
 8921 زمستان، 92، شماره هشتمپژوهش حقوق خصوصی، سال  فصلنامه

 

 

 

 

 شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی
 

 1مجتبی اشراقی آرانی
 

 81/1/8921تاریخ پذیرش:  -2/9/8921تاریخ دریافت: 

 
 چکیده
کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهرره تأمین

شرر  وییقره »درج ویژه در تأمین مرالی تضرمین نشرده، د. یکی از این ابزارها بهبرنمی
موجب آن، تأمین مالی شونده از رهرن دادن هرر یرز از در قرارداد است که به« منفی

شرود. هردا از ایرن شرر  آن اسرت کره اموال خود به نفع دیگرر للککراران منرع مری
کم در گیرنرده تصصریک کنرد دسرتوال وامای بر امکننده مالی که نتوانسته وییقهتأمین

هنگام استیفای حق خود، با للککارانی مواجه نشود کره دارای حرق تقردم نسرکت بره او 
هستند. این شر  در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وییقه به نفرع مشررو  لره منجرر 

در تنها صصت شرر  وییقره منفری شهرت دارد. نه« شر  وییقه منفیِ مثکت»شده که به 
نظام حقوقی ایران مصک تردید است بلکه در صورت نقر  آن، مللروم نیسرت برا  ره 

ویژه نسکت به اشخاص یالر  ککره برخلراا ایرن شرر  حرق وییقره ضمانت اجرایی به
اند( همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتکار و ضرمانت اجررای نقر  کردهتصصیک

بامطالله تطکیقی حقروق انگلسرتان و این شر  در زمره مسائلی است که در این نوشتار 
 وتصلیک قرارگرفته است.ایران مورد تجزیه

 
 تأمین مالی، وییقه، شر  وییقه منفی، وام تضمین نشده :کلیدیواژگان
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 مقدمه
( و تضمین نشده secured financeشده کلورکلی به دودسته تضمینقراردادهای تأمین مالی به

خوبی کره از نرام آن برهوند. در نروع تضرمین نشرده، همننانش( تقسیم میunsecured financeک

کننده مالی هیچ حق عینی اعم از اصلی یا تکلی نسکت به اموال تأمین مالی شونده آید، تأمینبرمی

پر  برا نرام های ترأمین مرالی از ایرن ککه جهت سهولت کلام و غلکه قرارداد وام بر سایر روش

آورد و به این دلیک، شخص اخیر از آزادی کامک برای ست نمیشود( به دملرفی می« گیرندهوام»

ویژه از نروع هرگونه تصرا مادی و حقوقی در اموال خود برخوردار اسرت. ایرن تصررفات بره

گیرنده متللق حق دیگر للککارانی قرار دهد که جز با تواند مالی را از دارایی وامحقوقی آن می

کننرده مرالی همرواره برا خطرر ترتیب، تأمیناینسرت. برهاخذ وییقه حاضرر بره ترأمین مرالی او نی

گیرنده داشرته و در شدن با دیگر للککارانی روبرو است که حق تقدم نسکت به اموال واممواجه

کننده مالی باقی نماند. صورت نق  قرارداد تأمین مالی، دیگر مالی جهت استیفای للب تأمین

گیرنده از وییقه گذاردن اموال خود به نفع مالی، وام برای دفع خطر یادشده، ضمن قرارداد تأمین

شهرت پیداکرده است. اگر ه « شر  وییقه منفی»گردد که این توافق به سایر للککاران منع می

گیرنده است اما به لرز ایر مستقیم این شر ، حفظ موقلیت برابر مشرو  له با دیگر للککاران وام

مانرد  زیررا در صرورت نخورده باقی مریگیرنده نیز دستغیرمستقیمی ترکیب دارایی منفی وام

شر  وییقه منفی، امکان اخذ وام بدون ارائه وییقه بسیار ضرلیف بروده و درنتیجره پایکندی او به

 گیرنده نخواهد گذاشت.للککار جدیدی پا به میدان دارایی منفی وام

ده مالی با حفظ موقلیرت کننکننده بازپرداخت مطالکات تأمیندر حقیقت، این شر  تضمین

گیرنده است. باوجوداین، در دعاوی مطروحه در انگلستان در خصروص ماهیرت مالی فللی وام

توان نوعی حق تضرمینی را از  نرین شده که آیا میحقوقی  نین شرلی مناقشات بسیار مطرح

کند؟ ایر میدیگر، نظام حقوقی  ه ایری بر شر  وییقه منفی بار عکارتشرلی استنکا  نمود. به

سلکی صرا، ایر ایجابی یا نوعی شکه وییقه؟ پاسخ به این پرسش، در اقسام مختلف شر  وییقه 

، اراده لرفین صررفا  متوجره «شر  وییقه منفی مص »منفی ممکن است متفاوت باشد   ه، در 

شرر  وییقره منفری »و « شرر  وییقره ملرادل»عدم ایجاد حق وییقه به نفع دیگران اسرت امرا در 

شود. همننین، لازم است تا کننده مالی ایجاد می، با نق  شر ،  نین حقی به نفع تأمین«ثکتم

قکک از آن مفاد شر  وییقه منفی موردبررسی و تصلیک قرار گیرد کره در ایرن راسرتا، بره قلمررو 
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شرود کوییقره بره ملنرای ای که از ایجاد آن مصرروم مریگیرنده از حی  نوع حق وییقهتلهد وام

آن یا هر توافقی که از کارکرد وییقه برخوردار است مانند بیع شرر  یرا ملاملره برا حرق خاص 

 شود.استرداد و ...( و استثنائات آن پرداخته می

شود بررسی صرصت و اعتکرار شرر  وییقره مسئله مهم دیگر که در این نوشتار به آن پرداخته می

صورت سلب حرق وییقره گرذاردن شر  به ویژه در حقوق ایران است. در حقیقت، اگر مفادمنفی به

شر  وییقره منفری »اموال باشد ممکن است از مصادیق سلب کلی حق به شمار رود. از سوی دیگر، 

نظر از تلارض درونی آن ککه ظاهر آن نیز گویای ایرن تلرارض اسرت(، برا ایرن ایرراد صرا« مثکت

موجب گرر اشرخاص را کره برهتواند حق تقدم دیاساسی مواجه است که توافق خصوصی افراد نمی

 قانون به وجود آمده است مرتفع سازد و باید دید  ه راهکاری برای رفع این ایراد وجود دارد.

یافته اسرت کره پایان این نوشرتار بره ضرمانت اجررای نقر  شرر  وییقره منفری اختصراص

رود. در حقیقرت، بایرد قردرت ترین بص  در خصوص موضوع ایرن تصقیرق بره شرمار مریمهم

ویژه للککار جدیدی که حق وییقه بره دسرت آورده گیرنده و بهایی این شر  در مقابک واماجر

است مورد واکاوی قرار گیرد تا مللوم گردد که آیا این شر  واجد ضرمانت اجررای حقروقی 

نامره نزاکتری کبره تلکیرر برخری از نویسرندگان( شرکاهت باشد یا آنکره بره یرز موافقتمؤیر می

 بیشتری دارد.

صوص موضوع این مقاله تراکنون تصقیرق جرامع و مسرتقلی در ادبیرات حقروق ایرران در خ

ای و تصلیلری، بامطاللره تطکیقری حقروق صورت کتابخانرهصورت نگرفته است. روش تصقیق به

 باشد.انگلستان و ایران می
 

 معرفی شرط وثیقه منفی -1
 مفهوم شرط وثیقه منفی -1-1

 negativeشرت کررد، شرر  وییقره منفری کتروان بردالور که از عنوان این شرر  مریهمان

pledge clause)1 گیرنده از ایجاد وییقه جدید به روی شر  ضمن عقد تأمین مالی است که وام

دهنرده بره دلایرک اقتصرادی شود. زمانی که واماموال خود تا زمان بازپرداخت کامک وام منع می
                                                                                                   

 negative pledgeجای تلکیرر بالرا، اسرتفاده از اصرطلاح تلهرد وییقره منفری ک. الکتره در قراردادهرای ترأمین مرالی بره1

covenant نیز رواج بسیار دارد و اساسا  اصطلاح )covenant دسرته از تلهردات غیرر  در قراردادهای تأمین مالی بره آن
 شود.جز بازپرداخت مکلغ وام( اللاق میگیرنده کبهپولی وام
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کم شر  خود را در مروقلیتی دسرت گیرنده اخذ نکرده است با اینای نسکت به اموال واموییقه

تضرمین »دهد و به همین دلیک،  نرین شررلی نروعی گیرنده قرار میبرابر با دیگر للککاران وام

 1رود.به شمار می« غیرمستقیم

نوعی تکنیرز تضرمینی هسرتند »شده، ویایق منفی در یز تلریف از شر  وییقه منفی بیان

را از استفاده از برخی حقوق عینی یا به عهده گرفتن ها حق منع کردن بدهکار که به دارنده آن

ایرن تلریرف مفهروم  2«.کنردبرخی تلهدات بدون موافقت یرا حرداقک اللراع للککرار اعطرا مری

تنها بردهکار را از تصررا در دارایری موسلی از شر  وییقه منفی را ارائه نموده است  زیرا نره

شود ولرو بردون افزایش دارایی منفی او نیز میمثکت او منع نموده بلکه از تصرفاتی که منجر به 

موجب تلریرف اخیرر، شود. از سوی دیگرر، برهایجاد حق عینی به نفع للککار دیگر مصروم می

رسانی به مشرو  له در صورت وقرایع برخی از شرو  وییقه منفی بدهکار را تنها ملزم به اللاع

وجوداین، آننه در قراردادهای تأمین آنکه کسب موافقت او ضروری باشد. باکند بیمزبور می

گیرنده را از ایجاد حق مالی رواج پیداکرده، شر  وییقه منفی به مفهوم مضیق آن است که وام

دارد و همرین مفهروم اسرت کره در ایرن وییقه به روی اموال خود به نفع سایر للککراران برازمی

 3نوشتار موردبررسی قرارگرفته است.

 4گیرنده و افزایش احتمرال بازپرداخرت وام اسرت.کنترل رفتار وام الکته نتیجه  نین شرلی،

گیرنرده را در زمران نقر  قررارداد کننده مرالی بره امروال وامشر  وییقه منفی، دسترسی تأمین

ای در میان نکاشد کند   ون وقتی للککار با حق وییقهخصوص به هنگام توقف او تضمین میبه

گیرنرده مطالکات همره بره نسرکت مسراوی از مصرک امروال وام مطابق اصک تساوی للککاران باید
                                                                                                   
1 .CHAPUT, V. Y. «Les sûretés négatives», Annales Faculté Droit Clermont, fasc. 11, 
1974, p. 165et s 

سرکب یرا ایرر شرر  اشراره دارد  جای تصریح به سکب یرا مرؤیر، بره مشر  وییقه منفی در برخی قراردادهای تأمین مالی به
نمایرد کره دیرن او برر لکرق ایرن قررارداد در هرزمرانی حرداقک در ردیرف مسراوی برا دیگرر دیرون و گیرنده تلهد میوام»

گیرنده به عدم ایجاد وییقه نسکت به اموال خرود دلالرت لور ضمنی بر تلهد وام نین شرلی به«. های او قرار داردمسئولیت
 دارد.

2. Bohoussou, Kouakou Stéphane, Réflexion critique sur l’efficacité des sûretés réelles 
en droit OHADA: proposition en vue d’une reforme du droit OHADA des sûretés 
réelles. Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, 2015. P. 84 

رسرانی در خصروص موجب قررارداد ترأمین مرالی ملرزم بره اللاعگیرنده بهوام . الکته این مفهوم مضیق نافی آن نیست که3
دهرد های آتی یا تصرفات حقوقی در دارایی خود گردد لیکن  نین تلهدی جوهره شر  وییقه منفری را تشرکیک نمریوام

 تواند همراه با آن کو یا حتی بدون آن( موردتوافق قرار گیرد.بلکه می
4. Ibid. 
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تسویه شود و در حالت عدم توقف، همه للککاران از فرصت استیفای للب خرود از مصرک هرر 

لور وانگهی، این شر  بره 1گیرنده که زودتر توقیف نمایند برخوردار هستند.یز از اموال وام

کند   ون متقاضیان تأمین مالی تنها به میرزان میگیرنده را از استقراض آتی منع غیرمستقیم وام

مصدودی قادر به اخذ فاینان  بدون وییقه هستند و برای مکالغ بالراتر نراگزیر بره وییقره گرذاری 

کننرده مرالی برا للککراران کمترری در صرورت توقرف ترتیب، تأمیناینبره 2اموال خود هسرتند.

ذکر است در ی از للکش را وصول کند. شایانتواند سهم بیشترشود و میگیرنده مواجه میوام

نسکت به اموال  3المللی، در مواردی مشکلات عملی و هزینه بالای یکت حق وییقهتأمین مالی بین

 4شر  وییقه منفی روی بیاورند.کنندگان مالی بهشود تا تأمینگیرنده سکب میوام
 

 قلمرو شرط وثیقه منفی -2-1

آید، قلمرو موضروعیِ شرر  وییقره منفری، شرامک بی برمیخولور که از تلریف بالا بههمان

ازاین ایجادشرده متللرق حرق شود نه ویایق موجود، زیررا ویرایقی کره پریشهای آینده میوییقه

تواند تأییری بر آن حقروق بگرذارد. براوجوداین در صاحکان آن قرارگرفته و اراده دیگران نمی

گیرنرده نیرز های آتی، ویرایق فللری وامبر وییقهبرخی قراردادهای تأمین مالی دیده شده افزون 

گیرند که عمک به اصک صصت شرو  و ملاملرات در داخک در قلمرو شر  وییقه منفی قرار می

این قسمت، اقتضای آن دارد که شر  مزبور به ملنای پرداخرت بردهی و فرز وییقره موجرود 

گیرنده نیست ن از اموال واماز سوی دیگر، موضوع این شر  یز یا  ند مال ملی 5تلکیر گردد.

گیرد  حتی اموالی که در زمان قرارداد وجود نداشرته و بلکه کلیه اموال و دارایی او را در برمی
                                                                                                   
1. Carl S. Bjerre, »Secured Transactions Inside Out: Negative Pledge Covenants 
Property and Perfection«, Cornell Law Review, Vol. 84, 1999, p. 309 
2. Wood, Philip R., International Loans, Bonds and Securities Regulation, Sweet and 
Maxwell, London, 1995, p. 34 

که همراه با وییقه شناور موردتوافرق قرارگرفتره باشرد، در اداره ام حقوقی اسکاتلند، شر  وییقه منفی درصورتیدر نظ . 3
 ,Pechackova, Martinaهای حقوقی نظیر ندارد. ها قابک یکت است. یکت شر  وییقه منفی در سایر نظامیکت شرکت

“negative pledges: legal nature and their effects on third parties in Scots and English 
law” available at: http://ssrn.com/abstract=1862112, 2011, p.5. 

4 .Arkins, Jonathan R.C. “OK-So You've Promise, Right? The Negative Pledge and 
The Security It Provides”, Journal of International Banking, Vol.15.8, 2000, p. 199 

 باشد ملمولا  به شرح زیر است های موجود قکک از توافق نیز می. مفاد شر  وییقه منفی که ناظر به وییقه5
"The borrower will not create or permit to exist any security interests on any of its 
assets". 

 .Wood, Philip R, op.cit., pاشراره دارد. ک های موجودبه وییقه« not permit to exist»در حقیقت، اصطلاح 

36) 
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 شود.در آینده وارد دارایی او می

از جهت مفهوم و انواع حق وییقه، بررسی این مهم که این شر  کدام نوع وییقه را پوشش 

که یز نوع وییقره بیشرتر نرداریم در رخلاا حقوق ایرآندهد ضروری است. در حقیقت، بمی

حقوق کشورهایی مانند انگلی  و فرانسه قواعد متفراوتی برر وییقره امروال منقرول و غیرمنقرول 

( شرهرت gageکو در فرانسره  pledgeای که در وییقه مرال منقرول کره بره گونهحکومت دارد به

امررا وییقرره امرروال غیرمنقررول  دارد تصقررق عقررد مسررتلزم قررک  مررال توسرر  للککررار اسررت

نظر از باشرد. صرراصرا یکت حرق وییقره ملتکرر قابرک اسرتناد میبه( hypothèque/mortgageک

های ماهوی میان این ویایق، شر  وییقه منفی هر نوع حق تضمینی را که نسکت به یرز تفاوت

ه عنروان وییقره رو در ادبیرات رایرا ایرن شرر  نرگیررد. ازایرنشود در برمیمال ملین ایجاد می

به همین قیاس در  1رود.به کار می security interest( بلکه اصطلاح عام … ,charge, mortgageک

ملاملره برا حرق »گیرنده از انجرام توان بر آن بود که افزون بر عقد رهن، وامحقوق ایران نیز می

 2شود.نسکت به هر یز از اموال خود منع می« بیع شر »و یا « استرداد

نهایت، باید مشخص شود آیا مراد از وییقه، صرفا  همان قرارداد وییقره بره ملنرای اخرص در

کنرد و در ترأمین مرالی وییقره بنیران است که یز حق عینی تکلی به نفع للککار ایجاد مری 3آن

( کاربرد دارد یا آنکه باید این مفهوم را تفسیر موسرع کررد و سرایر security-based financingک

( برخوردار هستند شامک quasi-securityراردادهایی را هم که از کارکرد شکه وییقه کحقوق یا ق

شر  ذخیرره شود. منظور از قراردادهای قسم اخیر، عقودی مانند بیع اقسالی، بیع مشرو  بهمی

( و نظایر آن sale and lease backمالکیت، اجاره تأمین مالی کلیزینگ(، فروش و اجاره متقابک ک

عوامرک متلرددی  4شروند.( شناخته میtitle financeدر زمره تأمین مالی مالکیت بنیان ک است که

سرکب پیردایش ایررن نروع تررأمین مرالی شررده، از قکیرک قرروانین منرع ملاملررات ربروی، اجتنررا  از 

های یکت وییقه، تشریفاتی بودن عقد رهن مانند شر  قرک  عرین مرهونره و ها و هزینهدشواری
                                                                                                   
1. Ibid, P. 37 

اسناد و املاک، خریدار در بیع شر  و ملامله با حرق اسرترداد مالرز قانون یکت 93. با توجه به اینکه پ  از اصلاح ماده 2
روش مرورد ملاملره و تواند برای فرمکیع مصسو  نشده و در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی فروشنده مانند مرتهن می

 استیفای للب از مصک آن به دوایر یکت کدادگاه( رجوع کند و این جهت این دو ملامله نهایتا  از ایر وییقه برخوردار هستند.

. یکرری از موضرروعاتی کرره در مررورد شررمول شررر  وییقرره منفرری نسررکت برره آن اختلرراا وجررود دارد تهرراتر قررراردادی 3
کنرد بلکره یرز روش پرداخرت اسرت. ای نسکت به یز مال ایجاد نمیهاتر وییقه( است. حق تcontractual set-offک

Wood, Philip R, op.cit. p. 38 
 .99، ص 8923. اشراقی آرانی، مجتکی، حقوق تأمین مالی هواپیما، شرکت سهامی انتشار، 4
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به استیفا و مرحله اجرای حق وییقره در برخری کشرورها اسرت. در ایرن  های مربو مصدودیت

تری از شود اما او حرق کامرکای برای فاینان  کننده ایجاد نمیملاملات اگر ه هیچ حق وییقه

آورد که از خطر ورشکستگی متقاضی تأمین مالی هم مصرون وییقه کحق مالکیت( به دست می

در حقیقرت، هردا از انلقراد  1آورد.کننده مالی فرراهم مریاست و المینان بیشتری برای تأمین

کننرده مرالی در صرورت نقر   نین ملاملاتی تضمین بازپرداخرت ترأمین مرالی بروده ترا تأمین

گیرنده ناگزیر به لی تشریفات فروش قضایی و غیره نکاشد و حق مالکیرت قرارداد از سوی وام

از ملاملات نیز بایرد مشرمول شرر  وییقره منفری برای او باقی بماند. بیهوده نیست که این دسته 

جای وییقه گذاردن اموال خود با تواند بهآسانی میگیرنده بهقرار گیرد در غیر این صورت، وام

 2انجام ملاملات یادشده، شر  وییقه منفی را دور بزند.

 

 استثنائات شرط وثیقه منفی -3-1

ز ایجاد هر نروع وییقره ولرو فراترر از ای است که اگونهتمامیت و اللاق شر  وییقه منفی به

کند و عمک به این اللاق سرکب گیرنده منع میآن، در قالب حق عینی اصلی، بر روی اموال وام

رو، اسرتثنائاتی نسرکت گیرنده به وجود آید. ازاینشود که موانع جدی بر سر راه تجارت واممی

شرده اسرت. اولرین اسرتثنا، بره ذیرفتهالمللری پبه این شر  در عرا قراردادهای تأمین مرالی بین

گیرنده بلکره در ایرر حکرم قرانون یرا دادگراه شود که نه به اراده وامویایق و حقوقی مربو  می

شود حقوق ممترازه نسرکت بره یرز حکم قانون ایجاد میشود. منظور از ویایقی که بهایجاد می

شرود و دارنرده آن دارای مریشناخته  privilegeمال ملین است که در حقوق خارجی با عنوان 

از سروی  3حق تلقیب و نیز حق تقدم نسرکت بره دیگرر للککراران در خصروص آن مرال اسرت.

موجب حکرم دادگراه توقیرف شرود خرواه در گیرنده برهکه یکی از اموال وامدیگر، درصورتی

م موجب اجررای حکرراستای اقدامات تأمینی از قکیک دستور موقت یا تأمین خواسته و خواه بره

 4قطلی دادگاه باشد نق  شر  وییقه منفی به شمار نخواهد آمد.

                                                                                                   
 93. همان، ص 1

2. Wood, Philip R, op. cit. p. 37 
 .893، ص 8929رکت سهامی انتشار، . میرشکاری، عکاس، للب ممتاز، ش3

4. Maciej Chrnielewski, How to Improve the Effectiveness of the World Bank's 
Negative Pledge Clause as a Legal and Policy Instrument, Master thesis, McGill 
University, 2005, p. 7. 
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شررود کره در راسررتای ترأمین مررالی تملررز آن اسرتثنای دیگررر، بره وییقرره مرالی مربررو  مری

( ایجادشرده اسرت. در حقیقرت، جزئری از توافرق ضرمنی purchase money security interestک

شرود گیرنرده مریه در آینرده وارد دارایری وامکننده مالی است که اموالی کگیرنده با تأمینوام

شود اما اگر ورود مال به دارایی خود متوقف بر تأمین مرالی مشمول همان شر  وییقه منفی می

( باشد وییقه گذاردن آن منافاتی با شر  asset-based financeشده از نوع دارایی بنیان کتضمین

مال با عدم ورود آن به دارایی او ملازمره دارد  وییقه منفی ندارد  ون به تلکیری عدم توییق آن

اسرتثنای رایرا دیگرر کره  1و درهرحال، نتیجه برای مشرو  له شر  وییقه منفی یکسان اسرت.

کره لوریمستلزم توافق صریح لرفین است ایجاد وییقه برای مطالکات تا مکلغری ملرین اسرت به

الکتره در  2باشرد.ه نسکت به اموال خود میگیرنده حداکثر تا آن مکلغ قادر به اعطای حق وییقوام

گرردد( مرسروم هایی که از سوی بانز جهرانی اعطرا مریویژه وامقراردادهای تأمین مالی کو به

-مدت نیز در زمره استثنای شر  وییقه منفری تلقری مریاست که توییق اموال بابت دیون کوتاه

 3شود.

 

 ظرف اجرای شرط وثیقه منفی -4-1

( unsecured finance( و تضمین نشده کsecured financeشده کتضمین تأمین مالی به دو نوع

کننرده مرالی هریچ حرق شود. زمانی که تأمین مالی از قسم تضمین نشده است و تأمینتقسیم می

گیرنرده بره دسرت نیراورده، شرر  وییقره منفری از رواج بیشرتری ای نسرکت بره امروال واموییقه

توقف، پشت سر دیگر للککاران برای وصول للب خود کم در هنگام برخوردار است تا دست

کننده مالی با اخرذ شده است تأمینقرار نگیرد. در حقیقت، زمانی که تأمین مالی از نوع تضمین

حق وییقه، خود را مقدم بر دیگر للککاران نسکت به آن اموال قرار داده است و پیدایش دیگرر 

آورد. باوجوداین، حتری للککرار دارای وجود نمیللککاران دارای وییقه خللی در حقوق او به 

نیاز پندارد  زیرا هر ند در صورت ایجاد حق وییقره تواند خود را از  نین شرلی بیوییقه نمی

برای للککاران بلدی، حق تقدم و تلقیب للککار نخست نسکت به دیگران به قروت خرود براقی 
                                                                                                   
1. Bjerre, Carl S. op. cit., p. 311. 
2. Wood, Philip R., op. cit., p. 37. 
3. Bradfield, Michael & Jacklin, Nancy R. “The Problems Posed by Negative Pledge 
Covenants in International Loan Agreements”, Columbia Journal of Transnational 
Law, Vol. 23, 1984, p. 134. 
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و اسرتقراض آتری بردهکار خرود نگرران  هرااست اما للککار دارای وییقه همواره نسکت بره وام

است   ه، نفع  نین للککاری در آن است کره برا هزینره و ترأخیر ناشری از اجررای تشرریفات 

گیرنرده بره ی بدهکار مواجه نشرود. حتری اگرر امرر وامرویهورشکستگی به دنکال استقراض بی

قیرف یرا اجررای گیرنرده و درخواسرت توتوقف منجر نشود هجوم للککاران آتی به امروال وام

توانرد بررای للککرار دارای وییقره دردسرسراز شرود. احکام نسکت بره مرال موضروع وییقره مری

گیرنرده دارد رو، شر  وییقره منفری کره جنکره بازدارنرده نسرکت بره اسرتقراض بلردی وامازاین

 1تواند برای للککار دارای وییقه نیز مفید باشد.درنهایت می

( floating chargeشده که همان وییقه شناور کین مالی تضمینحال، دریکی از انواع تأمبااین

گیرنرده شود  زیرا وییقه شناور به یکری از امروال وامخوبی احساس میاست نیاز به این شر  به

گیرنرده جهرت گیررد، لرذا مصردودیتی بررای وامگیرد بلکه کک دارایی او را در برمیتللق نمی

ای که در سیر متلارا تجرارت لکه او آزاد است هر ملاملهکند بتصرا در اموال او ایجاد نمی

لازم باشد نسکت به هر یز از اموال خود انجام دهد باوجودآنکره همره امروال او موضروع حرق 

( للککراران fixed chargeوییقه للککار است، ازجمله آنکه یز یا  ند مال خود را در وییقره ک

ی نخست که دارای حرق وییقره شرناور اسرت همرواره کننده مالجدید قرار دهد  بنابراین، تأمین

واسطه بره دسرت آوردن وییقره یابرت برر روی یرز مرال نگران مقدم شدن للککاران جدید به

-باشد و شرر  وییقره منفری مریای تضمین خود میلورکلی کاهش ارزش وییقهمشخص و به

 2تواند بخشی از این نگرانی را برلرا نماید.

 

 منفی ماهیت حقوقی شرط وثیقه -5-1

آیرد کره آیرا  نرین شررلی در خصوص ماهیت حقوقی وییقه منفی این پرسش به میان می

دیگر، ایر این شر  صرفا  یز تلهد منفی اسرت؟ یرا بیانشود؟ بهنوعی حق تضمینی منجر میبه

-صورت ضمنی متضمن نوعی ایر ایجابی برای مشرو  له آن بوده که به استناد آن مریآنکه به

گیرنده شود؟ در نگاه نخست و بر اساس عنوان ایرن شرر  نسکت به اموال وام تواند مدعی حق

شرود کره حرق ناشری از ایرن شرر  نروعی وییقره اسرت. کوییقه منفی(  نین به ذهن متکادر مری
                                                                                                   
1. Bjerre, Carl S. op. cit., p. 310. 
2 . Goode, RM, Legal Problems of Credit and Security, Sweet and Maxwell, London, 
1998, p. 85 
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ظاهر یادشده اعتماد کررد، زیررا شرر  وییقره منفری هریچ حرق عینری بررای باوجوداین، نکاید به

گیرنده را به رهرن آورد بلکه صرفا  وامگیرنده به وجود نمیوام کننده مالی نسکت به اموالتأمین

عنوان یرز نروع توان از این شر  برهدیگر، نمیبیانگرداند و بهنگذاردن اموال خود متلهد می

ذکر است در پرونرده در این خصوص، شایان 1یادکرد. (security interestحق یا نفع تضمینی ک

Knott v. Shepherdstown Manufacturing Co.   خواهان به استناد شر  وییقه منفری بره دنکرال

گیرنده بود اما دادگاه با رد این استدلال، حکرم داد کره ایرن ایکات نوعی حق عینی بر اموال وام

شر  متضمن هیچ وییقه یا حق عینی یا ممتازه بر مالی نیست بلکه صررفا  سرلکی اسرت و توافرق 

 2برای ترک فلک است.

اظهارنظر دقیق در خصوص ماهیت وییقره منفری منرو  بره تصلیرک مسرتقک انرواع  حال،بااین

مختلف این شر  است. شکک مرسوم شر  وییقه منفی همان است که تاکنون شرح آن آمد و 

( از strict negative pledge clause« کشر  وییقره منفری مصر »در حقوق تأمین مالی با عنوان 

ا  تلهد به عدم توییق اموال است و نق  ایرن تلهرد از سروی شود. ایر این شر  صرفآن یاد می

کننده گیرنده مقدم بر تأمینشود که للککار جدید با وییقه گرفتن اموال وامگیرنده سکب میوام

دیگر، شر  وییقه منفی موجد یز حق شخصی برلرا قرارداد بیانمالی نخست قرار گیرد. به

قابرک اسرتناد در مقابرک اشرخاص یالر  باشرد از آن بره  مقام او است و یز حق عینی کهو قائم

باوجوداین، برخی از نویسندگان یز ایر حداقلی برای این شر  قائرک هسرتند  3آید.دست نمی

-و ملتقدند که وییقه منفی مص  نیز از نوعی کارکرد تضمینی مصدود برخوردار است که می

کت به دیگر للککاران ارتقا دهد و بایرد از کننده مالی را نستواند تقدم یا موقلیت حقوقی تأمین

توان از این نکته غافک شد که سرایه تلهرد در حقیقت، نمی 4تلکیر کرد.« شکه وییقه»نوعی آن به

رود. اساتید حقوق به شمار می« تلهد عینی»گیرنده بر عین اموال او قرارگرفته است و نوعی وام

حق عینری تکلری یرا کم منجرر برهنند که دستداایران در خصوص تلهد عینی دور از ذهن نمی

 5حکم وضلی گردد.

                                                                                                   
1. Bjerre, op. cit., p. 315. 
2. Ibid, p. 316. 
3. Bohoussou, op. cit., p. 87 
4. Han, Tan Cheng. “The Negative Pledge as a ‘Security’ Device.” Singapore Journal 
of Legal Studies, 1996, p. 417. 

 84، ش 93،  اپ 8928. دکتر ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر میزان، 5
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رسرد کره در کرانون تر به نظر مریایجاد حق وییقه در اقسام دیگر شر  وییقه منفی برجسته

اگر ره حرق  1کننده مالی نخست نسکت به للککاران بلدی مردنظر اسرت ها حق تقدم تأمینآن

شود. بر اسراس یرز نروع از ایرن د ایجاد میوییقه نه در آغاز توافق بلکه در صورت نق  تله

( شرهرت دارد، در صرورت equal security clause« کشر  وییقه ملرادل»دسته از شرو  که به 

کننرده ای ملادل حق للککرار جدیرد بررای تأمینایجاد حق وییقه برای للککار دیگر، باید وییقه

شرود کره شرر  نرین اسرتنکا  مریشود. با تدقیق در ماهیت این شر ،  مالی نخست هم ایجاد 

گیرنرده را از وییقره گذاشرتن امروالش منرع وییقه ملادل، برخلاا شر  وییقه منفی مص ، وام

کننرده مرالی کند بلکه در صورت توییق هر یز از اموال او، باید وییقه ملادل آن بره تأمیننمی

 نخست اعطا کند.

گیرنرده را از وییقره دادن امروال وامدر مقابک، شر  دیگری وجود دارد که افزون بر اینکره 

ای ملادل حق للککرار دارد که در صورت نق  این تلهد، حق وییقهکند مقرر میخود منع می

« شرر  وییقره منفری مثکرت»کننده مالی نخست به وجود آید. این شر  که به جدید برای تأمین

جهت متفراوت اسرت زاین( ملروا است با شر  قکلی اaffirmative negative pledge clauseک

رود و مشمول که ایجاد وییقه جدید به نفع اشخاص یال  نق  قرارداد تأمین مالی به شمار می

گیرنده حرق دارد کره امروال خرود را بره همه آیار آن خواهد بود اما در شر  وییقه ملادل، وام

ام دهد. ایجاد وییقه دهنده نخست انجحال همین رفتار را باید نسکت به وامتوییق بدهد و درعین

صورت شرر  فلرک و یرا تواند بهکننده مالی نخست در هر دو شر  اخیر میملادل به نفع تأمین

کننرده گیرنده متلهرد بره دادن وییقره بره تأمینای که در شر  فلک وامگونهشر  نتیجه باشد به

او کدر صرورت صورت خودکرار بررای این حق وییقه بهشود اما در شر  نتیجهمالی نخست می

شود  بنابراین، ایر یرانوی دو شرر  اخیرر، نق  شر  وییقه منفی( نسکت به همان مال ایجاد می
                                                                                                   

واسرطه دارا شردن حرق عینری تکلری اسرت کننده مرالی، تقردم به. در اینجا باید خالرنشان کرد منظور از حق تقدم تأمین1
کننده مرالی نخسرت را در ردیرف بلرد از للککراران وییقه به نفع دیگران تأمینگیرنده نتواند با ایجاد حق ای که وامگونهبه

( است که بر pari passu clauseجهت شر  وییقه منفی متمایز از شر  تساوی میان للککاران کجدید قرار دهد. ازاین
 unsubordinatedردیرف برا دیگرر مطالکرات للککراران ارشرد ککم بایرد همکننده مرالی دسرتاساس آن للب تأمین

indebtednessگیرنرده قررار گیررد. ر.ک. بره  ( نسرکت بره وامPetri Mantysaari, the Law of Corporate 

Finance: General Principles and EU Law, Volume II: Contracts in General, Springer, 
2010, p. 325ن آمرره کشرورها در فررض ای کره در خصروص ایرن شرر  مطررح اسرت مغرایرت آن برا قروانی. مسئله

هرا ورشکستگی است که مراتب تقدم و تأخر میان مطالکات مختلف توس  قانون تلیین کرده و توافق اشخاص برخلاا آن
 (Ibidبلاایر است. ک
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ایجاد یز حق تضمینی مثکت به نفع مشرو  له است که با تفصیک بیشتری در مکص  بلردی بره 

 آن پرداخته خواهد شد.

 

 اعتبار شرط وثیقه منفی -2
ع مختلف آن باید جداگانه موردبررسری قررار گیررد. اعتکار شر  وییقه منفی با توجه به انوا

گیرنده به که متضمن تلهد وام، با توجه به سیاق مرسوم آن«شر  وییقه منفی مص »در فرض 

رسرد. الکتره مغرایرت در فرضری عدم توییق اموال خود است مغایرتی با قوانین آمره به نظر نمری

گیرنرده بررای دربرگیرنرده سرلب حرق واملرح است که این شر  نه در قالب تلهد بلکره قابک

توانرد ک  نمریهریچ»قانون مردنی ایرران،  232وییقه گذاردن اموال خود باشد. بر اساس ماده 

«. لورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسرمتی از حقروق مردنی را از خرود سرلب کنردبه

ز یا  ند مال ملین موجب شر  وییقه منفی، حق وییقه گذاردن نه در خصوص یازآنجاکه به

شرود حتری امروالی کره در آینرده وارد دارایری او گیرنده سلب میبلکه در مورد همه اموال وام

شود، این شر  مصداق بارز سلبِ کلیِ حق تمتع قسمتی از حقروق مردنی خواهرد برود کره می

ده و باشد. باوجوداین، نظر به اینکه این سلب حق دائمی نکروضمانت اجرای آن بطلان شر  می

شده است با در نظر گرفتن اصک صرصت مصدود به مدتی است که در قرارداد تأمین مالی ملین

تروان  نرین اسرتدلال کررد کره سرلب حرق ملاملات و عرا جاری قراردادهای تأمین مالی می

 1رود.لورکلی نکوده و به دلیک تقیید آن به زمان مشخص، سلب جزئی حق به شمار میبه

گیرنده از وییقه دادن وارد نیست   ه، وام« شر  وییقه ملادل»صوص ایراد سلب حق در خ

شود بلکه موظف است در صورت وییقه دادن مال خود همان حق را بررای اموال خود منع نمی

بررسی است  حال، دو مسئله در خصوص این نوع شر  قابکدهنده نخست ایجاد کند. بااینوام

ماند  زیرا در ایرن زمران نوعی تلهد مجهول میملادل بهنخست آنکه تلهد به اعطای حق وییقه 

گیرنده و در قکال  ه میرزان للرب در رهرن للککرار جدیرد یز از اموال واممللوم نیست کدام

جهت وییقه ملادل آن نیز مجهول است. از سوی دیگر، وییقه ملادل قرار خواهد گرفت و ازاین

ل مالی که در رهن للککار دوم گرذارده اسرت گیرنده ملاددر صورتی قابک تصقق است که وام
                                                                                                   

زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص . برای اللاع از مصادیق سلب جزئی حق ر. ک. به  صفایی، سید حسین، قاسم1
 .94، انتشارات سمت،  اپ نهم، ص 8919و مصجورین، 
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گیرنده دهنده نخست بدهد. از کجا مللوم که واممال دیگری داشته باشد که بتواند به وییقه وام

ی للککار جدید نهاده، مال دیگری داشته باشرد و حتری اگرر دارای افزون بر مالی که در وییقه

طه دیرن خرود در رهرن للککرار جدیرد واسر ند مال باشد ممکن است همره امروال خرود را به

 بر آن دور از ذهن نیست.« شر  نا مقدور»جهت، اللاق بگذارد و ازاین

دهنرده از نوع ایجراد خودکرار حرق وییقره کبررای وام« شر  وییقه منفی مثکت»زمانی که به 

نظر از مسرئله شرود   ررا کره صررارسیم ایرادات ناظر بر اعتکار آن دو ندان مرینخست( می

حق، پیدایش حق وییقه نسکت بره همران مرال، مقردم برر وییقره جدیرد برا قواعرد حقروقی  سلب

شرود  زیررا وقتری سازگاری ندارد. این ناسازگاری با کمی دقت در مفاد این شر  آشکار مری

ای به نفع للککار جدید ایجاد کند بره دلیرک تقردم زمرانی گیرنده با نق  شر  مزبور، وییقهوام

گیرنرده و شرخص یالر  دم بر هر حرق دیگرر خواهرد برود و توافرق برین وامایجاد آن وییقه مق

دیگر، بیانتواند این قاعده تقدم و حق وییقه للککرار را بره هرم زنرد. برهدهنده نخست( نمیکوام

مفاد شر  وییقه منفی مثکت حکایت از ایرن دارد کره در صرورت ایجراد وییقره جدیرد توسر  

آیرد.  نرین حرق نده نخست قکک از للککار جدیرد پدیرد مریدهگیرنده، همان حق برای واموام

توان به یز وییقه مللّق تلکیر کرد که شر  تللیقی آن اگر ه نق  شر  وییقه احتمالی را می

وییقه منفی است اما در حقیقت، این نق  مرادا با ایجاد وییقه به نفع شرخص یالر  اسرت و 

مللق کایجاد حرق وییقره( و شرر  تللیقری  زند  تلارض میان عقددر آن نوعی تلارض موج می

شود و لذا به آن دلیک که شر  تللیقی زودتر از مللق علیه واقع می 1کاعطای حق وییقه به غیر(.

شرود و دهنده نخست سالکه به انتفای موضروع مریبا تصقق آن شر ، تصقق حق وییقه برای وام

 2د بود.حتی در صورت تصقق، مؤخر بر حق وییقه للککار جدید خواه

توان برا یرز تفسریر در این میان برخی از حقوقدانان انگلیسی قائک به این نظر هستند که می

از شر  وییقه منفی مثکت به صصت آن حکم داد  به این نصو که قصد لرفین از این شرر  آن 

( قکک از نق  شر  و تصقق وییقه جدید نسکت به یز مال، scintilla temporisاست که آنا  ما ک

شرود. در ایرن صرورت دیگرر تلارضری در جریران دهنده نخست ایجاد مریحق وییقه برای وام
                                                                                                   
1. Han, Tan Cheng, op. cit., p. 438 

صورت مللق . از لرا دیگر، موضوع وییقه مللوم و ملین نیست تا یز وییقه ملتکر به وجود آمده باشد. اگر عقد رهن به2
ییقه منفی مثکت این امکان وجود شده باشد اما در وکم لازم است تا در زمان توافق موضوع آن تلریفهم ایجاد شود دست

 ندارد.
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در حقروق  1تصقق شر  وجود نداشته و حق للککار نخست بر للککار جدید مقدم خواهد بود.

توان برای شر  تللیقری مزبرور ایرر قهقرایری قائرک شرد بره ایرن صرورت کره میران ایران نیز می

شود کره در گیرد و  نین توافق میگیرنده رهن مللقی شکک میو وامکننده مالی نخست تأمین

-دیگر حق وییقه از همان روز عقد واقرع مریعکارتصورت بروز شر  تللیقی ایر قرارداد و به

کننده مالی نخست مقدم بر حق للککار جدید خواهد بود. الکته شود و به این صورت حق تأمین

ایرر و بیهروده ظرام حقروقی ایرران وییقره للککرار جدیرد بیبا توجه به پذیرش رهرن مکررر در ن

 نخواهد بود.

« شر  وییقه منفی مثکرت»به هر ترتیب، باید به خالر داشت تا پیش از تصقق شر  تللیقی، 

حرال، قاضری اسرکات بااین 2کننرده مرالی نخسرت نیسرت.ای به نفع تأمینموجد هیچ حق وییقه

عرضه کرده است که برر اسراس آن ترا قکرک از تصقرق  توجه در حقوق انگلستانای جالبنظریه

کند به این کننده مالی نخست ایجاد میمللق علیه، این شر  یز نوع وییقه شناور به نفع تأمین

گیرنده شناور است و در صرورت نقر  شرر ، یلنری صورت که حق وییقه در تمام اموال وام

-کننده مالی نخست قرار میحق تأمینایجاد حق وییقه به نفع للککار جدید همان مال موضوع 

 3گیرد.

 

 ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی -3
آننه ممکن است در وهله نخست به ذهن خطور کند آن است که آیا نقر  شرر  وییقره 

گیرنرده همننران بره کره وامدیگر، درحالیبیانگذارد؟ برهگیرنده میمنفی تأییر نامطلوبی بر وام

وفرع تأمین مالی پایکند است به وییقه گذاردن یکی بازپرداخت اصکویژه تلهدات مالی خود به

کننده مالی به دنکال دارد؟ در پاسخ به این سوال استدلال شده از اموال او  ه خطری برای تأمین

است که اگر شرکتی به این صورت حاضر است تلهدات قرارداد خود را نق  کند به این ملنا 
                                                                                                   
1. Ferran, Ellis, Principles of Corporate finance law, 2008, Oxford University Press, p. 
291 

. الکته این اشکال هم  نان باقی است که حتی پ  از تصقق شر  تللیقی نیز حق وییقه کامک نشده و مستلزم تشریفاتی از 2
 national provincial bank of Englandذکر است در پرونده باشد. شایانکت رسمی حق میقکیک قک  مال یا ی

v. Charnley 1924 دهد که یز وییقه مللق، پ  از تصقق شرر ، ایجادکننرده یرز حرق وییقره قاضی  نین نظر می
 Han, Tanبره   شرود. ر.کحق قرانونی تکردیک مری( است که پ  از اجرای تشریفات بهequitable chargeعرفی ک

Cheng, op. cit., p. 43 
3. Ferran, Ellis, Op. cit., p. 291. 
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 نردان دور بره برد که بلید نیست در آینرده نهالی به سر میاست که آن شرکت در مشکلات م

دهنرده بلردی کره وییقره در آن روی سرکه نیرز، وام 1نق  تلهردات مرالی او نیرز منجرر شرود.

کره اگرر بره سرمت لوریزیاد با یز شررکت متوقرف روبررو اسرت بهاحتمالکرده، بهتصصیک

ای کبره منلقدشده است  نرین وییقرهورشکستگی پیش برود  ون وییقه در زمان بلد از توقف 

قانون تجارت ایران( برا خطرر  399ماده  9انگلستان و نیز بند  8213استناد قانون ورشکستگی 

های اجرایری بطلان مواجه است  بنابراین، باید دید که مشرو  له  نین شررلی از  ره ضرمانت

سرت آورده اسرت گیرنرده و نیرز للککراری کره حرق وییقره برخلراا شرر  بره ددر مقابک وام

 باشد؟برخوردار می

جا به آن اشراره شرود، آن اسرت کره نقر  شرر  وییقره منفری نکته دیگری که باید همین

ممکن است با عوارض دیگری برای مشرو  له این شر  همراه شرود کره از کنتررل او خرارج 

( اسررت کرره cross-default clause« کشررر  نقرر  متقابررک»اسررت. مقصررود، اجرایرری شرردن 

موجب آن، نقر  هرر قررارداد شرده و برهملمول در غالب قراردادهای ترأمین مرالی درجلوربه

منزله نق  قرارداد تأمین مالی گیرنده که با دیگران منلقد کرده است بهتأمین مالی از سوی وام

ترتیب، در اینکننرده مرالی از آیرار نقر  برخروردار خواهرد شرد. برهاو مصسو  شده و تأمین

شرر  نقر  متقابرک، گیرنده نیز با اسرتناد بهییقه منفی دیگر للککاران وامصورت نق  شر  و

تواند به گیرنده شده و این سیک هجوم للککاران میمستصق پرداخت کلیه مکالغ پرداختی به وام

 2کننده مالی نخست منجر شود.زیان تأمین
 

 گیرندهضمانت اجرای نقض در قبال وام -1-3

گیرنرده تلقری شرده و نزله نق  قرارداد تأمین مالی از سروی واممنق  شر  وییقه منفی به

تمام ضمانت اجراهای نق  قرارداد را به دنکال خواهد داشت. باوجوداین، ذکر  نرد نکتره در 

این خصوص ضروری است  نخست، ضمانت اجرای الرزام بره انجرام تلهرد در صرورت نقر  

گیرنرده، تررک فلرک اسرت و در شر  وییقه منفی مص  منتفی است   ره موضروع تلهرد وام

ماند. الکته در مورد شرر  وییقره منفری صورت انجام آن فلک جایی برای اجرای تلهد باقی نمی

مثکت یرا وییقره ملرادل کره از نروع شرر  فلرک باشرد  نرین ضرمانت اجرایری متصرور اسرت و 
                                                                                                   
1. Ibid, p. 289. 
2. Han, Tang Chen, op. cit., p. 421. 
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جررا برا توان به اعطرای وییقره ملرادل ملرزم نمرود هر نرد ایرن نروع ضرمانت اگیرنده را میوام

هایی در نظام حقوقی کامن لا مواجه است که خاص موضروع ایرن نوشرتار نکروده و مصدودیت

 تفصیک آن را باید در دیگر تألیفات یافت.

هرای شده در تمام نظرامدوم، ضمانت اجرای جکران خسارت یز راهکار مرسوم و پذیرفته

جکرران خسرارت وارده در گیرنده در صورت نق  قرارداد، ملزم بره حقوقی جهان است و وام

ای که در اینجا مطرح اسرت میرزان خسرارتی اسرت کره از ایرن ایر این نق  خواهد بود. مسئله

گیرنده به دنکال اخذ وام جدیرد و شود. در صورت توقف وامکننده مالی وارد میبابت به تأمین

رغم گیرنرده علریناتوانی از اجرای تلهدات خود خسارت قابک ارزیابی است  اما زمانی که وام

کند مللروم نق  شر  مزبور به تلهدات خود مکنی بر بازپرداخت وام در اقسا  مقرر عمک می

ویژه آنکره خسرارات مزبرور کننده مالی وارده شرده اسرت برهنیست  ه میزان خسارتی به تأمین

 ناظر به آینده احتمالی است.

ترأمین مرالی موردتوافرق قررار سوم، یکی از ضمانت اجراهای قراردادی که در قراردادهای 

ن کلیه اقسا  آتی در صورت نق  تلهردات یرا عردم پرداخرت هرر یرز از گیرد حال شدمی

موقع تلهردات از یز راهکار قراردادی برای تضمین اجرای صرصیح و برهاقسا  وام است. این

نیاز دهنده را از انتظار برای حال شدن کلیه اقسا  بیگیرنده است و افزون بر آن، وامجانب وام

 سازد.می

لستان ایرن موضروع مصرک مناقشره فرراوان قرارگرفتره اسرت کره اگرر  هارم، در حقوق انگ

گیرنده درصدد یا در شرا اعطرای حرق وییقره بره شرخص کننده مالی مطلع شود که وامتأمین

 .Pullen Vباشد آیا او امکران اخرذ دسرتور موقرت را دارد؟ در برخری دعراوی ماننرد یالثی می

Abelcheck Pty Ltd 1990 شرده اسرت امرا مشرکلات ت پاسخ مثکت دادهبه تقاضای دستور موق

عملی ناشی از تشخیص اینکه آیا و  ه زمانی شرکت درصدد نقر  ایرن تلهرد اسرت مرانع از 

در حقروق ایرران دسرتور موقرت برا  رالش  1پذیرش عمومی صدور دستور موقت شرده اسرت.

کرات دیگری مواجه است  دستور موقت اگر ه برای منع اشرخاص از انجرام کراری ملرین برا ای

تروان از دادگراه آن را تقاضرا شود و حتی پیش از لرح دعوا نیز میفوریت موضوع، صادر می

نمود لیکن ازآنجاکه دستور موقت یز نوع اقدام احتیالی تکلی است درهرحرال شرر  اسرت 
                                                                                                   
1. Ferran, Ellis, op. cit., p. 288. 
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و ...  983روز از تاریخ صدور آن، دعوای اصلی در دادگاه اقامه گرردد. کمرواد  94که ظرا 

ترتیب، در خصوص نق  تلهد وییقه منفری تنهرا در صرورتی اینرسی مدنی( بهقانون آیین داد

گیرنده در بازپرداخت اقسا  قررارداد مثال، وامعنوانتوان تقاضای دستور موقت نمود که بهمی

کننده مالی ضمن یا قکرک یرا بلرد از لررح دعروای اصرلی مطالکره للرب از تخلف نموده و تأمین

 مطرح نماید. دادگاه  نین درخواستی را

 

 ضمانت اجرای نقض در قبال طلبکار جدید -2-3

گیرنرده، های اجرایری علیره وامرغم تنروع ضرمانتدر صورت نق  شر  وییقه منفی علی

زیاد احتمالکننده مالی به او نفلری بررایش بره دنکرال نخواهرد داشرت   ررا کره برهرجوع تأمین

و خواهرد شرد کره امروال خرود را نیرز در وییقره ای متوقف روبررگیرندهکننده مالی با وامتأمین

-کننرده مرالی نمریدیگران گذارده و دارایی او کافی برای پرداخت مطالکات و خسارات تأمین

گیرد بلکه گیرنده صورت نمیتنهایی توس  وامباشد. از سوی دیگر، نق  شر  وییقه منفی به

کره بره نفرع او حرق  1لککار جدیداین کار در قالب یز رابطه قراردادی جدید و با مشارکت ل

کننرده توانرد خسرارت وارده بره تأمینوییقه ایجادشده قابک تصقق است. در حقیقت، آننره مری

ای مالی نخست را جکران کند رجوع او به للککار جدید برای مطالکه خسارت و یا ابطرال وییقره

کننرده ایی بررای تأمینرو باید دید  ه راهکارهراست که به زیان او تصصیک نموده است. ازاین

 مالی در قکال للککار جدید وجود دارد.

کننده مالی حق عینری نسرکت بره لور که ملاحظه گردید، شر  وییقه منفی برای تأمینهمان

رو، للککرار کند و صرفا  متضمن یز تلهد قرراردادی اسرت. ازایرنایجاد نمی گیرندهاموال وام

نده با مانلی مواجه نکوده و حق عینری او صرصیح و قابرک گیرجدید برای وییقه گرفتن اموال وام

باشد و شر  وییقه منفی به دلیک اصک نسرکی برودن قراردادهرا الزامری بررای او ایجراد استناد می

زعم برخی نویسندگان، این شر  ایر حقوقی در شاید به همین دلیک بوده است که به 2کند.نمی

( شرکاهت gentleman’s agreementنامره نزاکتری کمقابک اشخاص یال  ندارد و به یز موافقت
                                                                                                   

ام دادن به بدهکار تازگی قصد وای که بهدهندهگونه نیست که نق  شر  وییقه منفی همواره از لریق یز وام. الکته این1
منظور ارتقرای موقلیرت حقروقی خرود در گیرنده نیرز برهرا داشته باشد صورت بگیرد بلکه ممکن است للککار موجود وام

 مقابک دیگر للککاران از او تقاضای وییقه برای للب سابق نموده و در نق  تلهد او مشارکت نماید.

2. Pechackova, Martina, op. cit., p. 4.   
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کننده مالی نخسرت باوجوداین، در نظام حقوقی انگلستان  ند راهکار برای رجوع تأمین 1دارد.

 به للککار جدید پیشنهادشده است.

 
 مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی -2-1-3

واسطه اخرذ کننده مالی نکوده است بهتأمین با توجه به اینکه للککار جدید، لرا قرارداد با

حق وییقه برخلاا شر  وییقه منفی در مقابک او مسئولیت قراردادی نخواهد داشت و درنتیجره 

باید به مسئولیت غیر قراردادی او متوسک شد  اما مشکک در رجوع به للککرار جدیرد آن اسرت 

دیگر، رابطه سککیت بیاناست و به گیرنده صورت گرفتهکه نق  تلهد وییقه منفی از جانب وام

گیرنده وجود دارد نه فلرک للککرار جدیرد  بنرابراین، در حقروق میان خسارت وارده و فلک وام

گیرنده به دسرت آورده اسرت از وجرود ای بر اموال وامایران حتی اگر للککار جدید که وییقه

ه اسرت کره سرکب ورود صرا این اللاع مرتکب تقصیری نشردشر  وییقه منفی آگاه باشد به

 خسارت به مشرو  له وییقه منفی قرار گیرد.

« مداخلره در روابر  قرراردادی»توان للککار جدید را بره سرکب اما در حقوق انگلستان، می

که للککار ( مسئول دانست. بر این اساس، درصورتیinterference with contractual relationsک

گیرنده نمروده باشرد قدام به اخذ وییقه نسکت به اموال وامجدید با آگاهی از شر  وییقه منفی ا

 2کننده مالی نخست در برابر او مسئولیت مردنی دارد.به سکب مداخله در رواب  قراردادی تأمین

گیرنرده داده یرا پیشرنهاد او را بره ایرن در حقیقت،  نین للککاری که پیشنهاد اخذ وییقه به وام

( او برای نق  قرارداد شده direct inducementمستقیم ک منظور پذیرفته است مرتکب تصریز

 3است.

این نوع سکب مسئولیت در حقوق انگلستان مستلزم آگاهی کامک للککار جدید از قررارداد 

 Swiss Bank Corporation v Lloyds Bankدر پرونرده  4تأمین مالی و شر  وییقه منفی اسرت.

Ltd. and Othersمنظور خرید اوراق بهرادار در اختیرار شررکت ا بهای ر، سوئی  بانز سرمایه

گیرنده اوراق و عواید آن را صررفا  بدهکار قرار داده بود. قرارداد وام حاوی شرلی بود که وام
                                                                                                   
1. Goode, op. cit., p. 51 . 
2. Ferran, Ellis, op. cit., p. 290. 
3 . McCormack, Gerard, Secured Credit under English and American Law, Cambridge 
University Press, 2004, p. 231. 
4 .Ibid. 
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ازآن، لویدز بانز آن اوراق را به وییقه خرود برای بازپرداخت وام مورداستفاده قرار دهد. پ 

ن شر  مصدودکننده داشته باشد. زمرانی کره لویردز پذیرفت بدون آنکه اللاع واقلی از مفاد آ

بانز در حال فروش آن اوراق برای وصول مطالکات خود بود سوئی  بانز به استناد مداخلره 

در رواب  قراردادی وام از دادگاه تقاضای دسرتور موقرت بررای منرع خوانرده از فرروش اوراق 

بوده است. دادگاه با ی اصولا  مطلع مینمود با این استدلال که خوانده بایستی از  نین مصدودیت

رد این استدلال، شر  اساسی برای مسئولیت خوانده به سکب مزبور را اللاع واقلی و نره اللراع 

 1دارد.فرضی او از شر  وییقه منفی اعلام می

 Merkur Island Shippingاین موضع دادگاه موردانتقاد قرارگرفته و در آرای دیگر، کمانند 

Corporation v Laughton 1983 آگاهی فرضی للککار جدید بررای مسرئول قلمرداد شردن او )

ندرت اسناد ترأمین مرالی ها و مؤسسات مالی بهعلت آن است که بانز 2شده است.کافی اعلام

کنند و درنتیجه امکران آگراهی افرراد از مفراد تلهردات مرالی دیگرران اصرولا  خود را منتشر می

کننرده مرالی ، ایکات آگراهی واقلری للککرار جدیرد از سروی تأمینوجود ندارد. از سوی دیگر

نخست با دشواری بسیار همراه است و  نین شرلی به دلیرک عردم امکران ایکرات اللراع واقلری 

شود تا شر  وییقه منفی فاقد یز ضرمانت اجررای مرؤیر در مقابرک للککرار اشخاص سکب می

-ات تأمین مالی این حقیقرت را آشرکار مریجدید گردد. وانگهی، تدقیق در نصوه انلقاد ملامل

کننده مالی متلارا قکک از هرگونه توافق، یز تصقیق جرامع در خصروص سازد که یز تأمین

وضلیت مالی متقاضی تأمین مالی ازجمله از لریق بررسی دیگر اسناد ترأمین مرالی او بره عمرک 

شرود. از ینان  مطلع مریآورد و بسیار مصتمک است که از  نین تلهدی از جانب متقاضی فامی

( ought to have knownکه برا ملیرار آگراهی فرضری کرسد درصرورتیسوی متقابک، به نظر می

دهندگان جدید مسئول قلمداد شوند این وضلیتِ عدم قطلیرت، مرانع از ویژه وامللککاران و به

و حجیت  کنندگان مالی به این عرصه شود و اصول سرعتها و دیگر تأمینروی آوردن بانز

توان اماره آگاهی فرضی را بررای سازد. درنهایت میدار میظاهر در ملاملات تجاری را خدشه

های ای و نیز اعطای وام به متقاضیانی در نظرر گرفرت کره در زمرره شررکتدهندگان حرفهوام

                                                                                                   
1. McCormack, Gerard, op. cit., p. 232. 
2. McKnight, A., ‘Restrictions on Dealing with Assets in Financing Documents: Their 
Role, Meaning and Effect’, Journal of International Banking Law, 2002, Vol. 17, 
pp.193-200. 
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های بزرگ تجاری آن است که تکیه روند،  ون غلکه در خصوص شرکتبزرگ به شمار می

ی بر وام تضمین نشده دارنرد و از سروی دیگرر، شرر  وییقره منفری در ایرن دسرته از توجهقابک

دهنده از تلهدات وییقه منفی این دسته از قراردادها بسیار متداول است. لذا فرض بر آگاهی وام

 ها بوده و در سایر موارد، آگاهی واقلی للککار جدید باید ایکات گردد.شرکت

زی در  نین دعوایی نیاز دارد تا دیگر ارکان مسرئولیت للککرار کننده مالی برای پیروتأمین

یابرت کنرد   1جدید را از قکیک قصد نق  قرارداد از جانب او، رابطه سرککیت و ورود خسرارت

کننرده شرایطی که هر یز با دشواری خود همراه است و درنهایرت انگیرزه کمری بررای تأمین

مثال، للککار جدید باید قصد تصریرز عنوانبهگذارد. مالی نخست در لرح این دعوا باقی می

دهنرده جدیرد برا کره در غالرب مروارد، وامگیرنده به نق  قررارداد را داشرته باشرد درحالیوام

 2ازاین تصمیم به نق  قرارداد را گرفته است.بدهکاری روبرو است که پیش
 

 تضمین حق تقدم بر طلبکار جدید -2-1-3

جانب للککار جدید افزون بر آنکه با موانع ایکاتی فراوان ضمانت اجرای جکران خسارت از 

رساند. در همراه است للککار نخست را به مقصود اولیه خود در توافق بر شر  وییقه منفی نمی

کنندگان مالی با  نین شررلی درصردد حفرظ موقلیرت مسراوی خرود برا دیگرر حقیقت، تأمین

گیرنرده بره ای بر روی امروال وامهیچ حق وییقهکه اگر ه در بدو امر لوریللککاران هستند به

کم نکاید حق او مرؤخر برر حرق للککرار آورند اما در صورت نق  این شر ، دستدست نمی

ابطرال حرق وییقره للککرار  -8شود مگر به دو لریرق  جدید قرار گیرد. این غرض حاصک نمی

 ایجاد حق ملادل یا مقدم بر آن به نفع للککار نخست. -9جدید 
 

 ابطال حق وثیقه طلبکار جدید -1-2-1-3

این پرسش مطرح است که آیا در صورت نق  شر  وییقه منفی، قراردادی که حق وییقه 
                                                                                                   

کرده اسرت  راکره خسرارت ای در نظر گرفته شود که للککار جدیرد تصصریک. میزان خسارت نکاید برابر باارزش وییقه1
التفاوت للب او در حالت عدم نق  شر  وییقره منفری و مکلغری اسرت کره پر  از کننده مالی، ملادل مابهینوارده به تأم

( بنابراین، ایرن خسرارت ملرادل Han, Tang Chen, op. cit., p. 431گیرنده عاید او شده است. کتقسیم اموال وام
-ها تقسیم مید به نسکت للب للککاران میان آندرصدی از ارزش مال موضوع وییقه است که اگر در رهن قرار نگرفته بو

شد. به همین دلیک، ضمانت اجرای جکران خسارت از وصف بازدارندگیِ للککار جدید برخوردار نیست  ون حرداکثر او 
 (Ibidمیزان ارزش وییقه در مقابک مشرو  له وییقه منفی مسئولیت دارد. ک

2. McCormack, Gerard, op. cit., p. 233 
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تنها نفع شر  وییقه منفی دارد؟ نرهرا برای للککار جدید فراهم نموده قابلیت ابطال از سوی ذی

شرده اسرت  زیررا ایرر ادهدر حقوق انگلستان بلکه در حقوق ایران به این پرسش پاسخ منفری د

باشرد و قرراردادی کره مغرایر گیرنده به عدم توییق امروال خرود میشر  وییقه منفی، تلهد وام

تصرور شر  منلقدشده است حاوی تمام ارکان صصت خود بوده و سککی بررای ابطرال آن قابک

بررای  شده است که شر  وییقه منفی هیچ حرق عینریِ تضرمینیدر حقیقت، پذیرفته 1باشد.نمی

 2اعتکار قلمداد شود.کند تا حقوق مغایر آن بیکننده مالی ایجاد نمیتأمین

توانرد گیرنده مالی را به رهن گذارده باشد میاز سوی دیگر، در حقوق ایران حتی اگر وام

شرهرت دارد و در « رهرن مکررر»آن را در وییقه للککاری دیگر قررار دهرد کره رهرن دوم بره 

بنابراین، زمانی که مالی در رهن للککار نخست قرارگرفتره  3نیست. صصت و نفوذ آن تردیدی

اولی زمانی که توافق برا للککرار نخسرت هریچ حرق لریقو رهن مجدد همان مال ملتکر است به

کند حق وییقه جدید صصیح به شمار خواهد رفت. لریکن نکایرد بره ایرن قیراس عینی ایجاد نمی

کرده برر هرر للککرار ی که ابتدا حق وییقره تصصریکاعتماد کرد   ه در حالت نخست، للککار

جهت، رهن مکرر همران مرال هریچ مغرایرتی برا حقروق مررتهن بلدی مقدم خواهد بود و ازاین

آورد و در نخست ندارد، اما شر  وییقه منفی هیچ حق تقدمی برای مشرو  لره آن پدیرد نمری

 رد.گیصورت نق  آن، للککار نخست مؤخر بر للککار جدید قرار می

حال، اگر ه قرارداد با للککار جدید به دلیرک داشرتن شررای  صرصت ملاملرات بالرک بااین

عنوان یز لریرق جکرران خسرارت للککرار شود اما شاید بتوان قابلیت ابطال آن را بهتلقی نمی

گیرنرده در مقابرک للککرار در حقیقت، برا توجره بره مسرئولیت قرراردادی وام 4نخست پذیرفت.

که للککار جدید نیز از موضوع شر  وییقه منفی نق  تلهد خویش درصورتینخست به دلیک 
                                                                                                   

ر مشهور کدر فرضی که متلهد عینی موضوع التزام خود را به دیگران انتقال دهد( این است کره  رون للککرار حرق نظ. »1
،  راپ 83ککاتوزیان، امروال و مالکیرت، ص « عینی ندارد و بدهکار مال خود را انتقال داده است ابطال آن امکان ندارد...

ضمانت اجرای تخلف از شر  کالتزام به عدم انتقال( بطلران »اند  ( یا درجایی دیگر از همان کتا  مرقوم داشته8928، 93
انتقال نیست  زیرا فرض این است که مالز حق عینی متللق به خود را انتقال داده است. وانگهری، الترزام شخصری مالرز 

 (23کهمان، ص « تواند به ملامله خریدار کیال ( ملز صدمه بزند.نمی
2. Bjerre, op. cit., p. 317 

 صصیح نیست. nemo dat quod non habet. رهن مکرر در حقوق کامن لا به استناد قاعده 3

توان نق  تلهد حاصک از وییقه منفری را نروعی سوساسرتفاده از لور که برخی از حقوقدانان ملتقد هستند می. الکته همان4
لاملره توجره دارد و بره ایرن دلیرک ملاملره برا گذار قرارگرفته است و این نهی به اساس محق تلقی نمود که مورد نهی قانون

 (83للککار جدید را بالک دانست. ککاتوزیان، ناصر، منکع پیشین، ص 
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 3تواند مستند به مراده آگاه باشد و برای از بین بردن آن با بدهکار تکانی کرده باشد دادگاه می

عنوان دفع منکع ضرر، قراردادی را که حق وییقره بررای للککرار جدیرد قانون مسئولیت مدنی به

کننرده مرالی خسرارت وارد آورده اسرت بالرک اعلرام کنرد. هرت بره تأمینجقائرک شرده و ازاین

که شررر  وییقرره منفرری متضررمن اسررقا  حررق وییقرره گررذاردن از جانررب همننررین، درصررورتی

توان به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد جدید به دلیک فقدان اهلیت تمتع و نقرص گیرنده باشد میوام

 گیرنده قائک شد.در حق عینی وام

 
 ایجاد حق معادل یا مقدم بر حق وثیقه طلبکار جدید برای طلبکار نخست  -2-2-1-3

ازاین ملاحظه گردید، شر  وییقه منفی دربرگیرنرده هریچ حرق تضرمینی لور که پیشهمان

( باوجوداین، آیا نفی  نین ایری در بردو انلقراد knottعینی برای مشرو  له آن نیست. کپرونده 

دیگر، اگرر پذیرفتره شرود کره ایرر بیانباشد؟ برهپذیرش میابکشر ، در صورت نق  آن نیز ق

گیرنده به عدم توییق اموال خود بوده است و در صورت نق  شر  وییقه منفی صرفا  تلهد وام

گیرد آن، حق للککار نخست مؤخر بر حق للککار جدید که حق وییقه به دست آورده قرار می

ت از توافرق مزبرور مغرایرت نردارد؟ زیررا او از لریرق ای با مقصود للککار نخسآیا  نین نتیجه

شر  مزبور خواسته است ترا حمرایتی در مقابرک للککراران دارای وییقره بره دسرت آورده و برا 

للککاران مقدم مواجه نشود اما با تفسیر یادشده در بالا هیچ ایر حقوقی بر شر  وییقه منفی برار 

 1نخواهد شد.

کنرد کره تفسریری از مفراد م به حاکمیت اراده اقتضرا مریبر اساس حقوق ایران، اصک احترا

قرارداد ارائه نشود که لرفین آن را اراده نکرده بودند. بر اساس ظاهر شرر  وییقره منفری بایرد 

 نین پنداشت که هیچ حق وییقه یا حق عینی تکلی برای مشرو  لره نره بردوا و نره در صرورت 

 ه نیازی به یز تلهد سلکی بود بلکه مستقیما   نین بود شود  ون اگر ایننق  آن ایجاد نمی

گرفت  امرا در حقروق کننده مالی موردتوافق قرار میصورت مللق حق وییقه برای تأمینو یا به

اند اما به هر دلیرک شده است که اگر لرفین قرارداد قصد ایجاد حق وییقه داشتهانگلی  پذیرفته

« حق ممتاز قرانونی»ن را انجام دهند حداقک، یز نوع اند که شرای  قانونی لازم برای آنتوانسته

دهنده بلدی بااللاع از  نین گرفته است. حال اگر وامای شکک( در  نین رابطهequitable lienک
                                                                                                   
1. Bjerre, op. cit., p. 317 
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حق للککار نخست خواهد بود. لذا حقی، آن مال را به وییقه خود درآورد حق او تابع و مقید به

قصد مشترک لررفین، شرر  وییقره منفری را مصرداق به های انگلی ، با توجهبرخی از دادگاه

اما مسئله همانرا احرراز قصرد مشرترک لررفین اسرت   1اند.نوعی حق ممتاز قانونی قلمداد کرده

زمانی که شر  از نوع وییقه منفی مثکت است در  نین قصدی تردیردی نیسرت  زیررا صرراحتا  

یقه ملادل برای للککار نخست و یا گیرنده، حق ویشود که در صورت نق  تلهد وامتوافق می

حق وییقه نسکت به همان مالی که در رهن للککار جدید قرارگرفته ایجاد خواهرد شرد  امرا در 

فرض شر  وییقه منفی مص ، در وجود  نین قصدی تردیرد جردی وجرود داشرته و مصراکم 

موجب ه آمریکرا برهمتصرداند. هر نرد در ایالاتانگلی  غالکا  به نفی حق ممتاز قانونی نظر داده

، حتری Coast Bank v. Minderhout 1962رای صادره از سوی دیوان عالی کالیفرنیا در پرونده 

 شده است.شر  وییقه منفی مص  موجد حق ممتاز قانونی اعلام

درهرحال، در صورتی هم که  نین قصدی احراز شود تقدم للککار نخست مسرتلزم اللراع 

 Re Salthill نین حقی خواهد بود، همننان کره در پرونرده  و آگاهی للککار جدید از وجود

Properties Ltd (2004)  ،دادگاه  نین حکم داد که للککار بلدی که با نق  شر  وییقه منفی

گیرنده کسب نموده است حرق او مرؤخر از حرق للککرار حق وییقه نسکت به یکی از اموال وام

 2لاع واقلی داشته باشد.که از شر  مزبور النخست خواهد بود درصورتی

 
 گیرینتیجه

موجب آن شر  وییقه منفی یز ابزار تضرمینی در قراردادهرای ترأمین مرالی اسرت کره بره

گیرنده از وییقه گذاردن اموال خود به نفع دیگر للککاران تا زمان بازپرداخت کامک بردهی وام

ییقره یرا هرگونره حرق شود. این شر ، موجد حرق وکننده مالی نخست ممنوع میخود به تأمین

گیرنده به نفع مشررو  لره نیسرت بلکره صررفا  عینی تکلی بر روی یز یا  ند مال از دارایی وام

کننده اصک تساوی للککاران از لریرق عردم تواند تضمینآید که میتلهدی از آن به دست می

مرک، ایجاد حق تقدم برای یکی به ضرر دیگرری باشرد. براوجوداین، شرر  وییقره منفری، در ع

آورد  زیررا کمترر کسری حاضرر بره ترأمین کننده مالی به ارمغان مینوعی حق تقدم برای تأمین
                                                                                                   
1 . Bjerre, op. cit., p. 320. 
2. Han, Tang Chen, op. cit., p. 422. 
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گیرنده را از اسرتقراض آتری منرع لور غیرمستقیم وامگیرنده بدون اخذ وییقه بوده و بهمالی وام

ی اکننده مالی حتی با للککار تضمین نشده نیز مواجه نخواهرد شرد   نرین نتیجرهکرده و تأمین

گیرنده و گیرنده در وضلیت فللی آن، کاهش احتمال توقف وامهمانا، یابت کردن دارایی وام

افزایش احتمال بازپرداخت وام خواهد برود. بره همرین دلیرک اسرت کره در حقروق خرارجی از 

 شود.تلکیر می« شکه وییقه»نوعی ماهیت این شر ، به

شر  مزبرور پایکنرد گیرنده بهد که واموضلیت مطلوبی که از آن یاد شد تا زمانی وجود دار

کننرده مرالی برا رسرد  زیررا تأمیناست اما در صرورت نقر  شرر ، کرارایی آن بره صرفر مری

شود که با دارا شدن حق وییقه، نسکت به او حق تقدم پیداکرده و بره زیران للککاری مواجه می

داد خود رجوع کنرد و برا فسرخ لرا قرارکننده مالی باید بهاو قابک استناد است. ناگزیر، تأمین

وفرع وام را مطالکه کند و یا مسرئولیت قرراردادی او را بره قرارداد تأمین مالی، بازپرداخت اصک

دهرد کره شرر  وییقره منفری در جکران خسارت وارده خواستار شود. لریکن، تجربره نشران مری

نداشرته و برا  شود که او در وضرلیت مرالی مطلروبی قررارگیرنده نق  میصورتی از سوی وام

اسرتقراض بیشرتر درصردد بره عقررب انرداختن توقرف خرویش برروده اسرت و برا مراجلره برره او، 

کننده مالی به خواسته خویش نخواهد رسید. للککار یال  هم به دلیک اصرک نسرکی برودن تأمین

قراردادها تلهدی به پایکندی به این شر  نداشته و درنتیجه مسئولیتی در مقابک مشرو  له وییقره 

اند شر  وییقه منفی شدهبه« توافقنامه نزاکتی»ای مایک به اللاق منفی ندارد. اینجا است که عده

کنندگان مالی هم که خود را از پشرتوانه که از ضمانت اجرای مؤیری برخوردار نیست و تأمین

  شرراند با تاکتیز قراردادی، شر  وییقه منفی را از حالرت مصر  آن بهبهره دیدهقانونی بی

اند تا در صورت نق  آن، موقلیت برتر یرا وییقه ملادل یا شر  وییقه منفی مثکت ارتقا بخشیده

حال، نظام حقوق انگلسرتان کم مساوی خود را نسکت به دیگر للککاران حفظ کنند. باایندست

های مؤیری برای تقویت قدرت اجرایی این شر  برداشته اسرت کره در حقروق ایرران نیرز گام

رسد. نخست، لرح دعوای خسارت به سکب مداخله در رواب  قراردادی فاده به نظر میاستقابک

گیرنرده علیه للککار جدید که با آگاهی از شر  وییقه منفی اقدام بره وییقره گررفتن امروال وام

نوعی حق ممتاز قانونی با ایجاد وییقه منفی که در صورت نق  نموده است. دوم، قائک شدن به

مانرده و همننران حرق تقردم او برر للککرار جدیرد رو  له مرورداحترام باقیشر ، خواست مش

 مصفوظ باقی بماند.



33 
 

 شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی
 

 منابع
 فارسی

اشراقی آرانی، مجتکری، حقروق ترأمین مرالی هواپیمرا، کتهرران  شررکت سرهامی انتشرار،  -
8923.) 

زاده، سرید مرتضری، حقروق مردنی، اشرخاص و مصجرورین، صفایی، سید حسین، قاسرم -
 (.8919  انتشارات سمت،  اپ نهم، کتهران

 (.8928کتهران  نشر میزان،   93کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اموال و مالکیت،  اپ  -

 (.8929میرشکاری، عکاس، للب ممتاز، کتهران  شرکت سهامی انتشار،  -

 
English Sources 
- Bohoussou, Kouakou Stéphane, Réflexion critique sur l’efficacité des 

sûretés réelles en droit OHADA: proposition en vue d’une reforme du droit 
OHADA des sûretés réelles. Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, 2015. 

- CHAPUT, V. Y. «Les sûretés négatives», Annales Faculté Droit 
Clermont, fasc. 11, 1974. 

- Bjerre, Carl S. Secured Transactions Inside Out: Negative Pledge 
Covenants Property and Perfection«Cornell Law Review, Vol. 84, 1999. 

- Wood, Philip R., International Loans, Bonds and Securities Regulation, 
Sweet and Maxwell, London, 1995. 

- Pechackova, Martina, “negative pledges: legal nature and their effects on third 
parties in Scots and English law” available at: http://ssrn.com/abstract=1862112, 
2011. 

- Arkins, Jonathan R.C. “OK-So You've Promise, Right? The Negative 
Pledge and The Security It Provides”, Journal of International Banking, 
Vol.15.8, 2000. 

- Maciej Chrnielewski, How to Improve the Effectiveness of the World 
Bank's Negative Pledge Clause as a Legal and Policy Instrument, Master thesis, 
McGill University, 2005. 

- Bradfield, Michael & Jacklin, Nancy R. “The Problems Posed by Negative 
Pledge Covenants in International Loan Agreements”, Columbia Journal of 
Transnational Law, Vol. 23, 1984. 

- Petri Mantysaari, the Law of Corporate Finance: General Principles and 
EU Law, Volume II: Contracts in General, Springer, 2010. 

- Goode, RM, Legal Problems of Credit and Security, Sweet and Maxwell, 
London, 1998. 

- Han, Tan Cheng. “The Negative Pledge as a ‘Security’ Device.” Singapore 
Journal of Legal Studies, 1996. 

- Ferran, Ellis, Principles of Corporate finance law, 2008, Oxford 



33 
 

 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

University Press. 
- McCormack, Gerard, Secured Credit under English and American Law, 

Cambridge University Press, 2004. 
- McKnight, A., ‘Restrictions on Dealing with Assets in Financing 

Documents: Their Role, Meaning and Effect’, Journal of International Banking 
Law, 2002, Vol. 17. 

 


