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1ادي طلباربررسي تطبيقي نهاد انتقال 
 

 

 *داود بزرگمهر

 **عليرضا يزدانيان

 

 چكيده
عنوان  ر جدايي طلب )بههاي بسيار، باالخره با پذيرش تصو در حقوق فرانسه پس از فراز و نشيب

ادي طلب ارديني، امکان انتقال  عنوان يک حق ي آن بهوتلق شخصيّت طلبکارد( از تعهمثبت جنبه 

قانون مدني فرانسه به تعريف و توضيح مسائل مرتبط با  9811تا  9861 كه مواد فراهم گرديد چنان

هاي فقهي  در حقوق ايران نيز با عنايت به وجود زمينه اين تاسيس حقوقي اختصاص يافته است.

قودي مانند بيع و ض در قالب عصورت معوّض و چه به صورت غير معوچه به  دادي تعهّنتقال ارا

حواله  ضمان و از شخصيّت طرفين آن، كه در قالب عقودي مانند دهبه وامکان تصور جدايي تعه

ادي طلب وجود ندارد، بلکه با ارپذيرش نهاد حقوقي انتقال  مانع شرعي در ي گرديده، نه تنهامتجل

قانون مدني و  قانون اعسار و برخي از مواد 86  ههاي قانوني از قبيل ماد هتوجه به وجود زمين

ادي طلب را در قالب اشکال مختلفي از قبيل عقود معين، ارتوان جواز واگذاري و انتقال  تجارت مي

 نامعين و... استنباط نمود.

 

 ها كليد واژه
 ادي طلب.اردائن، مديون،تعهّد، طلب، انتقال، انتقال 

  

                                                           
 نامه ی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی شيراز با عنوان انتقال ارادی تعهّد.  ی مستخرج از پايان مقاله .2

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد شيراز و عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجن. .  *

 .عضو هيات علمی دانشگاه اصفهان .  **
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 مقدمه

به جابجايي طلب از دارايي طلبکار به دارايي ديگري  آيد، مي نام آن بر که از چنان 1،انتقال طلب

شود و از  حيث جانشين انتقال دهنده مي در اين جابجايي، انتقال گيرنده از هر (1)گفته مي شود.

تمليک ک کننده،قائم مقام خاصّ انتقال مال نيز، تمل که در است چنان برخوردار همان مزايا

ار واجد باشد که براي تج رسيد مي ي قبل از سر ي مهّم اين نهاد، تصفيه فايده (2)کننده است.

 (3)اهميت است.

آن،     و در نتيجه (4)گرفت در آغاز، غالباً انتقال طلب با فوت دائن و به صورت قهري صورت مي

شدند، امّا ديري نپاييد که  طلب مي  ي ي، قهراً جانشين مورّث خود در مطالبهي متوف  ثهور

و  2«ي تغيير دائن تبديل تعهّد به وسيله»مستقيم واگذاري طلب از قبيل  هاي ارادي غير شيوه

اين  هاي مستقيم آن منجر گرديد. و... رايج گشت و در نهايت به روش 3«وکالت در قبض دين»

 طلب و آن بر ي خود، ناشي از تغيير نگرش نسبت به مفهوم مال وشمول تحوّل به نوبه

امکان انتقال آن  نتيجه، در شخصيت مديون و پذيرش تصوّر جدايي دين از همچنين،

هاي مذکور در قوانين بسياري از کشورهاي جهان، سرانجام به  انعکاس دگرگوني (5)باشد. مي

شناسايي تأسيس حقوقي خاصّي با نام و عنوان انتقال طلب منتهي شد و منجر به وضع و 

ي روش مستقيم انتقال ارادي طلب گرديد. بررسي امکان انتقال  اي درباره ن ويژهتدوين قواني

مصاديق رايج اين نهاد حقوقي در حقوق کشورمان مخصوصاً  ارادي طلب و همچنين موقعيت و

هاي  با عنايت به فوايد ارزشمند اين تأسيس حقوقي و همچنين لزوم اجتناب از روش

ي مبادالت و معامالت مدني و تجاري با وجود امکان انتقال  عرصهمستقيم انتقال طلب در  غير

 دهد.  هاي مختلف حقوقي، موضوع و هدف اين مقاله را تشکيل مي مستقيم طلب در قالب

الزم به ذکر است با عنايت به ارتباط مبنايي قانون مدني با مباني فقهي اسالمي و همچنين 

نون مزبور، در بررسي وضعيت و موقعيت انتقال ارادي ناپذير حقوق فرانسه بر قا تأثيرات انکار

 گيرد. ، نظريات فقهي نيز مدّ نظر قرار ميضمن اشاره به حقوق فرانسه طلب،

 

 در فقه اسالم  (الف

 خوشبختانه، امکان انتقال تعهّد و تصوّر جدايي دين از شخصيّت مديون، هم در فقه اماميّه و هم 

                                                           
1 .La Cession de Créance. 

2 . La Novation Par Changement de Créance. 

3 . Procuration in Rem Suam. 
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دا مطرح بوده و پذيرش نهادهاي حقوقي مانند ضمان و حواله، در فقه مذاهب اربعه از همان ابت

طور  هاي گوناگون، به ي امکان انتقال طلب به روش باشد تا جايي که انديشه مؤيّد اين امر مي

فقه مذاهب  درفقه اماميه و مستقيم نيز مطرح گرديده است. برهمين مبنا در ادامه، موضوع را

 دهيم.  اربعه مورد بررسي قرار مي

 

 در فقه اماميه – 9

غير معوّض قابل تصوّر است و فقهاي اماميه نيز  ال ارادي طلب به دو صورت معوّض واصوالً انتق

بر همين مبنا، انتقال معوّض را در کتاب دين و تحت عنوان بيع دين و انتقال غير معوّض را در 

ي  معوّض طلب و به اصطالح هبهاند. در ارتباط با انتقال غير  ارتباط با عقد هبه مطرح نموده

ي دين به ثالث تفکيک وجود دارد به نحوي که با توجه  ي دين به مديون و هبه دين، بين هبه

به اين که در عقد هبه، بنا بر قول مشهور فقهاي اماميه، قبض، شرط صحت عقد تلقّي گرديده و 

ي طلب به  ر برآنند که هبهمشهو (6)حتّي در تذکره و ايضاح بر اين امر دعوي اجماع شده است،

توان آن را به شخص مديون هبه نمود، آن هم به لحاظ  باشد و تنها مي غير مديون صحيح نمي

 باشد. اينکه در چنين حالتي، قبض، اعتباري است و نيازي به قبض مورد هبه نمي

لفظ،  ي دين را اگر چه به از طرفي در خصوص ماهيّت همين عمل حقوقي نيز برخي ازفقها، هبه

 (7)بينند. هبه است، ماهيّتاً ايقاع و در حکم ابراء دانسته و تبعاً مقرّرات هبه را در آن جاري نمي

نظر از اختالف نظرهاي مربوط به هبه دين، بايد گفت انتقال ارادي طلب به  حال، صرف هر به

مورد قبول واقع ي آن به مديون، از ديرباز در فقه اماميه  صورت غير معوّض، در چهار چوب هبه

قانون مدني ايران که به موجب آن، دائن مي تواند طلب خود را به مديون  606ي  شده و مادّه

 شود. ببخشد، بازتاب چنين ديدگاهي محسوب مي

اليباع »ا در ارتباط با انتقال معوّض طلب، فقهاي شيعي و سنّي بيشتر بر محور حديث نبوي: امّ

رسد بر مبناي مفهوم  تا جايي که به نظر مي (6)اند سي پرداختهبه بحث و برر 1«الدّين بالدّين

مخالف حديث مذکور در غالب قريب به اتفاق کتب فقهي شيعه با درج دو شرط اساسي قائل بر 

اند. توضيح اينکه يکي از شروط مذکور، عليرغم اختالف نظرهاي مربوط  صحت بيع دين گرديده

ين است و ديگري شرطي است که براي پيشگيري از به آن در رابطه با حرمت بيع دين به د

گردد. بر همين مبنا، فقهاي اماميه با درج عباراتي مانند:  ربوي شدن چنين بيعي مطرح مي

و ال يصحّ  يصحّ بيع الدّين باالحاضر و ان کان اقلّ منه اذا کان من غير جنسه او لم يکن ربوياً»

                                                           
 «.اليباع الدّين بالدّين»حديث يكم: ... عن طلحه بن يزيد، عن ابی عبداهلل )ع( قال:قال رسول اهلل )ص( . 2

Archive of SID

www.SID.ir



 بررسی تطبيقی نهاد انتقال ارادی طلب

 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

 

 

 

 

 

126 

ت
دانشنامه حقوق و سياس

 

شماره 
21

، پاييز و زمستان 
2811

 

 

يصحّ بيعه »، يا (9)، علي الّذي هو عليه و علي غيره...يجوز بيع الدّين بعد حلوله»يا « بدين مثله

قائل به صحت بيع دين يا به تعبير  (10)،...«بحال ال بمؤجّل و بزياده و نقيصه الّا أن يکون ربوياً 

گاه در چنين بيعي، مبيع و ثمن از يک  اند مشروط بر اينکه هر امروزي آن، فروش طلب شده

يک از  منظور پرهيز از بيع ربوي، زياده يا نقيصه در هيچ جنس و مکيل يا موزون باشند، به

 عوضين وجود نداشته باشد.

 

 در فقه مذاهب اربعه – 2

حديث نبوي مذکور )ال يباع الدّين بالدّين( در فقه مذاهب اربعه نيز مالك نظر فقهاي اهل سنت 

تحت عنوان  واقع گرديده تا جايي که در غالب کتب فقهي مذاهب اربعه، بيع دين به دين

هو ما کان الثّمن و »... درج گرديده و در تعريف چنين بيعي گفته شده : « البيوع المنهي عنها»

ي  حال، به جز مذهب مالکي که بيع دين و همچنين هبه  با اين (11)«.المثمن في مؤجّلين معاً...

يعني  (12)ر،ي ديگر درعمل به مفهوم مخالف حديث مذکو دين را پذيرفته است، مذاهب ثالثه

که  اند چنان جواز بيع دين به غير دين، راهي متفاوت را در پيش گرفته و به آن توجهّي ننموده

ي معروفي را نيز در  اند و قاعده فقهاي حنفيه، فروش طلب را جز به شخص مديون جايز ندانسته

الّا ممّن  اليجوز تمليک الدّين»اند که در کتب اهل سنّت تحت عنوان  اين خصوص وضع نموده

ا در مذهب شافعي، امّ باشد. شود. بدين توجيه که دين، مقدور التسليم نمي درج مي« عليه الدّين

يکي از دو قول موجود اين است که بيع دين به غير مديون نيز به شرط آنکه دين و ثمن در 

 (13)مجلس عقد، قبض گردند مجاز است.

هاي غير مستقيم و طرقي  انتقال طلب به روشبه هر حال مذاهب سه گانه، ناگزير به منظور 

اند، اگر چه انتقال طلب را تا حدودي در قالب عقد  متوسّل شده -وکالت در قبض دين -همچون

 اند. حواله پذيرفته

 

 در حقوق فرانسه  (ب

ي مثبت تعهّد )طلب( در حقوق فرانسه تا اوايل قرن نوزدهم به تبعيّت از حقوق  انتقال جنبه

با   شد، امّا سرانجام مستقيم همچون وکالت در قبض انجام مي هاي غير از طريق روش رومي صرفاً

انتقال »و « حقوق تعهّدات»ي  ظهور تحوّالت اساسي در حقوق فرانسه خصوصاً در زمينه

اقتصادي  -ي انتقال طلب که بر مبناي مفهوم مالي اي در زمينه ، تأسيس حقوقي ويژه1«تعهّدات

                                                           
1 . La Transmission Des Obligations. 
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بود، به رسميّت شناخته شد و حقوق تعهّدات فرانسه از حقوق روم کامالً فاصله تعهّد بنا شده 

ي منفي تعهّد، همچنان پاي بندي خود به  گرفت. با اين وجود، در ارتباط با انتقال جنبه

که تعّهد را صرفاً به صورت يک رابطه شخصي مدّ نظر قرار  هاي رومي را حفظ کرد تا جائي سنّت

به شخصيّت مديون را از نظر دور نداشت. به اين ترتيب بر خالف دين که  داد و وابستگي دين

اشتراط به نفع »مستقيمي همچون  هاي غير ي شيوه انتقال آن در حقوق فرانسه به وسيله

شود يا  اعمال مي 3«تبديل تعهّد به وسيله تغيير مديون»يا  2«نيابت در ايفاء تعهّد»يا  1«ثالث

گردد،  ي وي منتقل مي ي دارايي متوفّي به ورثه همراه با مجموعه 4،اينکه بر اثر فوت مديون

مادي و  ي تعهد و بخشي از دارائي بستانکار، همچون مالي غير طلب به عنوان سوي مثبت رابطه

اقتصادي مشخصي است، بجز در موارد استثنائي از قابليت  -ملموس که واجد ارزش مالي غير

 (14)انتقال برخوردار است.

اينکه در حقوق فرانسه، طلب تدريجاً از شکل يک رابطه شخصي خارج شده و به صورت  خالصه

حقّ »ي دارائي فرد، ارزش اقتصادي معين و مثبتي دارد به عنوان  يک حقّ مالي که در مجموعه

ي اموال  بر همين مبنا در قانون مدني فرانسه، دارائي شخص به مجموعه (15)تحليل شد. 5«ديني

گردد و  او که از دو بخش مثبت )طلب( و منفي )دين( تشکيل شده است اطالق مي  6و تعهّدات

پس از ملحوظ نمودن ارزش اقتصادي طلب در دارائي شخص، در مقايسه با حقّي که فرد نسبت 

به اعيان اموال خويش دارد و قانون براساس چنين حقّي، امکان همه گونه استفاده از آنها را به 

اند که  موسوم است، طلب را توانايي و امتيازي تلقّي کرده 7«حقّ عيني»و به نمايد  وي اعطاء مي

انجام کار، خودداري  8تواند از حمايت قانون برخوردار است و براساس آن شخصي به نام دائن مي

 (17)شود بخواهد. را از شخص ديگري که مديون ناميده مي (16)از انجام کار يا انتقال دادن مالي

صحبت  9«تصرّف طلب»صراحتاً درباره  (16)قانون مدني فرانسه 1240ا مادّه ي بر همين مبن

کرده و حتّي فراتر از اين در پاره اي موارد، طلب را مانند اموالي که موضوع حقّ عيني قرار 

                                                           
1 . La Stipulation Pour Autrui . 

2 . La Délégation 

3 . La Novation Par Changment de Débiteure 

4 . Par Décés Du Débiteure. 

5 . Droit Personnel. 

6 . Art. 1240. Créé par: Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Le paiement 

fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le 

possesseur en soit par la suite évincé. 

7 . Droit Réél 

8 . Obligation de Donner, de Faire, de ne Pas Faire. 

9 . La Possession de la Créance. 
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ي حقّ انتفاع از طلب يا مالکيّت طلب و يا به  گيرند مورد توجه قرار داده و در نتيجه، درباره مي

تواند موضوع عقد يا به طور کلي عملي حقوقي قرار گيرد  و اينکه طلب مي 1ردن آنوثيقه گذا

 سخن به ميان آورده است.

گذار فرانسوي با قائل شدن ويژگي  نکته قابل توجّه در حقوق فرانسه اين است که اگرچه قانون

تحت عنوان م قانون مدني فرانسه موادّ مربوط به آن را در کتاب سوبيع براي انتقال طلب، 

تبيين نموده، امّا آوردن  1695 الي 1669 درقالب مواد و« ها و ساير حقوق مادي انتقال طلب»

تواند با انعقاد هر عقد ديگري نيز که مبيّن  آن در باب بيع با اين استدالل که انتقال طلب مي

فرانسه قرار حين قانون مدني  صورت پذيرد، مورد انتقاد بيشتر شار واگذاري طلب به غير باشد

تواند عالوه بر  ي آن مي گرفته است و به اين ترتيب انتقال طلب، صرف نظر از شرايط شکلي ويژه

پذيرد، با برخورداري از طبيعتي متفاوت با بيع، براي  صورت مي 2ي ثمن بيع که در مقابل تأديه

که هرگاه  نانچ (19)هاي گوناگون به خدمت گرفته شود. اجراي عملکردهاي حقوقي داراي ماهيت

شود  محسوب مي 3واگذاري طلب به طور غير معوّض مورد تراضي طرفين انتقال واقع شود هبه

 4شود ض باشد براي اعمال و اجراي عقود معاوضي گوناگوني به کار برده ميچه معو و چنان

 مانند حالتي که دو طلب با يکديگر مبادله شوند و منتقل اليه يک طلب، ناقل طلب ديگر گردد

تلقّي « معاوضه»به نحوي که هر طلب ما به ازاي طلب ديگر قرار گيرد که در واقع نوعي 

در عين حال واگذاري طلب ممکن است به منظور ايفاء تعهّد قبلي انتقال دهنده  5شود. مي

صورت پذيرد که در اين صورت، انتقال دهنده با جلب موافقت انتقال گيرنده، طلب را به منظور 

کند که  ي خود نسبت به تعهّدي که قبالً در برابر او داشته به وي واگذار مي ذمّهحصول برائت 

تأسيس حقوقي انتقال طلب گاهي نيز به  (20)شود. ناميده مي 6«ايفاء به غير موضوع تعهد»

 7شود که در چنين وضعي به واقع، موجد يک عقد رهن منظور ايجاد تضمين به کار برده مي

شود زيرا نتيجه ي چنين عقدي واگذاري ملکيت طلب به  واقعي تلقّي نمي ا انتقاليامّ باشد مي

 (21)بنابرين در حقوق فرانسه هم انتقال ممکن است معوّض يا غير معوّض باشد. ،باشد ثالث نمي

 

                                                           
1 . Donner en Gage. 

2 . Prix 

3 . Donation. 

4 . Contrat D’ Alienation 

5 . Échange 

6 . Dation en Paiement 

7 . Nantissement 
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 در حقوق ايران (ج

قانون  1695تا  1669بر خالف حقوق فرانسه که تأسيس حقوقي انتقال طلب در ضمن موادّ 

کشور درج گرديده، احکام و ضوابط انتقال طلب در حقوق ايران را ناگزير بايد از موادّ مدني آن 

 پراکنده و متون مختلف قانوني استنباط کرد.

طلب سخن  اي در قانون اعسار، صراحتاً از انتقال هگذار با گنجاندن ماد ، قانون1313در سال 

توان جواز واگذاري  ن تجارت که از آنها ميقانون مدني و قانو گفته است، امّا جز مفاد برخي مواد

 شود. ي ديگري در اين باره مشاهده نمي و انتقال طلب را دريافت، ماده

کسي که طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد »دارد:  قانون مذکور مقرر مي 36ي  مادّه

قال دهد، کالهبردار از انتقال، آن را از مديون سابق خود دريافت کرده و يا به ديگري انت

منتقل  شود. هرگاه مديون، بدهي خود را بعد از انتقال، به دائن سابق تأديه نمايد محسوب مي

اليه، حق رجوع به او را نخواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که قبل از تأديه دين، انتقال را به 

اين  «ل مستحضر بوده است.ي ديگري از انتقا اطالع مديون رسانيده و يا اينکه مديون به وسيله

 (22)ماده به وضوح حکايت از انتقال طلب توسط دائن )طلبکار( به شخص ثالث دارد.

اند و  البته برخي نويسندگان حقوقي، مستند قانوني ديگري را نيز براي انتقال طلب ذکر کرده

مدت اعتبار  کند که در تمام ه بيان ميباشد. اين ماد مي 1316ب قانون بيمه، مصو 26 هآن ماد

نامه را به ديگري منتقل نمايد.  نه در بيمهد وجه معيگذار حق دار ي عمر، بيمه قرارداد بيمه

گر نسبت به اين انتقال، شخص  گر برسد و بيمه انتقال مزبور بايد به امضاي انتقال دهنده و بيمه

رد و اين انتقال ثالث است. مع ذلک جلب رضايت او )نه به عنوان يکي از اطراف عقد( ضرورت دا

 (23)بدون تنفيذ او در حق وي اثر ندارد.

در رابطه با بند سوم ماده  (24)ي برخي حقوقدانان در حقوق ما به دليل اشتباهي که به عقيده

تواند ما في  د له ميهر بند مذکور که به موجب آن متعهقانون مدني صورت پذيرفته، ظا 292

د کند تا تبديل تعه طلب مي ي انتقال کند، بيشتر افادهرمنتقل متعهد را به کسي ديگ  ي الذمه

ي متعهد به ثالث توسط متعهّدله، مصداق انتقال طلب است در حالي که   هزيرا انتقال ما في الذم

ضوع مقنن، چنين امري را تحت عنوان تبديل تعهد ذکر نموده است و اين امر از يک طرف با مو

تضمينات تعهد و از طرف ديگر با موضوع عدم تعلق د الحق سقوط تعهّد سابق و ايجاد تعه

د ايجاد شده در تبديل تعهد، سازگاري ندارد. به همين جهت، برخالف نظر ساقط شده به تعه

گذار ،تأسيس حقوقي انتقال طلب را انشاء  شود پذيرفت که قانون برخي حقوقدانان نمي

است و تبديل تعهد در حقوق ما د اه اين ماده تحت عنوان تبديل تعهزيرا جايگ (25)نموده،

عنواني است که از حقوق بيگانه عاريه گرفته شده و ناگزير بايد در تفسير و توضيح آن بر پايه 
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ي  اي که در قانون مدني ايران درباره به اين ترتيب تنها ماده 1همان مباني عاريتي گام برداشت.

متفاوتي درهم آميخته شده، آن  واگذاري طلب به غير سخن گفته است با ماهيت حقوقي کامالً

گذار شد و  هم به نحوي که يا بايد براي استنباط انتقال طلب از آن، قائل به اشتباه قانون

خواستار اصالح آن گرديد و يا بايد از ظاهر آن دست برداشت و انتقال تعهد را در ارتباط با 

اسباب  نظراز صرف حال، به هر ي تغيير دائن تلقي کرد. ي مذکور، تبديل تعهد به وسيله ماده

حقوق ما  باشد، انتقال ارادي طلب در قهري انتقال طلب که موضوعاً خارج ازعنوان اين مقاله مي

که نام عقدي از عقود  بدون آن گاهي و پذيرد ن صورت مييگاهي در قالب برخي عقود معي

 شود. ن را به خود بگيرد به صورت يک قرارداد بي نام منعقد ميمعيي

مچنين، انتقال طلب با واگذاري اسناد معرف طلب به ديگري امکان پذير است و در برخي ه 

تبديل نوع شرکت  تغيير و هاي تجاري و سهام درشرکت موارد ازطريق نقل وانتقال سهم و

 پردازيم. به بررسي اجمالي موارد مذکور مي که ذيالً يابد تحقق مي

 

 انتقال طلب در قالب عقود معين – 9

 انتقال از طريق عقد بيع – 9 – 9

در قانون  (27)تواند در قالب بيع صورت پذيرد. مصداق بارز انتقال طلب مي (26)در حقوق فرانسه،

اگر اين . ي انتقال طلب در قالب يکي از عقود معين، عقد بيع است مدني ايران، بارزترين نمونه

طلب، وقتي در قالب عقد تواند طلب باشد، انتقال  امر پذيرفته شود که موضوع عقد بيع مي

شود که عالوه بر رعايت شرايط اساسي صحت معامالت و جميع شرايط مربوط  ق ميمذکور محق

قانون مدني، قصد طرفين انتقال طلب، صريح در  340ي  به درستي بيع، اوّالً: مستنداً به مادّه

تواند بدون آنکه بيع محسوب شود بين  معني بيع باشد، در غير اين صورت، انتقال طلب مي

ن باشد. توضيح يو مقدار و جنس و وصف آن معي  ثانياً: مبيع، کلّي في الذمه طرفين تحقّق يابد.

ليک عين به عوض بيع عبارت است از تم»قانون مدني  336ي  اينکه هر چند به موجب مادّه

و در جهت رفع  (26)شهور فقهاي اماميهقانون مذکور، به پيروي از قول م 350ي  ه، امّا ماد«معلوم

، براي مبيع اقسامي بر شمرده که از آن جمله 336ي  در ماده« عين»اشکال مربوط به قيد 

                                                           
تغييهر دانهن در حقهوق    در خصوص تفاوت ها و مقايسه ی شرايط و آثار انتقال طلب و تبديل تعهد بهه اعتبهار   . 2

   :انگليس مراجعه شود به
Chitty on Contracts, N.19-085,p.1201,V.1,Swee& Maxwell,2004-C.F.Padfield, Law 

Made Simple, P.186. 
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که  چنان گويند ي نيز ميکه آن را کل  ي في الذمهرا نام برد. کل«  کلّي في الذمه»توان  مي

مانند گندم  افراد عديده باشدچيزي است که صادق بر  نمايد قانون مدني تعريف مي 351ي مادة

آهن گفته  گندم و آهن که داراي افراد بسياري در خارج است که به هر يک از آنها و

ل که مبيع و ثمن هر دو موج ثالثاً: مصداق بيع دين به دين نباشد. يعني در صورتي (29)شود. مي

قها، مشمول اع فشود که بنابر اجم دار باشند، بيع مذکور کالي به کالي محسوب مي و مدت

چه الزم به ذکر است اگر (30)شده و در نتيجه باطل خواهد بود.« يناليباع الدين بالد»حديث 

بعضي از نويسندگان حقوق مدني، سکوت قانون مدني ايران در مورد بطالن بيع کالي به کالي 

قراردادها، ت قانون مدني و اصل صح 10ي  همقام بيان حکم و با توجّه به مادرا، آن هم در 

امّا چون به موجب اصل  (31)دانند، دليلي بر عدم بطالن چنين بيعي در قانون مدني ايران مي

اساس موازين  ي قوانين و مقرّرات بايد بر چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، کليه

بر اين  (32)رسد بيع کالي به کالي قانوناً نيز محکوم به بطالن باشد. باشند، به نظر مي اسالمي

دار باشد، چنين انتقالي باطل  تتقال طلب تحت عنوان بيع، ثمن، مدچه در ان اساس چنان

که مبيع يا ثمن  خواهد بود مگر آنکه با پيروي از نظري که حرمت بيع دين به دين را در صورتي

 گاه ثمن به سبب بيع ديندهد، گفته شود که هر به سبب بيع دين شوند مورد ترديد قرار مي

اشد. با توجه به شود، انتقال طلب در قالب عقد بيع، باطل نخواهد بود. رابعاً: معامله ربوي نب

حرمت ربا در شرع اسالم، اگر يه قوانين و مقررات با موازين اسالمي و نظر به ضرورت انطباق کل

 گونه زيادتي در هر يک ق موضوع طلب، مکيل و موزون باشد و ثمن آن از جنس مبيع، هرمتعل

 از عوضين به ربوي شدن بيع و در نتيجه بطالن آن منجر خواهد شد.

قانون مدني که به موجب آن، انتقال طلب در قالب عقد  350  هالزم به ذکر است عالوه بر ماد

بات ديگري نيز، صحبت از گذار ايران در مصو رسد قانون به نظر مي 1،بيني گرديده بيع پيش

راق سيس بورس اؤ  قانون تا 22ي  توان به مادّه از آن جمله ميفروش طلب را به ميان آورده که 

ي فروش  درباره 1347ب سال قانون اصالحات ارضي مصو 5ي  و ماده 1345بهادار مصوب سال 

                                                           
. الزم به ذکر است که مبيع دردوفرض متفاوت ممكن است کلی فی الذمه باشدوتنهادر يک صورت به آن اصطالحا بيع دين 2

بيع سلف که تا قبل از  مانند طلب(می گويند.توضيح اينكه گاه به نفس عقد،مال کلی فی الذمه ايجادومنتقل می گردد)فروش 

مانند زنی که تعدادی  گاه قبل از عقد،يک مال کلی يا طلب موجود است و باعقد منتقل می گردد. عقد طلبی وجود نداشته و

انتقال طلب يا بيع  د آن را به عنوان مبيع قرار داده وبه ديگری منتقل کند.سكه بابت مهر از همسر خود طلبكار است و بخواه

ضمنا در بيع ممكن است طلب به عنوان ثمن قرار گيرد و هر جند باز مصداق انتقال  دين اصطالحی ناظر به قسم اخير است.

  طلب است اما عنوان بيع دين يا فروش طلب به آن گفته نمی شود.
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ن طلبي هستند و ودي خود فاقد ارزش بوده اما متضمقبوض اقساطي يا اوراق بهادار )که به خ

 معرّف آن هستند( اشاره نمود. مراد از فروش آنها، واگذاري طلبي است که

 

 عقد حواله – 9 – 2

در صورتي که حواله بر مديون باشد  (33)ت حقوقي حواله چنين گفته شده که:در تحليل ماهي

ب از انتقال طلب و انتقال دين مديون باشد(، حواله عقدي است مرک)يعني محال عليه به محيل 

منتقل محال عليه   ي هحيل است و به ذمي م ذمّهبه دو اعتبار مختلف. يعني از نظر ديني که بر 

باشد و از نظر طلبي که محيل از محالٌ عليه دارد و او را به  شود، حواله، انتقال دين مي مي

ه، قبول محال عليه ت. بدين جهت بعضي از فقهاي اماميدهد، انتقال طلب اس محتال حواله مي

)حواله  حالتي که محال عليه مديون به محيل نباشد امّا در (34)اند. را در اين صورت الزم ندانسته

ي محيل به محال  ههم انتقال دين از ذم اي فقط داراي يک جنبه و آن بر بريء ( چنين حواله

رسد به همين جهت است که  آيد و به نظر مي باشد که به درخواست محيل به عمل مي عليه مي

 « س از قبولي در حکم ضامن است.محال عليه پ»دارد:  ق. م. اشعار مي 727ي  همادّ

انتقال دين  مبتني بر عقد حواله را ت قاطع آنان،آيدکه اکثري از تعاريف فقها ازحواله چنين برمي

 (35)شمارند. اقسام ضمان به معناي عام مي از را آن و دانند مي

 

 عقد معاوضه – 9 – 8

قانون مدني  464ي  هبراساس ماد (36)ي طلب مطرح شده است. در حقوق فرانسه بحث معاوضه

دهد به عوض مال ديگر  معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين مالي مي»ايران: 

«. اينکه يکي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد  کند، بدون مالحظه که از طرف ديگر اخذ مي

تواند دين يا  وضين ميي مذکور، هر يک از ع هبا توجّه به درج لفظ مال در ماد به اين ترتيب

از  اعمگويند طلب باشد، زيرا مال ،مفهومي است  د ميي مثبت تعه که با توجه به جنبه چنان

عين و دين و منفعت. بنابراين هرگاه در عقود معاوضه، يکي از عوضين يا هر دوي آنها، دين يا 

که چون در عقد ينبه تعبيري طلب باشد، قالب انتقال طلب، عقد معاوضه خواهد بود، نهايت ا

ي اينکه مبيع و ثمن باشند، در مقابل يکديگر قرار  ض، بدون مالحظهمعاوضه، عوض و معو

 قانون مدني ايران(. 465باشد )ماده ي  ي بيع در مورد آنها جاري نمي گيرند، احکام خاصّه مي

تحت  هاي مربوط به انتقال طلب بدين لحاظ در انتقال طلب از طريق عقد معاوضه، محدوديت

جنس و مکيل يا موزون  عنوان عقد بيع وجود ندارد، ليکن در هر حال، چنانچه عوضين هم
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ض نبايد ي عوض يا معو گونه زيادتي در ناحيه باشند براي جلوگيري از ربوي شدن معاوضه، هيچ

 وجود داشته باشد.

 

 عقد صلح – 9 – 4

ي معامالت  تواند با داشتن نتيجه قانون مدني ايران، تنها عقدي که مي 756ي  همطابق با ماد

ي آن معامالت  هاحکام خاصگوناگون، در مقام چنين معامالتي واقع شود، بدون اينکه شرايط و 

ي طلب، آن را  گيرنده دهنده و انتقال در آن جاري باشد، عقد صلح است. بنابراين، چنانچه انتقال

انتقال طلب در قالب عقد  ن حالتيتوان گفت در چني به قصد صلح مورد انتقال قرار دهند، مي

تواند، طلب خود را هم به شخص مديون  ق شده است. بر مبناي عقد صلح، دائن ميصلح محق

گاه به ثالثي صلح گردد، منتقل اليه با اين تفاوت که هر (37)صلح نمايد و هم به غير مديون،

ماند،  مشغول باقي ميي مديون همچنان  هگردد و ذم ي آن جانشين مصالح مي طلب در مطالبه

و نهايتاً اسقاط دين   هي آن مالکيت ما في الذم ديون صلح گردد، نتيجهامّا اگر طلب به شخص م

قانون مدني، صلح طلب به صورت  757ي  هه ذکر است با عنايت به مفادّ مادخواهد بود. الزم ب

 بالعوض نيز جايز است.

 

 عقد هبه – 9 – 1

قانون مدني، انتقال طلب را بر مبناي آن مطرح ساخته، عقد هبه ني که از جمله عقود معيي

قانون مدني، بخشش طلب به مديون را عليرغم  606ي   باشد. در اين رابطه، مادّه مي

 1ي نموده است.يقاع بودن آن وجود دارد، عقد تلقکه در فقه در خصوص عقد يا ا (36)اختالفاتي

«. ائن، طلب خود را به مديون ببخشد، حق رجوع نداردگاه دهر»است: ي مزبور مقرر نموده  هماد

ي مديون دارد به او هبه کند، در صورتي  ي و عهده هچه دائن، حقي را که بر ذم بنابراين چنان

ي حائز  طلب در قالب عقد هبه انتقال خواهد يافت که متّهب آن را مورد قبول قرار دهد. نکته

ي عين، نيازي به قبض مورد هبه وجود  ي دين به مديون، بر خالف هبه اهميت اينکه در هبه

ي مديون  ست و چون ديني در ذمه است و ذمهندارد، چه آنکه در اين حالت، قبض ،اعتباري ا

ي طلب به مديون  ف خود اوست، به قبض نيازي ندارد. آنچه گفته شد، در خصوص هبهدر تصر

ض نيز صورت پذيرد و بر تواند به صورت معو قانون مدني مي 601ي  هباشد که به موجب ماد مي

                                                           
گاه های اساتيد حقوق مدنی ايران در مورد هبه ی طلهب رجهوع شهودبه: امهامی، سهيد حسهن،       در رابطه با ديد. 2

 . 216شهيدی، همان، ص -764، ص 2811، چاپ نوزدهم، انتشارات اسالميه، 1حقوق مدنی، ج
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باشد. امّا در خصوص  ع ميي عين که در شرايطي قابل رجوع است، غير قابل رجو خالف هبه

ه به اينکه قانون مدني ايران به پيروي از قول مشهور ي طلب به شخص غير مديون، با توج هبه

دائن نمي تواند طلب خود را تحت عنوان  (39)داند فقهاي امامّيه، قبض را شرط صحت هبه مي

توان به قبض  نمي هبه به شخص غير مديون واگذار کند و علت اين امر نيز آن است که طلب را

گردد که  در حقوق ايران، انتقال طلب صرفاً در صورتي هبه محسوب مي ديگري داد. بنابراين،

طلب به شخص مديون واگذار گردد و انتقال بالعوض آن به شخص غير مديون را بايد در 

قانون مدني جستجو  10ي  هاي حقوقي ديگر، از جمله قراردادهاي خصوصي موضوع ماده قالب

 مود.ن

 

 عقد قرض – 9 – 8

عالوه بر هبه، از ديگر عقودي که به جهت لزوم قبض  در فقه اماميه، از نظر برخي از فقها،

گونه که پيش  چه همان (40)توان طلب را موضوع آن قرار داد، عقد قرض است، موضوع عقد، نمي

دين به شخص مديون ي  از اين اشاره شد، طلب از قابليت قبض برخوردار نبوده و در مورد هبه

شود نه واقعي. به همين لحاظ، فقهاي اماميه، قرض  هم، قبض موضوع عقد، اعتباري تلقّي مي

اي  ا نويسندگان قانون مدني در تعريف قبض به لزوم قبض اشارهامّ (41)اند. طلب را باطل دانسته

لذا ؛ بودن قراردادها استچون از استقراء در مجموع قواعد قراردادها، اصل بر رضايي  اند و نکرده

قانون  646ي  هاز طرفي، چون با توجه به ماد ؛ي عقود رضايي قرار داد بايد عقد قرض را در زمره

مدني، قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين، مقدار معيني از مال خود را به طرف 

ل طلب در قالب عقد رسد که قانون مدني ايران، انتقا چنين به نظر مي (42)کند ديگر تمليک مي

ي تمليک مال به موجب  ي مذکور، درباره قرض را نيز به رسميت شناخته باشد، زيرا در ماده

است از عين و دين و منفعت  مال، اعم که گفته شد ميان آمده و همانطوري عقد قرض سخن به

مال، جاي  ميوم الرد، با توجه به مفهوم عا مثل يا قيمت تمليک آن به موجب عقد در ازاء ردو 

ويژه آنکه برخي  گذارد. به ي مذکورباقي نمي هقابليت انتقال طلب به استناد مادترديدي در مورد 

اند و  ي عقد قرض صحه گذاشته ت انتقال طلب به وسيلهبر قابلي (43)از اساتيد حقوق مدني ايران

مدني، آن قانون  10 ي ي مذکور، ناظر بر چنين امري نباشد، به استناد مادّه که ماده بر فرض آن

باع قائم مقام قانوني آنها الزم االتاند که نسبت به طرفين و  ي نمودهرا قرارداد مستقلّي تلق
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قانون مدني ايران، عليرغم  646ي  هتغيير ماندن ماد در عين حال بايد گفت بال 1باشد. مي

رو با عنايت  از اينبخشد.  اصطالحات قانون مدني در سال هاي اخير نيز نظر مذکور را قوت مي

ي قوانين و مقررات با موازين اسالمي بر مبناي اصل چهارم قانون  يهبه ضرورت انطباق کل

که وضعيت قرض دادن طلب در آن روشن گردد ضروري  ي مذکور به نحوي اساسي، اصالح مادهّ

 رسد. به نظر مي

 

 وصيت – 9 – 7

قانون مدني، به  626مستفاد از مادّه  (44)تواند در قالب وصيت باشد در حقوق فرانسه انتقال مي

تواند راجع به  و بر همين مبنا، وصيت مي (45)تواند مورد وصيت قرار گيرد طور کلي مال مي

 (46)انتفاع، ين حقوق مالي نظيرحق ارتفاق، حقهمچن (47)که موصي از ديگري دارد (46)طلبي

وانگهي، با استناد به  تمليکي باشد.قالب وصاياي  در حقوق مالي ديگر بسياري از تحجير و حق

وصيت به اعيان و وصيت به  (49)قانون مدني، امکان وصيت طلب به مديون، 626ي  ماده

 در قالب وصاياي عهدي، اساساً با مانع ورادعي مواجه نيست.  نيز (50)مضاربه

 

 انتقال طلب در قالب يک عقد بي نام – 2

هاي ناشي از انتخاب قالب يک عقد  بدون آنکه محدوديتغالباً انتقال دهنده و انتقال گيرنده، 

هايي، بدون انتخاب عنوان براي  تنند يا براي فرار از چنين محدودين را برخود هموار کيمعي

پذيرد، ما بين خود، نسبت به انتقال طلب، تراضي  عقدي که انتقال بر مبناي آن صورت مي

فاً بر مبناي يک قرارداد خصوصي به شخص کنند. در اين صورت، طلب دائن از مديون، صر مي

شود. قراردادي که در واقع از نوع عقود نامعين است و به منظور انتقال ما  ثالث منتقل مي

و  10 دد و بر اساس موادگر اليه آن منعقد مي ديني و منتقل ي مديون، بين صاحب حق  الذمه في

حراز نگردد و يا فسادش معلوم نشود از قانون مدني، مادام که مخالفت صريح آن با قانون ا 223

 نفوذ و صحت برخوردار است.

                                                           
 بههرای ديههن نخههر مخههالف رجههوع شههود بههه: بروجههردی عبههده، محمههد، حقههوق مههدنی،چاپ اول، ،انتشههارات . 2

وزارت دادگسهتری،   یحقهوق  ی جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقاله ی عقد قرض، مجلهه  -141،ص 2811مجد،

 .11-18، ص 12اسفند 
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در هر حال جهت وقوع انتقال طلب بايد ميان دائن قبلي )انتقال دهنده( و دائن جديد )انتقال 

موده و طلبکار جديد بايد گيرنده( در اين مورد تراضي باشد. طلبکار قبلي بايد انتقال را انشاء ن

انتقال  ض است،کند. حتي زماني که انتقال، غير معو انتقال عوض را انشا ل را بپذيرد واين تحو

توان بدون رضايت او  اين جابجايي سهيم باشد، زيرا هيچ کس را نمي گيرنده نيز بايد در انشا

جز با خواست و  -هر چند به سود صاحب آن باشد -صاحب حق کرد و تغيير در هر دارايي

 يقاع را در اين زمينه بايد امري استثنايي شمرد.رضاي او امکان ندارد و نفوذ ا

 

 ف آنانتقال طلب با واگذاري اسناد معر – 8

« اسناد قابل معامله»ف طلب است که به ي قسمتي از اسناد معر ذاري، ويژهقابليت انتقال يا واگ

ي موضوعي يافته و نسبت به وجه يا  اند. چنين اسنادي در حقوق تجارت، جنبه موسوم شده

و با گردش خود،گردش طلب يا مال منعکس در اند.  ت پيدا کردهدر خود موضوعيکاالي مندرج 

ي چنين اسنادي، اسناد تجارتي هستند  بارزترين نمونه (51)منزوي ساخته است، آنها را متروك و

 (52)گردد. رعايت نمي آنها تشريفات حقوق مدني در که به آساني قابل انتقال بوده و

دي که اسناد قابل معامله به طور کلي و اسناد تجاري هاي متعد نظر از ويژگي در هر حال، صرف

سازد، اين دو  انتقال طلب مدني متمايز مي به مفهوم اخص دارا هستند که آنها را کامالً از

آنها را  (53)اند، د نقديي يک تعه نماينده اند و نويسي خصيصه که اسناد تجاري، جملگي قابل ظهر

سازد که واگذاري و نقل و انتقال آنها به عنوان مصداق و  تا جايي به انتقال طلب مربوط مي

واگذاري و  مذکور را با توجه به شکل خاص گردد. اسناد شکل خاصي از انتقال طلب مطرح مي

نقل و انتقال هر يک، به سه دسته تقسيم نموده اند. يکي، اسنادي که از طريق ظهرنويسي 

گردند و به حواله  شوند که چون چنين اسنادي اغلب به نام شخص معيني صادر مي منتقل مي

معروف  1«اسناد به حواله کرد»کرد يا به دستور او در سر رسيدي معين قابل تأديه هستند، به 

اختالف  ترين اسنادي که در امکان صدور آنها به صورت اسناد به حواله کرد باشند. معروف مي

نظري وجود ندارد و طلب مندرج در آنها وجه نقد است که از طريق ظهرنويسي به شخص ثالثي 

 يابد عبارتند از: برات، سفته و چک. انتقال مي

ناميده  2«در وجه حامل»گردد و اسناد  شخص معيني در آنها درج نميديگر، اسنادي که نام 

پذيرد. از  صورت مي شوند که انتقال طلب مندرج در آنها با تسليم و قبض و اقباض سند مي

                                                           
1 . Titres á ordre. 

2 . Titres au Porteur 
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نام  توان به سفته، چک، سهام بي توانند در وجه حامل صادر شوند مي مهمترين اسنادي که مي

قانون اصطالح قسمتي از قانون تجارت مصوّب سال اليحه  39ي  ها )موضوع ماده شرکت

 نام اشاره کرد. بي  ( و اوراق قرضه1347

موسوم هستند که نقل و انتقال آنها با ثبت  1ي سوم به اسناد با نام يا اسناد اسمي باالخره دسته

وع ي با نام، معروف ترين ن ها و اوراق قرضه شود. سهام با نام شرکت در دفاتر مخصوص انجام مي

اسناد با نام هستند که بر خالف اسناد در وجه حامل يا اسناد به حواله کرد، انتقال و واگذاري 

پذيرد، بلکه با ثبت در دفاتر مخصوصي  آنها، از طريق ظهرنويسي يا قبض و اقباض صورت نمي

 شود. انجام مي

ري اسناد واگذا الزم به ذکر است ازجمله بارزترين مصاديق پذيرش انتقال ارادي طلب از طريق

اد و اوراق تجاري )خريد دين( ي تنزيل اسن نامه توان به آئين مي معرف آن درقوانين داخلي

که نهاد  بانک مرکزي جمهوري اسالمي اشاره کرد اعتبار شوراي پول و 26/6/1361ب مصو

 به منظورتوانند  ها مي بانک آن، که مطابق با مفاد (54)مشابه آن در حقوق فرانسه نيز وجود دارد

)سفته  اوراق تجاري اسناد و خدماتي، بازرگاني و هاي توليدي و ايجاد تسهيالت الزم جهت واحد

 مشروط بر هاي بانک مرکزي، نامه طبق ضوابط و آئين ها را متعلق به اين قبيل واحد برات( و

 د بازرگاني،ها با تنزيل اسنا بانک رسيد آنها از يک سال تجاوز ننمايد تنزيل نمايند. اينکه سر

حاکي از ميزان دين متعهد  برات نوشته شده و مبلغي کمتر از مبلغ اسمي که در متن سفته و

 (55)پردازند. ي اسناد مي است به واگذارنده

تواند به  اصوالً مي موسوم به خريد دين گرديده و )بانک(، نامه که به اعتبار خريدار مفادّ اين آئين

با حفظ اعتبار  فروش طلب نيز تلقي گردد )فروشنده طلب(، تجاريي سند  اعتبار واگذارنده

 4/6/1365 خود در دستور العمل اجرائي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين مصوب

 (56)اعتبار بانک مرکزي منعکس گرديده است. شوراي پول و

 

 ساير مصاديق – 4

 : قرارداد كار 4 – 9

فرانسه است،  1926ژوئيه  16ن ن قانواندك تفاوتي متضم ايران که باقانون کار  12  ي هماد

هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر »دارد:  ر ميمقر

ها  ي ديگر، ملي شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اين شکل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسّسه

                                                           
1 . Titre Nominatifs 

Archive of SID

www.SID.ir



 بررسی تطبيقی نهاد انتقال ارادی طلب

 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

 

 

 

 

 

140 

ت
دانشنامه حقوق و سياس

 

شماره 
21

، پاييز و زمستان 
2811

 

 

باشد و کارفرماي  ر نميردادشان قطعيت يافته است موثقرا ي قراردادي کارگراني که در رابطه

 «جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.

اعم   در خصوص اين ماده بايد گفت که تغيير حقوقي در وضعيت مالکيت کارگاه، هر نوع انتقال،

، تغيير ديگر عبارت د. بهگير ض را در بر ميعو، معوض يا غير ماز قهري يا قراردادي، جزئي يا کلي

قانون کار ايران و  12ي  هکه حکم مندرج در ماد چنان ع کرد، همحقوقي را بايد تفسير موس

که کارفرماي جديد، قائم مقام  فرانسه( مبني بر اين 1926قوانين مشابه خارجي )از جمله قانون 

باشد. به عنوان مثال در تواند داراي مصاديق فراواني  حقوق و تعهدات کارفرماي سابق است، مي

که در  (57)کند برخي از موارد، کارفرماي اول به سبب مشکالت مالي، کارگاه خود را واگذار مي

قانون کار، کارفرماي جديد، قائم مقام کارفرماي سابق بوده و همان  12هر حال مطابق ماده 

  حقوق و تعهدات را در برابر کارگران داراست.

 

 هاي تجارتي سهم الشركه و سهام در شركت : نقل و انتقال 4 – 2

هاي تجارتي را  مختلفي، شرايط و ضوابط انتقال سهم در شرکت قانون تجارت در ضمن مواد

هاي تجارتي حسب مورد در  که نقل و انتقال سهام بي نام يا با نام شرکت بيان کرده است، چنان

تبيين گرديده  1347ب مصواصالحي قسمتي از قانون تجارت ي  اليحه 40و  39 ضمن مواد

است. بدين توضيح که نقل و انتقال سهام بي نام را با قبض و اقباض آن ممکن دانسته و 

انتقال  همچنين انتقال سهام با نام را موکول به ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت نموده است.

قانون  103 و 102 ز با عنايت به مفادّ موادي شرکاي شرکت با مسؤليت محدود ني الشرکه سهم

اي از شرکاء که الاقل سه چهارم سرمايه  هجارت موکول به دو امر گرديده: اول اينکه رضايت عدت

متعلق به آنها بوده و اکثريت عددي نيز داشته باشند جلب گردد و دوم اينکه انتقال با اطالع 

 و تجارتي برخي از اساتيد حقوق  يدهشرکاء به موجب سند رسمي صورت پذيرد. اگرچه به عق

الشرکه، بين شرکاء محتاج  انتقال سهم الذکر مخصوص انتقال به غير بوده و رعايت مقررات قبل

ا اکثر نويسندگان حقوقي معتقدند که در هر حال امّ (56)به تشريفات مذکور نبوده و آزاد است،

به  (59)قانون تجارت ضروري است. 102  ماده الشرکه، رضايت شرکاء مطابق با براي انتقال سهم

هاي تضامني، مختلط  الشرکه شرکت گذار شرايط مختلفي را در انتقال سهم طريق مشابه، قانون

شود  بيني نموده که به جهت رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري مي سهامي پيش سهامي و غير

ن از تمام مطالبي که در اين خصوص وجود دارد اينکه حصول چنين نقل و ا قدر متيقامّ

اليه به همراه داشته و اوست که بايد  دات شريک را به منتقلالتي، قطعاً انتقال حقوق و تعهقاانت
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الشرکه، مفهومي  گوي ديون و تعهدات شرکت باشد و انتقال سهم در برابر اشخاص ثالث جواب

 تواند داشته باشد. جز اين نمي

 

 : تبديل و تغيير نوع شركت هاي تجارتي 4 – 8

بيني  هاي ديگر در قانون تجارت ايران پيش هاي سهامي به شرکت شرکتاگر چه تغيير نوع 

بيني  اي که در قانون تجارت، تبديل نوعي شرکت را به شرکت ديگر پيش هنشده است و تنها ماد

امّا با در است که تبديل شرکت تضامني را به شرکت سهامي تجويز نموده،  135ي  کرده، ماده

جارت که فقط تغيير تابعيت و افزايش تعهدات صاحبان سهام را قانون ت نظر گرفتن مفاد مواد

توان نتيجه گرفت که چون تبديل شرکت سهامي منع نشده است، تبديل  سازد، مي ممنوع مي

العاده جائز است، زيرا در اين  آن به شرکت با مسؤليت محدود با تصويب مجمع عمومي فوق

ي درمورد تبديل شرکت سهامي به شرکت شود ول صورت به تعهدات شرکاء چيزي اضافه نمي

ن افزايش تعهدات صاحبان سهام است، تضامني يا نسبي، با توجه به اين که اين تبديل متضم

 (60)باشد. ي صاحبان سهام الزم مي يهرضايت کل

پر واضح است که تبديل شرکت موجود و تغيير آن به شکل و قالبي ديگر با حقوق و وظايف و 

شرکت سابق را به شرکت جديد  قالب پيشين، انتقال حقوق و تعهدات مقرراتي متمايز از

 سيس به همراه دارد و اين شرکت در برابر اشخاص ثالث وساير افراد ذي نفع ضامن است.التأ

سيس شرکت ي تأ وسيلهها با يکديگر است که يا به  ي ديگر، اختالط و ادغام شرکت لهٔ  مسا

ي انحالل يک يا چند شرکت و واگذاري امور  يا به وسيلهگيرد و  واحدي از چند شرکت انجام مي

ها از  ي شرکت يهرد. در اين صورت، شخصيت حقوقي کلآنها به يک شرکت ديگر صورت مي پذي

دات و تعه ها آيد که تمام اموال و دارائي رود و شخصيت حقوقي جديدي به وجود مي بين مي

کند و قائم مقام آنها  حساب خود قبول ميهاي منحل شده و يا در هم ادغام شده را به  شرکت

عنوان مثال، مجامع  نحوي که پاسخگوي همه اقالم منفي )ديون( آنها خواهد بود. به هگردد، ب مي

ي اجرائي قانون بخش تعاوني  نامه توانند طبق آئين هاي تعاوني مي ي شرکت العاده عمومي فوق

 (61)اوني را با يکديگر تصويب نمايند.هاي تع اسالمي ايران، ادغام شرکت  اقتصاد جمهوري

 

 گيري نتيجه

 يت طرفين تعهد، رسد که امکان انتقال ارادي تعهد و اساساً تصور جدايي آن از شخص به نظر مي
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که پذيرش  هم در فقه اماميه و هم در فقه مذاهب اربعه از ابتداء مطرح بوده است، چنان

باشد. بر همين مبنا، انتقال ارادي طلب  امر ميد اين اي حقوقي مانند ضمان و حواله موينهاده

ي آن به مديون، از ديرباز در فقه اماميه مورد قبول  به صورت غير معوّض، در چهار چوب هبه

قانون مدني ايران را بايد بازتاب چنين ديدگاهي دانست. امّا در ارتباط  606ي  واقع شده و مادّه

ال يباع الدّين »ر مفهوم مخالف حديث نبوي با انتقال معوّض طلب نيز، فقهاي شيعي با تکيه ب

 اند. صحت بيع دين گرديده  کتب فقهي، قائل بر اکثرو با درج شرايطي، در « بالدّين

بر خالف حقوق فرانسه که مقنّن ضمن پذيرش تأسيس حقوقي انتقال ارادي طلب، احکام و 

نموده، در حقوق ايران، قانون مدني فرانسه تبيين  1995الي  1669ضوابط آن را در ضمن مواد 

پراکنده و متون مختلف قانوني  تقال طلب را ناگزير بايد از موادسير تکاملي و موقعيت کنوني ان

که صراحتاً از  1313 مصوّب قانون اعسار 36ي   مادهّ مفادّ از نظر که صرف چنان جستجو کرد،

قالب موارد ذيل  لب درانتقال ارادي ط رسد مي به نظر حال حاضر انتقال طلب سخن گفته، در

 باشد. ق ميقابل تحق

 ن از قبيل بيع، هبه و...از طريق عقود معيي – الف

 .قانون مدني( 10ن بر مبناي اصل آزادي قراردادي )موضوع مادّه ي از طريق عقود نامعيي – ب

 از طريق واگذاري اسناد معرّف طلب. – ج

 سهام و رکه والش انتقال سهم قانون کار، نقل و 12  قبيل تغييرات موضوع ماده ساير طرق از – د

 هاي تجاري. تبديل نوع شرکت همچنين تغيير و

عليرغم امکان انجام انتقال ارادي طلب در قالب عناوين متعدّد، طلب،  در پايان بايد گفت،

هايي، انتقال  گذاران برخي کشورهاي خارجي مانند مصر با پشت سر گذاشتن فراز و نشيب قانون

را تحت عنوان عقد يا قرارداد انتقال طلب به رسميت شناخته و نسبت به تدوين و وضع طلب 

اند که ضرورت اين امر در حقوق  اي در ارتباط با اين نهاد حقوقي خاص، اقدام نموده قوانين ويژه

 شود. کشور ما نيز با توجه به فوايد ارزشمند اين تأسيس حقوقي به صورت جدّي احساس مي
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 .42، ص1جلد، چاپ هشتم ،1361انتشار با همکاري بهمن برنا، 

چاپ ، 1365انتشارات گنج دانش، «ترمينولوژي حقوق»جعفري لنگرودي، محمدجعفر .32

چاپ ، 1366،مجد،«9،عقود معين8حقوق مدني» شهيدي، مهدي -121و120ص شانزدهم،

انتشارات  «فرهنگ لغات واصطالحات فقهي»حمدحسيني،سيد م - 36هفتم، ص

، انتشارات دانشگاه  «مبادي فقه واصول» فيض،عليرضا -409ص اول، ،چاپ1362سروش،

 .366و299ص ،، چاپ هجدهم1365تهران،

،  2چاپ نوزدهم، ج ،1362، انتشارات اسالميه، «قوق مدنيح» امامي، سيد حسن .33

 . 364ص

 .63، صهمانشهيدي،  .34

شرکت انتشار با همکاري « حقوق مدني،عقوداذني ووثيقه هاي دين» کاتوزيان، ناصر. 35

 .402چاپ سوم، ،ص ،1376بهمن برنا،
36.http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/glossaire-S.html: Le swap est un 

échange de créance de devises différentes, à des termes différents, à un taux d'intére. 

انتشارات جامعه ي مدرّسين حوزه ي « تحرير الوسيله»الموسوي الخميني،روح اهلل  .37

 .516، ص 1، چاپ دوّم، ج 1406ي قم،  علميّه

،انتشارات جامعة مدرسين حوزة علمية « تحرير الوسيله»الموسوي الخميني،روح اهلل  .36

 .50ص ، 2ج ،چاپ دوم ،1406قم،

 .465امامي ، همان ، ص .39

جلد  شهيد ثاني، الرّوضه البهيّه في شرح اللّمعه الدّمشقيه ، -125شهيد اوّل، همان، ص  .40

    .15-16ص ،  دارالعلم االسالميکتاب الدّين، سه، 
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دانشنامه حقوق و سياس

 

شماره 
21

، پاييز و زمستان 
2811

 

 

،  4 ي ، نشريه ي شماره«عقد قرض ي مقاله»زارعي، فاطمه،  -274امامي، همان، ص  .41

 .36ص  ،56شهيد بهشتي، خرداد  دانشکده ي حقوق دانشگاه

انتشارات جامعة مدرسين حوزة علمية  «تحرير الوسيله»الموسوي الخميني،روح اهلل  .42

 .599 ص ،1، چاپ دوم، ج 1406قم،

شرکت  «(9ي عقود معين ) حقوق مدني، دوره»ناصرکاتوزيان، -273، ص همانامامي،  .43

 .610و   611، چاپ هشتم، ص 1361همکاري بهمن برنا، باانتشار
44. StarckوBoris(1972)  » Droit Civil: Obligations«. Librairie Techniqes, , 1

é
 éd, 

p.697. 

 .100و95چاپ نوزدهم، جلدسوم ،ص، 1366اسالميه،« حقوق مدني» امامي،سيدحسن .45

 .17لهٔ  مسا ،.65، صپيشينالموسوي الخميني،روح اهلل ، .46

، چاپ دوم، 1369کانون وکالي مرکز،  «وصيت در حقوق مدني ايران»اتوزيان،ناصرک .47

 .156-157ص

، «جامع المقاصد» کرکي،علي بن حسين -2ي  ، مسأله76، ص همانالموسوي الخميني،  .46

مختلف » حلّي عالمّه ي  -116ص ،9ج ،چاپ دوم ،1415موسّسه ي آل البيت الحياء التراث، 

 -76له ٔ  مسا، 294،ص6، چاپ دوم، ج1423انتشارات دفتر تبليغات حوزة علميه قم، « الشّيعه

 1416ي آل البيت )ع( الحياء التراث، جمادي االولي ، مؤسّسه«وسائل الشّيعه» شيخ حرّعاملي

 .156، ص همانکاتوزيان، ناصر،  -216،  باب دوم، حديث اول، ، ص 19جلد  ،چاپ سوم ،ه.ق

و  151، 146ص ،، چاپ دوم 1364گنج دانش ،  «وصيت»جعفري لنگرودي، محمدجعفر .49

152. 

ي  انتشارات جامعه ي مدرسين حوزه «تحرير الوسيله»الموسوي الخميني،روح اهلل  .50

ي آل  مؤسسه «الشيعه وسائل»حرّعاملي شيخ  -556، ص  1، چاپ دوم، ج 1406ي قم، علميه

 حلّيي  هعلّام -15، ص 19جلد  ،چاپ سوم .،ه.ق 1416البيت )ع( الحياء التراث، جمادي االولي

چاپ اول، الفصل السّادس في المضاربه،  ،1411انتشارات وزارت ارشاد، «تبصره المتعلمين»

ص  چاپ چهارم، ،1402انتشارات مهر ، «االحکام زبده» الموسوي الخميني، روح اهلل -109ص

 ةاللمع» شهيد اول -165، ص 1402انتشارات مهر ، «چهارم چاپ ةاللمع»شهيد اول -165

 .145ص ،بهکتاب المضار، چاپ اول ،1410، موسّسه ي فقه الشّيعه ،«الدمشقيه

 .26ص ،،چاپ اول1360، شرکت انتشار، «اسناد، حقوق بازرگاني» محمد صقري، .51

 .16 ص،3ج ،، چاپ دوم1365نشر ميزان،  « حقوق تجارت» محمود عرفاني، .52
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 .7 ص،، چاپ پنجم 1379سمت ،« حقوق تجارت،اسناد تجاري» ربيعا اسکيني، .53
54. http://www.netpme.fr/banque-entreprise/69-escompte.html: L'escompte est une 

opération qui consiste pour une banque à racheter à une entreprise les effets de 

commerce (billets à ordre et traites) dont elle est porteuse (bénéficiaire final) avant 

l'échéance et ce moyennant le paiement d'agios, le cédant (le bénéficiaire du crédit) 

restant garant du paiement. 

ي عالي بانکداري ايران، چاپ  مؤسسه «1بانکداري داخلي »بهمند، محمدو بهمني،محمود .55

 .416-417چهاردهم،ص 

وامور  ي بخشنامه هاي مديريت نظارت مجموعه»پژوهشکده پولي وبانکي بانک مرکزي .56

 .22-23جلد دوم، ص ،، چاپ اول 1367 «هاي بانک مركزي  بانک

، «و كارفرمايي مقاله ي تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري »عراقي، عزت ا... ، .57

 .26ي  شماره ،1371ي حقوق، آذرماه  ي دانشکده نشريه

 .264، ص  2، چاپ دهم، ج  1366دادگستر، «حقوق تجارت» ستوده ي تهراني، حسن .56

 .111، چاپ دهم، ص 1362گنج دانش، « حقوق تجارت» کاتبي، حسينقلي .59

 .245، ص پبشبن ، ستوده ي تهراني، حسن .60

 .156، ص پيشينعرفاني، محمود،  .61
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