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مسأله دیون تجاری از مهمترین و پرچالشترین مسائلی است که ممکن است
گریبانگیر تجار ،مؤسسات و شرکتهای تجاری شود؛ بهویژه برای مؤسسات کوچک و
متوسط که میتواند خطر ورشکستگی آنها را در پیداشته باشد .این مسأله بهویژه زمانی
که مؤسسات تجاری عالوه بر مشتریان داخلی با مشتریانی در سطد بینالمللی معامله
میکنند ،اهمیت بیشتری مییابد ،زیرا این امر ممکن است به معنای از میان رفتن
بخشی از این دیون یا افزایش هزینه وصول آنها باشد .از آنجا که نهادهای حقوقی سنتی
همچون بیمه اعتباری ،وکالت در وصول ،قرض و حواله ،در ارائه راهحل اساسی و
ریشهای برای این مشکل ناموف ماندند ،این امر انگیزه و دلیل اصلی جستجو برای یک
مکانسیم اقتصادی ـ حقوقی جایگزین شد که بتواند مشکل دیون تجاری یا برخی از
ابعاد آن را حل کند .عقد عاملیت از نوآوریهایی است که در حل این مسأله و یا حداقل
بخش مهمی از آن نقش شایانی ایفا کرده است.
هدف اساسی از ابتکار سیستم عاملیت بینالمللی (فاکتورینگ) رفع نیازمندی
سرمایهگذاران تجاری به نقدینگی برای ادامه فعالیتها خویش و یا گسترش آنها،
علیرغم داشتن دیونی در ذمه بدهکارانشان میباشد ،که یا سر رسید این دیون فرا نرسیده
است یا بدهکاران در کشوری غیر از کشور محل تاجر اقامت دارند و وصول دیون
مستلزم روندی زمانبر و طوالنیتر است.
مفهوم عقد عاملیت متکی است بر تعهد طلبکار مبنی بر اینکه تمامی دیون تجاری
خود را که بر ذمه بدهکارانش دارد ،به مؤسسه عامل ارائه دهد .این مؤسسه اقدام به گزینش
صورتحسابها و آن دسته از دیونی مینماید که به خاطر ضع موقعیت مالی یا تجاری
بدهکار ،در معرض خطر عدم پرداخت قرار ندارند 1.اگر مؤسسه عاملیت تمام یا برخی از این
دیون را بپذیرد ،با ایفای بدون اجل بهای آنها به طلبکار ،در ازای درصد معینی از این دیون و
با ح جانشین شدن محل طلبکار اصلی در برابر بدهکارانش و نیز تضمین عدم رجوع
به انتقال دهنده در صورت عدم امکان وصول ،این دیون را میخرد .به عالوه این
2
مؤسسه به ارائه برخی خدمات اداری ،حقوقی و مشاورهای به نفع طلبکار میپردازد.
هرچند سابقه تاریخی عاملیت (فاکتورینگ) به دوران باستان باز مـیگـردد و ایـن
نهاد دچار تحوالتی نوین در قرن نـوزدهم در روابـط میـان انگلسـتان و ایـاالت متحـده
 .1شافی ،نادرعبدالعزیز ،عقد شراء الـدیون التجاریـه عقـد الفـاکتورینغ دراسـه مقارنـه ،بیـروت ،منشـورات زیـن
الحقوقیه ،الطبعه  ،2013 ،2ظ.22 .
 .2همان ،ظ.23 .

 .1در گزارش سال  2013مؤسسـه ))( )Factors Chain International (FCIمجموعـه عـامالن بـینالمللـی)،
ارزش جهانی معامالت فاکتورینگ (داخلی و بینالمللی) تنهـا در سـال  2012معـادل  2،132،231میلیـون
یورو بوده کـه سـهم کشـورهای اروپـایی از آن  %61ایـاالت متحـده آمریکـا  ،%9کشـورهای آفریقـایی ،%1
کشورهای آسیایی  %27و استرالیا  %2میباشد.
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آمریکا شد ،اما صرفاً پس از جنگ جهانی اول بود که ویژگیهای آن بـدواً در کشـورهای
کامن ال و سپس در سایر کشورهای غربی و در نهایت در سراسر جهان روشن گردیـد .از
دهه  60میالدی شاهد رشد قابلتوجه و بیوقفه آن ،در تنوع هرچه بیشتر عملیات و نیز
شمار روزافزون کشورهایی که این شیوه از تأمین مالی را بـرای رفـع نیازهـای بازرگـانی
1
مدرن خود اتخاذ کردهاند ،بودهایم.
از آنجا که در هر نظام حقوقی ،ابزارهای قانونی متفاوتی اتخاذ شـدهانـد تـا از ایـن
شیوه تأمین مالی نسبتاً نوپا ،نه تنها از حیس سهولت و انعطافپذیری بلکـه همچنـین از
حیس قطعیت وصول و تقلیل هزینهها بیشترین بهره را ببرند ،این امر بیانگر این واقعیت
است که با وجود اینکه در اغلب کشورها همانا عمل واگذاری مطالبات است کـه مبنـای
قانونی عملیات فاکتورینگ را تشکیل میدهد ،ولی روشها و نـوع عملیـاتی کـه چنـین
انتقالی متأثر از آنها بوده و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر جنبههای مختل آن ،به
نحو قابلتوجهی متنوع و متمایزند .از جهت دیگـر زمـانی کـه فروشـنده (صـادرکننده)
دارای معامالت تجاری با خریداران خارجی است ،مسأله بعـد فاصـله و مشـکل نشسـت
حضوری با مشتریان برای به دست آوردن اطالعات مربوط به موقعیتهـای مـالی آنهـا،
اختالف زبانها و اغلب عدم اطالع از قانون صالد خارجی الزماالجرا ،باعس میشـود کـه
خدمات ارائهشده توسط «مؤسسات عاملی» مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
در نتیجه با هـدف کـاهش ایـنگونـه مشـکالت و نیـز بـرای گسـترش معـامالت
بینالمللی ،مؤسسه بینالمللی یکسانسازی و تدوین حقـوق خصوصـی اقـدام بـه وضـع
قواعدی یکنواخت (متحدالشکل) نمود که قابل اجرا بر نوع خاصی از واگذاری مطالبـات
بینالمللی در اصطالح «فاکتورینگ بـینالمللـی» مـیباشـد و درپـی آن کنوانسـیون
یکسانسازی قواعد عاملیت بینالمللی موسوم به کنوانسیون «اتاوا» در روز  28ماه مـی
سال 1988در شهر اتاوا در کانادا به تصویب رسید.
در این مقاله پـس از ارائـه تعریفـی از عاملیـت ،بـه برخـی از انـواع آن مطـاب
تقسیمبندیهای مختل اشاره شده است  ،سپس دامنه شمول کنوانسیون اتاوا نسبت
به انواع عاملیت و ماهیت آن مطاب این کنوانسیون از منظر حقوق ایران تبیین شـده
است و در نهایت مختصراً به برخی از حقوق و تعهدات اصلی طرفین این عقد پرداخته
شده است.
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عامل معادل واژه انگلیسی فاکتور 1است .فاکتور در لغـت «عامـل ،حـ العمـلکـار
است و در اصطالح بازار ،برگهای کوچک صورت خرید جنس را فاکتور میگویند .ایـن
استعمال درست نیست» .2در لغتنامه حقوقی  Essentialsاینگونه تعری شده است:
«نمایندهای در مقابل کمیسیونی که ح عاملیت نامیده میشود ،مبادرت بـه خریـد یـا
فروش کاال میکند 3.این تعری از عاملیت با عاملیت مورد نظر ما یکسـان نمـیباشـد و
عامل اینجا یک نماینده قراردادی است که از طرف آمر ،خود و به حساب وی معـامالت
تجاری میکند.
فرهنگ حقوقی  Websterعامل را اینگونـه تعریـ نمـوده اسـت« :کسـی کـه
صورتحسابهای قابل وصول را به کمتر از ارزش اسمی آنها میخرد و کل مبلـغ آنهـا را
جمعآوری میکند و تفاوت میان این دو را به عنوان کمیسیون یـا حـ عاملیـت خـود
4
برداشت میکند .کسی که کاالهایی را که به وی تحویل داده شـده اسـت ،مـیفروشـد.
مفهوم نخست از عاملیت در این تعری با عاملیت مورد نظر ما تطبی دارد ،زیرا مبنـای
عملیات در عقد عاملیـت ،انتقـال طلـب اسـت و صـادرکننده (طلبکـار) طـی عملیـاتی
مطالبات خود را به مؤسسات عاملی منتقل میکند.
در حقوق ایران عبارت عاملی در بند  3از ماده  2قانون تجارت به کار رفتـه و
در زمره عملیات تجاری محسوب شده است .قانونگذار تعریفی درباره اینکه مفهوم
عامل چیست و چه کسی عامل محسوب مـیشـود ،ارائـه نـداده اسـت و در میـان
حقوق دانان نیز در این باره اختالف نظر وجود دارد .یکی از حقـوقدانـان 5عاملیـت
تجاری را یک نوع نمایندگی قـ راردادی دانـستـه و چنـین تعـریـ کــ رده اسـت:
« ...رابطه ای است امانی و توافقی که به موجب آن شخصی به دیگری اختیار میدهد
که تحت نظارت ،کنترل و مطاب تعلیمـات ارائـهشـده از سـوی وی ،اعمـالی بـه نـام و
حسابش انجام دهد که آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود وی گردد ».مطاب این
تعری  ،عاملیت یکی از مصادی مهم و بارز نمایندگی قراردادی است کـه مفهـومی
فراتر از وکالت است و نباید این دو را معادل هم دانست .روشـن اسـت کـه مفهـوم
1. factor

 .2دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،دانشگاه تهران ،چاپ اول از دوره جدید ،1372 ،واژه فاکتور.
3. Blackwell, Amy, Essential Law Dictionary, London, Sphinx publications, 2008, p. 128.
4. Ellis, Susan, Webster’s New World Law Dictionary, New York: Wiley Publishing
Incorporations, 2006, p. 140.

 .5آخوندی ،رضا ،عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه ،نشر دادگستر ،1384 ،صص28 .ـ.23

عاملیت در حقوق ایران با آنچه که مد نظر ما است ،متفاوت می باشد ،زیرا لفظ عام
عاملیت در این مفاهیم مشترل لفظی است نه مشـترل معنـوی و ایـن دو ،اقسـام
متمایزی ا ز یک معنای کلی نمی باشند و کامالَ از یکدیگر جدا هستند .رابطه عامل و
اصیل در مورد نخست به وکالت نزدیک است .عامـل بـه نماینـدگی از طـرف تـاجر
معامالت تجاری انجام میدهد؛ ولی در دومی یک نوع انتقال طلب است که عامل از
طرف تاجر و به حساب وی معامالت تجاری انجام نمیدهد ،بلکه به عنوان منتقـل-
الیه مطالبات تاجر مطرح است .تنها وجه اشترال این دو نـوع عاملیـت ،قـراردادی
بودن آنها است.

 .2انواع عاملیت
بسته �به معیارهای متفاوت� ،انواع مختلفی از عاملیت وجـود دارد .بـا توجـه بـه دو
معیار عملیات و دامنه اجرا ،عقد عاملیت به موارد ذیل تقسیم میشود.
1. Factoring Contract

 .2رضوان ،فایز نعیم ،عقد االئتمان اإلیجاری ،القاهره ،دار الفکر العربی ،1985 ،ظ.40 .
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درکنوانسیون اتاوا ،با توجه به تنوع شیوههایی که عاملیت (فاکتورینگ) درعمل
اتخاذ می کند و نیز به دلیل اختالف چهارچوب های قـانونی متنـوع آن در کشـورهای
مختل  ،کمیته تدوین کنندگان سعی بر آن داشته اسـت کـه تعریفـی حتـیاالمکـان
گسترده از این نهاد حقوقی ارائه دهد تا فعالیت هایی که در زمان تـدوین کنوانسـیون
درکشورهای مختل در قالب این شیوه از تأمین اعتباری بـه کـار گرفتـه مـیشـد را
حتی االمکان از شمول این عنوان خارج نسازد .دربند 1ماده  2کنوانسیون اتاوا عاملیت
چنین تعری شده است« :صادرکننده �کاال �میتوانـد مطالبـات قابـل وصـول ناشـی از
قراردادهای بیع کاالی منعقده �بین �او �و �مشتریان (بدهکاران) �را �به عامل واگذار �کـرده
یا در آینده چنین کند ».مطاب این بند میتوان گفت که عقد عاملیت تجاری ،موسوم
به عقد فاکتورینگ 1،قرارداد انتقال مطالبات تجاری است کـه بـر مبنـای آن طلبکـار
متعهد میشود که تمامی صورتحساب های دیون تجاری که در ذمـه بـدهکاران خـود
دارد را در اختیار مؤسسه عامل قرار دهد .این مؤسسه به گزینش طلبهـای ناشـی از
صورتحسابها میپردازد 2.ا گر مؤسسه اقدام به پذیرش تمام یـا برخـی از ایـن دیـون
(مطالبات) کرد ،با اقدام به خرید این دیون قبل از تـاری سررسـید در مقابـل درصـد
معینی از ارزش آن و با تضمین عدم رجوع به طلبکار در فـرض عـدم امکـان وصـول،
جانشین وی میشود.
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2ـ .1عاملیت کامل( 1فاکتورینگ حقیقی) و عاملیت ناقص (فاکتورینگ
ظاهری)

2

یکی از تقسیمبندیهای مهم عاملیت ،بر مبنای خدمات ارائهشده در عقـد اسـتوار
است .عاملیت بر حسب اینکـه کـدامیـک از عملیـات (تـأمین اعتبـار ،تضـمین وصـول،
حسابرسی و مشاوره تخصصی) در آن انجام شود ،به دو نوع تقسیم میشود .عاملیتی که
تمامی عملیات مزبور درآن وجود دارد که همان عاملیت سـنتی یـا «عاملیـت حقیقـی»
نامیده میشود و عاملیتی کـه برخـی از عملیـات و بـهویـژه تضـمین وصـول مطالبـات
(تضمین عدم رجوع به طلبکار اصلی در فرض ورشکستگی /اعسار بدهکار) در آن وجـود
ندارد ،که «عاملیت ظاهری یا عاملیت ناقص» 3نامیده میشود.
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در عاملیت ملّی که سادهترین و رایجترین 6نـوع عاملیـت اسـت ،اطـراف عملیـات
(عامل ،فروشنده و خریدار) همگی از یک کشـور مـیباشـند ،لـذا هـید احتمـالی بـرای
تعارض قوانین ،و مقررات حاکم بر تبدیل ارز ایجاد نمیشود .در عاملیت بینالمللـی کـه
در زمینه تجارت بینالملل نقشی اساسی ایفا میکند ،وجود یک عنصر خـاجی (یکـی از
طرفین عقد) از ارکان اساسی آن به شمار �میرود .لذا در عقد عاملیت بینالمللی یکی از
طرفین عقد درکشوری غیر از کشور طرف دیگر میباشـد .کنوانسـیون اتـاوا در مـاده 2
خود در این رابطه اینگونه تصرید کرده است« :عقد عاملیت هنگامی بینالمللی بهشمار
میرود که حقوق موضـوع آن نشـأتگرفتـه از عقـد بیـع کـاال میـان دو طرفـی کـه در
کشورهای مختلفی اقامت دارند ،بوده و محل تجارت «عامـل» (مؤسسـات فاکتورینـگ)
یک کشور متعاهد (کشور عضو کنوانسیون) باشد ،و یا قانون حاکم بر عقد بیع کاال و نیز
عاملیت (عقد فاکتورینگ) قانون یک کشور متعاهد باشد.

 .3دامنه شمول کنوانسیون اتاوا
مطاب بند /2ال ماده  1کنوانسیون اتاوا1 :ـ مطالبات موضوع عقـد عاملیـت بایـد
ناشی از عقد فروش کاال و یا عرضه خدمات (معامالت تجاری) باشـد .بـه عبـارتی دیـون
1. Full Service Factoring/ Real Factoring
2. Quasi Factoring
3. Spasić, Ivanka; Milorad Bejatović & Marijana Dukić-Mijatović, "Factoring - Instrument of
Financing in Business Practice - Some Important Legal Aspects", Ekonomska
istraživanja,Vol. 25, No. 1, 2012, p. 197.
4. Affacturage-National
5. Affacturage-International
 .6عاملیت ملی یا داخلی 80الی  %90از حجم کل معامالت فاکتورینگ را تشکیل میدهد.

موضوع عقد عاملیت دیون تجاری محض است .بدین ترتیب سایر دیون از دامنه شـمول
ایـن کنوانســیون خــارج اســت .هــدف اساسـی کنوانســیون از اســتلنا کــردن معــامالت
غیرتجاری ،تبعیت اینگونه معامالت از رژیم خاظ (هماننـد قـوانین حمایـت از حقـوق
مصرفکنندگان) در شماری از کشورها است .در رابطه با این پرسش که آیا کنوانسـیون
باید بر قرارداد واگذاری مطالبات ناشی از عقد بیع شفاهی نیز اعمال شود یا خیر ،کمیته
تدوینکنندگان یونیدروا 1مقرر کردند که این امر باید به قانون صالد حـاکم بـر قـرارداد
بیع واگذار شود ،زیرا کنوانسیون مزبور در پی تحمیل هیدگونه شـرایطی بـر عقـد بیـع
نمیباشد2 .ـ صادرکننده باید تاجر باشد .لذا غیرتاجر نمیتواند دیون خود را ضمن عقـد
عاملیت واگذار کند3 .2ـ عقد عاملیت ،بینالمللی باشد4 .ـ عقد عاملیت افشاشـده باشـد
(لزوم اخطار به بدهکار).

 .4ماهیت حقوقی عاملیت بینالمللی موضوع کنوانسیون اتـاوا از منظـر
حقوق ایران

1. Unidroit committee of governmental experts
2. UNIDROIT, Study LVIII - Doc. 33, Draft Convention on International Factoring as
adopted by a Unidroit committee of governmental experts on 24 April 1987 with
Explanatory Report prepared by the Unidroit Secretariat, Rome, 1987,� p. 10.
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برای شناخت ماهیت حقوقی این عقد از منظر حقوق ایران الزم است آن را از
جهت عملیات یا خدمات عاملیت بین المللی با توجه به کنوانسیون اتاوا مورد بررسی
قرار دهیم .بند /2ال از ماده  1این کنوانسیون به تعری تعهد صادرکننده در برابر
عامل بر انتقال مطالبات ناشی از معامالت تجاری که کارکرد معمول این عقد است،
می پردازد .سیاق ماده اینگونه است« :صادرکننده کاال می تواند مطالبـات را واگـذار
کرده یا در آینده چنین کند  ». ...ولی ایـن مـاده دربـاره رونـد واگـذاری مطالبـات
ساکت است .بند /2ب به بیان تعهدات عامل می پردازد .در عمـل ،عامـل بـه انجـام
فعالیتهای بسیار متنوعی میپردازد .با این حال به نظر می رسد که تدوینکنندگان
کنوانسیون به ذکر صرفاً چهار مورد از این فعالیتها که اغلب در عملیـات عاملیـت
یافت میشوند ،اکتفا کرده اند ،که عبارتند از1 :ـ تأمین مالی؛ به این ترتیب که عامـل،
در مقابل پرداختی که توسط مشتری (بدهکار) در سررسید انجام خواهد شد ،مبلغی
را متناسب با ارزش مطالبات به فروشنده (طلبکار) میپردازد2 .ـ حسـابداری؛ عبـارت
است از رسیدگی به حساب های �صادرکننده (ف روشنده) بـا مشـتریانش ،کـه شـامل
حفظ و نگهداری ،انجام مکاتبات و مطالبه پرداخت از بدهکاران است3 .ـ وصول مطالبـات قابـل
وصول ،که در این صورت �واردکننده (بدهکار) دین را مستقیماً بـه عامـل پرداخـت
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کرده و عامل مبالغ دریافتی را به ترتیبی از پیش تواف شده با صادرکننده (طلبکـار
اصلی) به وی میپردازد4 .ـ حمایت از طلبکار در برابر قصور بدهکاران در �پرداخت؛ در
این مورد عامل پرداخـت ،طلـبهـای قابـل وصـول را در مقابـل حـ العمـل بـرای
صادرکننده (فروشنده) تضمین میکند ،که اشاره به ارزیابی احتمال ورشکستگی (و
یا اعسار) مشتریان صادرکننده تو سـط عامـل دارد .انتخـاب ترکیـب ایـن خـدمات
(حداقل دو مورد) به طرفین این عقد واگذار شده است .بنـابراین بـرای اینکـه یـک
عقد واگذاری مطالبات ،عاملیت مشمول کنوانسیون به شمار رود ،عامل باید حداقل
دو مورد از موارد چهارگانه را انجام دهد .لذا انجام هید یک از فعالیـتهـای مزبـور،
منفرداً ،مشخصه عاملیت نمیباشد .با ایـن حـال هرکـدام از فعالیـتهـای سـاب الـذکر
می تواند در عقد عاملیت موجود نباشد .با اشاره به اینکه مقررات مذکور در بند (ب)
و نیز شرایط موجود در بندهای (ال ) و ( ج) ماده  1کنوانسیون مجموعاً باید وجود
داشته باشن د ،اگر در ضمن عقد تواف شود که مطالبات صادر کننده به عامل منتقل
شود و به واردکننده (بدهکار) اخطاریـهای مبنـی بـر چنـین انتقـالی ارسـال شـود
(عاملیت افشا شده) ،1در این صورت حتی اگر دو فعالیت انجام گرفته توسط عامـل،
وصول مطالبات و رسیدگی به حساب های قابـل وصـول (حسـابداری) باشـند ،ایـن
قرارداد مشمول کنوانسیون به شمار میرود 2.بنـابراین طبـ اصـل حاکمیـت اراده،
طرفین می توانند در حدود کنوانسیون ،به هر نحو که مایلنـد ،تراضـی کننـد .ایـن
اختیار سبب شده است که چند عمل حقوقی معین به صورت یـک قـرارداد خـاظ
درآید .این عملیات متنوع و گسترده عاملیت ،شناخت دقی ماهیت این نهـاد.را بـا
مشکل مواجه نموده است .حال ماهیت این قرارداد و بـه طـور کلـی نهـاد عاملیـت
بین المللی را چگونه می توان تحلیل نمود؟
در عاملیت سنتی ،عنصر انتقال مالکیت جزو مقتضای ذات عقد اسـت و خـالف
آن را نمیتوان تواف نمود و عمل جوهری در عاملیت سـنتی ،خریـد دیـون تجـاری
صادرکننده قبل از سررسید است کـه بـدون آن عاملیـت محقـ نمـیشـود .ولـی در
عاملیت موضوع کنوانسیون اتاوا بر خالف نظری که بدون توجـه بـه اختیـار عامـل در
انتخاب عملیات ،ماهیت آن را منحصـراً انتقـال مالکیـت مطالبـات (هماننـد عاملیـت
سنتی) میداند ،3باید اذعان نمود که اراده طرفین از آن فراتر رفته و حتی در فرضی که
1. Disclosed Factoring
2. UNIDROIT, Study LVIII�-�Doc. 33, Op. cit., p. 10.

 .3باباپور ،محمد« ،بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بینالمللی در حقوق ایران» ،فقه و حقـوق ،سـال چهـارم،
شماره  ،14پاییز  ،1386ظ.69 .

4ـ .1ماهیت حقوقی عقد مرکب
در تعری عقد مرکب گفته شده است« :گاه چند عمل حقوقی معین بـه صـورت
قرارداد خاصی درمیآید ،چنانچه با کمـی دقـت معلـوم مـیشـود کـه گروهـی از عقـود
غیرمعین نتیجه اختالط و ترکیب دو یا چند عقد معین است 1.»...در نتیجـه هرگـاه در
عقدی واحد ،عقود متعدد و مختل به گونهای ترکیب یابند کـه اسـتقالل خـویش را از
دست دهند و تمامی آنها عقد واحدی را تشکیل دهند عقد مرکب به وجود آمده است.
عقد مرکب در واقع عقد واحدی اسـت کـه آثـار حقـوقی عقـود متعـددی در آن
مشاهده میشود .این امر تحلیل ماهیت حقوقی آن را مشکل ساخته و منجـر بـه ارائـه
نظرات متعددی شده است .به نظر میرسد که دیدگاه صحیدتر در حقوق ما «تحلیل آن
با توجه به اثر اصلی قرارداد» است 2.مطاب این نظریه ،عقود متعدد و مختلفی را که در
 .1کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،1شرکت سهامی انتشار ،چاپ  ،1385 ،7ظ.97 .
 .2جهت مشاهده بحس تفصیلی در این خصوظ رجوع شود به :خورسندیان ،محمدعلی؛ و قـادر شـنیور ،ماهیـت
عقد مرکب در فقه و حقوق موضوعه ،نشریه مطالعات فقه وحقوق اسالمی ،سال  ،3شماره  ،4تابستان .1393
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موضوع تواف آنها انتقال مطالبات (که جوهره و اساس عاملیت را تشکیل میدهد) نبوده
و صرفاً نمایندگی در وصول این مطالبات به عنوان عملیات اصلی در کنار سایر عملیـات
فرعی باشد نیز عقد عاملیت محسوب میشود .این امر نوآوری کنوانسیون اتاوا است کـه
در حقوق هیدکدام از کشورها یافت نمیشد .هرچند درکشورهای مختل ممکـن اسـت
اختالفنظرهایی بر سر برخی از این عملیات موجود باشد و لـیکن حقـوق هـید یـک از
کشورهای انگلوساکسونی که منشأ این عقد است و نه حقوق کشورهای التین که بسـتر
پیشرفت و تکامل این عقد است ،چنین اختیاری را در پـذیرش برخـی از ایـن عملیـات
بهعنوان عملیات اصلی و رد سایر آنها به عامل اعطا نکرده است.
از آنجا که هرکدام از عملیات فوق بهتنهایی نمایانگر ماهیت خاصی برای عاملیت
است ،و از سوی دیگر با توجه به اختیار عامل در انتخاب دو مورد از عملیات چهارگانه
مدنظر کنوانسیون ،مجموعه عملیاتی که در فرایند عاملیت ر میدهد ،ترکیبی از چند
عمل حقوقی در هم آمیخته است که عقدی واحد را به وجود میآورند .با اندکی دقت
معلوم میشود که عقد عاملیت مدّنظر کنوانسیون نتیجه ترکیب دو یا چند عقد مختل
است .بنابراین برای احراز ماهیت حقوقی با توجه مرکب بودن عقد عاملیت از چند عقد
مختل  ،نخست باید به تحلیل ماهیت حقوقی عقود مرکب در حقوق ایران بپردازیم و
سر انجام نحوه واگذاری مطالبات را جهت احراز ماهیت عاملیت بینالمللی و نتایج
حاصل از آن را بیان خواهیم کرد.
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عقد مرکب وجود دارند باید عقدی واحد دانست که ماهیت آن منطب با ماهیـت تعهـد
اصلی است و سایر تعهدات به صورت فرعی و شرط ضمن عقد اصلی محسوب میشـوند.
در واقع ،بر طب این دیدگاه ،عقد مرکب را نمیتوان به عنوان عقدی مستقل یا ترکیبی
از چند عقد تحلیل کرد .بلکه در مورد عقدی که آثار عقود متعدد در آن وجود دارد باید
اثر اصلی عقد را مورد مالحظه قرار داد و سایر آثار را در قالب شرط ضـمن عقـد تحلیـل
کرد .مرحوم دکتر شهیدی در تحلیل این عقود مقرر داشتهاند« :این عقـود بـا مالحظـه
موارد کاربرد و موضوعات مختل آنها ساختمان قراردادی خاصی در عالم اعتبار داشـته
که هریک از آنها آثار حقوقی مشخص و متفاوتی با دیگر قراردادها دارد .این ماهیـتهـا
عناصر مادی نیستند تا همانند تخممرغ و شکر و آرد ،بتوان آنهـا را در هـم زد و از آنهـا
ماهیتی جداگانه آورد و قانون نیز ماهیت مخلوطی از دو یـا چنـد عقـد از عقـود معـین
طراحی نکرده است ... .در حقوق ایران اینگونه قراردادها را مـیتـوان قـرارداد و شـرط
ضمن آن دانست .در بین کاالها و خدمات ارائهشده ،هرکدام عرفاً مهـمتـر و اساسـیتـر
باشد ،آن را موضوع اصلی عقـد دانسـت 1».بـر طبـ ایـن دیـدگاه در قـرارداد عاملیـت
بینالمللی واگذاری مطالبات یا به صورت انتقال مالکیت است یا با حفظ مالکیت و دادن
نوعی نمایندگی جهت وصول .سایر موارد از قبیل انجـام امـور حسـابداری و حمایـت از
طلبکار در برابر قصور بدهکاران از �پرداخت در قالب شرط ضمن عقد تحلیـل مـیشـود.
دکتر کاتوزیان نیز بر این نظر است که عقد مرکب را باید با توجه به عقـدی کـه جنبـه
اساسی و جوهری دارد تفسیر کرد و احکام و قواعـد اختصاصـی مربـوط بـه آن عقـد را
جاری کرد 2.بر این اساس ،در قرارداد عاملیت بینالمللی باید از میان عملیات چهارگانـه
انتقال مطالبات ،نمایندگی در وصول ،انجام امور حسابداری و تضمین وصـول مطالبـات،
ترکیبی از حداقل دو مورد از این عملیات وجود داشـته باشـد .بـا وجـود ایـن ،در ایـن
قرارداد عنصر واگذاری مطالبات برتری دارد که با توجه به اراده و تواف طـرفین ممکـن
است به صورت قرارداد انتقال مالکیت مطالبات به عامل ،یا با حفظ مالکیت برای طلبکار
اصلی و فقط اعطای نمایندگی در وصول به عامل باشـد .چنـانکـه بـا توجـه بـه اسـناد
توضیحی سازمان ملل در خصـوظ کنوانسـیون عاملیـت بـینالمللـی ،عنصـر واگـذاری
مطالبات جوهره اساسی این عقد را تشکیل میدهد و ارائه سایر خدمات جنبـه فرعـی و
تبعی دارد .در نتیجه در تحلیل ماهیت حقوقی عاملیت بینالمللی میتوان گفت که اگر
قصد و هدف اصلی طرفین از انعقاد عقد عاملیت انتقـال مالکیـت مطالبـات باشـد ،بایـد
 .1شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها وتعهدات ،جلد  ،1تهران ،نشر حقوقدان ،1377 ،ظ.113 .
 .2کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،منبع پیشین ،ظ.99 .

ماهیت عقد را بر مبنای عقد انتقال مطالبات تحلیل کـرد و اگـر قصـد و هـدف طـرفین
حفظ مالکیت مطالبات برای صادرکننده و فقط دادن نمایندگی در وصول به عامل باشد
باید عقد عاملیت را برپایه همان قصد توصی کرد و سایر جنبههای قـرارداد را فرعـی و
تبعی دانست و شایسته نیست که عقد عاملیت را به دو یا چند عقد جداگانه یا یک عقد
مرکب از این دو تحلیل کرد .در نتیجه در تحلیل ماهیـت حقـوقی عقـد عاملیـت هـدف
غایی متعاقدین از انعقاد این عقد یا انتقال مالکیت مطالبات اسـت یـا نـوعی نماینـدگی
جهت وصول که این دو عملیات اثر جوهری عقد اسـت و بـدون وجـود طلـب ،عاملیـت
مفهوم ندارد .بنابراین سایر خدمات فرعی و تبعی انگاشته میشود؛ زیرا اگـر همـین اثـر
اصلی عقد نادیده گرفته شود ،عقد خاصیت خویش را از دست خواهد داد .در نتیجـه در
عقد عاملیت بینالمللی ،ارائه خدمات در کنار نحوه واگذاری مطالبات (به شـکل انتقـال
مالکیت یا نمایندگی در وصول) چهرهای فرعی دارد و آنچه در نهایت مـورد لحـان قـرار
میگیرد اثر اصلی عقد است نه سایر آثار.

4ـ .2طرق واگذاری مطالبات و ماهیت آن

4ـ2ـ .1انتقال مالکیت مطالبات

کنوانسیون اتاوا در بند /2ب ماده  1در وظای برشمردهشـده بـرای عامـل ،اولـین
تعهد را تأمین اعتبار برای فروشنده (صادرکننده) از طری پرداخـت بهـای مطالبـات در
برابر انتقال مالکیت مطالبات ناشی از صورتحسابهای تجاری معرفی کرده است .در این
مورد باید میان دو فرض تفکیک قائل شـد .فرضـی کـه عامـل بـه پرداخـت بهـای ایـن
مطالبات قبل از سررسید میپردازد 1و فرضی که عامـل بهـای مطالبـات فروشـنده را در
2
سررسید یا اندکی پس از آن تاری انجام میدهد.
در شیوه نخست که معمولتـرین روش تـأمین اعتبـار اسـت ،فروشـنده از عامـل
تقاضای انجام وظیفه عاملیت را به نحو کامل مینماید؛ از جمله تأمین اعتبار و تضـمین
1. Traditional� Factoring
2. Maturity Factoring
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در تحلیل ماهیت حقوقی عقد عاملیت ،نحوه واگذاری مطالبـات ،عنصـر اساسـی و
جوهره ذات این عقد میباشد و سایر خدمات در مقابل واگذاری مطالبات ،فرعی و تبعی
است .عامل با تواف با طلبکار اصلی مختار است که مالکیت این مطالبات را قبول کـرده
و به عنوان اصیل به بدهکار رجوع نماید یا اینکه با حفظ مالکیت مطالبات برای طلبکـار
اصلی فقط نمایندگی در وصول آن را بپذیرد؛ امری که باعس دوگـانگی در ماهیـت عقـد
عاملیت میشود که در ذیل به بررسی آن میپردازیم.
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مالئت بدهکار 1.اما در فرض دوم ،عامل بهای مطالبات فروشنده را در سررسید یا اندکی
پس از آن میپردازد .در این مورد عامل مستح سود یا بهره نیست بلکه تنها مسـتح
نوعی ح العمل تنزیل است.
با رجوع به کنوانسیون اتاوا مالحظه میکنیم که چگونه این کنوانسیون نوع دوم را
از قلم انداخته و صرفاً به نوع نخست (پرداخت فوری بهای مطالبات) اکتفا کرده اسـت و
همچنین صرفاً به ح العملی که فروشنده به عامل در ازای پذیرش ریسک عـدم ایفـای
دیون بدهکاران میپردازد اشاره کرده است ،بدون اینکه به سود مورد استحقاق عامل در
ازای پرداخت دیون قبل از سررسید بپردازد .آنچه در این میان بـرای مـا حـائز اهمیـت
است ،تأکید صرید کنوانسیون بـر خصیصـه اعتبـاری (پرداخـت قیمـت دیـون قبـل از
سررسید) این عقد است که در زیر به بررسی آن میپردازیم.
4ـ2ـ1ـ .1مفهوم انتقال طلب و موضوع آن

ماهیت حقوقی عاملیت بینالمللی (فاکتورینگ)

2

انتقال طلب به جابجایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگری گفته مـیشـود.
این واژه به این معنا نظر دارد که شخص ،مالکیتی را که خود بار مالی دارد ،بـه دیگـری
انتقال دهد .به طوری که مالکیت او به محض این انتقال از بین رفته و مالکیـت شـخص
یا اشخاظ دیگری جای مالکیت او را بگیرد 3.موضوع انتقال طلب ،ح دائن اسـت .ایـن
ح شخصی (ح شخصی در مقابل ح عینی استعمال میشود که به آن ح دینی یا
ح ناشی از تعهد گویند) دائن است که از طری انتقال طلب از دائـن اصـلی بـه دائـن
جدید منتقل میشود .به عبارت دیگر ،ح دینی (طلب) موضوع انتقال است که بر ذمه
مدیون قرار دارد (ماده  38قانون اعسار ،بند  2ماده  292ق.م) و ذمه مخزن اموال کلـی
است 4.در نتیجه حقی مشمول عنوان طلب است که بر ذمه تعل گیرد.
در عقد عاملیت صورتحسابها در حکم سند طلب هستند .فینفسه مالیتی ندارند
و عین معین نیستند ،بلکه نشانه بدهی فیالذمه هستند که بـه اعتبـار دارنـده ،طلـب و
بهاعتبار محالعلیه ،دین نامیده میشوند و معامالتی که با این اوراق واقـع مـیشـود ،بـا
خود آنها واقع نمیشود ،بلکه به اعتبار ارزشی اسـت کـه ایـن اوراق نماینـده آن اسـت.
ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است که وجود مـادی و محسـوس در عـالم
خارج ندارد بلکه فقط در عالم اعتبار دارای وجـود اسـت بـه عبـارتی یـک مـال منقـول
غیرمادی محسوب میشود (ماده  20ق.م).

1. Sussfeld, Louis Edmond, le Factoring, Presses Université de France, 1968, p. 4�.

136

 .2کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :نظریه عمومی تعهدات ،مؤسسه نشر یلدا ،1367 ،ظ.274 .
 .3جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت ،جلد  ،1نشر بنیاد ،1356 ،ظ.342 .
 .4موسوی خمینی ،سید روحاهلل ،البیع ،جلد  ،1مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی ،1379 ،ظ.35 .

 .1کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،4شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ،چـاپ ،1381 ،6
صص290 .ـ.261
 .2رأی وحدت رویه شماره  90مـور  1353/10/4انتشـار در روزنامـه رسـمی شـماره  8780بـه تـاری انتشـار
 ...« :1353/12/6عبارت وجه نقد مذکور در این ماده (ماده  719قانون آیین دادرسی) اعم است از پول رایـج
ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیـز
که خواسته آن پول خارجی است میشود.»...
 .3اموال مادى ،اموالى هستند که پایه مادى دارند و مى توان آنها را مشاهده و لمس نمـود و امـوال غیـر مـادى،
اموالى هستند که در خارج وجود ندارند؛ ولى جامعه وجود آن را اعتبـار نمـوده و قـانون هـم آن را شـناخته
است؛ مانند ح مخترع و ح سرقفلى.
 .4امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،جلد  ،1کتاب فروشی اسالمیه ،چاپ  ،1383 ،24ظ.26 .
 .5کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :دوره مقدماتی اموال و مالکیت ،نشر میزان ،چاپ  ،1382 ،6ظ.12 .
 .6کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :نظریه عمومی تعهدات منبع پیشین ،ظ.236 .
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طلب (دین) از حیس موضوع مفهومی اعم است زیرا هم بدهی پولی و بدهی غیر پـولی
(کاالیی) را شامل میشود ،در حالی که صورتحسـابهـای موضـوع عقـد عاملیـت فقـط
بدهی پولی را شامل میشود .بین دین پولی و دین تأمین ارزش تفاوت است .در هـر دو
تعهد ،مدیون باید مقداری پول بپردازد ولی در تعهد به پول ،موضوع دین انتقـال مقـدار
معینی پول است و دادن پول ،هدف اجرای تعهد است .ولی در تعهـد بـه ارزش موضـوع
دین انجام دادن کار ،انتقال ارزش معین و حصول نتیجه معینی است که باید بـهوسـیله
1
پول پرداخت شود و پول وسیله اجرای تعهد است.
در مواردی هم که موضوع تعهد پول رایج نیست ،ارزهای خارجی موضـوع دیـن وجـه
نقد و به عبارتی دین پولی است 2.دیـن پـولی موضـوع عقـد عاملیـت در واقـع حـ مطالبـه
مقداری پول از مشتری (مدیون) است که در مقابل طلبکار موظ به انتقال است و این حـ
(مطالبه مقدار پول) در عرف مال محسوب میشود و میتوان به موجب عقد بـه غیـر انتقـال
داد .زیرا به موجب ماده  214ق.م .مورد معامله بایـد مـال باشـد .ولـى قـانونگـذار مشـخص
نکردهاست که آیا مراد اموال مادى است یا اعم از مادى و غیرمادى 3.معموالً از اموال غیـر مـادى
به حقوق مالى تعبیر مىشود 4.به نظر مىرسد که با توجـه بـه اطـالق واژه «مــال» در
ماده  214ق.م .در بیان مورد معاملـه و مـواد دیگـر آن ،از قبیـل مـواد  1214 ،946 ،872و
 ،1217مراد قانونگذار از مال مورد معامله ،به معناى محدود آن یعنى امـوال مـادى نیسـت،
بلکه معناى عام و وسیع آن مراد است؛ به طورى که شامل اموال غیر مـادى و بـه طـور کلـى
5
همه حقوق مالى مىشود ،اعم از آنکه این حقوق بر پایه مادى اسـتوار باشـند یـا غیرمـادى.
حقی که شخص بر عین یا منافع مالی دارد ،مانند ح انتفـاع از عـین .حـ رهـن کـه تـابع
قواعد مربوط به حقوق عینی است در انتقال طلب معاملـه نمـیشـود 6.طلـب موضـوع عقـد
عاملیت از حقوق مالی است و اصل انتقالپذیری آن است که موضوع آن پول است.
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4ـ2ـ1ـ .2اطراف عقد عاملیت (انتقال مطالبات)
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در عقد عاملیت فروشنده/صادرکننده (طلـبکار اصلی) و عامـل (دائــن جدیــد)
بر انتقالطلبی که صادرکننده بر ذمه مدیون خود مشتری /واردکننـده دارد ،بـه شـخص
عامل تواف میکنند که در نتیجـه آن ،عامـل (منتقـلالیـه) در همـان حـ  ،جانشـین
صادرکننده (دائن اصلی) می شود .در عقـد عاملیـت وجـود سـه طـرف ضـروری اسـت،
فروشنده (فاکتورایزی) 1که انتقالدهنده مطالبات است ،عامل (فاکتور/فـاکتورایزور) 2کـه
جانشین طلبکار (صادرکننده) میشود و مشتری یا همان بدهکار که ذمه وی در مقابـل
عامل مشغول میشود .لیکن این امر بدین معنا نیست که ما بـا یـک توافـ سـهجانبـه
ناشی از عقد واحد مواجه هستیم ،.بلکه چهارچوب این رابطه سـهجانبـه نتیجـه در هـم
آمیختن غیرمستقیم دو عقد مجزا است.
عقد نخست ،عقد ارائه خدمات یا بیع کاال اسـت کـه رابطـه میـان صـادرکننده
(طلبکار) و واردکننده (مدیون) است .عقد دوم ،عقد عاملیت است که رابط میان عامل
و انتقالدهنده (صادرکننده) است .صادرکننده (طلبکار) طرف اصـلی در هـر دو عقـد
محسوب میشود در صورتی که عامل نسبت به عقد بیع ،و مشتری (مدیون) نسبت بـه عقـد
عاملیت بیگانه محسوب می شوند .لیکن به موجب چارچوب تواف  3صورتگرفته میان
صادرکننده و عامل ،این رابطه سه جانبه محق می شود و برمبنای ایـن توافـ  ،عامـل
ح رجوع مستقیم (به نام و حسـاب شخصـی خـود) بـه مـدیون (مشـتری) را بـرای
استیفای دیون موجود در صورتحسابها مییابـد .ایـن در حـالی اسـت کـه مشـتری
(مدیون) نسبت به عقد اعتباری مبرم میان عامل و انتقال دهنده (صادرکننده) بیگانـه
است 4زیرا طلب جزو اموال دائن است .مطاب اصل کلی هر صاحب مالی میتواند مال
خود را به هر شخص بخواهد انت قال دهد ،بدون اینکه اراده شخص دیگری در آن تأثیر
داشته باشد .اصل تسلط مالک بر مایملک خود ،اصلی محکم اسـت و تخلـ از اصـل
5
مزبور باید در مواقعی بـه عمـل آیـد کـه نـص صـرید قـانونی وجـود داشـته باشـد.
کنوانسیون اتاوا نه تنها رضایت مدیون را جزو شرایط اساسی صحت عقد عاملیت قرار
نداده ،بلکه طب ماده  6حتی مخالفـت بـدهکار و یـا توافـ قبلـی خـالف آن (میـان
طلبکار و بدهکار) را در صحت این انتقال بیتأثیر اعالم کرده است (هرچند شایستهتر
1. Fournisseur-Factorizee
2. Affactureur-Factorizor
3. Convention-Cadre
4. Ghestin, Jacques, La Destination Entre Les Partis et Les Tiers Du Contract, J.C.P., 1992, p. 517.

 .5کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :نظریه عمـومی تعهـدات ،ظ263 .؛ عـدل ،مصـطفی ،حقـوق مـدنی ،انتشـارات
امیرکبیر ،چاپ  ،1331 ،5ظ.167 .

بود که کنوانسیون این تواف قبلی طرفین بر عدم انتقال مطالبات را محترم بشمارد).
اما با این حال کنوانسیو ن اتـاوا اعـالم و اخطـار مبنـی بـر انتقـال مطالبـات موضـوع
صورتحساب ها به عامل را الزم دانسته است (بند ج ماده  .)2علـیرغـم الزامـی بـودن
اعالم بدهکار از انتقال دین موضوع عقد عاملیت در این کنوانسیون ،این اعالم نه شرط
صحت عقد عاملیت است و نه شرط نفوذ آن بر بدهکار ،زیرا انتقال به تنهـایی و بـدون
ضرورت یا شرط اعالم به بدهکار یا حتی موافقت او نافذ است .اراده مشتری (بدهکار)
هید گونه نقش ملبت یا منفی در انعقـاد یـا نفـوذ عقـد عاملیـت کـه بـین فروشـنده
(طلبکار) و عامل (مشتری دیون) واقع میشود ،ندارد 1.تنها اثر اخطار ایـن اسـت کـه
بدهکار از جانشینی مؤسسه عامل نسبت به مطالبـات در ذمـه خـود آگـاه باشـد و از
ایفای به غیر این مؤسسه (که اکنون مالک دین موضوع صورتحسابهای قابل وصـول
است) ممنوع می باشد و هر ایفایی که به غیـر عامـل صـورت گیـرد ،صـحید نبـوده و
2
مسئ ولیت آن بر واردکننده (بدهکار) دارای سوء نیت است.
4ـ2ـ1ـ .3ماهیت حقوقی انتقال مطالبات

 .1شافی ،نادر عبدالعزیز ،منبع پیشین ،ظ.377 .
 .2ماده  38قانون اعسار؛ الملحم ،عبد الرحمن؛ و محمود أحمد الکندری ،عقد التمویل باستخدام الحقوق التجاریه
و عملیات التوری  ،الکویت ،لجنه التألی و التعریب و النشر 2004 ،م ،ظ.51 .
 .3کاتوزیان ،ناصر ،نظریه عمومی تعهدات ،منبع پیشین ،ظ249 .؛ سنهوری ،عبدالرزاق احمد ،انتقـال و سـقوط
تعهدات ،ترجمه علیرضا امینی ،محمدحسین دانشکیا و منصور امینی ،مرکز نشر کتاب ،بیتا ،ظ.25 .
 .4کاتوزیان ،ناصر ،نظریه عمومی تعهدات ،منبع پیشین ،ظ.249 .
 .5همان ،ظ.274 .
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راجع به ماهیت حقوقی انتقال مطالبات ناشی از صورتحسابهای قابل وصـول
در کنوانسیون اتاوا ،عقد خاظ و معینی پیش بینی نشـده اسـت .در حقـوق ایـران،
ماهیت انتقال طلب برحسب تغییر اسباب و طرق انتقال متفاوت است .انتقال طلب
ممکن است به طری قهری یا ارادی باشد .انتقال طلب در اثر مرگ طلبکار ،قهـری
و در زمان حیات ،ارادی است .انتقال ارادی به طرق متعددی می تواند انجـام گیـرد
که برحسب اغراض و مقاصد طرفین عقد متفاوت میشود 3.بنابراین ،ماهیت قرارداد
انتقال طلب اگر به شکل معامله در برابر پول انجام گیرد ،بیع دین و تابع شـرایط و
احکام خاظ این عقد است و در صورتی کـه عقـد مبنـی بـر تسـامد و تسـالم باشـد،
ماهیت این قرارداد صلد خواهد بود 4.ولی در جایی که قرارداد انتقال از حیس موضوع
و آثار مورد تواف با هید یک از عقود معین قابل انطباق نباشد ،عمل حقـوقی آنهـا از
حیس شرایط و آثار مطاب مـاده  10ق.م .خواهـد بـود کـه انتقـال طلـب بـه معنـای
اصطالحی خود (عقدی نامعین) است 5.در تمـامی مصـادی ذکرشـده ،انتقـال طلـب
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صورت واحدی دارد که در آن متعهدله مافی الذمه متعهد را به شخص ثاللی منتقل
می کند (ماده  38قانون اعسار ،بند  3ماده  292ق.م) .در نتیجه ماهیـت ،بـه لحـان
اغراض و مقاصد گوناگون در هر نوع انتقال ،بستگی به اراده حقیقی طرفین این عقد
دارد و در صورتی که در قالب عقد معین صورت گیرد ،دیگـر انتقـال طلـب عقـدی
غیرمعین در قالب ماده  10ق.م .نیست ،بلکه باید آن را عقدی معـین مطـاب اراده
حقیقی طرفین دانست.
همانطور که بیان شد ،در عقد عاملیت ،صـادرکننده (طلبکـار اصـلی) مالکیـت
طلبی را که مطاب صورتحسابهای قابل وصول از واردکننده (بدهکار) دارد ،به کمتـر
از مبلغ اسمی آن به مؤسسه عاملی انتقال می دهد .با توجه به ایـن عملیـات بـه نظـر
میرسد که عقد عاملیت در موارد ی که ناقل مالکیت مطالبات است ،بر خـالف نظـری
که آن را انتقال طلب به معنای خـاظ کلمـه در چهـارچوپ مـاده  10قـانون مـدنی
میداند ،1نیست .زیرا در عاملیت با توجه به اینکه صادرکننده (طلبکـار اصـلی) سـند
طلب خود را در مقابل مبلغی کمتر از مبلغ اسمی واگذار میکنـد و در مقابـل عامـل
ثمن معامله به صورت وجه نقد پرداخت می کند ،عوضین در مقابل هـم قـرار دارنـد و
غرض اصلی مؤسسات عاملی دست یافتن به طلـب ناشـی از صورتحسـابهـا و هـدف
صادرکننده (طلبکاراصلی) رسیدن به وجه نقد قبل از سررسید مطالبات خود اسـت و
از آنجا که موضوع عقد عاملیت طلب (مال کلی فی الذمه) در مقابل عوض است که بـه
نظر میرسد که عقدی معین به نام بیع دین با احکام و آثار خاظ خود است نـه یـک
انتقال طلب ساده .به عبارتی ،هر جا که موضـوع طلـب ،عـین کلـی باشـد و در برابـر
عوضی واگذار شود ،قرارداد انتقال ،بیع دین است 2.در فقه عامـه نیـز مـذهب مـالکی
3
انت قال طلب در مقابل عوض را بیع کلی فی الذمه یا بیع دین مینامند.
از سوی دیگر در تفسیر هر قرارداد بایستی بـه مفـاد قـرارداد و قصـد مشـترل
طرفین توجه نمود .در عقد عاملیت با انعقاد قرارداد و پرداختن ثمن معاملـه از سـوی
عامل ،قصد واقعی و خواست اصلی طرفین بر این واقع می شود که خریدار مالک طلب
با مشخصات مندرج در عقد باشد .در واقع خواست اصلی طرفین تملیـک و تملـک از
راه بیع است و هدف از پرداخت ثمـن نقـدی چیـزی جـز ایـن امـر نیسـت .بنـابراین
فروشنده ح ندارد بعـد از انعقـاد عقـد عاملیـت ،طلـب ناشـی از صورتحسـابهـا را
به دیگری انتقال دهد.
 .1باباپور ،محمد ،منبع پیشین ،ظ.71 .
 .2مواد  351و 350ق.م.؛ کاتوزیان ،ناصر ،نظریه عمومی تعهدات ،منبع پیشین ،ظ.249 .
 .3سنهوری ،عبدالرزاق احمد ،منبع پیشین ،ظ.17 .

در عقد عاملیت ،ثمن معامله معلوم و مشخص است و مؤسسات عاملی بـه موجـب
عقد ملزم میشوند ثمن را نقداَ هنگام انعقاد عقد به فروشنده پرداخـت نماینـد .در ایـن
قرارداد ممکن است طرفین شرط کنند که به منظور تضـمین پرداخـت طلـب از سـوی
مدیون اصلی (محالعلیه سند) صادرکننده تا وصول کامل طلب ،ضـامن مـدیون اصـلی
باشد .لذا از گنجاندن چنین شرطی در این عقد معلـوم مـیشـود کـه مؤسسـات نـوعی
مالکیت نسبت به طلب مزبور دارد.
اما مسأله قابل تأمل در بیع طلب پولی ،قابلیت مبیع واقع شدن طلب اسـت ،زیـرا
همان طور که بیان گردید ،طلب مال منقول غیرمادی محسـوب مـیشـود ولـی قـانون
مدنی ایران ،شرط عینیت را از خصوصیات مبیـع بـر شـمرده اسـت .مـاده  338بیـع را
تملیک عین به عوض معلوم میداند ،حال آنکه مطالبات پولی ،از حیس لزوم عین بـودن
مبیع دارای تعارض ظاهری با ماده  338قانون مـدنی اسـت؛ در برخـی از آثـار حقـوقی

 .1قاسمی ،محسن ،انتقال مالکیت درعقد بیع ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،1388 ،ظ.25 .
 .2امامی ،سید حسن ،منبع پیشین ،ظ.419 .
 .3صفایی ،سید حسین ،اشخاظ و اموال ،انتشارات میزان ،1385 ،ظ.276 .
 .4شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی  ،6تهران ،انتشارات مجد ،1382 ،ظ.13 .
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دانشنامه حقوقی ،جلد  ،5انتشارات امیرکبیر ،چاپ  ،1372 ،2ظ .236
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استدالل شده است که در حقوق موضوعه ایران ظاهر مـاده  338ق.م .داللـت بـر لـزوم
عین بودن مبیـع دارد و از مـواد دیگـری ماننـد مـواد  326 ،325و  350همـان قـانون
استنباط میشود که مبیع فقط میتواند عین باشـد ،حـال عـین مـیتوانـد عـین کلـی
فیالذمه ،کلی در معین یا عین خارجی باشد 1.برخی از اساتید حقـوق 2نیـز مـاده 338
ق.م .را ناظر به مبیع شخصی دانستهاند و برخی دیگر 3انتقـال امـوال غیرمـادی را تـابع
قواعد عمومی معامالت و پارهای از قواعد خاظ ،که در قـانون روابـط مـوجر و مسـتأجر
آمده است ،دانستهاند .هر چند که معتقدند کلمه فروش عرفاً در این مـورد هـم بـه کـار
میرود .مرحوم شهیدی با استناد به ماده  338ق.م .و محدودیت این ماده نسبت بـه شـمول
اموال غیرمادی ،معتقدند که مبیع نمیتواند منفعت ،عمل یا حقی نظیر ح ارتفـاق و ...
باشد ،و در مورد ثمن چون قیدی در تعری نیامده اسـت پـس عـین ،منفعـت و عمـل
میتواند ثمن باشد 4.بنابراین با این استدالل در نظـر ایشـان مبادلـه دو حـ یـا حـ و
منفعت را نمیتوان بیع دانست .از سویی از تعریـ یکـی دیگـر از اسـاتید 5کـه بیـع را
« مبادله متعادل که در دارایی هریک از طرفین عقـد ،دو جریـان مـالی معکـوس ایجـاد
کند» و نیز بنا بر نظر ایشان در مورد ماده  338که معتقدند این ماده منسو شده است
و قانونگذار در مواد فراوانی که بعد از سال  1370تصـویب کـرده اسـت ،در مـورد بیـع
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خود را پایبند ماده  338ق.م .نمیداند ،یعنی عـین بـودن مبیـع را عنصـر سـازنده بیـع
1
نمیشمارد ،استفاده میشود که بیع اختصاظ به تملیک اعیان ندارد.
در فقه امامیه نیز فقها هنگامی که در خصوظ واژه عین سخن به میان مـیآورنـد
به دو دیدگاه تقسیم میشوند .برخی از ایشان عین را در مقابل منفعت دانسته و لزوم عین
بودن مبیع را مسلم شمردهاند و آن را بدون اشکال دانسته و ادعا کردهاند که اصطالح فقها
بر آن استقرار یافته است 2و گروهی نیز ذکر این واژه را در تعری عقـد بیـع بـرای خـروج
منفعت وح مالی میدانند 3.عدهای نیز در تبین بیع دین میان واگذاری طلب به مدیون و
غیرمدیون تمایز قائل شدهاند .به گونه ای کـه ماهیـت واگـذاری طلـب بـه مـدیون را بیـع
دانسته ،و ماهیت واگذاری بر غیرمدیون را باطل دانستهاند 4.لکن مشهور فقهای امامیـه در
5
ماهیت واگذاری طلب به مدیون یا غیرمدیون تفاوتی قائلنشده ،آن را بیع دانستهاند.
با توجه به نظرات فوق باید گفت که در عدم شـمول عـین منـدرج در مـاده 338
ق.م .به اموال غیرمادی تردیـد نداشـتهانـد ،ولـی در شـمول آن اخـتالفنظـر مشـاهده
میشود .عدهای معتقدند که عین شامل ح و منفعت نمیشود و عـدهای نیـز معتقدنـد
فقط عین برای خروج منفعت از تعری بیع قید شده است.
در رد نظرات فوق و شمول ماده  338قانون مدنی بر بیع اموال غیرمادی از جملـه
طلب میتوان به دالیل زیر استناد نمود:
ال ـ به نظر میرسد که هید یک از نظرات یادشده صحید نمیباشد .زیرا اگرچـه
از ظاهر ماده  338ق.م .استفاده میشود که مبیع اختصاظ به اعیان دارد ،ولی با توجـه
به اینکه قانونگذار از عین یادشده در ماده  338ق.م .معنای لغـوی و عرفـی آن را اراده
نکرده ،نباید آن را در معنای لغوی یا عرفی حمل کرد و عین را به اموال مادی اختصاظ
داد ،زیرا وقتی که در زبان قانونگذار واژهای مورد استفاده قرار مـیگیـرد ،ابتـدا معنـای
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت ،پیشین ،ظ .426
 .2انصاری ،شی مرتضی ،المکاسب ،جلد  ،2تبریز ،انتشارات تقی عالمه ،1377 ،ظ.223 .
 .3انصاری ،مسعود؛ و محمدعلی طاهری ،مجموعه دانشنامه حقوقی (دانشنامه حقـوق خصوصـی) ،جلـد  ،3نشـر
مهراب فکر ،1384 ،ظ.1645 .
 .4حلی ،ابن ادریس ،محمدبنمنصوربناحمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،جلد  ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمی،
چاپ دوم 1410 ،ق ،ظ55 .؛ خامنهای ،سیدعلی ،اجوبه اإلستفتاءات ،ترجمـه احمدرضـا حسـینی ،جلـد ،2
المهدی ،1379 ،سؤاالت  864و .506
 .5محق کرکی (محق ثانی) ،جامع المقاصد فی شرح شرایع اإلسالم ،جلد  ،5قم ،مؤسسـه آل بیـت ،الطبعـه ،2
 1408ق ،ظ18 .؛ حسینی سیستانی ،سیدعلی ،توضید المسـائل ،مرکـز فرهنگـی انتشـاراتی منیـر،1377 ،
محلقات م28 .؛ مکارم شیرازی ،ناصر ،توضید المسائل ،قم ،انتشارات مدرسه علی بـن ابـی طالـب ،1379 ،م.
2430؛ مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،جلد  ،20انتشارات صدرا ،چـاپ  ،1378 ،6ظ.
296؛ طباطبایی یزدی ،سید محمدکاظم ،حاشیه مکاسب ،تهران ،دارالمعارف اإلسالمیه ،1378 ،ظ.208 .

 .1تفرشی ،محمد عیسی؛ و رضا سکوتی« ،بیع سهام شرکتهای سهامی» ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه
شیراز (ویژه حقوق) ،دوره بیست و یکم ،شماره( 2پیاپی ،)41تابستان  ،1383ظ.46 .
 .2طاهری ،حبیباهلل ،حقوق مدنی ،جلد  ،4قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ  1418 ،2ق ،صص.22-32 .
 .3بهجت ،محمد تقی ،استفتائات ،جلد  ،3قم ،انتشارات شف  1428 ،ق ،ظ.201 .
 .4برای بحس مفصل در این مورد رجوع شود به :تفرشی ،محمدعیسی؛ و رضا سکوتی« ،بیع سـهام شـرکتهـای
سهامی» ،مجلـه علـوم اجتمـاعی و انسـانی دانشـگاه شـیراز (ویـژه حقـوق) ،دوره بیسـت و یکـم ،شـماره2
(پیاپی ،)41تابستان .1383
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واژه را باید از خود قانونگذار استفاده کرد و چهبسا قـانونگـذار آن را در معنـای لغـوی
خود به کار نبرده باشد و چنانچه این مطلب از زبان قانونگذار ،به طور صرید یا ضـمنی
قابل استفاده نباشد در این صورت باید آن را حمل به معنای لغوی یا عرفی کـرد و عـین
را به اموال مادی اختصاظ داد و نتیجه گرفت که در قانون نیز همان معنـای عرفـی یـا
لغوی مورد استفاده قرار گرفته است و در این مورد نیز با دقت و مالحظـه مـاده  350ق.م.
روشن میشود که قانونگذار آن را در معنای لغوی خـود اسـتعمال نکـرده اسـت ،زیـرا
1
هرگز به کلی فیالذمه مال مادی گفته نمیشود.
ب ـ با دقت در کالم فقها و قانون مدنی (مـواد  338و )350در بـاب بیـع روشـن
می شود که عین دارای اقسامی است و اعیان ابتدا به دو قسمت عین شخصی (معـین) و
عین کلی تقسیم میشوند .بیع عین نیز عبارت است از بیع مبیعی که در هنگـام انعقـاد
عقد وجود خارجی دارد (عین شخصی) و یا در زمان تسلیم وجود خارجی پیدا میکنـد.
«عین چه شخصی باشد چه کلی ،و کلی در ذمه باشد یـا مشـاع و یـا در معـین ،در هـر
حال میتواند مبیع قرار گیرد و مبیع باید یکی از همین اعیان باشد» 2.پول نیز از اعیان
خارجی و مللی بوده 3،به طور کلی در ذمه در بیع طلب پولی مورد مبادله قرار میگیرد.
اگرچه در این مبادله به مانند بیع سل یا بیع نسیه ،پول به واسطه عقد به حالـت کلـی
در ذمه در نیامده و قبل از عقد به سببی از اسباب به شکل دین پـولی بـر ذمـه مـدیون
مستقر شده است.
پ ـ قانونگذار در مواد متعدد الیحـه اصـالحی قـانون تجـارت مصـوب  ،1347از
جمله مواد  36 ،35 ،34و مواد  78و  79قانون تجارت ،از فروش سـهام شـرکتهـا نـام
میبرد که مال غیرمادی بوده و این خود تأییدی بر این مدعاست که قـانونگـذار صـرفاً
معنای لغوی و عرفی عین را در نظر نداشته ،زیرا سهام شرکتها را علیرغم اینکه دارای
4
وجودی اعتباری غیرمحسوس میباشند ،به موجب عقد بیع قابل انتقال دانسته است.
ت ـ با دقت در رابطهای که انسان با اشـیاء گونـاگون دارد ،در مـییـابیم در واقـع
حقوق غیرمادی و اعتباری است که موضوع ح و تکلی قرار میگیرد و مـورد معاملـه
واقع میشود و به ملکیت فرد در میآیـد .بنـابراین در انتقـال ملکیـت ،حـ مالکیـت و
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ارتباط اعتباری و معنوی با شیء است که منتقل میشود .لذا از این حیـس هـید فرقـی
بین ح مالکیت بر عین ـ که وجود مادی و محسوس دارد ـ و ح مالکیـت بـر امـوال
غیرمادی نظیر ح مؤل و اسکناس وجود نـدارد و هـر دو دسـته را بایـد بتـوان مـورد
1
تملیک قرار داد.
بدون شک قانونگذار هنگام تدوین قانون به این رابطه توجه داشته و به نظر
میرسد صرف به کار بردن عین در بیع مقابل منفعت و برای خارج نمودن اجاره از مفهوم
بیع بوده است ،زیرا برای ملال در حیازت مباحات ،بیع و اجاره اموال ،فرد هید تصرفی
در مال نمیکند و فقط عالقه و ارتباط خود را با آن تغییر میدهد .پس آنچه مال یا
مالکیت یا ح نامیده میشود همه از یک نوع است و صورت مادی و خارجی ندارد.
ث ـ عرف امروز جامعه ما انتقال اموال غیرمادی را مانند ح تألی  ،سرقفلی و
اسکناس ،بیع مینامد 2.مالل در تحدید معامالت و موضوع آنها عرف است وحقوقدانان نیز
تصرید کردهاند که رهایی از قید عین مندرج در ماده  338ق.م .نوعی پیشرفت و نزدیکی به
عرف و معقول شدن قواعد است که اینها غایت مطلوب هر نظام حقوقی است و باید گفت
که این رهایی گامی به سوی عدالت و معقول شدن نیز دانسته میشود 3.بنابراین میتوان
عقد بیع را تملک مال یا انتقال مالکیت در مقابل عوض دانست .مفهومی که در میان فقها
نیز سابقه دارد 4.پس میتوان گفت که آن دسته از فقهایی که لفظ عین را به جای مال در
5
تعری بیع اتخاذ کردهاند خواستهاند از شمول تعری بر اجاره احتراز کنند.
حال اگر قائل به این باشیم که عقد بیع تملیک مـال یـا انتقـال مالکیـت در برابـر
عوض است خواه آن مال عین باشد یا ح و خواه تملیک بـیدرنـگ صـورت بگیـرد یـا
متعل به شرط شود و یا مدتی به تأخیر افتد ،در این صورت حقوق ما به خانواده جهانی
6
نزدیک میشود.
4ـ2ـ1ـ .4بررسی وظایف و تعهدات طرفین

نظر به اینکه عاملیت عقدی جامع و متضمن کلیه حقوق و تکالی طلبکار و عامل
است .رویه معمول مؤسسات عاملیت بر این است که اقدام به تهیه این عقـد در قالـب و
نمونههای واضد و معـین بنماینـد کـه در آن حقـوق و تعهـدات طـرفین صـریحاً ذکـر
 .1کاتوزیان ،ناصر ،نظریه عمومی تعهدات ،منبع پیشین ،ظ.23 .
 .2روحانی ،سیدمحمدصادق ،منهاج الفقاهه ،جلد  ،1قم ،انتشارات دارالفکر ،چاپ  1418 ،14ق ،ظ.38 .
 .3کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :دوره عقود معین ( ،)1شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا ،چاپ  ،1371 ،4ظ.306 .
 .4مکارم شیرازی ،ناصر ،توضیدالمسائل ،منبع پیشین ،ظ.33 .
 .5قاسمی ،محسن ،منبع پیشین ،ظ.25 .
 .6کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :دوره عقود معین ( ،)1منبع پیشین ،ظ.306 .

می شوند .در این مبحس به مطالعه مرحله اجرای عقد از طری بررسی تعهدات (وظای )
طرفین آن مطاب تقسیمبندی ذیل میپردازیم:
4ـ2ـ1ـ4ـ .1وظایف و تعهدات صادرکننده (فروشنده /طلبکاراصلی)

صادرکننده به عنوان انتقالدهنده مالکیت مطالبات خود به عامل ،تعهدات زیر در
عقد بیع دین برعهده دارد:
 −تضمین وجود طلب
 −تحویل تمامی صورتحسابها به عامل (اصل عمومیت و انحصار)
 −تعهد صادرکننده (طلبکار اصلی) بر اخطار بدهکار
 −تعهد صادرکننده (طلبکار اصلی) به پرداخت ح العمل
4ـ2ـ1ـ4ـ .2وظایف و تعهدات مؤسسه عاملیت

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتادم ،شماره نود و پنجم ،پاییز 1395

عقد عاملیت از عقود الزامآور برای طرفین است .لـذا همـانطـور کـه تعهـداتی در
نتیجه این عقد برعهده صادرکننده قرار میگیرد ،متقابالَ تعهداتی نیز بر عهـده عامـل
قرار میگیرد که مهمترین آنها را میتوان در موارد ذیل خالصه نمود:
 −تضمین عدم رجوع
 −تعهد عامل به ارائه اطالعات تجاری و مشاوره تخصصی
 −تعهد به ایفای بهای دیون به انتقالدهنده
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مطاب بند /2ب ماده  1کنوانسیون اتاوا در عقد عاملیت بینالمللی ،عامل باید بـه ارائـه
حداقل دو مورد از چهار عملیات انتقال مطالبات یعنـی نماینـدگی در وصـول ،انجـام امـور
حسابداری و تضمین وصول مطالبات (تضمین عدم رجوع به طلبکـار اصـلی) بپـردازد کـه
هرکدام بهتنهایی نمایانگر ماهیت خاصی برای عاملیت است .این امر بیانگر آن است کـه
عقد عاملیت مدّنظر کنوانسیون نتیجه اختالط و ترکیب دو یا چند عقد مختل است.
مطاب نظر منتخب ما در حقوق ایران ،عقـود متعـدد و مختلفـی را کـه در عقـد
مرکب وجود دارند باید عقدی واحد دانست که ماهیت آن منطب با ماهیت تعهد اصلی
است و سایر تعهدات به صورت فرعی و شرط ضمن عقد اصـلی محسـوب شـوند .لـذا بـا
توجه به اینکه عنصر واگذاری مطالبات در این عقد برتری دارد و جـوهره اساسـی آن را
تشکیل میدهد ،باید ارائه سایر خدمات عاملی را فرعـی و تبعـی دانسـت .بـدینترتیـب
بسته به عملیات انتخابشده توسط عامل ،عنصر واگذاری مطالبات یا به صـورت انتقـال
مالکیت صورت میپذیرد یا با حفظ مالکیت و دادن نوعی نمایندگی جهت وصول ،سایر
موارد از قبیل انجـام امـور حسـابداری و حمایـت از طلبکـار در برابـر قصـور بـدهکاران
از �پرداخت در قالب شرط ضمن عقد تحلیل میشوند.
در نتیجه با توجه به تواف طرفین چنانچه صادرکننده (طلبکار اصلی) ،سند طلب
خود را در مقابل مبلغی کمتر از مبلغ اسمی واگذار کند و در مقابل عامل ثمن معامله را
نقداً پرداخت کند ،عوضین در مقابل هم قرار داشـته و غـرض اصـلی مؤسسـات عـاملی
دست یافتن به طلب ناشی از صورتحسابها و هدف صادرکننده (طلبکاراصلی) رسـیدن
به وجه نقد قبل از سررسید مطالبات خود است و موضوع عقد عاملیت طلب (مال کلـی
فیالذمه) در مقابل عوض میباشد .ماهیت چنین توافقی مطاب حقوق ایران ،عقد معین
به نام بیع دین با احکام و آثار خاظ خود است .ولی اگر طرفین بر حفظ مالکیـت بـرای
صادرکننده و صرفاً اعطای نمایندگی در وصول به عامل توافـ نماینـد در ایـن صـورت
دیون موضوع این دسته از صورتحسابها در چهارچوب احکام و قواعد عمومی وکالـت و
مطاب دستورهای طلبکار اصلی ،قابل وصول است در این نـوع از عاملیـت دیگـر بحـس
انتقال مالکیت دیون مطرح نیست ،بلکه مؤسسه عاملی نقش نمایندگی از طلبکار اصـلی
در مفهوم دقی وکالت را دارا میباشد.
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