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چکیده

در این مقاله ،تلثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن از حیث حقوقی و اقتصادی
با تلکید بر حکم جدیدی که در بند «الف» ماده  02قانون رفع موانع تولید رقابرت پرذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده ،مورد مطالعه قرار گرفته اسرت .نتیجر تحقیرق هرا در
حقوق ما و فقه امامیه نشان می دهد که مراد  481قرانون مردنی بره پیرروی از فقیهران
امامیه« ،قاعد تجزیه ناپذیری رهن» را پذیرفته است که به موجب آن ،با پرداخت جزئری
از دین ،هیچ بخشی از وثیقه آزاد نمیشود .در مقابل ،بند «الف» ماده  02قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،در فرضی که واحد تولیدی از بانک یا مؤسسه
مالی و اعتباری ،اعم از دولتی یا خصوصی ،تسهیالت گرفته باشرد ،نظریر «تجزیره پرذیری
رهن» را اعمال کرده و حکم قانون مدنی را تخصیص زده است .از حیث تحلیرل اقتصرادی
نیز معلوم میشود که بند «الف» ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابرتپرذیر در مقایسره برا
ماده  841قانون مدنی ،میتواند به افزایش ثروت منتهی شده ،کارایی را محقق گرداند.
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مقدمه
استفاده از عقد رهن برای تضمین مطالبات بستانکاران ،به ویژه بانکها و مؤسسرات مرالی و
اعتباری ،امروزه به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شرده اسرت .دلیرل ایرن امرر آن اسرت کره
بسیاری از فعاالن عرص بازرگانی و اقتصاد ،برای اجرای طرحهای بزرگ نیاز بره سررمای کرالن
دارند و به دلیل محدودیت منابع در دسترس ،ناچارند چنرین مبرال ی را بره ویرژه از بانرکهرا یرا
مؤسسات مالی و اعتبراری اسرتقرا

نماینرد .وامدهنردگان نیرز در صرورتی حاضرر بره اعطرای

تسهیالت به متقاضیان میشوند که تضمین کافی برای بازپرداخرت وام دریافرت کننرد .بره ایرن
ترتیب ،سرمایهدارانی که در اندیش به جریان انداختن سرمایههای راکد خود به منظرور فعالیرت و
مشارکت در طرحهای تولیدی و عمرانی هستند ،با رهن گرفتن اموال بدهکار ،به بازگشرت اصرل
سرمایه خود اطمینان پیدا میکنند .از این رو ،نیاز متقابل تسهیالتگیرندگان و تسهیالتدهندگان
برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ،آنها را به استفاده از عقد رهن سوق میدهد.
منتها یکی از دغدغههای اصلی وامگیرندگان آن است که اگر تمام مال مرهرون ترا پرداخرت
آخرین قس وام ،در رهن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد ،عمالً آن مال از صحنه گرردش
اقتصادی خارج میشود و تسهیالتگیرنده نمیتواند از آن در چرخ معامالت خود استفاده نمایرد.
به همین دلیل ،آنان مایلاند در ازای پرداخت بخشی از دین ،مرازاد رهینره آزاد شرود ترا از آن در
راستای منافع خود بهره ببرند .از طرف دیگر ،طلبکار (مرتهن) میخواهد ترا دریافرت تمرام طلرب
خود ،کل مال مرهون در رهن باقی بماند تا تضمین بیشتری نسبت به وصول طلب خود در اختیار
داشته باشد .تعار

منافع بین بدهکاران (راهنین) و طلبکاران (مرتهین) و ایجاد تعادل میان آنهرا

از چالش های بزرگ نظام حقوقی است و قانونگذاری در این زمینه بایرد بره گونرهای باشرد کره
ضمن حمایت از طلبکار و تضمین وصول طلب وی ،بیجهت مال بردهکار در توقیرف نمانرد و از
گردش اقتصادی خارج نگردد .طلبکار نیز بیش از طلب خود حقی بر بدهکار ندارد و تضمینی کره
معادل طلب وی باشد و وصول طلب او را دشوار نسازد ،برای او کفایت خواهد کرد.
با وجود این ،حکم مقرر در ماد  481قانون مدنی که به «قاعد تجزیهناپذیری رهن» موسوم
است ،چنین امکانی را به بدهکاران (رهنگذاران) نمیدهد؛ بلکره آنهرا ناچارنرد بررای فرک مرال
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مرهون تا پرداخت آخرین قس وام منتظر بمانند .از طرف دیگر ،ضرورتهایی کره در براال بره آنهرا
اشاره شد ،قانونگذار را برانگیخته است تا در بند «الف» ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ،0120با رعایت شرایطی ،فک جزئی عین مرهونه در اثرر پرداخرت
بخشی از دین را بپذیرد و «قاعد تجزیهپذیری رهن» را در رواب خاص اعمال نماید.
بر این اساس و با توجه به اینکه ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر قاعد جدیردی را
وارد نظام حقوقی کشور کررده و شررای و نحرو اعمرال و نیرز ارتبرا آن برا قرانون مردنی در
نوشتههای حقوقی تحلیل و تببین نشده است ،بر آن شدیم تا به تجزیه و تحلیرل حکرم مقررر در
قانون یادشده بپردازیم .از این رو ،الزم است حکم مقرر در بند «الف» ماد  02قانون رفرع موانرع
تولید رقابتپذیر از حیث فقهی و حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد ترا ارتبرا آن برا مراد
 481قانون مدنی روشن گردد و به طور خاص ،به این سؤال پاسخ داده شود کره آیرا برا تصرویب
ماده  02قانون پیشگفته ،ماده  481قانون مدنی نسخ شرده یرا تخصریص یافتره اسرت؟ شررای
اعمال ماد  02قانون یادشده چیست و چه راهکارهایی برای رفرع اشرکالهرای عملری ناشری از
مقرر مذکور میتوان ارائه داد؟ به عالوه ،ضروری است آزادسازی جزئی عرین مرهونره در قبرال
پرداخت بخشی از دین از حیث اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود که کدام یرک از دو
راهحل قانونی به تحقق کارایی منتهی گردیده ،میتواند جذب سرمایه را تسهیل کند؟ بررای ایرن
منظور ،ابتدا تلثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن (مال مرهون) از حیث حقوقی مطالعه
میشود (مبحث نخست)؛ سپس ،تلثیر پرداخت جزئیِ دین بر فک جزئری عرین مرهونره از حیرث
اقتصادی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت (مبحث دوم).
 .1تحلیل حقوقی تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن
قاعد تجزیهناپذیری رهن که ماد  481قانون مدنی به تبع قول مشهور فقها ارائره شرده ،برا
آنچه بند «الف» ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کررده،
متفاوت است .از این رو ،در ابتدا به تحلیل ماد  481ق.م .و پیشین فقهی آن پرداختره مریشرود
(بند نخست) تا ضمن بررسی و ارزیابی نظرهای مختلف ،زمین الزم برای تحلیل قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز ارتبا دو ماد یادشده فراهم آید( .بند دوم)
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جزئی رهن در فقه امامیه و قانون مدنی

 .0.0.0حکم مسئله در فقه امامیه

در فقه امامیه ،در خصوص تلثیر پرداخت بخشی از دین بر آزادسازی عین مرهونه ،دیردگاههرا
متفاوت است .بررسی آرا و اقول فقهای عظام شیعه نشان میدهد که در این زمینه ،چنرد دیردگاه
یا تحلیل ارائه شده است:

0

 .0به عقید مشهور فقهای امامیه« ،تمام عین مرهونه وثیق هر جزئی از دین است» .بنابراین ،در
صورتی که بخشی از دین ادا شود ،هیچ قسمتی از مال مرهونه آزاد نخواهد شرد ،بلکره تمرام
آن برای باقیماند دین در رهن میماند؛ حتی اگر تنها بخش نراچیزی از دیرن براقی مانرده
باشد .استدالل این گروه آن است که هدف طرفین از انعقاد رهن ،توثیق تمام دین است و به
عبارت دیگر ،مقصود و غر

از رهن آن است که هر جزئی از دین دارای وثیقه باشد و ایرن

توثیق زمانی حاصل میشود که با پرداخت بخشی از دین ،وثیقه به صورت کامل باقی بماند.

5

 .0برخی از فقها در این زمینه چهار وجه یا احتمال را مطرح ساخته اند« :األقسام أربع  :األول :رهن المجموع علر
کل جزء من الحق .الثانی :رهن المجموع عل صرف وجود الحق مطلقا و لو بجزء منه .الثالث :رهن األجزاء المشاع
عل األجزاء کذلک .الرابع :رهن المجموع من حیث المجموع کذلک .و حکم الکل واضح ففی األول ال ینفک مرن
الرهن شی ء بسقو بعض الدین لفر کونه رهنا عل کل جزء من المجموع ،و مثله الثانی لفر وجرود الردین و
الحق و لو بجزء منه ،و أما الثالث فینفک من الرهن بمقدار ما وفّ و یبق منه بقدر ما بقی من الدین ،و أمرا الرابرع
فینفک الجمیع بسقو بعض الدین و لو کان یسیرا لزوال المجموع من حیث المجموع به کما هو واضح ،و حیث إن
المنساق من إطالق الرهن هو القسم األول یبق جمیع الرهن و لو سق بعض الدین .نعم ،لو شر التوزیرع ینفرک
من الرهن بقدر ما سق الدین عل حسب الشر » (ر.ک :سبزوارى ،سید عبداألعل  ،مه ّب األحکام ،جلرد ،50
قم ،مؤسسه المنار0001 ،ق ،ص.)20
 .5طوس (شیخ) ،محمد ،المبسوط ،جلد  ،5تهران :المکتب المرتضوی إلحیاء اآلثار الجعفری  ،چاپ سوم0184 ،ق،
صص515-510؛ نجف  ،شیخ محمدحسن ،جواهر الکالم ،جلد  ،50بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چاپ هفرتم،
0010ق ،ص151؛ عامل (شهید اول) ،محمدبن مک  ،الدروس ،جلد  ،1قم :دفتر انتشرارات اسرالم  ،چراپ دوم،
0004ق ،صص011-015؛ عاملی(شهید ثانی) ،زین الدین ،الروضۀ البهیۀ ،جلد  ،0قم :کتابفروشری داوری ،چراپ
اول0001 ،ق  ،ص84؛ عاملی(شهید ثانی) ،زین الدین ،مسال األفهام ،جلد  ،0قم :مؤسس المعارف اإلسرالمی ،
چاپ اول0001 ،ق ،ص01؛ بحرانی ،یوسف ،الحدائق الناضرۀ ،جلد  ،51قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چراپ اول،
0010ق ،ص 501؛ اصفهان  ،سید ابوالحسن ،وسیلۀ النجاۀ ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین (ره) ،چراپ
اول0055 ،ق ،ص042؛ خمینی ،سید روح اهلل ،تحریر الوسیلۀ ،جلرد ،5قرم :دار العلرم ،چراپ اول ،بری ترا ،ص8؛
سبزوارى ،سید عبداألعل  ،مها ّب األحکاام ،جلرد  ،50قرم :مؤسسره المنرار ،چراپ چهرارم0001 ،ق ،ص20؛
گلپایگان (موسوى) ،سید محمدرضا ،هدایۀ العباد ،جلد  ،5قرم :دار القررآن الکرریم ،چراپ اول0001 ،ق ،ص80؛
فاضل لنکران  ،محمد ،تفصیل الشریعۀ  -الرهن و ،...قم ،مرکرز فقره ائمره اطهرار(ع) ،چراپ اول0050 ،ق،
ص158؛ سیستان  ،سیدعل  ،منهاج الصالحین ،جلد  ،5قم :دفتر حضرت آی اهلل سیستان  ،چاپ پنجم0004 ،ق،
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با وجود این ،استدالل پیشگفته و دیدگاه مشهور فقیهران امامیره ،بره ویرژه در امروال قابرل
تجزیه ،خالی از ایراد نیست؛ زیرا با آزادی بخشی از مال مرهون ،براز هرم طلبکرار بره انرداز
طلب خود از مال مرهون در اختیار دارد و فک بخشی از وثیقه ،معادل بخرش پرداخرت شرد
دین ،به مرتهن ضرر نمیرساند.

0

ص158؛ صاف گلپایگان  ،لطفاهلل ،هدایۀ العباد ،جلد  ،5قم :دار القرآن الکریم ،چاپ اول0006 ،ق ،ص.014
در فرضی که دو نفر به شخصی بدهکار باشند و مالی را در رهن قرار دهند ،هر یک که دین خود را ادا کند سهمش
آزاد میشود ،مگر آنکه مشخص گردد که کل مال در برابر تمام دین در رهن قرار گرفته است که در ایرن صرورت ترا
زمان تصفیه کامل دین ،تمام مال در رهن میماند (عالمه حلی ،حسن ،تحریر االحکام ،جلد  ،5قم :مؤسسره امرام
صادق(ع) ،چاپ اول0051 ،ق ،ص046؛ و مشاهده تفصیل بحث در خصوص تعدد راهرن یرا مررتهن ،ر.ک :.موسروی
بجنوردی ،سیدحسن ،پیشین ،صص11-10؛ گلپایگانی ،سید محمدرضا ،پیشین ،ص.)81-80
البته بسیاری از فقهای بزرگ و متقدم امامیه متعر ف ک تمام یرا بخشری از رهرن در اثرر پرداخرت جزئری دیرن
نشدهاند؛ بلکه غالباً به این بحث پرداختهاند که چنانچه راهن برای دو دین ،دو مال را رهن قرار دهد ،با ادای یکری
از دو دین ،مالی که به ازای آن دین رهن بوده ،آزاد میشود و مرتهن نمیتواند آن مال مرهون را برای دین دیگرر
به عنوان رهن نگه دارد .همچنین ،اگر فردی دو دین به دیگری داشته ،و یکی از آنها دارای رهن بوده ،با پرداخرت
دینی که دارای رهن است ،مال مرهون از رهن آزاد میشود و مرتهن نمیتواند آن مال را برای دین دیگر که رهن
ندارد ،نزد خود به عنوان وثیقه نگاه دارد (ر.ک :.محقق حلی ،جعفرر ،المختصار الناافع ،جلرد  ،0قرم :مؤسسر
المطبوعات الدینی  ،چاپ ششم0008 ،ق ،ص014؛ یوسفی آبی ،حسن ،کشف الرموز ،جلد  ،0قم :دفتر انتشرارات
اسالم  ،چاپ سوم0004 ،ق ،ص001؛ حلی ،شمسالدین محمرد ،معاالم الادین ،جلرد  ،0قرم :مؤسسره امرام
صادق(ع) ،چاپ اول0050 ،ق ،ص010؛ حسینی عاملی ،سیدجواد ،مفتاح الکرامۀ ،جلد  ،00قم :دفترر انتشرارات
اسالم  ،چاپ اول0002 ،ق ،ص081؛ حلی ،محمدبنحسن ،ایضاح الفوائد ،جلرد  ،5قرم :مؤسسره اسرماعیلیان،
چاپ اول0184 ،ق ،ص16؛ سیوری حلی ،مقداد ،التنقیح الرائع ،جلد  ،5قم :انتشارات کتابخانه آیر اهلل مرعشر
نجف  ،چاپ اول0010 ،ق :ص068؛ حلی ،احمدبن محمد ،المه ب البارع ،جلد  ،5قم :دفتر انتشرارات اسرالم ،
چاپ اول0014 ،ق ،ص020؛ عاملی ،محمدبنمکی ،غایۀ المراد ،جلد  ،5قم :دفتر تبلی ات اسرالم  ،چراپ اول،
0000ق ،ص020؛ اردبیلی ،احمرد ،مجمع الفائدۀ ،جلرد  ،2قرم :دفترر انتشرارات اسرالم  ،چراپ اول0011 ،ق،
ص040؛ عالمه حلی ،حسن ،قواعد األحکام ،قم :دفتر انتشارات اسالم  ،چاپ اول0001 ،ق ،ص050؛ عراملی،
زینالدین ،مسال األفهام ،پیشین ،ص61؛ عاملی کرکی ،علی ،جامع المقاصد ،جلد  ،0قم ،مؤسسه آل البیت
(ع) ،چاپ دوم0000 ،ق ،ص015؛ کاشف ال طاء ،احمد ،سفینۀ النجاء ،جلرد  ،1نجرف اشررف ،مؤسسره کاشرف
ال طاء ،چاپ اول0051 ،ق ،ص041؛ حائری ،سیدعلی ،ریاض المسائل ،جلد  ،2قم :مؤسسه آل البیت(ع) ،چراپ
اول0008 ،ق ،ص510؛ خوانساری ،سیداحمد ،جامع المادارک ،جلرد  ،1قرم :مؤسسره اسرماعیلیان ،چراپ دوم،
0010ق ،ص106؛ عالمه حلی ،حسن ،ارشاد األذهان ،جلد  ،0قم ،دفتر انتشارات اسالم  ،چراپ اول0001 ،ق،
ص120؛ حائری ،سیدعلی ،الشرح الصغیر ،جلد  ،5قم :انتشارات کتابخانره آیر اهلل مرعشر نجفر  ،چراپ اول،
0012ق ،ص.)050
 .0برای نقد قول مشهور ،ر.ک :موسوی بجنوردی ،سیدحسن ،پیشین ،ص ،10که مینویسند« :و أمّا احتمرال کرون
مجموع الرهن مقابال لکلّ جزء من أجزاء الدین ،بلن یکون کلّ جزء من أجزاء الرهن متعلّقا للدین ،فهذا احتمال غیر
مفهوم .ألنّه إن أرید منه تعلّق تمام الدین بکلّ جزء من أجزاء العین المرهون فهذا غیر معقول ،لعدم إمکران اسرتیفاء
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 .5نظر دیگر آن است که «هر جزء از دین در برابر هرر جرزء از مرال مرهرون قررار مریگیررد».
بنابراین ،هر مقدار از دین که پرداخت شود ،به همان میزان از مال مرهونه آزاد میگردد .ایرن
گروه نیز به ظاهر عقد رهن و مقتضای معاوض استناد میکنند؛ زیرا در رهن نیز همانند بیع و
سایر عقود معو  ،هر جزء از معو

در برابر هر جزء از عو

قرار میگیررد .بنرابراین ،هرر

جزء از اجزای دین در مقابل هر جزء از اجزای عین مرهونه قرار دارد و هر جزء از دین به هرر
دلیلی که ساق شود ،در کف مقابل نیرز مرال مرهرون بره همران نسربت از قیرد وثیقره آزاد
میگردد 0.از همین رو ،گفته شده است اگر شخصی که مالی را در قبال دینری در رهرن قررار
داده ،فوت کند ،هر یک از وراث که به نسبت سهم خود دین را ادا نماید ،به همران میرزان از
مال مرهونه رفع اثر میشود 5.این نظر با قاعد انحالل عقد به عقود متعدد و به تعبیری اصل
تجزیهپذیری قرارداد هم سازگار است.

1

تمام الدین من کلّ جزء من أجزاء الرهن .و إن أرید منه أنّ تمام الدین تعلّق بالرهن بنحو االنبسا فهذا یرجرع
إل ما قلنا من أنّ کلّ جزء مشاع من الدین مقابل لمثله من األجزاء المشراع للعرین المرهونر  ،و هرذا هرو عرین
التقسی  .و ما ذکرنا فیما إذا کان کلّ واحد من الراهن و المرتهن واحدا».
 .0موسوی بجنوردی ،سیدحسن ،پیشین ،صص« :11-10أقول :الظاهر هو التقسری فیبطرل الررهن بالنسرب إلر
المقدار الذی أدّى من الدین ،أو أبرأه الدائن من ذلک المقدار ،و ذلک من جه أنّ ظاهر عقد الرهانر أنّ کرلّ جرزء
من أجزاء هذه العین المرهون مقابل لما یماثله من أجزاء الدین المشاع  ،فنصفه مقابرل الثلرث و هکرذا ،بمعنر أنّ
المرتهن له أن یستوفی تمام دینه من تمام هذه العین المرهون  ،و نصفه من نصفه و هکذا ،فرذذا اسرتوف نصرفه أو
ابرأ المدیون عن نصف دینه ،فقهرا یبطل الرهن بالنسب إل ذلک المقدار ،ألنّ المفرو أنّه لم یبق لذلک المقردار
موضوع کی یستوفی المرتهن حقّه من الرهن فینفکّ من العین المرهون مرا هرو مقابرل ذلرک المقردار»؛ عراملی،
زینالدین ،مسال األفهام ،پیشین ،ص« :00و بقی فی المسلل عند اإلطالق احتمال ثالث ،و هو مقابلر أجرزاء
الرهن بلجزاء الدّین و تقسیطه علیها ،کما هو مقتض کلّ معاوض  ،فذذا برئ من بعرض الردّین ینفرکّ مرن الررهن
بحسابه ،فمن النصف النصف ،و من الثلث الثلث ،و هکذا .و هذا االحتمال متوجّه ،ألنّ إطالق المقابل بین األمررین
فی المعامل یقتضی ذلک ،إلّا أنّه یشکل بما لو تلف جزء من المرهون ،فذنّه یقتضی أن ال یبقر البراقی رهنرا علر
مجموع ال دّین ،بل عل جزء یقتضیه الحساب .و یمکن اندفاع هذا بما ذکروه فی توجیه االحتمال الثانی مرن تعلّرق
ال ر باستیفاء الدّین کلّه من الرهن ،و مرجعه إل دالل العرف عل هذا المعن ».
صاحب جواهر در رد این دیدگاه مینویسند« :و فیه مضافا إل مخالفته ما عرفت أنه یقتضی عدم کون الباقی رهنرا
عل الجمیع فیما لو تلف بعضه ،و هو باطل نصا و إجماعا بقسمیه ،و منه یعلم قو ما ذکرنا من کرون المقابلر فری
الرهن مقابل جملته بکل جزء ،ال عل حسب مقابل المعاوضات التی ال شبه بینها و بین الرهن ،و دعوى ان العررف
فارق بین التلف و غیره فی التقسی المزبور غیر مسموع ضرور اقتضاء العرف ما قلناه کما هو واضح برلدن تلمرل
فیه» (نجفی ،شیخ محمدحسن ،پیشین ،ص.)550
 .5ر.ک :.موسوی بجنوردی ،پیشین ،صص.15-10
 .1برای بحث تفصیلی از این اصل در منابع فارسی ،ر.ک :بروجردی عبده ،محمد ،حقوق مدنی ،تهرران :علمری،
 ،0152صص 015به بعد.
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 .1احتمال دیگری که از سوی برخی از فقها و حقوقدانان مطرح شده ،این است که مجموع مال
مرهون در برابر مجموع دین قرار گرفته و تا زمانی که تمامی دین موجود باشد ،رهن نیز باقی
است .بنابراین ،هر گاه قسمتی از دین پرداخت شود ،اگر چه آن قسمت ناچیز باشد ،از تمرامی
مال مرهونه رفع اثر میگردد .به عنوان مثال ،اگر خانهای در برابر صد میلیون تومان در رهن
باشد و مدیون ده میلیون تومان آن را پرداخت کند ،کل خانه از قید وثیقه آزاد میشرود؛ زیررا
پیکری که (صد میلیون تومان) رهن در برابر آن بوده ،پس از تلدیه ده میلیرون تومران دیگرر
موجود نیست 0.با وجود این ،برخی از فقها پذیرش این نظر را بسیار بعید دانسته و در نقرد آن
گفتهاند :هدف مرتهن از رهن این است که بتواند از آن بررای اسرتیفای تمرامی طلرب خرود
استفاده کند نه اینکه صرفاً از آن نظر وصول بخشی از دین بهره گیرد 5.به دیگر سخن ،ایرن
نظر با اراد طرفین به هیچ وجه سازگار نیست.
 .0.0.6حکم مسئله در قانون مدنی

قانون مدنی در ماد  481از قول نخست پیروی کرده ،اعالم میکند« :اگر راهرن مقرداری از
دین را ادا کند ،حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن میتواند تمرام آن را ترا تلدیر
کامل دین نگاه دارد ،مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررر شرده باشرد» .برر ایرن
اساس ،قانونگذار پرداخت جزئی از دین را مؤثر در آزادسازی هیچ بخشی از عین مرهونه نمیداند
و از این رو ،مرتهن میتواند تمامی عین مرهونه را تا پرداخت کل دین در اختیار خود نگه دارد.

 .0شهید ثانی این قول را به عالمه حلی در قواعد نسبت داده است (مسال اإلفهام ،پبشین ،ص)01؛ ولی صراحب
جواهر معتقد است که نظر عالمه داللتی بر این دیدگاه ندارد (نجفی ،پیشین ،صص .)550-551عبارت عالمه حلی در
کتاب قواعد األحکام (جلد  ،5پیشین ،ص )056چنین است« :و لو دفع أحد الوارثین نصف الدین لم ینفکّ نصریبه علر
إشکال ،أمّا لو تعلّق الدین بالترک فلدّى أحدهما نصیبه فاألقرب انفکاک حصّته ،إذ ال رهن حقیقیّ هنا» .در هرر حرال،
خود شهید ثانی این قول را محتمل دیده است« :قی فی المسلل أمر آخر ،و هو ما لو أقبضه البعض ،أو أبررأه هرو منره،
فهل یکون حکمه حکم ما لو أقبض الجمیع أو أبرأ منه؟ یحتمل ذلک ،ألنّ الرهن إنّما وقع فی مقابلر مجمروع الردّین
من حیث هو مجموع ،و قد ارتفع بعضه ،فیرتفع المجموع ،ضرور ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه .فعل هذا یبطرل الررهن
بسقو جزء ما من الدّین و إن قلّ» (مسال اإلفهام ،پیشین ،ص)01؛ و نیرز ر.ک :.ترحینری ،سرید محمدحسرین،
الزبدۀ الفقهیۀ ،جلد  ،0قم :دار الفقه للطباع و النشر ،چاپ چهارم0054 ،ق ،ص22-28؛ امامی ،سیدحسن ،حقاوق
مدنی ،جلد  ،5تهران :انتشارات اسالمیه ،چاپ بیست و هشتم ،0186 ،ص.012
 .5موسوی بجنوردی ،سیدحسن ،پیشین ،ص.11
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از حکم مقرر در ماد  481ق.م .قاعد «تجزیه ناپذیری رهن» استخراج میشود .مطابق ایرن
قاعده« ،تمام مال در برابر هر جزئی از دین وثیقه است» .بنابراین ،مدیون برا پرداخرت بخشری از
دین نمیتواند ادعا کند به همان نسبت وثیقه باید آزاد گردد .نویسندگان حقوق مدنی در تلیید این
حکم گفتهاند :مقصود مرتهن از وثیقه ،داشتن تضمین برای استیفای تمام طلب خود است و ایرن
مهم در صورتی تحقق مییابد که با پرداخت جزئی دین ،تمام وثیقره براقی بمانرد 0.از همرین رو،
برخی از حقوقدانان گفتهاند :قاعد «تجزیهناپذیری رهن» در مواردی که دین قابل تجزیه باشرد،
نیز اجرا میشود .برای مثال ،اگر طلبکار فوت کند و سه وارث داشته باشد ،در صورتیکه بردهکار
دوسوم دین خود را بپردازد و دو تن از وراث به حق خود رسیده باشند ،وارث سوم میتوانرد تمرام
عین مرهونه را تا زمان پرداخت کل دین در اختیار بگیرد .همچنانکه اگرر بردهکار فروت کنرد و
یکی از وارثان سهم خود از دیون مورث را ادا کند ،نمیتواند آزادی ثلث ترکه را بخواهد.

5

البته همانطورکه قسمت آخر ماد  481قانون مدنی تصریح کرده است ،قاعد تجزیهناپذیری
رهن جزء قواعد آمره نیست و به نظم عمومی ارتبا ندارد .به همین دلیرل ،توافرق بررخالف آن
معتبر است .بنابراین ،طرفین عقد رهن میتوانند توافق کنند که با پرداخت بخشی از دین ،بخرش
معادل مال مرهون یا تمام آن از رهن آزاد شود .فقهای امامیه نیز تصریح کردهاند که چنانچره دو
طرف شر کنند که مال مرهون فق نسبت به تمام دین رهن باشد ،برا پرداخرت هرر بخرش از
دین ،رهن آزاد میشود؛ زیرا رهن برای تمام دین بوده و با پرداخت جزئی دین ،تمرام دیرن براقی
نیست .همچنین ،اگر شر شود که مال مرهون برای هر جزئی از دین رهرن باشرد ،برا پرداخرت
بخشی از دین ،هیچ قسمت از رهن آزاد نمیشود؛ بلکه تمام آن ،وثیق دین باقی میماند .اگر هم
توافق شود که با پرداخت بخشی از دین ،به همان نسبت مال مرهون از رهرن آزاد شرود ،چنرین
توافقی صحیح و معتبر است.

1

 .0امامی ،سیدحسن ،پیشین ،ص 012؛ نیز ر.ک :کاتوزیان ،ناصر ،عقود اذنی -وثیقههای دین ،جلد  ،0تهران:
شرکت سهامی انتشار ،چاپ هشتم ،0120 ،ص000؛ جعفری لنگرودی ،محمردجعفر ،رهن و صلح ،تهرران :گرنج
دانش ،چاپ سوم ،0148 ،ص006؛ کاتوزیان ،ناصر ،درسهایی از عقود معین ،جلد  ،5تهران :گنج دانش ،چاپ
نهم ،0180 ،ص.516
 .5کاتوزیان ،ناصر ،عقود اذنی -وثیقههای دین ،پیشین ،ص000؛ کاتوزیان ،ناصرر ،درسهاایی از عقاود
معین ،پیشین ،ص.516
 .1عاملی ،زینالدین ،الروضۀ البهیۀ ،پیشین ،ص84؛ نجفی ،شیخ محمدحسن ،پیشین ،ص550؛ عراملی ،محمرد
بن مکی ،الدروس ،پیشین ،ص015؛ بحرانی ،یوسف ،پیشین ،ص501؛ عاملی ،زینالدین ،مسال األفهام،
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ذکر این نکته الزم است که حکم مقرر در ماد  481قانون مدنی ،عام است و در هر مروردی
که در ازای دینی مالی رهن گذارده شود ،اجرا میگردد؛ خواه از آنکه دیرن در اثرر تجرارت ایجراد
شده باشد یا شخصی برای رفع مایحتاج زندگی خود از قبیل تهیه مسکن و سرپناه مبل ری قرر
گرفته باشد .همچنین ،تفاوتی نمیکند که مرتهن ،شخص حقیقی یا حقوقی باشد .بره عرالوه ،در
صورتیکه مرتهن شخص حقوقی باشد ،تفاوتی نمیکند که آن شخص ،بانک یا مؤسسره مرالی و
اعتباری باشد یا شخصی دیگر .حال باید ببینیم حکم مقرر در بنرد «الرف» مراد  02قرانون رفرع
موانع تولید چه تحولی در این زمینه ایجاد کرده و چه تلثیری بر حکرم مقررر در مراد  481ق.م.
گذاشته است؟
 .0.6تأثیر پرداخت بخشی از دین بر ف

جزئی رهن در قانون رفع موانع تولید

رقابتپ یر

بر اساس بند «الف» ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقرای نظرام مرالی کشرور
مصوب « :0120به منظور کمک به تلمین نقدینگی بررای حمایرت از واحردهای تولیردی کراال و
خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مرالی و یرا اعتبراری
دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام میشود :الف -بانرک مرکرزی جمهروری اسرالمی
ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صرورت
درخواست متقاضی ،متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به واحردهای تولیردی،
نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسرهیالت اقردام
نماید .انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است» .بره ایرن ترتیرب ،قرانونگرذار بانرک
مرکزی را مکلف کرده است تا در صورت تقاضای تسهیالتگیرنرده از طریرق کلیره بانرکهرا و
مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ،متناسب با پرداخت هرر بخرش از تسرهیالت پرداختری بره
واحدهای تولیدی ،نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد یا تبدیل وثیقه اقدام کند.

پیشین ،ص01؛ اصفهانی ،سید ابوالحسن ،پیشین ،ص042؛ گلپایگرانی ،سیدمحمدرضرا ،پیشرین ،ص« :80و لرو
برأت ذمته من بعض الدین فالظاهر بقاء الجمیع رهنا عل ما بقی ،إال إذا اشترطا التوزیع فینفک منه عل مقدار مرا
برأ منه و یبق رهنا عل مقدار ما بقی .کما أنهما إذا اشترطا کونه رهنا عل المجموع من حیث المجمروع ،فینفرک
الجمیع بالبراء عن بعض الدین»؛ خمینی ،سید روحاهلل ،پیشین ،ص8؛ سیستانی ،سیدعلی ،پیشین ،ص.158
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چنانکه مالحظه میشود ،در ماد  02قانون پیشگفته ،بانرک یرا مؤسسره مرالی و اعتبراریِ
تسهیالتدهنده پس از پرداخت بخشی از دین و تقاضای مشتری و با موافقت بانک مرکرزی ،در
انتخاب این که بخشی از وثیقه را متناسب با مبلغ پرداختی ،آزاد یا نسبت به تبردیل وثیقره اقردام
کند ،مخیر است و متقاضی حق اعترا

ندارد .به نظر میرسد این راهحرل منطقری اسرت؛ زیررا

هرگاه مالی غیر قابل تجزیه در رهن قرار گرفته باشد؛ در صورتیکه بخشی از آن متناسب با مبلغ
پرداختی آزاد شود ،استیفای طلب از باقیماند مال که در رهن است دشوار خواهد بود؛ چرا که برا
آزادسازی بخشی از مال در صورت عدم پرداخت طلب صرفاً آن بخشی که در رهن اسرت ،قابرل
فروش خواهد بود و چه بسا به فروش رساندن چنین مالی بسیار دشوار است .از این رو ،قانونگذار
به بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری اختیار داده است تا در صورتیکه بخشی از دین پرداخت شد
و تسهالت گیرنده تقاضای آزادسازی عین مرهونه متناسب با مبلغ پرداختشرده را داشرت ،برا در
نظر گرفتن این امر که آیا آزادسازی بخشی از دین تسهیالتدهنده را در استیفای باقیماند طلب
با مشکل مواجه میکند یا خیر ،در خصوص آزادسازی وثیقه یا تبدیل آن طبق نظر بانک مرکزی
تصمیمگیری نماید.
بدیهی است ،چنانچه علی رغم درخواست واحد تولیدیِ تسهیالت گیرنرده ،بانرک یرا مؤسسر
مالی و اعتباری تسهیالتدهنده از آزادسازی وثیقه یا تبدیل رهن خودداری کند و بانرک مرکرزی
هم نتواند مشکل را حل نماید ،راهن میتواند الزام مرتهن را به فرک یرا تبردیل رهرن از دادگراه
بخواهد .منتها اجرای این قاعده در عمل ممکن است دشواریهرای زیرادی ایجراد نمایرد .بررای
نمونه ،اگر مرتهن حاضر نشد که نسبت به فک یا تبدیل وثیقه اقدام کند ،دادگراه بایرد حکرم بره
آزادی بخشی از وثیقه بدهد یا تبدیل رهن؟ اساساً از حیث مقررات آیرین دادرسری مردنی امکران
طرح دعوای تخییری یا غیر منجز (طرح دعوا با دو خواسته مرردد) وجرود نردارد و چره بسرا اگرر
خواهان دعوای «فک یا تبدیل» رهن را مطرح کند ،با قرار رد دعوا روبهرو شود .بررای پرهیرز از
این اشکال های عملی و از حیث تحلیل حقوقی ،به نظر میرسد حق اولی تسهیالتگیرنده ،فرک
و آزادسازی رهن در ازای پرداخت بخشی از دین است و تبدیل رهن اختیار اضافهای است که بره
مرتهن داده شده است تا بر اساس منافع و مصالح خود اتخاذ تصمیم نماید .در حقیقت ،قانونگذار
در قانون رفع موانع تولید از بین نظرات سهگانه ای که در خصوص تلثیر پرداخت جزئری دیرن برر
51
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آزادسازی رهن در فقه ارائه شده ،نظری دوم (هر جزء از دین در برابر هر جزء از مال مرهون قرار
دارد) را پذیرفته است .منتها یک اختیار اضافی نیز به بانک و مؤسس مالی و اعتبراری مبنری برر
تبدیل وثیقه داده است .بنابراین ،کافی است که تسهیالتگیرنده در دادخواست خود آزادی بخشی
از وثیقه در ازای پرداخت جزئی دین را بخواهد و دادگاه نیز بر همین اساس رأی صادر نماید .ایراد
دیگر آنکه ممکن است بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیالتدهنده از حق خود برای تبردیل
یا فک وثیقه به ضرر واحد تولیدیِ تسهیالت گیرنده اقدام کند .در این زمینه نیز با توجه به اینکره

سوءاستفاده از حق در حقوق ما ممنوع است (اصل  01قرانون اساسری) و قاعرد «ال ضررر و ال
ضرار» نیز بر منع سوءاستفاده از حق داللرت دارد 0،دادگراه بره درخواسرت راهرن از سوءاسرتفاده
مرتهن رفع اثر کرده و نسبت به فک رهن متناسب با بخش پرداخت شد دین اقدام خواهد کرد.
در هر حال ،در خصوص ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و تفاوت آن برا مراد 481
قانون مدنی چند نکته قابل ذکر است:
 .0از حیث بدهکار (راهن) .ماد  481قانون مدنی متضمن حکم عامی است و تمام بردهکارانی را
که اقدام به سپردن وثیقه برای تضمین بازپرداخت دین خویش میکنند ،شرامل مریشرود .در
مقابل ،ماد  02قانون یادشده خاص است و تنها شامل واحردهای تولیردی کراال و خردماتی
میشود که اقدام به دریافت تسهالت کردهاند .ظاهراً واحدهای تولیدی اختصاص به اشخاص
حقوقی (نظیر شرکتهای تولیدی) ندارد؛ بلکه کارخانههایی که در ملکیرت اشرخاص حقیقری
بوده و خود شخصیت حقوقی ندارند ،نیز مشمول قانون است.
 .5از نظر طلبکار (مرتهن) .در قانون مدنی ،طلبکار (راهن) ممکن است هر شخصی اعم از حقیقی
و حقوقی باشد و در حالت اخیر ،تفاوتی بین اشرخاص حقروقی حقروق عمرومی و خصوصری
نیست .در حالیکه در قانون رفع موانع تولید رقابتپرذیر ،مررتهن (طلبکرار) صررفاً بانرک یرا
مؤسس مالی و اعتباری ،اعم از دولتی یا خصوصی است.
 .0ر.ک :جواهرکالم ،محمدهادی ،بازپژوهی در مفهوم ضرر و ضرار و مفاد قاعده الضرر و الضرار ،مجلره
فقه اهل بیت (ع) ،0120 ،شماره 85-80؛ صص010-050؛ کریمی ،عباس و محمدهادی جواهرکالم ،رابطه منطقی
قاعده فقهی الضرر و قاعده غربی منع سوء استفاده از حق ،پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غررب ،سرال
اول ،0121 ،شماره  ،5صص014-008؛ جرواهرکالم ،محمردهادی ،بازاندیشای در معیاار و قلمارو و ضاانت
اجرای قاعده الضرر و الضرار ،مجله فقه اهل بیت (ع) ،0120 ،شماره  ،81صص.018-015
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 .1از حیث خصیص حکم .ماد  481قانون مدنی در بردارند قاعد تکمیلری اسرت؛ زیررا مطرابق
قسمت اخیر این ماده ،طرفین میتوانند در خصوص نحرو آزادسرازی مرال مرهرون در ازای
پرداخت جزئی دین و برخالف حکم مقرر در صدر آن ،هرگونه توافقی که مریخواهنرد انجرام
دهند .در حالیکه بند «الف» ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر متضمن حکمی امری
است؛ زیرا بر اساس آن ،بانک مرکزی به تقاضای ذینفع مکلف به آزادسازی وثیقههای دین
متناسب با پرداخت دین است.
بر اساس آنچه گفته شد ،به ویژه از مقایس ماد  481قرانون مردنی و بنرد «الرف» مراد 02
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این نتیجه بهدست میآید کره قرانون
اخیر که متضمن حکم خاصی است ،حکم عام مقرر در ماد  481قرانون مردنی را تخصریص زده
است .به عبارت دیگر ،در صورتیکه واحدهای تولیدی نسبت به اخذ تسهیالت از بانک یا مؤسسه
مالی و اعتباری اقدام کنند ،با پرداخت هر قسمت از دین و به درخواست راهرن ،بخشری از وثیقره
متناسب با مبلغ پرداختی آزاد میگردد.
.2تحلیل اقتصادی تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن
پس از تحلیل حقوقیِ تلثیر پرداخرت جزئری دیرن برر آزادسرازی بخشری از رهرن و مطالعر
راهکارهای گوناگونی که در قوانین مختلف ما پیشبینی شده ،حرال الزم اسرت احکرام مقررر در
قانون مدنی (قاعد تجزیهناپذیری رهن) و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (قاعد تجزیهپرذیری
رهن) از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که کدام
راهحل میتواند کارایی را محقق کند و امر تلمین سرمایه را تسهیل بخشد .برای این منظور ،ابتدا
مفهوم کارایی مورد مطالعه قرار میگیرد؛ سپس ،بر اساس مفهوم مورد نظر از کرارایی ،بره ترلثیر
آزادسازی جزئی از رهن در ازای پرداخت بخشی از دین از حیث تحلیل اقتصادی پرداخته میشود.
 .6.0مفهوم کارایی

اندیشمندان و نظریهپردازان اقتصادی برای کارایی مفاهیم و معانی مختلفی بیان کردهاند .بره
طور کلی ،میتوان چهار مفهوم برای کارایی بیان کرد:
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 .0بر اساس مفهومی که مکتب فایدهگرایی ارائه کرده است ،فایرد کرل را بایرد بره روش جمرع
جبری 0محاسبه کرد؛ به این نحو که بر اساس باقیماند خالص مجموع لذت و دردی کره از
آن اقدام یا قاعده عاید افراد میگردد ،فاید کل آن اقدام یا قاعده محاسبه شود.

5

بر دیدگاه مذکور این انتقاد وارد شده است که احساسات درونی افراد را نمیتوان به کمیت تبردیل و
با استفاده از ریاضیات به جمع آن اقدام کرد و سپس لذت و دردی را که یک شخص از اقدام یا عملری
میبرد ،با لذت و درد شخص دیگری که از همان اقدام یا عمل میبرد ،مقایسه نمود.

1

« .5ویلفردو پارتو» ،اقتصاددان ایتالیائی  -سوئیسی ،تالش کرده است برای رهرایی از انتقراد وارد
بر مکتب فایدهگرایی ،مفهوم دیگری از «کارایی» ارائه دهد .بنا بر تعریف وی که به «کارایی
پارتویی» 0مشهور است« ،کارایی» زمانی محقرق مریشرود کره تخصریص منرابع ،کاالهرا و
خدمات یا وضع قواعد حقوقی به گونه ای باشد که هر دو طررف یرک رابطره سرود بررده یرا
دستکم هیچیک متحمل زیان نگردد.

0

بر این دیدگاه ایراد شده است که این مفهوم از کارایی بر مبنای مطلوبیت اشخاص بنا نهراده
شده و مطلوبیت امری درونی است و در نتیجه مقایس رفاه بین دو فرد ممکرن نیسرت .سرنجش
این امر که آیا تخصیص منابع ،کاالها ،خدمات یا قواعد حقوقی وضعشده به افزایش رفاه یک فرد
بدون آنکه از رفاه فردی دیگر کاسته شود ،منتهی میگردد یرا خیرر ،امکرانپرذیر نیسرت 6.ثانیراً
علی القاعده هر گونه ت ییر در تخصیص منابع ،کاالها ،خدمات یا قواعد حقوقی دستکم به کاهش
رفاه یک فرد منتهی خواهد شد 4.بنابراین تحقق «کرارایی» در ایرن مفهروم تقریبراً غیرر ممکرن
است.

8
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 .1محدودیتها و انتقادات وارد شده بر «کارایی پارتویی» سبب گردید تا تحلیرلگرران اقتصرادی
حقوق معیاری دیگر برای «کارایی» ارائه دهند .این معیار بره «کرارایی کالردور  -هریکس»

0

معروف است 5.بنا بر این معیرار ،حرکرت از وضرعیت «الرف» بره وضرعیت «ب» بره تحقرق
«کارایی» منتهی خواهد شد ،اگر رفاه اشخاصی که از وضعیت جدید سود میبرند ،بره حردی
باشد که بتوانند زیانی را که سایرین در وضعیت جدید متحمل میشوند ،جبران کننرد .جبرران
خسارت باید به گونهای باشد که وضعیت زیراندیرده بره همران صرورت قبرل از ورود زیران
بازگردد .نکتهای که در اینجا باید توجه داشت ،این است که بنا برر معیرار کالردور -هریکس،
الزم نیست که در عمل منتفعان از تخصیص منابع ،زیانِ زیاندیدگان را جبران نمایند؛ بلکره
اگر منفعتی که نصیب آنها شده ،به قدری باشد که اگر خسارت زیاندیدگان را جبرران کننرد،
باز هم وضعیت جدید برای ایشان منفعت داشته باشد ،برای تحقق «کارایی» در ایرن مفهروم
کافی است.

1

انتقادی که بر این دیدگاه وارد شده ،آن است که «کارایی کالدور  -هیکس» نیرز برر همران
معیار «فایده» استوار گردیده است 0.در حقیقت ،چگونه بایرد تشرخیص داد کره سرود تخصریص
مجدد منابع بیشتر از زیان آن است .مالحظه میگردد که «کارایی کالدور  -هیکس» نیز با همان
مشکل مقایسه بین افراد روبرو است.

0

 .0به منظور رهایی «از مشکل مقایسه بین فردی» در تعیین اینکه آیا تخصیص مجدد منرابع یرا
ت ییر قواعد حقوقی به تحقق «کرارایی» منتهری شرده اسرت یرا خیرر ،ریچرارد پرازنر کره از
پیشگامان تحلیل اقتصادی حقوق است ،معیار جدیدی برای تشرخیص «کرارایی» ارائره داده
است .این معیار عبارت از «حداکثرسازی ثروت» اسرت 6کره در حرال حاضرر ،معنرای غالرب
«کارایی» میباشد 4.از دیدگاه پازنر ،هدف غرایی حقروق عبرارت از «حرداکثر سرازی ثرروت

1.Kaldor-Hicks Efficiency.
2. Cooter & Ulen,, Op.cit., p.42.
3. Altman, A., Op.cit., p.155.
4. Ibid, p.155.

 .0طوسی ،عباس ،تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها ،تهران :مؤسسه شهر دانش ،چاپ اول ،0121 ،ص.42
6. Posner, R. A., "Utilitarianism, Economics, and Legal Theory", Jounal of Legal Study,
Vol.8, No.1, 1979, p.103.
7. Miceli, T. J., Economics of the Law (Torts, Contracts, Property, Litigation), New York,
Oxford University Press, 1997, p.4.
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اجتماعی» و نه افزایش فاید کل ،است .پس ،یک نظام حقوقی در صورتی کارآمد اسرت کره
قواعد آن به گونه ای وضع گردیده باشد که ثروت اجتماعی را بره حرداکثر برسراند .بنرابراین،
«کارایی» زمانی محقق می گردد که تخصیص منرابع بره نحروی باشرد کره بیشرترین ارزش
بهدست آید.

0

طبق دیدگاه برخی از تحلیلگران ،نظری «افزایش ثروت» شکل تعدیلشرد دیردگاه «کرارایی
کالدور  -هیکس» 5و نوعی تحلیل نفع  -ضرر بوده 1و تنها تفاوت این اسرت کره در دیردگاه اخیرر،
فاید مبنای تحلیل نفع  -ضرر است؛ درحالیکه در دیدگاه اولی «ثروت» مبنای این تحلیل است.

0

در این نوشتار نیز از کارایی در مفهوم به حداکثر رساندن ثروت استفاده شده و در بخرش بعردی
که درصدد تحلیل اقتصادی راهحلهای قانونی ارائهشده هستیم ،از این مفهوم بهره میگیریم.
 .6.6تشویق به سرمایهگ اری

حال باید به بررسی این مهم پرداخته شود کره آیرا آزادسرازی جزئری از وثیقره ،متناسرب برا
پرداخت بخشی از دین ،میتواند به افزایش ثروت جامعه و تحقرق کرارایی منتهری گرردد؟ بررای
پاسخ گفتن به این پرسش ،از یک طرف باید توجه داشت که این قاعده بررای تسرهیالتگیرنرده
مطلوب است؛ زیرا او با اخذ وام ،سرمای الزم را تلمین کرده و با استفاده از آن به سررمایهگرذاری
در کاری پرداخته و به تدریج بخشی از بدهی را تصفیه کرده و به این ترتیب قسرمتی از وثیقره از
رهن خارج شده است .در اینجا تسهیالتگیرنده میتواند از آن قسمت وثیقره کره از رهرن خرارج
گردیده ،برای اخذ تسهیالتی دیگر به منظور تلمین سرمایه بهره گیرد .بنابراین ،اگر از تسرهیالت
اخذشده در جای مناسب استفاده شود و به سرمایهگذاری در اموری که بره تولیرد ثرروت منتهری
میشود ،مبادرت گردد ،افزایش ثروت حاصل خواهد شد .به نظر میرسد سررمایهگرذاری در امرور
تولیدی یکی از اساسیترین اموری است که میتواند به افزایش ثروت جامعه کمک کند .از طرف
دیگر ،باید توجه داشت که اگر تسهیالت اخذشده در اموری که به افزایش ثروت منتهی میشرود،
استفاده نشود ،این قاعده فاقد کارایی خواهد .در بند «الف» ماد  ،02قانونگذار آزادسرازی جزئری

1. Posner, R. A., Op.cit., p.9.
2. Altman, A. Op.cit., p.155.
3. Zerbe & Richard, Op.cit., p.14.
4. Ibid, p.14.
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از وثیقه را در جایی مجاز دانسته است که واحد تولیدی مبادرت به اخرذ تسرهیالت کررده باشرد.
واحد تولیدی با استفاده از تسهیالت اخذشده و سرمایهگذاری آن ،تولید خود را افزایش میدهرد و
بی شک اگر میزان تولید همراه با بهبود کیفیت افزوده شود ،ثروت جامعه افرزایش خواهرد یافرت.
بنابراین ،در عین اینکه آزادسازی جزئی از وثیقه می تواند به افزایش ثروت جامعه بینجامد ،باید بر
نحو استفاده از تسهیالت اخذشده نظارت کافی داشت؛ زیرا استفاده از آن در امرور غیرر تولیردی
فاید مطلوب در پی نخواهد داشت.
اگر چه بنا به تحلیل باال ،آزادسازی جزئی از وثیقه برای تسهیالتگیرنده مطلوب است ،بانک
یا مؤسس مالی و اعتباری تسهیالتدهنده این قاعده را مطلوب نمیداند؛ زیررا بره ایرن ترتیرب،
وثیقههای طلبکار برای استیفای طلب خود کاهش مییابد .در حقیقت ،در صورتیکه بانکی مبلرغ
صد میلیون تومان وام به شخصی بدهد و دو دستگاه خودرو که ارزش ریالی هر یک ،صد میلیون
تومان است ،در رهن قرار گیرد ،درصورتیکه بدهکار نصف دین خود را پرداخت کند ،بنرا بره بنرد
«الف» ماده  ،02باید یکی از خودروها از رهن خارج شود و بنابراین ،بانک برای باقیمانرد طلرب
صرفاً صد میلیون تومان وثیقه خواهد داشت .درحالیکه بنا بر ماد  841قانون مدنی ،برا پرداخرت
جزئی از دین ،هیچ قسمت از وثیقه آزاد نمی گردید و بنابراین بانک برای مطالب هر جزء از دیرن،
ولو آنکه ناچیز باشد ،همان وثیق ابتدایی را در اختیار خواهد داشت .اگر چه بنا بر بند «الف» مراد
 ،02متناسب با پرداخت دین از وثیقه رفع اثر می شود ،این امر را نباید به هریچ عنروان بره زیران
بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیالتدهنده پنداشت؛ زیرا آزادسازی وثیقه به نحروی خواهرد
بود که باقیماند آن برای پرداخت دین کافی باشد .به عالوه ،درصورتیکه با آزادسازی بخشی از
وثیقه وصول باقیماند دین دشوار باشد ،تسهیالتدهنده میتواند تعویض وثیقه درخواست کند.
با توجه به مطالب فوق ،میتوان بر این عقیده بود که اگر شخصی تسرهیالت را بررای امرور
تولیدی درخواست کند ،آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با بازپرداخت بدهی به افرزایش ثرروت
منتهی میشود؛ زیرا با بخش آزادشده مجدداً میتوان به منظور سررمایهگرذاری در امرور تولیردی
تسهیالت اخذ کرد .از این رو ،به نظر نویسندگان ،در هرر مرورد کره مقصرود از اخرذ تسرهیالت،
سرمایهگذاری در امور تولیدی باشد ،اعم از آنکه شخص حقیقی یا حقوقی تسهیالت را اعطا کند،
مناسب است که قاعد آزادسازی جزئی وثیقه در برابر پرداخرت بخشری از دیرن حراکم باشرد .در
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نتیجه ،نه تنها در جایی که واحدهای تولیدی به منظور بهبود کیفیت تولید یا افرزایش کمیرت آن
درخواست تسهیالت می کننرد ،ایرن قاعرده بایرد حراکم باشرد؛ بلکره درصرورتیکره بره منظرور
سرمایهگذاری در امور تجاری تسهیالت اخذ شود ،نیز باید قاعد مذکور مجری باشد؛ زیرا در این
موارد نیز افزایش ثروت حادث خواهد شد .در صورتیکه اعطای تسهیالت برای اموری باشرد کره
به افزایش ثروت منتهی نمی شود ،مانند آنکه شخصی برای تلمین مایحتاج زندگی وامی اخذ کند،
قاعد مذکور در بند «الف» ماد  ،02تلثیری بر افزایش کارایی نخواهد داشرت و ایرن مراده نیرز
موارد مذکور را در بر نمیگیرد .به نظر میرسد در اینگونه موارد باید به ماد  841قرانون مردنی
عمل کرد و تراضی را مبنای آزادسازی وثیقه قرار داد.
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نتیجهگیری
در این نوشتار ،ماد  841قانون مدنی و بند «الف» ماد  02قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور از دیدگاه حقوقی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت .از دیدگاه حقوقی
مالحظه گردید که بند «الف» ماد  02در مقایسه با ماد  841قانون مدنی خاص است؛ زیرا بنرد
«الف» ماد  02صرفاً در جایی جریان مییابد که تسهیالت برای واحدهای تولیدی اخرذ شرده و
بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ،اعم از دولتی یا خصوصی ،تسهیالت را فراهم کررده باشرد .بره
عالوه ،ماد  841قانون مدنی قاعدهای تکمیلی و بند «الف» ماد  02قاعدهای آمره است.
از دیدگاه تحلیل اقتصادی ،از آنجا که کارایی به مفهوم افزایش ثروت در نظر گرفته میشود،
آزادسازی جزئی از وثیقه متناسب با پرداخت دین ،قاعدهای کارآمرد محسروب مریشرود؛ زیررا در
صورتی که اخذ تسهیالت به منظور سرمایه گذاری در امرور تولیردی و افرزایش تولیرد یرا بهبرود
کیفیت یا کاهش هزینهها باشد ،افزایش ثروت حاصل خواهد شد؛ چرا که برا آزادسرازی جزئری از
وثیقه ،میتوان مجدداً در راستای ارتقای بهرهوری تسهیالت اخذ کرد .بنابراین ،پیشنهاد میشرود
دامن بند «الف» ماد  ،02به واسط تحقق کارایی ،گسترش یافته ،شامل امور تجاری نیرز شرود؛
زیرا در این زمینهها نیز افزایش ثروت قابل تحقق است .نکت دیگر آنکه آزادسرازی وثیقره بررای
تسهیالتدهنده زیانی به همراه ندارد؛ زیرا فر

این است که باقیماند وثیقه برای وصول دیرن

کافی است و در صورتی که استیفای طلب از آن دشوار باشد ،بانک یا مؤسسره مرالی و اعتبراری
میتواند تبدیل وثیقه را درخواست کند.
پیشنهاد دیگری که میتوان ارائه کرد ،اصالح ماد  841ق.م .و پذیرش قاعد تجزیهپرذیری
رهن است؛ زیرا این قاعده هم با اصل انحالل عقد به عقود متعدد (تجزیهپذیری قرارداد) و هم با
منطق حقوقی و عدالت و انصاف سازگاری بیشتری دارد ،مگر اینکه طرفین بر خرالف آن توافرق
کرده باشند.
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