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کنود، تمایور طلبکواران و     شای  است. آنچوه در ایون قبیور قراردادهوا جلوب توجوه موی       
بدون آن حاضر بوه انعقواد   که  طوری ها به اخذ وثیقه است؛ به دهندگان مخصوصاً بانک وام

 داده شده شوند. ازآنجا که ممکن است مبلغ وام دریافتی بسیار کالن یا تعهد قرارداد نمی
و از طرف دیگر، به دلیور اینکوه دارایوی ثابوت مودیون       باشدموجب قرارداد، پراهمیت  به

ت ، الزم اسو دهدممکن است کفاف بازپرداخت کر وام یا تضمین اجرای تمام تعهدات را ن
ضورورت دارد   ،طلبکاران بتوانند دارایی در گردش مدیون را نیز به وثیقه گیرند. همچنین

 را تضمین اجرای تعهدات خویش قرار دهند. یادشدهبدهکاران نیز مجاز باشند اموال 
و نقر و  ،برای توثید دارایی در گردش، با توجه به طبیعت خاصی که این اموال دارند

شوود، الزم اسوت قواظودی     ها تلقی موی  اساسی و ذاتی آن صفتانتقال و در گردش بودن 
گذار اجازه دهد از حد انتقال دارایی در گوردش خوود برخووردار     تدوین شود که به وثیقه

اقتصادی خارج نشود. مقتضای ذات و اثر اصلی ظقود   ةدارایی از جریان مبادلاین باشد تا 
هرگاه بدهکار در موظد مقورر دیون   ین معنی که ه اب ؛وثیقه نیز تضمین وصول طلب است
وثیقه بتواند از حاصر فروش اموال موضوع وثیقه طلوب   ةخویش را نپردازد، طلبکار دارند

رسود و ضورورت    نظر موی  به عارضدشوار و گاه مت ،خود را وصول نماید. جم  این دو حد
ی حقوقی و ها گذاری و توجه به اندیشه تطبیقی و استفاده از تجربیات قانون ةانجام مطالع

 سازد. ناپذیر می راهکارهای قضایی کشورهای دیگر را اجتناب
شوود   ال، روشن موی  کامن ةاقسام وثیقه در بسیاری از کشورهای ظضو خانواد ةبا مطالع
وجود آمده و راهکارهای مناسبی  برای توثید دارایی در گردش به« شناور ةوثیق»که نهاد 

 ةکند. نهادی که طی سالیان دراز بوه بوتو   ائه میرا برای جم  حقوق طرفین ظقد وثیقه ار
آزمایش گذاشته شده و نقاط ضوع  و قووت آن آشوکار و نوواقم و معایوب آن برطورف       

ال  دارایی در گردش در نظوام حقووقی کوامن    ةحاضر وثیق ةرو، در مقال این گردیده است. از
ولوز، ایرلنود و   بر بررسی موضوع در کشوورهایی نظیور اسوکاتلند،     افزون و دشو می بررسی
و تحلیور و  ویوژه انگلویس اسوت     ، تأکید و تمرکز تحقید روی کشور کانوادا و بوه  رالیاتاس

دیگور واگوذار    ةبا مبانی فقهی و حقوقی کشورمان به مقال توثید دارایی در گردشانطباق 
)مبحوث دوم( و   آنمفهووم  )مبحث نخست(، شناور  ةمنظور، پیدایش وثیق ینا هشود. ب می
 .خواهد شدبررسی  طالعه و)مبحث سوم( مشناور  ةاحکام و آثار نهاد وثیقترین  مهم

 شناور ۀپیدایش وثیق مبحث نخست:
ظهوور   نخسوت آن،  ةشناور و توسوع  ةگیری و پیدایش وثیق اطالع از چگونگی شکر رایب

 ضووع آن به اجموال مو  ةنخست(، سپس دالیر توسع گفتارشود ) شناور مطالعه می ةوثیق
 دوم(. گفتارگیرد ) بررسی قرار می
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 شناور ۀظهور وثیق ،گفتار نخست
و  (Mortgage)ال، یعنوی رهون    های موجود در کامن میالدی، تضمین نوزدهمقرن  میانةتا 

داد و مووان  از  را اجووازه مووی (Fixed assets)تنهووا توثیوود دارایووی ثابووت  ،(Pledge)وثیقووه 
هوای   شد. دادگاه می (Current or circulating assets)دادن دارایی جاری و در گردش  وثیقه
در آینده نداشوتند و در  شده  تولیدال تمایلی برای شناسایی ظقد رهن روی کاالهای  کامن

شود کوه حود     صورت انعقاد چنین قراردادی، صرف اکتساب و تملک آن اموال سبب نمی
الزم مرتهن  سوی ازتوقی  آن اموال  بلکه برای چنین امری، ؛ها استقرار یابد وثیقه بر آن

 .Lunn v)شناخت  رسمیت نمی ال هیچ حقی در اموال جدید به بود و تا زمان توقی ، کامن

Thornton (1845) 1 C.B. 379; Cummings v. Morgan (1885) 12 U.C.Q.B. 565; 
Congreve v. Evetts (1854) 156 E.R. 457; Hope v. Hayley (1856) 119 E.R. 690; 

Pennington, 1960, p. 631 .) 
بودنود و حود   نکوردن    خطر پرداخوت  یدنحداقر رس این، طلبکاران خواهان به وجود با
خواستند تا تضمین وصول طلب و محافظت  ای روی دارایی درحال رشد شرکت می وثیقه

انصوافی   ةهوا وثیقو   را به حداکثر برساند. این امور موجوب شود دادگواه    نکردن از پرداخت 
(Equitable charge) ةروی دارایی آیند (Future assets)  هشرکت را معتبر بشناسند و وثیقو 

 Holroyd v. Marshall)روی تمام تعهدات شرکت و مبالغ ناشوی از آن را تجوویز نماینود    

(1862)10 H.L.Cas. 191; Tailby v. Official Receiver (1888) 13 App. Cas. 523. 
              ت موجود در آسیاب خود را به آال بدهکار ماشین ،م، در دظوایی1691در سال

آالتی که در آینده  بود که هر نوع ماشین کردهبینی  و در قرارداد رهن پیش گذاشتهرهن 
                     پس از اینکه بدهکار برخی .شود، موضوع وثیقه خواهد بود نصب یا جایگزین می

ها خرید و طلبکار  دی را به جای آنآالت جدی آالت اصلی را فروخت و ماشین از ماشین
                  ةآالت جدید را توقی  کرد، مجلس لردان چنین اظهارنظر نمود که قاظد ماشین

   طوری  به ؛کند شناسایی می ،شود را روی اموالی که در آینده تحصیر می  انصاف وثیقه
                  طور  بهو صورت خودکار  ها به که در صورت اکتساب آن اموال، حد وثیقه روی آن

 Holroyd v. Marshall).بدون اینکه نیاز به ظمر دیگری باشد  ؛شود مؤثر ایجاد می

(1862)10 H.L.Cas. 191) یافت که مطالبات خود  ین وسیله مرتهن اجازه میه اب                
ها را توقی  کرده بودند،  آنشده، با حد تقدم بر طلبکارانی که  را روی تجهیزات جایگزین

 .(Wood, 1988-1989, p. 193)ادظا کند 
قراردادهوای   بیشترظنوان شرط ضمنی  ای این بود که به این، ایراد چنین وثیقه وجود با

وثیقوه منتقور    ةگذار آزاد نبود دارایی موضوع وثیقه را بدون رضوایت دارنود   وثیقه، وثیقه
دارایوی شورکت را دربور     ةای همو  که چنین وثیقوه شد به دلیر این کند. این امر سبب می

بورای  . (Armour, 2004, p. 27)فلج گوردد   ،گرفت، فعالیت تجاری شرکت متوق  شده می
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ده شوود. هشوت سوال بعود، قاضوی گیفوارد       یای اندیشو  رف  این مشکر، الزم بوود چواره  
(Giffard) در دظوایی که یک شرکت کشوتی بخوار در سوال     ،در دادگاه تجدیدنظر انصاف
ای صادر و برای تضومین بازپرداخوت مبوالکی کوه اخوذ کورده بوود،         م اوراق قرضه1699
تعهودات بوه تموام     ةخود را به رهن گذاشت، چنین رأی داد: وا  (Undertaking)تعهدات 

کت حود  شود که شر طور ضمنی استفاده می گردد و به اموال موجود و آینده شرکت برمی
 ،معامله با اموال را در جریان ظادی تجارت خویش توا زموان تصوفیه داراسوت. همچنوین     

در اداره و معامله بوا   ،تواند تا زمان تصفیه دادگاه اظالم داشت که طلبکار دارای وثیقه نمی
تواند حد تقدم خوود را   وثیقه می ة، دارندخداد تصفیهدارایی مداخله کند؛ اما در صورت ر

  Re Panama, New zealan and Australia Royal)یگور طلبکواران ادظوا نمایود     نسبت به د

Mail Co.(1870) 5 Ch. App. 318 ). شناور در این  ةوثیق ،دانان به اظتقاد بسیاری از حقوق
 .McCormack, 2002, p) شوده اسوت   فتوه و اظتبار و رسومیت آن پذیر  ،گذاری رأی بنیان

391; Ferran, 1988, p. 229 .) 
دیدند در قرارداد وثیقه تصریح کننود کوه توا وقووع برخوی از       طرفین الزم می آغازدر 

 ,Armour)شرکت برای معامله بوا دارایوی موضووع وثیقوه آزاد اسوت       ،رویدادها در آینده

2004, p. 28). طوور   ها در تأیید رأی فوق چنین اختیواری را بوه   اما با گذشت زمان، دادگاه
 & Re Florence Land)تمام اموال شرکت اسوتنباط نمودنود    ضمنی از اظطای وثیقه روی

Public Works Co. (1878) 10 Ch.D. 530; Re Colonial TrustsCorp. (1879) 15 Ch.D. 
465; Re Bond Worth Ltd. (1979) 3 All. E.R. 919.) 

« شوناور  ةوثیقو » اصوطالح شناور ارائه نشوده بوود،    ةهنوز تعریفی از وثیق که حالی در
(Floating charge)   شوودم ضوومن رأیووی اسووتفاده  1621بوورای نخسووتین بووار در سووال           

(Re Colonial Trusts Corp. (1879) 15 Ch.D. 456). اثور چنوین    ةهوایی نیوز دربوار    تردید
بوا   ،م1612مجلس لوردان در سوال   از سوی در رأی معروفی  که هایی وجود داشت وثیقه

طور کامور   بهاین تردیدها  ،شناور بر تمام اشخاص دیگر ةوثیق ةشناسایی حد تقدم دارند
 .(.Saloman v. A. Saloman & Co. Ltd. (1897)  A.C. 22) تازبین رف

 شناور ۀوثیق ۀتوسع ،گفتار دوم
شده  و راهکارهای ارائه گفته پیشمعایب نهاد  نخستشناور،  ةوثیق ةآشنایی با توسع رایب

 ة(، سپس از مزایوای وثیقو  بند نخستد )شو می ذاشتهگبحث  بهها  برای رف  یا تقلیر آن
 ةوثیقو  ةتوسوع  تأثیر بسزایی در موضوع( صحبت خواهد شد، زیرا این دو بند دومشناور )

از مرزهای انگلویس خوارج شوود و بسویاری از      یادشدهشناور داشتند و باظث شدند نهاد 
 .اقتباس کننداز آن از حقوق این کشور  برگرفتهزبان و  کشورهای انگلیسی
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 شده شناور و راهکارهای ارائه ۀمعایب وثیق :بند نخست
و اظهار  کردشرکت انتقاد  های شناور بر تمام دارایی ةامکان شمول وثیقاز ناگتن  لرد مک
برای وصوول   خودتمام دارایی از شناور  ةوثیق ةدر صورت انحالل شرکت، دارندکه داشت 

را رسووایی بوزر     ایون و  ماند نمی باقیو چیزی برای طلبکاران بدون وثیقه  کند میطلب استفاده 
 ..(Lord Macnaghten in Salomon v. A. Salomon & Co. Ltd. (1897) A.C. 22)دانست 

سوری  واکونش نشوان داد و قوانون اصوالح       بسیارگذار  برای پاسخ به این ایراد، قانون
 Preferential Payments in Bankruptcy Amendment)های ممتاز در ورشکستگی  پرداخت

Act 1897,s.2)  برخوی از   ،بوه موجوب آن   .وض  کورد  یادشدهرا در همان سال صدور رأی
شوناور تورجیح داد.    ةوثیق ةطلبکاران نیازمند حمایت را تحت ظنوان دیون ممتاز بر دارند

اظطا شد، پاسخ دیگوری   های شناور که مدتی قبر از شروع ورشکستگی ر یم ابطال وثیقه
م، ر یوم ابطوال   1169شود. در سوال    مطورح م 1102که در سال بود  ناگتن مکبه انتقاد 

انود، بوه موجوب قوانون      معامالتی که در مدت زمان اندکی قبر از ورشکستگی واق  شوده 
 اصالح شد. 145به ویژه و  131، 136در مواد  (Insolvency Act 1986)ورشکستگی 

شوناور اسوت    ةثابوت بور وثیقو    ةدانوان، حود تقودم وثیقو     از حقوق انتقاد دیگر برخی
.(Goulding, 1999, p. 329). آن بور   ةکسب حود تقودم دارنود    ،در حقیقت، هدف از وثیقه

بحوث   از آندر اداموه   کوه  چنوان ، شوناور  ةوثیقو  ةکه دارند  درحالی ؛ر طلبکاران استدیگ
شوود کوه هودف از     ثابت حد تقدم ندارد و این امر موجوب موی   ةوثیق ةبر دارند د،شو می

وثیقه که حصول اطمینان به وصول طلب است، در چنوین نهوادی تضوعی  شوود. ایوراد      
ن پرداخته شود، حود  ه آرسد و شایسته است در همین جا ب مقدر دیگری که به ذهن می
. (Insolvency Act 1986, ss. 40 & 175) شناور است ةوثیق ةتقدم طلبکاران ممتاز بر دارند

آن بر طلبکاران بدون وثیقه حد تقدم داشوته باشود.    ةمقتضای وثیقه آن است که گیرند
ثابوت، بلکوه در    ةوثیق ةتنها در برابر دارند وثیقه شناور، نه ةندرداپس چگونه ممکن است 

 مقابر طلبکاران بدون وثیقه نیز حد تقدم خود را از دست بدهد؟
شناور توجوه نموود، زیورا حود      ةبایست به طبیعت وثیق نخست، میدر پاسخ به ایراد 

طور کوه خواهود آمود، ناشوی از ماهیوت و       شناور، همان ةثابت بر وثیق ةوثیق ةتقدم دارند
شناور است که معامله با دارایی موضوع وثیقه را در جریان ظوادی تجوارت    ةطبیعت وثیق
اند دارایی موضوع وثیقه را بفروشد و از تو طور که بدهکار می دهد. درواق ، همان اجازه می

ثابوت   ةدارایی را به وثیقو آن تواند  شمول وثیقه خارج سازد، می ةاین طرید آن را از دایر
ن طلبکاران دارای وثیقوه بوه طبیعوت وثیقوه بسوتگی دارد      میادهد. درنتیجه، حد تقدم 
(Stamp, 2001, p. 113)کووه ایجوواد  شووناور ة. اسووتفاده از شوورط ظوودم وثیقووه در وثیقوو        

دیگوری اسوت کوه از طورف      راه حرکند،  من  می شناور را ةوثیقبر بعدی با حد تقدم  ةوثیق
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ثابوت انجوام    ةشوناور بروثیقو   ةحد تقدم وثیقکسب  رایب شناور ةوثیق دوراندیشدارندگان 
             .(Goulding, 1999,p. 330; McCormack, 2002, p. 407; Wood, 1988-1989, p. 211)شود می

 ةدارایوی موضووع وثیقو    گسوتردگی شناور نیز بوه دلیور    ةاولویت دیون ممتاز بر وثیق
شناور است که ممکن است بخش وسیعی از دارایی را دربرگیرد و وصول طلوب بسویاری   

گوذار و دادن حود    سبب دخالوت قوانون   موضوعاز بستانکاران را غیرممکن سازد و همین 
بوه امکوان    ،شوناور  ة، تقدم دیون ممتاز بر وثیقاین بر افزون. شودتقدم به طلبکاران ممتاز 

 ةزیورا وثیقو   کنود؛   وارد نمیوثیقه خللی  ضوعوثیقه از محر فروش مو ةوصول طلب دارند
کوه   (Wood,1988-1989, p. 195) شوود  گرفته موی طور معمول بر تمام دارایی بدهکار  شناور، به

ار است و اختصاص یافتن بخشوی از دارایوی   ارزش آن بسیار بیشتر از میزان طلب بستانک
سازد و طلبکار دارای وثیقه  مدیون برای پرداخت دیون ممتاز، وثیقه را بدون موضوع نمی

دارایی موضوع وثیقه است، بورای   ةبدهکار که داخر در دست های دیگر تواند از دارایی می
 استیفای طلب خود استفاده کند.
وارد شده، این است که اختیار انتقال دارایوی موجوب   ایراد دیگری که به وثیقه شناور 

ممکون اسوت بوه     موضووع و ایون   (Gullifer, 2008, p. 402)شود  شناور می ةتضعی  وثیق
. به این ایراد چنین جواب داده شده بینجامدشناور  ةاحتمالی شدن تضمین ناشی از وثیق

ظمر در  ةوسیل به اهد شد،طور که در ادامه دربارة آن بحث خو ، هماناست که این اختیار
 ;Taylor v. M’Keand (1880) 5 C.P.D. 358)شوود   جریوان ظوادی تجوارت محودود موی     

Hubbuck v. Helms (1887) 56 L.J. Ch. 536; Re Borax Co. (1901) 1 Ch. 326; 

Goulding, 1999, P.324)کننوده خواهود آمود،     که در قسمت تعیین دریافت چنانویژه  به ؛
تواند آن را متبلور سازد و از این طرید جلووی انتقوال دارایوی را بگیورد      وثیقه می ةدارند

(Gullifer, 2008, p. 402). این است که اند ن از آن غافر بودهاآنچه که منتقدن، ایبر افزون ،
د و شو شناور بر اساس طبیعت خود برای وثیقه دادن دارایی در گردش استفاده می ةوثیق
دهد در جریان ظادی تجارت خویش با دارایی موضوع وثیقه معاملوه   ر میاختیا بدهکاربه 

شورکت   گفتوه،  پویش  که اگر بور اسواس ایوراد    درحالی ؛نماید و تجارت خود را ادامه دهد
اختیار انتقال دارایی در گردش خود را نداشته باشد، تجارت وی فلج خواهود شود. تموام    

و حد فعالیت بدهکار بوه نحووی    هدارند ةتالش در این نهاد این است که جم  حد وثیق
از دارایوی   ای گسوترده صورت گیرد که مناف  هردو تأمین شود. شمول وثیقوه بور بخوش    

 بینی شده است. تحقد چنین هدفی پیش رایبدهکار و شرط تبلور خودکار ب
کنود؛   ر اقسام حد وثیقه را من  نموی دیگزمان از  هم ةشناور استفاد ةآن، وثیق بر افزون

روی هریک از اموال بدهکار کوه مایور   را ثابت  ةین معنی که طلبکار اختیار دارد وثیقه اب
ولی ازآنجا که دارایی ثابت وی ممکن است به میزان بودهی او نباشود و    .است، اخذ نماید
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نتواند بازپرداخت کر بدهی وی را تضمین کند، برای بازپرداخت بودهی بودون وثیقوه از    
 ،در حقوق انگلیس متعارف استکه  چنانطوری که  به ؛دکن  می شناور استفاده ةنهاد وثیق

وی  ةماند تمام دارایی باقی گرفته، برثابت  ةطلبکاران روی بسیاری از دارایی بدهکار وثیق
                      توورین  بنووابراین، در کووم. (Gullifer, 2008, p. 402)کننوود  شووناور منعقوود مووی  ةوثیقوو

                     در گوردش بهتور از   بورای توثیود دارایوی     ایون نهواد  سوتفاده از  ا ،شوناور  ةسطح از وثیقو 
                 ثابوت در   ةاین اسوت کوه طلبکوار تنهوا بورای بازپرداخوت بخشوی از طلوب خوود وثیقو          

ولی برای قسمت دیگر که ممکن است از نظر مالی نیوز بسویار مهوم     ؛اختیار داشته باشد
دهنده را تشکیر دهد، هیچ تضومینی وجوود نداشوته     دارایی وام ای از باشد و بخش ظمده

شوناور در ایون نهواد     ةباشد. البته راهکارهایی که بورای حمایوت از طلبکوار دارای وثیقو    
کنود و   شناور را رد موی  ةبینی شده است، این نگرش حداقلی نسبت به کارکرد وثیق پیش

)شوعبانی   دسواز   خووبی فوراهم موی    هدف از تضمین و اطمینان برای پرداخت دیون را بوه  
 (.15، ص 1311کندسری، 

 شناور ۀمزایای وثیق :بند دوم
قضوایی   ةنویسود: توسوع   شناور می ةوثیق ةگورمک در خصوص دالیر توسع پروفسور مک

بیشتر بود. انقالب  ةها برای سرمای شناور یک پاسخ ویژه برای نیازهای مبرم شرکت ةوثیق
هوا و تجهیوزات    ها سهم کمی از دارایی شرکت را ساختمانین معنا بود که تنه اصنعتی ب

هوا، شوامر موواد اولیوه،      ؛ درحالی که بخش زیادی از سرمایه شورکت ادد ثابت تشکیر می
کوه مشوتریان بوه     بوود هایی  کاالهای تولیدشده و درحال تولید و دردست فروش و بدهی

ه بوود و بخوش زیوادی از    ظنووان وثیقو   ثابت قابر ارائه به های ییداراند. فقط شتشرکت دا
ظنووان   قابور ارائوه بوه    ،های دریافتی گردش شرکت در قبال وام های غیرثابت و در دارایی

هوای تجواری بایود بتواننود      که شرکت درحالی ؛(McCormack, 2002, p. 392)وثیقه نبود 
گردش خود را به وثیقه دهند و از این طرید وام موورد نیواز خوود را دریافوت      دارایی در

داد و  شناور به این نیازهای درحال رشد صونعت و تجوارت پاسوخ موی     ةکنند. ایجاد وثیق
وام  گیوری  کار های زیادی را از طرید به های صنعتی و تجاری سرمایه شد شرکت سبب می
هوای بسوتانکار ایجواد     دست آورند، زیرا این وثیقه اطمینان زیادی بورای بانوک   هها ب بانک
تعلود  هوای بیشوتری    های شوناور وام  رشد با استفاده از وثیقه کرد و به صنای  درحال می
 .(Tajarloo,2005, pp. 299-300) گرفت می

جاذبه  شناور ةظنوان دارندگان وثیق شناور برای بستانکاران به ةهای وثیق ویژگی
طوری که تمام  داد؛ به ها می این نوع وثیقه یک تضمین جام  و مؤثر به آن زیراداشت، 

ای از  گرفت. چنین نمونه اش را دربر می های هر روزه ت بدهکار و داراییتعهدات شرک
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که در حیات  چنان ؛است اهمیت دارایها بسیار جذاب و  ویژه برای بانک تضمین به
حال، بدهکار نیز به ظنوان  ظین تجاری انگلیس به سرظت اهمیت زیادی پیدا کرد. در

 ةتوانست به ظملیات روزمر بود و می آزادهای خویش  گذار در معامله با دارایی وثیقه
راجعه به ودون اینکه نیاز به موبپردازد، ب تجاری خود در جریان ظادی تجارت خویش

 Re Yorkshire Woolcombers Association)دوایت او داشته باشورض جلبوثیقه و  ةدارند

Ltd (1903) 2 Ch. 284; Agnew and   Another v. Commissioner of Inland Revenue 
(Re Brumark Investment Ltd. (2001) 2 A.C. 710; Tajarloo, 2005, p. 300. 

دهود کوه    شناور این است که بوه شورکت اجوازه موی     ةوثیق ةن، مزیت ظمدایبر افزون
استقراضی را به قدرت دارایی خود بیفزاید، بدون اینکه ملزم باشد امووال خوود را    ةسرمای
دسوت   هم بورای بوه   ،تواند از دارایی خود . بنابراین، شرکت میدهنده تحویر دهد به قرض

 ةو هم برای کسب سود استفاده کند. درواق ، ازآنجوا کوه وثیقو    قراضیتاسآوردن سرمایه 
شوود، شورکت ممکون     نمی (Attach)شناور بر مال مشخصی در زمان تشکیر آن ضمیمه 

آورد،  دسوت موی   که در آینده به ای هرچند دارایی ؛است دارایی موجود خود را انتقال دهد
 .(Pillans & Bourne, 1999, p. 248)شناور قرار گیرد  ةممکن است موضوع وثیق

 شناور ۀمفهوم وثیق مبحث دوم:
تعواری  ارائوه شوده از آن     نخسوت شناور، شایسته است  ةبرای شناخت بهتر مفهوم وثیق

 دوم(. گفتارنخست(، سپس ظناصر آن دانسته شود ) گفتارمطرح گردد )

 شناور ۀتعریف وثیق ،گفتار نخست
نواگتن   توان به تعری  لرد مک شناور ابراز شده است، می ةاز نخستین تعاریفی که از وثیق

شناور یوک   ةای اظهارنظر کرد که وثیق م در خصوص پرونده1612اشاره کرد که در سال 
رود.  پویش موی  طور ظوادی و متعوارف    که شرکت به هنگامیناشی از انصاف است،  ةوثیق

. جووهر چنوین   پیونودد  موی ای در شرایط گونواگون بور دارایوی موضووع آن      چنین وثیقه
 ةماند توا اینکوه شورکت از ادامو     ن است که به صورت خفته و خاموش باقی میآای  وثیقه

 .Government Stocks and Other Securities Investment Co) ایستدجریان ظادی خود باز 

Ltd. v. Manila Rly. C0. ( 1897)  A.C. 81 ). 
تعریفی از  ةتصریح به اینکه قصد ارائ باوجود (Romer)م، قاضی رامر 1103در سال 
 ةندارد، توصیفی ارائه داد که به ظنوان مقتدرترین تعری  از وثیقرا شناور  ةاصطالح وثیق

شد، شناور ای سه ویژگی داشته با . او بیان کرد که اگر وثیقهشود میاستناد  به آنشناور 
ای از دارایی باشد، اظم از دارایی موجود و آینده؛  . اگر آن وثیقه روی دسته1خواهد بود: 
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. 3. اگر آن دسته در جریان ظادی تجارت شرکت از زمانی به زمان دیگر تکییر کند؛ 1
نف  در وثیقه، شرکت بتواند از طرید  اشخاص ذی سویبرخی اظمال از  انجام اگر تا زمان
                        دارایی مشمول وثیقه دادوستد کند و تجارتش را ادامه دهد ةدست ظادی با

(Re Yorkshire Woolcombers Association Ltd. (1903) 2 Ch. 284)ها این  . دادگاه
 Re Orleans Motor Co. Ltd. (1911) 2)کردندهای دیگری نیز تأیید  در پروندهرا تصمیم 

Ch. 41; Re Hayman, Christy & Lilly Ltd. (1917) 1 Ch. 283; Re Matthew Ellis. 
Ltd.(1933) 11 Ch. 458; Scott, Clauson and Luxmoore L.J.J. (1941) 1 K.B. 

675;Smith v. Bridgend County Borough Council (2002) 1 A.C. 336.) 
تمام ظناصری که قاضی رامر به ظنوان دود یک قرن بعد، لرد میلت اظهار داشت ح

شناور معرفی کرده بود، برای شناور دانستن وثیقه ضروری نیست، بلکه  ةاوصاف وثیق
، است شناور ةاهمیت اساسی دارد، ویژگی سوم وثیق ویژگیآنچه که در میان این سه 

 وثیقه که موجب ةتجارت بدون کسب اجازه از دارند ةیعنی آزادی بدهکار برای ادام
 Agnew and Another v. Commissioner .of Inland)شود  ثابت می ةتمایز آن از وثیق

Revenue (2001) 2 A.C. 710).  سپس مجلس لردان در تأیید آرای قبلی در خصوص
ظنوان وثیقه برای  دارایی موضوع وثیقه سرانجام به»ای چنین اظهارنظر کرد:  پرونده

انی که برخی وقای  رخ دهد. در این فاصله، یابد تا زم پرداخت دین اختصاص نمی
گذار آزاد است که از دارایی موضوع وثیقه استفاده کند و آن را از وثیقه خارج  وثیقه
 .(National Westminster bank plc. v Spectrum Plus Ltd.(2005) U.K.H.L. 41) «سازد
شناور، به  ة، به جای تعریفی از وثیقیادشدهدانان انگلیسی نیز بر اساس آرای  حقوق
 ,McCormack, 2002, p. 391; Stamp) اند  آن پرداخته ةگان سهاوصاف و ارکان  تبیین

2001, P. 114; Goulding, 1999, P. 325; Bourne, 1998, P. 229) مطالعه  که در گفتار آتی
 .خواهد شد

 شناور ۀعناصر وثیق ،گفتار دوم
بایست بوه   شناور سه ویژگی اصلی دارد که می ةشود که وثیق معلوم می از آنچه گفته شد،

شوود، اظوم از دارایوی     ای از دارایی واقو  موی   ها پرداخته شود: نخست آنکه روی دسته آن
شناور در جریان ظادی تجارت تکییور   ة(؛ دارایی موضوع وثیقبند نخستموجود و آینده )

وثیقوه نسوبت بوه دارایوی      ةبودون رضوایت دارنود    تواند گذار می (؛ وثیقهند دومیابد )ب می
 (.بند سومموضوع وثیقه معامله نماید )

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Westminster_bank_plc_v_Spectrum_Plus_Ltd
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 ای از دارایی، اعم از موجود و آینده روی دسته هشمول وثیق :بند نخست
گیورد، در وثیقوه شوناور موال      ثابت، که موال مشخصوی وثیقوه قورار موی      ةبرخالف وثیق

 Category or type or)ای از دارایوی   تهشود، بلکه گروه یا دس مشخصی به وثیقه داده نمی

class of assets ) مثوال، شورکت    راید. بو نو گیر پرداخوت دیون او قورار موی     ةمدیون وثیق
تولیدکننده ممکن است هزاران شیء در طول یک ماه و حتوی یوک روز بسوازد و ایجواد     

 ةدهنود  توان هر شیء را به ظنووان تشوکیر   ثابت بر تمام اشیا ممکن نیست، اما می ةوثیق
دارایی شرکت، یعنی دسوته کاالهوای در جریوان تولیود، توصوی  کورد.        ةبخشی از دست

 ؛شوده ضومیمه شوود    گوذاری  نوام  ةشناور بتواند بر دسوت  ةبنابراین، شایسته است که وثیق
های بارز دارایوی ظبارتنود از:    جای آنکه بر دارایی مشخصی در آن دسته بپیوندد. دسته به
 ,Goulding).آالت، کاالهای در جریان تولیود و مطالبوات    ماشیندارایی، تجهیزات و  ةهم

1999, pp. 323-324). 
 ،اظوم از دارایوی موجوود و آینوده     ،شناور ممکن است روی تمام دارایی مودیون  ةوثیق

های موجود و آتوی و تموامی ظملیوات تجواری شورکت را بوه ظنووان         باشد و همه دارایی
شوناور   ةوثیقو  ِ  اساسوی  ِ  ویژگوی  ،اما این .(Tajarloo,2005, p. .297)تضمین دربر گیرد 

خاصی از دارایی باشود   ةشناور تنها شامر دست ةکه ممکن است وثیق این معنه اب ؛نیست
(Federated Cooperatives Ltd. v. Blesse (1981) 3 W.W.R. 514)  توانود فقوط    موی  نیوز و

دارایی آینده هوم بشوود   دارایی شامر  ةناظر به اموال موجود باشد و الزم نیست که دست
(Re Bond Worth Ltd. (1979) 3 All. E.R. 919)ای بور   طور معمول چنوین وثیقوه   ، ولی به
گفتنوی   .(Wood, 1988-1989, p. 195)شوود   تمام اموال موجود و آینده مدیون گرفته می

 شرکت تحصویر  ةوسیل وجود نیامده یا به شناور روی دارایی که هنوز به ةایجاد وثیقاست، 
 .(Goulding, 1999, p. 326) نشده، بسیار شای  است

 تغییر دارایی موضوع وثیقه در جریان عادی تجارت :بند دوم
 مرتوب و از زموانی بوه زموان دیگور      طوور   بهدارایی موضوع وثیقه در جریان ظادی تجارت 

شوناور در نوسوان    ةدارایوی موضووع وثیقو    ةیابد. درواق ، دارایی موجود در دست تکییر می
 از  (Bourne, 1998, p. 229).کنود   خواهد بود و به موازات تجارت شرکت تکییور پیودا موی   

     تواند نسبت به دارایوی ثابوت یعنوی زموین     شناور نمی ةآید که وثیق این ویژگی مهم برمی
             تکییور  های واقو  در آن برقورار شوود؛ بلکوه موضووع آن صورفًا دارایوی قابور         و ساختمان

     قابور برداشوت   روشونی   از رأی قاضوی رامور بوه    موضووع گردش مدیون اسوت. ایون    و در
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اظم از زموین،  ،توانود روی تموام دارایوی خوود     شرکت می ،در اسکاتلنداین،  وجود با .1است
 ,Pillans & Bourne) شوناور اظطوا کنود    ةوثیقو  ،ساختمان، اموال منقول مادی و معنووی 

1999, p. 247). 
مجوواز  (Partnerships)هووای موودنی  و شوورکت (Individuals)اشووخاص حقیقووی  البتووه

تواننود از ایون نهواد     هوای تجواری موی    شناور اظطا کنند، بلکه تنها شورکت  ةوثیق ستندین
 ;Goulding, 1999, P. 324)و دارایی در گردش خوود را بوه وثیقوه دهنود      نماینداستفاده 

Tajarloo, 2005, p. 300; Pillans & Bourne, 1999, p. 247)   زیرا تنها دارایی تجوار اسوت ،
انطباق کامر نهاد وثیقة شوناور   منظور به .یابد که در جریان ظادی تجارت مرتباً تکییر می

قوانون وثواید امووال     برابور م 1001در سال استرالیا، کشور با توثید دارایی در گردش در 
وا گان دارایی ثابوت و  ، (Personal Property Securities Act (PPSA) 2009, s. 340) منقول
ترتیوب جوایگزین وثیقوة ثابوت و     به  (Non-circulating and circulating assets) گردش در

 د.ش (fixed and floating charges) شناور

 وثیقه ۀبدون رضایت دارند ،امکان معامله با دارایی مشمول وثیقه :بند سوم
دارایوی موضووع وثیقوه را در جریوان      مجاز است شناور این است که شرکت ةجوهر وثیق

طوور کوه قبور از     هموان  کنود؛ وثیقه معاملوه   ةظادی تجارت و بدون نیاز به رضایت دارند
  .Re Florence Land & Public Works Co)انعقاد وثیقه از چنین اختیاری برخوردار بود

 
(1878)10 Ch.D. 530; Driver v. Broad (1893)1Q.B. 744; Davey & Co.v. Williamson 
and Sons Ltd. (1898) 2 Q.B. 194; Re Borax Co., Foster v. Borax Co.(1899)2Ch. 130  
; Wallace v. Evershed (1899) 1 Ch. 891; Re Crompton & Co. Ltd., Player v.  

Crompton & Co. Ltd. (1914) 1 Ch. 954; Royal Trust Bank v. Westminster Bank  
 plc (1996) 2 B.C.L.C. 682; Ferran, 1988, p. 229.)  ثابوت مودیون را از انتقوال     ةوثیقو

کنود و بوه هموین دلیور شوکر       آن منو  موی   ةدارایی موضوع وثیقه بدون رضایت دارنود 
کند، نیست. در مقابر، آزادی در معاملوه   مناسبی از وثیقه روی دارایی که دائماً تکییر می

 انجامود  یشوناور مو   ةریان ظادی تجارت بوه پیشونهاد وثیقو   با دارایی مشمول وثیقه در ج

                                                 
شود، نوظی وثیقة  رسد وثیقة شناوری که در حقوق ایاالت متحده از آن بحث می نظر می . باوجوداین، به1

گذار اظطا شوده اسوت )شوعبانی کندسوری،      تیار انتقال موضوع وثیقه به وثیقهثابت است که در آن اخ
 Uniform))الشکر تجاری امریکوا   بینی شده در قانون متحد (. درحقیقت، راهکار پیش35، ص1311

Commercial Code (UCC) 2010     به دلیر اینکه نسبت به اموال موجود و آینودة بودهکار هور دو
(؛ نه اینکوه  116، ص1361اور نامیده شده است )ظیسائی تفرشی و همکاران، شود، وثیقة شن برقرار می
طور که در حقوق انگلیس پذیرفته شده، چنین نهادی برای توثید دارایی در گردش مقورر شوده    همان

گواه وثیقوة شوناور نداشوته      گورمک معتقد است ایاالت متحده هیچ است. به همین دلیر، پروفسور مک
  (McCormack, 2002, p. 390).است
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(Goulding, 1999, P. 324; McCormack, 2002, p. 391) شووناور  ةرو، در وثیقوو ازایوون؛
دارایوی   ةگذار است و توا زموانی کوه دسوت     مستقر با وثیقهطور  بهتجارت  ةمدیریت و ادار

برخوی از رویودادها اتفواق     موضوع وثیقه در معرض خطر قرار نگرفته است و تا زمانی که
که با ظنوان رویدادهای متبلورکنندة وثیقة شوناور بوه    به این استقالل خاتمه دهد وافتد 

را در روال ظووادی ادامووه دهوود   خووود ، اختیووار دارد تجووارتآن پرداختووه خواهوود شوود 
(McCormack, 2002, pp. 392 & 404). 

جریوان ظوادی   »وسیله اقودام در   آزادی مدیون در انتقال دارایی مطلد نیست، بلکه به
 Re Panama, New zealan and)شوود   محدود می (ordinary course of business)« تجارت

Australia Royal  Mail Co.(1870) 5 Ch. App. 318 ; Re Yorkshire Woolcombers 
Association Ltd. (1903) 2 Ch. 284; Re Borax Co., Foster v. Borax Co. (1899) 2 Ch. 

130; Hubbuck v. Helms (1887) 56 L.J.Ch. 536; Ferran, 1988, p. 229).    بوه ظبوارت
ای در  دیگر، معامله با دارایی موضوع وثیقه تنها در صورتی معتبر است که چنین معاملوه 

 .Siebe Gorman & Co. Ltd. v)گذار انجام شوده باشود    جریان ظادی تجارت شرکت وثیقه

Barclays Bank Ltd. (1979) 2 Lloyd’s Rep. 142; Re Keenan Bros Ltd. (1986) 

B.C.L.C. 242)تواند محصووالت تولیودی خوود را بفروشود      ، شرکت میرای نمونهب ؛(Re 

Florence Land & Public Works Co. (1878) 10 Ch.D. 530) ثابت یوا شوناور    ةیا به وثیق
 & Re Automatic Bottle Makers Ltd. (1926) Ch. 412; Wheatly v. Silkstone)دهود  

High Moor Coal Co. (1885) 29 Ch.D. 715; Re Benjamin Cope v. Sons Ltd. (1914) 1 

Ch. 800) وثیقه را تعویض نمایود   ضوعآالت مو یا ماشین(Goulding, 1999, P. 324) ،  ولوی
 ;Taylor v. M’Keand (1880) 5 C.P.D. 358)حود فوروش تموام امووال خوود را نودارد       

Hubbuck v. Helms (1887) 56 .L.J. Ch. 536). رو، اگر فروش یا رهن امووال شوامر    این از
    1شوناور حود تقودم نخواهود داشوت      ةوثیق ةتمام دارایی شود، خریدار یا مرتهن بر دارند

(Re Mobile Electric Ltd. (1979) 29 C.B.R. 204).. 
خود ظمر نمایود، انتقوال دارایوی    گذار طبد جریان ظادی تجارت  صورتی که وثیقه در

الیه یا شخصی دیگوری   وثیقه نسبت به منتقر ةمشمول وثیقه صحیح است و ادظای دارند
 .R. v. F.B.D.B).شوود   ، پذیرفتوه نموی  اسوت  که در دارایی مربوطه حقی به دست آورده

(1987) 43 D.L.R. 188)   درحقیقت، اگر شرکت بر اساس جریان ظادی تجاری خود اقودام
 ودشو  موی شناور اسوت، سوبب    ةدارایی که موضوع وثیق ةکند، انتقال اموال مشمول دست

تولیود یوا   مربوطوه کوه    ةها از شمول وثیقه خارج گردند و آنچه از اموال مشمول دست آن
کنود توا اینکوه در     دامه پیدا میگیرد و این جریان ا می در این گروه قرار، کند تحصیر می

                                                 
. برای مالحظة مفهوم جریان ظادی تجارت و ضمانت اجرای معاملة خارج از جریان ظادی تجاری ر.ک.  1

هادی شعبانی کندسری، وثیقة شناور در حقوق انگلیس و تحلیور آن در مبوانی حقووق ایوران و فقوه      
 .51-54، ش 32-40امامیه، ص
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ثابت تبدیر شود و بور دارایوی موضووع     ةشناور تبلور یافته، به وثیق ةاثر رویدادهایی وثیق
 .Landall Holdings v. Caratti (1979) W.A.R. 97; Pennington, 196, p)یابود   قرارتاسآن 

645; Royal Bank of Canada v. Sparrow Electric Corp. (1997) 143 D.L.R. 385 .
الشوکر تجواری    )الو ( قوانون متحود    1-315مریکا، به موجب مواده  ابرظکس، در حقوق 

شوود حود وی در موال     وثیقوه سوبب موی    ةانتقال مال موضوع رهن بدون رضایت دارنود 
، حد او نسبت بوه ظوضوی کوه بودهکار در قبوال      این بر افزونهمچنان ادامه یابد.  یادشده

خوواه انتقوال بوا رضوایت دارنوده       ؛است، باقی خواهد مانود انتقال حد خود دریافت کرده 
 (.39-40، ص1311، کندسری شعبانیبحث ر.ک.  تفصیربرای  ) بدون رضایت وییا وثیقه باشد 

 شناور ۀاحکام و آثار وثیق مبحث سوم:
شناور  ةوثیقتبلور خالصه نمود:  گفتار در سهتوان  ترین احکام و آثار وثیقه شناور را می مهم
 سوم(. گفتارمتعدد ) های یقهن وثمیا حد تقدمدوم( و  گفتار) ثبت آننخست(، لزوم  گفتار)

 شناور ۀتبلور وثیق ،گفتار نخست
شودن )الحواق(     گوان ضومیمه  ااز و ،برای استقرار حد وثیقه بور دارایوی مشومول وثیقوه    

(Attach) یافتن  و تبلور(Crystallise) شوناور   ةمراد این است کوه وثیقو   و شود استفاده می
 ;Wood, 1988-1989, p. 195; Armour, 2004, p. 28).ثابوت شوود    ةتبودیر بوه وثیقو   

Goulding, 1999, p. 324) .بور موال موضووع وثیقوه      آغازثابت که از همان  ةبرخالف وثیق
شناور تا اتفاق افتادن بعضی از وقای  مشخم، حود وثیقوه بور     ةشود، در وثیق مستقر می

 ,Wood, 1988-1989, p. 204; McCormack)شود  مال مشخم و موضوع خاصی ثابت نمی

2002, pp. 403 & 413; Goulding, 1999, p. 323; Bourne, 1998, pp. 229 & 232)بوه   ؛
بر مال موضوع آن مسوتقر  و  ،ثابت تبدیر ةشناور به وثیق ةهمین دلیر، تا زمانی که وثیق

 .(Goulding, 1999, p. 324)نشود، قابر اجرا نیست 

موضووع وثیقوه کوه    دارایی  ةبا تبلوریافتن وثیقه، حد وثیقه بر تمام یا بخشی از دست
تبلوور موجوود اسوت، اسوتقرار      ةدست آورده و در لحظو  بهیادشده شرکت پس از قرارداد 

درحقیقت، بوا تبلوور    (Goulding, 1999, p. 323).گردد  ثابت می ةیابد و تبدیر به وثیق می
رود و  طوری که امکان انتقال دارایی ازبین موی  به ؛یابد خاتمه میآن طبیعت شناور  ،قهوثی
بنوابراین،   .(Gullifer, 2008, pp. 399-400)اش را اجورا نمایود    تواند وثیقه وثیقه می ةدارند

حد وثیقه بور موضووع آن    قرارتاسثابت و  ةشناور به وثیق ةتبلور هم به معنی تبدیر وثیق
 ,Wood, 1988-1989)بخشد  دارایی خود پایان می ةاست و هم به اختیار مدیون برای ادار

p. 204; McCormack, 2002, p. 413 ). 
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 .انود  فتوه شووند، پذیر  که سبب تبلور وثیقه میرا ها در گذشته برخی از وقایعی  دادگاه
ور مطرح شده، این است که آیوا طورفین   شنا ةتبلور وثیق خصوصولی اخیراً بحثی که در 

بینی کنند کوه   که در قرارداد پیش این معنه اب ؛توانند وقایعی را سبب تبلور قرار دهند می
رو، رویودادهای   ایون  خود تبلور یابد؟ از خودی وثیقه به ،دادن وقای  مشخم در صورت روی

بررسوی   نود دوم( )ب ( و شرط تبلور خودکوار بند نخستشناور ) ةسنتی متبلورکننده وثیق
 .خواهد شد

 شناور ۀوثیق ۀرویدادهای سنتی متبلورکنند :بند نخست
شورکت   ةقضایی از سالیان دور پذیرفته است که در صورت شوروع انحوالل و تصوفی    ةروی
شوناور متبلوور    ة( وثیقو جکردن انجام تجارت ) ( و متوق بکننده ) (، تعیین دریافتال )
 شود. می

 شرکت یهف( شروع انحالل و تصالف
شرکت، خواه به صورت اختیاری باشد یا به درخواست طلبکواران،   ةشروع انحالل و تصفی
 Re Florence Land and Public Works Co. (1878) 10)شوود   شناور می ةسبب تبلور وثیق

Ch.D. 530; Robinson v. Smith (1895) 2 Ch. 118; Re Crompton & Co. Ltd., Player v. 
Crompton & Co. Ltd. (1914) 1 Ch. 954; Pillans & Bourne, 1999, p. 249; 
McCormack, 2002, p. 392; Stamp, 2001, p. 115; Goulding, 1999, p. 327; Armour, 

2004, pp. 28-29; Wood, 1988-1989, p. 204 ).   جووایی کووه بوودهکار تحووت دظوووای
دادخواست است کوه سوبب تبلوور    گیرد، تعیین اینکه آیا تاریخ ثبت  ورشکستگی قرار می

وجوداین، وضعیت آن چنودان روشون    شود یا تاریخ دریافت قرار، اهمیت دارد. با وثیقه می
 .(Wood, 1988-1989, pp. 204-205)نیست 

 کننده یافتدر یین( تعب
شود کوه از طورف دادگواه      طور سنتی به شخصی گفتوه موی   به (Receiver)کننده  دریافت

 گردیود  رهون منصووب موی    ضووع ریافت ظواید ناشوی از امووال مو  انصاف برای نظارت و د
(Armour, 2004, p. 29; Goulding, 1999, p. 323) .شودن رسویدگی    این، با طوالنی وجود با

های مربوط به رهن زمین، رایج شد که طورفین در اوراق قرضوه تصوریح کننود      به پرونده
گیرنوده حود دارد    ر نپردازد، وثیقوه گذار مبالغ مربوطه را در موظد مقر درصورتی که وثیقه

ازآنجایی  .(Armour, 2004, p. 29)کننده تعیین نماید  بدون مراجعه به دادگاه یک دریافت
 ةکننده به ظنووان نماینود   گرفت، دریافت شناور تمام تعهدات شرکت را دربر می ةکه وثیق

شد که فوروش   آن را ادامه دهد و سبب می ،شرکت قادر بود تجارت شرکت را اداره کرده
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 .Gaskell v)پوذیر باشود    امکوان معمول و متوداول  دارایی تجارتخانه به ظنوان یک شرکت 

Gosling (1896) 1 Q.B. 669; .Gullifer, 2008, p. 401).     درواق ، چنین مودیر یوا دریافوت
ود، بدون اینکه ای اختیار دارد دیون شرکت را به صورت یک شرکت معمول و موج کننده

 .(Fairweather & Border, 2004, p. xix) شرکت منحر و تصفیه شود، پرداخت کند
دادگاه یا طلبکواران گماشوته    ةوسیل تجارت به ةهنگامی که فردی برای نظارت یا ادار

دارایوی   ةیابود، زیورا از ایون لحظوه بودهکار از اختیوار ادار       شناور تبلور می ةشود، وثیق می
 .Re Florence Land and Public Works Co. (1878) 10 Ch.D)د گورد  موی خویش محروم 

530; Robinson v. Smith (1895) 2 Ch. 118; Re Crompton & Co. Ltd., Player v. 
Crompton & Co. Ltd. (1914) 1 Ch. 954; McCormack, 2002, p. 392; Pillans & 
Bourne, 1999, p. 249; Bourne, 1998, pp. 229-230; Stamp, 2001, p. 115; Wood, 

1988-1989, p. 205).  تورین   کننوده ظوادی   بسیاری از نویسندگان، تعیوین دریافوت   باوربه
البتوه،   .(Wood, 1988-1989, p. 205; Adams, 2002, p. 59)شکر تبلور وثیقه شناور است 

 ,Enterprise Act 2002) کننده را گرفته اسوت  جای دریافت (Administrator)امروزه مدیر 

s. 248 ) یابد شناور تبلور می ةو با تعیین مدیر وثیق. 

 کردن انجام تجارت ( متوقفج
هنگامی که شرکت از تجوارت خوود بوه ظنووان یوک شورکت معموول و متوداول دسوت          

 .Robson v)یابود   شناور تبلور می ةکند، وثیق تجارت خود را متوق  می ةدارد و ادام برمی

Smith (1895) 2 Ch. 118; Government Stocks and Other Securities Investment Co. 
Ltd. v. Manila Rly. C0. (1897) A.C. 81; Re Woodroffes (Musical Instruments) 
Ltd.(1986) Ch. 366; Bank of Credit and Commerce International SA. v. B.R.S. 
Kumar Bros Ltd. (1994) 1 B.C.L.C. 211; Wood, 1988-1989, p. 205; Bourne, 1998, 

p. 229) ، بورد. درحقیقوت،    بوین موی   بودن وثیقه را از شناور کردن تجارت، ظلت زیرا متوق
دارایوی موضووع    ةتا زمانی که دسوت  شناور این است که شرکت اجازه یابد ةهدف از وثیق

کوه   حالی وثیقه در معرض خطر قرار گیرد، تجارت خود را در جریان ظادی ادامه دهد. در
ظادی تجواری نداشوته   شود شرکت جریان  توق  تجارت با آن منافات دارد، زیرا سبب می

بنابراین، انتقال تمام تعهدات ؛ (McCormack, 2002, p. 392; Ferran, 1988, p. 229).باشد 
 .(Re Hillstead Ltd. (1980) 103 D.L.R. 347)د گرد شناور می ةاساسی موجب تبلور وثیق

های  شناور سبب تبلور وثیقه ةبا اینکه در کانادا پذیرفته شده است که تبلور یک وثیق
 ;Re Household Products Co. Ltd. (1981) 124 D.L.R. 325)گوردد   شناور دیگر هم موی 

Northland Bank v. G.I.C. Industries Ltd. (1985) 29 B.L.R. 173 (Alta. Q.b.); 

Goulding, 1999, p. 327) ،  شوناور لزومواً موجوب     ةدر انگلیس و استرالیا تبلور یوک وثیقو
ها حکایت از این دارند که صرف تبلور یوک وثیقوه    شود و پرونده نمی ها تبلور دیگر وثیقه

 Re Woodroffes (Musical Instruments) Ltd. (1986))به معنی توق  تجارت نخواهد بود 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robson_v_Smith&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robson_v_Smith&action=edit&redlink=1
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Ch. 366; National Australia Bank Ltd. v. Composite Buyers Ltd. (1991) 6 A.C.S.R. 

هوای شوناور خواهود شود      بب تبلوور تموام وثیقوه   کننده سو  درمقابر، تعیین دریافت .(94
(Goulding, 1999, p. 327). 

 شرط تبلور خودکار :بند دوم
، تبلوور  دلیربه همین  ؛شناور تبلور یابد ةشود که وثیق موجب نمینکردن   صرف پرداخت

کوه   اشود، به ایون معنو   در قرارداد وثیقه درج مینکردن   شناور در صورت پرداخت ةوثیق
شناور به صوورت خودکوار و بودون نیواز بوه       ةمشخم، وثیق یشدن رویداد واق محض  به

آن اختیار معامله با دارایی موضووع   ةشود که در نتیج میانجام هیچ ظمر دیگری متبلور 
بوه چنوین شورطی، شورط تبلوور خودکوار       . (Ferran, 1988, p. 234)پذیرد  وثیقه پایان می

(Automatic crystallisation clause) شود. فته میگ 
وثیقه اجازه  ةزیرا اگر به دارند دارد،وجود شک و تردید  هایی در صحت چنین شرط

ویژه  برای شخم ثالث، به موضوعداده شود که به حقوق قراردادی خود اظتماد کند، این 

اطالع از شرط تبلور اتوماتیک را  ةاند و وسیل طلبکارانی که مالی از بدهکار توقی  کرده

. (Goulding, 1999, p. 328; Ferran, 1988, p. 234)د، منصفانه نیست ننداردر اختیار 

این، در حال حاضر، ظموماً در انگلستان، نیوزیلند و استرالیا پذیرفته شده است که  باوجود

 Re Brightlife ltd)شود  چنین شرطی معتبر است و موجب تبلور خودکار وثیقه می

(1987) 2 W.L.R. 197; Re Manurewa Transport Ltd. (1971) N.Z.L.R. 909; Deputy 

Commissioner of Taxation v. Horsburgh (1983) 2 V.R. 591; Re Woodroffes 

(Musical Instruments) Ltd. (1985) 2 All. E.R. 908 & (1986) Ch. 366; Re 

Christonette International Ltd. (1982) 1 W.L.R. 1245; Re Permanent House 

(Holdings) Ltd. (1988) B.C.L.C. 563; Re Real Meat Co. Ltd. (1996) .B.C.L.C. 254; 

Goulding, 1999, p. 328; Evans v. Rival Grantite Quarries Ltd. (1910)  2 K.B. 979; 

Re Bond worth Ltd. (1980) Ch. 228; (Re Brightlife Ltd. .(1986) Ch. 200; Re 

Permanent House (Holidings Ltd.(198) B.C.L.C. 563).  البته چنین شرطی نسبت به

 Insolvency)شود  شناور بر آنان نمی ةموجب تقدم وثیق ،طلبکاران ممتاز اثری نداشته

Act 1986, s. 251). شرط تبلور خودکار از ها  دادگاهها،  اما در کانادا، در بسیاری از ایالت

 Re Queen in Right of British Columbiya v. Consilidated Churchill)اند کردهانتقاد  

Copper Corp. Ltd. (1973) 5 W.W.R. 652; Re Christien (1977) 5 W.W.R. 640; The 

Queen in Right of British Columbiya v. Lega Fabricating Ltd. (1981) 126 D.L.R. 

148; Re Caroma Enterprisee Ltd. (1979) 108 D.L.R. 412; Re St. John’s Heritage 

Foundation (1984) 50 P.E.L.R. 171) .ها در این کشور  ، بسیاری از دادگاهدرمقابر

وجب الحاق خودکار حد وثیقه تبلور خودکار صحیح است و م های اند که شرط پذیرفته

file:///C:/Users/w/index.php
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 Grat Lakes Petroleum v. Border Cities Oil Limited)شود  به دارایی مشمول آن می

(1934) 2 D.L.R. 742; Lettner v. Pioneer Truck Equipment Ltd. (1964) 47 W.W.R. 

343; Re Surburban Industries Ltd. (1971) 15 C.B.R. 235; Pierce v. Marks-Sartain 

Ltd. (1977) 18 N.B.R. 40)وثیقه  ةپذیرفته نشوند، دارند هایی طزیرا اگر چنین شر ؛

 خود را متبلور سازد. ةبدهی وثیقنشدن تواند در صورت پرداخت  نمی
توانود شورط کنود     وثیقه موی  ةدرنتیجه، اگر اظتبار چنین شرطی پذیرفته شود، دارند

های شورکت از حود مشخصوی     شود یا وامدرصورتی که دارایی شرکت از حد مقرر کمتر 
دیگوری روی دارایوی ایجواد     ةشرکت وثیقاگر یا  (McCormack, 2002, p. 393)فراتر رود 

 ةوثیقو ،  (Goulding, 1999, p. 328)کند یا دین دارای وثیقوه را در موظود معوین نپوردازد    
 گونه اخطاری تبلور یابد. صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ شناور به

 شناور ۀلزوم ثبت وثیق ،ر دومگفتا
سواختار موالی    ةکردن انتقال اطالظات دربار های شناور، آسان دلیر اصلی لزوم ثبت وثیقه

ممکن است صدمه ببیند. تشوریفات  نشدن   شرکت به طلبکارانی است که در صورت ثبت
 شود. ( مطالعه میند دومآن )بنشدن   ( و اثر ثبتبند نخستشناور ) ةثبت وثیق

 تشریفات ثبت :نخستبند 
تواب  قوانون    در کشوورهای انگلویس، ولوز و ایرلنود شومالی      ها در حال حاضر ثبت وثیقه

ایون   690قسومت   2بنود   برابراست.  (Companies Act 2006)م 1009 در سال ها شرکت
هوا   کنند، بایود ثبوت شوود کوه یکوی از آن      ها ایجاد می هایی که شرکت قانون، اکثر وثیقه

صوورت   (Companies House)هوا   بت باید در دفتر ثبوت شورکت  ث .ر استهای شناو وثیقه
، شرکت ملزم است جزئیات مقرر را به مأمور ثبوت  یادشدهبد بند یک قسمت اطمگیرد و 

قبر از اتمام مدت مجاز برای ثبت تحویر دهد. ثبت وثیقه ممکون اسوت بوه درخواسوت     
وثیقوه اسوت    ةآن دارنود کوه مصوداق بوارز     (Subsection 2)نف  صورت گیورد   شخم ذی

(Stamp, 2001, p. 117).  هوایی کوه روی دارایوی     وثیقوه  خصوصمدت مجاز برای ثبت در
شرکت تحصیر یا تولیود شوده اسوت(،     ةوسیل دارایی که به (شود موجود شرکت ایجاد می

هایی کوه نواظر    وثیقه خصوصشود و در  از فردای روزی که وثیقه ایجاد می .روز است 11
 11گردد،  روز که تحصیر آن دارایی کامر میآن شرکت است، از فردای  ةآیندبه دارایی 

 .(S. 870)شود  روز محاسبه می
هر شرکت دفتوری بوه نوام دفتور ثبوت       برای، مأمور ثبت باید 691به موجب قسمت 

. تواریخ  1کند و جزئیات زیر را در آن ثبوت نمایود:    فراهم (Register of charges)ها  وثیقه
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قه و اگر وثیقه بر دارایی آینده شورکت اسوت، تواریخ تحصویر دارایوی موضووع       ایجاد وثی
. جزئیات مختصری از اموال موضوع وثیقه؛ 3وثیقه؛  ةوسیل شده به . مبلغ تضمین1وثیقه؛ 

ثبت هر وثیقه، گواهی صوادر کنود کوه     پس ازمأمور ثبت باید  نف  وثیقه. . اشخاص ذی4
 Subsections 7 of the)ونی ثبت رظایت شده اسوت  دلیر قطعی است بر اینکه الزامات قان

s. 869). ها باید برای بازبینی ظموم باز باشود   دفتر ثبت وثیقه(Subsections 7).   همچنوین
نیازمند ثبت را نگاه دارند که این اسوناد هوم    ةوثیق ةها باید کپی اسناد ایجادکنند شرکت

 .(S. 875)داری شوند  باید برای بازبینی در دسترس نگه

 اثر عدم ثبتبند دوم: 
در مدت مجاز ثبت نشود یا اظهارات اشتباهی به مأمور  ،که وثیقة نیازمند ثبت درصورتی

کنود کوه درخواسوت     مقرر موی  623ثبت ارائه شود یا مطالبی از قلم افتاده باشد، قسمت 
دادگواه  ها باید به دادگاه تسلیم شوود. اگور    تمدید مهلت ثبت یا تصحیح دفتر ثبت وثیقه

گرفته در ثبت، اتفاقی یا غیرظمدی یا به  قان  شود که کوتاهی برای ثبت یا اشتباه صورت
 و داران شرکت لطموه وارد نکنود   یا به موقعیت طلبکاران و سهام ،ظلر کافی دیگری بوده

های دیگری وجود داشته باشد کوه اظطوای تخفیو ، ظادالنوه و منصوفانه باشود،        یا زمینه
گرفته تصوحیح گوردد.    ت مجاز برای ثبت تمدید شود یا اشتباه صورتدهد مد دستور می

 (Companies Act 1985)م 1165هوای   قانون شرکت 315این قسمت تکرار حکم قسمت 
پذیرفتوه   شورایطی آن معتقد بودند ثبت با تأخیر در  بارةدانان انگلیس در است که حقوق

تور   پیشای که  نتواند بر وثیقه شود، می که اآلن ثبت ای وثیقه باشد:تاب  این شرط  که شود می
 (Goulding, 1999, pp. 339-340; Bourne, 1998, p. 239) دست آورد ، حد تقدم بهاستثبت شده 

، اموا   شوته باشود  نیاز به ثبت دا ،690ای ایجاد کند که طبد قسمت  اگر شرکت وثیقه
و طلبکوار   (liquidator)مدیر تصوفیه   ،(administrator) ثبت نشود، آن وثیقه در برابر مدیر

وقتی که بوه ظلوت   ، این بر افزونماند.  معتبر باقی می ولی ظلیه شرکت ،شرکت باطر است
آن فوراً قابر پرداخوت اسوت    ةوسیل شده به شود، پول تضمین ، وثیقه باطر مینشدن ثبت

(S. 874). شرکت است، موجوب   ای که ناظر به دارایی آینده وثیقهنکردن    این، ثبت وجود با
 .(Bourne, 1998, p. 231; Goulding, 1999, p. 338)شود  اظتباری وثیقه نمی بی

 متعدد های یقهن وثبیحق تقدم  ،گفتار سوم
در حقوق انگلیس اقسام متعددی از رهن و وثیقه وجود دارد و ممکن است چنود وثیقوه،   

ای از طلبکواران   ظوالوه، ظوده   هاظم از ثابت و شناور، بر دارایی واحدی اظطا شوده باشود. بو   
بوه، امووال بودهکار را توقیو  کورده باشوند.        ممکن است از باب تأمین خواسته یا محکوم
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همچنین، برخی از طلبکاران ممکون اسوت بوه موجوب قووانین مختلو  طلبکوار ممتواز         
 ةوثیقو  ةدارنود  کوه  ها، در حقوق انگلیس مرسووم اسوت   این ةبر هم افزونشناخته شوند. 

کنود.   شناور، ضمن قرارداد وثیقه، اختیار شرکت را برای ایجاد وثیقه بعودی محودود موی   
شناور بر طلبکاران ظادی و بدون وثیقه اولویت  ةوثیق ةهیچ تردیدی وجود ندارد که دارند
ر طلبکاران بررسوی شوود.   دیگشناور و  ةوثیق ةن دارندمیادارد، ولی الزم است حد تقدم 

شناور و ثابوت،   ةن طلبکاران دارای وثیقه، اظم از وثیقمیاحد تقدم  نخستین منظور، ا هب
ن وثیقه شناور و طلبکاران اجرایوی  میا(، سپس حد تقدم بند نخست) خواهد شدمطالعه 
 (.ند دومشود )ب می بررسی

 حق تقدم بین طلبکاران دارای وثیقهبند نخست: 
ثابوت   ةشناور یا وثیقو  ةوثیق موجب که به هستند کسانیمنظور از طلبکاران دارای وثیقه 
هوای ثابوت و    ن وثیقوه میوا بر مطالعه حود تقودم    افزونبر اموال مدیون حد وثیقه دارند. 

(، اظتبار شرط ظودم وثیقوه نیوز    بشناور ) ة( و حد تقدم بین دو یا چند وثیقال شناور )
 (.جباید بررسی شود )

 ثابت ۀیقشناور و وث ۀیقوث ینحق تقدم ب( الف
 Mortgage or Fixed)ثابوت   ةشناور و هم ثابت منعقد شده باشود، وثیقو   ةوثیقهرگاه هم 

Charge) هوای شوناور ایجواد شوده      حتی اگر بعد از وثیقه ؛شناور حد تقدم دارد ةبر وثیق
طوور   شناور اختیار انجام معامله با دارایی در جریان ظادی تجارت بوه  ةباشد، زیرا در وثیق

 Re Panama, New zealan and Australia Royal  Mail)ضمنی به مدیون اظطا شده اسوت 

Co.(1870) 5 Ch. App. 318; Wheatly v. Silkstone & High Moor Coal Co. (1885) 29 
Ch.D. 715; Moor v. Anglo-Italian Bank (1878) 10 Ch.D. 681; Re Hamilton's 
Windsor Ironworks Co. v. Pitman and Edwards (1879) 12 Ch.D. 707; Dominion 
Iron & Steel Co. v. Canadian Bank of Commerce (1928) 1 D.L.R. 809; Ward v. 
Royal Exchange Shipping Co. Ltd. (1888) 58 L.T. 174; Wheatly v. Silkstone & 
High Moor Coal Co. (1885) 29 Ch.D 715; Pillans & Bourne, 1999, p. 251; 

McCormack, 2002, p. 407 .) 

 شناور یقۀچند وث یادو  ین( حق تقدم بب
اسوت کوه    گستردهقدری  شناور به ةاختیار ضمنی معامله با دارایی موضوع وثیقه در وثیق

 Re)دهود   می بخشی از دارایی مشمول وثیقه را اجازه  برشناور بعدی  ةاختیار ایجاد وثیق

Panama, New zealan and Australia Royal  Mail Company (1870) 5 Ch. App. 318 ; 

Re Automatic Bottle Makers Ltd. (1926) Ch. 412). شناور روی  ةاین، ایجاد وثیق وجود با
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 .Re Household Products Co. Ltd)دارایی موضوع وثیقه مجواز نخواهود بوود     ةتمام دست

(1981) 124 D.L.R. 325; Re Benjamin Copev. Sons Ltd. (1914) 1 Ch. 800)مگر اینکه  ؛
 .Savin Canada Inc. v)ای داده شوده باشود    چنین اجوازه  پیشیندر قرارداد وثیقه شناور 

Protech Office Electronics Ltd. (1984) 8 D.L.R. 225  .) 
اینکوه   خصووص شناور اظطوا کورده باشود، در     ةحال، چنانچه شرکت دو یا چند وثیق

 ةدانان و هوم رویو   ن حقوقمیاها بر دیگری یا دیگران حد تقدم دارد، هم  کدام یک از آن
 ةشناور بعدی بر وثیق ةدانان معتقدند وثیق برخی از حقوق .نظر وجود دارد قضایی اختالف

ر دیگر این اسوت کوه   . نظ(Goulding, 1999,  pp. 329-330)حد تقدم دارد  پیشینشناور 
دسوت   حود تقودم بوه    پیشوین شوناور   ةتبلور یابد، بر وثیق نخستشناور بعدی  ةاگر وثیق
 ,Griffiths v. Yorkshire Bank plc. (1994) 1 W.L.R. 1427; .McCormack, 2002)آورد می

p. 393). ب شوناور سوب   ةرو شده است، زیرا تبلور وثیقو  به این دیدگاه در کانادا با انتقاد رو
 Re Household Products Co. Ltd. (1981)) دشوو  شناور دیگر نیز می ةزمان وثیق تبلور هم

124 D.L.R. 325; Northland Bank v. G.I.C. Industries Ltd. (1985) 29 B.L.R. 173 

(Alta. Q.b.))  شوناور در   ةهای انگلستان تمایلی به پذیرش تبلوور وثیقو   برظکس، دادگاه ؛
 Re Woodroffes (Musical Instruments)) شووناور دیگوور ندارنوود ةصوورت تبلووور وثیقوو 

Ltd.(1985) .2 All. E.R. 908 & (1986) Ch. 366). های شوناور بور    این، تقدم وثیقه وجود با
 Re)اسوت   برانگیوز  های دیگر تردید ها در حقوق انگلیس در پرونده اساس تاریخ تبلور آن

H. & K. (Medway) Ltd, Mackay v. Irc.(1997) 1 B.C.L.C. 545 .) 
شوناور بور    ةکه هر وثیقو  ندها و نویسندگان بر این باور برظکس، بعضی دیگر از دادگاه

 ;Re Benjamin Cope v. Sons Ltd. (1914) 1 Ch. 800) شوناور بعودی مقودم اسوت     ةوثیق

Stamp, 2001, p. 115; Ferran, 1988, pp. 215 & 235; Goode, 1988, p. 87)..  رانظر دیگر 
اسوت: آزادی شورکت در معاملوه بوا      داشوته در دظوایی اظهار  (Sargant)قاضی سارجنت 

شوناور   ةنیست که به شرکت اجازه دهد که وثیق گستردهای  اندازه دارایی موضوع وثیقه به
 .Re Benjamin Cope v)دومی ایجاد کند که مقدم بر آن باشد یا در ظرض آن قرار گیورد  

Sons Ltd. (1914) 1 Ch. .800).     شوناوری روی تموام    ةدر پرونوده دیگوری، شورکت وثیقو
دارایی خود اظطا نمود، ولی حد ایجاد وثیقه بر بخشی از دارایی را برای خود حفو  کورد   

شناور به وثیقه داد. دادگواه تجدیودنظر کوه     ةموجب وثیق و سپس مواد خام و سهام را به
اظالم داشوت: شورکت اختیوار ایجواد      یادشدهشد، در اصالح رأی  شامر سارجنت هم می

 Re Automatic) شوت شناور کلوی اول دا  ةشناور خاص دوم را با حد تقدم بر وثیق ةوثیق

Bottle Makers (1926) Ch. 412). انود:   ، گفتوه یادشدهدانان به استناد آرای  برخی از حقوق
شوناور   ةمقدم است و تنها درصورتی وثیقو  شناور بعدی ةشناور بر وثیق ةطور کلی وثیق به
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شناور بعودی   ةحد تقدم دارد که شرکت اختیار ایجاد وثیق پیشینشناور  ةبعدی بر وثیق
تنهوا بخشوی از    گفتوه  پویش اول برای خود حف  کرده باشد و شورط   ةرا در قرارداد وثیق

 .(Bourne, 1998, pp. 232-233)گیرد  می بردارایی را در

 شرط محدودکننده یا یقهشرط عدم وث( ج
هوای بعودی    شناور ممکن است حد تقودم خوود را نسوبت بوه وثیقوه      ةازآنجایی که وثیق

های شناور معموالً شرطی را در قورارداد وثیقوه    ازدست بدهد، دارندگان دوراندیش وثیقه
شوناور   ةای که مقدم بر وثیقو  کنند که به موجب آن، شرکت از ایجاد وثیقه خود درج می

ثابوت یوا شوناور دیگوری      ةشود. اگر شرکت وثیق در ظرض آن قرار گیرد، من  می باشد یا
حد تقدم نخواهود داشوت    پیشینشناور  ةاظطا کند، آن وثیقه باطر نیست، بلکه بر وثیق

(McCormack, 2002, p. 407; Wood, 1988-1989, p. 211). هوای  ، بوه شورط  هوا  این شرط 
 (Negative pledge clauses or restrictive clause)ظودم وثیقوه یوا شورط محدودکننوده      

 ند. ا معروف
دانوان و   ن حقووق میوا شرط تأثیر چنین شرطی نسبت به اشخاص ثالوث،   خصوصدر 

انود کوه    ها و نویسندگان اظهار داشوته  ها اختالف نظر وجود دارد. بسیاری از دادگاه دادگاه

مندرج در  های ها و شرط ثبت وثیقه و حتی اطالع از وجود آن، فرض اطالع از محدودیت

تشوکیر  ثبت شرط ظدم وثیقه، فرض اطالع از شورط را   ،. همچنینسازد آن را فراهم نمی

 .Siebe Gorman & Co. Ltd. v)ی الزاموی نیسوت   هوای  د، چون ثبت چنوین شورط  ده نمی

Barclays Bank Ltd. (1979) 2 Lloyd’s Rep. 142; Wilson v. Kelland (1910) 2 Ch. 306; 

English and Scotland Mercantile Investment Co. Ltd. v. Brunton (1892) 2 Q.B. 700; 

Re Castell & Brown Ltd. (1898) 1 Ch. 315; Re Standard Rotary Machine Co. Ltd. 

(1906) 95 L.T. 829; Irish Supreme Court in Welch v. BowmarkerLtd. (1980) I.R. 

251; Goulding, 1999, pp. 330-331 & 337; Ferran, 1988, pp.235-236). 
بعودی   ةها معتقدند ازآنجوا کوه دارنود    دانان و دادگاه این، برخی دیگر از حقوق وجود با

خوود از   آگواهی نداشوتن   تواند بوه  بنابراین نمی ؛وجو کند تواند از شرکت پرس وثیقه، می
از وجوود   آگاهیقه است، استناد کند و فرض شرط ظدم وثی دربرگیرندةکه پیشین  ةوثیق

 .Stamp, 2001, p. 116; McCormack, 2002, pp. 407-408; A.I.B)کنود   وثیقه کفایت موی 

Finance v. Bank of Scotland (1995) S.C.L.R. 851; Welch v. Bowmarker (Irland) 

Ltd. (1980) I.R. 251). اند که  معتبر و مؤثر دانستهها درصورتی آن را  ای از دادگاه پاره اما
 .Cox v. Dublin City Distillery Co)باشود   آگاهوثیقه از وجود چنین شرطی واقعاً  ةدارند

(1906) 1 I.R. 345.) 
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 شناور و طلبکاران اجرایی ۀوثیق ۀن دارندمیاحق تقدم بند دوم: 
یوا  کوه   هسوتند آن دسوته از طلبکواران    ،(Execution creditors)مراد از طلبکاران اجرایی 

 (Judgment creditors)طلبکواران قضوایی   کوه   انود  مالی از اموال بدهکار را توقیو  کورده  
حود تقودم   دربارة رو،  این از .یا به موجب قانون ممتاز شناخته شده باشندشوند  نامیده می

شناور و دیوون ممتواز    ة( و حد تقدم بین وثیقال شناور و طلبکاران قضایی ) ةن وثیقمیا
(Preferential debts) (ب )شود. جداگانه بحث میطور  به 

 ییشناور و طلبکاران قضا ۀیقن وثبیحق تقدم ( الف
شناور تحت پوشش قرار گرفته، تا زموانی   ةوثیق ةوسیل دارایی مدیون که به ةگروه یا دست
زیورا   ،وسیله طلبکاران قضایی توقیو  شوود   شناور متبلور نشده، ممکن است به ةکه وثیق
 طلبکاران قضایی است از سویتوقی   ةآماد شود که میمدیون محسوب  اموال دارایی آزاداین 

 (McCormack, 2002, p. 403; Evans v.Rival Granite Quarries Ltd. (1910) 2 K.B.  979).. 
 ةیوافتن وثیقو   از تبلوور  پویش حال، اگر دارایی بدهکار توقی  شده و ظملیات اجرایوی  

 Re)یابنود   شناور حود تقودم موی    ةوثیق ةشناور به پایان رسد، طلبکاران قضایی بر دارند

Opera Ltd. (1891) 3 Ch. 260; Norton v. Yates (1906) 2 K.B. 746; Goulding, 1999, p. 

332; Bourne, 1998, p. 233) ،اجورا دخالوت    ةتواند در لحظو  شناور نمی ةوثیق ةزیرا دارند
م ظملیات اجرایی جلوگیری نمایود. منظوور از اجراشودن ظملیوات مربوطوه      از انجا ،کرده

هرچند که موأمور اجورا هنووز     ؛زمانی است که مال در جریان اجرا به فروش رسیده باشد
 .(Wood, 1988-1989, p. 208)حاصر فروش را به طلبکاران اجرایی پرداخت نکرده باشود  

یابند کوه   شناور حد تقدم می ةوثیق ةدارند به بیان دیگر، طلبکاران قضایی، در صورتی بر
حاصور فوروش بوه     ،شناور، امووال شورکت توقیو  و فروختوه شوده      ةاز تبلور وثیق پیش

 ,Bourne).شده نزد مأمور اجرا باشد  طلبکاران پرداخت شده یا حاصر فروش اموال توقی 

1998, p. 233) . از فوروش رخ دهود،    پیشدر غیر این صورت، هرگاه تبلور بعد از توقی  و
 .Ontario Development Corp)شناور بر طلبکاران قضایی مقدم خواهد بوود   ةوثیق ةدارند

v. Trustee of the Estate of I.C. Suatac Constraction Ltd. (1976) 69 D.L.R. 353 )در  ؛
 بور طلبکواران اجرایوی اولویوت دارد     ،شوناور تبلوور یافتوه    ةتووان گفوت وثیقو    نتیجه، می

(McCormack, 2002, p. 393). 

 ممتاز یونشناور و د ۀیقوث ینحق تقدم ب( ب
یون ترتیوب   ه اکننده تعیوین گوردد و بو    درصورتی که شرکت وارد تصفیه شود یا دریافت
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 Insolvency Act) گردد میشناور مقدم  ةبر وثیق 3های شناور تبلور یابد، دیون ممتاز وثیقه

1986, ss. 40 & 175)که اگر دارایی بدون وثیقه برای پرداخت تموام دیوون    ین معنیه اب ؛
 ,Bourne)ها از دارایی مشمول وثیقه شناور پرداخوت خواهود شود     ممتاز کافی نباشد، آن

1998, p. 223). کننوده بوه    شناور قبر از تصوفیه یوا تعیوین دریافوت     ةهمچنین، اگر وثیق
 ,McCormack).گیورد   رار موی صورت خودکار تبلور یابد، باز هم بعد از طلبکاران ممتاز قو 

2002, p. 393) ةوثیق ةدرواق ، یکی از اهداف اصلی شروط تبلور خودکار این بود که دارند 
شرکت، بر طلبکواران ممتواز حود تقودم      ةکننده یا تصفی شناور در صورت تعیین دریافت

است شناور ای  با بیان اینکه وثیقه ،م1169قانون ورشکستگی  151قسمت  دست آورد. به
تمهید شورط   ه،به حمایت از طلبکاران ممتاز شتافت ،که به صورت شناور ایجاد شده باشد

 ةوثیق ةهرچند ممکن است دارند ه است؛تبلور خودکار را در برابر طلبکاران ممتاز رد کرد
دسوت   ثابت بعدی حود تقودم بوه    ةوثیق ةده از شرط تبلور خودکار بر دارندشناور با استفا

 .(Stamp, 2001, p. 115) آورد

 نتیجه 
شناور و بررسی معایوب و مزایوا و احکوام و آثوار آن در نظوام حقووقی        ةتحلیر نهاد وثیق

بینی شده است که بور اسواس    راهکارهایی پیش یادشدهدهد که در نهاد  ال نشان می کامن
شوود و هوم اشوخاص ثالوث در      ها هم حقوق قراردادی طرفین ظقد وثیقه توأمین موی   آن

بوه   یادشوده ، زیورا نهواد   نود گوذار( از اطمینوان خواطر برخوردار    دهکار )وثیقوه معامله با ب
دهد که تمام دارایی مدیون اظم از موجود و آینده را به وثیقه گیرد و  اجازه می« طلبکار»

تواند خارج از جریان ظادی تجارت خود ظمر کنود و بوا توجوه بوه      ازآنجا که مدیون نمی
پس از متبلور شدن آن و درج شرط تبلوور خودکوار و    اختیار فروش دارایی موضوع وثیقه

کنود و او را بوه    شناور تضمین ظرفی مناسبی به طلبکار اظطا موی  ةشرط ظدم وثیقه، وثیق
شوناور پوس از    ةحود تقودمی کوه وثیقو     ،براین افزونسازد.  وصول طلب خود مطمئن می
 برد. ثابت باال می ةآورد، آن را تا حد وثیق دست می استقرار بر دارایی مربوطه به

این مزیت را دارد که مدیریت و کنترل دارایی مربوطه را تا « مدیون»همچنین، برای 
شوود کوه    موجوب موی   موضووع زمان استقرار وثیقه بر آن دراختیوار داشوته باشود. ایون     

دسوت   ها برای به استقراضی را به قدرت دارایی خود اضافه کند و از آن ةگیرنده سرمای وام

                                                 
3. Schedule 6 the Categories of Preferential Debts, Section 386 of the Insolvency 

Act 1986: “Category 1: Debts due to Inland Revenue. Category 2: Debts due to   
   Customs and Excise. Category 3: Social security contributions. Category 4:   

Contributions to occupational pension schemes, etc. Category 5: Remuneration,    
   etc., of employees.” 
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آن، حجوم کاالهوای در    ةاستقراضی و ایجاد درآمد استفاده کند. در نتیجو  ةمایآوردن سر
شوود،   یابد، مبادالت اقتصادی و معامالت تجاری بیشوتر موی   گردش اقتصادی افزایش می

وری و کارایی اقتصوادی   یابد و در نتیجه بهره شود، تولیدات افزایش می بازار کار ایجاد می
 د.بخش می شتاباقتصادی  ةسعرود و به پیشرفت و تو باال می
« اشوخاص ثالوث  »های شناور، این امکان را برای  ، الزامی بودن ثبت وثیقهاین بر افزون
آن اطالع یابند و در صورت وجوود   ةشد ثبت های کند که از وجود وثیقه و شرط فراهم می

، همچنیندارایی مشمول وثیقه خودداری کنند.  ةنگرانی، از خرید یا کسب حقی در دست
درصورتی که مدیون طبد جریان ظادی تجارت خود ظمر کند، اشخاص ثالوث در مقابور   

 وثیقه التزامی نخواهند داشت. ةدارند
ثابت تبدیر نشود و بر دارایی مشومول آن مسوتقر    ةشناور تا زمانی که به وثیق ةوثیق

یر(، کننوده )مود   ای در صوورت تعیوین دریافوت    نگردد، قابلیت اجرایی ندارد. چنین وثیقه
شود و از آن پوس، بسوان    شرکت متبلور می ةتوق  انجام تجارت و شروع انحالل و تصفی

ثابت، بر دارایی موضوع وثیقه که در زمان تبلور موجود بوده و در ملکیوت شورکت    ةوثیق
وثیقوه اجوازه    ةشود. همچنین، شورط تبلوور خودکوار بوه دارنود      باقی است، قابر اجرا می

دانود، در قورارداد وثیقوه درج کنود و بوه ایون        رای تبلور الزم میای را که ب دهد واقعه می
ثابوت و وصوول طلوب از دارایوی      ةشناور و تبدیر آن بوه وثیقو   ةترتیب، امکان تبلور وثیق

 د.شو می فراهمموضوع وثیقه 
شناور و دیود کوالن نسوبت بوه تموام       ةتضمین وصول طلب، با توجه به طبیعت وثیق

شناور که معاملوه   ةشود. با توجه به طبیعت وثیق نهاد تأمین میخوبی در این  طلبکاران به
 ةثابوت بور وثیقو    ةدهد، وثیق با دارایی مشمول وثیقه را در جریان ظادی تجارت اجازه می
شوناور تموام یوا قسومت      ةشناور حد تقدم دارد. همچنین، ازآنجا کوه امکوان دارد وثیقو   

تیوب، موالی بورای وصوول طلوب      گیورد و بوه ایون تر    بور وسیعی از دارایوی شورکت را در  
گوذار از آنوان حمایوت کورده و گروهوی را کوه        بستانکاران بدون وثیقه باقی نماند، قوانون 

ظنوان طلبکواران ممتواز بور     باهای اجتماظی و اقتصادی بیشتری هستند،  نیازمند حمایت
نی و شناور به ظنوان یک قرار تضمی ةشناور مقدم دانسته است. قرارداد وثیق ةوثیق ةدارند
شناور بر طلبکاران بدون وثیقه و طلبکاران قضوایی   ةوثیق ةشود دارند ای موجب می وثیقه

ن دو یا چند وثیقه شناور چندان روشون  میااین، حد تقدم  وجود حد تقدم داشته باشد. با
 نیست.
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