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الملل و ضرورت موضوع انتقال طلب با گسترس مراودات حوزة تجارت بین هدف: و زمینه 

افزایش سرعت مبادالت از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی، در حوزة قراردادها که 

نظرها در ها و اختالفارضالمللی دارد، تعبیشترین کاربرد را در عرصة روابط و تجارت بین

مقایسه با سایر شعب حقوقی کمتر است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه انتقال طلب 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان انطباق مفهوم انتقال طلب در نظام حقوقی باشد. می

 باشد.ایران با مفهوم مزبور در چهارچوب اصول قراردادهای اروپایی می

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

دهد که، خالء مقررات در نظام حقوقی ایران در های پژوهش حاضر نشان مییافته ها:یافته

شود. از طرفی، اصول قراردادهای اروپایی، با ط با انتقال طلب، به شدت احساس میارتبا

آور( چهارچوبی را در ارتباط با انتقال طلب ارائه توسل به سازوکار حقوق نرم )حقوق غیرالزام

 داده است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

اوالً دارای انعطاف چهارچوب اصول قراردادهای اروپا در ارتباط با انتقال طلب،  گیری:نتیجه

ژرمنی قابل -ال و رومیهای حقوقی کامنباشد و این انعطاف به نحوی است که نظامنسبی می

پایی در تعارض یا باشد؛ ثانیاً چهارچوب ارائه شده در اصول قراردادهای اروهضم و پذیرش می

حتی تزاحم با اصول و قواعد فقه امامیه به عنوان مبنای اصلی نظام حقوقی ایران قرار ندارد و 

سازی نظام حقوق داخلی تواند از چهارچوب مزبور برای اصالح و متناسبگذار ایرانی میقانون

 ی قراردادها و تعهدات استفاده نماید.با نیازهای حوزه
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 مقدمه. 1

ن تریاز نظر نویسندگان حقوق مدنی، حوزة حقوق تعهدات مهم

شود. بخش از حقوق مدنی در هر نظام حقوقی محسوب می

؛ ارددة افراد مصادیق فراوانی این حوزه در فضای روابط روزمر

اد اوانی ایجهای فرنتیجه در موضوعات مختلف آن نیز چالشدر

شدن و خارج یبا توجه به گسترش جوامع بشرشود. می

 به یکی از« سرعت» ،یسنت وهیاز ش یاقتصاد یهاتیفعال

متغیرهای مهم در مناسبات خصوصی افراد تبدیل شده است. 

دار خوراین متغیر در فضای انتقال تعهدات از اهمیت فراوانی بر

 است.

 .نتقال طلب را گویندانتقال تعهد مجموعه انتقال دین و ا

تی آید که تعهد موجود، با صورانتقال تعهد در زمانی پدید می

که دارد به یک یا چند شخص منتقل گردد و سپس موجب 

شود. به بیانی دیگر مقامی در شخص موضوع تعهد میقائم

گردد، شخصی که پس از انتقال، مالک موضوع تعهد می

هد یا تفاده کند. انتقال تعصاف آن تعهد استواند از تمامی اومی

گردد که جنبه مثبت تعهد در قالب انتقال طلب متبلور می

انتقال طلب به موجب عقدی صورت  است یا در قالب دین.

ه کگیرد، که به استناد آن، طلبکار حقوق خود را به ثالثی می

 )و نسبت به رابطة تعهد در این عقد، طرف عقد محسوب است

الیه منتقل دهد.آید( انتقال میشمار میپیش از عقد، ثالث به 

 گردد.شود و در برابر بدهکار سابق طلبکار میمقام ناقل میقائم

باشد که ای از انتقال تعهد بین اشخاص میانتقال دین شاخه

عهد به موجب انتقال دین مت ؛گیردبین دو تعهد صورت می

 شود و کسی که دین به او منتقل شدهالذمه میسابق بری

 .(1) گرددالذمه میاست مشغول

که در حقوق تعهدات گاه صحبت از این است که توضیح این

گیرد، چنین موردی با سقوط و تعهدی جای تعهد دیگر را می

از میان رفتن تعهد اول و نشستن تعهد دوم به جای آن مالزمه 

گردد، نه یک تعهد. دارد و در آن دو تعهد گوناگون مطرح می

نام « دیل تعهدتب»این صورت  جایگزینی دو تعهد متفاوت، به

دارد که پرداختن به آن از موضوع بحث کنونی خارج است. 

را با انتقال تعهد که در آن تنها یک تعهد با  لیکن نباید آن

جمیع خصوصیات و اوصاف و تضمینات خود در کار است و 

کند، فقط متعهد و متعهدله آن، تحت شرایطی، تغییر می

 اشتباه نمود.

دن کردن انتقال یک تعهد، باقی مان این لحاظ برای تصور به

تعهد به وضع سابق خود با تمام اوصاف و توابعش، ضرورت 

 دارد. از این رو وقتی که درباره انتقال تعهد سخن گفته

شود، در واقع منظور آن است که جنبه مثبت همان تعهد می

 شود به غیرکه طلب باشد یا جنبه منفی آن که دین نامیده می

 تبع باید دقت داشت که در نظام حقوقی ایران به منتقل گردد.

ب طل فقه امامیه، در ارتباط با ماهیت، شرایط و آثار انتقال

 نظر وجود دارد.میان نویسندگان و حقوقدانان اختالف

وزة تجارت ـراودات حـم ـرشوع انتقال طلب با گستـموض

یی الملل و ضرورت افزایش سرعت مبادالت از اهمیت بسزابین

 ردار است. از طرفی، در حوزة قراردادها که بیشترینبرخو

ا و هارضالمللی دارد، تعکاربرد را در عرصة روابط و تجارت بین

را چنظرها در مقایسه با سایر شعب حقوقی کمتر است، اختالف

که اکثر قواعد حاکم بر آن مبتنی بر عقل و عرف است و 

است، پس همچنین بسیاری از احکام آن، تکمیلی و تفسیری 

ای ایف توان قواعدی ساخت که بتواند به عنوان قانون فراملیمی

 نقش کند و زندگی اقتصادی و بازرگانی طرفین قرارداد را

 تنظیم کند.

ترین اسنادی اصول حقوق قراردادهای اروپایی یکی از مهم

است که در زمینه قواعد عمومی معامالت توسط کمیسیون 

یاست پروفسور اوله الندو و با حقوق قراردادهای اروپا به ر

همکاری گروهی از حقوقدانان برجسته کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا در راستای متحد نمودن ساختار حقوق قراردادها پس از 

و  1999های ها مطالعه و تحقیق طی دو مرحله در سالسال

باتوجه به  .(2)در هفده فصل تدوین شده است  2002

هایی که در زمینه اتحاد اروپا صورت گرفته است، پیشرفت

تواند یکی از نیازها و پرواضح است که وحدت حقوقی نیز می

ضروریات انکارناپذیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلقی شود، 

که بسیاری از حقوقدانان اروپایی معتقدند که در تا جایی 

ای نه چندان دور شاهد برقراری نظم حقوقی جدید و آینده

قوانینی که حاکم بر همه کشورهای عضو باشد، خواهیم بود. 

باشد که موضوع انتقال طلب نیز یکی از موضوعات مهمی می
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در اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد بحث و بررسی قرار 

شود این جا مطرح میگرفته است. پرسش مهمی که در این

است که، انتقال طلب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه تا چه 

میزان در انطباق با چهارچوب این مفهوم در قالب اصول حقوق 

باشد و نیز، الگوی اصول قراردادهای قراردادهای اروپایی می

مناسب از سوی  ویـوان یک الگـه عنـتواند باروپایی می

ای که در پاسخ به گذار ایرانی انتخاب شود؟ فرضیهقانون

از ه، ـپرسش فوق مورد بحث قرار خواهد گرفت این است ک

جا که انتقال طلب در نظام حقوقی ایران به صورت مستقل آن

رسد که در نظام مورد شناسایی قرار نگرفته است، به نظر می

ای زیادی وجود دارد؛ در حقوقی ایران در این زمینه خالءه

توان به صورت دقیق و مستقل با نتیجه وضعیت موجود را نمی

 چهارچوب اصول قراردادهای اروپایی تطبیق داد.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی بوده  ز نوع نظریاین تحقیق ا

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می -

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

دهد که، تحلیل وضعیت های پژوهش حاضر نشان مییافته

به تفاسیر حقوقی  انتقال طلب در نظام حقوقی ایران، با توسل

تر، خالء مقررات در نظام باشد. به بیان سادهپذیر میامکان

ه شدت احساس ـران در ارتباط با انتقال طلب، بـحقوقی ای

گذار باید به طراحی شود. برای رفع خالءهای مقررات قانونمی

ها و احکام جدید برای رفع نیازهای جدید و تصویب چهارچوب

و حقوق تعهدات بپردازد. از طرفی، اصول  ی قراردادهادر حوزه

قراردادهای اروپایی، با توسل به سازوکار حقوق نرم )حقوق 

آور( چهارچوبی را در ارتباط با انتقال طلب ارائه داده غیرالزام

باشد و این انعطاف به است که اواًل دارای انعطاف نسبی می

قابل ژرمنی -ال و رومیهای حقوقی کامننحوی است که نظام

باشد؛ ثانیاً چهارچوب ارائه شده در اصول هضم و پذیرش می

قراردادهای اروپایی در تعارض یا حتی تزاحم با اصول و قواعد 

فقه امامیه به عنوان مبنای اصلی نظام حقوقی ایران قرار ندارد 

تواند از چهارچوب مزبور برای اصالح و گذار ایرانی میو قانون

ی قراردادها داخلی با نیازهای حوزهسازی نظام حقوق متناسب

 و تعهدات استفاده نماید.

 

 . بحث5

 تحقیق پیشینه. 5-1

ها، اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت»مقالة 

ه ب 1388نوشتة جلیل قنواتی که در سال « پاسخگویی نیازها

 جینتا نیتراز مهم یکچاپ رسیده است. از نظر نویسنده، ی

اصول  ،ییتحدالشکل شدن حقوق اروپاها در جهت متالش

است که پس از گذشت مدت  ییاروپا یحقوق قراردادها

اره ق یقاره و در خارج از مرزها نیاز انتشار آن، در ا یکوتاه

 یکرده است. اصول حقوق قراردادها دایمناسب پ یگاهیجا

 ییاست که حامل سنت حقوق اروپا یچه اصولاگر ییاروپا

ه ب زیقراردادها ن نهیهان مدرن در زمج یازهایاست؛ اما به ن

سبب شده است  یژگیو نینحو مناسب پاسخ داده است. هم

 هندیآ یاز قانون مدن یآن را بخش ییحقوق اروپا سندگانینو

وق سند حق کی ییاروپا یاروپا بدانند. اصول حقوق قراردادها

 یسازییدر جهت اروپا کهاست  نیادیو بن یمحور یمدن

اصول  نیشده است. ا نیو تدو مینظحقوق قراردادها ت

حقوق  یسازییدهنده جنبش اروپابه عنوان سازمان نیهمچن

در مقابل متحدالشکل نمودن  ر،یاز درون و از ز یخصوص

 یلقتاز خارج و از باال  یگذارقانون قیاز طر ییحقوق اروپا

 یهستند، از سوی حقوق نرم اصول که نوع نیاند. اشده

 یحکومت یهاو ارگان یاسیاحزاب سکه عضو  یانیدانشگاه

 .(3) افتیو انتشار  مینبودند، تنظ ییاروپا

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و »مقاله 

نوشتة مصطفی الماسی نسب، حسن مرادی « المللیاسناد بین

به چاپ رسیده است. از  1397و نجادعلی الماسی که در سال 
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انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، نظر نویسندگان، 

از لحاظ طرف حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را 

پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ 

برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات 

های سنتی، مالک در جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه

قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد 

ررسی تطبیقی و )در مقابل آنی بودن( است؛ در حالی که با ب

های حقوقی المللی و تحلیل ماهیتی اسناد بینمالحظه

د یا عدم وجود حقوق و مرتبط باید گفت که مالک وجو

شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در تعهدات غیر

المللی کاال )که در این زمینه ساکت است( کنوانسیون بیع بین

ید مردود اعالم شود. انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، با

عالوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در 

اند، در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده

حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال 

صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین 

تواند تأثیر عملی به سزایی در ها میی این دیدگاهبود. لذا ارائه

سازی اصالح ی قضایی داشته باشد و در زمینهاصالح رویه

 .(4) ثر باشدمؤالمللی قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین

 

 . نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه5-2

یی های صورت گرفته، اصول قراردادهای اروپادر عمدة پژوهش

شگران قرار به صورت پراکنده و موضوعی مورد توجه پژوه

خته رداگرفته است. تا جایی که نگارنده به بررسی آثار موجود پ

ای به تفصیل به مسئله بررسی است، هیچ مقاله یا رساله

ی دهاتطبیقی انتقال طلب در نظام حقوقی ایران و اصول قراردا

 اروپایی نپرداخته است.

 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش5-3

 داشتتوجه ضر باید در راستای اهمیت و ضرورت پژوهش حا

، شفافیت در هر نظام حقوقی، یک عامل مهم در کارآمد که

شود. مسئله انتقال بودن و مطلوب بودن آن نظام محسوب  می

باشد که هم در فضای فقهی طلب اساساً یکی از موضوعاتی می

شود( و هم در )که مبنای نظام حقوقی ایران محسوب می

لِش سکوت و در مواردی فضای مقررات صریح قانونی، با چا

اجمال مواجه است. در نتیجه با توجه به این نکته که قضات و 

ی سکوت، اجمال، تعارض و توانند به بهانهحقوقدانان نمی

تزاحم قانون، از پاسخ به مشکالت حقوقی سرباز زنند، الزم 

های حقوقی مورد است که موضوع انتقال طلب در پژوهش

 بحث و بررسی قرار گیرد.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

گردآوری اطالعات پژوهش حاضر در زمان گسترش بیماری 

کرونا صورت گرفته است. در نتیجه با توجه به تعطیلی 

 دگان برایـها و مراکز پژوهشی، نگارنی کتابخانهگسترده

 اند.هایی مواجه بودهآوری اطالعات با محدودیتجمع

 

 نرم. مفهوم حقوق5-5

نرم این است که حقوق یک پدیدة وری حقوقبنای اصلی تئ

صفر و صدی نیست )یا نباید باشد(. این نگاه که برگرفته از 

نی ـرد کالسیک، یعـد، رویکـباشمی 1ق فازیـفضای منط

گرایی را با چالش مواجه کرده است. به تعبیری فضای قالب

های مختلفی از روابط را مورد تحلیل و حقوق باید طیف

. (5)ها بپردازد دهد و در مرحلة بعد به تنظیم آنبررسی قرار 

های دوگانه باتوجه به این دیدگاه، نگاه به عالم حقوق در قالب

فایده سنتی مانند قانونی و غیرقانونی، الزامی و غیرالزامی بی

است. در واقع باید حقوق را در شرایط و درجات مختلف و 

تر به بیان ساده .(6)آوری دید بودن یا الزاممتنوعی از قانونی

های وضعیت حقوقی روابط تابعان حقوق در طیفی از حالت

مختلف از جمله: قانونی، کمتر قانونی، غیرقانونی، کمتر 

نظر میان حقوقدانان و اختالف .(7)گیرد غیرقانونی و... قرار می

-الملل در ارتباط با مکاتب حقوقیبیننویسندگان حقوق

المللی و مناسبات آن با بین فلسفی و نوع نگاه به فضای روابط

ابیر بسیار الملل، باعث شده است که تعاریف و تعبینحقوق

 نرم ارائه شود.مختلفی از حقوق

                                                        
1 Fuzzy logic 
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ه م بنربه اعتقاد برخی از حقوقدانان، ریشه اصلی مفهوم حقوق

ا یک برخی نویسندگان ب. (8)گردد مینایر بازمک تفکرات لرد

فتاری ای از قواعد رنرم مجموعهحقوق»کلی معتقدند که  نگاه

أثیر تآوری، در عمل دارای رغم فقدان عنصر الزاماست که علی

نرم برخی دیگر از نویسندگان حقوق (9)« باشد.ای میگسترده

ه به نرم قواعد رفتاری است کحقوق»کنند: را چنین تعریف می

 رسیراست، اما در تحلیل و ب آوری حقوقی نرسیدهمرحله الزام

 .(10)« مفاهیم مختلف حقوقی مؤثر است

هر نوع سند مکتوب »برخی دیگر از نویسندگان حقوق نرم را: 

دانند که دربردارندة اصول، المللی غیرمعاهداتی میبین

رغم فقدان قالب استانداردها و یا سایر اظهاراتی است که علی

« کند.ها را فراهم میبینی رفتار آتی دولتحقوقی، امکان پیش

تعاریف مطرح شده تا حدودی در تبیین ماهیت حقوق  (11)

ها را رسد که هیچ کدام از آننرم مؤثر هستند اما به نظر می

ای دیگر توان یک تعریف جامع و مانع قلمداد کرد. دستهنمی

های عضو قوق دولتنویسندگان نیز، حقوق نرم را در گسترة ح

تعهداتی که از اظهارات »اند: اتحادیه اروپا چنین تعریف کرده

سیاسی بیشتر اما از اظهارات حقوقی در معنای اخص کلمه 

آوری به ها در نداشتن الزامکمتر هستند. عالوه بر این، همه آن

عنوان یک مفهوم حقوقی، نداشتن قرابت خاصی با حقوق یا 

تعریفی که  1«قی خاص، مشابه هستند.نداشتن یک رابطه حقو

های تعاریف اند تقریباً برخی جنبهپروفسور سندن ارائه کرده

قواعد رفتاری که در »فوق را با هم درنظر گرفته است: 

شوند، اما آوری حقوقی ندارند بیان میابزارهایی که قدرت الزام

توانند آثار حقوقی مشخص )غیرمستقیم( با این وجود می

توانند آثار عملی ایجاد و یا درنظر داشته باشند، و میداشته 

در این تعریف در واقع شاهد کشمکش میان قصد و « کنند.

نرم، قواعد جاست که باید بگوییم حقوقنتیجه هستیم. این

                                                        
1 Thürer, Daniel, “The Role of Soft Law in the Actual Process of 

European Integration”, in O Jacot-Guillarmod and P Pescatore (eds), 

L’avenir du libre-échange en Europe: vers un Espace 

économique européen? Schultess Polygraphischer Verlag, Zürich, 

1990, p 132. 

 همچنین برای دیدن تعریفی دیگر در قالب حقوق اتحادیه اروپا نک:

G Borchardt and K Wellens, “Soft Law in European Community 

law”, ELRev, 1989, vol 14, no 5, p. 285. 

 

ای کند که هدف آن حداقل برخی آثار رویةرفتاری را ایجاد می

قدرت الزام  است، اما این آثار بستگی به فاکتورهایی غیر از

 .(12)حقوقی است 

به  توانیابیم که چند عنصر را میمیبا توجه به تعاریف فوق در

 عنوان عناصر مشترک تعاریف مذکور تعیین کنیم: عنصر اول

د فاق باشد. عنصر دوم ظهور در ابزارهایی کهقواعد رفتاری می

ه صریح قدرت الزام حقوقی هستند. عنصر سوم وجود اراد

هر  به تعبیری .(13)باشد نرم میواضعان برای توسل به حقوق

نصر ع .(14)باشد نرم نمیآوری الزاماً حقوقتعهد غیرالزام

نجم پعنصر . (15) باشدچهارم آثار عملی و تأثیر بر رفتار می

به جهت اینکه  باشد.پردازی و سیاق ویژه میداشتن عبارت

باید  کلی حقوق اشتباه نشود نرم با مفاهیم مانند اصولحقوق

ی کل پردازی خاص خود باشد، زیرا اصولدارای ادبیات و عبارت

نیت( نیز حاوی تعهدات و قواعد حقوق )مانند اصل حسن

ن چه که تا به حال بیااز آن .(16)جزی نیستند مشخص و من

نرم، توان چنین نتیجه گرفت که از منظر حقوقشد، می

د مرزبندی کامالً دقیق و منجزی میان حقوق و غیرحقوق وجو

ست ته انرم خود در این فضای بینابینی قرار گرفندارد، و حقوق

(17). 

الوصف، هنجارهای حقوق نرم دارای تنوع و گستردگی مع

فهوم مهایی که برای اتوجه به ویژگیباشند. ببسیار زیادی می

ک ینرم بیان کردیم، اصول قراردادهای اروپا در واقع حقوق

باشد که باتوجه به نرم میسند مربوط به فضای حقوق

جارت ـوق و تـضای حقـای آن در فـردهـردگی کارکـگست

اخلی دگذاران تواند الگوی مناسبی برای قانونالمللی، میبین

ها و همین جهت در ادامه به ویژگیمحسوب شود. به 

 نرم خواهیم پرداخت.کارکردهای حقوق

 

 نرمها و کارکردهای حقوق. ویژگی5-6

باشد؛ از جمله: کمک به های مهمی مینرم دارای ویژگیحقوق

المللی در مواردی های بینها در جهت افزایش همکاریدولت

ران ایجاد اعتمادی، نگها به واسطة وجود فضای بیکه دولت

آور هستند؛ جلوگیری کردن از درگیر شدن دولت تعهدات الزام

در مسائل سیاسی داخلی )از طریق عدم نیاز به تصویب اسناد 
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ه ـواردی کـرآیند حقوق داخلی(، در مـرم در فـنحقوق

گیرنده و اجرایی تشدید نظرهای مراجع سیاسی تصمیماختالف

ها هایی که دولتزهیافته است؛ کاهش تنش و حساسیت در حو

المللی نیستند؛ ها و تعهدات سخت بینحاضر به پذیرش توافق

المللی؛ ایجاد فضای باز برای تر کردن روند مذاکرات بینساده

آفرینی بازیگران غیردولتی در فرآیند ایجاد و حسب مورد نقش

 ؛(18)المللی جرح و تعدیل هنجارهای بین

 رسیمهای حقوق نرم را در این موارد خالصه کنیم: الف. تنقش

. جهای مقرراتی؛ های سازمانی؛ ب. مواجهه با چالشچارچوب

قاء ه و ارتآور؛ د. توسعهای غیرالزامگیریها و موضعارائه پاسخ

هنجارهای موجود؛ ه. تصویب هنجارهای جدید؛ و. اجرا و 

ز اندای مقدماتی و چشمپیگیری هنجارهای موجود؛ ز. ارزیاب

د. در نتیجه ـجارهای جدیـری هنگیآینده در روند شکل

جار نرم گاهی در فضای خالء هنجاری به دنبال ایجاد هنحقوق

 جدید است، گاهی در فضای وجود هنجارها، به دنبال تکمیل

یة هنجارهای موجود است و نهایتاً گاهی به دنبال ایجاد رو

 .(19)باشد آمد و یا ضعیف میمخالف قواعد موجودِ ناکار

 

. انتقال طلب در چهارچوب حقوق نظام حقوقی 7-5

 ایران

 در قسمت اول پژوهش حاضر به بررسی مفهوم انتقال طلب در

 پردازیم.نظام حقوقی ایران می

 

 طلب انتقال . تعریف1-7-5

شود، بر انتقال در انتقال طلب، بین دائن و ثالث توافق می

طلبی که دائن بر ذمة مدیون دارد به شخص ثالث که در 

گیرنده در همان حق با جمیع ارکان و خصائصش نتیجه انتقال

گردد. که ممکن است این کار به قصد جانشین اصلی می

ای در عده .(20) ابل باشدفروش، هبه یا رهن یا وفا به مق

اند، که انتقال طلب عبارت است از انتقال انتقال طلب آورده

حقی که کسی از دیگری دارد. به جهتی از جهات به شخص 

عریف دیگری که برای انتقال طلب ارائه شده این ت .(21) ثالث

کار لب عقدی است که به استناد آن طلباست که انتقال ط

حقوق خود را به ثالثی که در این عقد طرف قرارداد محسوب 

گردد و در مقام ناقل میالیه قائمدهد و منتقلانتقال میاست 

گونه که از همان. (22) گرددکار میبرابر همکار سابق طلب

آید در این تأسیس حقوقی تعهد از تعاریف انتقال طلب برمی

 گردد.رود بلکه به دیگری منتقل میبین نمی

 

 طلب انتقال ماهیت. 2-7-5

 ای است. چراکه برخی اوقاتانتقال طلب دارای ماهیت دوگانه

انتقال طلب قهری است و برخی اوقات اختیاری. به عنوان 

ه چه انتقال طلب در اثر ارث و به تبع فوت مورث بمثال چنان

وارث صورت پذیرد، دارای ماهیت غیرقراردادی و قهری 

 باشد. لکن در سایر مواردی که ثالث جایگزین دائن شده ومی

ل تقاو من طلب با تمام اوصاف، تضمینات، ایرادات و دفاتر به

 باشدگردد، این امر ارادی و دارای ماهیت قراردادی میمی

(20). 

 

 طلب انتقال شرایط .3-7-5

طی انتقال طلب نیز مانند هر تأسیس حقوقی دیگر دارای شرای

 ننداست، که محقق شدن آن نیاز به ایجاد آن شرایط دارد. ما

 قالتبدیل تعهد شرایط عمومی طرفین برای انجام و ایجاد انت

یط کن در اینجا مختصرًا فقط شرایطلب الزم و ضروری است. ل

 کنیم.اختصاصی را بررسی می

 

 طلب جودو .1-3-7-5

گردد. شرط اولی در انتقال طلب، یک طلب به ثالث منتقل می

ا تد، و تحلیل این است، که اساساً باید طلبی وجود داشته باش

وده ال برا منتقل نمود، چراکه دارای عدم قابلیت انتق بتوان آن

ر در ه ویل و یا به عبارت دیگر امکان انتقال ندارد. لذا به هر دل

ال نتقازمان اثبات گردد، که اساساً طلب وجود نداشته یا زمان 

 .(1) از بین رفته است، گویی انتقال طلب به وجود نیامده است

 

 ل مدیونقبو یا اعالن. 2-3-7-5

برخالف تبدیل تعهد جلب رضایت مدیون برای تحقق انتقال 

طلب الزم و ضروری نیست. صرف اطالع به مدیون برای تحقق 

کند. در حقوق ایران این اطالع به هر ترتیب این امر کفایت می
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ممکن است، حاصل شود و دخالت مأمور اجرا در این خصوص 

چه مهم است علم او از این قرارداد الزم دانسته نشده است. آن

کن در حقوق مصر اعالن باید توسط مأمور اجرا صورت یاست. ل

 .(20) پذیرد و صرف اعالن شفاهی و یا کتبی فرد کافی هست

از طرف دیگر ممکن است بدون اعالم خاص قبولی مدیون 

نسبت به انتقال طلب احراز گردد. ممکن است این قبولی در 

این معنی اثری بیشتر از  باشد. قبولی به قرارداد نوشته شده

اقرار به اطالع نداشته و برای آن در حقوق مصر نیز شکل 

رسمی یا  تواند در ورقهخاص در نظر گرفته نشده است و می

 عادی باشد.

 

 جدید و اصلی دائن رضایت. 3-3-7-5

باشد. چراکه طلب در انتقال طلب رضایت مدیون شرط نمی

ه را به هر کسی ک تواند آنجزئی از دارایی فرد است و او می

ون تمایل داشت، منتقل کند و شرط تأیید قرارداد در حق مدی

ب در اد انتقال طلباشد و با اطالع او از قراردصرفاً اطالع می

حق وی مؤثر است که چگونگی آن در بند قبل توضیح داده 

 .(4) شد

 

 طلب انتقال آثار. 4-7-5

ست. امغفول مانده  ایراندر حقوق  تصریح به آثار انتقال طلب

تقال ان آثار ی قانونی، با توسل به مقررات پراکندهبا این وجود

 .توان عنوان کردمی ی که در ادامه خواهد آمدطلب را به شرح

 

 قدیم و جدید ندائ با ارتباط آثار. 1-4-7-5

نسبت به دائن جدید و قدیم پس از انتقال طلب آثاری وجود 

 و اوصاف با همراه طلب الف( انتقال دارد، که عبارتند از:

جا که در انتقال طلب، گونه که عنوان شد، از آنهمانها: دفاع

آید، لذا همان طلب با همان یک تعهد جدید به وجود نمی

انتقال به محضر عقد صورت گردد. این اوصاف منتقل می

ارک ثبت این امر در اختیار پذیرد. لذا در اسناد و مدمی

توابع طلب با طلب:  توابع ب( انتقال الیه قرار گیرد.منتقل

گردد. فرض یکسان بودن طلب قبل و بعد از انتقال، منتقل می

 انتقال طلب؛ اقساط و بهره تضمینات؛ که این توابع عبارتند از:

دهنده در انتقال دهنده:ضمانت انتقالوطه. ج( مرب دعاوی

 تـضماند: ـباشر میـهای زیورتـقال طلب دارای صـانت

 زوال یا نقصان باعث اگر خودش افعال به نسبت دهندهانتقال

 اصل وجود) معاوضی انتقال در قانونی ضمانت شود؛ طلب

 (توافق اجرای)معاوضی  انتقال در قراردادی ضمان ؛(طلب

(23). 

 

ب در ارتباط با دائن جدید و آثار انتقال طل. 2-4-7-5

 مدیون

 ای الناع از جا باید دو فرض را در نظر گرفت: الف( قبلدر این

ده، چه انتقال طلب در حق او نافذ نشدر این حالت اگرقبول: 

لکن صرف ایجاد قرارداد آثارش مترتب است. مثل اقدامات 

تواند علیه میله: قبل از اعالن یا قبول محاللاحتیاطی محا

 از ب( بعد قداماتی جهت حفظ طلب انتقالی به عمل آورد.ا

ن و دائ در این حالت قرارداد در حق مدیون نافذقبول:  یا اعالن

گردد و کلیه حقوق طلب مزبور جدید جایگزین دائن قدیم می

یز دهنده و مدیون ندر رابطه با انتقال گردد.نیز از آن وی می

قرارداد در حق مدیون  عالن یا قبول،اتوان گفت: قبل از می

ز انافذ و ذمه او نسبت به دائن اولی مشغول است. لکن بعد 

 .(24) ای با دائن اولی ندارداعالن او هیچ رابطه

 

 انتقال طلب مقایسه تبدیل تعهد با .5-7-5

انتقال طلب به معنی عقدی است که میان بستانکار و شخص 

. ردشود و مداخله بدهکار در آن ضرورتی نداثالث منعقد می

 ود،شهمانطور که از بکار بردن کلمه انتقال طلب استنتاج می

رت کند، به همین صوماهیت طلب به هیچ وجه تغییر پیدا نمی

متعهد یعنی مدیون اصلی که نسبت به انتقال طلب شخص 

الیه طلب یا همان تواند در مقابل منتقلثالث است، می

 و فاده کندـه دارد استـاعیاتی که دفـبستانکار جدید از هم

در  جمله به ایراد مرور زمان متوسل شود، و در حال حاضرمن

 م.( ق. 293)ماده  ه از تبدیل تعهد به این شکل نیستاین گون

اگرچه انتقال طلب صورت واحدی دارد، لیکن به لحاظ اغراض 

و مقاصد، گوناگون است و مقصود فروش حق به دائن جدید یا 
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بستگی به اراده حقیقی  هبه آن و... است. در هر صورت

 .(20)له دارد طرفین، یعنی محیل و محال

اص ای را به آن اختصدر باب انتقال طلب، قانون مدنی ماده

را  ز آنتوان مصادیقی انداده است، لیکن از قوانین پراکنده می

صوب قانون اعسار م 38توان به ماده یافت. از جمله آنها می

 ب بااشاره کرد. چنانچه به آن اشاره کردیم، انتقال طل 1313

 ویون شود و رضایت مدع میتراضی طلبکار و انتقال گیرنده واق

ل نتقاباشد. بنابراین ااطالع وی بر انتقال مزبور ضروری نمی

لیکن . (25)طلب هیچگونه تشریفات و صورت خاصی ندارد 

تقال ان باید دید که آیا ابالغ به بدهکار شرط امکان استناد به

 در برابر اوست یا تنها الزمه اجرای تعهد است؟

ه ارد و رویدر حقوق ایران نص صریحی در این زمینه وجود ند

 ردهنظر قاطع را در این مورد پیدا نکقضایی نیز فرصت اظهار

 1313آذر  20ب قانون اعسار مصو 38ماده  2است. لیکن بند 

ال ز انتقهرگاه مدیون بدهی خود را بعد ا»... دارد که: بیان می

 واهدالیه حق رجوع به او نخبه داین سابق تأدیه کند، منتقل

به  را داشت، مگر اینکه ثابت کند که قبل از تأدیه دین انتقال

ال نتقی دیگری از امدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله

 «. ه استمستحضر بود

ه باین حکم که برای حمایت از مدیون ناآگاه مقرر شده است 

 شود و نباید از آن این نتیجه راصورت محدود تفسیر نمی

 ی اشخاص ثالت منوط بهگرفت که نفوذ انتقال طلب درباره

ی ابالغ به مدیون یا آگاهی اوست. ذکر این نکته نیز ضرور

ه نیت حمایت کردنبا حس است که در اینجا مقنن از بدهکار

؛ و این از مصادیق لعمال اصل است نه بستانکار صاحب حق

 .(26)باشد نیت در حقوق جدید میحسن

در نظام حقوقی ایران، تملک طلب با تراضی میان طلبکار و 

توان به این پذیرد و در برابر همه میشخص ثالث صورت می

تواند در برابر انتقال استناد کرد. بنابراین بدهکار همواره می

گیرنده استناد دهنده به قرارداد میان او و انتقالمطالبه انتقال

تواند همین ی مرجع قضایی میکند و خود را مبرا بداند و حت

دهنده رأی دهد، حقی انتقالکه از انتقال آگاهی یافت، به بی

قانون مذکور طلبکاری را که پس  38ماده  1همانطور که بند 

گیرد از انتقال طلب خود به دیگری، آن را از مدیون می

دهنده به بدهکار داند و با این بیان مراجعه انتقالکالهبردار می

تواند از باشد. عالوه بر این بدهکار نمینظم عمومی میخالف 

گیرنده خودداری کند و بهانه کند که پرداخت طلب به انتقال

به انتقال رضایت نداده است یا از آن آگاهی نداشته است 

(22). 

 

 قوق ایرانحانتقال ارادی طلب در  .6-7-5

وق احکام و ضوابط موجود در زمینه موضوع انتقال طلب در حق

ی نونایران را ناچار باید از مواد پراکنده و متون مختلف قا

ای در مقنن با گنجاندن ماده 1313استنباط کرد. در سال 

 ست؛قانون اعسار، به طور صریح به انتقال طلب اشاره کرده ا

ها ز آنمفاد برخی مواد قانون مدنی و قانون تجارت که ااما جز 

ده توان مجوز واگذاری و انتقال طلب را دریافت کرد، مامی

 خورد.دیگری در این باره به چشم نمی

ا به کسی که طلب خود ر»دارد: قانون اعسار بیان می 38ماده 

ابق ن سغیرمدیون انتقال داده و بعد از انتقال، آن را از مدیو

 د دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد، کالهبردارخو

 ، بهشود. هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقالمحسوب می

د خواهنالیه حق رجوع به او را دائن سابق تأدیه نماید، منتقل

ه را ب قالداشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انت

از  مدیون به وسیله دیگریاطالع مدیون رسانیده و یا اینکه 

 «انتقال مستحضر بوده است.

مه قانون بی 26ای از نویسندگان علم حقوق ماده البته عده

را مستند قانونی دیگری برای انتقال طلب در  1316مصوب 

دت مکند که در تمام طول اند. این ماده مقرر مینظر گرفته

ر عین دگذار حق دارد وجه ماعتبار قراداد بیمه عمر، بیمه

ضای ه امبنامه را به دیگری منتقل کند. انتقال مذکور باید بیمه

ه سبت بگر نگر برسد. با وجود اینکه بیمهدهنده و بیمهانتقال

ز ااین انتقال ثالث است، جلب رضایت او )نه به عنوان یکی 

 طرفین قرارداد( ضروری است و این انتقال بدون تنفیذ او

 .(22)اثرگذار نیست 

دانان در حقوق ایران به علت خطایی که به عقیده برخی حقوق

قانون مدنی صورت گرفته است،  292ماده  3در ارتباط با بند 

الذمه تواند مافیظاهر بند مذکور که به موجب آن متعهدله می
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ر افاده انتقال طلب ـد، بیشتـمنتقل کنمتعهد را به دیگری 

الذمه متعهد به ثالث کند تا تبدیل تعهد؛ زیرا انتقال مافیمی

توسط متعهدله، مصداق انتقال طلب است؛ در صورتی که 

گذار چنین امری را با عنوان تبدیل تعهد ذکر کرده است. قانون

این امر از یک طرف با موضوع تعهد سابق و ایجاد تعهد الحق 

و از طرف دیگر با موضوع عدم تعلق تضمینات تعهد ساقط 

 .(27)شده به تعهد ایجاد شده در تبدیل تعهد، سازگاری ندارد 

توان دانان نمیای از حقوقاز همین رو برخالف نظر عده

ء گذار تأسیس حقوقی انتقال طلب را انشاپذیرفت که قانون

هد نموده است؛ چراکه جایگاه این ماده تحت عنوان تبدیل تع

است که در حقوق ما عنوانی است که از حقوق خارجی وارد 

حقوق  شده و ناگریز باید در تفسیر و توضیح آن، بر اساس

 .(28)خارجی گام برداشت 

ضوع ه موای که در قانون مدنی ایران که باز همین رو تنها ماده

 واگذاری طلب به غیر پرداخته است، با ماهیت حقوق کامالً

 رایمتفاوتی درهم آمیخته شده، آن هم به شکلی که یا باید ب

تار واساستنباط انتقال طلب از آن قائل به اشتباه مقنن شد و خ

 تقالنظر کرد و انآن صرف اصالح آن بود، و یا باید از ظاهر

ییر تغ تعهد در ارتباط با ماده مزبور را تبدیل تعهد به وسیله

ز ادائن به شمار آورد. در صورتی که در تبدیل تعهد، شکلی 

سقوط تعهد وجود دارد؛ یعنی دین سابق ساقط شده و دین 

ل آید. به همین علت تضمینات دین سابق زایجدیدی پدید می

راه با ـقال طلب، طلب سابق همـر انتردد. لیکن دـگمی

ال کند. در هر حالیه انتقال پیدا میهایش به منتقلویژگی

انتقال ارادی طلب در حقوق ما گاهی به شکل برخی عقود 

رر نام مقمعین  صورت گرفته و گاهی به صورت یک قرارداد بی

 گردد. می

 

 نتقال طلب در قالب عقود معینا .1-6-7-5

ن کن است در قالب برخی از مصادیق عقود معیانتقال طلب مم

ها بررسی صورت گیرد، که در این قسمت به تفکیک آن

 خواهیم کرد.

 

 

 قد بیعع. 1-1-6-7-5

فتن ذیرنمونه بارز انتقال طلب، انتقال آن در قالب بیع است. پ

ین باشد؛ با ااین امر در حقوق ما با مشکل اساسی مواجه می

بیع  قانون مدنی ایران، 338د ماده توضیح که با توجه به مفا

 عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم؛ حال آنکه اصوالً 

ر راـشود، در زمره اقسام دین قطلب با اینکه مال تلقی می

یک  ن یاگیرد و انتقال آن نیز باید در قالب سایر عقود معینمی

 نام تحقق پیدا کند. عقد بی

رای بالذمه باشد نیز لی فیاستدالل به این موضوع که دین، ک

دی عق رسد؛ زیراانتقال آن در قالب عقد بیع، کافی به نظر نمی

لی ع ککه از آن تنها تعهد به وجود آید، مانند آنچه که در بی

ضوع گیرنده بر مودهد، و سبب نشود انتقالالذمه روی میفی

ر . دتعهد، حق عینی پیدا کند، عقد عهدی نام دارد نه تملیکی

شود و صورت، خریدار پس از عقد مالک هیچ دینی نمیاین 

هله وتواند از فروشنده اجرای تعهد را بخواهد که در فقط می

 .(29)اول ناظر به تعیین مصداق کلی است 

 

 قد حوالهع. 2-1-6-7-5

ز م ادر انواع مختلف حواله میزان دخالت و تأثیرپذیری هرکدا

ر باشد. برای نمونه اگر در حواله بطرفین عقد متفاوت می

ی وعلیه شرط نباشد، عقد نسبت به بریء، رضا یا قبول محال

 ادیبه واسطه مخالف بودن با اصل نسبی بودن قراردادها و آز

یه عللوی دیگر در حواله بر محاباشد. از سقراردادی نافذ نمی

ر مدیون، تصور جایگاه قابل برای وی، محیل را جهت تصرف د

ه بخشی از دارایی خویش، که درواقع همان طلب موجود در ذم

 .(27)نماید باشد، با محدودیت مواجه میعلیه میمحال

 

 قد معاوضهع. 3-1-6-7-5

معاوضه عقدی است که »دارد: قانون مدنی بیان می 464ماده 

دهد به عوض مال دیگر به موجب آن یکی از طرفین مالی می

کند، بدون مالحظه اینکه یکی از که از طرف دیگر اخذ می

با عنایت به درج لفظ مال «. عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد

تواند دین یا طلب باشد؛ دام از عوضین میدر ماده مزبور، هرک

زیرا مال مفهومی است اعم از عین، دین و منفعت. از آنجا که 
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در عقد معاوضه، عوض و معوض بدون مالحظه اینکه مبیع و 

گیرند، احکام خاصه بیع ثمن باشند، در مقابل یکدیگر قرار می

ب شود؛ به همین ترتیب در انتقال طلدر مورد آنها جاری نمی

های انتقال طلب با عنوان از طریق عقد معاوضه، محدودیت

ه عوضین ـدارد. با این حال در صورتی کـود نـعقد بیع وج

جنس و مکیل یا موزون باشند، برای جلوگیری از ربوی هم

شدن معاوضه، هیچگونه زیادتی در ناحیه عوض یا معوض نباید 

 .(25)وجود داشته باشد 

 

 قد صلحع. 4-1-6-7-5

اند با تودارد تنها عقدی که میقانون مدنی بیان می 758قانون 

 اقعداشتن نتیجه معامالت گوناگون در مقام چنین معامالتی و

شد شود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن در آن جاری با

 ده وـدهنچه انتقالـنانراین چـباشد. بنابح میـد صلـعق

وان تگیرنده طلب آن را به قصد صلح انتقال دهند، میانتقال

گفت در چنین حالتی انتقال طلب در قالب عقد صلح محقق 

 شده است. 

ن به مدیو تواند طلب خود را همبر اساس عقد صلح، دائن می

رگاه با این اختالف که ه؛ (30)مدیون صلح نماید و هم به غیر

الیه در مطالبه طلب جانشین به ثالثی صلح گردد، منتقل

 ماند،گردد و ذمه مدیون همچنان مشغول باقی میمصالح می

ا جه آن مالکیت مـلح گردد، نتیـه مدیون صـاما اگر طلب ب

ه بوجه واهد بود. الزم به ذکر است با تالذمه و سقوط دین خفی

ز قانون مدنی، صلح طلب به شکل بالعوض نی 757مفهوم ماده 

 باشد.جایز می

 

 قد هبه ع. 5-1-6-7-5

 عقد هبه از جمله عقود معینی است که قانون مدنی انتقال

 اتیطلب را بر اساس آن مطرح ساخته است. با توجه به اختالف

ن ایقاع بودن بخشش طلب به مدیوکه در فقه درباره عقد یا 

 .(21)آورد وجود دارد، قانون مدنی آن را عقد با شمار می

 و هبهه ابنابراین چنانچه که دائن حقی را بر ذمه مدیون دارد، ب

یابد که کند، در صورتی طلب در قالب عقد هبه انتقال می

 متهب آن را قبول کند. 

ف نکته قابل توجه این است که در هبه دین به مدیون، برخال

مه هبه عین، لزومی به قبض مورد هبه نیست؛ چراکه دین در ذ

ین باشد. از همذمه مدیون در تصرف خود او میمدیون بوده و 

زم الباشد. همچنین رو قبض در دین حالت اعتباری را دارا می

قانون  801به ذکر است هبه طلب به مدیون بر اساس ماده 

گیرد و برخالف هبه مدنی به صورت معوض نیز صورت می

ت. باشد، غیرقابل رجوع اسعین که در شرایطی قابل رجوع می

ون را ای از فقها هبه دین به مدیقانون مدنی( عده 806 )ماده

 ارد ول نداند و معتقدند که نیاز به قبومانند ابرای ذمه دانسته

ت. ه اساند که به لفظ هبه انجام شدآن را مانند ابرائی داسته

 .(31)اند ای دیگر نیز آن را نیازمند به قبول دانستهعده

نظر بسیاری هبه طلب به شخص غیرمدیون، اختالفدر مورد 

 یعکه بن را صحیح دانسته و معتقدند چنانوجود دارد. برخی آ

باشد دین مانند بیع عین صحیح است، هبه آن نیز صحیح می

در این صورت نیازی به قبض نیست و چه بسا مانند  ؛(31)

 .(32)حواله باشد 

ون صحیح ـه غیرمدیـه طلب بـای نیز معتقدند که هبعده

 باشد؛ زیرا منوط به قبض بوده و قبض دین ممکن نیستنمی

دانان معتقند با توجه به اینکه قانون ای از حقوقعده. (31)

مدنی ایران به پیروی از قول مشهور امامیه قبض را شرط 

 توان بهاز آن رو که طلب را نمی ،(21)داند صحت هبه می

به هخود را تحت عنوان تواند طلب قبض دیگری داد، دائن نمی

 مدیون واگذار کند.به شخص غیر

رتی توان گفت انتقال طلب در حقوق ایران در صودر نتیجه می

ر اتواند در قالب هبه صورت گیرد که طلب به مدیون واگذمی

ای هباید در قالبیون را مدشود و انتقال بالعوض آن به غیر

 10جمله قرادادهای خصوصی موضوع ماده حقوقی دیگر، من

 قانون مدنی جستجو نمود.

 

 قد قرضع. 6-1-6-7-5

ای از فقهای امامیه، عقد قرض از دیگر بر اساس نظر عده

توان عقودی است که به جهت لزوم قبض موضوع عقد نمی

نه که اشاره شد، گوطلب را موضوع آن قرار داد. چراکه همان

ه همین دلیل ـباشد. بوردار نمیـطلب از قابلیت قبض برخ
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لیکن از آنجایی که  .(21)دانند ای قرض طلب را باطل میعده

ای نگارندگان قانون مدنی در تعریف قرض با لزوم قبض اشاره

اند و از مفاد قواعد عمومی قراردادها چنین استنتاج نداشته

باشد، بنابراین شود که اصل بر رضایی بودن قراردادها میمی

 باید قرض را از جمله عقود رضایی به شمار آورد. 

ن مدنی، قانو 648با استنتاج از ماده از طرف دیگر، از آنجا که 

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار 

در  ،(30) کندال خود را به دیگری تملیک میمعینی از م

ر درسد که قانون مدنی، انتقال طلب نتیجه چنین به نظر می

قالب عقد قرض را به رسمیت شناخته است، چراکه در ماده 

 مزبور در مورد تملیک مال به موجب عقد قرض سخن به میان

 ن وآمده است و چنانچه بیان شد، مال عبارت است از عین، دی

ض رد مثل یا منفعت، و تملیک آن به موجب عقد قرض در عو

د ستناالرد، جای شک درباره قابلیت انتقال طلب با اقیمت یوم

 ساتیدای از اگذارد؛ به خصوص اینکه عدهنمیماده مذکور باقی

ض حقوق مدنی ایران بر قابلیت انتقال طلب به موجب عقد قر

ین اند و با فرض اینکه ماده مذکور ناظر بر چنصحه گذاشته

داد  قانون مدنی آن را قرار 10ماده امری نباشد، به استناد 

م آورند که نسبت به طرفین و قائم مقامستقلی به شمار می

 .(29, 21)باشد االتباع میقانونی آنها الزم

 

 نامنتقال طلب در قالب عقود بیا .2-6-7-5

ی ی ناشهاگیرنده برای فرار از محدودیتدهنده و انتقالانتقال

 ی ازتوانند بدون انتخاب یکاز شرایط اختصاصی عقود معین می

ب عقود، نسبت به انتقال طلب تراضی کنند. در این صورت طل

دائن از مدیون تنها بر اساس یک قرارداد خصوصی به شخص 

عین ود نامـه در زمره عقـراردادی کـیابد؛ قانتقال میثالث 

حق  الذمه مدیون، میان صاحبباشد و به جهت انتقال مافیمی

و  10شود و بر اساس مواد الیه آن منعقد میدینی و منتقل

ا یو  قانون مدنی، تا زمانی که مخالفت صریح آن با قانون 223

 .(29)شد بافسادش مشخص نشود، دارای نفوذ و صحت می

در هر صورت جهت وقوع انتقال طلب باید میان دائن قبلی 

گیرنده، در این دهنده و دائن جدید یعنی انتقالیعنی انتقال

مورد تراضی باشد؛ طلبکار قبلی باید انتقال را انشاء نموده و 

طلبکار جدید باید این تحول را بپذیرد و انتقال عوض را انشاء 

گیرنده نیز است، انتقال کند. حتی زمانی که انتقال غیرمعوض

جایی سهیم باشد. چراکه هیچکس را باید در انشای این جابه

توان بدون رضایت صاحب حق کرد و تغییر در هر دارایی نمی

حتی اینکه به سود صاحب آن باشد، جز با خواست و رضایت او 

 پذیر نیست.امکان

 

 اروپا  انتقال طلب در چارچوب اصول قراردادهای. 8-5

وق یر تاریخی بحث، با برگشت به یکی از منابع اصلی حقدر س

ه اروپا، حقوق روم، نظریه غالب این نظریه بود که تعهد ب

 رقابل انتقالشخص بدهکار وابسته است و در نهایت امر غی

کار باشد. در این حالت برای تبدیل تعهد، تغییر شخص بدهمی

عهد ت تین حالحل بود. در ا)دائن( تنها راه )مدیون( یا طلبکار

 اصلی به طور کامل زائل و تعهد جدیدی که ارکان متفاوتی

 های حل اینشد. از دیگر راهداشت جایگزین تعهد قبلی می

ر دمسئله، وکالت در قبض بود. به این ترتیب که دائن اصلی 

کند و این واقع دائن جدید را وکیل در قبض طلب خود می

 ای دائن جدید فراهممکان را برتوکیل در قبض طلب، این ا

 ریافتدنیاز از اخذ رضایت مدیون، طلب را از او کرد که بیمی

ه کحل اخیرالذکر به دلیل وجود این امکان کند. هرچند راه

ید، توانست قبل از قبض طلب، وکیل را عزل نمادائن اصلی می

ان این نظریه در مرور زم .(33)حل قابل اعتمادی نبود راه

ل تضعیف گشت و تعهد توانست از وجود دائن و مدیون استقال

ر کند و به آن به عنوان دارایی شخص نگریسته شود. دپیدا 

ول قب نتیجه امروزه انتقال طلب در قوانین بیشتر کشورها مورد

 و پذیرش واقع شده است.

های اروپا تقال طلب در چارچوب اصول قرارداددر بررسی ان

گیری روح حاکم بر اسنادی که اهمیت به سزایی در شکل

چارچوب اصول قراردادهای اروپا روپا دارد و های اقوانین کشور

و « اصول حقوق قراردادهای اروپا»دهند، سند را شکل می

در « مقررات رم یک»و « 1980کنوانسیون رم »دیگری 

 خصوص قانون قابل اجرا در خصوص تعهدات قراردادی هستند.

 چارچوب طرح» گیرد،می قرار بحث مورد که دیگری سند

 و تعاریف اصول اویح سند این .باشدمی «مجمع مشترک
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 در سند این. است اروپایی خصوصی حقوق برای الگو قوانین

 یافته اختصاص حقوق انتقال موضوع به پنجم فصل اول بخش

 تشریح را موضع این به مربوطه قواعد بعد به 5:101 ماده از و

تقال تواند به بررسی انسند دیگر که می .است شده بیان و

اصول »ا کمک کند، های اروپدطلب در چارچوب اصول قراردا

است. این سند با اینکه به « المللی تجاریقراردادهای بین

پردازد و حقوق نرم محسوب الملل میوزه بینقرارداد ها در ح

شود، توسط اکثریت اعضا اروپا و اتحادیه اروپا اتخاذ شده می

اند که است و از این قوانین در حقوق ملی هم استفاده کرده

 .(34)گشا باشد تواند راهمی بررسی آن

حت ترین اسناد، سندی است که اتحادیه اروپا، تیکی از مهم

ر منتش 2002در سال « اصول حقوق قراردادهای اروپا»عنوان 

 کرده است. این اصول در جهت اعمال در جوامع اروپایی به

عنوان قواعد عمومی در حقوق قراردادها تدوین شده است. 

 ویو الگ سند اصول حقوق قراردادهای اروپا به عنوان یک مدل

ین اشود که از متناسب برای جوامع مختلف اروپایی قلمداد می

وپا های سراسر ارتوان به روح حاکم بر قوانین کشورطریق می

 د کهباش، این مسئله میبرد. یکی از دالیل اهمیت این سندپی

یه عضو از کل 22های اروپا متشکل از کمیسیون حقوق قرارداد

 ، متصدی تدوین این سند بودهکشورهای عضو اتحادیه اروپا

ا اعض که، در هنگام تهیه این سند، حقوق کلیهاست. نتیجه این

م هاتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر 

انونی حقوق عرفی سیستم قانونی حقوق نوشته و سیستم ق

 .(35)کنندگان سند بوده است مورد توجه تنظیم

وق و انتقال طلب ـبه انتقال حق فصل یازدهم این اصول که

کند پردازد، تعریفی از معنی انتقال حقوق و طلب ارائه نمیمی

ی حقوق را مصادیق و موارد استثنا شده از بحث واگذار صرفاً

آنچه از برخی موارد مذکور در این . (36)دهد مدنظر قرار می

شود، از منظر این سند، حقوق قراردادی فصل استنباط می

تواند هر حقوقی اصوال قابل انتقال هستند و طرف قرارداد می

جمله طلب خود را به ثالث منتقل کند. در نتیجه با توجه من

 انتقال خصوص در سند این به اهمیت سند حاضر محتویات

 عمومی اصول( الف: شودمی بررسی عمده بخش چهار در طلب

 گیرندهانتقال و دهندهانتقال بین انتقال آثار( ب طلب انتقال

 ترتیب( د بدهکار و گیرندهانتقال مابینفی طلب انتقال آثار( ج

 .معارض مدعیان و گیرندهانتقال بین اولویت

 به پنجم فصل ولا بخش مرجع کمشتر بچورچا حطر در

-5 دةما 1 بند که نحویبه  پرداخته شده، «قحقو لنتقاا»

 ق،حقو لنتقادر ا» نماید کهتبیین می لنتقاا تعریف در 102

 جا به جا لیه(ا)منتقل یگرد شخص به )ناقل( شخصی از قحقو

موارد شمول و اسستثنائات  5 101: دةما همچنین. شودمی

 خصوص انتقال در بخش ین. ا1» :کنداین مفهوم را بیان می

 حقوقی که از طریق قرارداد یا هر عمل حقوقی دیگر اتفاق

د . انتقال قرارداد از طریق اسنا2افتاده است مجری است. 

ت گذاری که برای تحقق نیازمند ثبتجاری یا وثیقه سرمایه

باشد یا حق آن برای ایشان محفوظ میصادرکننده  توسط

جود ویتی برای انتقال یا محدودنیاز مانده باشد یا اگر پیش

 «، شامل این بخش نخواهد بود.داشته باشد

م نگاهبا توجه به سیاق به کار رفته در عبارات این ماده، در 

 ت وصحبت از مفهوم انتقال حقوق، انتقال ارادی آن مدنظر اس

 انتقال غیرارادی حقوق از شمول مقررات خارج است و مورد

رت دیگر مطلب مورد اشاره بحث واقع نشده است. به عبا

 .(36)گیرد ناشی از وقایع حقوقی را دربرنمیحقوق 

-5 دةما مرجع کمشتر بچورچا حطرطور که گفته شد همان

 ه،شد داده صختصاا قحقو لنتقاا به آن از بعد ادمو و 101

 قابل حق ماهیت و ممفهو ح،طر آن پنجم فصل در همچنین

نتقال موضوع ا حقوق که وصف ینا با ،ستا هشد تبیین لنتقاا

ت گرفته از اعمال حقوقی باشد حقی است که قابل اجرا و نشأ

رت بهعبا. دشو حاصل تیقاعاا یا دعقو نتیجه بدان معنا که در

 از تفو مانند حقوقی قایعو از ناشی قحقو لنتقاا ،یگرد

 طمربو مباحث مةادا در. دارد موضوعی وجخر فصل آن راتمقر

 ناپذیررنکاا صلیا انبهعنو قحقو یپذیرلنتقاا ،سند آن در

 آن بر وارد تستثنائاا و گرفته ارقر شپذیر و شناساییرد مو

 سند آن 5:105 دةما 1 بند رویناز ا. ستا هشد ظلحا نیز صلا

 داد لنتقاا انمیتو را اجرا از ناشی قحقو م»تما که دهکر رمقر

 و نعامو لبتها ،باشد« هشد معین نقانو طبق که اردیمو در جز

ه از ماهیت حق گا سند آن منظر از لنتقاا یهایتودمحد

های قانون ملی مسبب آن خواهد گیرد و گاه ضرورتت مینشأ
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بود. به طور مثال اگر شخص حقیقی در حقوق انگلیس، در 

ازای ضمانت بازپرداخت وام، انتقال کلیه درآمد آینده خود را 

به شخص دیگری پیشنهاد دهد و در پی آن حقوق خود را به 

منتقل کند، این انتقال به دلیل تضاد با نظم عمومی ممنوع او 

 باشد.و فاقد اثر می

 یبهتنهای تبعی قحقو لذکراخیرا دةما 2 بند مطابق لوصفامع

 ،یستن ثالث به اریگذوا قابل امجز ربهطو و دهنبو لنتقاا قابل

 لنتقاا که ستا ایبهگونه تبعی حق ینا ماهیت سخن یگرد به

 لانتقا گرا گفت انمیتو نتیجه در. میکندن بیجاا را هعلیحد

ماهیت عقدی  به صورت ارادی اتفاق بیفتد، قطعاً ینید حق

داشته و به دلیل وجود تراضی بین دو طرف متصف به وصف 

 عنو زا و ارادیغیر رتبهصو لنتقاا گرا لیکن باشد،قراردادی می

 منتقل ییگرد به اًقهر حقی لمثا ایبر و ددگر قعوا یقهر

 تهشدا اردادیقرغیر ماهیتی نتقالیا چنین حالت ینا در د،شو

 .ستا ارادی لنتقاا از وتمتفا و

 

 اصول عمومی انتقال طلب. 1-8-5

ال مواردی که در سند اصول قراردادهای اروپا در خصوص انتق

شود ناظر بر انتقال طلب به صورت توافقی طلب تبیین می

 باشد.تحت یک قرارداد حال یا آینده می

 

 دیاصل تجویز انتقال مطالبات قراردا .1-1-8-5

ن تواند طلبی را که تحت آهر یک از طرفین یک قرارداد می

فته رگرقرارداد بر ذمه او است را انتقال دهد. طلب آینده که ب

شد بااز قرارداد حال یا آینده است در صورتی قابل انتقال می

که  شود یا در زمان دیگریکه در زمانی که طلب موجود می

ن اعضا موافقت کنند بتواند به عنوان طلبی که توافق به آ

 .(37)مربوط است شناخته شود 

 حقوق بر عالوه هم المللیبین تجاری قراردادهای اصول در

 این اقتصادی و تجاری ارزش سبب به نیز آتی حقوق موجود،

 از دسته این به المللیبین عرصه در تجار عموم اقبال و حقوق

. است شده پذیرفته و شناسایی 9-1-5 ماده موجب به حقوق

 است این بر فرض توافق، زمان در که داردمی مقرر مذکور ماده

 هنگام به که شرط این با است شده منتقل موجل حقوق که

 عنوان به را مزبور حقوق بتوان آینده، در حقوق آن تحقق

 است پذیرفته صورت آنها با ارتباط در واگذاری که حقوقی

 که دهدمی نشان ماده منطوق و مفهوم فلذا. کرد مشخص

 محسوب شده منتقل واگذاری به توافق زمان از آتی حقوق

 خواهد اثر منشأ الیهمنتقل برای تاریخ آن از پس و شودمی

 .بود

ا بنده المللی، انتقال حقوق آیدر اصول قراردادهای تجاری بین

 توجه به ارزش تجاری و منافع اقتصادی و اقبال عمومی در

دارد که مدون می 9-1-5لمللی، ممکن است. ماده اعرصه بین

که حقوق موجل هم منتقل در زمان توافق فرض بر این است 

با این شرط که در هنگام تحقق حقوق گفته شده شده است. 

ر ی ددر آینده، بتوان آن حقوق را به عنوان حقوقی که واگذار

 مطابق ستا بدیهیارتباط با آنها صورت گرفته مشخص کرد. 

 ریتجا یهااردادقر لصوه ایدگاد از ده،ما آن قمنطو و مهومف

شده  اری، منتقلگذوا به فقاتو نماز از تیآ قحقو ،لمللیابین

 ثرا منشأ لیهامنتقل ایبر یخرتا آن از پس و دمیشو بمحسو

 .(38)د بو هداخو

 بیانگر مرجع کمشتر بچورچا حطر 5:106 دةما در نظرقتد

 ییگرد به انمیتو را اردادقر ازناشی  تیآ حق که ستا آن

 آن یتدموجو به طمنو حق آن اریگذوا لیکن د،کر ارگذوا

 تالقی و رمذکو دةما پیشینة سیربر. دبو هداخو قحقو

 بیانگر ه،شد رمذکو دةما دازیپررتعبا به منتج که هاییهیدگاد

 لنتقاا مینةز در که ستا وربا ینا بر سنتی هیدگاد که ستا آن

درباره اثر نی انگر و دارد دجوو ایهعدید تمشکال تیآ قحقو

های دهنده و محرومیت وی از داراییاقتصادی بر انتقالسوء

شود تا نتوان نظریه قابلیت انتقال این حقوق آینده موجب می

بر این مسئله، از دو  را پذیرفت. طرفداران دیدگاه سنتی، مضافاً

کنند. اول آنکه حقوق آینده قابل استدالل دیگر نیز استفاده می

تعیین در زمان انتقال نیستند؛ دیگر آنکه در بعضی موارد تحت 

قواعد حقوقی تا زمانی که متعهد از انتقال اطالع پیدا نکرده 

رسد این شد، که البته به نظر می است، انتقال محقق نخواهد

استدالل مبتنی بر ادله منطقی و قانونی نیست. این نظریه 

باشد که با اصل قابلیت انتقال حقوق و بدان دلیل مردود می

عدم لزوم اخذ رضایت متعهد در مرحله انتقال حق معارض 
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است. فلذا این دیدگاه افراطی در خصوص عدم قابلیت امکان 

ته از حقوق اقبال خود را به مرور زمان از دست انتقال این دس

داده و انتقال این حقوق بدین کیفیت پذیرفته شده است که 

در اصول  102-11اده م 2ای است که در بند مشابه مقرره

 .(39)های اروپا تدوین شده است حقوق قرارداد

 

 انتقال بخشی از طلب. 2-1-8-5

ن، توان به جای کل آدر صورتی که طلب قابل تجزیه باشد می

کار بده دهنده در برابربخشی از آن را انتقال داد. اما انتقال

ل برای هر گونه افزایش قیمتی که بدهکار ممکن است به دلی

ق این انتقال جزئی متحمل شود، مسئول است. انتقال جزئی ح

ثیرگذار جهت تحقق اهداف اقتصادی مختلف تأ تواند درمی

 وهعالباشد و در افزایش رونق تجاری نقش مهمی بازی کند، 

 از زنی ه آنجایگا و همیتا و حق جزئی لنتقاا ،کلی لنتقاا بر

 لمللیابین ریتجا یهااردادقر لصوا نینکنندگاوتد هنگا

 ینا در 4-1-9 دةما که ایبهگونه. (38)ه است نماند مخفی

 را لپو مبلغ یافتدر حق: جزئی ریاگذوا» :داردمی رمقر مینهز

 ایجرا به نسبت حق . یک2 .دکر ارگذوا جزئی ربهطو انمیتو

 جزئی ربهطو انمیتو تیرصودر فقط را تعهد از ییگرد عنو

 ربهطو آن اریگذوا و، باشد تجزیهقابل تعهد آن که دنمو ارگذوا

 «.یدانیفز تعهدر با سنگینی به قابلتوجهی

است، تجویز انتقال  ه قابل تبیینبه همین شکل که مفاد ماد

ت گرفته از قرارداد ممکن است بر خالف جزئی حقوق نشأ

اصلی باشد که بر اساس آن انتقال حقوق نباید سبب بدتر 

شدن اوضاع متعهد گردد. اگر حقی در خصوص یک تعهد 

تجزیه گردد متعهد به اجرای تعهد در چند بخش مجبور 

های مازاد بر حمیل هزینهخواهد بود که در نهایت منجر به ت

 که متعهد شخص بر ضافیا ربا ینا تحمیلگردد. متعهد می

 منجاا ربا چند طی ر،با یک ضعو به را پولی یختهاداپر

در هنگام  .دنمیشو تلقی رفمتعا حد از بیش فینفسه ،هددمی

انتقال جزئی حقوق غیرپولی دو شرط باید محقق گردد؛ ابتدائا 

جرای حق به نحو جزئی قابلیت داشته این مسئله که اعمال و ا

های گزاف بر باشد؛ دیگر آنکه انتقال منجر به تحمیل هزینه

های اضافی که متعهد در متعهد نشود. بدیهی است که هزینه

گردد، نتیجه اجرای تعهد به صورت چند جزئی متحمل می

 لصوا منظر از .(39)د شو انجبر باید 8-1-9 دةما مطابق

اگر  نگلیسا و انیرا قحقو همانند پاارو یهااردادقر قحقو

تواند جزئی از آن نیز به حقی قابلیت تجزیه داشته باشد می

دهنده حقوق ثالث منتقل گردد؛ مقید به این شرط که انتقال

به سبب انتقال  هر هزینه مضاف بر هزینه معمول کهبابت 

گردد در برابر وی مسئول جبران جزئی به متعهد تحمیل می

 ینا که ستا آن مبین خلیدا راتمقر در قهامد. خواهد بود

 با را رمذکو منطقی حکم لیکن د،نمیشو مالحظه حتاًاصر قید

. دکر اجرا و لعماا انمیتو رالضر مانند یعداقو به توسل

له ارد متعهدمو برخی در لصوا آن 103-11 دةما مطابق

قصد انتقال  ممکن است نخواهد کل حق را انتقال دهد و صرفاً

بخشی از حق را داشته باشد. در این موقعیت در صورت مبتنی 

ردادی و ارادی صریح یا ضمنی، حق بودن بر یک شرط قرا

 لصوا آن در قابل تقسیم امکان انتقال جزئی را خواهد داشت.

 در که ایبهگونه ،ستا هشد تقسیم غیرپولی و پولی به قحقو

ند اتقسیم قابل قحقو آن که ستا آن بر ضفر پولی قحقو

(2). 

 ییاجرا مشکل فاقد نوعاً جزئی رتبهصو پولی قحقو لنتقاا

 یهزینهها یداتز و یشافزا سبب ستا ممکن لیکنو ده،بو

 چنین تحمیل رتصو در که ستا شنرو. دشو دمتعد

 ناقل از را آن مطالبة قستحقاا وی ،متعهد بر هزینههایی

 در هم جزئی لنتقاا گرچها که ستا کرذ نشایا. شتدا هداخو

 پاارو قحقو لصوا در هم و لمللیابین ریتجا یهااردادقر لصوا

 2 بند ینتهاا رتعبا قسیا لیکن ه،شد شناسایی و پذیرفته

 بر مبنی لمللیابین ریتجا یهااردادقر لصوا 4-1-9 دةما

 د،شو متعهد حمتز یشافزا موجب نباید جزئی لنتقاا ینکها

 پاارو یهااردادقر قحقو لصوا در و ستا لصوا آن به منحصر

 رتبهصو قحقو لنتقاا نمکاا صخصو در. دنمیشو مالحظه

 مطابق که گفت باید مرجع کمشتر بچورچا حطر در جزئی

 یگرد لمللیابین سند دو با همسو و 5:107 دةما قمنطو

 با ،گرفته ارقر شپذیر ردمو غیرپولی و پولی به قحقو تقسیم

 و ستا آن یتجزیهپذیر بر صلا پولی قحقو رد که شنگر ینا

. دکر هدانخو دیجاا متعهد ایبر را صعوبتی آن جزئی لنتقاا
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 یهامنظا بیشتر در تجزیه قابل قحقو که ستا سبب بدین

 موجب به آن اریگذوا و دهبو لنتقاا قابل پاارو یةدتحاا حقوقی

 قحقو در لمثا ایبر. ستا هشد شناسایی قضایی یةرو یا نقانو

 ارد،ند دجوو صخصو ینا در صریحی رةمقر هیچ گرچها نلماآ

در . ستا هشد قعوا قضایی یةرو تأیید ردمو مرا ینا لیکن

 و پیشبینی مرا ینا سکاتلندا و تریشا ،یتالیاا ،نسهافر نیناقو

 .(39) ستا هشد تجویز

 آن یتجزیهپذیر معد بر صلا که نجاآ از غیرپولی قحقو در

 حطر آن نینکنندگاوتد هیدگاد از حقی چنین لنتقاا ،ستا

 قحقو که بترتی بدین ،ستا طشر دو ینا از یکی به طمنو

 ربهطو آن اریگذوا و دهبو تجزیه قابل یا لنتقاا ردمو

 متعهد ینکها یا دنشو متعهد تعهد یشافزا سبب یچشمگیر

 ینا لبتها. کند معالا لنتقاا ینا ردمو در را خویش ضایتر

 تعهد و تکلیف و رتضر دیجاا سبب نباید حق لنتقاا» که هقاعد

 5:107 دةما 3 بند در که هشد سبب ،باشد« متعهد ایبر ضافها

 به هتحمیلشد و ضافیا هزینة گونه هر یةدتأ در ناقل مةذ

 اهخو ده،بو پولی حق لنتقاا عموضو اهخو مینهز ینا در متعهد

 آن انبه جبر مکلف و متعهد وی و دشو لمشغو ،باشد غیرپولی

 در نظرنمعاا رخودر و توجه نشایا نکتة. باشد متعهد مقابل در

 قبلی سند دو در کیفیت ینا به نآ تفصیل که سند ینا

 قحقو کلی و جزئی لنتقاا یطاشر نبیا د،نمیشو مالحظه

 کمشتر بچورچا حطر آن 5:104 دةما که ایبهگونه ،ستا

 معرفی قحقو لنتقاا ساسیا یطاشر انبهعنو را یطیاشر مرجع

 از عما لنتقاا عموضو قحقو بر را یطاشر آن قصد و دهکر

 هیدگاد و منظراز  .(38, 2)ت سا نستهدا وریضر کلی و جزئی

 قحقو لنتقاا ایبر ساسیا یطاشر ،مرجع کمشتر سند آن

 شتهدا یتدموجو باید لنتقاا عموضو قحقو: الًاو: از ندارتعبا

 دجوو باید انتقال در زمان قحقو آن که معنی بدین ؛باشد

 ینا. باشد شتهدا آینده را در نشد دموجو قابلیت یا شتهدا

 و گرفته ارقر تأکید ردمو سند آن 5:106دة  ما در تعبیر

 را اءجرا از ناشی تیآ حق »یک که ستا هشد نبیا صراحتاً

یعنی  .باشد لنتقاا قابل باید قحقو: ًثانیا «.دنمو ارگذوا انمیتو

، اصل کلی عبارت است از آنکه کلیه  5:105گرچه طبق ماده ا

حقوق ناشی از اجرا و ایفای تعهدات قابل انتقال است اما 

بعضی از حقوق به دلیل اینکه وصف شخصی دارند یا به دلیل 

ندارند و های حاکم در قوانین داخلی، قابلیت انتقال محدودیت

دهنده برای انتقال : انتقالاز حیث ماهیت انتقال ناپذیرند. ثالثاً

شد. فلذا در دیدگاه مدونین سند، حقوق صالحیت داشته با

مشابه حقوق داخلی اهلیت برای انتقال حق یکی از ارکان 

باشد به نحوی که در صورت عدم وجود این رکن، اصلی می

منظور از صالحیت، اهلیت  انتقال نامعتبر خواهد بود. همچنین

استیفا در مفهوم اعم آن است؛ بدین شکل که حق موضوع 

انتقال متعلق دیگری یا مشمول توقیف، مصادره و غیره نباشد 

(39). 

 لمقاب رد و تهشدا را قوقح ندش دارا قتحقاسا هلیامنتقل: ًابعرا

 محک ای ریگد وقیحق عمل یا اردادقرس اسابر دهندهانتقال

 نیا. دباش تهشدا را قح قتعل و صیلتح نیا ستگیشای دادگاه،

، هگرفت اررق دتأکی ردوم 5:104 دةام د دبن بموج هب هک طرش

 یاهاردادقر قوحق لوـصا در دوـموج صتمنق فعر ربهمنظو

رط در جایی ظاهر ـر این شـاث .تسا هدـش یپیشبین اپارو

نند کند هماکه قراردادی که این شایستگی را اعطا می شودمی

ده ل ش، اعتبار خود را از دست داده و ابطاقرارداد انتقال حق

 حق لانتقا دنها ،پایه اردادقر نالبط بببهس تحال نیا باشد. در

 داردارق هب لیصا اردادرق ریاعتبابی و دومیش متأثر آن از

 ملع: د. خامساًمیکنن یملغ را آن و هیافت یسرت زنی اریذگوا

 شخصی امکان دارد. باشد نافذ و معتبر باید قحقو لنتقاا

 هیندآ در حق لنتقاا مستحق هگاداد حکم یا اردادقر مطابق

 موجب تنفیذ بهتنهایی و فینفسه قستحقاا ینا لیکن ،باشد

 ایبر حق لنتقاا عمل باید یطیاشر چنین در. نیست اریگذوا

 صخصو در متعهد ضایتر: ًسادسا. یابد تحقق اریگذوا ذنفو

 نبیا ًحتااصر 5:104 دةما 4 بند. نیست وریضر حق لنتقاا

 فقتامو و ضایتر خذا ق،حقو اریگذوا جهت که داردمی

 تممنوعی مانند ستثناییا اردمودر  جز پایه اردادقر متعهد

 .(36)نیست  وملز ردمو و دهنبو وریضر ل،نتقاا

 

 شکل انتقال طلب .3-1-8-5

ضرورتی وجود ندارد که انتقال طلب به نحو مکتوب انجام 

نیازی برای رویه شکلی انتقال طلب نیز پذیرد و هیچگونه پیش
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جمله تواند به هر روشی، منوجود ندارد. انتقال طلب می

شهادت، اثبات گردد. فلذا انتقال طلب به نحو شفاهی نیز 

ممکن است و از حیث قواعد شکلی افراد در هنگام انتقال طلب 

 .(40)آزادی کامل دارند 

 

 گیرندهالدهنده و انتقآثار انتقال بین انتقال. 2-8-5

 رندهگیدهنده و انتقالدر این قسمت آثار انتقال بین انتقال

 .ذیل چهار بند مستقل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

 

 گیرندهل. حقوق منتقل شده به انتقا1-2-8-5

دهنده در خصوص اجرا و انتقال طلب، کلیه حقوق انتقال

اعمال حقوق ناظر بر طلب مورد انتقال و همچنین حقوق 

 هـد را بـکنرا و اعمال را تضمین میـن اجـه ایـجانبی ک

حت تکند. در جایی که انتقال طلب گیرنده واگذار میانتقال

ن حت آنده از قبل تدهای که انتقالیک قرارداد به دلیل وظیفه

 رارگرفتنـمنجر به ق ،رارداد در برابر طرف مقابل داشتهق

قال گیرنده در جایگاه بدهکار شود شرایطی که در انتانتقال

ست اهای اروپا حاکم های اصول قراردادقرارداد در سایر بخش

 .(2)مجری خواهد بود 

 

 الزمان اثرگذاری انتق. 2-2-8-5

 مانزاثر حقوقی انتقال طلب در لحظه توافق بر انتقال یا یا 

 اریجدیگری که دو طرف قرارداد انتقال بر آن تراضی نمایند، 

دن شانتقال طلب آینده وابسته به حال شدن و ایجاد شود. می

 ب یاباشد اما پس از آن از زمان توافق بر انتقال طلطلب می

 ر واقعـراضی نمایند موثـر آن تـبه طرفین ـزمان دیگری ک

 .(38)گردد می

 

ر ـرابـرنده در بـیگقوق انتقال. حفظ ح3-2-8-5

 دهندهانتقال

 ود وبثر خواهد گیرنده مؤدهنده و انتقالقرارداد بین انتقال

ه ـود کـزی خواهد بـهر آن چی ده مستحقـرنـگیانتقال

ر دآن چیز  ردهنده از بدهکار اخذ نموده است حتی اگانتقال

 .(39)ثر باشد ر بدهکار تحت موادی از قانون غیرمؤبراب

 

 دهندهنتقالا. تعهدات 4-2-8-5

ابر بر ردهنده دبا انتقال دادن یا قصد به انتقال طلب، انتقال

 د.باشگیرنده دارای تعهدات ذکر شده در این بند میانتقال

 ایطکند، شرالف( در هنگامی که انتقال اثر خود را ایجاد می

 رندهگیآنکه به نحو دیگری به انتقال زیر رعایت شده است مگر

طلب  .2دهنده حق انتقال طلب را دارد. . انتقال1گفته شود: 

 ده توسط هیچ نوع دفاع یاگیرنموجود است و حقوق انتقال

ه ـن است علیـه بدهکار ممکـک از جمله تهاتر(حقوقی )

رون . طلب مق3شود. دار نمیدهنده داشته باشد خدشهانتقال

فع نای سابقی به به هیچگونه انتقال یا حق تضمینی یا وثیقه

 باشد؛هیچ شخصی و یا سایر انواع تعهد نمی

از آن برگرفته شده است ب( طلب و هر قراردادی که طلب 

ود شمیگیرنده اصالح یا مورد تغییر واقع نبدون رضایت انتقال

ت و اس مگر آنکه اصالح یا تغییر در قرارداد انتقال تبیین شده

 است ای انجام شدهنیت یا به نحوهیا اصالح یا تغییر با حسن

ام گیرنده نتواند در خصوص آن اعتراض منطقی انجکه انتقال

 دهد؛

مین دهنده کلیه حقوق قابل انتقالی که در جهت تضانتقال ج(

ه ـعی نیستند را بـانبی و تبوق جـذ طلب دارد و حقـاخ

 .(39)گیرنده منتقل خواهد کرد انتقال

 

 بدهکار گیرنده وآثار انتقال طلب میان انتقال .3-8-5

 گیرنده ومابین انتقالدر این قسمت آثار انتقال طلب فی

 .بدهکار ذیل هشت بند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

 

 نتقالممنوعیت قراردادی ا. 1-3-8-5

 ت یا درطلب ممنوع شده اس انتقالی که توسط قرارداد منشأ

اقع وثر انطباق با قرارداد منشأ طلب نیست، در برابر بدهکار مؤ

ه باشد، ـبه آن رضایت داشت گردد مگر آنکه: بدهکارنمی

گاه ست آتوانگیرنده از عدم انطباق آگاهی نداشته یا نمیانتقال

ای بر برای واگذاری حقوق آینده باشد یا انتقال تحت قراردادی

ر دپرداخت پول انجام شده باشد. هیچ یک از مفاد گفته شده 

ی ق را نفـرای عدم تطابـده بـدهناین بند مسئولیت انتقال

 .(34)کند نمی
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 یگردهای غیرموثر انتقال. 2-3-8-5

ن بی در جایی که بدهکار به دلیل ماهیت ایفای تعهد یا رابطه

ی م بدهملزم به تسلی تواند منطقاًدهنده نمیبدهکار و انتقال

ت رضای ، انتقال بدوندهنده شودخود به کسی غیر از انتقال

ر . دای تعهد نیستثر در خصوص ایفبدهکار در برابر بدهکار مؤ

ر دکند که حتی نهایت امر، بند یک و دو این قسمت، بیان می

، انتقال ممنوعیت قراردادی در خصوص انتقالصورت وجود 

 .(38)تواند صحیح و معتبر باشد می

 

 کاراثر بر روی تعهد بده .3-3-8-5

راردادی انتقال، ـممنوعیت قن بندهای ـر داشتـبا در نظ

 وتر با تها ثر دیگر، دفاعیات و حقوق مرتبطهای غیرمؤانتقال

نها تکار گیرنده، بدهآور برای انتقالالزاماصالح غیرمجاز و غیر

 کند ایفا تعهدگیرنده در جایی موظف است تا در برابر انتقال

نده گیردهنده یا انتقالکه بدهکار اعالمیه کتبی از انتقال

ا ت ردریافت کند که به طرز معقولی طلبی که انتقال یافته اس

ود به ـشناسایی کند و بدهکار را ملزم به تسلیم بدهی خ

ای توسط گیرنده نماید. هرچند اگر چنین اعالمیهانتقال

لی معقو تواند در مدت زمانکار میگیرنده داده شود، بدهانتقال

بنی مگیرنده بخواهد تا مدارک و اسناد مستدل خود از انتقال

ن تا زمان فراهم نمودن چنا بر انتقال را فراهم نماید که

 .(34)، ایفای تعهد توسط بدهکار معلق خواهد بود مدرکی

ز ا)ال هنگامی که بدهکار از طریقی غیر از مورد ذکر شده در با

 ( ازگیرندهدهنده یا انتقالطریق اعالمیه کتبی توسط انتقال

 تعهد انتقال مطلع شود، بین خودداری از پرداخت یا ایفای

به  یه کتبی و یا پرداختتا هنگام اطالع از طریق اعالم خود

ر خت و ایفای تعهد در برابگیرنده مخیر است. پرداانتقال

ار ه اسقاط تعهد بدهکـتی منجر بدهنده تنها در صورانتقال

 نجاماشود که بدهکار بدون آگاهی از انتقال این اقدام را می

 ال،داده باشد. به عبارت دیگر در هنگام عدم آگاهی از انتق

دن الذمه شدهنده منجر به بریبرابر انتقالایفای تعهد در 

از  تقالگردد و بدهکار تنها در صورتی که عالم به انبدهکار می

ر دطریق اعالمیه کتبی باشد موظف به ایفای تعهد و پرداخت 

 .(2)گیرنده خواهد بود برابر انتقال

 حمایت از بدهکار. 4-3-8-5

ه گیرنده در اعالمیبدهکاری که به شخصی به عنوان انتقال

 3کتبی شناسایی شده است، بدهی خود را مطابق با بند 

 بود؛ الذمه خواهدنماید، بریکند و ایفای تعهد میپرداخت می

شخص که چنان شخصی،  تواست نداندمگر آنکه بدهکار نمی

 .(34)محق به دریافت طلب نیست 

 

 مطالبات معارض .5-3-8-5

به هایی حاوی دو یا چند مطالمسئولیت بدهکاری که اعالمیه

ایفای تعهد و پرداخت دریافت کرده است،  معارض برای

 های ایفایمنطبق با قانون محل ایفای تعهد و یا اگر محل

ست تعهد متعدد باشند منطبق با قانون حاکم بر طلب، ممکن ا

 .(37)ساقط شود 

 

 رداخت پمحل ایفای تعهد یا . 6-3-8-5

ل هنگامی که طلب منتقل شده مرتبط با الزام به پرداخت پو

ی تواند در هر مکاننده میگیردر جای مشخصی است، انتقال

ا ن کشور عضوی از اتحادیه اروپدرون همان کشور، یا اگر آ

خت باشد، در هر مکانی در اتحادیه اروپا، درخواست پردامی

ه زینهگونه برابر بدهکار برای هر دهنده درنماید. اما انتقال

ل پرداخت متحمل ـل تغییر محـدلی ه بدهکار بهـمازادی ک

طلب منتقل شده مرتبط با تعهد ست. اگر شود، مسئول امی

رنده گیدر مکان معینی ایفا شود، انتقال پولی باشد که بایدغیر

 .(35)تواند درخواست پرداخت در مکان دیگری را نماید نمی

 

 بط با تهاتردفاعیات و حقوق مرت. 7-3-8-5

ه ـوی و شکلی را کـیات ماهـه دفاعـد کلیـنتوادهکار میـب

ر ـرابـ، در برح کندـدهنده مطتوانست در برابر انتقالمی

 دهکارفته طرح نماید. بیاگیرنده در خصوص طلب انتقالانتقال

 بط باگیرنده کلی حقوق مرتتواند در برابر انتقالهمچنین می

ماید نطرح منده وجود دارد را دهتهاتر را که در ارتباط با انتقال

جود ود، : الف( در هنگامی که اعالمیه انتقال به بدهکار رسیاگر

بط داشته است. یا ب( به طور نزدیکی با طلب منتقل شده مرت

 .(39)باشد 
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مجوز کـه برای  تغییر بدون اصالح یا. 8-3-8-5

 آور نیستگیرنده الزامانتقال

 دونبو بدهکار،  دهندهتغییر در طلب که با توافق بین انتقال

ر، دهکابز وصول اعالمیه انتقال به گیرنده، بعد ارضایت انتقال

ت ا تحرگیرنده در برابر بدهکار انجام شده باشد، حقوق انتقال

عالم اقال دهد مگر اینکه تغییر در توافقنامه انتثیر قرار نمیتأ

نیت انجام شده و شده باشد یا تغییری است که با حسن

در  تواند اعتراض منطقیگیرنده نمیه انتقالماهیتی دارد ک

 .(38)خصوص آن انجام دهد 

 

یان گیرنده و مدعترتیب اولویت بین انتقال .4-8-5

 معارض

ود دارد، ـی یک طلب وجـپیاپ هایقالـه انتـدر زمانی ک

سیده ای که اعالمیه انتقالش اول به بدهکار رگیرندهانتقال

 شرطی های پیشتر اولویت دارد. بهگیرندهاست بر سایر انتقال

از  نتقالگیرنده تحت آن اهای بعدی، انتقالکه در هنگام انتقال

ع باشد. ـوانست مطلـتع نبوده یا نمیـلی مطلـانتقال قب

های بندی میان مدعیان معارض، چه در خصوص طلبیتاولو

د های آینده، با توجه به ترتیب ایجاحال چه در خصوص طلب

ه طلب ـگیرنده نسبت بشود. حقوق انتقالآنها تعیین می

و  دهنده استیافته بر حقوق شخصی که طلبکار انتقالانتقال

 آن طلب را توقیف و ضبط کرده است، اولویت دارد. چه این

توقیف با رسیدگی قضایی صورت گرفته باشد چه به روش 

ی اری خود را جدیگر، بعد از آنکه انتقال اثر حقوقی و قانون

ر دیابد. همچنین گیرنده بر سایرین تقدم میسازد، انتقال

نده گیرع انتقالدهنده، حقوق و منافهنگام ورشکستگی انتقال

لویت او ارانو طلبک یافته، بر منافع اداره تصفیعدر طلب انتقال

روط به هر گونه قانونی که در دارد. این حق تقدم مش

باشد: شود در خصوص این موارد میورشکستگی اعمال می

تقدمی باشد، بندی مطالبات، عمومیت شرطی چنین رتبه

ی ها در پروسه ورشکستگاجتناب از عدم تأثیرگذاری قرارداد

(38). 

های اروپا و اتحادیه اروپا در مواجهه یکی از مشکالتی که کشور

ای است تحت عنوان با انتقال طلب با آن مواجه هستند، مسئله

این مسئله ناظر بر موقعیتی است که «. آثار شخص ثالث»

افتد و این تردید صورت فرامرزی اتفاق می انتقال طلب به

وجود دارد که چه قانونی بر این طلب حاکم است. کنوانسیون 

رح ـزئی در این خصوص مطـای جررهـرم در ابتدای امر مق

شود سلسله مباحثی در این خصوص کند که باعث میمی

ای توسط کمیسیون اروپایی با نامهآییندر سال  شکل بگیرد و

 «ثالث شخص آثار» عبارتارلمان اروپا تصویب شود. وافقت پم

 حق که است ایمالکانه آثار معنی به کمیسیون گفته به

 او به که طلبی بر او حقوقی عنوان استیفای بر گیرندهانتقال

 مواجهه در حقوق این به و دهدمی پوشش را است شده منتقل

 .(39)شود می نگریسته ثالث اشخاص با

 تعهدات برای االجراالزم قانون مورد در 1980 کنوانسیون

 قوانین بر است که اعدیقو حاوی( رم کنوانسیون) قراردادی

. باشدمی انتقال ارادی طلب حاکم به مربوط موارد در اجرا قابل

 ابلمتق . تعهدات1 :داردمی کنوانسیون مذکور مقرر  12 ماده

 در یحق ارادی انتقال موجب به دهندهانتقال و گیرندهانتقال

 موجب به که است قوانینی تابع( "مدیون")دیگر  شخص برابر

 و دهـدهنانتقال بین راردادـق وردـم در انسیونوـکن نـای

 ربوطم که حقی بر ناظر قانون. 2. شودمی اعمال دهندهانتقال

 و یرندهگانتقال بین رابطه آن، واگذاری قابلیت است، انتقال به

 تناداس مدیون علیه بر توانمی آن تحت که شرایطی مدیون،

 جامان ا بدهکارمدیون ی تعهدات آیا که سؤالی گونه هر و کرد

شکالت این مقرره به حل مسئله م .کندمی تعیین را است شده

گیری انتقال وجود قوانین متعدد در هنگام شکل ناشی از

 که قراردادی در فراسوی مرزهای یک کشور و  ایجاد این سوال

 .(40)کند کدام قانون بر انتقال طلب حکمفرما است کمک می

 قابل قانون درباره را اینامهآیین کمیسیون ،2018 مارس در

 مطالبات پیشنهاد واگذاری «ثالث شخص اثرات» مورد در اجرا

 تعیین که کندمی ایجاد را یکسانی قوانین اتمقرر این. کرد

 معامله یک در طلب مالکیت مورد در کشور کدام قانون کندمی

 اروپا پارلمان ،2019 فوریه 13 در. شودمی اعمال فرامرزی

(EP )مورد در خود موضع نامهخوانش این آیین اولین در 

 در حاضر حال در شورا. کرد تصویب را کمیسیون پیشنهاد

 را خود موضع بعد مرحله در و است پیشنهاد این بررسی حال
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 دامنه کرد. کمیسیون خواهد اتخاذ پیشنهادی مقررات مورد در

 مشخص را شده مستثنی مطالبات و تعریف را مقررات کلی

 دامنه شدن روشن منظور به تغییر را چندین پارلمان اروپا. کرد

ر خصوص د ثالث شخص آثار مورد در مقررات این :کرد اعمال

 طلب که شخصی یعنی - بدهکار به مربوط مطالبات انتقال

 بر مقررات این شود؛نمی اعمال است، مدیون را شده واگذار

 سطح در نه گذارد،نمی تأثیر کنندهمصرف از حمایت قانون

 شده مطرح مطالبات انتقال ؛اروپا اتحادیه سطح در نه و ملی

 از مربوط تمقررا طبق ورشکستگی به رسیدگی جریان در

 .(40)است  مستثنی نامهآیین این شمول

 

 گیری. نتیجه6

های می به صورتانتقال طلب در مکاتب مختلف فقه اسال

شده است. مذهب مالکی واگذاری طلب را  منعکسگوناگون 

تحت عنوان هبه دِین و بیع دین پذیرفته است و با توجه به 

را  این دو حالت شرایط الزم برای تحقق و آثار خاص آن

)حنفی، شافعی، حنبلی(  گانة دیگرپذیرفته است. مذاهب سه

ناخته و بیع دین را تنها کدام انتقال طلب را به رسمیت نشهیچ

دانند. فقه اسالمی انتقال دِین را به مفهومی به مدیون جائز می

که در حقوق غرب آمده است، به رسمیت نشناخته است. نکتة 

آن باید توجه داشت این است که در حقوق  دیگری که به

قانون بیمه به  26قانون اعسار و ماده  38تنها در ماده  ایران

که به صورت کامل به ه شده است، بدون ایناین امر اشار

تحلیل وضعیت انتقال طلب در نظام  شرایط آن پرداخته شود.

باشد. پذیر میحقوقی ایران، با توسل به تفاسیر حقوقی امکان

تر، خالء مقررات در نظام حقوقی ایران در ارتباط به بیان ساده

ءهای شود. برای رفع خالبا انتقال طلب، به شدت احساس می

ها و گذار باید به طراحی و تصویب چهارچوبمقررات قانون

ی قراردادها و احکام جدید برای رفع نیازهای جدید در حوزه

ها تسهیل تجارت فرامرزی حقوق تعهدات بپردازد. یکی از آن

در اتحادیه اروپا است که با توجه به گستردگی روابط تجاری 

تواند در تجارت جهانی اروپا با بسیاری از کشورهای جهان می

نیز نقش مؤثر ایفا کند. همچنین ایجاد یک مبنای واحد برای 

باشد. با حقوق حاکم بر قراردادها در جامعه اروپایی مدنظر می

که اصول مورد نظر به عنوان یک مجموعه در نظر گرفتن این

بخش د الهامـتوانشود میقواعد مترقی در نظر گرفته می

اشد و حتی در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ها بگذاریقانون

ر از ـدیگ رار گیرد. یکیـورد استفاده قـدر تدوین قوانین م

ترین دستاوردهای اصول حقوق قراردادهای اروپایی ایجاد مهم

ال ژرمنی و کامن-پل ارتباطی میان دو نظام حقوقی رومی

که یناست. اروپا مهد هر دو نظام یاد شده است و با توجه به ا

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وابستگان به هر دو رژیم 

سو مشکل شود، تدوین اصول یاد شده از یکحقوقی دیده می

و از سوی دیگر سودمند بوده است و مطالعه مواد متعددی از 

ه ـد کـدهشان میـا نـراردادهای اروپـوق قـول حقـاص

جانبداری، حسب کنندگان آن بدون هرگونه تعصب و ظیمـتن

گفته استخراج و به مورد قواعدی را از هر دو نظام حقوقی پیش

ها را تشخیص داده و در اصول ترین آناعتقاد خود مناسب

اند. اصول حقوق قراردادهای اروپا به مورد بحث جای داده

تواند به منزلة قانون حاکم بر قرارداد عنوان قواعد فراملی می

مللی حتی افراد غیروابسته به کشورهای الدر روابط تجاری بین

عضو اتحادیه اروپا نیز مورد استفاده قرار گیرد. ایده و هدف 

وقی است و ـوزش حقـدیگر اصول مورد بحث توسعه آم

دهد که این اصول، امروزه در های انجام شده نشان میبررسی

سراسر جهان و در مراکز علمی و تحقیقاتی مورد مطالعه قرار 

ها و مقاالت متعددی در این زمینه انتشار و کتابگیرد می

یافته است. در نتیجه، اصول قراردادهای اروپایی با توسل به 

آور( چهارچوبی را در سازوکار حقوق نرم )حقوق غیرالزام

ارتباط با انتقال طلب ارائه داده است که اوالً دارای انعطاف 

های مباشد و این انعطاف به نحوی است که نظانسبی می

باشد؛ ژرمنی قابل هضم و پذیرش می-ال و رومیحقوقی کامن

ثانیاً چهارچوب ارائه شده در اصول قراردادهای اروپایی در 

تعارض یا حتی تزاحم با اصول و قواعد فقه امامیه به عنوان 

گذار ایرانی مبنای اصلی نظام حقوقی ایران قرار ندارد و قانون

سازی نظام ای اصالح و متناسبتواند از چهارچوب مزبور برمی

ی قراردادها و تعهدات استفاده حقوق داخلی با نیازهای حوزه

 نماید.
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 . تقدیر و تشکر7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

وین پژوهش کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تد

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: The issue of transfer is of great importance with the 

expansion of relations in the field of international trade and the need to 

increase the speed of exchanges. On the other hand, in the field of contracts, 

which is most used in the field of international relations and trade, conflicts 

and disagreements are less than in other branches of law. One of the 

important issues in this field is transference. The purpose of this study is to 

investigate the degree of compliance of the concept of transfer in the Iranian 

legal system with this concept within the framework of the principles of 

European contracts. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: The findings of the present study show that the regulatory vacuum 

in the Iranian legal system in relation to transfer seekers is strongly felt. On 

the other hand, the principles of European contracts, by resorting to the 

mechanism of soft law (non-binding law), have provided a framework in 

relation to the transferee. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: The framework of the principles of European treaties relating to 

transferability is, firstly, relatively flexible, and this flexibility is such that the 

common law systems of Rome and Germany-Rome are digestible and 

acceptable; Secondly, the framework presented in the principles of European 

treaties is not in conflict or even in conflict with the principles and rules of 

Imami jurisprudence as the main basis of the Iranian legal system And the 

Iranian legislature can use this framework to reform and adapt the domestic 

legal system to the needs of the field of contracts and obligations. 
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