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  چكيده
تحقق نهاد انتقال حقوق ديني برخالف نهاد انتقال قرارداد نيازمند كسب رضايت متعهد نبوده و     

 غيرارادي قابل انتقال به صورت به ارادي، خواه صورت بهحقوق متعلق به اشخاص خواه 
 توافق بر منع انتقال يا شخصي بودنمانند  مگر آنكه خالف آن بنابر دليل قطعي ،استديگري 

، اصول المللي بيناصول قراردادهاي تجاري (المللي مورد مطالعه  در اسناد بين. آن مسلم گردد
 شناساييصرفاً انتقال ارادي حقوق ) حقوق قراردادهاي اروپا و طرح چارچوب مشترك مرجع

.  استنشده آن تحليل و بررسي غيرارادي و برخالف حقوق ايران و انگليس، انتقال شده
ه به تمايز انتقال كلي حقوق از انتقال جزئي آن بايد بر اين باور بود كه در همچنين با توج

آنكه  تواند بي حقوق پولي برخالف حقوق غيرپولي اصل بر انتقال جزئي آن است و شخص مي
 حال آنكه در ،كند به ديگري منتقل آن را صرفاً بخشي از ،كل حقوق خويش را واگذار كند

واگذاري   مگر آنكه آن حق قابل تجزيه بوده و،انتقال جزئي استحقوق غيرپولي، اصل بر عدم 
  . غيرمتعارف متعهد نگرددآن سبب افزايش هزينة

 
 واژگان كليدي

  .، انتقال گيرنده، واگذاري جزئي، واگذاري كليدهنده انتقال      
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  مقدمه .1
امعه و عرف معامالتي  كه در جاند از مباحثي»  قراردادياجزا«و، واگذاري » كل قرارداد«انتقال 

ن در استفاده از اين نهادها، مقتضي عنايت خاص  اقبال متعامالةواسط به و دارندي ا جايگاه ويژه
 المللي بينبررسي انتقال حقوق ديني و ماهيت و انواع آن در حقوق داخلي و اسناد . است

انتقال حقوق . بودتطبيقي خواهد مطالعة بيانگر ابهامات و مسائلي است كه ايضاح آن در گرو 
اجزاي  يكي از عنوان بهدر انتقال ارادي، حقوق ديني .  استغيراراديگاه ارادي و گاه نيز 

ناقل ذمة كه تعهدات متعلقه كماكان بر  طوري ه ب،شود مياليه واگذار  قرارداد توسط ناقل به منتقل
هاد انتقال قرارداد،  در ن است كهيحالو متوجه انتقال گيرنده نخواهد شد؛ اين در است باقي 

 شخصي ترتيب بدينو شود  ميواگذار ) اليه منتقل(به ديگري ) ناقل(موقعيت قراردادي شخص 
 جانشين يكي از طرفين ،كه در انعقاد عقد دخالتي نداشته و در عداد متعاقدين نبوده است

 طور به)  حقوق و تعهدات شخصييبه استثنا(قرارداد پايه شده و حقوق و تعهدات قراردادي 
 مورد مطالعه المللي بينحقوق ايران و انگليس و اسناد مالحظة . دشو ميكامل به وي واگذار 

، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و طرح چارچوب المللي بيناصول قراردادهاي تجاري (
 مستحكمي برخوردارپيشينة  ديرينه و ن آن است كه انتقال حقوق از سابقةيمب) مشترك مرجع

 جوامع امروزي با توجه به تنوع و تكثر معامالت همواره با اقبال عمومي مواجه بوده بوده و در
 در اين مقاله ابتدا پيشينه و تعريف اين نهاد بررسي و سپس ماهيت آن و نيز رو نيازا. است

 .شد حقوقي مورد مطالعه بيان خواهد هاي نظامانواع حقوق مورد انتقال و كيفيت آن در 

  
  ال حقوق دينيانتقپيشينة . 2

تاريخي اين نهاد سابقة  انتقال حقوق ديني در ايران بررسي و سپس ةدر اين قسمت ابتدا پيشين
 . بيان خواهد شدالمللي بيندر حقوق انگليس و اسناد 

  
  انتقال حقوق ديني در ايرانپيشينة  .1. 2

ري مقبـول و    آن اسـت كـه از ديربـاز انتقـال حقـوق امـ             بيـانگر   بررسي و تحقيق در حقوق داخلي       
حقـوق خـويش    كليـة   تواننـد     يـك از اشـخاص آزادانـه مـي         اي كه هـر     گونه ه ب ،پذيرش بوده  مورد

 478،466 :1377كاتوزيـان،   (  مشروط بـر آنكـه حـق قـائم بـه شـخص نباشـد               ، كنند را به ديگري واگذار   

 مگـر اينكـه خـالف آن بنـا بـر دليـل              ،انتقـال هـستند       به ديگـر سـخن، حقـوق اصـوالً قابـل           )21،
موضـوعه در نـصوص مختلـف       قـوانين   رو    ازايـن  .)23 :1378جعفـري لنگـرودي،     ( طعي محـرز شـود    ق
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ــانون مــدني جملــه از   قــانون ،2)38 مــادة (1313قــانون اعــسار مــصوب ســال  ،1)724مــادة ( ق
عمليــات آن مــصوب ســال ادامــة قــرارداد فــروش نفــت و گــاز و طــرز اجــازة مبادلــة راجــع بــه 

 مـادة  (1350گـري مـصوب سـال        بيمـه مركـزي ايـران و      بيمـة    ستأسـي  قـانون    ،3)39مادة   (1333
 ايـران و شـركت ملـي صـنايع فـوالد ايـران و               آهـن   ذوب قانوني ادغام شـركت ملـي        ة اليح ،4)54

ــال    ــصوب س ــران م ــوالد اي ــي ف ــركت مل ــشكيل ش ــصرة (1359ت ــانون ،5)1 تب ــيش ق ــروش پ  ف
ــال   ــصوب س ــاختمان م ــادة (1389س ــانون 6)17 م ــة  و ق ــساراتبيم ــاري خ ــده اجب ــه واردش  ب

 انتقــال 7)6 مــادة (20/2/1395شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــي از وســايل نقليــه مــصوب  
ي يقـضا رويـة   كـه   شـده   مقبوليت قـانوني نهـاد انتقـال حقـوق سـبب            . اند  كرده شناساييحقوق را   

و شـخص   دهـد   اليـه، ذوالحـق را واجـد جايگـاه تـشخيص             منتقـل همواره در روابط بين ناقـل و        
ــستنكف را در  ــل وي محكــوم م ــدمقاب ــالوه 8.كن ــز    ع ــوق در عــرف ني ــال حق ــانون، انتق ــر ق ب
ــژه ــاه وي ــرورت    دارداي  جايگ ــروزي و ض ــع ام ــامالت در جوام ــر مع ــه تكث ــت ب ــا عناي  و ب

كـرده  خاصـي بـه ايـن امـر         تسهيل در انعقاد قراردادهـا، عـرف معـامالتي عنايـت            قاعدة  اعمال  
  . است

 ،دارد عقايد حقوقدانان نيز ز اهميت بسزايي بحث در  موردةبر آنچه گفته شد، مسئل افزون
خصوص قهري  بهغيرارادي زمينة گرچه ايشان موضوع انتقال حق را در ابا اين توضيح كه 

                                                            
                  شخص ثالثي منتقلة مديون به ذمة شخصي از ذمحواله عقدي است كه بموجب آن طلب«:  قانون مدني724 مادة. 1

 .»...گرددمي

كسي كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون « :1313 قانون اعسار مصوب سال 38 مادة .2
  ».سابق خود دريافت كرده و يا به ديگري انتقال دهد كالهبردار محسوب مي شود

هر عضو كنسرسيوم حق خواهد داشت كه در هر وقت در «:قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز 39 مادة .3
مدت اين قرارداد تمام يا يك قسمت حقوق و منافعي را كه باي نحو كان به موجب اين قرارداد داشته باشد به شخص ديگري 

  .»...بفروشد يا واگذار يا منتقل كند
مؤسسات بيمه مي توانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي بيمه «:  مركزي ايرانة قانون تأسيس بيم54 ادةم .4

  .»... حقوق و تعهدات ناشي از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنندةتمام يا قسمتي از پرتفوي خود را با كلي
كليه سرمايه و اموال تأسيسات و دارايي و ديون و تعهدات هر دو «:ملي ذوب آهن ايران قانوني ادغام شركت ة اليح1 تبصرة .5

شركت به شركت جديد منتقل مي شود و شركت جديد از تاريخ تشكيل جايگزين شركت هاي سابق بوده و قراردادهايي كه 
  ».منتقل مي شودشركت هاي مزبور با اشخاص منعقد نموده اند به قوت خود باقي بوده و به شركت جديد 

واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش خريدار نسبت به واحد پيش « : قانون پيش فروش ساختمان17 مادة. 6
  .»خريداران يا قائم مقام قانوني آنها بالمانع است  پيشةفروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت هم

كيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين از تاريخ انتقال مال«: قانون بيمه اجباري6 مادة .7
  .»...قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود

ت عمومي ديوان عالي كشور انتقال حقوق مورد اجاره به أ هي10/3/55 ة مورخ9 شمارة ةبه موجب رأي وحدت روي .8
شده و   وقي مستأجر سابق نسبت به قسمتي كه واگذار گرديده قطع حقةشود، رابط مستأجر جديد پس از انقضا مدت سبب مي

  . استيجاري برقرار شودةجر جديد و مالك رابطأبين مست
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انتقال ارادي نيز برخي خصوص  ليكن در ،اند و فروض مختلف آن را بررسي كردهكرده تحليل 
توانند حقوق  يك از متعاقدين مي  كه هر بر اين باورند)293 – 300: 3 ، ج1376كاتوزيان، (از ايشان 

 مقام قائمگيرنده  انتقال كه در اين صورت يا گونه به ، كنندناشي از معامله را به ديگري منتقل
 .)71 :1352كاتبي، (  خود خواهد كرداز آن كه براي وي متصور بوده  راحقوقيكلية ناقل شده و 

  
  انتقال حقوق ديني در انگليس پيشينة  .2.2
ال بر آن بوده است كه حقوق ناشي از قرارداد  كامنهاي  حقوق انگليس باور اوليه در دادگاهدر 

توانند حقوق قراردادي خويش را  و اشخاص نميندارد قابليت انتقال ارادي به شخص ثالث را 
طرفداران اين عقيده در راستاي . )Pollock & Maitland, 1959: 226(كنند به ديگري منتقل 

و است  دليل اول آنكه حقوق قائم به شخص ،شدند خويش به دو دليل متمسك مياستدالل 
 دليل دوم آنكه حقوق ؛كندتواند حقوق خويش را به ديگري منتقل  نمي حقدارندة بنابراين 

 اين ديدگاه در. و طبعاً قابليت واگذاري به ثالث را نداردنيست قراردادي جزء اموال ملموس 
خالف ها بر اين باور و عقيده بودند كه بر  اين دادگاهچراكه ،ته شدمحاكم انصاف مردود شناخ

 شخصي كه عنوان بهاليه  ال، حقوق ناشي از قرارداد قابل انتقال به ثالث بوده و منتقلمحاكم كامن
 (Treitel, 1989:56). دشومند  بايد از حمايت كافي بهرهكرده است، حقوق قراردادي را تحصيل 

 ليكن ،انتقال   معيارهاي انصاف قابلبراساس اوصاف حقوق ناشي از قرارداد  و با اينرو نيازا
جالبي را استثناي ال  پيشينة كامناز سويي مداقه در .  انتقال بودرقابليغال  كامن موازين براساس

مورد قاعدة  براساس چراكه ، در مبحث انتقال حقوق به پادشاه بودهم  آننمود و  نمايان مي
 حقوق انتقالي به خويش، عليه اشخاص در خصوصتوانست  ال، پادشاه مي كامنپذيرش در 

 فاصله گرفتن از سبب ال به كامن پردازان هينظرالبته برخي . اقامة دعوا كنداصالتاً و به نام خود 
نظرية محاكم انصاف، به روية ديدگاه افراطي عدم انتقال حقوق ناشي از قرارداد و نزديكي به 

گيرنده را مأذون در  انتقالناقل، نمايندة  عنوان بهاليه  و با تشبيه منتقلدند متوسل شنمايندگي 
پنداشتند كه وي پس از وصول حق  حقوق ناشي از قرارداد دانسته و ميمطالبة طرح دعوي 

رابطة  ياعتبار يب جمله از ايرادات موجود بر اين نظريه . گونه تصرفي بنمايد تواند در آن هر مي
 تلقي در مقام مؤثر حل راهآن شد  فوت و مرگ احد از ايشان سبب سبب بهكالت نمايندگي يا و

 رو نيازا. واحد و حافظ منافع اشخاص بيشتر احساس شودروية  ايجاد يك ضرورتنشده و 
 قانوني تحت عنوان قانون قضاوت تصويب شد كه 1873 اين ضرورت، در سال ةواسط به

آشتي . دنكنحقوق قراردادي خويش را به ثالث منتقل توانستند  براساس آن اشخاص آزادانه مي
 قانون جمله از كه در قوانين بعدي شد سبب زمينه ال و انصاف در اين  كامنعقايد بين محاكم 

 مهر تأييد ديگري بر اصل قابليت انتقال حقوق در )law of property act, 1925(حقوق اموال 
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دعوا به نام اقامة نفع حقيقي قادر به   ذيعنوان هباليه  انگليس زده شود و به موجب آن منتقل
 .)Pollock & Maitland, 1959: 225(خويش باشد 

  
  المللي بين انتقال حقوق ديني در اسناد ةپيشين .3. 2

المللي مورد مطالعه حاكي از آن است كه در  بررسي سوابق تاريخي انتقال حقوق در اسناد بين
 انتشار يافت، بحث 1994المللي كه در سال   تجاري بين اصول حقوق قراردادهايةاولين نسخ

انطباق آن منظور  ليكن به.  به آن اختصاص داده نشده بوديا مادهانتقال حقوق مغفول مانده و 
» واگذاري حقوق«ي آن، در اصالح بعدي موضوع يپوياسبب  هاصول با نيازهاي روز جوامع و ب

، شد منتشر 2004 كه در سال يا نسخهت و در كنندگان آن سند قرار گرف مورد توجه تدوين
 به 9-1- 15 تا 9-1- 1اختصاص يافت و مواد » انتقال حقوق«قسمت اول فصل نهم آن سند به 

  . تبيين مقررات ناظر به آن بحث پرداخت
، شد منتشر 2003 كامل در سال يا مجموعه عنوان بهاصول حقوق قراردادهاي اروپا كه 

 دوم و سوم ، گفتارهاي اولموجب  بهقال حقوق اختصاص داده و فصل يازدهم خود را به انت
اليه   ناقل و منتقلنيماب يفانتقال حقوق و روابط بر  مقررات ناظر 11-401 تا 11- 101طي مواد 
  . ده استكررا تبيين 

 تدوين و انتشار يافته، بخش اول 2007در طرح چارچوب مشترك مرجع نيز كه در سال 
 به بعد قواعد مربوطه 5: 101 اختصاص يافته و از مادة» انتقال حقوق«فصل پنجم به موضوع 

 . استشده  بيان در اين خصوص تشريح و

  
  معناي لغوي و اصالحي انتقال حقوق ديني. 3

 المللي بينمعاني مذكور ابتدا از منظر حقوق داخلي و سپس از ديدگاه حقوق انگليس و اسناد 
 .شدتبيين خواهد 

  
   و اصالحي انتقال حقوق ديني در ايرانمعناي لغوي. 1. 3

در تعريفي كه از معناي لغوي انتقال . است» حقوق«و » انتقال«واژة  انتقال حقوق متشكل از دو 
 شدن، نقل كردن، واگذاري چيزي از مال خود به ديگري تعبير جا جابه آن واژه به ،آمده  عمل به

ها،   راستي- به معناي  نگ لغتي حقوق نيز جمع حق بوده و در فرهي از سو.استشده 
 استقرار نظم منظور به كه يياالجرا الزم قواعد و رسوم -  دستمزد -  وظايف، تكاليف - ها  درستي

- مجموعة حقوق فرد در پيوند با اجتماع - در جوامع انساني وضع يا شناخته شده است 
 و اختياراتي كه  مجموعة حقوق- گيرد  حقوقي كه كارمند يا كارگر در دوران بازنشستگي مي
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 انسان و بدون در نظر گرفتن نژاد، مليت، تابعيت يا جنس او داده عنوان بهبه يك شخص 
كند،  گو ميو هاي حاكم بر روابط كشورها گفت اي از علم حقوق كه از قانون  شاخه- شود  مي

   .)239 :1369 عميد، ؛265 :1378معين، ( آمده است
، يتعبير رود؛ در  ميكار بهاني متعدد و گوناگوني به مع» حقوق«واژة در ادبيات حقوقي 

 حكومت ،حقوق مجموعه قواعدي است كه بر اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند
 زندگي مدني و اجتماعي تحت حاكميت آن قواعد قرار ةواسط به كه ايشان يا گونه به ،كند مي

شود و در  كيب جمع استعمال مي، همواره با تر»حقوق«واژة بديهي است در اين معنا . دارند
 مانند حقوق ايران، حقوق ،هاست نظام بردن آن واژه همواره براي معرفي قوانين و كار بهواقع  

 كه مقصود استدستمزد كاركنان و حقوق ديواني » حقوق«معناي دوم . المللي مدني، حقوق بين
 كه دولت بابت ثبت اسناد كاركنان و كارمندان و وجوهي استماهيانة از آن، حقوق و دستمزد 

. شود مياين معنا بيشتر در امور مالياتي و حقوق اداري استفاده . كند مين اخذ رسمي از متعامال
علم حقوق و دانشي است كه به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول » حقوق«واژة معناي سوم 

 آن، نقش ايه  و قوتها ضعفكردن و با بررسي قواعد و قوانين و مشخص پردازد  ميآن 
با و در حقيقت راهنماي مقنن در تقنين قواعد پويا و متناسب دارد بسزايي در پويايي مقررات 

معناي چهارم آن واژه، امتياز متعلق . شود ميرشد تحوالت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي محسوب 
راي تنظيم روابط  كه در اين معني، بيا گونه به ،به اشخاص و توانايي ايشان در برابر ديگران است

بين آحاد مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر شخص امتيازي را در مقابل ديگران 
نامند كه جمع  اين امتياز و توان را حق مي. بخشد و توان خاصي به آن شخص ميشود  ميشناسايي 

و است وردنظر حقوق مواژة  با اين اوصاف معني اخير .)14 و 13 :1381كاتوزيان، ( است» حقوق«آن 
  . شود مي موضوع مقاله بررسي عنوان به

از اصطالحات رايج در » حقوق«و » حق«آن است كه واژگان بيانگر بررسي منابع فقهي 
حق در واژة . گرفته است حقوق اسالمي بوده كه در معناي عام و خاص مورد استقبال قرار

 ؛105 :ق1418نائيني، (است » ثابت«و در مفهوم وصفي به معناي » ثبوت«مفهوم مصدري به معناي 

حق در دو معناي عام و خاص واژة  در اصطالح فقها، .)48 :ق1420 خويي، ؛9 :1378طباطبائي يزدي، 
حق به هر چيزي كه توسط شارع و قانونگذار اسالمي وضع واژة در معناي عام، . رود  ميكار به

كيت عين و منفعت بوده و  حق شامل حكم، ملرو نيازا ،گردد شود اطالق مي و جعل مي
توان گفت حق پدر بر  زيرا مي، اي نگرفته است  آن واژه از معناي لغوي خود فاصلهترتيب بدين

 عبارت است از ثبوت آن، و ملكيت عين و منفعت و حقوقي مانند ،استفرزند كه از احكام 
 خاص، اصطالح حق يادر معن .)20 :ق1418مكارم شيرازي، ( ندا حق خيار و حق شفعه از امور ثابته

حق در عبارات فقها نوعاً ناظر واژة  بردن كار به ،عبارت ديگر بهگيرد؛  در مقابل حكم قرار مي
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از .  البته فقهاي اماميه در بيان معناي حق، توصيفات متفاوتي ارائه فرمودند،به همين معناست
به ) 55: 1378ي يزدي، طباطبائ(نوعي سلطنت است كه در برخي منابع » حق«ديدگاه برخي فقها، 

» سلطنت و توانايي نسبت به اشياء و اشخاص«و در منابع ديگر به » سلطنت بر فعل خاص«
و بلكه نوعي از » ملك«ضعيفي از مرتبة از يك ديدگاه، حق . )106 :ق1418نائيني، ( تعبير شده است

   .)55 و 57 :1378طباطبائي يزدي، ( شود آن تلقي مي
برخي فقها، حق داراي ماهيت اعتباري عقاليي يا شرعي است كه عقيدة از ديدگاه ديگر و به 

است كه سلطنت بر امور از احكام آن » اعتبار خاصي«حق . اعتبار آن غير از اعتبار ملكيت است
است كه اثر آن سلطنت ضعيف بر شيء است و » اعتبار خاصي«است و در تعبيري مشابه، حق 

 توان گفت از نتيجه مي  در.)4 :1367 آخوند خراساني، ؛105 :ق1418ائيني، ن(تر از ملك دارد  اي ضعيف مرتبه
اما از ديدگاه اخير، اعتبار حق عين اعتبار سلطنت يا عين دارد، نظر فقهاي اماميه حق ماهيت اعتباري 

اعتباري رابطة حق .  بلكه اعتباري مستقل و مقابل سلطنت و ملكيت است،اعتبار ملكيت نيست
  آناز آثار و سلطنتشود   اعتبار مي، كه حق عليه اوستيو كسحق دارندة بين خاصي است كه 

توان گفت كه حق از اعتبارات شرعي و  ، با در نظر گرفتن عقايد فقها ميترتيب بدين. است
 آن امتياز يا توانايي خاصي براي شخص يا اشخاص در نظر گرفته براساسعقاليي است كه 

يا از دهد تواند تصرف دلخواه خود را انجام  حق ميدارندة ايي، شود و به مقتضاي اين توان مي
  .)63: 1390، همكارانمحقق داماد و ( و يا فعلي را از شخصي درخواست كندشود مند  امتياز بهره

  
  المللي بينمعناي لغوي و اصطالحي انتقال حقوق ديني در انگليس و اسناد  .2. 3

، Cession ،Alienation، Transmissionلغات » انتقال«واژة معادل انگليسي مقايسة در حقوق 
Conveyance ،Transfer ،Assignment ،Assign آمده است كه در معناي كلي تمام اقسام انتقال اعم از 

 هاي نظامهمچنين در آن . James,1971: 203-204)( رنديگ يبرممال، ملكيت، حقوق و تعهدات را در 
گفتني . (Black,1983: 631)رود  ميكار بهو با اين اصطالح است  »Right«معادل » حق«واژة حقوقي 

كه موضوع اند  كرده را هنگامي تجويز »Assignment«واژة است برخي حقوقدانان خارجي استعمال 
را در » Transfer«واژة  بردن كار به و برخي ديگر نيز )Dobson,1997:207 (انتقال، قرارداد باشد
   .(Davies,1977:170) باشد» تعهدات«يا » حقوق«ه موضوع انتقال اند ك مواردي جايز شمرده

انتقال حقوق، زمينة ها در  استعمال واژهنحوة  در خصوص هافارغ از تشتت عقايد و نظر
المللي انتقال   مقايسه و اسناد بيندر حقوقمحرز و مسلم است كه چه در حقوق داخلي و چه 

 ديگر با انتقال كل قرارداد متفاوت بوده و اساساً سو و انتقال تعهدات از سوي  حقوق از يك
 صرفاً ،شود  واقع ميآنچه به ديگر سخن، در انتقال حقوق به شخص ثالث .ندمجزا از يكديگر

نگرش . واگذاري امتيازات متصوره و متعلق به ناقل است و نه جايگاه قراردادي و تعهدات وي
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آنكه   و بي استاليه صاحب حق وضع، منتقلن آن است كه در اين ميالمللي مب در اسناد بين
مند خواهد  ي بهرهي صرفاً از امتيازات اعطا،گونه تعهدي در مقابل طرف معامله داشته باشد هيچ
  . بود

المللي، نهاد انتقال حقوق ناشي از قرارداد در قسمت اول  در اصول قراردادهاي تجاري بين
دارد كه  مقرر مي» واگذاري حقوق«يف  در تعر9- 1-1مادة . استشده بيني  فصل نهم پيش

به ) واگذارنده(واگذاري يك حق به معناي انتقال توافقي يك حق از سوي يك شخص «
شود كه حق واگذارنده به  است كه شامل موردي نيز مي) طرف واگذاري(شخص ديگر 

) متعهد(دريافت مبلغي از يك شخص ثالث يا اجراي نوع ديگري از تعهد توسط شخص ثالث 
   .»يابد  واگذاري انتقال ميطرف به وثيقه از سوي واگذارنده عنوان هب

آن است كه انتقال حقوق به شرحي بيانگر دقت در مادة اخير و ديگر مواد مربوط در اين فصل 
تنها در انتقال ارادي ميسر و متصور بوده و در انتقال غيرارادي حقوق كه اجراي آن تابع شد، كه بيان 
   .)389 و 390 :1393امام، و اخالقي (يست  نريپذ امكانست  ايا ژهيوقواعد 

اختصاص داده » انتقال حقوق «عنوان بهاصول حقوق قراردادهاي اروپا فصل يازدهم خود را 
 ،(Lando, Cliv, Prum & Zimmermann, 2003:99)كند آنكه تعريفي از انتقال حقوق ارائه  و بي

 ستثناشده از بحث واگذاري حقوق پرداخته استصرفاً به بيان مصاديق آن و نيز موارد ا
(Busch,2006:95-96). اين ) 1قلمرو فصل «: دارد  چنين مقرر مي11-101 در گفتار اول مادة

 توافق براساس يك قرارداد موجود يا آتي ةليوس به) طلب(فصل شامل انتقال حق اجراء 
نحو ديگري مقرر داشته،  به سند نحو ديگري بيان شده يا اين جز در مواردي كه به) 2. باشد مي

   .»...باشد  توافق نيز ميةليوس بهاين فصل شامل انتقال ساير حقوق قابل انتقال 
 از منظر اين سند، حقوق ،شود استنباط مي 11- 102كه از مادة مذكور و نيز مادة  گونه آن

ارداد را به ثالث تواند حقوق ناشي از قر و طرف قرارداد مياست قراردادي اصوالً قابل انتقال 
برخي وجوه افتراق اصول قراردادهاي بيانگر قابل تأمل در اين بحث كه نكتة . كندمنتقل 

 آن است كه در اصول حقوق اروپا ،ستالمللي و اصول حقوق قراردادهاي اروپا تجاري بين
 9-1- 2  مادة»ب« نيامده، اساساً استثناي مقرر در بند عمل بهضمن آنكه تعريفي از انتقال حقوق 

در )  تجاريوكار كسبانتقال حقوق در جريان انتقال يك (المللي  اصول قراردادهاي تجاري بين
  . استنشده بيني و بيان  آن سند پيش

اختصاص » انتقال حقوق«در طرح چارچوب مشترك مرجع نيز بخش اول فصل پنجم به 
انتقال حقوق، « بيان داشته  در تعريف انتقال حقوق5-102 مادة 1اي كه بند  گونه ه ب،داده شده

 به 5: 101 همچنين مادة .»است) اليه منتقل(به شخص ديگر ) ناقل(واگذاري حقوق از شخصي 
  : بيان موارد شمول و استثنائات آن پرداخته و مقرر داشته است
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 قرارداد يا هر عمل حقوقي ةليوس بهاين بخش در رابطه با انتقال حقوق ناشي از اجراء . 1«
  . شود ال ميديگر اعم

گذاري كه   اسناد تجاري يا وثايق سرمايهةليوس بهاين بخش نسبت به انتقال قرارداد . 2
 بوده يا حق آن براي وي محفوظ مانده باشد يا صادركنندهتحقق آن مستلزم ثبت آن توسط 
  .»گردد ها براي انتقال وجود داشته باشد؛ نمي اينكه اگر ملزومات يا محدوديت

 ، مراد از انتقال حقوق، انتقال ارادي آن است5- 101 مادةكاررفته در  هات بحسب سياق عبار
كه انتقال غيرارادي حقوق از آن مقررات خروج موضوعي داشته و مورد بحث قرار نگرفته  طوري هب

 مورد اشاره واقع شده انتقال حقوق مالي قابل اجرا ناشي از عقود و آنچه ، ديگرعبارت بهاست؛ 
 .(Von Bar & Clive,2009: 928) ستينو شامل حقوق ناشي از وقايع حقوقي ايقاعات بوده 

 مفهوم و ماهيت انتقال حقوق ديني. 4

جايي حقي از اموال و دارايي متعهدله به  به جابه، آيد كه از نام آن برمي گونه همانانتقال حقوق 
 آن حق و به صوصدر خاليه  آن، منتقل نتيجة  كه دريا گونه به ،شود شخص ديگري گفته مي

و شود  ميهمان كيفيت و ميزان و با تمامي اركان و مزاياي مربوط جانشين متعهدله اصلي 
مشاراليه حقوق مزبور را با همان شرايط و اوصاف و خصوصيات از متعهد  تواند همانند مي

وم آن  به انتقال حق و مفهيا اشارهآنكه   بيحقوقدانانبرخي . ندكمطالبه يا هر تصرفي در آن ب
اند كه   به توصيف انتقال طلب پرداخته و در توصيف و تشريح مفهوم آن بيان داشتهبكنند،

انتقال طلب عبارت است از انتقال حقي كه، كسي از ديگري دارد به جهتي از جهات به «
 او به ةليوس بهانتقال طلب عبارت است از نقل حق بستانكار « يا )245 :1372امامي، ( »شخص ثالث

عقدي است كه بستانكار طلب خود را به موجب آن عقد «يا ) 89 :1378جعفري لنگرودي، ( »يديگر
اين . دهد؛ بدون اينكه بدهكار آن طلب، در اين عقد دخالت داشته باشد به ديگري انتقال مي

تأثير اين عقد نسبت به مديون، موقوف به قبول انتقال . انتقال ممكن است رايگان باشد يا نباشد
انتقال  ،شدكه اشاره  گونه همان بر اين اساس و .)674 :1378جعفري لنگرودي، ( »ز جانب اوستطلب ا

در انتقال غيرارادي كه از مصاديق . صورت ارادي و غيرارادي واقع شود حقوق ممكن است به
ي وي به ي، حقوق متوفي همراه با ساير دارااست فوت ذوالحق ةواسط بهبارز آن انتقال قهري و 

 مورث خويش در استيفاي مقام قائمو، وراث با رعايت قوانين و مقررات شود  مي  منتقلورثه 
تراضي متعهدله با شخص ثالث نتيجة  در انتقال ارادي نيز كه در. يافته خواهند بود حقوق انتقال

واگذار شده و ) شخص ثالث(اليه  شود، حقوق ناقل به منتقل و بدون دخالت متعهد واقع مي
الذمه خواهد  مشغولاليه  و در مقابل منتقلشود  ميالذمه  بري متعهد در مقابل ناقل ترتيب بدين
در حقوق  ،شد در خصوص ماهيت انتقال حق در حقوق ايران بيان آنچهبا اين اوصاف . بود

 در .(Beatson,1988: 501) انگليس نيز حاكم بوده و انتقال حقوق داراي ماهيتي دوگانه است
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   و مواد بعد از آن به انتقال حقوق اختصاص داده5-101 مادةمرجع طرح چارچوب مشترك 
 واگذاري حق از انتقال حق عبارت است از« آن سند 5:102 مادة كه به موجب يا گونه به ،شده

 همچنين در فصل پنجم آن طرح، مفهوم و ماهيت .»)اليه منتقل( به شخص ديگر) ناقل( يك شخص
تواند موضوع  ي ميياجرا  با اين توصيف كه از آن منظر حقوق قابل  است،دهشحق قابل انتقال تبيين 

عبارت  به .دشوانتقال واقع شود كه ناشي از اعمال حقوقي بوده و در نتيجه عقود يا ايقاعات حاصل 
  .  فوت از مقررات آن فصل خروج موضوعي داردمانند انتقال حقوق ناشي از وقايع حقوقي ،ديگر

 مورد ناپذيرانكار  ي اصلعنوان بهپذيري حقوق   سند، انتقالر آندمباحث مربوط ادامة در 
 1بند  رو ايناز. شناسايي و پذيرش قرار گرفته و استثنائات وارد بر آن اصل نيز لحاظ شده است

توان انتقال داد جز در  تمام حقوق ناشي از اجرا را مي«ده كه كر آن سند مقرر 5:105 مادة
 آن سند گاه از منظرهاي انتقال   البته موانع و محدوديت،»ده باشدمواردي كه طبق قانون معين ش

در  مثال رايب.  قانون ملي خواهد بوديها ضرورت سبب بهناشي از ماهيت حق است و گاه نيز 
 انگليس اگر يك شخص حقيقي، پيشنهاد انتقال تمام درآمد آتي خويش را به شخص حقوق

و بر اين مبنا حقوق خود را به وي منتقل بدهد   ضمانت بازپرداخت يك وامعنوان بهديگري 
  مخالفت با نظم عمومي ممنوع بوده و فاقد اثر خواهد بودعلت به، چنين انتقالي كند

(Treitel,2003:605).قابل انتقال ييتنها به حقوق تبعي رالذكرياخ مادة 2الوصف مطابق بند   مع 
به ديگر سخن ماهيت اين حق تبعي  مجزا قابل واگذاري به ثالث نيست، طور بهنبوده و 

توان گفت اگر انتقال حق ديني  در نتيجه مي. ندك  را ايجاب نميحده يعل است كه انتقال يا گونه به
و  داشتن جوهر تراضي سبب به يقيناً داراي ماهيت عقدي بوده و ، ارادي صورت پذيردصورت به

  و از نوع قهريغيرارادي صورت به ليكن اگر انتقال ،است طرفين، واجد وصف قراردادي تيرضا
 مثال حقي قهراً به ديگري منتقل شود، در اين حالت چنين انتقالي ماهيتي غير برايواقع گردد و 

  . استقراردادي داشته و متفاوت از انتقال ارادي 
 

  انواع حقوق مورد انتقال . 5
بارات گوناگون به اقسام  مختلف و به اعتيها دگاهيدو از نيست  يكسان يافته انتقالنوع حقوق 

  .شود يممتعددي تقسيم 
 
  انتقال حقوق عيني و ديني .1. 5

مصداق . ساز استقرار حق ديني است  موجد حق عيني بوده و گاه سببيافته انتقالگاه حقوق 
سو داراي حق عيني نسبت   ظهور آن حقوق، عقد اجاره است كه به موجب آن مستأجر از يك

 تصور حق الزام مالك به انجام تعميرات سبب به از سوي ديگر نيز عين مستأجره بوده و  به
 توأمان صورت بهبنابراين در انتقال اجاره، حقوق عيني و ديني . اساسي، داراي حق ديني است
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 ، شايان ذكر است كه اين حقوق گاه معلق است و گاه نيز منجز.به واگذارشونده منتقل خواهد شد
قراردادها براي طرف عقد، موجد حق منجز بوده كه بدون وابستگي به گرچه اغلب ابه اين معنا كه 

 ليكن در مواردي ممكن است حقوق ناشي از ،تحقق امري در عالم خارج قابل مطالبه و انتقال است
 ،قرارداد، منوط به تحقق امري در عالم خارج باشد؛ شاهد مثال در اين بحث عقد بيمه است

حقوق ناشي از عقد بيمه توسط مطالبة حوادث، امكان بيمة د توضيح كه به موجب قراردا بدين
بديهي است حق مطالبه تا . است) سوزي مثالً سرقت يا آتش(موردنظر حادثة گذار منوط به وقوع  بيمه

 با عنايت به مندرجات قانون بيمه .)164 :1349مشايخي، ( تصور نخواهد بود  عليه قابل معلقزمان حصول 
اجباري خسارات بيمة  قانون 6 مادةنيز توجه به  آن قانون و 17 مادةصوص خ به 1316مصوب سال 

 ذيل آن تبصرة و 20/2/1395 نقليه مصوب ليوساواردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از 
و نيست بر حقوق منجز، انتقال حقوق معلق با مانعي مواجه  عالوه ايران در حقوقماده بايد گفت كه 
  . توان ترديد كرد  نميدر صحت انتقال آن

انگر آن است كه انتقال حقوق قراردادي از نوع عيني و ديني بدان بيتحقيق در حقوق انگليس 
 ليكن به انتقال حقوق ديني تحت عنوان ، استنشدهگونه كه در حقوق ايران بحث شده، مقايسه 

»Assignment Of Chose In Action «شده است توجه و اشاره  (Beatson,1988:448).  در اسناد
 ليكن در اصول حقوق قراردادهاي ،دشو  از حق مالحظه نمياي بندي المللي چنين تقسيم بين

تواند حق  ده كه طرف قرارداد ميشپردازي كلي مقرر   با عبارت11- 102 مادةموجب  اروپا به
اري  همچنين در اصول قراردادهاي تج.)567 :1393شعاريان، ( موضوع قرارداد را انتقال دهد

 به بعد، انتقال حقوق در قالب قرارداد يا ساير اعمال حقوقي 9- 1-1المللي به موجب مواد  بين
  . استشده و حتي از طريق ضمانت نيز شناسايي 

 
  انتقال حقوق موجود و آتي . 2. 5

 حقوق ناشي از قراردادها، تقسيم آن به حق موجود و در خصوص آمده عمل بهبندي  ديگر تقسيم
 حقوقي انگليس و هاي نظامبندي حقوق كه برگرفته از  اين شيوه از تقسيم. آتي است

 كه به موجب آن هيچ ستال كامندر » Nemo Dat Quod Non Habet«قاعدة  مبتني بر ست،آمريكا
مقصود از حق آتي يا . باشد  نمي،شخصي قادر به واگذاري مالي كه هنوز مالك آن نيست

 در رو نيازا ،و به فعليت برسدشود در آينده موجود مستقبل، حقي است كه احتمال دارد 
 به همين ترتيب .)452 :1986سنهوري، (صورت تحقق، اثر كاشفيت نداشته و ناقل خواهد بود 

توان گفت، حق موجود حقي مكتسب و ايجادشده است كه ممكن است حال باشد يا  مي
و در صحت انتقال آن است  ايران انتقال حق موجود امري مورد پذيرش در حقوق. مؤجل

 كه اگر يا گونه به ، ليكن مسئله بر سر حقوق آتي يا مستقبل است،ترديدي وجود ندارد
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توان با توجه به فقدان نص صريح در قانون   آيا مي،قراردادي متضمن حق احتمالي و آتي باشد
نتيجه غرري ؟ منشأ ترديد در انتقال حق آتي، احتمالي و در كردمدني آن را قابل انتقال تلقي 

ليكن برخي . كنندده برخي فقها چنين انتقالي را فاقد وجاهت تلقي شبودن آن است كه سبب 
تواند آنچه را كه به موجب عقد   معتقدند كه طرف قرارداد مي)394 :ق1410شهيد ثاني، (فقها 

ه  مثال عامل زرع در عقد مزارعرايب به ديگري منتقل كند؛  است،استحقاق آن را پيدا كرده
اند كه براي صحت  نهايت نتيجه گرفته تواند حق احتمالي خود را به ثالث انتقال دهد و در مي

در قانون مدني ايران . انتقال حقوق آتي و احتمالي كافي است كه سبب آن مستقرشده باشد
نزديكي با موضوع بحث داشته و برخي حقوقدانان با تمسك به آن مواد رابطة  691 و842مواد 

. ندا  ايجاد جايگاه قانوني براي انتقال حقوق آتي و مستقبلدرصددك گرفتن از قياس و با كم
توان گفت كه اگر قرارداد متضمن حق احتمالي باشد، آن حق قابل انتقال به ديگري   ميرو نيازا

روشن است كه بدين كيفيت انتقال چنين . كردتوان آن را به ثالث منتقل و واگذار  و مياست 
  . استشكال بوده و كامالً موجه حقي فاقد ا

 يديتردو است شده  در حقوق انگليس، انتقال حقوق موجود به شخص ثالث امري پذيرفته
 ليكن در مورد حقوق آتي، وضع بدان گونه .)Treitel, 2003: 600( آن وجود ندارد در صحت

ود واقعي حقوق آتي وجكه  از آنجا  در آن نظام حقوقي، عقيده بر اين است چراكه ،نيست
  نيست تبعاً قابل انتقال و واگذاري به شخص ثالث ،استنداشته و فاقد اين وصف 

 (Treitel, 2003: 601).به ديگر سخن و به تعبير برخي حقوقدانان انگليسي  

 (Cheshire &  Fiffot & Furmstone,1972:499) ًموافقت با انتقال عنوان بهانتقال حقوق آتي صرفا 
 اگر اين حق  اينبا وجود.  انتقال حق محسوب نخواهد شدعنوان بهقع خود وادر تلقي شده و 

حادثة  بر مبناي هيدر آتبا عوض مناسبي حمايت شود و همراه آن باشد، وجه قابل پرداخت 
 ليكن ،شود مياحتمالي تحت يك قرارداد منعقده، الزاماً حقوق آتي نبوده و قابل واگذاري تلقي 

  . اقع نشود، انتقال حق محقق نخواهد شدكه آن حادثه و تا هنگامي
از ديدگاه اصول حقوق قراردادهاي اروپا، حقوق ناشي از قرارداد قابل انتقال به ديگري 

توانند حقوق قراردادي خود را به شخص ثالث منتقل  اصل بر اين است كه متعاقدين مي بوده و
  : اصوالً قابل انتقال هستندحقوق قراردادي«دارد كه   آن اصول مقرر مي11-102 مادة. نندك

تواند حق موضوع قرارداد را انتقال   طرف قرارداد مي11-302 و11- 301نظر به مواد . 1
  . دهد

مشروط  تواند منتقل شود آيد مي وجود مي به قرارداد موجود يا آتي براساسحق آتي كه . 2
 بتوان حق ،نمايند افق ميآيد يا در زمان ديگري كه طرفين تو وجود مي بهكه  به اينكه در زماني

  .» موضوع انتقال تلقي نمودعنوان بهمزبور را 
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تواند حقوق  كلي، شخص ميقاعدة  يك عنوان بهدر اصول حقوق قراردادهاي اروپا 
از سويي مواد . قراردادي خويش اعم از موجود و آتي را به ديگري منتقل و به وي واگذار كند

هاي قراردادي در انتقال حقوق و نيز ديگر انتقاالت   كه ناظر بر ممنوعيت11- 302 و 11- 301
كه ممنوعيت  اند حتي درصورتي مقرر داشته، غيرمعتبر بوده و در مقام تبيين چنين انتقاالتي است

تواند صحيح و معتبر  انتقال مياين  انتقال وجود داشته باشد، با وجود در خصوصقراردادي 
  . شودمحسوب 

 سبب بر حقوق موجود، انتقال حقوق آتي به عالوهالمللي  بيندر اصول قراردادهاي تجاري 
المللي به اين دسته از  بينعرصة ارزش تجاري و اقتصادي اين حقوق و اقبال عموم تجار در 

: دارد كه  مي مرقوم مقررمادة. استپذيرفته شده  شناسايي و 9- 1- 5 مادةحقوق به موجب 
هنگام  به است با اين شرط كه يافته انتقال مؤجل شود كه در زمان توافق، حقوق چنين تلقي مي«

 حقوقي كه واگذاري در ارتباط با آنها عنوان بهتحقق آن حقوق در آتيه، بتوان حقوق مزبور را 
 بديهي است مطابق مفهوم ومنطوق آن ماده، از ديدگاه .»صورت پذيرفته است مشخص كرد

 شده منتقلان توافق به واگذاري، المللي، حقوق آتي از زم اصول قراردادهاي تجاري بين
  .اليه منشأ اثر خواهد بود و پس از آن تاريخ براي منتقلشود  ميمحسوب 

آن است كه حق آتي ناشي بيانگر  طرح چارچوب مشترك مرجع 5:106 مادةدقت نظر در 
واگذاري آن حق منوط به موجوديت آن  ليكن ،دكرتوان به ديگري واگذار  از قرارداد را مي

 يپرداز عبارت كه منتج به ييها دگاهيد مذكور و تالقي مادةپيشينة بررسي . خواهد بودحقوق 
 انتقال حقوق زمينة است كه ديدگاه سنتي بر اين باور است كه در انگر آنبيمذكور شده،  مادة

 تأثير سوء اقتصادي بر ناقل و در خصوصنگراني  ودارد اي وجود  آتي مشكالت عديده
. شود كه نتوانيم قائل بر انتقال چنين حقوقي باشيم هاي آتي سبب مي اييمحروميت وي از دار

 اول ؛شدند ، به دو استدالل ديگر نيز متمسـك ميمسئلهبر اين  عالوهطرفداران ديدگاه سنتي 
 ةواسط به دوم آنكه در برخي موارد ؛كردتوان تعيين  آنكه حقوق آتي را در زمان انتقال نمي

 كه واگـذاري به اطالع متعهد نرسيده، انتقال حقوق محقق نخواهد شد قواعد حقوقي تا هنگامي
(Von Bar & Clive & Schulte, 2004: 1034)،ليدالبر رسد كه استدالل اخير متكي  نظر مي  البته به 

پذيري حقوق   چراكه اين نگرش با اصل انتقال،عقلي و قانوني نبوده و مردود و مخدوش است
الوصف اين  مع. استمتعهد در انتقال حق در تعارض بوده و مغاير و عدم لزوم اخذ رضايت 

گذر زمان مقبوليت خويش را از  ديدگاه افراطي در عدم تجويز انتقال اين دسته از حقوق در
گرفته است و اين مفهوم   داده و به كيفيت حاضر، انتقال چنين حقوقي مورد پذيرش قرار دست

 اصول حقوق قراردادهاي اروپا 11-102 مادة 2بند  ت كه دراي اس دقيقاً مشابه با همان مقرره
 .استشده  ينيب شيپ
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  انتقال جزئي و كلي حقوق ديني. 6
كه انتقال جزئي يك حق ممكن است براي تحقق اهداف اقتصادي متعدد، مفيد و مؤثر  آنجا  از

هميت و جايگاه بر انتقال كلي، انتقال جزئي حق و ا عالوه ،و رونق تجاري را افزايش دهدباشد 
  است،المللي مخفي نمانده كنندگان اصول قراردادهاي تجاري بين آن نيز از نگاه تدوين

  : واگذاري جزئي «:دارد مقرر ميزمينه  در اين 9-1- 4 مادةاي كه  گونه هب
  . طور جزئي واگذار كرد توان به حق دريافت مبلغ پول را مي. 1
 جزئي طور بهتوان  مي عهد را فقط درصورتييك حق نسبت به اجراي نوع ديگري از ت. 2

توجهي به سنگيني بار   قابلطور بهتجزيه باشد و، واگذاري آن  واگذار نمود كه آن تعهد قابل
  .»تعهد نيفزايد

 تجويز واگذاري جزئي حقوق ناشي از قرارداد ،ديآ يبرم مرقوم مادةكه از مفاد  گونه همان
ب آن واگذاري حقوق نبايد منتج به بدتر شدن ممكن است برخالف اصلي باشد كه به موج

 متعهد ناگزير خواهد بود ،اگر حقي نسبت به يك تعهد تجزيه شود. اوضاع شخص متعهد شود
تواند سبب تحميل  اجراي تعهد را طي چند بخش انجام دهد؛ واضح است كه اين امر مي

هاي پولي  د كه پرداختتحميل اين بار اضافي بر شخص متعه. اي اضافي بر متعهد گردد هزينه
 شود ازحد متعارف تلقي نمي نفسه بيش  في،دهد بار، طي چند بار انجام مي  عوض يك  را به

 ليكن در خصوص واگذاري جزئي حقوق غيرپولي تحقق دو شرط الزم .)394 :1393امام، و اخالقي (
 دوم ؛د جزئي متصور باشصورت بهو ضروري است؛ اول اينكه قابليت اعمال و اجراي حق 

روشن است كه . توجه بر متعهد نگردد  هاي قابل آنكه انتقال موصوف سبب تحميل هزينه
 اجبار به اجراي تعهد در چند بخش مجزا متحمل ةهاي اضافي كه شخص متعهد در نتيج هزينه
  .شود بايد جبران 9- 1-8 مادة مطابق ،شود مي

تجزيه   ن و انگليس اگر حقي قابل حقوق قراردادهاي اروپا همانند حقوق ايرامنظر اصولاز 
 با اين قيد كه ناقل حقوق براي هرشود،  جزئي به شخص ثالث منتقل صورت بهتواند   مي،باشد

 در مقابل وي ، انتقال جزئي و از اين طريق متحمل شدهسبب مازادي كه متعهد بههزينة گونه 
ن آن است كه اين قيد مداقه در مقررات داخلي مبي .كندو بايد آن را جبران است مسئول 

 ليكن حكم منطقي مذكور را با توسل به ،)386:1391 ،شعاريان و ترابي( دشو ميصراحتاً مالحظه ن
 آن اصول در برخي موارد 11- 103 مادةمطابق . كرد اعمال و اجرا توان يمالضرر مانند قواعدي 
خش و جزئي از آن را  آن است كه بدرصدد نداشته و صرفاً قصد انتقال تمامي حق را متعهد له

 در اينجا انتقال جزئي هنگامي ميسور است كه حق بر مبناي يك شرط قراردادي و .منتقل نمايد
 شده   اصول حقوق به پولي و غيرپولي تقسيمدر آن. تقسيم باشد  ارادي صريح يا ضمني قابل

شعاريان و ( ندا تقسيم   پولي فرض بر آن است كه آن حقوق قابلدر حقوقكه   اي گونه به است،
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 جزئي نوعاً فاقد مشكل اجرايي بوده، وليكن صورت بهانتقال حقوق پولي . )386: 1391ترابي، 
روشن است كه در صورت تحميل . هاي متعدد شود تزايد هزينه افزايش وسبب ممكن است 
 شايان ذكر است. آن را از ناقل خواهد داشتمطالبة هايي بر متعهد، وي استحقاق  چنين هزينه

هم در اصول حقوق اروپا  المللي و گرچه انتقال جزئي هم در اصول قراردادهاي تجاري بيناكه 
 اصول قراردادهاي 9-1- 4 مادة 2 ليكن سياق عبارت انتهاي بند ،شدهو شناسايي  پذيرفته

 منحصر ،المللي مبني بر اينكه انتقال جزئي نبايد موجب افزايش زحمت متعهد شود تجاري بين
 امكان در خصوص. شود نميو در اصول حقوق قراردادهاي اروپا مالحظه است ل به آن اصو

 جزئي در طرح چارچوب مشترك مرجع بايد گفت كه مطابق منطوق صورت بهانتقال حقوق 
پولي مورد پذيرش ريو غالمللي ديگر تقسيم حقوق به پولي   و همسو با دو سند بين5:107 مادة

و انتقال جزئي آن است پذيري آن  حقوق پولي اصل بر تجزيه با اين نگرش كه در ،قرار گرفته
ر بيشتسبب است كه حقوق قابل تجزيه در  بدين. كردصعوبتي را براي متعهد ايجاد نخواهد 

 قضايي ةاروپا قابل انتقال بوده و واگذاري آن به موجب قانون يا روياتحادية  حقوقي هاي نظام
 صريحي در اين خصوص ةگرچه هيچ مقررالمان  آدر حقوق مثال رايب. استشده شناسايي 

در . (Chitty, 1982: 19-21)ي واقع شده است يقضاروية يد أي ليكن اين امر مورد ت،وجود ندارد
  .  و تجويز شده استينيب شيپاسكاتلند اين امر  و قوانين فرانسه، ايتاليا، اتريش

انتقال چنين حقي از ت، اس آن يريپذ هيتجز غيرپولي از آنجا كه اصل بر عدم در حقوق
 كه حقوق ترتيب بدين ، آن طرح منوط به يكي از اين دو شرط استكنندگان نيتدوديدگاه 

 سبب افزايش تعهد متعهد چشمگيري طور بهمورد انتقال يا قابل تجزيه بوده و واگذاري آن 
انتقال «اعده كه البته اين ق. كند اين انتقال اعالم در موردنشود يا اينكه متعهد رضايت خويش را 

 3بند  كه درشده  سبب ،»حق نبايد سبب ايجاد تضرر و تكليف و تعهد اضافه براي متعهد باشد
خواه زمينه شده به متعهد در اين  گونه هزينة اضافي و تحميل هرتأدية ناقل در ذمة  5:107 مادة

مكلف به و وي متعهد و شود  مشغول ،موضوع انتقال حق پولي بوده، خواه غيرپولي باشد
  . جبران آن در مقابل متعهد باشد

توجه و در خور امعان نظر در اين سند كه تفصيل آن به اين كيفيت در دو سند شايان  ةنكت
 5:104 مادةاي كه  گونه به ، بيان شرايط انتقال جزئي و كلي حقوق است،دشو ميقبلي مالحظه ن

ده كرساسي انتقال حقوق معرفي  شرايط اعنوان بهآن طرح چارچوب مشترك مرجع شرايطي را 
از .  موضوع انتقال اعم از جزئي و كلي ضروري دانسته استبر حقوق آن شرايط را و صدق

  : ازاند عبارتمنظر و ديدگاه آن سند مشترك مرجع، شرايط اساسي براي انتقال حقوق 
هنگام  حقوق موضوع انتقال بايد موجوديت داشته باشد؛ بدين مفهوم كه آن حقوق به: اوالً

 مادةدر اين تعبير . واگذاري بايد وجود داشته يا قابليت موجود شدن در آتيه را داشته باشد
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يك حق آتي ناشي از «است كه شده  آن سند مورد تأكيد قرار گرفته و تصريحاً بيان 5:106
  . »توان واگذار نمود اجراء را مي

 مادةگرچه مطابق ا آن است كه مقصود از اين شرط. حقوق بايد قابل انتقال باشد: ثانياً
 تعهدات قابل ي كلي آن است كه تمامي حقوق ناشي از اجرا و ايفاة آن سند، قاعد5:105

هاي   محدوديتةواسط به داشتن وصف شخصي يا سبب ، ليكن برخي حقوق بهاستواگذاري 
 & Von Bar  (رندناپذي  تعبيري ماهيتاً انتقالو بهندارند موجود در قوانين داخلي، قابليت انتقال 

Clive & Schulte, 2004: 1042(. ًصالحيت انتقال حقوق را داشته باشدةدهند انتقال: ثالثا ) Von 

(Bar & Clive & Schulte, 2004: 1036. آن سند، همانند حقوق كنندگان نيتدو بنابراين از منظر 
ي انتقال محسوب و تلقي  يكي از اركان اصلعنوان بهداخلي داشتن اهليت الزم براي واگذاري حق 

شايان .  خواهد بوداعتبار يباي كه در صورت فقدان آن صالحيت، واگذاري حق  گونه به ،خواهد شد
معنا كه حق موضوع  بدين ،ذكر است كه مقصود از صالحيت، اهليت استيفا در مفهوم اعم آن است

  . ه و امثال آن نباشدتوقيف، مصادرمانند انتقال متعلق ديگري واقع نشده يا مشمول مواردي 
ــاً ــل: رابع ــل، براســاس     منتق ــل ناق ــته و در مقاب ــوق را داش ــتحقاق دارا شــدن حق ــه اس الي

قرارداد يا عمل حقـوقي ديگـر يـا حكـم محكمـه، شايـستگي ايـن تحـصيل و تعلـق حـق را                         
 ، مــورد تأكيــد قــرار گرفتــه5:104 مــادة» د«ايــن شــرط كــه بــه موجــب بنــد  . داشــته باشــد

ـ ت موجـود در اصـول حقـوق قراردادهـاي اروپـا             رفع منقـص  منظور    به .  شـده اسـت  ينـ يب شيپ
ـ ( كـه قـرارداد معطـي ايـن اسـتحقاق     كنـد   مـي ي ظهور و بـروز      ياثر اين شرط آنجا     مثـال  رايب

ــ) قــرارداد واگــذاري حــق  بطــالن ســبب در ايــن حالــت بــه.  و باطــل شــده باشــداعتبــار يب
ـ و  شـود     مـي قرارداد پايه، نهاد انتقال حق از آن متـأثر            قـرارداد اصـلي بـه قـرارداد         ياعتبـار  يب

 (Von Bar & Clive & Schulte, 2004 نــدكن يمــرا ملغــي  آن واگــذاري نيــز تــسري يافتــه و

1037(.  
ممكن است شخصي مطابق قرارداد يا . عمل انتقال حقوق بايد معتبر و نافذ باشد: خامساً

ي موجب يتنها به و نفسه يف ليكن اين استحقاق ،حكم دادگاه مستحق انتقال حق در آينده باشد
  .  تحقق يابديواگذاردر چنين شرايطي بايد عمل انتقال حق براي نفوذ . تنفيذ واگذاري نيست

 صراحتاً 5:104 مادة 4بند .  انتقال حق ضروري نيستدر خصوصرضايت متعهد : سادساً
جز در دارد كه جهت واگذاري حقوق، اخذ رضايت و موافقت متعهد قرارداد پايه  بيان مي

 .ممنوعيت انتقال، ضروري نبوده و مورد لزوم نيستمانند ي يموارد استثنا
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  يريگ جهينت. 7
 آنكه رمشروط برا حقوق خود اعم از عيني يا ديني كلية  ندنتوا يميك از اشخاص آزادانه  هر. 1

 با اين توصيف حقوق خواه از حيث. كنند به ديگري واگذار ،شخصي يا قائم به شخص نباشد
 يريپذ انتقال اصوالً قابل انتقال به ثالث بوده و در واقع اصل بر ،غيراراديارادي، خواه از حيث 

همچنين در انتقال حقوق .  مگر آنكه خالف آن بنابر دليل قطعي مسلم شوداست،حقوق 
ي صحت يو جز در موارد استثنانيست برخالف انتقال قرارداد نيازي به تحصيل رضايت متعهد 

  .آن منوط به كسب موافقت مديون و متعهد نخواهد بودواگذاري 
 و اصول حقوق قراردادهاي اروپا و طرح المللي بيندر اصول قراردادهاي تجاري . 2

چارچوب مشترك مرجع برخالف حقوق ايران و انگليس صرفاً انتقال ارادي حقوق مورد بحث 
 از منظر رو نيازا. امده است حق سخني به ميان نيغيراراديو تحليل واقع شده و از انتقال 

واگذاري آن  ودارد  ارادي ماهيتي قراردادي صورت بهحقوق ايران و انگليس، انتقال حق 
 مورد المللي بينليكن از نگاه اسناد . است واجد ماهيت غيرقراردادي غيرارادي صورت به

  . طرفين استو مبتني بر توافق و تراضيدارد مطالعه، انتقال حقوق صرفاً ماهيت قراردادي 
و براي انتقال » Assignment«واژة » كل قرارداد«در حقوق خارجي معموالً براي انتقال . 3

 حقوقي مورد مطالعه هاي نظامهمچنين تمامي . رود يمكار  هب» Transfer«واژة »  قراردادياجزا«
  .ندهست در انتقال حقوق ييگرا شكلقائل به عدم 

 مورد مطالعه، قابليت انتقال حقوق موجود و المللي بيندر حقوق ايران همسو با اسناد . 4
 عنوان به و ليكن در حقوق انگليس ،آتي امري مورد پذيرش بوده و ترديدي در آن وجود ندارد

اصل اوليه، صرفاً حقوق موجود واجد وصف قابليت انتقال بوده و حقوق آتي از اين قابليت 
  .كرد واگذار آن را توان ينمو است محروم 

و شخص دارد در حقوق پولي اصل بر آن است كه چنين حقي قابليت انتقال جزئي را  .5
 حال آنكه در حقوق غيرپولي اصل بر عدم كند، به ديگري واگذار آن را بخشي از تواند يم

 منتج چشمگيري طور بهو واگذاري آن باشد  پذير  مگر اينكه حق تجزيه،انتقال جزئي آن است
 .نشودعهد به سنگيني بار تعهد مت
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