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چکیده
فورفیتینگ یکی از طرق تأمین مالی است که براساس آن ،صادرکننده حق مطالبه ناشی از
فروش کاال یا خدمات خود را به یک مؤسسه مالی واگذار کرده ،درمقابل به نقدینگی فوری و
قطعی دست مییابد .با تحقق قرارداد مالی میان مؤسسه مالی (فورفیتر) و صادرکننده،
تعهدات متقابلی میان او و فورفیتر اولیه محقق میگردد« .حق مطالبه» خریداری شده از جانب
فورفیتر که که معموالً مبتنی بر اسناد است ،قابلیت واگذاری در بازار ثانویه دارد و منجر به
روابط دیگری میان مؤسسه مالی (فروشنده) و فورفیتر ثانویه (خریدار) میگردد .نویسندگان
با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی و انجام مطالعات تطبیقی و با الهام از مجموعه قواعد
متحدالشکل فورفیتینگ و کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری مطالبات ،سعی در تبیین
روابط طرفین اصلی این قرارداد مالی در دو بازار اولیه و ثانویه دارند .تجزیه و تحلیل تعهدات
متقابل صادرکننده و فورفیتر در بازار اولیه و فورفیتر اولیه و ثانویه در بازار ثانویه ،به
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بازشناسی روابط بازیگران اصلی این طریق تأمین مالی بهعنوان خریداران و فروشندگان حق
مطالبه پرداخت ،یاری میرساند و استفاده هرچه بیشتر از آن را تسهیل میکند.
واژگان کلیدی :فورفیتینگ ،صادرکننده ،فورفیتر ،حق مطالبه پرداخت ،بازار اولیه.

 .1مقدمه
از آنجا که مطالبات ،اموالی با ارزش اقتصادی قابل توجه هستند ،غالباً جهت تأمین مالی
مورد استفاده قرار میگیرند .انتقال مطالبات عبارت است از انتقال طلب ناشی از رابطه

انتقالدهنده و مدیون به انتقالگیرنده ) .(Akseli, 2007, pp. 45-6طلب در این مفهوم
طلبی قراردادی است؛ چنانکه کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری مطالبات

1

عبارت  Receivableرا در توصیف طلب قراردادی استفاده کرده است (Sigman,
).2001, p. 346

فورفیتینگ2ریشه در کلمه فرانسوی  Forfietبه معنای «صرفنظر کردن از حق»
دارد ;(Mathur, 1997, p. 76; Ukey, 2014, p. 194; Bishop, 2004, p. 144
;Shailaja, 2008, p. 300; Bhogal and Trivedi, p. 137; Baker, 2003, p. 38
Sasidharan& Mathews, 2008, p. 135; Cherunilam, 2010, p. 367; Baker,
) 2003, p. 35در اصطالح حقوقی توافق و معامله ای است که به موجب آن صادرکننده

حق مطالبه طلب خود در آینده را در عوض دریافت فوری بهای آن از فورفیتر به وی
واگذار میکند (Shailaja, 2008, p. 300; Siddaiah, 2010, p. 304; Cherunilam,
)2010, p. 367

فورفیتینگ به فاکتورینگ شباهت زیادی دارد؛ بهویژه در فرضی که عامل یا
«فاکتور» اقدام به خرید مطالبات صادرکننده بدون حق رجوع میکند (Madura, 2008,

)p. 541؛ اما نباید تفاوت های موجود بین این دو ابزار تأمین مالی را نادیده انگاشت که
مهمترین آنها عبارتند از:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. United Nations Convention on Assignment of the Receivables
2. forfaiting
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برخالف فورفیتینگ ،فاکتورینگ ممکن است به صورت «با حق رجوع» یا «بدونرجوع» منعقد گردد ).(Vasilescu, 2010, p. 18; Babu, 2005, p. 485

فاکتورینگ اساساً مبتنی بر صورتحساب فروش کاال است؛ در حالی که درفورفیتینگ غالباً اسناد تجاری به معنای خاص مورد استفاده قرار میگیرد
)(Vasilescu, 2010, p. 13; Chenani, 2015
-فاکتورینگ کارکردهای مختلفی دارد و ممکن است صرفاً عاملیت در وصول

مطالبات باشد) (Vasilescu, 2010, p. 16اما فورفیتینگ صرفاً به منظور نقد کردن
مطالبات مورد استفاده قرار میگیرد .(Khan, 2010, p. 6.11; Gurusamy, 2009, p.
)127
-حتی در مواردی که فاکتورینگ کارکرد پرداختی دارد ،فاکتور حداکثر تا سقف

 00درصد طلب را به صادرکننده میپردازد .این در حالی است که فورفیتر کل مبلغ
طلب را پس از تنزیل به صادرکننده پرداخت میکند ;(Khan, 2010, p. 6.11
).Gurusamy, 2009, p. 127

لذا مهم ترین مزایای فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی ،بهویژه
فاکتورینگ ،عبارتند از:
 .1تبدیل مطالبات وعدهدار و اعتباری صادرکننده به نقدینگی فوری (Bishop, 2004, p.
146; Baker, 2003, p. 39; Chenani, 2015; Mathur, 1997, p. 78; Khan, 2010, p.
6.11; Cherunilam, 2010, p. 368).

 .2قراردادن کلیه ریسک های اعتباری ،اقتصادی ،سیاسی و مانند آن بر عهده
فورفیتر).(Cherunilam, 2010, p. 367
 .5تأمین مالی معامله به صورت کامل (Cherunilam, Id; Keller & Smith, Donald,
)2013, P.2

 .4قرار دادن هزینه های دریافت این نوع تأمین مالی بر عهده واردکننده(مدیون )
).(Tuller, 2008, p. 136

 .3پرداخت مقطوع بهای تنزیل شده طلب به صادرکننده و قرار گرفتن ریسک تغییر در
وضعیت مالی مدیون بر عهده فورفیتر ;(Guild & Harris, Khan, 2010, p. 6-11
1985, p. 1; Coussement, 1978, p. 6; Bhogal and Trivedi, 2008, p. 137; Gao,
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;2016, p. 232; Sasidharan& Mathews, 2008, p. 136; Branch, 1995, p. 225
Chenani, 2015؛ شیروی ،1590 ،ص.)503

 .6دسترسی سریع صادرکننده به نقدینگی پس از تحویل کاالها یا فراهم کردن خدمات
(Bhogal and Trivedi, 2008, p. 139; Willsher, 1995, p. 49; Coussement, 1978,
)p.6; Bishop, 2004, p. 146

 .7صرفهجویی در وقت و پول صادرکننده با رهایی از وظیفه جمعآوری مطالبات
مدتدار.
این شیوه تأمین مالی در دو بازار اولیه 1و ثانویه 2قابل استفاده است .بازار اولیه
مطابق تعریف ارائه شده در ماده  2مجموعه قواعد متحدالشکل فورفیتینگ5بازاری
است که در آن «حق مطالبه پرداخت »4به وسیله فورفیتر اولیه از فروشنده اولیه
خریداری می گردد .همچنین بازار ثانویه مطابق ماده مذکور عبارت است از بازاری که
در آن «حق مطالبه پرداخت» از فورفیتر اولیه یا فروشنده دیگر خریداری میگردد.
هدف از این پژوهش پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 .1تعهدات اصلی و متقابل صادرکننده بهعنوان اولین واگذارندۀ اسناد حق مطالبه
پرداخت و مؤسسه مالی یا فورفیتر اول در بازار اولیه چیست؟
 .2تعهدات اصلی و متقابل فورفیتر اول و فورفیتر دوم و معاملهگران بعدی اسناد حق
مطالبه پرداخت در بازار ثانویه چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. primary market
2. secondary market
 .3مجموعه قواعد متحدالشکل فورفیتینگ ]) [Uniform Rules for Forfaiting (URF 800مصوب اتاق
بازرگانی بین المللی است که به صورت خاص ،این شیوه تأمین مالی و روابط حقوقی میان انتقالدهنده و
انتقالگیرندۀ «حق مطالبه پرداخت» را تبیین کرده و عالوه بر تعهدات طرفین ،شرایط شکلی و فرایند تحقق و
اجرای معامله فورفیتینگ را بیان داشته است.

4. payment claim means:
a. the obligation of the primary obligor to make payment of a specified amount on a specified
date or on demand; and
b. all the rights, title and interest to receive or recover payment from the primary obligor.
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 .5تعهدات ضمنی و مشترک میان فروشندگان و خریداران «حق مطالبه پرداخت» در
دو بازار اولیه و ثانویه چیست؟
فورفیتینگ یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی در تجارت بینالملل است که در
حقوق ایران فاقد سابقه تقنینی است .لذا پژوهش حاضر با استناد به اصول و قواعد
موجود بینالمللی ،در مطابقت با قواعد عمومی قراردادها و اصول کلی مسؤولیت
مدنی حقوق ایران به تحلیل روابط طرفین خواهد پرداخت.

 .2تعهدات طرفین فورفیتینگ در بازار اولیه
در بازار اولیه ،فورفیتینگ فرایندی دو مرحلهای و شامل توافق فورفیتینگ 1و معامله
فورفیتینگ 2است و هریک متضمن حقوق و تعهداتی برای طرفین فورفیتینگ بهعنوان
اولین خریدار و فروشنده حق مطالبه پرداخت است .توافق فورفیتینگ ،قراردادی
تعاهدی است که به موجب آن ،صادرکننده تعهد میکند مطالبات ناشی از صادرات
کاال یا خدمات خود را با شرایط مورد توافق به فورفیتر بفروشد و متقابالً فورفیتر
تعهد می کند آن مطالبات را با نرخ تنزیل و سایر شروط مورد توافق از وی بخرد.
عالوه بر آن ،صادرکننده تعهد دارد «اسناد مثبت حق مطالبه پرداخت» 5را در به
فورفیتر تسلیم و سایر شروط مورد توافق را اجرا کند و در مقابل ،فورفیتر تعهد دارد
ثمن معامله را در روز تسویه بپردازد .در تفصیل مطلب شایسته است تعهدات خاص
هریک به صورت مستقل بررسی شود.

 .1-2تعهدات خاص صادرکننده در مقابل فورفیتر اولیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. forfaiting agreement means the written agreement signed by the primary forfaiter and the
initial seller setting out the terms of the forfaiting transaction.
2. forfaiting transaction means the sale by the seller and the purchase by the buyer of the
payment claim on a without recourse basis on the terms of these rules.
3 . The document evidencing the payment claim.
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معامله فورفیتینگ فروش حق مطالبه پرداخت از سوی صادرکننده و خرید بدون حق
رجوع آن توسط فورفیتر بر مبنای شروط مذکور در توافق فورفیتینگ و شرایط
مذکور در مجموعه قواعد متحدالشکل است .بر این اساس ،مهمترین تعهدات
صادرکننده بهعنوان فروشنده حق مطالبه پرداخت عبارتند از:
 . 1-1-2آماده سازی و تسلیم اسناد مذکور در قرارداد به فورفیتر
ماده  7قواعد متحدالشکل فورفیتینگ ،فروشنده اولیه حق مطالبه پرداخت را ملزم به
تسلیم اسناد مثبت تا تاریخ دسترسی 1دانسته است .این تاریخ در ذیل ماده  2مجموعه
قواعد مذکور چنین تعریف شده است« :آخرین روزی که فروشنده باید به خریدار
اسناد معین را تحویل داده ،سایر شروط قراردادی را رعایت کند» .اسنادی که در
رویه فورفیتینگ مورد استفاده و مطالبه مؤسسه مالی قرار میگیرند ،به دو دسته
اسناد کاال و اسناد طلب یا اسناد مالی تقسیم میشوند .اسناد کاال مانند صورتحساب
و بارنامه و اسناد طلب مانند برات ،سفته ،اعتبار اسنادی ،ضمانتنامه پرداخت غیرقابل
فسخ و غیرمشروط (Bishop, 2004, p. 145; Branch, 1995, p. 226; Willsher,
)1995, p. 60-64; Rowe, 1988, p. 98; Moran ,2002, p.1

باید توجه داشت که معموالً همراه اسناد طلب ،تضمین غیر قابل فسخ و
غیرمشروطی از جانب بانک محلی واردکننده نیز وجود دارد )(Rice, 1988 p. 30؛

مگر این که واردکننده از چنان استطاعت مالی و شهرت جهانی برخوردار باشد که
چنین تضمینی را غیرضروری باشد (Bishop, 2004, p. 145; Branch, 1995, p.

) .226این تعهد ویژه صادرکننده و قرارداد فورفیتینگ نیست ،بلکه کلیه متقاضیان
دریافت حمایت مالی موظف هستند اسناد و مدارک دال بر انجام معامله را از یک سو
و اسناد دال بر وجود و اعتبار طلب را از سوی دیگر به مؤسسه مالی ارائه کنند تا
مشارٌالیه با اطمینان خاطر نسبت به وجود طلب و امکان وصول آن در آینده ،به ایفای
تعهدات قرارداد مالی بپردازد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. availability date
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ماده  2قواعد متحدالشکل فورفیتینگ در ذیل تعریف عبارت «اسناد مورد نیاز» ،1به
صراحت آنها را تعیین کرده است.

2

مسأله قابل طرح در این مرحله آن است که آیا با واگذاری طلب یا اسناد تجاری،
تضمینات وابسته بدان نیز به مؤسسه مالی واگذار میگردد یا اینکه با انتقال اصل
طلب ،تضمینات ساقط میشود؟ مطابق ماده  7کنوانسیون یونیدقوا 5طرفین قرارداد
می توانند توافق کنند که تمام یا برخی از حقوق فروشنده که از قرارداد فروش ناشی
میشود ،با نیاز به عمل جدید یا بدون آن به عامل منتقل گردد .اما برابر بند  1ماده 10
کنوانسیون واگذاری مطالبات ،حقوق و توابعی که پرداخت حساب دریافتنی منتقل
شده را تضمین میکنند ،اعم از اینکه شخصی یا مالی باشند ،بدون نیاز به اقدام جدید
همراه با حساب دریافتنی به انتقالگیرنده منتقل میگردند.
گفته شده است که در باب انتقال تضمینات به تبع انتقال حق اصلی ،غالباً یک قاعده
آمره وجود دارد؛ مبنی بر اینکه حقوق فرعی نمیتوانند مستقالً مورد انتقال قرار
گیرند ،اما به تبعیت از حق اصلی قابل انتقال هستند .نمونه بارز این حقوق فرعی و
تبعی ،تضمینات وابسته به حق اصلی هستند ).(Bar and Others, 2008: 1043, 1044
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. required documents
 .2براساس ماده  2قواعد متحدالشکل فورفیتینگ ،اسناد الزم برای تسلیم به فورفیتر عبارتند از:
 سند مثبت حق مطالبه پرداخت ،همراه با هر سند صادر به وسیله متعهد اولیه ضمیمه یا مکمل حق مطالبه پرداخت.
 اسناد دال بر صحت و الزامآوری امضای متعهدین و فروشنده دین.
 هر سندی که در زمان تسویه ،جهت انتقال حق مطالبه پرداخت و انتقال تضمینات طلب مورد نیاز است و همچنین
است هر سندی که در زمان اجرا یا سررسید برای مطالبه طبق حق مطالبه پرداخت یا هر سند تضمینکننده آن
مورد نیاز است.
 هر سند تضمینکننده یا حمایتکننده اعتبارِ واردکننده یا متعهد اولیه )(credit support document
 هر سند دیگری که در توافق فورفیتینگ (در بازار اولیه) یا تأییدیه فورفیتینگ (در بازار ثانویه)تعیین شده و ممکن
است شامل اسناد مرتبط با معامله اصلی باشد ،و

 هر سندی که خریدار حق مطالبه پرداخت در یک معامله فورفیتینگ (در بازار اولیه ،طبق ماده  7یا در بازار ثانویه
طبق ماده  )10سزاوار است ،درخواست کند.
3.Unit Droit
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بنابراین مطابق قاعده کلی ،تضمینات طلب به همراه اصل طلب قابل انتقال بوده،
نیازمند عمل حقوقی مجزایی نیست) )Bar and Others, 2008: 1063در حقوق ایران
برخی مفسران قانون مدنی بر این قاعده تأکید کردهاند (امامی ،1502 ،ج ،1ص.)559
اگرچه برخی دیگر گفتهاند که تضمینات طلب «گاه» همراه با آن به انتقالگیرنده
می رسد (مانند تضمینات سند تجاری ناشی از ضمانت و ظهرنویسی برات و سفته و
چک) (کاتوزیان ،1507 ،ج ،5ص .)233لذا در این باره شایسته است در مورد انواع
مختلف حق مطالبه موضوع فورفیتینگ قائل به تفکیک شد :در فرضی که موضوع آن
انتقال مطالبات قراردادی ،به استناد اسناد کاال است ،سقوط تضمینات با منطق حقوقی
سازگارتر به نظر می رسد؛ اما در فرضی که موضوع فورفیتینگ ،انتقال طلب مستند به
سند تجاری است ،از آن جا که معموالً ضمانت در ظهر سند تجاری درج میگردد و
طلب و تضمینات به صورت یکجا در سند تجاری تجسم یافته ،تضمینات به قوت خود
باقی میمانند و به انتقال گیرنده منتقل میشوند.

 .2-1-2پرداخت هزینهها
عالوه بر تسلیم اسناد حق مطالبه پرداخت و اسناد تضمین آن ،صادرکننده در مقابل
مؤسسه مالی برخی تعهداتی مالی و پرداختی دارد که عبارتند از:
 .1-2-1-2بهای التزام

همان گونه که گفتیم باید میان توافق فورفیتینگ و معامله فورفیتینگ تمایز قائل شویم.
توافق فورفیتینگ چنان که در ماده دو مجموعه قواعد متحدالشکل فورفیتینگ تعریف
شده ،عبارت است از :توافق مکتوب امضا شده به وسیله فورفیتر اولیه و فروشنده
اولیه که تعیین کننده شرایط معامله فورفیتینگ و حاوی تعهداتی برای طرفین است .اما
معامله فورفیتنگ خرید و فروش حق مطالبه پرداخت است .در عمل ،ممکن است
صادرکننده با واردکننده قرارداد تجاری پایه را منعقد کرده باشد ،اما هنوز کاالها و
خدمات خود ر ا برای وی ارسال نکرده و در نتیجه به اسناد مُثبت حق مطالبه پرداخت
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دست نیافته و صرفاً عقد منشأ طلب منعقد شده باشد .در این صورت میان
صادرکننده و فورفیتر توافقی مبنی بر التزام مؤسسه مالی به خرید و تنزیل مطالبات
صادرکننده با نرخ معین در آینده محقق خواهد شد .دوره زمانی بین توافق فورفیتینگ
و تسلیم اسناد طلب جهت تنزیل «دوره التزام» نامیده میشود .از آنجا که التزام
مؤسسه مالی به قرارداد موجود مانع انجام معامالت پرسودتر احتمالی خواهد شد،
فورفیتر اجرتی با عنوان بهای التزام برای این دوره اخذ میکند ;(Rowe, 1995, p. 98

) .Guide & Harris, 1985, p 24بهای التزام معموالً به صورت درصد ماهیانه یا
سالیانه از ارزش اسمی طلبی که موضوع واگذاری قرار گرفته است تخمین و برآورد
می شود و برای دوره بین تاریخ التزام تا تاریخ تنزیل مطالبه میگردد & (Guild
Harris, 1985, p. 48; Whittaker, 2001, p. 6; Bhogal, 2008, 141; Wilsher, 1995,
p. 47-54).
 .2-2-1-2بهای اختیار

ممکن است در حالی که هنوز قرارداد تجاری میان صادرکننده و واردکننده منعقد
نشده است ،صادرکننده درصدد جلب حمایت آینده برای مطالبات احتمالی خود برآید.
در این صورت ،با توافق فورفیتر و صادرکننده« ،اختیار» به تسلیم اسناد طلب و تنزیل
آن ها جایگزین التزام وی به تسلیم و تنزیل اسناد خواهد شد (Whittaker, 2001, p.

). 7در این حالت معموالً بیآن که التزامی از جانب صادرکننده وجود داشته باشد،
مؤسسه مالی یا فورفیتر ،کلیه خطرهای عدم تحقق معامله پایه و به تبع معامله مالی
را پذیرفته ،از ورود به التزام با سایر فروشندگان طلب امتناع میکند .طول این دوره
اختیار معموالً  40ساعت خواهد بود که در این صورت اجرتی بدان تعلق نمیگیرد ،اما
اگر دوره اختیار طوالنیتری برای مؤسسه مالی منظور گردد ،بهایی تحت عنوان
«بهای اختیار» به نفع مؤسسه مذکور لحاظ و پرداخت میگردد ;(Rowe, 1988, p. 10

) .Coussemnet, 1987, p. 6این اجرت که معموالً مبلغ قابل توجهی را به خود
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اختصاص می دهد ،بدون منظور کردن طول دوره اختیار و صرفاً به صورت درصدی
از مبلغ اسمی طلب محاسبه و پرداخت میشود ). (Guild & Harris, 1985, p. 48
 .3-2-1-2بهای تنزیل

بهای تنزیل که با عنوان نرخ تنزیل نیز از آن یاد میشود با توجه به عناصر متفاوتی
از قبیل ریسک اعتباری کشور مرتبط با طلب ،سررسید طلب ،ارز موضوع طلب ،اعتبار
ضامن و دوره التزام تعیین میگردد .در عمل ،فورفیتر ،پس از محاسبه و کسر کردن
نرخ تنزیل از مبلغ اسمی طلب ،باقیمانده را به صادرکننده پرداخت میکند .نرخ تنزیل
به دلیل تمایل صادرکنندگان به برآورد قطعی هزینههای کلی خود ،پیش از ورود به
معامله تجاری پایه ،غالباً در توافق مقدماتی میان صادرکننده و مؤسسه مالی به
صورت ثابت تعیین می گردد ،اما تعیین آن به صورت متغیر و شناور نیز ممکن
است ;(Bishop, 2004, p. 148; Branch, 1995, p. 226; Willsher, 1995, p. 52-54
)Wood, 1981, p. 70

 .2-2تعهدات خاص فورفیتر اولیه در مقابل صادرکننده
پس از تعیین تعهدات صادرکننده درمقابل مؤسسه مالی ،ضروری است که تعهدات
مؤسسه مالی در مقابل صادرکننده مشخص گردد.
 .1-2-2بررسی صحت و اصالت اسناد ارائه شده
براساس بند «ب» ماده  7قواعد متحدالشکل ،فورفیتر اولیه باید اسناد ارائه شده به وی
را بررسی و مشخص سازد که آیا اسناد مذکور رضایتبخش هستند یا خیر؟ و در
صورت رضایتبخش نبودن آنها را مسترد کند .مطابق بند «ج» همان ماده ،شیوه
بررسی اسناد ارائه شده ،بر مبنای رویه بازار است .همچنین براساس بند «د» ماده ،7
در راستای بررسی اسناد ارائه شده ،مؤسسه مالی میتواند موارد ذیل را مورد توجه
قرار دهد:
661

ابراهيم پور عبدي پور و همکار ــــــــــــــــــــــــــ بررسي روابط ميان طرفين اصلي...

 اصالت اسناد مورد نیاز به وسیله ادله الزمه حمایت میشود. حق مطالبه پرداخت و تعهدات مندرج در سند تضمین یا حمایتکننده اعتبارمتعهدٌعلیه مدیون اصلی و ضامن او ،قانونی ،معتبر ،الزامآور و قابل اجرا هستند.
 پرداخت مطالبات در سررسید به صورت کامل و با ارز موردنظر پرداخت خواهدشد؛ بدون ه رگونه ادعای تهاتر یا دعوای متقابل ،یا تقلیل مبلغ یا نگهداری بخشی از آن
به بهانه مالیات یا مانند آن.
 حق مطالبه پرداخت و حقوق موضوع اسناد تضمین و حمایتکننده اعتبار ،آزادانهقابلیت انتقال دارند.
 اسناد ارائه شده با شرایط توافق فورفیتینگ مطابقت دارند.همچنین فورفیتر موظف به بررسی صحت امضائات مندرج در ظهر اسناد طلب نیز
هست که معموالً بانک کارگزار صادرکننده این امر مهم را به عهده میگیرد ،اما اگر
بانک کارگزار صادرکننده نخواهد یا نتواند این مطابقت را تأیید کند ،وظیفه تطبیق
امضائات با خود مؤسسه مالی (فورفیتر) خواهد بود).(Guide & Harris, 1985, p. 24

 .2-2-2اعالم موارد نقص یا کاستیهای اسناد به صادرکننده
ممکن است صحت و اصالت اسناد ارائه شده از جانب صادرکننده ،مورد تأیید
فورفیتر قرار نگیرد یا این که اسناد ارائه شده جهت تأمین مالی کافی به نظر نرسند .در
این صورت مؤسسه مالی موظف است نواقص یا کاستیها را در مدت زمانی معقول
به صادرکننده اعالم و اسناد مازاد را به صورت مستدل از صادرکننده مطالبه کند .در
این راستا مؤسسه مالی ،ضمن اعالم مدارک مورد نیاز دیگر یا ضرورت رفع نقص از
مدارک موجود ،مهلتی را جهت رفع نقص یا ارائه مدرک جدید به صادرکننده اعالم
خواهد کرد .در این صورت صادرکننده موظف است ظرف مهلت مقرر ،نقص اعالمی
را رفع کند.
 .3-2-2پرداخت نقدی و قطعی قیمت تراضی شده
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فورفیتر پس از کامل شدن اسناد ،آن ها را مطابق شرایط اولیه قرارداد و بدون حق
رجوع تنزیل میکند) (Guide & Harris, 1985, p. 26; Ukey, 2014, 198شرایط
پرداخت از جانب مؤسسه مالی در ماده  11قواعد متحدالشکل فورفیتینگ پیشبینی
شده است 1.مطابق ماده مذکور پرداخت باید فوری و به ارز تعیین شده در قرارداد
صورت پذیرد.
چنانکه پیش تر اشاره شد پرداخت نقدی از جانب فورفیتر به صورت غیر قابل
رجوع صورت میپذیرد که معموالً با درج عبارت «بدون حق رجوع» در ظهر سند
طلب مورد تأکید قرار میگیرد ) .(Guide & Harris, 1985, p. 1; Ukey, 2014, 199اما
اصل غیرقابل رجوع بودن پرداخت مانند سایر اصول از استثنا مبرا نیست و در
برخی شرایط مؤسسه مالی خواهد توانست خالف آن اقدام کرده ،آنچه را پرداخته از
فروشنده مسترد دارد؛ چنانکه ماده  4قواعد متحدالشکل فورفیتینگ با عنوان «بدون
حق رجوع» ضمن اشاره به اصل عدم قابلیت رجوع به فروشنده طلب ،موارد مندرج
در ماده  15را استثنا بر اصل عدم قابلیت رجوع قرار داده است 2.بند «ب» ماده 15
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده 11قواعد متحدالشکل فورفیتینگ مقرر میدارد:
الف .خریدار باید ثمن خرید را در تاریخ تسویه به فروشنده پرداخت کند.
ب .پر داخت باید به ارز تعیین شده در توافق فورفتینگ یا تأییدیه فورفیتینگ بدون کسری یا دعوای
متقابل انجام شود.
ج .پرداخت باید فوراً با وجوه در دسترس در مکان تعیین شده در توافق فورفیتینگ یا تأییدیه
فورفیتینگ انجام شود ،مشروط بر اینکه در آن مکان تاریخ پرداخت روز کاری باشد .اگر تاریخ تعیین
شده برای پرداخت روز کاری نباشد ،پرداخت باید در اولین روز کاری در آن مکان پس از موعد مقرر
انجام شود.
 .2براساس ماده  4مقررات متحدالشکل فورفیتینگ :الف) در تاریخ تسویه ،فروشنده «حق مطالبه پرداخت» را به
خریدار میفروشد و خریدار این حق مطالبه را بدون حق رجوع میخرد .خریدار هیچ ادعایی علیه فروشنده یا
فروشنده قبلی حق مطالبه بابت عدم پرداخت وجه آن ،به استثنای آنچه تحت ماده  15یا ماده « 4ب» مقرر شده
است ،نخواهد داشت .ب) اگر فروشنده تعهدی ذیل حق مطالبه پرداخت یا هر سند تضمینکننده آن داشته باشد،
هیچ چیزی در این قواعد بر تعهدات فروشنده در مسؤولیتش بعنوان متعهد مؤثر نخواهد بود.
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مجموعه قواعد متحدالشکل فورفیتینگ نیز بهتفصیل موارد استثنا را که منجر به
مسؤولیت فروشنده در قبال فورفیتر اولیه خواهد شد ،تعیین کرده است.

1

در رابطه با امکان رجوع مؤسسه مالی به فروشنده و بازستاندن مبلغ پرداختی از
وی که تحت عنوان مسؤولیت فروشنده در قواعد متحدالشکل فورفیتینگ مطرح شده
است ،دو نکته حائز اهمیت وجود دارد:
اوالً طبق ماده  15قواعد تکمیلی است و مطابق بند «هـ» از این ماده ،موارد مندرج
در این ماده با توافق طرفین قابل اصالح یا حذفند .لذا فروشنده و مؤسسه مالی
میتوانند با یکدیگر تراضی کنند که پرداخت طلب از جانب مؤسسه مالی مطلقاً
غیرقابل رجوع باشد و مشارٌالیه در هیچ صورتی حق مراجعه و بازستاندن مبلغ
پرداختی را از فروشنده نداشته باشد .البته این شرط و اجرای آن نباید با نظم عمومی
و اخالق حسنه مغایرت داشته باشد؛ زیرا در مواردی که شخص بهعمد باعث ورود
خسارت میشود یا آگاهانه به اعمالی دست میزند که در نظر عرف در حکم عمد
است ،شرط عدم مسؤولیت نمیتواند از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد .فراهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1براساس ماده  15هریک از طرفین فورفیتینگ در موارد زیر در مقابل طرف دیگر مسؤول است .به موجب بند
«ب» این ماده عالوه بر موارد مذکور در بند «الف» ،فروشنده اولیه در موارد ذیل در برابر فورفیتر اولیه مسؤول
است:
*در تاریخ تسویه از وقوع واقعه یا اوضاع و احوالی مرتبط با اصل طلب ،یا تضمینات آن یا معامله اصلی آگاه
بوده یا نمیتوانسته ناآگاه باشد که میتواند بر وجود حق مطالبه در تاریخ تعیین شده یا وجود حقوق و تعهدات
مندرج در سند تضمین مؤثر باشد و آن را برای فورفیتر اولیه قبل از تاریخ معامله افشا نکرده باشد.
*در زمان انتقال حق مطالبه پرداخت و حقوق مندرج در سند تضمین به خریدار ،تنها مالک و ذینفع قانونی حق
مطالبه و حقوق تضمینکننده آن نباشد ویا هر دو مورد مصون از ادعای شخص ثالث نباشند.
*حق مطالبه پرداخت و حقوق ناشی از سند تضمین آن ،به صورت غیر قابل رجوع و بدون قید و شرط به فورفیتر
اولیه همزمان یا قبل از تاریخ تسویه به فورفیتر منتقل نشده باشند.
*عدم رعایت یا نقض هر تعهد الزامآوری ،قبل یا بعد از تاریخ تسویه ،نسبت به حق مطالبه ،هر سند تضمین آن ،یا
معامله اصلی که بر وجود حق مطالبه یا وجود حقوق و تعهدات ناشی از اسناد تضمین مؤثر باشد.
*وجود تقلب در رابطه با طلب یا معامله اصلی یا هر تعهد ناشی از سند تضمین ،قبل یا بعد از تاریخ تسویه.
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آوردن زمینه بدطینتی از نمونه های بارز تجاوز به نظم عمومی است (کاتوزیان،
 ،1507ج ،1ص.)302
ثانی ًا مطابق بند آخر ماده  ، 15فروشنده طلب صرفاً در مقابل خریدار مستقیم خود
مسؤول است ،مگر اینکه خالف این امر و مسؤولیت او در مقابل سایر خریداران
بهصراحت در قرارداد مالی پیشبینی شده باشد.
 .4-2-2التزام به خرید حق مطالبه پرداخت
گفته شد که ممکن است پیش از ارسال کاالها و خدمات از جانب صادرکننده و تحقق
قطعی طلب ،توافق فورفیتینگ مبنی بر التزام مؤسسه مالی به خرید طلب در آینده بین
فورفیتر اولیه و صادرکننده منعقد گردد .در این صورت صادرکننده با پرداخت بهای
التزام بابت این دوره زمانی ،تعهد و التزام فورفیتر به تأمین مالی او در آینده را که
ممکن است تا یک سال نیز به طول انجامد به دست میآورد .در این صورت مؤسسه
مالی متعهد به تنزیل مطالبات در آینده براساس نرخ تنزیل از پیش توافق شده
است(Guide & Harris, 1985, p. 37; Whittaker, 2001, p. 6; Bhogal, .
).2008, p. 141

 .3تعهدات خاص طرفین در بازار ثانویه
زمانی که مؤسسه مالی (فورفیتر اولیه) اسناد طلب را از صادرکننده دریافت کرد،
می تواند تا سررسید طلب صبر کرده ،سپس ارزش اسمی آن را از مدیون مطالبه کند
یا این که پیش از موعد ،با فروش اسناد طلب در بازار ثانویه ،به وجه نقد فوری دست
یابد .باید توجه داش ت که ممکن است صادرکننده شرط کند که طلب در بازار به
گردش درنیاید و فورفیتر اولیه تا زمان سررسید آن را نزد خود نگه دارد & (Guide

) .Harris, 1985, p. 6, 7درباره تأثیر شرط عدم قابلیت انتقال طلب به دیگری ،میان
سیستم های حقوقی اختالف رویه وجود دارد .در حالی که برخی از آنها ،با انگیزه
حمایت از مدیونی که چنین محدودیتی به نفع او ایجاد شده ،به شرط مذکور ترتیب اثر
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میدهند ،برخی دیگر با هدف احترام به آزادی عمل انتقالدهنده و حمایت از
انتقال گیرنده جاهل ،شرط مذکور را فاقد اثر عملی میدانند.

(UNCITRAL

).Legislative Guide on Secured Transactions, p. 5

برخی از حقوقدانان استناد مدیون به شرط مذکور در مقابل انتقالگیرنده ناآگاه را
مغایر با اصل حسن نیت دانسته ،تنها در فرضی که انتقالگیرنده از شرط عدم قابلیت
انتقال آگاه باشد یا باید آگاه باشد ،مدیون را به امتناع از پرداخت در برابر وی مجاز
میشناسند ).(Akseli, 2007, p. 47

این اختالف عقیده میان حقوقدانان به محاکم قضایی تسری یافته است؛ چنانکه در
برخی موارد امتناع مدیون از ادای دین در مقابل چنین انتقالگیرندهای تجویز شده
است) (Corbin, 1926, 225و در برخی دیگر با این استدالل که طلب« ،مالی» مانند
سایر اموال طلبکار و آزادانه قابل انتقال است و از سوی دیگر مدیون نیز از ایجاد
چنین ممنوعیتی طرفی نمیبندد ،حکم به الزام به پرداخت دادهاند (Grismore, 1933,
).p. 310; R.J.K. 1932, 236

باید اذعان داشت که آزادی مالک و مال تلقی شدن طلب ،مانع از تأثیر تراضی
مبنی بر عدم قابلیت انتقال طلب به دیگری نبوده ،در صورت تحقق چنین توافقی،
طرفین باید بدان ملتزم باشند( .)Harvard Law Review, 1924, p. 758, 759با وجود
این ،التزام به شروط قراردادی نمیتواند وسیله اضرار به غیر گردد .از این رو،
مدیون نمیتواند با استناد به شرط مذکور از پرداخت در مقابل منتقلٌالیه جاهل به
شرط امتناع ورزد؛ چنانکه کنوانسیون آنسیترال در ذیل ماده  9بر اعتبار شرط عدم
قابلیت انتقال طلب میان مدیون و طلبکار از یک سو و عدم قابلیت استناد بدین شرط
در مقابل انتقالگیرنده از سوی دیگر ،تصریح کرده است .بنابراین ،اگر حق مطالبه
موضوع فورفیتینگ مستند به سیاهه فروش یا حساب دفتری باشد ،به نظر میرسد
که مدیون مکلف به پرداخت در مقابل انتقالگیرنده جاهل است؛ اما اگر موضوع
فورفیتینگ ،انتقال طلب مستند به سند تجاری به معنای خاص بوده باشد ،با توجه به
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ذکر آن در متن سند ،شرط مذکور مطابق قاعده معتبر و الزمالرعایه بوده ،سند
تجاری قابل انتقال و واگذاری نیست ،اما طلب دارنده سند ،به صورت انتقال طلب
مدنی و بدون برخورداری از مزایای سند تجاری قابل انتقال است (عبدیپور،1591 ،
ص 14و  .)13لذا ماده  11کنوانسیون  1950ژنو ،در صورت وجود عبارت «بدون
حوالهکرد» یا مشابه آن ،در ظهر برات ،این رویه را به رسمیت شناخته است.

 .1-3تعهدات خاص مؤسسه مالی در مقابل فورفیتر ثانی
تعهدات مؤسسه مالی (فورفیتر اول) در برابر فورفیتر ثانی ،معموالً همانهایی است
که صادرکننده در مقابل فورفیتر اولیه دارد که تعهد به تسلیم اسناد طلب ،اصالح
آنها در موارد لزوم و پرداخت اجرت تنزیل از این قبیل هستند .عالوه بر این تعهدات
خاصی برای فورفیتر اولیه در بازار ثانویه پیش بینی شده است که در ادامه مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1-1-3امضا و تسلیم تأییدیه فورفیتینگ
مطابق ماده  0مجموعه قواعد متحدالشکل فورفیتینگ ،مؤسسه مالی موظف است
ظرف دو روز کاری ،قرارداد کتبی حاوی شروط مورد تراضی طرفین را امضا و به
فورفیتر ثانی تسلیم کند .این قرارداد کتبی که تحت عنوان تأییدیه فورفیتینگ 1از آن
یاد شده است ،حاوی شروط مورد توافق در تاریخ توافق 2است .اگر فورفیتر اولیه در
مهلت مقرر تأییدیه را برای متقاضی ارسال نکند ،مشارٌالیه میتواند ضمن ارسال
اخطار برای طرف خاطی از ادامه معامله با وی امتناع یا مطابق مفاد تراضی منعقد یا
برحسب قانون حاکم خسارات وارد را مطالبه و وصول کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Forfaiting confirmation means the secondary market document signed or to be
signed by the seller and buyer setting out the secondary sale terms.
2. Trade Date means for a secondary market forfaiting transaction, the date on which
the seller and buyer agree the secondary sale terms.

610

ابراهيم پور عبدي پور و همکار ــــــــــــــــــــــــــ بررسي روابط ميان طرفين اصلي...

در توضیح باید خاطر نشان شود که در تاریخ توافق ،قراردادی مقدماتی میان
مؤسسه مالی و فورفیتر ثانویه به وجود آمده است .مقصود از قرارداد مقدماتی تنها
ایجاد التزام بر انعقاد عقد اصلی است که طرفین آن فعالً تمایلی به وقوع مفادش در
خارج نداشته ،صر فاً خواهان التزام به انجام آن هستند و انشای نهایی عقد مزبور را
موکول به تراضی دیگری میکنند (کاتوزیان ،1500 ،ص  .)577بنابراین در تاریخ
توافق مقدماتی ،طرفین درباره شرایط واگذاری حق مطالبه پرداخت توافق اولیه
کردهاند تا در آینده قرارداد اصلی را براساس آن تنظیم و امضا کنند .از این رو ،اگر
فورفیتر اولیه اقدام به ارسال سند مذکور در مهلت مقرر نکند ،فورفیتر ثانی خواهد
توانست با ارسال اخطار به التزام خود نسبت به انعقاد قرارداد اصلی خاتمه داده،
براساس قرارداد مقدماتی یا با استناد به قانون حاکم خسارات وارد را مطالبه کند.
 .2-1-3پرداخت بها در فرض بازخرید طلب
مطابق ماده  12مجموعه قواعد متحدالشکل در صورتی که شرایط تأییدیه فورفیتینگ
یا رویه بازار ثانویه در ارائه اسناد ورفع نقص ازآنها توسط فورفیتر اول رعایت
نشود ،فورفیتر ثانی میتواند با «پرداخت تحت رزرو» 1یا پرداخت مشروط ،منتظر
انجام شروط مورد نظرش توسط فروشنده «حق مطالبه پرداخت» و تأمین رضایتش
در مهلت تعیین شده گردد .در صورتی که در مهلت مقرر فورفیتر اول شروط تعیین
شده یا تعهدات خود را اجرا نکند یا این که توافقی مبنی بر تمدید مهلت حاصل نگردد،
منتقلٌالیه درخواستی مبنی بر بازخرید حق مطالبه برای فورفیتر اول ارسال میدارد و
فورفیتر اول موظف خواهد بود ظرف  3روز کاری از دریافت اخطار مزبور ،حق
مطالبه را بازخرید کرده ،بهای آن را به فورفیتر ثانی بپردازد .همچنین فورفیتر ثانی
میتواند با اثبات دو شرط وجود قرارداد نافذ میان او و فورفیتر اول و ورود خسارت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . payment under reserve
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ناشی ازعدم اجرای مفاد این قرارداد ،مسؤولیت قراردادی فورفیتر اول را ثابت و
خسارات وارد را مطالبه کند.
 .2-3تعهدات خاص فورفیتر ثانی در مقابل مؤسسه مالی
بررسی صحت و اعتبار اسناد ارائه شده از جانب فروشنده طلب ،اعالم موارد نقص و
کاستی در اسن اد و مدارک جهت رفع نقص به مؤسسه مالی ،پرداخت نقدی و بدون
حق رجوع قیمت حق مطالبه خریداری شده و التزام به تنزیل مطالبات آینده ،از جمله
تعهدات هر انتقال گیرنده طلب ،خواه دربازار اولیه و خواه در بازار ثانویه است که در
مبحث تعهدات خاص فورفیتر اول در مقابل صادرکننده بهتفصیل مورد بررسی قرار
گرفت .عالوه بر آن ،در فرض بازخرید طلب از سوی فورفیتر اول ،فورفیتر ثانی
ملتزم به استرداد تأییدیه فورفیتینگ و استرداد کلیه اسناد دریافتی به مؤسسه مالی
است؛ بدین توضیح که ممکن است شرایط قراردادی یا رویه بازار در ارائه اسناد الزم
توسط فورفیتر اول مورد رعایت قرار نگیرد .در این صورت ،دو راهحل در مجموعه
قواعد متحدالشکل پیشبینی شده است :نخست اعالم عدم کفایت اسناد و خاتمه توافق
مقدماتی؛ دوم پرداخت تحت رزرو توسط فورفیتر ثانی و سپس بازخرید حق مطالبه
پرداخت از جانب فورفیتر اول در صورت عدم اجرای شروط توسط فورفیتر اول .در
صورت انتخاب طریق اخیر ،مؤسسه مالی یا فورفیتر اول بهای دریافتی را به فورفیتر
ثانی مسترد میدارد و شخص اخیر نیز موظف خواهد بود ظرف  3روز کاری از
تاریخ دریافت بها ،ضمن استرداد همه اسناد دریافتی ،اسناد ضروری دال بر استرداد
حق مطالبه پرداخت به واگذارکننده را نیز امضا و تسلیم کند.

 .4تعهدات مشترک خریداران و فروشندگان «حق مطالبه» در دو بازار
اولیه و ثانویه
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ماده  15قواعد متحدالشکل فورفیتینگ شماری از تعهدات ضمنی مشترک را برای
صادرکننده و مؤسسه مالی از یک سو و مؤسسه مالی و فورفیتر ثانی از سوی دیگر،
به عنوان خریداران و فروشندگان حق مطالبه پرداخت در دو بازار اولیه و ثانویه مقرر
کرده است که عدم رعایت آنها منجر به مسؤولیت متخلف خواهد شد .این تعهدات
عبارتند از:
الف) داشتن صالحیت قانونی برای انعقاد و اجرای قرارداد،
ب) قانونی ،معتبر ،الزامآور یا الزم االجرا بودن حق مطالبه موضوع قرارداد
فورفیتینگ.
با توجه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها ،مبنی بر ضرورت وجود موضوع
مورد انتقال و مشروعیت آن ،واگذارنده طلب تعهدی ضمنی دال بر وجود و اعتبار
حق مطالبه موضوع واگذاری دارد؛ چنانکه ماده 12کنوانسیون آنسیترال راجع به
واگذاری مطالبات نیز در بند  1و  2با بیان دو شرطِ «انتقال دهنده حق انتقال مطالبات
را داشته باشد» و «طلب سابق بر این به دیگری منتقل نشده باشد»  ،بر ضرورت
وجود و قابلیت انتقال مطالبات موضوع قرارداد تأکید کرده است.
بااین همه ،باید اذعان داشت آنچ ه در فورفیتینگ مورد معامله قرار میگیرد «حق
مطالبه پرداخت» و مال کلی است؛ اما این که توافق و تراضی طرفین چه باشد و این
توافق در کدام مرحله بوده ،موضوع آن چه باشد ،در ضرورت شرطِ موجود بودن
طلب و حق مطالبه آن مؤثر است .پس اگر موضوع قرارداد فورفیتینگ «تنزیل» اسناد
مُثبت حق مطالبه پرداخت باشد ،حق موضوع واگذاری باید حینالعقد موجود باشد؛ اما
اگر موضوع قرارداد ،التزام به تنزیل طلب آینده باشد ،وجود موضوع تعهد (حق
مطالبه پرداخت) در حین انعقاد قرارداد ضرورت ندارد و صرف انعقاد قرارداد تجاری
پایه ،قبل یا همزمان با انعقاد قرارداد مالی کفایت میکند .اما اگر موضوع قرارداد
فورفیتینگ ،اختیار فروش و تسلیم اسناد طلب احتمالی باشد ،نهتنها وجود و اعتبار
طلب در زمان انعقاد قرارداد مالی شرط نیست ،بلکه وقوع قرارداد پایه تجاری در آن
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زمان نیز ضرورت ندارد .قواعد متحدالشکل فورفیتینگ نیز بر همین اساس تدوین
شدهاند.
از این رو ،مطالبات موجود 1و مطالبات آتی 2در ذیل بند  2ماده  3کنوانسیون
آنسیترال پیشبینی و تعریف شدهاند .مطابق بند مذکور ،طلب موجود طلبی است که
حین یا پیش از انعقاد قرارداد انتقال مطالبات به وجود آمده و طلب آتی طلبی است که
پس از انعقاد قرارداد انتقال طالبات حاصل خواهد شد .برخالف طلب آتی که حصول
آن در آینده تقریباً یقینی است ،طلب احتمالی عبارت از طلبی است که حتی عقد منشأ
آن محقق نشده و صرفاً ممکن است در آینده میان صادرکننده و واردکننده قراردادی
منعقد شود و طلبی حاصل آید؛ چنانکه موضوع قرارداد اختیار به تسلیم اسناد حق
مطالبه ،طلبی احتمالی است.
مسأله دیگر ،ضمانتاجرای تعهدات ضمنی مشترک در ماده  15قواعد متحدالشکل
فورفیتینگ است .چنانکه پیشتر گفته شد ماده  4مجموعه قواعد مذکور با عنوان
«عدم قابلیت رجوع» به اصل غیرقابل رجوع بودنِ پرداخت و استثنائات آن پرداخته؛
استثنائاتی که در ماده  15مذکور آمده است .گفتنی است ماده  4در مقام بیان
ضمانت اجرای نقض تعهدات صادرکننده است و در مورد نقض تعهدات مؤسسه مالی
راهگشا نیست .به موجب بند «الف» ماده  ...« :4خریدارِ حق مطالبه ،به استثنای موارد
مندرج در بند «ب» و ماده  ،15هیچ گونه ادعایی علیه فروشنده یا فروشندگان قبلی
بابت عدم وصول طلب در سررسید نخواهد داشت» .بنابراین ،نقض تعهدات ضمنی
مذکور در ماده  15تنها در فرضی که از سوی فروشنده طلب رخ داده باشد ،موجب
تحقق حق رجوع برای خریدار است و درخصوص ضمانتاجرای نقض تعهدات
ضمنی مؤسسه مالی (خریدار حق مطالبه) ،رجوع به قواعد عام مسؤولیت مدنی و
قواعد عمومی قراردادها ضروری است .در فرضی که مؤسسه مالی ،فاقد صالحیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. existing receivable
2. future receivable
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بوده یا تعهداتی که انجام داده فاقد اعتبار ،الزام آوری ،وجاهت قانونی یا قابلیت اجرا
باشد ،صادرکننده باید براساس قواعد مسؤولیت قراردادی یا مسؤولیت مدنی،
مسؤولیت مؤسسه مالی را اثبات کند .برای اثبات مسؤولیت قراردادی وجود دو شرط
اساسی ضروری است :اوالً بین زیاندیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی وجود
داشته باشد .ثانیاً خسارت حاصل ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد باشد
(کاتوزیان ،1507 ،ج ،5ص .)62از آن جا که در فقدان برخی شرایط موضوع تعهدات
ضمنی مؤسسه مالی ،قرارداد نافذی میان او و صادرکننده محقق نشده است ،اثبات
مسؤول یت قراردادی به دلیل فقدان شرط اول میسر نخواهد بود .لذا صادرکننده تنها با
اثبات مسؤولیت غیرقراردادی خواه د توانست خسارات وارد را مطالبه کند که سه
عنصر وجود ضرر ،ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل و ورود ضرر برای
تحقق این مسؤولیت ضرورت دارند (کاتوزیان ،1507 ،ج ،1ص .)259بنابراین وی
می تواند با اثبات تقصیر مؤسسه مالی در عدم تحقق عقد معتبر و رابطه سببیت میان
تقصیر مؤسسه و خسارات وارد ،عالوه بر بازستاندن کلیه اجرتهای پرداختی ،سایر
خسارات وارد را نیز مطالبه کند .بدین ترتیب ،عدم رعایت موارد مذکور در بند اول
ماده  ،15برخالف موارد مندرج در بند بعدی ،منجر به بطالن قرارداد مالی میشود و
در صورت اثبات هریک از آنها ،توافق میان مؤسسه مالی و فروشنده بهکلی از درجه
اعتبار ساقط و منجر به مسؤولیت غیرقراردادی طرف خاطی میگردد.

 .5نتیجه
الف) از آن جا که در نتیجه فورفیتینگ حق مطالبه پرداخت صادرکننده به فورفیتر
اولیه فروخته می شود ،هریک از طرفین معامله مذکور تعهدات خاصی در مقابل
یکدیگر بهعنوان خریدار و فروشنده طلب دارند؛ چنانکه تسلیم و رفع نقص از اسناد
مقرر قراردادی یا عرفی و پرداخت اجرتهای الزم از تعهدات صادرکننده و بررسی
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اسناد ارائه شده و اعالم نواقص در مهلت معین ،پرداخت نقدی قیمت تراضی شده و
التزام به خرید طلب در آینده از تعهدات خاص فورفیتر است.
ب) فورفیتر اولیه می تواند حق مطالبه پرداخت را مجدد ًا در بازار ثانویه به فروش
برساند که در این صورت تعهدات خاصی برای خریداران و فروشندگان طلب در بازار
ثانویه متصور خواهد بود که ارسال تأییدیه فورفیتینگ و بازخرید طلب از تعهدات
خاص فروشنده طلب ،و امضا و استرداد تأییدیه فورفیتینگ و استرداد کلیه اسناد
دریافتی به مؤسسه مالی (در فرض بازخرید طلب) از تعهدات خاص فورفیتر ثانویه در
این بازار است.
ت) عالوه بر تعهدات خاص هریک از خریداران و فروشندگان ،تعهدات ضمنی و
مشترکی برای همه آنها در دو بازار اولیه و ثانویه در مجموعه قواعد متحدالشکل
فورفیتینگ پیشبینی شده است که با اصول کلی قراردادها در راستای صحت و اعتبار
موضوع معامله و صالحیت قانونی در انعقاد قرارداد مطابقت دارد.
ث) فورفیتینگ خرید بدون حق رجوع مطالبات است ،اما در فرضی که فروشنده از
تعهدات قانونی و قراردادی خود تخطی کند ،خریدار میتواند او را به استرداد وجوه
دریافتی الزام کند .اما اگر تخطی از تعهدات قانونی و قراردادی از جانب خریدار طلب
بوده باشد ،فروشنده براساس قواعد عام مسؤولیت مدنی قادر به مطالبه خسارات
وارد خواهد بود.
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