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  چكيده

در قانون نمونة معامالت با حق وثيقة آنسيترال امكان ايجاد حق وثيقه غيرتصرفي قراردادي بر       
در اين قانون طلب پولي به حق دائن مبني بر مطالبة تأدية تعهد . روي طلب پولي وجود دارد

حساب دريافتني، طلب مستند به وجوه واريزي به پولي تعريف شده و به چهار قسم شامل 
. حساب بانكي، طلب مستند به اوراق بهادار و طلب مستند به سند تجاري تقسيم شده است

پولي به معناي خاص است، زيرا ايجاد و انتقال آن منوط به تشريفات حساب دريافتني طلب 
در اين قانون معناي حق وثيقه از حق قائم بر مال ملموس و عيني به حق . شكلي خاصي نيست

تبعي براي تضمين تعهد مورد توثيق تغيير يافته است تا اموال ناملموس مانند حساب دريافتني 
 انتقال يابد، براي وي ريگ قهيوث حق بدون اينكه مالكيت طلب به در اثر اين. رديبرگرا نيز در 

. شود يماختيار مراجعه به مديون براي وصول طلب در صورت نقض تعهد مورد توثيق ايجاد 
در حقوق ايران احكام متعارضي براي توثيق طلب پولي وجود دارد كه لزوم مطالعة تطبيقي 

وي طلب پولي از نوع حساب دريافتني را توجيه براي تحليل چگونگي ايجاد حق وثيقه بر ر
 كه از احكام قانون نمونة آنسيترال براي قانونگذاري دربارة كند يماين پژوهش پيشنهاد . كند يم

  . ايجاد حق وثيقه بر روي طلب پولي از نوع حساب دريافتني استفاده شود
 .ريگ هقيوثحق وثيقه، قرارداد وثيقه، مديون طلب پولي، : واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
 به تصويب كميسيون حقوق تجارت 2016 در سال 1قانون نمونة معامالت با حق وثيقة آنسيترال

 سازمان ملل متحد رسيد كه در آن قواعد حق وثيقة قراردادي بر روي اموال منقول الملل نيب
يكي از مصاديق مال .  مورد حكم قرار گرفته استليتفص بهاعم از ملموس و ناملموس 

 3 طلب پولي غيرمقيد به تشريفات شكلي خاص يا حساب دريافتني، در اين قانون2ناملموس
 اين 4. تعهد پولي از مديون تعريف شده استةديتأاست كه به حق طلبكار مبني بر مطالبة 

 پولي مقيد يها طلبنامگذاري نوعي حقيقت قانوني است تا استقالل حساب دريافتني از ساير 
خاص مانند طلب مستند به سند تجاري و اوراق بهادار و حساب بانكي به تشريفات شكلي 

  .مورد حمايت قرار گيرد
در اين روش توثيق . توثيق طلب پولي در واكنش به روش سنتي توثيق تعهدات ايجاد شد

 امكان 7 داراي قابليت قبض فيزيكي6 بود كه طي آن فقط مال ملموس5مترادف با رهن يا گرو
براي امكان ايجاد . ) Westbrook & Jasnow, 2001: 125( را داشت 8ال مرهون معنوان بهپذيرش 

وجود آمد كه حق وثيقة  حق وثيقه نسبت به طلب پولي نوع ديگري از توثيق تعهدات به
در اين .  ناميده شد كه در آن ترادف توثيق با رهن و گرو مورد ترديد قرار گرفت9غيرتصرفي

مينان براي ايفاي تعهدات دانسته شد تا محدوديت توثيق به اموال ديدگاه انگيزة توثيق ايجاد اط
 مال مرهون هموار شود كه در عنوان به و راه براي كاربرد اموال ناملموس ودملموس به كنار ر

 :Beale et al., 2012(نتيجه ديگر نيازي به قبض فيزيكي براي ايجاد حق وثيقه در اين اموال نبود 

دليل   بهكرد، تعريف مشابهي از حساب دريافتني استنباط توان يماگرچه در حقوق ايران . ) 127
از . وجود احكام متعارض امكان ايجاد حق وثيقه بر روي حساب دريافتني با ابهام مواجه است

 قانون مدني حق وثيقه بر روي طلب پولي را رهن دين نام نهاده و آن را 774يك سو، مادة 
 ديگر، در قوانين خاصي مانند قانون عدم الزام سپردن وثيقة از سوي. باطل اعالم كرده است

 تسهيل امر منظور به دولتي يها شركت و ساير مؤسسات و ها دستگاه و ها بانكملكي به 
 و قانون 1380 توليدي و صادراتي مصوب يها طرح و ايجاد اشتغال بيشتر در يگذار هيسرما
 توليدي يها طرح ياجراع در ي طرح و تسريها نهياهش هزك و كيالت باني تسهيل اعطايتسه

                                                            
1. UNCITRAL Model Law on Secured Transactions 2016 
2. Intangible asset 
3. Receivable 
4. A right to payment of a monetary obligation 
5. Pledge 
6. Tangible assets  
7. Physical possession  
8. Encumbered asset 
9. Non-possessory security right 
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 از امكان ايجاد حق وثيقه بر روي حساب 1386 مصوب ها بانك و كارايي يش منابع ماليو افزا
  .بيني شود  بدون اينكه قواعد خاصي براي اين منظور پيش،دريافتني سخن به ميان آمده است

 سبب ايجاد حق عنوان بهقه سپس قرارداد وثي شده، در اين پژوهش ابتدا طلب پولي تعريف
 از آن به آثار قرارداد وثيقه بين طرفين و چگونگي استناد پس. وثيقه به بحث گذارده شده است

 پژوهش پيشنهاد شده است تا ةجينتدر . به حق وثيقه در برابر اشخاص ثالث پرداخته شده است
 پولي حساب دريافتني در از احكام قانون نمونة آنسيترال براي قانونگذاري دربارة توثيق طلب

  .حقوق ايران استفاده شود
 

  تعريف طلب پولي. 2
 كه در شود يمحق ديني بين دو شخص يا بيشتر ايجاد . است 1طلب پولي مصداق حق ديني

نتيجة آن يكي در برابر ديگري ملتزم و متعهد به ايفاي رفتار معيني اعم از فعل و ترك فعل 
 تعهد ،تعهدي كه موضوع آن التزام به پرداخت پول باشد. )Hylton & Cass, 2013: 34( دشو يم

پولي ناميده شده كه در آن خود رفتار در تعريف كنار گذارده شده و موضوع رفتار يعني پول 
 اصطالح تعهد بر پرداخت پول اصطالح تعهد پولي استفاده يجا بهبه تعهد اضافه شده است تا 

 مديون ناميده شده و طرفي كه اين شود، به ايفاي تعهد طرفي كه ملتزم. )Vardi, 2011: 17(شود 
 به رابطة حقوقي ديني بين طرفين شود، مي، دائن يا طلبكار ناميده شود يمالتزام به نفع او ايجاد 

 بلكه هر دو اصطالح، بيانگر ، متضاد ديگري نيستكي چيه كه شود يمنيز طلب يا دين گفته 
تعيين و تحويل مصداق به طلبكار به تعهد خود وفا كند ند كه مديون بايد با ا يك تعهد كلي

 آن را بدهي توان يم ، چون تعهد مديون بر دادن پول استسبببه همين  .)44: 1388محقق داماد، (
  . نيز نام نهاد و به مديون، بدهكار گفت

 و رددر اينجا حق مطالبه با طلب يك معنا دا. كند يمطلب براي طلبكار حق مطالبه ايجاد 
البته در ديدگاه ديگري طلب از حق مطالبه متمايز قلمداد شده . ندا دو بر يكديگر منطبق هر

در نتيجه ممكن است طلب  .شود يم و زيربناي حق مطالبه قلمداد منشأ ،است كه طي آن طلب
 اما به هر دليلي اعم از مرور زمان يا تنگدستي و عسرت بدهكار نتوان حق ،وجود داشته باشد

  .)Reinhard, 2012: 203(ا در واقعيت به منصة ظهور رساند مطالبه ر
 نيازي به تفكيك بين طلب و حق مطالبه نيست و بايد اين دو را به يك معنا رسد يمنظر  به
 كه وي را بر متعهد ارجح و شود يمدر اثر تعهد براي طلبكار فقط يك حق ايجاد . دانست
دليل عسرت يا تنگدستي يا مرور زمان قابل  به بهحال اگر به هر دليلي حق مطال. سازد يممسلط 

 به معناي اسقاط حق نيست، بلكه در راه استيفاي حق مانع موقت يا دائمي ايجاد ،اجرا نباشد

                                                            
1. Personal right 
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وجود مانع در راه استيفاي حق به معناي .  مگر اينكه متعهد به تعهد خود عمل كند،شود يم
ابق قانون ايفا شده باشد يا شرايط ديگر  كه مطشود يم و تعهد زماني ساقط نيستسقوط تعهد 

 قانون مدني ايران 266 در مادة يروشن بهاين قاعده . قانوني براي سقوط آن وجود داشته باشد
در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه «: به اين شرح مورد حكم قرار گرفته است

در . » بودنخواهد دعوي استرداد او مسموع  اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايدباشد ينم
 ولي قانونگذار بنا به مصالحي، عنصر ،اينجا اگرچه عنصر ابتنا بر يك سبب توجيهي را دارد

 در تمام علتبه همين . ده استكريا همان حق مطالبة طلبكار را از آن سلب » الزام به تأديه«
شكلي خاص و طلب مقيد به  غيرمقيد به تشريفات يها طلباقسام طلب پولي اعم از 

تشريفات شكلي خاص مانند سند تجاري و اوراق بهادار و حساب بانكي فقط حق مطالبه 
  .  و استفاده از اصطالح انتقال طلب مسامحه در تعبير استرديگ يممورد انتقال قرار 

ر  و اعتبااشدد كه مورد پذيرش عموم بكر و واسطة تبادل تعريف لهيوس  به توان يمپول را 
 و طلبكار يابد ميدليل همين پشتوانة قانوني مقبوليت عام   و بهشود آن توسط حكومت تضمين 

 & Lewin(  طلب خود سر باز زندة، براي تصفي استتواند از قبول آنچه قانون معين كرده نمي

Nicolás, 2020: 8(.  
  

  ديدگاه قانون نمونة آنسيترال دربارة تعريف طلب پولي. 2.1
هر «:  استشده تعريف گونه نيا قانون نمونة آنسيترال 2 ة ماد30زير پاراگراف طلب پولي در 

در راهنماي تصويب قانون نمونة معامالت با حق وثيقة . » ...1 مطالبة تأدية يك تعهد پوليحق
اين اصطالح شامل « : گفته شده استگونه نيا در تشريح مصاديق تعهد پولي 2017 2آنسيترال

 مثال، حق فروشندة يك رايب(غيرقراردادي براي مطالبة تأدية پول است حق قراردادي يا حق 
دهنده بر مطالبة پرداخت وام اعطايي يا حق يك  مال بر پرداخت ثمن قراردادي، حق قرض

 :Uncitral, 2017( »...شخص بر مطالبة خساراتي كه در اثر خطاي ديگري بر وي وارد شده است

23 ( .  
ايجاد و انتقال آن به تشريفات نون حساب دريافتني طلبي قلمداد شده است كه در اين قا

 30بر همين اساس در ادامة تعريف طلب پولي در زير پاراگراف . شكلي خاصي وابسته نيست
اصطالح حساب دريافتني شامل حق مطالبة پرداخت يك سند ...«:  گفته شده است2مادة 

يزي به حساب بانكي و حق مطالبة پرداخت اوراق تجاري، حق مطالبة پرداخت وجوه وار
: در توجيه اين تفكيك در راهنماي تصويب قانون نمونه  گفته شده است. »بهادار نخواهد بود

                                                            
1. A right to payment of a monetary obligation  
2. UNCITRAL Model Law on Secured Transactions Guide to Enactment 2017 
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 ولي چون ،اگرچه موارد استثناشده در تعريف طلب پولي، همگي تعهد بر پرداخت پول هستند«
» اند شدهاب دريافتني خارج  بنابراين از تعريف حس،احكام خاصي بر آنها حاكم است

)Uncitral, 2017: 23( . در تحقيقات حقوقي سابقه دارد كه براساس آن از يبند دستهاين 
 2 و نامحسوس اسناديرود يمكار   يعني طلبي كه سند فقط براي اثبات آن به1نامحسوس محض

 Leslie( است  سخن به ميان آمده،يعني طلبي كه سند در مرحلة ثبوت و ايجاد حق دخالت دارد

& Smith, 2018: 275( .  
  

  ديدگاه حقوق ايران دربارة تعريف طلب پولي . 2.2
 قانون مدني استنباط 228مادة  تعريف مشابهي از حساب دريافتني را از توان يمدر حقوق ايران 

 تواند يم موضوع تعهد تأدية وجه نقدي باشد حاكم كه يدرصورت«: دارد يماين ماده مقرر . دكر
در  .» مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير تأدية دين محكوم نمايد221رعايت مادة با 

اين ماده اصطالحات مديون و وجه نقد و پرداخت همگي بر عناصر سازندة حساب دريافتني 
 قانون مدني بر اختصاص آن به ريال يعني وجه نقد جاري در 228مادة ظاهر . داللت دارد

 قانون حداكثر استفاده از 8نامة اجرايي مادة   آيين1 مادة 5ارد، ولي بند حقوق ايران داللت د
توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني موضوع نحوة واگذاري مطالبات 

 به تسري آن گونه نيانام نهاده و » مطالبات قراردادي« طلب پولي را 1399قراردادي مصوب 
 مشتري به نفع ةتعهدات ارزي و ريالي بر ذم«: ه استدكرنسبت به ارز خارجي تصريح 

ا مطالبات قراردادي يشده   محققيكننده در قرارداد اصلي اعم از مطالبات قرارداد تأمين
  .در اين بند تعريف تعهد پولي به تعهدات ارزي نيز تسري يافته است. »نشده محقق
  

  چگونگي ايجاد حق وثيقه بر روي طلب پولي . 3
حق .  قراردادي و هم غيرقراردادي ايجاد شودصورت به هم تواند يمكلي حق وثيقه در ديدگاه 

 حق وثيقة غيرقراردادي بدون رضايت كه يدرحال ،شود يموثيقة قراردادي با تراضي ايجاد 
 و به حكم مستقيم قانون يا با دستور يك مرجع صالح قانوني مثل اجراي احكام گذار قهيوث

 حق وثيقة پژوهش موضوع اين كه  آنجااز . )UNCITRAL, 2007: 49( شود يممدني ايجاد 
 بنابراين به ديدگاه قانون نمونة معامالت با حق وثيقة ،قراردادي بر روي طلب پولي است

آنسيترال دربارة ايجاد حق وثيقه پرداخته شده و سپس ديدگاه حقوق ايران به بحث گذارده 
 . شود يم

 

                                                            
1. Pure Intangible  
2. Documentary Intangibles 
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  ه در قانون نمونة آنسيتراللزوم انعقاد قرارداد وثيق. 3.1
 كه اين قرارداد با توافق شود يم ايجاد 2 با قرارداد وثيقه1در قانون نمونة آنسيترال، حق وثيقه

 به شخصي 2 مادة 15 در زير پاراگراف گذار قهيوث. ديآ يموجود   به4ريگ قهيوث و 3گذار وثيقه
بادرت به ايجاد حق وثيقه  تضمين تعهد خود يا شخص ديگر ممنظور بهتعريف شده است كه 

 شخصي دانسته شده است كه يك حق وثيقه 2 مادة 32 نيز در زيرپاراگراف ريگ قهيوث. كند يم
 به توافق بين 2 مادة 36قرارداد وثيقه در زيرپاراگراف . آورد يمدست  بر روي مال منقول به

 كه البته كاربرد يا دشو يم تعريف شده است كه موجب ايجاد حق وثيقه ريگ قهيوث و گذار قهيوث
 حق 2 مادة 37در انتها زيرپاراگراف . عدم كاربرد نام قرارداد وثيقه اثري در انعقاد آن ندارد

وثيقه را يك حق مالي در مال منقول دانسته است كه با توافق طرفين براي توثيق تعهد پولي يا 
 و اند نهادهطرفين بر اين حق در اينجا نيز نامي كه . شود يماجراي ساير تعهدات غيرپولي ايجاد 

 و نوع مال موضوع حق وثيقه و نوع تعهدي كه مورد توثيق قرار ريگ قهيوث و گذار قهيوثموقعيت 
  . اثري در تعريف حق وثيقه ندارد،رديگ يم

قرارداد وثيقه بايد «:  ذكر شده استگونه نيا شرايط اساسي قرارداد وثيقه 6 مادة 3در بند 
:  به اين شرايط تصريح شده باشدگذار قهيوث و در يك نوشته با امضاي شامل موارد ذيل بوده

توصيف مال موضوع )  ج؛توصيف تعهد مورد توثيق)  ب؛ريگ قهيوث و گذار قهيوثتعيين ) الف
تشكيل . » تا سقف آن قرارداد وثيقه منعقد نمودتوان يمتعيين حداكثر مبلغي كه )  د؛حق وثيقه

 و اصل است تشريفاتي صورت بهنة معامالت با حق وثيقة آنسيترال قرارداد وثيقه در قانون نمو
. نوشته در اين قانون دو كاركرد ثبوتي و اثباتي دارد.  بودن قراردادها در آن جايي نداردييرضا

 ولي در كاركرد اثباتي وجود نوشته ،در كاركرد ثبوتي وجود نوشته شرط صحت قرارداد است
. )UNCITRAL, 2020 : 20(اثبات قرارداد قابل استفاده است  بلكه فقط براي ،شرط صحت نيست

 يكي از ؛ از دو اصطالح متفاوت سخن به ميان آمده است6 مادة 3 در بند دليلبه همين 
:  و ديگري عبارت است از5}منعقد شود در يا منعقدشدة در{: اصطالحات عبارت است از

 ذيل اين ماده گفته شده است 5اورقي شمارة در پ. 6}ةليوس بهرسيده   با يا به اثباتةشد يگواه{
در . م حقوقي خود انتخاب كندنظا يكي از اين دو مورد را با توجه به تواند يمكه هر كشوري 

 دربارة امكان ايجاد حق وثيقه نسبت به حساب دريافتني غيرموجود كه در آينده 6 مادة 2بند 
 براي فراهم نمودن زمينة ايجاد تواند يم قرارداد وثيقه«:  چنين آمده است،وجود خواهد آمد به

                                                            
1. Security right  
2. Security agreement  
3. Grantor  
4. Secured creditor  
5. Concluded in 
6. Evidenced by 
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در اين صورت اگرچه زمينة ايجاد حق وثيقه . حق وثيقه بر روي يك مال آينده منعقد شود
 مالكانه را در آن گذار حقوق  كه وثيقهشود يم ولي اين حق فقط زماني ايجاد ،شود يمفراهم 

در . »آورددست  روي آن را بهمال تحصيل كند و يا اختيار و توانايي ايجاد حق وثيقه بر 
مال آينده به معناي مال «:  چنين آمده است1 در تعريف مال آينده2 مادة 14 شمارة پاراگرافزير

منقولي است كه در هنگام انعقاد قرارداد وثيقه موجود نيست و يا اگر هم موجود است 
  . »د قرارداد وثيقه ندارد يا اختيار ايجاد حق وثيقه بر روي آن را در زمان انعقاحق گذار قهيوث

 ،اگر شرط عدم ايجاد حق وثيقه نسبت به طلب پولي بين مديون و طلبكار منعقد شده باشد
قرارداد وثيقه «:  پاسخ داده استگونه نيا قانون نمونه 13چه اثري بر قرارداد وثيقه دارد؟ مادة 
 بعدي و يگذارها قهيوث  نخست ياگذار قهيوث حتي اگر بين ،نسبت به حساب دريافتني نافذ است

 بر ايجاد حق وثيقه به ريگ قهيوث ديگري توافقي مبني بر محدوديت ريگ قهيوثمديون طلب يا هر 
اين حكم با اصل دستيابي به باالترين سود تجاري با هر نوع مالي . »هر شكلي منعقد شده باشد

 زيرا ،م انتقال باطل نيستالبته قرارداد مخالف با شرط عد. )Fishman, 2016: 32( شود يمتوجيه 
 استنكاف كرده است كه موجب مسئوليت قراردادي او در برابر شرط  به فقط از التزام گذار قهيوث

  .)Johnston, 2015: 175( و داللتي بر بطالن قرارداد ندارد شود يمله  مشروط
  

  ديدگاه حقوق ايران دربارة چگونگي ايجاد حق وثيقه بر روي طلب پولي. 3.2
 قانون مدني بازتاب 774 و 771حقوق ايران، ابتدا روش سنتي توثيق تعهدات در مواد  در 
 ،است اين قانون عقد رهن را كه در روش سنتي منبع منحصر ايجاد حق وثيقه 771 مادة. يافت

رهن عقدي است كه به موجب آن مديون، مالي را براي وثيقه به «:  تعريف كرده استگونه نيا
 قانون نيز  همان774 مادة. »گويند دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي رهن. دهد داين مي

مال مرهون «:  گفته استگونه نياده و كرصحت عقد رهن را منوط به وجود مادي مال مرهون 
دين در ديدگاه قانون مدني مشترك . »بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است

  .ا همان طلب استلفظي بين تعهد و حق مطالبه ي
 قانون مدني دو راهكار توسط نويسندگان در پيش گرفته 774 ة ماد در حقوق ايران، دربارة

حال  د و در هركر راهكار نخست آن است كه نبايد در برابر نص اين ماده اجتهاد ؛ استشده
 كنار  توجيهي برايدرپيراهكار دوم . )337: 1384امامي، (بايد رهن دين را باطل اعالم كرد 

،  زمينهدر همين.  براي توثيق طلب پولي هموار شود تا راهاست قانون مدني 774 گذاردن مادة
 قانون ثبت مورد حكم قرار گرفته، 34 و 33استفاده از نهاد معامالت با حق استرداد كه در مواد 

 مطرح شده است؛ زيرا در اين معامالت نيازي به قبض فيزيكي مال تادانتوسط برخي اس
                                                            

1. Future Asset 
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 شمول اين چراكه، البته اين راهكار با ترديد مواجه است. )542: 1385  الف،كاتوزيان،(هون نيست مر
. ، محل ترديد استشود يممواد نسبت به طلب پولي كه از مصاديق مال ناملموس قلمداد 

 نگارش ماده بر انصراف اموال  اصالح شد، نحوة1387بت در سال  قانون ث34 اگرچه مادة
 ارزيابي مورد وثيقه و برگزاري مزايده براي  زيرا از، ملموس و مادي داللت داردمنقول به مال

 و نيازي به است خود طلب پولي معيار ارزش كه يدرحالفروش آن سخن به ميان آمده است، 
پيشنهاد ديگر آن است كه از انتقال و واگذاري طلب پولي . ارزيابي و مزايده براي فروش ندارد

 كه انتقال گفتدر پاسخ به اين ديدگاه بايد . )34: 1376كريمي، ( استفاده شود  توثيق طلبيجا به
 در توثيق طلب پولي سخن از انتقال كه يدرحال، شود يمگيرنده   موجب مالكيت انتقال1طلب

مالكيت طلب نيست، بلكه هدف تقييد و توقيف طلب است تا اگر تعهد مورد توثيق نقض شد، 
 توثيق  انتقال طلب والبته در هر حال نتيجة. دكره مديون مراجعه بتوان براي دريافت طلب ب

طلب در حق مراجعه به مديون طلب پولي يكسان است، ولي ماهيت هريك متفاوت از ديگري 
 آن ة ديگرشد پيشنهاد ارائه. )Ryder, 2012: 227( يكي را به نفع ديگري كنار زد توان ينماست و 

 همان قانون كه 754  همچنين مادةو اصل حاكميت اراده و قانون مدني 10 است كه از مادة
 قالب صلح به وثيقه گذارده شود؛ زيرا  و طلب پولي دردهمربوط به عقد صلح است، استفاده ش

 آن يجا بهاي را كه   معاملهةجينتمدني، صلح در مقام معامالت هرچند  قانون 758 مطابق مادة
: 1378جعفري لنگرودي، ( آن معامله را ندارد ةام خاصدهد، ليكن شرايط و احك واقع شده است مي

 يكل به، شود يمدر اين نظريه اگرچه تا حدودي مشكل توثيق قراردادي طلب پولي رفع . )62
 اگر هدف واقعي طرفين قرارداد وثيقه باشد، كه يدرحال، شود يمقالب قرارداد وثيقه كنار گذارده 

  . دهد ينمراهكاري ارائه 
 774 و 771 مواد برخالفئات عملي قوانين خاصي تصويب شده است كه دليل اقتضا به

 غيرتصرفي در حقوق ايران  اين قوانين را مبناي قبول حق وثيقةتوان يم و استقانون مدني 
 و به كمك آنها قائل به امكان توثيق طلب پولي بدون نياز به موانع موجود در قانون دانست

  . مدني شد
 و ها دستگاه و ها بانك ملكي به ةقانون عدم الزام سپردن وثيق «انتو يمنخستين مصداق را 

 اشتغال بيشتر جاديو ا يگذار هيسرما تسهيل امر منظور به دولتي يها شركتساير مؤسسات و 
 از يروشن بهدر بند نخست اين قانون .  دانست1380مصوب »  توليدي و صادراتييها طرحدر 

 بر روي چك و سفته كه سند توان يموقتي . ن آمده استامكان توثيق چك و سفته سخن به ميا
 در حساب دريافتني كه طلب توان يمد، پس به طريق اولي كر حق وثيقه ايجاد اند طلب پولي

اين تفسير با حكم انتهايي اين . پولي غيرمقيد به تشريفات شكلي است هم حق وثيقه ايجاد كرد
                                                            

1. Outright transfer of a receivable 
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هر نوع تعهدنامه و قرارداد ديگري كه  ...«:  استدر انتهاي بند نخست آمده. شود يمبند تكميل 
اطالق اين حكم شامل حق وثيقه بر روي . »تواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد مي

 دولتي سخن يها شركتاگرچه در اين قانون از بانك و دستگاه و . استحساب دريافتني نيز 
تي بين بانك و ساير اشخاص نيست و به ميان آمده است، ولي بايد بر اين عقيده بود كه تفاو

حكم قانون مفهوم مخالف ندارد و استفاده از لفظ بانك بر مصداق غالب داللت دارد نه اينكه 
. )133: 1395مسجد سرائي و فيض، (حكم فقط به اشخاص مذكور در اين قانون اختصاص يافته باشد 

 با اصول كلي و مباني كه يورط بهعبارت ديگر، برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانوني  به
 تعارض مفهوم مخالف با قواعد بسا چهحقوقي قوانين منافات داشته باشد، پذيرفته نيست و 

 عبارات قانون در اين مورد خاص فاقد نكهيا باشد بر يا نهيقرعمومي و اصول مسلم حقوقي 
  . نبوده استقانونگذارمفهوم است يا اينكه مفهوم مخالف آن مدنظر 

ل ي قانون تسه1  قراردادي بر روي طلب پولي را بايد مادةةمصداق قبول حق وثيقدومين 
 توليدي و يها طرح ياجراع در ي طرح و تسريها نهياهش هزك و كيالت باني تسهياعطا
 منظور به«به موجب اين ماده، .  دانست1386 مصوب ها بانك و كارايي يش منابع ماليافزا
افت يدر) ا خدمتياال كاعم از  (يدي توليها طرح در يذارگ هيت سرمايو تقو ليتسه ع،يتسر
 و يه توان مجركالت يتسه رندگاني طرح، از گيد آتي و عواييقه خارج از ارزش دارايوث

 يها بانك رسد، توسط يم كبان ديين طرح آنها به تأي و قابل ترهي و مالي، فنيه اقتصاديتوج
  . »عامل ممنوع است
عوايد « بلكه عبارت ، استپذيرفته شدهوثيقه بر روي طلب پولي  حق تنها نهدر اين قانون 

 داللت دارد كه از اجراي طرح ييها طلب بر قبول امكان حق وثيقه بر روي يخوب به» آتي طرح
 آنسيترال، مال آينده هستند و از  كه به تعبير قانون نمونةييها طلب؛ شود يمموردنظر حاصل 

كه اين عوايد و   حق وثيقه فقط زمانيرو ازاين ،يقه وجود ندارندهنگام انعقاد قرارداد وثآنجا كه 
بر همين اساس، بايد بر اين عقيده بود كه در .  فعليت پيدا خواهد كرد، حاصل شوندها طلب

  .حقوق ايران نيز به مانند قانون نمونه امكان ايجاد حق وثيقه بر روي مال آينده وجود دارد
انون نمونة آنسيترال امكان ايجاد حق وثيقه بر روي طلب در مطالب قبلي گفته شد كه در ق

 توافق بين طلبكار و بدهكار مبني بر عدم انعقاد قرارداد وثيقه بر روي طلب با وجودپولي 
 قانون حداكثر استفاده از توان 8 ة ماد1 در حقوق ايران نيز حكم مشابهي در تبصرة. وجود دارد

 8 متن مادة.  ذكر شده است1398الي ايراني مصوب  حمايت از كاتوليدي و خدماتي كشور و
 قانون 10 ة كاال و خدمات مجازند با استناد به مادكنندگان تأمين«: اين قانون چنين است

برگزاري مناقصات و در چارچوب تأمين مالي واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري 
 خود را به اشخاص ةنشد محققشده و  ، تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي محقق)فاكتورينگ(
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.  يا مؤسسات اعتباري واگذار كنندها بانكاعم از ) پذيرندگان(حقيقي و حقوقي ثالث 
 كارفرمايان موضوع اين قانون ةكننده، مطالبات را به ثالث واگذار كند، كلي  تأمينكه يدرصورت

ريق كارگزاري اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني مكلف به رعايت واگذاري مطالبات از ط
 2  موضوع مادةيها دستگاه« اين ماده نيز مقرر داشته است كه 1تبصرة . »هستند) فاكتورينگ(

 در قرارداد خريد كاال يا خدمات، حق واگذاري مطالبات آن قرارداد را اين قانون مجاز نيستند
 در .» كاال يا خدمت سلب كنند و در هر صورت، سلب اين حق نافذ نخواهد بودةاز فروشند

 كه اين حكم از داشت بايد توجه ،اين ماده، اگرچه از انتقال طلب سخن به ميان آمده است
ر به توثيق طلب پولي نيز قابل تسري است؛ زيرا توثيق طلب و انتقال طلب يباب اشباه و نظا

فقط در اثر قرارداد و روش اجرا با يكديگر تفاوت دارند و در مواردي از جمله تشريفات 
 .  به مديون كامالً مشابه هستندمراجعه

  
   اثر حق وثيقه بر روي طلب پولي. 4

 تأمين آن منظور در قراردادها، ماهيت و چيستي قرارداد مساوي با هدفي است كه قرارداد به
در . )83: 1384جعفري لنگرودي، (هدف ايجاد شده است و قرارداد بدون آن هدف قابل تصور نيست 

 يعني بدون ؛ به مديون طلب پولي استريگ قهيوث جاد حق مراجعةتوثيق طلب پولي، هدف، اي
شود كه اجراي آن   نوعي حق تبعي قابل اسقاط براي وي ايجاد مي،ريگ قهيوثانتقال طلب به 

حق وثيقه در طول تعهد مورد توثيق قرار دارد و زماني . منوط به نقض تعهد مورد توثيق است
 عنوان به تواند يم ريگ قهيوثپس از نقض تعهد، . د نقض شود كه اين تعهكند يمقابليت اجرا پيدا 

دارندة حق وثيقه نه مالك طلب، به مديون طلب مراجعه كند و طلب را از وي وصول كند 
)Burnham, 2012: 71( .حق بر  گونه نيا، 1»وصول طلب « آنسيترال با عنوانة قانون نمون82 مادة
 تعهدي كه با طلب پولي مورد توثيق قرار گرفته 2بعد از نقض«:  استكرده تصريح ريگ قهيوث

. » تا طلب را از مديون طلب پولي وصول كندكند يم طلب پولي، استحقاق پيدا ريگ قهيوثاست، 
  . همين حكم را در حقوق ايران نيز جاري دانستتوان يم

  
  استناد به حق وثيقه بر روي طلب پولي در برابر اشخاص ثالث. 5

 كه در انعقاد قرارداد وثيقه دخالت اند لب پولي و ساير اشخاصياشخاص ثالث مديون ط
 در برابر اشخاص ثالث قابل استناد ،قرارداد وثيقه اگرچه بين طرفين اثرگذار است. اند نداشته

نيست، مگر اينكه تشريفات خاصي براي قابليت استناد به قرارداد در برابر ايشان وجود داشته 

                                                            
1. Collection of payment 
2. Default  
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دليل پرهيز از امكان تحميل ضرر به ايشان بر منافع   ثالث بهباشد؛ زيرا حفظ حقوق اشخاص
پس براي استنادپذيري قرارداد وثيقه در . )71: 1399رباطي و همكاران، (طرفين قرارداد حاكم است 

برابر اشخاص ثالث بايد سازوكاري انديشيده شود كه امكان آگاهي اشخاص ثالث از توافق 
  .)Dahan & Simpson, 2009: 123( ميسر شود يراحت به

  
  استناد به حق وثيقه در برابر اشخاص ثالث در قانون نمونة آنسيترال. 5.1

گفته شد كه شخص ثالث شامل مديون طلب پولي و همچنين ساير اشخاص ثالثي است كه در 
قانون نمونه براي استناد به حق وثيقه در برابر هريك از . اند نداشتهانعقاد قرارداد وثيقه نقشي 

  . دارديا جداگانه اشخاص احكام اين
  
  استناد به حق وثيقه در برابر مديون طلب پولي. 5.1.1

 بيني نشده  تشكيل قرارداد وثيقه پيشدر قانون نمونه نقشي براي مديون طلب پولي در مرحلة
:  است قانون نمونه در مقام تعريف مديون طلب پولي مقرر داشته2  مادة9پاراگراف . است

اين .  بر عهده دارد،كه موضوع حق وثيقه استرا  پرداخت يك طلب پولي شخصي است كه«
 مسئول گذار قهيوث و همچنين شخص دوم ديگري كه در كنار گذار قهيوثاصطالح شامل 

در اين تعريف از اصطالح شخص مسئول دوم . »گردد يم نيز شود يمپرداخت طلب پولي 
 ، ايفاي دين استدار عهدهمديون يك دين . استفاده شده است كه با مديون طلب تفاوت دارد

 استقاللي طور به بدون اينكه ، تبعي فقط التزام به تضمين تأديه داردطور بهولي مسئول يك دين، 
 از قيوثادر اينجا در واقع، اصل تبعيت تضمينات و . )78: 1394پور فرد،  عبدي( مسئوليتي داشته باشد

  .)Martha, 2015: 116(تعهد اصلي مورد حكم قرار گرفته است 
  

  ارسال اطالعيه يا دستور پرداخت به مديون . 5.1.1.1
  مديونتوان ينم رو ، ازاين مديون طلب پولي در انعقاد قرارداد وثيقه جايگاهي نداردچون ارادة

 ، تعهد خود را در برابر دائن خويش ايفا كندتواند يماو كماكان . را ملتزم به حق وثيقه دانست
اگر مديون به حق وثيقه رضايت . )Tolhurst, 2006: 386( حق وثيقه رضايت دهد مگر اينكه به

 مديون و همچنين جلوگيري از بيهودگي حق وثيقه و و ريگ قهيوث براي حفظ حقوق ،ندهد
نيت، اين قاعده نهادينه شده است كه شرط استناد به حق وثيقه در برابر  اجراي اصل حسن

  . )Rogers, 2004: 43( ستمديون، اطالع دادن به او
 كه جريان كند يمزيرا عدالت و انصاف حكم ، نيت است اين حكم مبتني بر اصل حسن

نيت   تا حسن است شدهسببهمين اصل بنيادين . تجارت بر مبناي حسن نيت ادامه پيدا كند
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 مهم در اين اصل. )14: 1391انصاري، ( انعقاد و اجرا و تفسير قرارداد پذيرفته شود ة محدودعنوان به
هر «:  استشده تصريح گونه نيا، 1»استانداردهاي عمومي رفتار« با عنوان  قانون نمونه4 مادة

 و 2نيت گيرد، با حسن شخصي بايد حقوق و تعهدات خود را كه در ذيل اين قانون قرار مي
پس اگرچه مديون در تشكيل حق وثيقه دخالتي ندارد، نفوذ . » اجرا نمايد3روش معقول تجاري

 زيرا در زمان اطالع ،استنادپذيري اين حق در برابر او بايد به طريق مشخصي به اثبات برسدو 
 قرارداد را در برابر وي قابل استناد دانست و از او خواست كه دين را توان يممديون است كه 

  . )Neil, 2011: 190( ايفا كند ريگ قهيوثنفع جديد يعني  در برابر ذي
 ريگ قهيوث و گذار قهيوث«: ز اين قاعده پيروي كرده و گفته استمونه ا قانون ن58  مادة1بند 

 مبني بر وجود حق وثيقه بدهند و همچنين يا هياطالع به مديون طلب پولي توانند يميا هر دو 
 اطالعيه به مديون  اما بعد از اينكه، پرداخت را به وي اعالم كننددستورات راجع به نحوة

در اين بند  .» پرداخت را صادر كندة دستورات راجع به نحوتواند يم ريگ قهيوثواصل شد فقط 
اطالعيه فقط براي اطالع مديون نسبت به .  تفاوت وجود دارد5 و دستور پرداخت4بين اطالعيه
 حق وثيقه ةاطالعي« قانون نمونه اين اطالعيه را 2  مادة25زيرپاراگراف . رود يمكار  حق وثيقه به
 اين اطالعيه به معني ابالغية«:  نهاده و آن را چنين تعريف كرده است نام6» پوليبر روي طلب

 تا وي را از ايجاد حق شود يم به مديون ارسال ريگ قهيوث يا گذار قهيوث است كه توسط 7كتبي
به . عمل نيامده است اما از دستور پرداخت تعريفي به. »وثيقه بر روي طلب پولي آگاه سازد

 چيزي ةدربردارند كتبي دانست كه ةدستور پرداخت را نيز نوعي ابالغي توان يم اطالعيه، ةقرين
بيشتر از اطالع به مديون بوده و در آن به مديون چگونگي ايفاي تعهد نيز اطالع داده شده 

 . است

مالك اثرگذاري اطالعيه در برابر مديون، وصول ابالغيه توسط مديون و آگاهي و درك 
  مربوطةاطالعي«: دارد يم قانون نمونه مقرر 62  مادة1بند . تدروني وي از وجود حق وثيقه اس

 پرداخت، وقتي اثرگذار است كه ةبه حق وثيقه در يك طلب پولي و يا دستورات راجع به نحو
 متعارف طلب موضوع حق وثيقه را طور بهشرطي كه  توسط مديون دريافت شده باشد؛ به

 تا مديون را رود يم انتظار متعارف از آن طور بهشد كه  تعيين كند و به زباني باريگ قهيوثهمراه  به
در اينجا درك دروني مديون با يك معيار موضوعي قابل . »نسبت به محتواي اطالعيه آگاه سازد

 يعني ابالغ متعارف به مديون داللت و اماره بر اطالع و ادراك دروني ،اثبات دانسته شده است
                                                            

1. General Standards of Conduct  
2. Good Faith  
3. Commercially Reasonable Manner 
4. Notification 
5. payment instruction 
6. Notification of a Security Right in a Receivable 
7. a communication in writing 
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ادها، معيار موضوعي بر معيار فاعلي و ذهني برتري عبارت ديگر، در حقوق قرارد به. ستاو
  . )Richards, 2017: 15(شود  ميدارد و معيار ذهني در پرتو معيار موضوعي تفسير 

 تا«:  بيان كرده استگونه نيا كتبي توسط مديون را ة اثر عدم وصول ابالغي63  مادة1بند 
 مطابق مفاد تواند يمكرده است،  حق وثيقه را دريافت نة مديون طلب پولي اطالعيكه يزمان

اما از زمان دريافت اطالعيه توسط  .» طلب، تعهد خود را پرداخت و ايفا كندمنشأقرارداد 
 مربوط به ةپس از اينكه مديون اطالعي«:  همين قانون مقرر داشته است63 ة ماد2مديون، بند 

 كه آن را فقط در برابر شود يم تعهد او فقط زماني ايفا شده تلقي... حق وثيقه را دريافت نمود، 
 بعداً چه در ابتدا و چه ريگ قهيوث پرداخت توسط ة ايفا كند، يا اگر تغييري در نحوريگ قهيوث

در واقع، با ابالغ وجود حق . »حاصل شده باشد با توجه به آن دستور تعهد خود را وفا كند
 ,Halson( شود يم توقيف ريگ قهيوثوثيقه بر روي طلب پولي، اين طلب مقيد شده و به نفع 

Campbell, 2018: 439(.  
 كه گذار قهيوث كه اطالعيه يا دستور پرداخت توسط شود يماين حكم فقط در جايي اجرا 

 به مديون ريگ قهيوثاگر اين دستور توسط .  به او داده شده باشد،طلبكار مديون طلب است
 مگر اينكه حق وثيقه ، از آن ندارد مستقيم تكليفي به تبعيتطور بهارسال شده باشد، مديون 

اگر «: دارد يم قانون نمونه در اين زمينه مقرر 63 ة ماد8بند .  متعارف به اثبات برسدطور به
 دريافت دارد، اين ريگ قهيوث مربوط به حق وثيقه بر روي طلب را از ةمديون طلب پولي اطالعي

ت زمان متعارفي با داليل كافي حق  تقاضا كند تا در مدريگ قهيوثحق را خواهد داشت تا از 
 تعهد تواند يم حق وثيقه را اثبات نكند، مديون ريگ قهيوثكه  تا زماني. وثيقه خود را اثبات كند

  .» وجود نداشته استيا قهيوث حق اصالً به مانند اينكه ، گذار ايفا كندقهيوثخود را در برابر 
 قانون نمونه 63 ة ماد3 مطابق بند ، مختلفي به مديون داده شوديها پرداختاگر دستور 

حال .  رفتار كند،ديآ يمعمل   بهريگ قهيوثمديون بايد فقط مطابق آخرين دستوري كه از سوي 
 حكم عمل برخالف مختلف به مديون ابالغ شود، يها هياطالع دستور پرداخت، يجا بهاگر 

 عمل ،ده استكره دريافت  كيا هياطالع مديون بايد مطابق اولين 63 ةماد 4شده و مطابق بند 
اگر .  متعدد بر روي يك طلب پولي وجود دارديها قهيوثدر قانون نمونه، امكان ايجاد حق . كند

 متفاوت به يها پرداخت يا دستور ها هياطالعنسبت به يك طلب پولي چند حق وثيقه ايجاد و 
 كه به يا هياطالعرين ، مديون بايد مطابق آخ63 ة ماد5مديون طلب پولي داده شود، مطابق بند 

 . عمل كند،وي ابالغ شده است

 
   حق وثيقه بر اوصاف طلب و دفاعيات مديون ريتأثعدم . 5.1.1.2

، بنابراين مديون شود ينم آن منشأجايي در تعهد  هاز آنجا كه توثيق طلب پولي موجب جاب
را كه ادعا دارد، در  هر دفاع و ايراد و همچنين تهاتري تواند يم و كند ميموقعيت خود را حفظ 
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 بيشتر از چيزي كه در واقعيت وجود تواند ينم زيرا طلبكار اصلي ،عمل آورد  بهريگ قهيوثبرابر 
  . )Rhodes, 2012: 110( كند به ديگري حق وثيقه اعطا ،دارد

دفاعيات و حقوق مربوط به استناد به تهاتر توسط مديون « قانون نمونه، با عنوان 64 ةماد
 عليه مديون براي ريگ قهيوثدر هر ادعايي كه «:  مقرر داشته است1، در بند 1»پوليدر مطالبات 

 شود، مگر مند بهره در برابر وي از اين اقدامات تواند يم، مديون كند يممطالبه طلب پولي اقامه 
 اين بند »الف«در قسمت . »... منعقد شده باشد65 ة توافق ديگري با توجه به مادكه يدرصورت

 طلب پولي از يك قرارداد ناشي شده باشد، تمام دفاعيات و حقوق كه يدرصورت«: ديگو يم
مربوط به تهاتر در آن قرارداد و يا هر قرارداد ديگري كه بخشي از آن معامله است، براي 

 رها سازد، ريگ قهيوث قادر باشد خود را از پاسخگويي در برابر كه يطور بهمديون محفوظ است 
  . »...عمل آمده است  بهگذار قهيوثيجاد نشده است و مطالبه توسط خود گويي، حق وثيقه ا

 از ارسال اطالعيه و دريافت آن توسط مديون، ايجاد شد، ديگر در پس اگر سبب تهاتر 
 قانون نمونه 64ة  ماد1 قسمت دوم بند. )Stanescu, 2015: 131( قابل استناد نيست ريگ قهيوثبرابر 

 مربوط به حق ةبه استناد به تهاتر تا زماني معتبر است كه اطالعيهر حق مربوط «: گفته است
 كه طلبكار گذار قهيوث قانون نمونه، به مديون و 65 ة ماد1بند . »وثيقه به مديون ابالغ نشده باشد

 را مورد توافق ريگ قهيوثاصلي است، اختيار داده است تا شرط عدم استناد به حق تهاتر در برابر 
با در نظر گرفتن پاراگراف سوم اين ماده، مديون طلب پولي «: دارد يم بند مقرر اين. قرار دهند

 توافق نمايد كه از حق استناد به تهاتر در امضاشده طي يك سند كتبي گذار قهيوث با تواند يم
مديون . »... مورد تصريح قرار گرفته است استفاده نخواهد كرد64 ة كه در مادريگ قهيوثبرابر 

در اين . عالم كنداو رضايت خود را باشد ر انعقاد قرارداد وثيقه حضور داشته  دتواند يم
 ةمعناست كه از تهاتر كه وثيق  مشغول كرده و بدينريگ قهيوث خود را در برابر ةصورت، او ذم

در اين صورت تبديل تعهد . )415: 1385  ب،كاتوزيان،( كرده است نظر صرف ،پنهاني طلب اوست
 ,Miller( مسئول دوم تلقي خواهد شد عنوان به گذار قهيوثديون در كنار  و مگيرد ميصورت 

2015: 547( .  
  
   استناد به حق وثيقه در برابر ساير اشخاص ثالث.5.1.2

 قانون نمونه ،اگرچه حق وثيقه در برابر طرفين قرارداد وثيقه به محض ايجاد قابل استناد است
 مگر اينكه تشريفات مقرر در ،ستناد دانسته استاين حق را در برابر ساير اشخاص غيرقابل ا

 از روش ثبت حق وثيقه براي گونه نيا قانون نمونه 18 ة ماد1بند . اين قانون رعايت شود
حق وثيقه «: استنادپذيري آن در برابر اشخاص ثالث به غير از مديون طلب استفاده كرده است

                                                            
1. Defences and Rights of Set-off of the Debtor of the Receivable  
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 است، اگر يك اطالعيه در ارتباط با 1ذدر يك مال موضوع حق وثيقه در برابر اشخاص ثالث ناف
در واقع، با ثبت حق وثيقه نوعي فرض قانوني . » به ثبت رسيده باشد2حق وثيقه در مرجع ثبت

 براي كسب اطالعات دقيق توانند يم كه در نتيجه شود يمبر اطالع اشخاص ثالث از آن ايجاد 
ر متن قانون نمونه، قواعد تكميلي با د. )Mann,Roberts, 2018: 732(ثبت مراجعه كنند ة به سامان
در اين . ، وجود دارد كه روش ثبت حق وثيقه را تعيين كرده است3» ثبتةقواعد نمون«عنوان 

 فاقد گذار قهيوث اصالحي، بدون تأييد كتبي ة اوليه و همچنين ثبت اطالعيةقواعد، ثبت اطالعي
:  اطالعيه اوليه مقرر داشته است اين قواعد در مورد ثبت2 ة ماد1بند . اثر اعالم شده است

 اوليه در ارتباط با حق وثيقه در يك مال موضوع حق وثيقه غيرمعتبر است مگر ةثبت اطالعي«
 ة اين ماده نيز در مورد اطالعي2بند . » رسيده باشدگذار قهيوث كتبي به تأييد طور بهاينكه 

 اصالحي ةثبت يك اطالعي«: ده استكراصالحي همان حكم بند نخست را به اين شرح تكرار 
 قابليت توثيق قبالً يا سقف حداكثري مبلغي را كه كند يمكه اموال موضوع حق وثيقه را اضافه 

 يا زمان اثرگذاري ثبت اطالعيه در برابر اشخاص ثالث را افزايش دهد يمداشت افزايش 
، گذار قهيوثون، چ. » رسيده باشدگذار قهيوث، غيرمعتبر است مگر اينكه به تأييد كتبي دهد يم

د كنمالك اصلي طلب پولي است، پس ضرورت دارد كه وي، توثيق اين مال را تأييد 
)Kieninger, 2004: 663( .كه اين ثبت در برابر اشخاص ثالث  بين ثبت اطالعيه و مدت زماني

در غير .  بايد مدت زمان اعتبار مشخص شودهر حالاي وجود ندارد و در  اعتبار دارد، مالزمه
 ,Kono(د كر و انقضاي حق وثيقه را تعيين گذار قهيوث زمان ايفاي تعهدات توان ينمين صورت، ا

مرور زمان « قانون نمونه از اين ديدگاه پيروي كرده و با عنوان 22 ةماد. )109 :2017
اگر استنادپذيري در برابر شخص «:  مقرر داشته است4»استنادپذيري در برابر اشخاص ثالث

 يك حق وثيقه منقضي شود، اين استنادپذيري ممكن است دوباره برقرار شود، اما ثالث راجع به
كه دوباره اعتبار آن برقرار شده، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد  حق وثيقه فقط از زماني

ده اين است كه در صورت كر اثري كه قانون نمونه بر ثبت قرارداد وثيقه بار نيتر مهم. »است
متعدد، حق تقدم آنها نسبت به مال موضوع حق وثيقه، به استناد ثبت حق وجود طلبكاران 

:  قانون نمونه مقرر داشته است29 ة ماد1بند . )Hannan, 2017: 16( شود يموثيقه تعيين تكليف 
در مورد حقوق وثيقه كه با ثبت يك اطالعيه در سيستم ثبت در برابر اشخاص ثالث نافذ شده «

، بدون اينكه به تاريخ ايجاد هريك از شود يمترتيب ثبت مشخص   به با توجه5، حق تقدماست
  . »...حقوق وثيقه توجه شود

                                                            
1. Effectiveness of a security right against third parties  
2. Registry 
3. Model Registry Provisions 
4. Lapses in third-party effectiveness  
5. Priority  
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  استناد به حق وثيقه در برابر اشخاص ثالث در حقوق ايران. 5.2
 استناد به حق وثيقه در برابر ة آنسيترال درباردر حقوق ايران احكام مفصلي به مانند قانون نمونة

 توان يم البته براي استناد به حق وثيقه در برابر مديون طلب پولي، .داشخاص ثالث وجود ندار
 قانون حداكثر استفاده از خدمات توليدي و خدماتي 8 ة اجرايي مادةنام نييآ 9 ةاز حكم ماد

 1399 واگذاري مطالبات قراردادي مصوب ةكشور و حمايت از كاالي ايراني موضوع نحو
 ةدهند پس از انعقاد قرارداد واگذاري، پذيرنده و انتقال«: ستدر اين ماده آمده ا. استفاده كرد

  اين11  واگذاري به مشتري، طبق مادةة نسبت به ارسال اطالعياند مكلف يمطالبات قرارداد
پذيرنده و (اين اطالعيه بايد به تأييد هر دو طرف قرارداد واگذاري . نامه اقدام كنند آيين
 ثبت قرارداد ةعات قرارداد اصلي، قرارداد واگذاري و شماررسيده و حاوي اطال) دهنده انتقال

 اما براي استناد به حق وثيقه در برابر ساير اشخاص ثالث، حكمي در .»واگذاري در سامانه باشد
  .حقوق ايران وجود ندارد

اگرچه در حقوق ايران حكم صريحي در مورد حق مديون براي استناد به ايرادات و تهاتر 
اين .  قانون مدني استنباط كرد299 ة به داللت التزامي اين حق را از مادتوان يموجود ندارد، 

 اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين ةدر مقابل حقوق ثابت«: ماده مقرر داشته است
اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون 

تواند به استناد تهاتر از تأديه مال  ، ديگر نميطلبكار گرددز داين خود بعد از اين توقيف ا
 به تهاتري كه تواند يممفهوم مخالف اين ماده اين است كه مديون . »توقيف شده امتناع كند

در هر حال، حقوق ايران چه از نظر . سبب آن قبل از توقيف طلب ايجاد شده است استناد كند
  . چه از نظر استناد در برابر ثالث، احكام روشني نداردانعقاد قرارداد وثيقه و 

  
  نتيجه. 5

 ةدر قانون نمون.  تعهد پولي تعريف شده استتأديهطلب پولي به حق دائن مبني بر مطالبه 
 آنسيترال، طلبي كه ايجاد و انتقال آن منوط به تشريفات شكلي خاصي ةمعامالت با حق وثيق

در اين قانون، احكام روشني براي ايجاد حق وثيقه بر . استنباشد، حساب دريافتني نام گرفته 
در اثر قرارداد، طلبكار . شود يماين حق با قرارداد وثيقه ايجاد . روي طلب پولي وجود دارد

 تا طلب پولي كند يم، توافق ريگ قهيوث عنوان به، با شخص ديگري گذار قهيوث عنوان بهطلب پولي 
هدف اين است كه . راي توثيق يك تعهد ديگر مقيد شود مال موضوع حق وثيقه بعنوان به
 نقض اين تعهد، توانايي و شرط به يك حق تبعي در طول تعهد مورد توثيق پيدا كند تا ريگ قهيوث

 بدون اينكه مالكيت طلب به وي ،اختيار مراجعه به مديون طلب براي وصول آن را داشته باشد
ر اشخاص ثالث قابل استناد باشد، قانون نمونه از براي اينكه حق وثيقه در براب. دشومنتقل 
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روش ثبت در يك نهاد ثبت مثل سازمان ثبت اسناد و امالك استفاده كرده است تا اطالعات 
 منزلة بهثبت . جو باشدو مربوط به حق وثيقه ثبت شود و توسط همگان قابل رؤيت و جست

براي استنادپذيري . رود يمكار  تعدد به مرانيگ قهيوثمعيار تعيين حق تقدم در ميان طلبكاران و 
 ابالغ اطالعيه يا ابالغ ةليوس بهقرارداد در برابر مديون طلب پولي نيز از اصل اطالع به مديون 

 و شود ميدستور پرداخت استفاده شده است كه پس از ابالغ، اين طلب نزد مديون توقيف 
در حقوق ايران توثيق قراردادي . كند عمل ريگ قهيوثمديون از اين به بعد بايد مطابق دستور 

ولي در برخي قوانين پراكنده، .  قانون مدني باطل اعالم شده است774 ةطلب پولي به حكم ماد
مصداق توثيق . توثيق قراردادي و توثيق غيرقراردادي طلب پولي به رسميت شناخته شده است

 طرح و يها نهياهش هزك و يكالت باني تسهيل اعطاي قانون تسه1 ة مادتوان يمقراردادي را 
 1386ها مصوب  ك و كارايي بانيش منابع مالي توليدي و افزايها طرح ياجراع در يتسر

اين آشفتگي تناسبي با نيازهاي . دانست كه در آن عوايد آتي طرح قابل توثيق دانسته شده است
توثيق قراردادي طلب  ةاز قواعد قانون نمونه معامالت با حق وثيقه آنسيترال دربار.  روز ندارد

پيشنهاد اين است كه ابتدا احكام انعقاد قرارداد .  در حقوق ايران نيز استفاده كردتوان يمپولي، 
، ريگ قهيوث و گذار قهيوثدر اين احكام بايد به لزوم درج هويت . وثيقه مورد تصريح قرار گيرد

 و سقف قابليت رديگ يمطلب پولي مورد توثيق، تعهدي كه با طلب پولي مورد توثيق قرار 
سپس براي استنادپذيري حق .  كتبي بين طرفين مورد توافق قرار گيردطور بهپذيري تعهد  توثيق

وثيقه در برابر اشخاص ثالث از روش ثبت حق وثيقه در يك نهاد صالح قانوني مثل سازمان 
ين طلبكاران  الكترونيكي استفاده شود و شرايط حق تقدم بصورت بهثبت اسناد و امالك كشور 

.  با توجه به ترتيب ثبت تعيين شودگذار قهيوثمتعدد حتي در دادرسي مربوط به ورشكستگي 
 به مديون ارسال و اي همچنين براي استنادپذيري حق وثيقه در برابر مديون طلب پولي، اطالعيه

 و مورد  مقيد شدهريگ قهيوث به نفع ، او قرار داردةدر آن اعالم شود كه طلب پولي كه بر ذم
 عمل ريگ قهيوث از دريافت اطالعيه، مطابق دستور پستوثيق قرار گرفته است و طلبكار بايد 

 . كند

 
   نبود تعارض منافعهيانيب
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Abstract 
In the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, it is possible to 
create a non-possessory security right against movable assets means a 
tangible or intangible asset, other than immovable property to allow debtors 
to use the full value inherent in their assets to support credit. In this way, the 
use of intangible asset such as a right to payment of a monetary obligation 
subject to encumbered asset has been provided to guarantee and secure the 
obligation secured by a security right called secured obligation. in this model 
law, monetary obligation monetary is movable asset which has value 
inherent and exchange value and can be used as encumbered asset. Four 
types of this asset including receivable, right to payment of funds credited to 
a bank account, right to payment under non-intermediated security and right 
to payment under negotiable instrument has been regulated under the model 
law. In a special sense, the receivable can be considered as a right to 
payment of a monetary obligation because the creation and transfer of a 
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receivable is not subject to special formalities, which is opposed to a right to 
payment under negotiable instrument and a right to payment under securities 
that the creation and transfer of debt in them is a place of reflection without 
observing special formalities. In this model law, the meaning of security 
right been changed from a right based on tangible and objective asset to an 
accessory and dependent right to secure secured obligation to include 
intangible asset such as receivable. In Iranian law, there are conflicting 
provisions for security right against receivable: On the one hand, it invalid 
by article 774 of the Civil Code, but on the other hand, in some scattered 
laws, such as article 1 of the law on facilitating banking facilities and 
reducing project costs and accelerating production projects and increasing 
financial resources and efficiency banks approved in 2007, security right 
against Receivable in the form of future income is considered possible 
without defining a precise framework for creating. This descriptive-
analytical method has tried to investigate the method of creating security 
right against receivable in the UNCITRAL model law through a comparative 
study, and through this a new format for applying the provisions of the 
UNCITRAL law in  Iiranian law. The main question of the research is how 
in the UNCITRAL model law, is created the security right against 
receivable? In response, it should be said that in the model law, the security 
right is created by the security agreement. This contract is concluded 
between two persons means the creditor as the grantor and the secured 
creditor that its purpose is to secure Secured obligation. The essence of the 
agreement is the possibility of secured creditor to collect payment from the 
debtor without transferring ownership to the secured creditor. Under this 
agreement, the receivable is seized in favour of the secured creditor and is 
entitled to collect payment from the debtor after default of the secured 
obligation. This agreement takes effect between the parties as soon as the 
security agreement is entered into without the need for the an additional step 
but it has no effectiveness against debtor and third parties unless the 
requirements of the model law have been met. For achieving debtor 
effectiveness, a notification or payment instruction must be notified to him 
so that he can be required to fulfill his obligation to the secured creditor, 
otherwise the debtor has no obligation to payment of money to him. For 
achieving third party effectiveness, the primary method is used as notice 
with respect to the security right is registered in the registry. There are no 
provisions in Iranian law such as the provisions of the Model Law. This 
study suggests that the provisions of the UNCITRAL Model Law be used to 
legislate the creation of Security right against receivable in Iranian law. 
 
Keywords: Security Right, Security Agreement, Debtor of Receivable, 
Secured Creditor. 
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