروش را از دادگـاها خريدار

كه حق دارد ابطال آن را از دادگاه تقاضا كند؟   بخواهد؟ يا فقط مرتهن است

و يـا بـدون-2 و فـك رهـن و تسويه دين  قرارداد فروش مال مرهونه با قيد تعهد به تأديه

چه تفاوتي با هم دارند؟  وجود چنين تعهدي از حيث امكان ابطال



 1390 تابستان،2 شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 284

كه دادگاه بنا به درخواست مرتهن حكم قطعـي بـه ابطـال قـرارداد فـروش-3  در صورتي

و اي قرارداد فـروش عـين مرهونـه را رد كنـد مرتهن طي نامه يا با ارسال اظهار نامهياو بدهد

و يا حتي شخص ثالثي كليه طلـب مـرتهن را پرداخـت نمايـد، قـرارداد سپس خريدار يا راهن

ميفروش منعقده ميان  چه وضعيت حقوقي پيدا و خريدار  كند؟راهن

و ابراء ديـن-4  آيا اعتقاد به بطالن قرارداد فروش مال مرهونه با وجود فك رهن يا اسقاط

و منطقي از سوي مرتهن فقط به دليل رد قبلي معامله و هدف مقـنن بوده، معقول وو با غرض

 سازگار است؟حتي قصد مشترك طرفين عقد رهن

و) راهن(ه در مورد خواسته خريدار مبني بر الزام فروشنده دادگا-5 سـپس بـه فـك رهـن

 تنظيم سند بنام او چه تصميمي بايد بگيرد؟ 

از) فروشنده( صدور حكم بر الزام راهن-6 و سـپس تنظـيم سـند كـداميك به فك رهـن

به خطر مي و عقلي را و اصول حقوقي و فشار موجب موازين  تسريع در اندازد؟ آيا همين الزام

به رهـن داده پرداخت طلب مرتهن نمي كه مال مورد بحث اساساً براي تضمين وصول آن شود

 شده است؟ 

كه مقصود از عدم نفوذ قرارداد فروش مـال-7 به پرسش هاي فوق نبايد گفت  آيا با توجه

م كه قرارداد و مرسوم آن نبوده بلكه منظور اينست زبور در مرهونه، عدم نفوذ به معناي مصطلح

به مال مرهونه است، غير قابل استناد است؟ و حق تقدم نسبت كه داراي حق عيني  برابر مرتهن

و نظر مشهور آنـان در ايـن و حقوقدانان در نوشتار حاضر ابتدا جايگاه موضوع نزد فقيهان

و با تكيه بـر مفهـوم بررسي شده باره  كه خالف نظر مشهور بوده و سپس نظر منتخب نويسنده

و خريـدار عد م قابليت استناد، در صدد اثبات صحت قرارداد فروش مال مرهونـه ميـان راهـن

.گرفته است مورد مطالعه قرار، برآمده

 جايگاه موضوع در فقه اماميه: اولگفتار
از همانطور به ذكر ممنوعيت فروش مال مرهونه كه در مقدمه گفته شد، بيشتر فقهيان صرفاً

و غير نافذ يا به اجازه مرتهن بسنده كرده سوي راهن اي از آنهـا اند ولـي عـده موقوف بودن آن

و بـه برخـي از جزئيـات مـسأله تـصريح  و تفصيل بيشتر به اين موضـوع پرداختـه  هم با دقت

ميدهكر و بررسي آنها  عالمه صاحب مفتاح الكرامه پس از بيان نظر:پردازيماند كه اينك به نقل

بر اينكه تـصرف راهـن در عـين مرهونـه باطـل نيـست بلكـه غيـر نافـذ در كتاب قواعد مبني

و تصريح مي1است،) موقوف( كند كـه صـاحب النهايـه، جـامع خود نيز همين نظر را برگزيده

، حسيني عـاملي(اند الكفايه نيز بر همين عقيده مسالك، الشرايع، غايه المرام، ايضاح النافع، الرياض، 

. فلو بادر احدهما بالتصرف لم يقع باطال بل موقوفا.1
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ص مي دقت در عبار.)116بي تا، وات اين فقيه نشان دهد كه نزد بيشتر فقهاء دعوي بر سر بطـالن

و آنان با مفهوم عدم قابليت اسـتناد انـس چنـدان نداشـته اسـت؛  1عدم نفوذ قرارداد بوده است

مي شهيد ثاني و بـه جزئيـات نمـي هم صرفاً تصريح  پـردازد كند كه اين قرارداد غير نافذ اسـت

ص،شهيد ثاني( رد يخ انصاريش.)83بي تا، نيز بخش اعظم بحـث خـود را در كتـاب مكاسـب بـه

كه ظهـور  و رواياتي و با تكيه بر عمومات، اجماع داليل طرفداران نظريه بطالن اختصاص داده

به عدم نفوذ عقد يا همان عقـد موقـوف  در منع از تصرف راهن بصورت استقاللي دارد معتقد

؛)184،ص 1411،شيخ انصاري( است
ب2 مي عالوه به نكاتي اشاره ازر اين شيخ كه بـه حـق حـاكي كند

و معـامالت فـضولي  به تفاوت مفهوم عدم نفوذ در بحث فروش مـال مرهونـه توجه دقيق وي

مي.است كه آيا مرتهن پس از رد قرارداد فروش تواند آن را اجازه وي پس از طرح اين پرسش

ميك اسند، تصريح :تكند در اين باره دو نظر قابل طرح

و نخست اينكه معناي رد معامله، صرف نظر نكردن از حق يا طلب از سوي مـرتهن اسـت

مي  تواند حق خود را ساقط كند وانگهي اين رد با رد معامله فضولي شـباهت مرتهن نيز هميشه

كه طبعـاً بـا اعـالم رد از  ندارد زيرا اجازه دهنده يا رد كننده در معامله فضولي طرف عقد است

مي سوي وي قر  به قرارداد فروش منعقده ميان راهـن ارداد باطل كه مرتهن نسبت شود در حالي

مي  به تعبير حقوقي ثالث تلقي لذا بـا وجـود رد قبلـي، اجـازه ممكـن. شودو خريدار، بيگانه يا

و قرارداد فروش مال مرهونه را از اين حيث نبايد تابع مقررات معامله فضولي دانست . است

چ مي نظر ديگر آنكه و مرتهن محقق و معتبر فقط با رضاي راهن وون ايجاب مؤثر در شود

واقع رضاي هر كدام جزيي از اركان ايجاب مزبور است لذا همانند رد مالك در معامله فضولي،

و نتيجتـاً قـرارداد منعقـده مـي  بي اعتباري ايجـاب ، 1411،شـيخ انـصاري(شـود رد مرتهن نيز باعث

جا.)189ص اي از فقهاء مبني بر اينكـه سـقوطيي ديگر اين فقيه تيزبين پس از ذكر نظر عده در

به هر وسيله ديگر، پس از اعالم رد معامله از سوي مرتهن،  حق مرتهن از طريق اسقاط، ابراء يا

و احياء آن نمـي شـود، تـصريح  و موجب تصحيح تأثيري در قرارداد فروش مال مرهونه ندارد

به مي ، همچنـين»الناس مسلطون علي اموالهم«و» اوفوا بالعقود«اي نظير عموم ادله كند با توجه

و طبعـاً و مزاحم اسـت به عنوان مانع كه دليل عدم نفوذ قرارداد برخورد با حق مرتهن  از آنجا

و مانع بايد سبب يا مقتضي تأثير خود را بگذارد ، لذا بايـد معتقـد3با از بين رفتن عنصر مزاحم

.لو باع احدهما بدون االذن توقف علي اجازه اآلخر.1

و االخبا.2 و هو االقوي للعمومات السليمه عن المخصص، الن معقد االجماع ر الظاهره في المنع عن التـصرف هو كونه موقوفاً

.هو االستقالل

 انه من جهه مزاحمه"و انما هو من جهه المانع فاذا زال اثر المقتضي؛ وي تعبير ديگري نيز از اين مطلب دارد كه چنين است.3

.حق المرتهن الذي هو اسبق فاذا زال المزاحم وجب تأثير السبب
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مي بود كه قر به حيات خود ادامه و ارداد فروش مال مرهونه در صورت سقوط حق مرتهن دهد

ص 1411 شيخ انصاري،(دشورد قبلي آن از سوي وي باعث بي اعتباري آن نمي ،190(.

به عدم پذيرش نظريه صاحب مقـابس االنـوار ميرزاي نائيني نيز پس از بحث مفصل راجع

و دفاع از نظريه عدم  مي كند كه هرگاه ذيحق اجازه دهد يا به هـر مبني بر بطالن نفوذ، تصريح

 شـود طريق نظير فك رهن يا ابراء دين از سوي مرتهن، مانع برطرف شـود، قـرارداد تنفيـذ مـي 

ص 1421،ميرزاي نائيني( ؛)330،
اما ايشان برخالف شيخ انصاري معتقد است اجازه پـس از اعـالم رد1

ر2از سوي مرتهن تأثيري ندارد  كه مي چرا ص 1421،ميـرزاي نـائيني(شودد موجب بطالن عقد ،333(،

كه آيا فك رهن، يا اسقاط حق يـا ابـراء ديـن از سـوي هر چند بطور دقيق مشخص نمي سازد

و مرتهن، كه امري مستقل از اجازه است،هم پـس از اعـالم رد تـأثيري در قـرارداد قبلـي دارد

اد دارد اساساً بيع مـال مرهونـه منافـاتي بـا مرحوم خوئي اعتق.شود يا خير؟ موجب نفوذ آن مي

آن،رهن ندارد بدليل اينكه اوالً  اجماع منقول مبني بر عدم جواز بيـع بـا فـرض قبـول حجيـت

و المرتهن ممنوعان من التصرف« حديث نبوي،ثانياً. وجود ندارد  و» الراهن هم از لحـاظ سـند

و شهرت هم موجب جبران ضعف  ،ثالثـاً. روايت نمـي شـود هم از لحاظ داللت ضعيف است

مفهوم رهن كه عبارت است از اينكه عين مالي وثيقه دين ديگري باشد نيز منافاتي با بيـع مـال

و متعلـق حـق ديگـري. مرهونه ندارد  كه مبيع آزاد نبوده مي توان در قرارداد شرط كرد كه چرا

و بايد فك شود  ط خواهـد مشتري خيـار تخلـف شـر بديهي است در صورت عدم فك،. است

و و مشتري مـي داشت توانـد از خيـار حتي اگر شرط هم نشده باشد، مبيع معيوب فرض شده

،( عيب استفاده كند  ص 1412خـويي  ايشان موضوع را در فرض تنافي نيز بررسي، با اين حال.)211،

به مفهوم قرارداد غيرقابل استناد همانند شـيخ انـصاري، اجـازه مـرت و البته بدون اشاره هن كرده

مي  اند، دليل عـدم تـأثير زيرا عالوه بر داليلي كه آن فقيه بزرگ گفته داند؛پس از رد را نيز مؤثر

به مورد متـيقن  و بديهي است اين دليل بايد اجازه پس از رد در معامله فضولي نيز اجماع است

و رد از سـوي مالـك بـه عنـوان يكـي از طـرفين عقـد اعـالم   كه همان فرضي است كه اجازه

و رد از سوي كـسي اعـالم مـي مي كه اجازه و شامل مورد بحث گـردد كـه شود، محدود گردد

.)219ص خويي،(نشود) مرتهن(مالك نيست 

و عـدم بررسي آراء اين دسته از فقهاء نشان مي سه نظريه بطالن، عدم نفوذ كه از ميان دهد

و قابليت استناد، نظريه نخست از سوي بيشتر فقها  به نظريه سوم نيز توجهي نـشده و ء رد شده

اي از آنهـا بـه درسـتي بـه مشهور، نظريه دوم يعني عدم نفوذ را برگزيده است؛ هر چنـد عـده

و از برخي قواعد اجـازه  و بيع مال مرهون توجه كرده تفاوت ميان عدم نفوذ در معامله فضولي

 
بل.1 . لو ارتفع المانع بفك الرهانه او ابراء المرتهن صح بيع الراهناذا اجاز من له الحقّ ينفذ التصرف،

ال تؤثر االجازه ثانياً.2 فبعد الرد .
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ل مرهون اجـازه مـرتهن را بـا وجـود رد اند؛ مثل اينكه در بيع ما در معامله فضولي عدول كرده

در هر حال اعتقاد به ايـن تفـاوت نـشان دهنـده آن اسـت كـه در تحليـل. اندقبلي مؤثر دانسته

و نقش اجازه مرتهن در آن، نبايد كامالً موضـوع را  وضعيت حقوقي قرارداد فروش مال مرهونه

. از منظر قواعد معامله فضولي مورد بررسي قرار داد

جايگاه بحث درحقوق موضوعه ايران: دومگفتار
 موضع حقوقدانان-الف

به مفاد ماده تواند در رهن تصرفي كند كـه راهن نمي«كه مقرر مي دارد.م.ق 793با توجه

بديهي است در بحث از قرارداد فروش مال مرهونه» منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن 

بخش عمده آراء حقوقدانان ناظر. هاي حقوقدانان از نظريه بطالن سراغي گرفت نبايد در نوشته 

،ولي پس از قبول تنـافي. است به سازگاري يا عدم سازگاري فروش مال مرهونه با حق مرتهن 

ص 1366امـامي،(انـد تقريباً همگي از نظريه عدم نفوذ دفـاع كـرده ص 1380؛ عبـده بروجـردي، 370، ؛ 363،

ص 1382حائري شاهباغ، ص 1364؛ كاتوزيـان، 101و 100، صـص 1349؛ جعفري لنگرودي، 695، نكتـه قابـل.)584،

كه در اين نوشته ها از نظريه عدم  اي البتـه عـده.شود؛ قابليت استناد، نشاني ديده نميتوجه اين

و معامله  از اين حقوقدانان همانند تعدادي از فقهاء به تفاوت ميان عدم نفوذ در بيع مال مرهونه

و آن را پذيرفته  و عدهفضولي توجه نشان داده و مـدعي اند اي نيز ايـن تفـاوت را انكـار كـرده

هراشده كه بيع مال مرهونه از كه اينك بـه بررسـي ند  جهت تابع مقررات معامله فضولي است

.پردازيماجمالي بخشي از آراء اين حقوقدانان مي

داند ولي بـا دكتر كاتوزيان با وجود اينكه از لحاظ نظري بيع مال مرهونه را منافي رهن نمي

و مـاده قانون امو229م سابق، ماده.د.آ.ق264تكيه بر برخي مواد قانوني نظير ماده  ر حسبي

همينطـور شـهرت ميـان فقهـاي اماميـه بيـع مـالو)18/10/51اصالحي( مكرر قانون ثبت 34

مي  ميمرهونه را غير نافذ و تصريح شـود، خـواه اي كه بدين ترتيب انجـام مـي معامله«كند داند

ص 1364كاتوزيـان،(»مطلق يا با قيد حق مرتهن باشد، در حكم فضولي است  ام.)584، امي نيز مرحوم

ميچه بيع مال مرهونه معتقد است اگر  گيرد، ولي چون مورد آن متعلـق از سوي مالك صورت

و در انتقال،  ص 1366امـامي،(حق او رعايت نشده، در حكـم فـضولي اسـت حق غير است ،370(.

و تصريح كرده اي عده اند كه هر وضعيتي كـه بـر يـك ديگر از حقوقدانان نيز اين نظر را تأييد

 غيرنافذ حاكم است عيناً بر بيع مال مرهون نيز به عنوان مصداقي از عقد غير نافـذ مترتـب عقد

و صفيان،(خواهد بود ص 1387محمدي ،274(.

استاد دكتر جعفري لنگرودي بيش از ديگران بـه تفـاوت ميـان احكـام عـدم نفـوذ در بيـع

به مفهو  و معامله فضولي توجه نشان داده، هر چند وي نيز ايم عدم قابليت استناداشـاره مرهونه
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مي) صلح-رهن(ايشان در بخشي از كتاب حقوق مدني. نكرده است از آثـار عقـد«گويد خود

كه هرگاه ذي  مي فضولي اين است شود حال اينكه در مورد عقد راهـن نفع آن را رد كند باطل

م  و عقد كه رد مرتهن تأثيري ندارد مي ماند ور به حال موقزبفضولي تحقيق اين است وف باقي

و رهينـه بـراي اداء ديـن مـرتهن بـه  به نحو ديگري از دين برائت حاصل كـرد و هرگاه راهن

به خود عقد فضولي راهن نافـذ مـي شـود؛ زيـرا بـراي فروش نرفت به محض فك رهن، خود

و روح مـاده  شـامل.م.ق793حفظ حق مرتهن، موقوف بودن عقد فضولي راهن كافي اسـت

نص.شودمياين مورد هم  و حديث برخالف اين نظر ديده نمييدر فقه هم ال"شود و ال ضرّر

ص 1349جعفري لنگرودي،(» مؤيد اين نظر است"ضرار دقـت در عبـارات ايـن حقوقـدان بـه.)105،

مي  وسوضوح روشن  صـرفاً ازد از نظر وي قرارداد فروش مال مرهونه بين طرفين معتبر اسـت

ً با مان كه هرگاه زائل در برابر مرتهن د، قرارداد بدون هيچگونه مـشكلي بـهشوعي مواجه است

مي دهد،  در. هر چند مرتهن اين قرارداد را قبالً رد كرده باشـد حيات خود ادامه ايـن نويـسنده

براي قرارداد فروش مال» عقد شبه فضولي«كتاب ديگر خود اين تفاوت را با بكارگيري عبارت 

و موارد مشابه آن،  ،1382، جعفـري لنگـرودي(نظير وصيت مازاد بر ثلـث، نـشان داده اسـت مرهونه

.)80ص

يي رويه قضا-ب
و فقهـاء آمـد، در محاكم نيز بخش عمده اختالفات، همانند آنچه در نوشته هاي حقوقدانان

كه آيا بيع مال مرهونه اساساً منافاتي با حق مرتهن دارد يا  به اين بحث است خيـر؟ جلـوه ناظر

 هيئـت عمـومي20/8/76 بـه تـاريخ620عمده اين اختالف نيز در رأي وحدت رويه شـماره 

به اين شرح ديده مي مطابق مـواد قـانون مـدني گرچـه رهـن موجـب«: شودديوان عالي كشور

به مال مرهونه حق عينـي شود،خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي  اما براي مرتهن نسبت

ا  ميو حق تقدم ميكيجاد و ند كه تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كنـد

به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهـد بـود،  معامالت مالك نسبت

بنا بر مراتب مذكور در جـايي. اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه 

و،ق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهـن دادهكه بعد از تحق   اقـدام در زمينـه فـروش

به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي اسـت كـه بـا انتقال سرقفلي مغازه مرهونه

و نافذ نيست،  و آراي هيئـت عمـومي ديـوان عـالي كـشور،(» .......حق مرتهن منافات داشته ، 1376مـذاكرات

به عدم نفوذ قـرارداد اشـاره شـده اسـت ولـي دقيقـاً.)434ص چه در قسمت اخير اين رأي اگر

و سنتي آنست يا مراد اين  كه مقصود قضات عدم نفوذ به معناي مرسوم سـتا مشخص نيست

و نافذ نيست؟  كه اين قرارداد در برابر مرتهن معتبر



 289 بطالن، عدم نفوذ يا عدم قابليت استناد« وضعيت حقوقي قرارداد فروش مال مرهونه

م ازيدر برابر اين دسته از آراء، آراء ديگر نيز ديده كه بطور صريح يـا ضـمني حـاكي شود

و1پذيرش نوعي صحت نسبي يا بطالن نسبي   قرارداد يا همان معتبر بودن قـرارداد ميـان راهـن

و كه به برخي از آنها اشاره مـييت قابل عدمخريدار مهـم:كنـيم استنادآن در برابر مرتهن است

كه در اين بخش قابل ذكر است، رأي اصراري هيئت   عمومي ديوان عالي كـشور، آن ترين رأيي

كه در آن چنـين آمـده4هم تقريباً پس از گذشت حدود  ماه از صدور رأي وحدت رويه است

به شرح دادخواست ابتدايي، خواهان عالوه بر الزام خوانـدگان بـه تنظـيم«: است كه به اين نظر

و مفـاد مبايعـه نامـ  به انجام شرايط  اسـفند28 بـه تـاريخه سند رسمي انتقال، الزام آنان را هم

به اين كـه بـه شـرح 1372 و با توجه و تحويل مبيع، مورد لحوق دعوا قرار داده است و تخليه

 ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي همه شرايط ضمن معامله، فروشنده پرداخت5بند

به منظور تنظيم سند رسمي انتقال تعهد و همچنين تهيه مدارك الزم را وكرو حقوقي ده اسـت

كه با رهن گذاردن ملك از بانـك  به مورد معامله ديني است نظر به اينكه از جمله ديون مربوط

و تعهـداتشدملي اصفهان به عنوان وام اخذ  ه، بنا بر اين مراتب، با لحاظ كيفيت طـرح دعـوا

گـاه داد6 شـعبه1375 بهمـن11 بـه تـاريخ 4212، دادنامه شـماره)تجديد نظر خواه(خوانده

و همچنـين الـزام  به فك رهن عمومي شهرستان اصفهان كه در عين حال متضمن الزام خوانده

به تنظيم سند رسمي انتقال مي  و مقـررات مـاده وي  قـانون793باشد، با رعايت حقوق مرتهن

و موازين قانوني تطبيق مـي و با اقتضاي مدارك پرونده و بـه اكثريـت مدني منافات ندارد كنـد

ميآراء تأي و الزام و آراي ديوان عالي كشور،(» شوديد ص 1377مشروح مذاكرات ،722(.

 دعـوي783و86/36/264 دادگاه عمومي حقوقي تهـران نيـز در پرونـده كالسـه36شعبه

و سـپس به فك رهن رفع بازداشـت هـاي صـورت گرفتـه به خواسته الزام خواندگان خواهان

و  28/12/86 بـه تـاريخ 1353و 1352 طي دادنامه شـماره تنظيم سند رسمي انتقال را پذيرفته

هر چند طبق پاسخ استعالم اداره ثبت، ملـك موضـوع دعـوي در رهـن«:چنين رأي داده است

و نسبت به سهم خوانده اول داراي پنج فقره بازداشـت مـي باشـد، امـا بـه  بانك صادرات بوده

مت1/12/72 قـرارداد بـه تـاريخ5موجب ماده   عهـد شـده اسـت پـس از تحويـل خوانـده اول

و آپارتمان و اداري از قبيـل شـهرداري به انجام كليـه تـشريفات ثبتـي هاي مورد معامله نسبت

و ترتيـب تنظـيم سـند رسـمي انتقـال را بدهـد كـه  و اخذ اسناد مالكيت اقـدام و غيره دارائي

ر  و حقوق اين قـرارداد و سوم نيز كليه حق ا بـه آقـاي خواهـان واگـذار خواندگان رديف دوم

و پرداخـت نموده و رفع بازداشت هـاي ملـك و اينكه فك رهن و با عنايت به تعهد مذكور اند

و قـراردادي عقـد بيـع  و لـوازم عرفـي و سپس تنظيم سند رسمي از آثار  بدهي اشخاص ثالث

و بطالن قرارداد مزبور در برابر مرتهن را بطالن.1 و خريدار را صحت نسبي  صحت قرارداد فروش مال مرهونه ميان راهن

.نسبي ناميديم
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به استناد مي و ،10،219،220 مـواد باشد بنابراين دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده

و 223، 222، 221 و ... قانون مدني به فك رهـن بانـك صـادرات حكم به الزام خواندگان ابتدا

و رفع پنج فقره بازداشت  و سپس بعـد از فـك رهـن هاي اشخاص ثالث با رعايت حقوق آنان

مي.... رفع بازداشت هاي مذكور تنظيم سند رسمي انتقال  .»...نمايدصادر

به شماره در پرونده  راهنـين در برابـر دادخواسـت تقـديمي از سـوي 84/1/1356اي ديگر

به خواسته ابطـال قولنامـه عـادي خريدار مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي، دادخواست تقابلي

به استناد ماده  و در رهن بودن ملك پيش از فروش بـه خواهـان، 793مبناي دعوي  قانون مدني

و شعبه اول دادگـا  بـه تـاريخ1718-84بوسـتان طـي دادنامـه شـمارهه عمـومي شـهر تقديم

به استناد اصل نسبي بـودن قراردادهـا انعقـاد قـرارداد: ثالثاً...": چنين رأي داده است10/10/84

و) حتي بيع( في ما بـين طـرفين آن قـرارداد، الزم االتبـاع مـي باشـد در خصوص مال مرهون

تن احدي از آنان نمي  به استناد در. افي با حقوق ثالثي درخواسـت ابطـال معاملـه را نمايـد تواند

به لحاظ اينكه قرارداد در برابر ثالث غير قابل استناد اسـت اصـل نـسبي واقع طرفين نمي توانند

به عبـارت ديگـر تقاضـاي ابطـال قـرارداد مـذكور را صـرفاً. بودن قراردادها را متعرض شوند 

كه قانونگذار براي ايـشان ايـن حـق را قائـل شـده كـه ابطـال توان از مرتهن پذيرفت مي ؛ چرا

به ضرر او منعقد شده است؛ آن هم در حالتي كه فرض ضـرر از بـين كه قراردادي را بخواهد

و دين كما كان مستقر باشد  به صورت كلي باطل بـود، در هـيچ. نرفته باشد اگر قرارداد مذكور

به فك رهن  به استناد يـك معاملـه باطـل دادگاهي نيز دعوي الزام كه آن پذيرفته نمي شد چرا

به انجام تعهدي دانست  و شخصي را متعهد از طرف ديگر، علم .... نمي توان حكمي صادر كرد

كه معامله با قيـد بقـاء حـق مـرتهن  و مؤيد آن است طرفين به رهينه بودن مورد معامله موجب

با. منعقد شده است  كه طرفين ه انـد، شـد اين قيد در مقابل يكـديگر متعهـد از اين رو، اكنون

به بيع با آن كيفيت ملتزم باشند مي كند طرفين بنا علي هذا توجهـا. اصل لزوم قراردادها ايجاب

و رأي وحدت رويه شماره871و 10،219،793به مواد  و620 قانون مدني  ديوان عالي كشور

و مستنداً 1257مستنداً به ماده  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي3 به ماده قانون مارالذكر

و اعـالم و انقالب در امور مـدني، حكـم بـه بـي حقـي خواهـان هـاي دعـوي تقابـل صـادر

.)224و 223، صص 1387محسني،(نمايدمي

و مباني: گفتار چهارم  نظر منتخب نويسنده؛ داليل
و نويسنده معتقد است رعايت ضرورت هاي عقلي، و اجتماعي ونيز تـأمين مـصالح  منطقي

و اجتناب از ورود ضـرر بيهـوده بـه مالحظات مختلف در ارتباط با قرارداد فروش مال مرهونه

و مرتهن همچنين حفظ منافع عمومي بويژه وجود برخـي مـواد  منافع شخصي هر يك از راهن
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و موازين حقوقي مورد قبول به شرح زير پذيرش نظريه و اصول  غيرقابل اسـتناد بـودن قانوني

البتـه گفتنـي اسـت كـه داليـل.سـازد قرارداد فروش مال مرهونه در برابر مرتهن را ناگزير مـي

و توجيه انتخاب خويش بر دو قـسم اسـت  نخـست داليـل: نگارنده براي اثبات نظريه منتخب

مي  و ديگري داليل سـ ايجابي، يعني داليلي كه نگارنده جهت اثبات نظريه ارائه لبي، يعنـي كند

كه با هدف  و پاسخگوييداليلي و آثـار فقهـاء و نفي ايرادات مقدر يا مطرح شده در نوشته ها

.شودحقوقدانان طرح مي

 داليل ايجابي: بند نخست
يكي از اصـول-1 و معطل ماندن بيهوده سرمايه، و اجتناب از حبس  گردش صحيح ثروت

و اقتصادي هر نظام حقوقي توسعه يافته است؛اصل و تحليل مسائل حقوقي كه بايد در تجزيه ي

و.تفسير مواد مرتبط با آن مد نظر قرار گيرد و خريـدار به صـحت قـرارداد ميـان راهـن حكم

شـود مـال مرهونـه كـه مـشخص نيـست غيرقابل استناد بودن آن در برابر مرتهن موجـب مـي 

و يـا خيـر سرانجام براي وصول طلب مرتهن حتماً مورد استفاده قرار گيرد  ، بـه گـردش بيافتـد

مي. بيهوده معطل نماند به ويژه هنگامي افزون شود كه ارزش اقتـصادي مـال اهميت اين مطلب

كه اين مال جهت پرداخـت آن بـه وثيقـه سـپرده شـده  مرهونه بسيار بيشتر از ميزان ديني باشد

كه خسارت ناشي از حبس غير ضروري مال در اينگونه موارد، خـصوص  ا وقتـي كـه است، چرا

و بسيار جدي است مدت باز پرداخت دين طوالني است، . غير قابل اغماض

ال-2 به تبع آن حقوق موضـوعه ايـران، قاعـده و يكي از قواعد حقوقي مهم حقوق اسالم

و از اينرو در بررسي مسائل و قوانين حاكم بوده و اطالق تمام مقررات ضرر است كه بر عموم

مب  و تفسير مواد وضـعيت حقـوقي قـرارداد. هم بايد بطور جدي مورد توجه قرار گيـرد حقوقي

به گونه  ال ضرر در مورد هر يك فروش مال مرهونه بايد كه حتي االمكان قاعده اي تحليل شود

سه طرف مرتبط با قضيه  و خريدار(از و زيان غيـر) راهن، مرتهن و از ورود ضرر رعايت شده

به يكي از آنها اج  و نامعقول كه غير قابل استناد بودن قـرارداد در برابـر. تناب شود الزم از آنجا

و تـأمين حقـوق وي بـه هـيچ وجـه مالزمـه   اي بـا مرتهن براي حفظ حقوق وي كـافي اسـت

و ال ضـرر بايـد بـه قـدر متـيقن بي اعتباري كامل قرارداد مورد بحث ندارد، بـه اسـتناد قاعـده

به. ضروري بسنده كرد بي اعتباري كامل قرارداد فروش موجب ورود ضـرر اعتقاد و عدم نفوذ

و خريدار مي  به راهن و منطقـيشوو زياني و فراتـر از حفـظ معقـول د كه ضـرورتي نداشـته

كه هدف بايد تا آنجا كه ممكن است در جهـت جمـع منـصفانه، حقوق مرتهن است؛ در حالي
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و و منافع همه اطراف موضوع يعني راهن، مرتهن الجمـع(باشد) خريدار( شخص ثالث مصالح

 ).1مهما امكن اولي من الطرح

كه براي يك عمل حقوقي ضمانت اجراهاي متعددي قابل تـصور اسـت-3  اصوالً هنگامي

و ضعف نيز برخوردارند،  در مقـام ترديـد بايـد ضـمانت اجرايـي را برگزيـد كـهكه از شدت

از آنجا كه از ميان سـه ضـمانت اجـراي قابـل. نمايدو كمترين آسيب را وارد2خفيف تر بوده

،»عدم قابليـت اسـتناد«و» عدم نفوذ«،»بطالن«تصور در مورد قرارداد فروش مال مرهونه يعني 

به عـدم و از طرفي با توجه مي رساند و كمترين آسيب را ضمانت اجراي سوم خفيف تر بوده

و ابهام موجود با قاطعيت نمي   از نظريـه عـدم نفـوذ دفـاع كـرد، لـذا بايـد توانصراحت قانون

و حتـي ضمانت اجراي عدم قابليت استناد را برگزيد تا ضمن حفظ حقوق مـرتهن، بـه راهـن

و غير الزم وارد نيايد، ضمن اينكه اين راه حل با اصـل اسـتحكام  خريدار ثالث آسيب نامعقول

و امنيت روابط حقوقي نيز سازگارتر است . معامالت

ص 1366كاتوزيـان،(انـد همانطور كه برخي از حقوقدانان گفتـه» عدم قابليت استناد« مفهوم-4 ،

و شگفت آوري در نظام حقوقي ايران نيـست؛ چـون هـم در حـوزه حقـوق) 292 مفهوم بيگانه

به قصد فرار از دين موضوع ماده(مدني   قانون نحـوه اجـراي محكوميـت هـاي مـالي4معامله

 اليحه اصالح قسمتي40،118،270مواد(ه حقوق تجارتو هم در حوز) 1376مصوب سال

،1386؛ صـفائي، 292و 291، صـص 1366كاتوزيـان،(پذيرفتـه شـده)24/12/47از قانون تجارت مصوب

ص 1370؛ درويش خادم،24ص به نظريه عدم نفوذ نزديك است)96، از،بنـابراين.3و بسيار هم  دفـاع

و به طـور نظريه عدم قابليت و موازين حقوقي پذيرفته شده  استناد هيچ گونه مخالفتي با اصول

 قـانون نحـوه اجـراي4نكتـه جالـب توجـه اينـست كـه مـاده. كلي نظام حقوقي ايران ندارد

به قصد فرار از دين پـيش بينـي كـرده كه عدم قابليت استناد را در معامله محكوميت هاي مالي

به تأييد شوراي نگهبان  و اين نوع ضمانت اجرا مخالف شـرع تـشخيص داده است نيز رسيده

.نشده است

مو.1 رد جمع بين دو حكم يا دو دليل است نه دو حق متصور براي دو نفر ولي به نظر مي رسـد هر چند مجراي اين قاعده در

و از مالك آن مي قاعده قا عده مزبور،  و دغدغهتوان در همهاي عقلي بوده  هاي مختلف باشد،ي مواردي كه هدف جمع اهداف

.استفاده كرد

بـديهي اسـت. استناد بودن قرارداد از عدم نفوذ خفيـف تـر اسـت البته نظر نويسنده با اين فرض مطرح شده كه غير قابل.2

توانـد از اسـتداللي كـه درمـتن خفيف تر از عدم نوذ نيست، نمـي چنانچه كسي بر اين باور باشد كه عدم قابليت استناد لزوماً 

. مطرح شده بهره برد

از عدم قابليت استناد را عدم نفوذ نسبي نام نهاده برخي از حقوقدانان.3 و در بحث از ضمانت اجراي معامله به قصد فرار  اند

و امنيت روابط حقوقي دفاع كرده اند سيد حسين صفائي،دوره(دين از اين راه حل به دليل سازگاري با اصل استحكام معامالت

.)154و153صص دوم، قواعد عمومي قرارداد ها،ج مقدماتي حقوق مدني،
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به تفاوت ميان احكام معاملـه-5  همانطور كه در بررسي فقهي روشن شد، بسياري از فقهاء

و از بسياري از قواعد معامله فضولي نظير بي تأثير بودن و بيع مال مرهونه توجه داشته فضولي

كه فقهاء مزبور كامالً درك كردهااجازه پس از رد عدول كرده  كه اين امر نشان دهنده آنست ند

كه در اين بحث نمي  ولي بـه دليـل عـدم توان دقيقاً از احكام معامله فضولي تبعيت كرد، بودند

انس با مفهوم عدم قابليت استناد، مطالب خود را در قالب همان نهاد عـدم نفـوذ سـنتي مطـرح 

.اندكرده

ه-6 اي فقهاء به وضوح حاكي از آنست كه قريب به اتفاق آنهـا بطـالن بيـع مطالعه نوشته

به اجازه وي كـرده  به دليل حفظ حقوق مرتهن آن را منوط و صرفاً . انـد مال مرهونه را رد كرده

كه دغدغه عمده فقيهان صرفاً حفظ حقوق مرتهنا در واقع اين نوع موضع گيري مؤيد آن ست

ت  ميبوده ولي چون غير از بطالن، كه آنها و كاري شناختند عدم نفوذ بود، بـر ايـن نظـر نها ساز

و اتفاق نسبي فقهاء در مورد ضمانت اجراي عدم نفوذ بـه معنـاي. اتفاق كردند  در واقع اجماع

به نظريـه» عدم قابليت استناد«مخالفت آنها با راه حل  و"عـدم نفـوذ"كه بسيار نزديك  اسـت

ن مي كند، نيستهمه اهداف فقهاء را از انتخاب .ظريه عدم نفوذ تأمين

ص 1349جعفري لنگرودي،( برخي از حقوقدانان-7  ضمن قبول تفاوت ميان معامله فضولي)105،

كه رد مرتهن اساساً باعث بطالن قرارداد فروش مال مرهـونو بيع مال مرهونه تصريح كرده اند

م نمي و عقد ميزبشود به حيات خود ادامه ه ور همچنان و كه همان حق دهد رگاه مانع نفوذ آن

مي  معناي تلويحي اين نظر چيزي جز صحت. يابدمرتهن است از بين رفت قرارداد مجدداً نفوذ

و در عين حال غير قابل استناد بـودن آن در برابـر مـرتهن  و خريدار قرارداد فروش ميان راهن

.نيست

ر مـاه بعـد از صـدور رأيكه تقريبـا چهـا12/12/76 به تاريخ21 رأي اصراري شماره-8

و الـزام راهـن6/8/76 به تاريخ 620وحدت رويه شماره و صحت قرارداد فروش  صادر شده

به تنظيم سند رسمي انتقال به نام خريدار پس از فك رهن را پذيرفته اسـت بـه صـراحت ايـن

مي  كه مقصود قضات هيأت عمومي از بكارگيري عبارت مطلب را تأييد در» نافـذ نيـست«كند

و مرسوم خود در معـامالت فـضولي 620رأي وحدت رويه شماره ، عدم نفوذ به معناي سنتي

و كامل عين مرهونه بدون رضايت مرتهن بوده و هدف بيشتر منع راهن از انتقال رسمي  نبوده

. است

و مصلحت انديـشي منـصفانه حركـت-9 به سمت معقوليت، عملگرايي  نظام حقوقي بايد

و در تفسي به معنـاي.ر مواد نيز بايد اين نكات را مد نظر قرار دادكند اعتقاد به نظريه عدم نفوذ

و نامعقولي را بدنبال دارد كه در شأن هيچ نظام حقوقي نيـست   از جملـه:سنتي آن توالي فاسد

اينكه رد قرارداد فروش مال مرهونه طي اظهارنامه يا دادخواست يا صدور حكم دادگاه دائر بـر
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مي شود در حالي تأييد آن كه ممكن است راهن يا خريدار يـا موجب بي اعتباري كامل قرارداد

و تسويه دين نمايـد  و يا صدور حكم، مبادرت به پرداخت . حتي شخص ثالثي پس از اعالم رد

و نامعقول نيست؟ مرتهن اساساً نفعـي در به بطالن قرارداد غيرمنطقي آيا در اين صورت حكم

آن. ارداد فروش نداردبي اعتباري كامل قر  آنچه براي وي مهـم اسـت غيـر قابـل اسـتناد بـودن

و مصونيت حقوق وي از تعرض است  در. قرارداد از جمله توالي فاسد ديگر نظريه عدم نفـوذ

مي  مي فرضي ظاهر كه در قرارداد فروش مال مرهونه شرط شود فروشـنده ملـزم بـه فـك شود

مي توا  و در صورت تخلف خريدار به تأديـه ديـن رهن است ند از محل باقيمانده ثمن مبادرت

و فك ملك نمايد  به بطالن قرارداد به صرف اعالم رد مرتهن چـه. راهن در چنين حالتي حكم

و حقوقي دارد؟ آيا براستي با چنين تحليلي صدور حكم بر الـزام راهـن بـه فـك  توجيه عقلي

م  به نام خريدار منافي حق و سپس تنظيم سند انتقال و اغـراض رهن و بـا اهـداف رتهن بـوده

و رأي اصـراري  مقنن در جهت حفظ حقوق مرتهن ناسازگار است؟ بـي گمـان چنـين نيـست

و قـضات  و ارزيـابي كـرد هيئت عمومي ديوان عالي كشور را نيز بايد در اين چارچوب تفسير

و مبتني بر واقعيات بـا  حفـظ حقـوق صادر كننده آن را به لحاظ ارائه تفسيري معقول، منصفانه

1.مرتهن ستود

 داليل سلبي: بند دوم
به عنوان موانع پذيرش نظريه و مواردي كه و بررسي داليل به نقد در اين بخش برآنيم كه

مطرح شده يا قابليت» صحت نسبي قرارداد فروش مال مرهونه«و يا همان» عدم قابليت استناد«

.طرح را دارند، بپردازيم

برخـي معتقدنـد بـا. سابقه فقهي موضوع اسـت دات مطرح شده،يكي از مهم ترين ايرا-1

و آن را بـه اجـازه مـرتهن  توجه به اينكه مشهور فقهاء اماميه بيع مال مرهون را غير نافذ دانسته

ص 1366امامي،� 584ص،1364، كاتوزيان(اند، سخن از صحت قرارداد توجيهي ندارد منوط كرده  ،370-

و صفيان، ص 1387محمدي به اتفاق فقهاء اماميـه بيـع مـال.)272، در پاسخ بايد گفت هر چند قريب

به عدم قابليت استناد نكرده  و اشاره اي به اجازه مرتهن دانسته ولـي بـه اند،مرهونه را موقوف

نظر نويسنده دليل عدم اشاره، نا آشنايي آنان با اين مفهوم است؛ ضمن اينكـه بـسياري از آنهـا، 

كه در بخ  و سـاير همانطور به تفاوت ميان بيع مال مرهونـه ش بررسي فقهي موضوع گفته شد،

ح.1 وق فروش صراحتاً البته چنانچه در قرارداد رهن و ثالـث  از راهن سلب شود، دفاع از صحت قرارداد فروش ميان راهـن

 224اكتفاء به عدم قابليت استناد آن در برابر مرتهن دشوار خواهد بود گرچه فهم عرفي از اين عبارات مـستفاد از مـالك مـاده

و خواست اشخاص متعارف در اينگونه موارد نيزاين.م.ق  مرتهن از هر گزندي مصون بماند نـه اينكـه ست كه حقوقاو قصد

و ثالث در عالم واقع هم باطل شود كه در اين صورت اعتقاد به عدم قابليت اسـتناد نظـر مـرتهن را قرارداد منعقده ميان راهن

و در نتيحه مغايرتي با شرط ضمن عقد ندارد .تامين كرده
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در هر حال اين نوع موضعگيري فقهاء به معناي مخالفت با عدم. اندعقود غير نافذ توجه داشته

و تـصور. قابليت استناد نيست  در واقع تمام دغدغه فقهاء اين بوده كه حقوق مرتهن حفظ شود

كه بيع مال مرهونهشون كه منافي حق مـرتهن نيـستد  شـهرت،بنـابراين. جزء تصرفاتي است

نظريه عدم نفوذ در فقه اماميه مانع از انتخاب نظريه عـدم قابليـت اسـتناد در حقـوق موضـوعه

و موازين حقوقي مورد عمل نيست و اصول .ايران بر اساس نيازهاي جديد

كه برخي از حقوقدانان-2 و صـفيان،؛امامي، همان؛همان،كاتوزيان(يكي ديگر از نكات مهم محمـدي

و بر آن اساس نتايج متعددي گرفته) 267-292، صص 1387 اند، شباهت ميـان بيـع مـال مطرح كرده

و ساير عقود غيرنافذ نظير معامالت فضولي  و در نتيجه ترتب تمام آثار اينگونه عقود بر مرهونه

كه.بيع مال مرهونه است اي در حالي وبه داليل زيـرن شباهتبه نظر نويسنده ظـاهري اسـت

نخست اينكه در معامله فضولي اراده يكي از طـرفين قـرارداد نـاقص:دشونبايد موجب اشتباه 

به تعبير ديگر در معامله فضولي سبب وقوع. كه در بيع مال مرهونه چنين نيست است در حالي 

و مقتضي وقوع عقد ناقص است در حالي ازكه در بيع مال مرهونه سبب كه همان ايجاب  عقد

به نام حـق و نفوذ آن با مانعي و قبول از سوي خريدار است، حاصل است اما تأثير سوي مالك

در مرتهن روبروست؛ ديگر آنكه در معامله فضولي اجازه پس از رد مؤثر نيـست در حـالي  كـه

و هرگاه حق بيع مال مرهون رد قرارداد از سوي مرتهن موجب بطالن آن نمي  مـرتهن بـه شود

ميشوهر شكل ساقط  دهد، ضمن اينكه خـود مـرتهن نيـز بـاد بيع به حيات طبيعي خود ادامه

مي تواند مجدداً آن را اجازه دهد . وجود اعالم رد قبلي

» موقوف بودن قـرارداد«يا» عدم نفوذ«بنابراين به صرف اينكه قانونگذار يا شارع از عبارت

ك .رد كه اين معامله در زمره معامالت فضولي استاستفاده كرده است، نبايد تصور

 كـه در حكـم قـانون20/8/76به تاريخ620 برخي معتقدند رأي وحدت رويه شماره-3

و در آن انتقال منافع مال مرهونه كه برخورد آن با حقوق مرتهن بسيار كمتر از انتقال عين است

ا غير نافذ اعالم شده است، مال مرهونه است،  به صحت بيع مال مرهون است مانع از بـه. عتقاد

به صحت بيع مال مرهون با مفاد رأي وحدت رويه كه حتي انتقـال منـافع را  تعبير ديگر حكم

و صفيان،(را ممنوع ساخته است، منافات دارد  ص 1386محمدي به نظـر مـي.)283، كه رسـد در حالي

ا  كه آيا فـروش ين موضوع بوده قضات هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً در مقام تبيين اند

به اين نتيجه رسـيده انـد كـه ايـن تنـافي  و در پايان مال مرهون منافي حق مرتهن است يا خير

و لذا بيع مال مرهون بدون اخذ اجازه از مرتهن نافذ نيست، بـدون اينكـه در صـدد  وجود دارد

بي اعتباري كامل  كه مقصود از عدم نفوذ آيا  قرارداد است يـا عـدم قابليـت بيان اين نكته باشند

كه مـي. استناد قرارداد در برابر مرتهن  دانـيم، عـدم نفـوذ در معنـاي عـام خـود چون، همانطور

و غيـر قابـل اسـتناد، مي به معناي سنتي آن به جاي هر يك از واژه هاي بطالن، عدم نفوذ تواند



 1390 تابستان،2 شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 296

ازبه نظر نگارنده هيئت عمومي ديوان عال؛بكار رود  مـاه از زمـان4ي كـشور در مـدتي كمتـر

 مقـصود12/12/76به تاريخ21در رأي اصراري شماره،620صدور راي وحدت رويه شماره

كه از نظر قضات اين هيئت قرارداد فروش مال و تصريح كرده است خود را از عدم نفوذ اعالم

و قابل استناد نيست . مرهون صحيح است ولي در برابر مرتهن نافذ

دادگاهها بايد در اجـراي اصـل.م.ق793 در فرض اجمال ماده ممكن است گفته شود-4

به نظر مشهور فقهاء مراجعه كنند 167 در پاسخ بايد گفت جداي از اينكـه دقيقـاً. قانون اساسي

مشخص نيست مقصود از فتاوي معتبر در اين اصل همان نظر مشهور فقهاء باشد، از آنجـا كـه 

مي  به آن در بـسياري از مـوارد معموالً در و رجوع و اختالف وجود دارد ان فتاوي فقهاء تشتت

بي ثباتي،  و هـم بـراي موجب و كـار را هـم بـراي مـردم بي نظمي حقوقي شـده و بالتكليفي

مي   لذا تا آنجا كه ممكن است بايد راه حل قـضيه را بـا تكيـه بـر1سازد،دستگاه قضائي دشوار

ح و اصول حقوقي از قـضا قانونگـذار نيـز بـا درك ايـن.اكم بر آن استخراج كـرد روح قانون

و انقـالب مـصوب قانون آئين دادرسي مدني دادگاه3واقعيت در ماده  21/1/79هاي عمـومي

به نام به اسـتناد» اصول حقوقي«ابزار ديگري را به قضات اجازه صدور حكم و پيش بيني كرده

مي. آن را داده است  به دعاوي":وانيمخدر اين ماده چنين قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين

كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يـا.نندكرسيدگي كرده،حكم مقتضي صادر  در صورتي

متعارض باشند يا اصال قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، بااسـتناد بـه منـابع معتبـر 

كه مغا اسالمي يا فتاوي معتبر  ير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صـادرو اصول حقوقي

م.".....و نندك سه منبع و جايگاه دقيق هر يك از و تأخر ور در ايـن مـادهزبهر چند تعيين تقدم

مجـال مـستقلي مـي طلبـد، امـا» اصول حقـوقي«و» فتاوي معتبر«،»منابع معتبر اسالمي«يعني 

مي  ي اجماالً به نظر نويسنده چنين اس از قانون ابتدا بايد بـه اصـول حقـوقي كـه آيد كه پس از

و فرض اين نزديك و اراده قانونگذار بوده ست كه قـوانين مبتنـي بـر آنهـااترين منبع به قانون

و وضع  مي.2ه است، رجوع كرد شد تدوين به نظر رسد با تكيه بر مالك ومبنـاي با اين توضيح

ال ضرر، قاعـده  الجمـع مهمـا امكـن اولـي مـن(جمـع برخي از اصول حقوقي از جمله قاعده

 
مر.1 و مشكالت ناشي از ر درمورد مفهوم دقيق فتاوي معتبر ي مصطفي جباري،:به.ك. اجعه قضات به آن ، نگاهيافتوا  قانون

و علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران،ش فصلنامه حقوق، قانون اساسي، 167اصل به  127صـص87،پـائيز3مجله دانشكده حقوق

.137تا

 مقـرر7 مـاده2و در بنـد وين در موردي مشابه از اين رويـه پيـروي كـرده8019لمللي كاالا همچنانكه كنوانسيون بيع بين.2

طبـق مسائل مربوط به موضوعات تحت كنوانسيون حاضر كه تكليف آنها صراحتا در اين كنوانـسيون تعيـين نـشده،"داردمي

ا  و در صورت فقدان اينگونه اصول، طبق قانوني كه حسب قواعد حقـوق بـين ملـللاصول كلي كه كنوانسيون مبتني بر آنست

ا  و فصل خواهد شد خصوصي حاكم ر."ست حل و همكـاران، حقـوق بيـع.ك.براي مطالعه بيـشتر  بـه سـيد حـسين صـفائي

.51تا47بين المللي با مطالعه تطبيقي،صص
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، اصل لزوم انتخاب ضمانت اجراي خفيف از ميان ضمانت اجراهاي موجود بـه هنگـام)الطرح

و هماهنـگ در به آنها اشاره شد، همچنين اصل لـزوم تفـسير يكنواخـت ترديد، كه اندكي قبل

و  و مسائل مورد نزاع بر اساس روح قانون و تفسير مواد قانوني  غرض قانونگـذار، موارد مشابه

.باز بايد نظريه عدم قابليت استناد را بر نظريه عدم نفوذ ترجيح داد

به تأديه مطالبات در ضمن عقد بيع هيچ كمكـي-5  ذكر شرط حفظ حقوق مرتهن يا تعهد

به تعبير برخي از حقوقدانانبه صحت قرارداد نمي و و صـفيان،(كند )280 تـا 278، صـص 1387محمـدي

به.كه حقي را براي استماع دعوي خريدار مال الرهانه ثابت كند نيستي قدرتي اين شرط دارا

نظر نويسنده مبناي اعتقاد به صحت نسبي قرارداد فروش مال مرهون وجود ايـن شـرط نيـست

كه شرط مزبور فاقد چنين اثري است  اساساً ذكر يا عدم ذكر شـرط حفـظ حقـوق. تا ادعا شود

و تقـدم نـسبت بـه عـين ندارد حقوق مرتهن مرتهن در قرارداد تأثيري در  كه داراي حق عيني

و خريدار در قـرارداد. مرهونه است اين شرط صرفاً جهت تنظيم روابط حقوقي فيما بين راهن

هر چند با وجود عدم قيد اين شرط در قرارداد نيز راهن موظـف اسـت بـه. شودپيش بيني مي 

و عرفي تعهد خـويش مبنـ  ي بـر تنظـيم سـند رسـمي، مطالبـات مـرتهن را عنوان لوازم قانوني

و سپس انتقال سند مبادرت ورزد به فك ملك و .پرداخته

 نتيجه
و چند نتيجه فرعي زيـر مـي باراز آنچه در اين به دو نتيجه بنيادين تـوان اشـارهه گفته شد

:كرد

 دو نتيجه بنيادين-الف
كه قانونگذار از عبارت-1-الف فاده كرده اسـت نبايـد موضـوع را است» عدم نفوذ« هر جا

مشمول تمام قواعد عمومي حاكم بر عقود غير نافذ در قـانون مـدني نظيـر معـامالت فـضولي 

و حقوقدانان به حق گفته اند، با وجود شباهتهاي ظاهري  كه برخي از فقهاء و همانطور دانست

و بيع مال مرهون از تفاوت  دو ميان معامالت فضولي و هاي اساسي ميان آن نبايـد غافـل بـود

كه از هر جهت تابع مقـررات عقـود  كه بيع مال مرهون عقدي غير نافذ است چنين تصور كرد

.غير نافذ در قانون مدني است

و ظاهر رأي-2-الف و خريدار، همانطور كه از مفاد  قرارداد فروش مال مرهون بين راهن

مي20/12/76به تاريخ21اصراري شماره غ آيد، قـراردا بر رقابـل اسـتناد در برابـريدي اسـت

مي  كه و پس مرتهن ولي صحيح به پرداخت طلب مرتهن، فك رهن توان بر اساس آن راهن را

. از آن تنظيم سند رسمي بنام خريدار محكوم كرد
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 عدم قابليت استناد مفهومي شناخته شده در نظام حقوقي ايران است كـه از جملـه-3-الف

و مـورد 1347قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب اليحه118و40در مواد اشـاره

بنا بر اين از توصيف قـرارداد فـروش مـال مرهونـه بـه عنـوان. پذيرش قانونگذار گرفته است 

.قراردادي غير قابل استناد نبايد شگفت زده يا حيران شد

 نتايج فرعي-ب
و خريدار-1-ب به صحت قرارداد فيما بين راهن ، هـيچ يـك از ايـن دو شـخص با توجه

دعوي ابطال قرارداد از سوي مرتهن نيـز پذيرفتـه.حق تقاضاي ابطال قرارداد را از دادگاه ندارد

مي  دارد ضمن اينكه نيست؛ چرا كه عدم قابليت استناد قرارداد حقوق وي را از تعرض مصون

ازآالزمه غيرقابل استناد بودن قرارداد، بطالن  و به عالوه و بـي اعتبـاري كامـلن نيست  بطالن

كه راهن يا خريـدار ثالـث نتواننـد در برابـرو در واقع همين رسدقرارداد هم نفعي به او نمي

و اقدامات احتمالي وي به قرارداد ميان خود استناد كنند براي حفظ حقوق مرتهن كافي مرتهن

. است

به رهني بودن مبيع برخالف خريدار عالم،-2-ب 53به استناد مـالك مـاده خريدار جاهل

مي.م.ق به غير موجب بطالن حق انتفـاع نمـي":داردكه مقر شـود انتقال عين از طرف مالك

كه حق انتفاع متعلق به ديگـري اسـت اختيـار فـسخ معاملـه را  ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد

.هدقرارداد فروش را از دادگاه بخوا)نه ابطال( حق دارد فسخ"خواهد داشت 

يا-3-ب و فك رهن تعهد شده و تسويه دين به تأديه  در قرارداد فروش مال مرهون خواه

و فقط مي به استناد مفـاد قـرارداد نشده باشد، خريدار حق تقاضاي ابطال قرارداد را ندارد تواند

به اجراي كليه تعهدات قراردادي، قـانوني 220يا ماده   قانون مدني كه هريك از طرفين را ملزم

و سپس تنظيم سند انتقال بخواهدو عرفي مي .داند، الزام راهن را به تسويه دين، فك رهن

از-4-ب و خريدار، اعالم رد قـرارداد مزبـور به صحت قرارداد فروش بين راهن  با توجه

طي اظهارنامه يا حتي ضمن صدور حكم قطعـي انجـام شـده باشـد، سوي مرتهن اعم از اينكه

به هر شكل از بين برود، قرارداد تأثيري در صحت آن  به حق مرتهن و هرگاه مانع مربوط ندارد

و بصورت كامل قابل اجرا خواهد بود .نفوذ طبيعي خود را باز يافته

به خواسته خريدار دائر بر الزام فروشنده-5-ب و سـپس) راهن( دادگاهها بايد به فك رهن

و از صدور قرار عدم اس .تماع يا رد دعوي خودداري كنندتنظيم سند ترتيب اثر داده
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