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انتقال اسناد تجاری پس از واخواست :تداوم یا سقوط امتیازات تجاری
محمد نوروزی
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(تاریخ دریافت - 1398/09/15 :تاریخ پذیرش)1399/1/22 :

چکیده
فلسفه نهایی اسناد تجاری تسهیل در جابهجایی پول و نهایتا کمک ب ه رون م ام اا
بین تجار بوده و تمام ااتیازا و قابلیتهای ویژه هنگام انتق ال و اج مای اف اد ینه ا نی در
راستای نیل به همین غایت طماحی شدهاند .با وجود این ،پس از تص ویم ا اده  11کن ونی
قانون صدور چک ،این تصور عموای در حقوق ایمان بوجود یاد که انتقالگیمن ده چ ک
پس از صدور گواهی عدم پمداخت ،به دلیل فقدان حسن نیت حم استفاده از ااتیازا ای ن
سند تجاری را ندارد .عدهای نی ا ن ای ن ا اده را ب ه کلی ه اس ناد تج اری تمم ی داده
وامتقدند در بما و سفته نی انتق الگیمن ده پ س از واخواس ت ح م اس تفاده از ااتی ازا
تجاری این اسناد را ندارد .ااا همانطور ک ه خواه د یا د ،ا وارد بس یاری وج ود دارد ک ه
تجار ،به دلیل اوقمیت ویژه خویش اانند ارتباط خاص با یک یا چند نفم از اسئولین س ند،
یک سند تجاری را علیمغ عل به صدور واخواست ،با حسن نیت کاال انتقال ا یگیمن د.
در چنین اواردی نیازهای زندگی تج اری اقت ا دارد ک ه نم ام حق وقی ح اک ب م اس ناد
تجاری نی چنین انتقالی را دارای ارزش تج اری دانس ته و در ص ور اس تناد اس ئولین ب ه
فقدان حسن نیت ،به دارنده اجازه دهد تا خ ف ین را اثبا نماید .ااده  11ق انون ص دور
تجاری ناش ی
چک نی دارای اقداا حکمت نبوده و نمیتوان از ا ن ین در تماا
از چک یا دیگم اسناد استفاده نمود؛ این ااده با دیدگاه ب هدیدهشناختی اح  ،ب هدی ده
را کسی ایداند که چک در ن د او با اسئله ب احلبودن اواجه ایشود و ب ا ای ن دی دگاه
کسی که چکی را ب ا وص م ب اح ل ب ودن انتق ال ا یگی مد ات مر نت ده ت ا ب هدی ده
احسوب شود.
واژگان کلیدی :واخواس ت ،رهمنویس ی ،دارن ده ،ااتی ازا
اقت ائا تجاری

تج اری ،حس ن نی ت،

.1دانشیاوختة دکتمای حقوق خصوصی دانتگاه شهید بهتتی)mohammadnrz@yahoo.com).
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مقدمه
در روند اماا

بازار ،گ اه پ یش ا ییی د ک ه دارن دگان اس ناد تج اری پ س از ص دور

واخواس ت عاعت ماد) ع دم پمداخ ت ب ا رهمنویس ی ین را ب ه دیگ مان واگ ار و ای ن
انتقالگیمندگان با توسل به شیوههای غیمقانونی و یا احیاناً طمح دعوی در دادگستمی در ص دد
وصول وجه ین علیه صادرکننده و رهمنویسان بم ایییند .پمسش اصلی این اس ت ک ه پ س از
صدور واخواست و یشکار شدن این اطلم که ادیون اصلی یک سند تجاری ت وان پمداخ ت
ین را ندارد و یا به هم دلیل دیگم نخواهد که وجه ین را کارسازی نماید ،اگم ین سند تج اری
به نفع شخص جدیدی رهمنویسی شود ،یی ا ش خص جدی د ا یتوان د دقیق اً از هم ان ا ای ا و
حقوق دارنده قبلی بم خوردار باشد یا ینکه باید بم اساس حک اقمر در ااده  11ق انون ص دور
چک یک قاعده کلی وضع نمود و انتقال اسناد تجاری پ س از ص دور واخواس ت ی ا گ واهی
عدم پمداخت را به دلیل فقدان حسننیت دارنده جدید افی د در انتق ال ااتی ازا خ اص اس ناد
تجاری نداست.
از ایان نویسندگان ،بمخی با استناد به اوادی از قانون تجار و قانون صدور چک دست
به یک استقما زده و بم این باورند که انتقالگیمنده سند واخواستشده نمیتواند دارن ده ین
به افهوای باشد که قانونگ ار به اا ای شناساند .به عقیده این افماد ،با اس تناد ب ه ق وانین ب ا
باید بم ین بود که اس ناد تج اری پ س از ص دور واخواس ت و ی ا گواهیناا ه ع دم پمداخ ت
قابلیت رهمنویسی و انتقال را از دست ای دهند؛ چما که اهمتمین رکن خود یمنی نماین دگی
وجه اندرج در سند را دیگم دارا نمی باشند .ااا در جهت اقابل دیدگاه فایدهگمای ی وج ود
دارد که با اصلحت اندیتی و استناد به اصول کلی حاک ب م حق وق اس ناد تج اری و تفس یم
غائی اواد قانون تجار

و ارائه تحلیل عمیم تم از اواد قانون ص دور چ ک ،ص مف پ س از

و اخواست بودن رهمنویسی اسناد تجاری را اانع انتقال ا ایای خاص تجاری ینها نم یدان د.
از اینرو ،نوشته حاضم در دو ابحث ارائه ا ی گ مددم ابح ث نخس ت ب ه بمرس ی دی دگاهی
ای پمدازد که در صدد تبیین ین است ک ه اس ناد تج اری پ س از ص دور واخواس ت قابلی ت
رهمنویسی خود را از دست ایدهند .در ابحث دوم ادله ای بمرسی خواه د ش د ک ه پ س از
واخواست بودن رهمنویسی را به تنهایی دلیل کافی بم عدم انتقال ا ای ای خ اص تج اری ب ه
دارنده بمدی این اسناد نمیداند.
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مبحث نخست :عدم انتقال مزایای تجاری
در دیدگاه نخست به کمک استقماء حاصله از اواد اختلم قانون صدور چک یک قاع ده
عموای و کلی استخماج ایشود که به اوجم ین بنا به دو دلیل عمده باید قائل به ع دم انتق ال
ااتیازا تجاری در انتقال اسناد تجاری بمد از واخواست ایباشند .ای ن دو دلی ل عبار ان د از
عدم صدق عن وان دارن ده ب ه شخص ی ک ه س ند تج اری را پ س از ص دور واخواس ت انتق ال
ایگیمد و عدم قابلیت رهمنویسی پس از صدور واخواست .ل ا همانط ور ک ه پ س از ص دور
گواهینااه عدم پمداخت چک قابلیت انتق ال خ ود را از دس ت ایده د و گیمن ده ین ،عن وان
دارنده چک بم حسم ینچه قانونگ ار ایشناسد را دارا نخواهد بود ،نباید در خصوص س ایم
اسناد تجاری نی رهمنویسی پس از واخواست را افید در انتقال ا ایای تجاری سند دانست .در
ابحث حاضم هم یک از این دو دلیل که انحصماً بم اساس اواد ا کور در قانون صدور چ ک
بنا نهاده شدهاند ،به طور اتموح بمرسی خواهد شد.
گفتار نخست :عدم صدق عنوان دارنده به انتقالگیرنده پس از واخواست
از جهت ق وانین تج ار و ص دور چ ک ،دارن ده چ ک ویژگیه ایی دارد ک ه نمیت وان
انتقال گیمنده پس از بمگتت را واجد ین دانست .بنابماین ،اگم قابلیت انتقال ب ه افه وم ق انون
تجار و قانون صدور چک را ندارد ،ییا ایت وان قائ ل ب ه انتق ال قس متی از حق وق دارن ده
چک اانند ااکان طمح دعوی علیه صادرکننده یا صاحم حساب یا پتتنویسان ب مای چن ین
انتقال گیمندهای شد؟ یمنی یی ا ایت وان ینرا از اص ادیم انتق ال طل م ا دنی دانس ت؟ و یی ا
ایشود از قانون تجار و قانون صدور چک اعتبار چنین انتقالی را استخماج کمد؟
قانون تجار در ابحث پنج تحت عنوان رهمنویسی در چهار ااده از  245لغایت  248به
بیان رهمنویسی و شمایط ین پمداخته که با عنایت به ا اده  314هم ین ق انون اق مرا ین در
اورد چک نی جاری ایگمدد .ااده  312نی اشاره دارد که چک ب ه ص مف اا اء در ره م
ین قابل انتقال به دیگمی است.
قانون تجار در اواد  315 ، 312و  317دارنده چک را کسی دانسته که چک در وجه او
صادر یا رهمنویس ی ش ده و ی ا ب ه ق ب

و اقب اد در ا ورد چکه ای در وج ه حاا ل ین را

دریافت داشته و بمای اطالبه ین به بانک احال علیه اماجمه ایکند .بدین تمتیم دارنده چ ک
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همان اولین اماجمهکننده به بانک احال علیه است .در واقع باید بم ین بود که شناسایی دارنده
چک با حقوق اندرج در ااده  314در ه تنیده و عجین است .یمنی نمیتوان حق وق ا کور
را بدون همان دارنده قانونی اورد شناسایی قمار داد .اگم چنین نباشد شناسایی دارن ده چ ک
از سوی قانونگ ار کاری عبث و بیامن ی خواه د ب ود .در ق انون ص دور چ ک در خص وص
دارنده چک به صماحت بیتتمی در چند ااده اشاره شده است .از جمله ااده  2که فقط دارن ده
چک را احم در اماجمه به دایمه اجمای ثبت دانسته است و در قسمت اخیم همین ااده دارن ده
چک را کسی اممفی کمده که چک در وجه او صادر یا پتتنویسی شده ی ا حاا ل چ ک در
وجه حاال ای باشد .شناسایی دارنده قانونی چک یمن ی کس ی ک ه چ ک ب ه ن ام او انته ی ب ه
صدور گواهینااه عدم پمداخت شده در ااده  189یئیننااه اف اد اس ناد رس می زما ج ما نی
یاده است .در واقع تنها دارنده چک عکسی که گواهینااه عدم پمداخت به نام او ص ادر ش ده)
حم اماجمه جهت درخواست اجما را دارد .کما اینک ه در ا اده  4اص حی در ا ورد دارن ده
چک چنین یورده که بانک باید هویت کاال دارنده چک را در بمگ اخصوص عگواهینااه
عدم تأدیه یا عدم پمداخت) قید کند .همچنین بند ج ااده  5اکمر اص حی نی ارائ ه رض ایت
نااه رسمی از سوی دارنده چک را بمای رفع سوء اثم اع م کمده است .ع وه ب م ین ،اج دداً
ااده  11دارنده چک را کسی اممفی ایکند ک ه ب مای اول ین ب ار ب مای وص ول ین ب ه بان ک
اماجمه ایکند و هویت کاال دارنده در پتت چک قید ایگمدد .بدین تمتیم از جم ع ینچ ه
که به عنوان رهمنویسی و دارنده چک از نمم قانونگ ار قانون تجار و قانون صدور چک بم
اییید چنین نتیجهگیمی ایگمدد که رهمنویسی در خصوص چکهایی قابل انجام اس ت ک ه
انتهی به صدور گواهینااه عدم پمداخت نتده است .هم شخص ی غی م از کس ی ک ه گواهیناا ه
عدم پمداخت به نام او صادر گمدیده قاعدتاً نمیتواند دارنده چک به افهوم ادنمم قانونگ ار
باشد .به دیگم سخن لفظ دارنده چک در این قوانین افی د امن ای کس ی اس ت ک ه اول ین ب ار
چک را به بانک ارایه و گواهینااه عدم پمداخت به نام او صادر شده اس ت .ل ا انتقالگیمن ده
چک پس از صدور گواهینااه عدم پمداخت ،دارنده چک تلقی نمیگمدد .در واقع نمیت وان
لفظ دارنده چک ،که اختص کسی است که گواهینااه عدم پمداخت به نام او ص ادر ش ده را
عبث و بیامنی دانست .بدین تمتیم باید بمین بود ک ه در ا ورد چ ک در وج ه حاا ل نی ب ا
وجود اینکه نقلوانتقال ین با قب

و اقباد به عمل اییید ،پ س از ص دور گواهیناا ه ع دم
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و اقباد امکن نخواهد بود ).نبیپور ،1398،صص -83

 ،87ص )86
گفتار دوم :عدم قابلیت ظهرنویسی پس از صدور واخواست
با این شمایط که دارنده چک انحصم به کسی است که گواهینااه عدم پمداخ ت ب ه ن ام او
صادر شده ،حال این سوال اطمح ایشود که ییا حقوق اندرج در ااده  314ق انون تج ار و
سایم حقوق بم شممده شده در با که صمفاً بمای دارنده ین بمقمار شده ،ااکان انتقال تم ام ی ا
قسمتی از ین با واگ اری پس از صدور گواهینااه عدم پمداخت احفوظ ایاان د ی ا خی م؟ در
واق ع ب ا اینک ه قانونگ ار دارن ده چ ک را شناس ایی نم وده ،یی ا ایت وانی در ع ین اینک ه
انتقالگیمنده چک بمگتتی را دارنده چک به امنای اد نمم قانونگ ار نمیشناسی  ،قائل به این
باشی که تمام یا قسمتی از این حقوق قابل انتقال به اوس ت؟ ب ه نم م ایرس د تم ام حق وق ب م
شممده شده در قانون تجار در خصوص چک ویژه دارنده چ ک ب ه افه وم ق انون تج ار
باشد.
یقای دکتم اخ قی در ج وه دوره لیس انس خ ود در دانت گاه ته مان در خص وص چن ین
انتقالی یورده است م «...انگی ه قانونگ ار چک در تممیم دارنده چک عمدتاً این بوده است تا
از پدیده رهمنویسی و انتقال ناصحیح چک جلوگیمی به عمل یورد و به بازار اکاره ش مخمی
خاتمه دهد  »...و سپس ادااه ایدهد م «...به انمور اعاده اعتبار رهمنویس ی ص حیح و امتب م در
اقام تحدید افهوم دارنده چک بم یاده اس ت »...و س پس در اداا ه ایفمااین د م «...ه م چن د
قانونگ ار انتقال چک پس از بمگتت از بانک را اوجم سلم اسئولیت کیفمی دانس ته اس ت
و اتممد جنبههای حقوقی نتده است؛ ولی استفاد از ااده  2همان ق انون و اص ول ح اک ب م
رهمنویسی صحیح و امتب م بای د ب م ای ن عقی ده ب ود ک ه انتق ال چ ک پ س از بمگت ت یث ار
رهمنویسی صحیح را ندارد و یا یک انتقال طلم ادنی به حساب اییید .»...ب ا اینک ه ن اابمده
انتقال چنین چکی را از اصادیم رهمنویسی درست ندانسته و ین را از اصادیم ش م خ می بی ان
نموده که یثار رهمنویسی صحیح بم ین ب ار نمیگ مدد ،اا ا در پای ان ین را از اص ادیم انتق ال
طلم ادنی دانسته است .در حالی که قابلی ت جم ع ب ین نادرس تی رهمنویس ی و انتق ال ا دنی
وجود ندارد؛ یمنی در صور اعتقاد به عدم صحت چنین رهمنویسی ،باید قائل به ع دم انتق ال
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صحیح و امتبم بود.
با توجه به اواد  315 ، 314 ،312و  317قانون تجار و همچنین ااماننمم ب ه ا واد  318و
 319از همین قانون و ا واد  4 ،2و  11از ق انون ص دور چ ک و همچن ین از کن ار ه نه ادن
تممیم رهمنویسی و دارنده چک باید بم ین بود که چنین چکی قابلیت رهمنویس ی را ن دارد.
به دیگم سخن ،قانونگ ار فقط شخصی را که در سلسله پتتنویس ی امتب م ت ا پ یش از ص دور
گواهینااه عدم پمداخت ین را به دست یورده دارنده چک ایشناسد؛ یمنی شخص ی ک ه ین
را در جمیان داد و ستد و یا گمدش تجاری به دست یورده اس ت ،ن ه اینک ه چک ی ا مده ک ه
دیگم در خدات بازار نیست را تحصیل کمده باشد؛ چه ،هیچ انسان عاقلی ین را در قب ال ک ا
یا خداا دریافت نمیدارد تا بتوان وی را دارنده شناخت .اف ون بم این ،دیگم تممیم دارن ده
قانونی که نام او باید در گواهینااه عدم پمداخت تصمیح شود بیهوده خواه د ب ود .همچن ین،
هیچ استند قانونی نداری تا نتان دهد حتی قسمتی از حقوق دارنده چک از جهت اس ئولیت
اا اءکنندگان یا هم کدام از دیگم حقوق بم شممده شده ب مای چ ک قاب ل انتق ال ب ه گیمن ده
چنین چکی را دارد .پس نمیتوان گفت که در صور انتق ال چن ین چک ی عپ س از ص دور
گواهینااه عدم پمداخت) این رهمنویسی واجد اعتبار بمای انتقال قسمتی از حقوق دارنده چک
به افهوم پتت نویسی امتبم ایباش د .بن ابماین ،ه دف قانونگ ار در شناس ایی دارن ده چ ک
کاری عبث و بیهوده نبوده و تمام حقوق ناشی از چک فقط با دارنده به افهوم قانونی چک ب ه
رسمیت شناخته ایشود .در حقیقت اگم نتوانی قائل به انتق ال و پتتنویس ی امتب م انطب م ب ا
تممیم قانونگ ار در خصوص چکهای بمگتت خورده باشی  ،هیچ دلیلی بمای امتبم دانس تن
انتقال بمخی از ین حقوق باقی نمیااند .بلکه اساساً باید بم ین بود که به دلیل امده بودن چن ین
چکی طمفین این انتقال با قصد به اصط ح ش مخمی ین را واگ ار و دریاف ت ایدارن د .پ س
ع وه بم امتبم نبودن چنین انتقالی طبم تممیم قانون از جهت رهمنویس ی ص حیح بای د گف ت
که جهت چنین انتقالی نی نااتموع است .در واق ع حق وق اتبل ور در چ ک ب ا عن وان دارن ده
چک و پتتنویسی قانونی و صحیح در ه تنیده است.
اام شناسایی دارنده چک ،اورد توجه قانونگ ار در بند ج از تبصمه  3از ا اده  4اص حی
قانون چک نی بوده است؛ چما که بمای رفع سوء اث م از چ ک بمگت تی رض ایتنااه از س وی
دارنده چک تنمی شده در دفاتم اسناد رسمی زم است .در حالی که دارنده یمن ی کس ی ک ه
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گواهینااه عدم پمداخت به نام او توسط بانک احال علیه صادر شده است.
با توجه به قانون جدید اص حی چک عطم به ااده  9که جانت ین ا اده  23ق انون پیت ین
گمدیده ،تنها دارنده چک است که ایتواند درخواست صدور اجمایی ه از دادگس تمی بنمای د.
رویه بانکها نی یورنده چنین چکی را یمنی کسی که پس از بمگتت به او انتقل شده دارنده
چک نتناخته و از پمداخت وجه چک به او خودداری ایکنند .در خصوص اج مای ثب ت نی
قانون و رویه عملی چنین است؛ یمنی تنها دارنده چکی که به نام او گواهیناا ه ع دم پمداخ ت
صادر شده ایتواند درخواست صدور اجماییه کن د عا اده  2ق انون ص دور چ ک و ا اده 189
یییننااه افاد اسناد رسمی زما جما).عنبیپور ،شیمزاد ،همان ،ص ).87
مبحث دوم :انتقال مزایای تجاری در ظهرنویسی پس از واخواست
در عمف بازرگانان امکن است که بنا به اقاصدی خاص چی ی دارای ارزش تلق ی گ مدد
که بمای دیگم بازرگانان و یا شهموندان عادی علیا صول ارزشی ندارد .از ای ن رو ،اگ م چ ه
وجود یک سند تجاری واخواست شده بمای اکثم بازرگانان ک ارزش و یا گاه بیارزش ب وده،
ااا بمای یک بازرگان خاص به دلیل وجود رابطه ویژهای که با یک یا چند ت ن از اس ئولین ین
سند دارد امکن است ارزشمند باشد .به عنوان اثال ،امکن است بازرگ انی ی ک ب دهی قبل ی
نسبت به ادیون ین سند داشته باشد و با به دست یوردن ین سند بتواند به تهاتم اس تناد ک مده و
بدینسان به راحتی هم چه تمامتم وجه سند را وصول نماید.عکاتوزیان،1376،ص 1)164ل ا ب ا
عنایت به اینکه اسئله حسن نیت یک اام کاا ً درونی است که تنها ایت وان ب هوس یله اا ارا
بیمونی وجود یا عدم ین را حدس زد ،جای نیست که همواره با یک اااره غیم قابل انمطاف در
خصوص ین حک کمد .در ابحث پیشرو ،با بمرس ی تحلیل ی ق انون تج ار و تفس یم غ ائی
اقمرا ین ،درستی و یا نادرستی استد لهای اطموحه در ابحث قبل ی بمرس ی خواه د ش د.
 . 1در حقوق ادنی نی ا ن ارزش و االیت اورد امااله این است که ین اال در رابطه خاص طمفین ین امااله ارزشمند
بوده و نیاز نیست که حتما اورد امااله در ن د عموم امدم نی االیت و ارز ش داشته باشد .زیما «ارزش» افهوای اعتباری و
نسبی بوده و همین اندازه که در رابطه بین دو طمف امااله بم پایه نیاز امقول و اخ قی بهوجود یید ،بمای االیت داشتن
کافی است ،حتی اگم نفع طمف در تملک ین تنها جنبه امنوی داشته باشد .اثال امسوم در این زاینه ،خمید و فموش
یادگارهای خانوادگی است که در عمف ارزشی ندارد ،ولی امکن است که عکس یا سندی از ین به بهای گمان خمیده
شود .پس همین که االی بمای انتقالگیمنده ارزش و نفع داشته باشد کفایت ایکند
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بدین انمور در گفتار نخست رژی حق وقی ح اک ب م اس ناد تج اری و در گفت ار دوم ا دلول
قانون صدور چک با ا ن اصول تفسیم بمرسی ش ده و در گفت ار س وم نی ب ه ای ن ق انون ب ا
رویکمد ب هدیدهشناختی پمداخته خواهد شد.
گفتار نخست :رژیم حقوقی حاکم بر اسناد تجاری
رژی حقوقی حاک بم اسناد تجاری به دنبال تسهیل در جابهجایی پول و در نهای ت کم ک
به رونم اماا

بین تجار بوده و تمام ااتیازا و قابلیتهای ویژه هنگام انتقال و اجمای اف اد

این اسناد نی در راستای نیل به همین غایت طماحی شدهاند .همچنین ،یک سند تج اری چی ی
فماتم از سند اممولی و یک وسیله ساده پمداخت بوده و رعایت تتمیفا شکلی خاص به ای ن
اسناد ع وه بم ارزش اثباتی ،اثم ثبوتی نی ا یبخت د .تم اای ای ن اوص اف ده ن را ب دان س و
رهنمون ایسازد که در صور تمدید در سقوط یا عدم سقوط این ااتیازا بم اث م ایماداه ایی
چون رهمنویسی پس از واخواست ،کماکان به یرا ان قانونگ ار پایبن د ب ود و ب ا نس بت دادن
ااوری چون عدم حسن نیت به دارنده جدید ،او را از ااتی ازا س ند تج اری خ ویش اح موم
نکمد 1.بمای تبیین این اطلم ،در گفتار حاضم تف او ب ین انتق ال ا دنی و تج اری عبن د اول)،
نبودن ا زاه بین عل به عدم ا ئت ا دیون اص لی و فق دان حس ن نی ت عبن د دوم) ،ات موط
نبودن ال ام به پمداخت اسئولین سند در بمابم دارنده عگفتار سوم) و ارزش ثبوتی اسناد تج اری
عبند چهارم) اورد بمرسی قمار خواهد گمفت.
بند اول :تفاوت بین انتقال تجاری و مدنی
وجه اتخصه اسناد تجاری ب ه افه وم اخ ص کلم ه 2ای ن اس ت ک ه قابلی ت انتق ال از ن وع
4

تجاری داشته و از این حیث قابلیتی فماتم از «انتقال ادنی ساده» 3دارند« .قابلیت انتقال تج اری»

افهوای است که بمای ااتیازدهی بیتتم به اسناد تجاری تأسیس شده اس ت .ای ن افه وم باع ث
در صور

شک در فقدان حسن نیت دارنده

 . 1ع وه بم تفسیم غائی ،اصل استصحاب نی حک به تداوم این ااتیازا
جدید هنگام رهمنویسی پس از واخواست اسناد تجاری ایکند.
 .2اسناد تجاری به افهوم اخص کلمه « »Negotiable Instrumentsاسنادی هستند که وسیله پمداخت وجه نقد
ایباشند .این اسناد که احکام ینها در باب چهارم قانون تجار بیان شده است ،شاال بما  ،سفته و چک ایباشند.
3. Consignability
4. Negotiability
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روانتم شدن سمعت گمدش اسناد تجاری بین تجار شده و هماهنگ با س ایم اص ول ح اک ب م
اسناد تجاری به ویژه اصل استق ل اا اها 1عا حسینی ،1395،ص )35و اصل تجمیدی عع دم
استماع ایمادا )ع صادقی ا یدی ،1392،ص 2)20ایباشد .ب ه اوج م ویژگ ی قابلی ت انتق ال
تجاری ،اسناد تجاری جهت سهولت در انتقال ،دارای دو ا یت اه هستند که در اسناد ا دنی
وجود نداردم
ا .انتقال اسناد تجاری نیازی به رضایت طمف یا طمفهای دیگم سند ،همچ ون ص ادرکننده و
یا احالعلیه نداشته و شخص دارنده سند ایتواند بدون نیاز ب ه کس م ادن ی ا رض ایت دیگ مان،
سند تجاری خویش را به هم شخص دیگم که دلخواه او باشد انتق ل کن د؛ در حالیک ه در اس ناد
ادنی ،اشخاص جهت انتقال اوقمیت قماردادی خ ود ب ه دیگ مان نی از ب ه رض ایت ط مف دیگ م
قمارداد که قب ً با ین عقد را انمقد کمدهاند ،دارند .ع،2004، Blackص)1064
 .2اگم سند تجاری انتقل شود ،ایمادهایی که در رابطه حقوقی قبل ی وج ود دارد ب ه رابط ه
حقوقی بمدی انتقل نتده و یا به تمبیم دقیمتم این ای مادا در رابط ه ب ین ف مد قبل ی و ش خص
انتقلالیه قابل استماع نیست؛ در حالیکه در حقوق ادنی اگم ی ک رابط ه حق وقی ب ه ش خص
جدیدی انتقل شود ،شخص اخیم قائ اقام فمد قبلی بوده و هم ایمادی ک ه در بماب م وی اط مح
بوده باشد در بمابم شخص جدید نی قابل طمح است3.ع،2000، Hooly &Sealyص)42
همانطور که ا حمه ایشود ،ای ن قاع ده ب ه دنب ال استوارس ازی فماین د انتق ال در اس ناد
تجاری بوده و بیان ایدارد که دا اسناد تج اری اقت ی ین اس ت ک ه ه یچ ای مادی نتوان د
 . 1در حقوق ادنی اگم یک اوضوع واحد بین ایادی اتمددی رد و بدل شده و چندین امااله به صور پیدرپی بم روی
اگم یکی از ینها باطل
قبلی است و در زنجیمه اماا
ین صور پ یمد ،صحت هم امااله انوط به صحت اماا
بمد از ین نی باطل خواهد بود .لیکن به اوجم اصل استق ل اا اها ،در اسناد تجاری صحت هم
ب اشد ،انتفا
قبلی نبوده و هم اا ا و رهمنویسی به صور استقل تمهدیفمین و افید
رهمنویسی و انتقال وابسته به صحت انتقا
انتقال ایباشد .این اصل به اوحم ااده  10کنوانسیون  1931ژنو را جع به چک و ااده  7کنوانسیون  1930ژنو راجع به
بما نی تایید شده است .ااا در قانون تجار ایمان حک صمیحی در این باب اقمر نتده است
 . 2به اوجم اصل تجمیدی ،تمهد پایه ،یمنی تمهدی که به اناسبت و بم ابنای ین یک سند تجاری صادر یا انتقل شده
است ،اجمد از تمهد بماتی ،یمنی تمهد به پمداختی که به اوجم یک سند تجاری صور ایگیمد ،بوده و ایمادا تمهد
پایه قابل سمایت به تمهد بماتی نخواهد بود .به عنوان اثال ،اگم تمهد پایه فسخ شود ،لیکن چکی که به اناسبت ین صادر
شده به شخص ثالثی انتقل شده باشد ،صادرکننده اورم به پم کمدن احل چک است ،هم چند اماالهای که به اوجم
ین چک صادر کمده را فسخ نموده باشد .این اام در ااده  17کنوانسیون ژنو راجع به بما و سفته نب اورد تایید قمار
گمفته است
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اندن خدشهای بم انتقال حقوق دارنده قبلی به دارنده جدید این اسناد وارد نمای د.ع

Jennings

& .)2008،551، Twomeyبه بیان دیگم ،در فمایند انتقال اسناد تج اری ،ابن ای حق وق تج ار
حمایت از ش خص انتق الگیمن ده ب وده ت ا انتق ال ای ن اس ناد رون م گی مد و ل ا نبای د پ س از
واخواست بودن فمایند انتقال را دلیل عدم بهمهاندی انتقالگیمنده از ااتیازا وی ژه ی ک س ند
تجاری دانست.
بند دوم :نبودن مالزمه میان علم به عدم مالئت مدیون اصلی و فقدان حسننیت
حسن نیت به عنوان قاعده اخ قی در اورد رفتار اشخاص ق او ا یکن د .ب ا حاکمی ت
حسن نیت در حقوق قواعد ین شکل اخ قی به خود ا یگی مد .البت ه فلس فه حس ن نی ت فق ط
حاکمیت اخ ق در حقوق نیست ،بلکه حمایت از حسن نیت حمایت از اعتم اد عم وای را ب ه
همماه دارد .اعتماد ابنا و اساس روابط حق وقی را تت کیل داده و ال اا ا حق وق بای د از ای ن
اعتماد حمایت کمده و در گستمش ین اهتمام ورزد .در عل حقوق ،دو افهوم بمای حسن نیت
وجود داردم حسن نیت ناشی از جهل و حسن نیت ناش ی از رفت ار .حس ن نی ت ناش ی از جه ل
جنبه دهنی و روانی دارد و در ین اشخاص از نمم یگاهی و جهل به یک اسئله خ اص بمرس ی
ایشوند .در حالیکه حسن نیت ناشی از رفتار به امنای رفتار و گفتار صادقانه بوده و در اقاب ل
ین تقلم و نیمنگ وجود دارد .در این کارکمد ،حسننیت یک قاع ده رفت اری ب مای ارزی ابی
رفتار و گفتار اتماالین از زاان ش موع ا اکما ت ا پای ان ق مارداد ارائ ه ا یده د.عکاتوزیان،
عباسزاده ،1392 ،صص  ،176-167ص )169
با این وصم ،نمیتوان پ یمش یک سند تجاری با وجود یگاهی نسبت ب ه واخواس ت ش دن
ین را دلیل بم فقدان حسن نیت انتقالگیمنده جدید دانست؛ چما ک ه ن ه در ق انون تج ار ای مان
جهل به عدم اعتبار و ا ئت ادیون اصلی ش مط ص حت رهمنویس ی دانس ته ش ده و ن ه پ یمش
چنین اسنادی اام نااتمارف احسوب ایشود .چما که امکن است وجود اا اء بمخ ی اش خاص
امتبم در رهم این اسناد کماکان ارزش ینها را حفظ کمده باشد .شاید تنها ایمادی را ک ه بت وان ب م
فمدی که یک سند تجاری را پس از صدور واخواست انتقال گمفته است وارد دانست ای ن باش د
که بم ا ئت کنونی و بیچونوچمای ادیون اصلی سند حساب تکیه نکمده است .اا ا ش اید ای ن
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شخص بم توانایی و اعتبار االی سایم اسئولین سند که رهم ین را اا ا ک مده و ب ه حک ق انون
ال ام به پمداخت وجه سند دارند حساب باز کمده باشد 1.چه بس ا انتقالگیمن ده اا والی از ا دیون
اصلی سند سماغ داشته باشد که دارنده قبلی از وجود ینه ا ب یاط ع باش د .در چن ین فمض ی ک ه
انتقالگیمنده جدید در پندار خود پمداخت وجه سند را ب اتکل ایپندارد ،ییا باز ه ا یت وان
گفت که دارنده جدید سند فمدی فاقد حسن نیت است؟!
در خصوص چک پاسخ به این سؤال یسانتم خواهد بود؛ چه ،انتق الگیمن ده ک ه ا یدان د
دیگم ااکان استفاده از ااتیازا کیفمی را نخواهد داشت ،با احاسبا قبلی در خصوص س ایم
ااتیازا  ،بهویژه ااتیازا سنتی اسناد تجاری که در قانون تج ار اعط ا ش ده چ ک را انتق ال
ای گیمد .بنابماین ،عل به عدم ا ئت ادیون اصلی یک سند تجاری به امنی فقدان حسن نی ت
او نخواهد بود.
بند سوم :مشروط نبودن الزام پرداخت مسئولین سند در برابر دارنده
ا اده  249ق انون تج ار بی ان ا یداردم «ب ما دهن ده ،کس ی ک ه ب ما را قب ول ک مده و
رهمنویسها در اقابل دارنده بما اسئولیت ت اانی دارند .دارن ده ب ما  ...ا یتوان د  ...ب ه ه م
کدام از ینها  ...رجوع نماید .ضاانی که ضمانت ب ما دهن ده ی ا اح ال علی ه ی ا رهمنویس ی را
کمده فقط با کسی اسئولیت ت اانی دارد که از او ضمانت نموده است» .این ااده در یک حک
کلی ،تمام کسانی که به نوعی اا اء ینه ا در س ند اوج ود ا یباش د را در بماب م دارن ده اس ئول
پمداخت وجه سند دانسته است 2.پس ،فارغ از تممیم خاصی که ااده  11قانون ص دور چ ک از
 . 1در اسناد تجاری باید بین ادیون اصلی سند و کسانی که فقط ال ام به پمداخت دارند تفاو قائل شد؛ قانونگ ار بمای
اثمبختی بیتتم به اسناد تجاری ،ع وه بم بدهکار واقمی این اسناد ،کسانی را نی در بمابم دارنده سند اسئول به پمداخت
ای داند که علیمغ عدم بدهی اطابم ضوابط عام حقوق ادنی ،امکن است اورد اطالبه توسط دارنده سند قمار گیمند .به
عنوان اثال ،در بما اگم اورد قبول بما گیم واقع شده باشد ،بما گیم ادیون اصلی سند است وا در صور عدم
قبولی ،خود بما کش ادیون اصلی سند خواهد بود؛ افمادی چون رهمنویسها یا ضاانین ینها عیا بما کش بماتی که
توسط بما گیم قبول شده) فقط ال ام به پمداخت دارند ،بدون اینکه واقما ادی ون باشند و در حقیقت اگم اورد اماجمه قمار
گیمند دین ادیون اصلی را پمداخته و از این رو بمدا حم اماجمه به او را خواهند داشت.
 .2وجود اا ا ،شمط اسئولیت پمداخت در یک سند تجاری است .اه تمین دلیل این اام ین است که کسی به صمف
قب واقباد سندی را انتقال گمفته و سپس به همین نحو ین را به دیگمی انتقال داده ،نام و اا ائش در سند نمییید تا
انتقال گیمندگان بمدی با تکیه بم اعتبار وی و به شمط اسئول بودن شخص اخیم سند را پ یمفته باشد .ل ا چنین فمدی
هیچگونه تمهدی به پمداخت نخواهد داشت.
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دارنده حم شکایت کیفمی نموده است ،بای د دی د ش خص چ ه هنگ ام ب ه لح اظ ا وازین ق انون
تجار دارنده سند احسوب ایشود؟ اگم چه پاسخ به این سؤال چندان اتکل نیس ت ،اا ا بهت م
است تممیفی که ااده  2قانون صدور چک درب اره دارن ده چ ک نم وده را ا ن ق مار داد .ب ه
اوجم این ااده «دارنده چک اع از کسی است که چک در وجه او صادر گمدیده ی ا ب ه ن ام او
پتتنویسی شده یا حاال چک عدر اورد چکهای در وجه حاال) یا قائ اقام قانونی ینها».
در خصوص تتخیص کسی که نااش در سند به عنوان گیمنده وجه قید شده ی ا حاا ل ین
اتکلی وجود ندارد و فقط بای د دی د شخص ی ک ه ب ه اوج م رهمنویس ی س ند را در اختی ار
ایگیمد در چه صورتی ایتواند از ا ایای ین استفاده کند .در این خصوص ک افی اس ت ک ه
رهمنویسی ک ه ب ه اوج م ین ی ک س ند تج اری ب ه ش خص یخ م انتق ل ش ده اس ت ،ی ک
رهمنویسی صحیح بوده و شمایط شکلی و ااهوی ین رعایت شده باشد .یمنی ع وه بم شمایط
ااهوی اندرج در ااده  190قانون ادنی ،سه شمط شکلی اکتوب ب ودن ،دارای اا اء ب ودن

1

ا کور در ااده  246قانون تجار و پتت سند بودن 2نی رعایت شود .ااا نه در اواد  245ال ی
 248قانون تجار و ن ه در ج ای دیگ م ای ن ق انون ،قب ل از واخواس ت ب ودن ،ش مط ص حت
رهمنویسی دانسته نتده است .در نتیجه ،اگم رهمنویسی صحیح باشد ،ا زاه انطقی ین جاری
شدن یثار این عمل ،بویژه دو اثم عمده انتقال سند عطلم) و انتقال ااتیازا تجاری ین خواه د
بود .خواه این رهمنویسی قبل از واخواست یک سند تجاری باشد ،خواه بمد از ین؛ اا می ک ه
اوافم با طبع اسناد تجاری و بهویژه دو ویژگی تجمیدی و استق ل اا اها در این اسناد است.
شاید تنها اامی که باعث شبهه در خصوص ش مطیت قب ل از واخواس ت ب ودن ش ود ،ا اده
 248قانون تجار باشد که به اوجم ین «همگاه رهمنویس در رهمنویسی تاریخ اق دای قی د
کند ا ور شناخته ا یش ود» .قی د ت اریخ در رهمنویس ی ب ه اوج م ا اده  246ق انون تج ار
اجباری نیست .در صور عدم درج تاریخ فمد بم این است که رهمنویس ی قب ل از سمرس ید
بما انجام گمفته است 3.ااده  248فق ط ب م ا ور ب ودن قیدکنن ده ت اریخ اق دم تاکی د دارد.
اوضوع تاریخ رهمنویس ی فق ط از ای ن جه ت اهمی ت دارد ک ه ب ه اوج م اغل م ق وانین در
 .1در نتیجه رهمنویسی اسناد تجاری بوسیله اهم ،اثم انگتت و ااثال ین رهمنویسی به افهوم اورد نمم قانون تجار
احسوب نتده و تنها ایتواند افید انتقال ادنی یک طلم باشد.
 .2این شمط بهطور ضمنی از خود واژه «رهمنویسی» استخماج ایشود.
 .3قانون تجار ایمان چنین تصمیحی ندارد ،ااا چنین فمضی اوافم با اصل تاخم حادث ایباشد.
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صورتی دارنده بما ایتواند از ا ایای ب ما اس تفاده کن د ک ه ب ما قب ل از سمرس ید ب ه او
انتقل شده باشد .کسی که بماتی را که پمداخت نتده بمد از سمرس ید قب ول ا یکن د ع ال ب ه
ات ل ل بوده بما بوده و چنین انتقالی اانند انتقال طلم عادی احسوب ایشود .ااده  30قانون
اتحدالتکل ژنوعحسنزاده ،1393،صص 1)45-43ای ن اوض وع را تص میح ا یکن د .عس توده
تهمانی،1374،ص)52
در حقوق فمانسه ،قید تاریخ ،غیم از تتخیص اهلیت رهمن ویس ،فای ده دیگ می نی دارد و
ین این است که املوم ایکند رهمنویسی قبل از اعتماد به عمل یا ده اس ت ،ی ا بم د از ین.
تتخیص این اام از ان رو اه است که یثار رهمنویسی در این دو زا ان ب ا یک دیگم اتف او
است 2.ااا در حقوق ایمان که قانونگ ار رهمنویسی بمد از اعت ماد را ان ع نک مده اس ت ،قی د
تاریخ رهمنویسی چنین فایدهای ندارد .راهحل حقوق ایمان ،ب ا روش ب ینالملل ی بیت تم تط ابم
دارد؛ زی ما طب م ع مف و ع اد تج اری ،انتق ال ب ما بم د از اعت ماد ه

ص حیح

است.عاسکینی،1384،ص)89
در نتیجه ،ااده  248قانون تجار به این امنی نیست که اسناد تجاری پس از واخواس ت قابلی ت
رهمنویسی به افهوم قانون تجار را ندارند .بلکه اقص ود ای ن اس ت ک ه رهمن ویس نبای د ب ا دک م
تاریخ اقدم بمای رهمنویسی خود اوجبا ت ییع حقوق دیگمان را فماه نماید .اثل اینک ه ش خص
ورشکسته به قصد اضمار به طلبکاران ،سند تجاری اوجود ن د خویش را ب ه نف ع یک ی از یش نایانش
به تاریخ قبل از توقم خود رهمنویسی کند .عدامچیلی ،حاتمی ،قمائی،1398،ص)521
 .1اولین اقمرا بینالمللی در خصوص اسناد تجاری امبوط به بما و سفته است که در  7ژوئن  1930در ژنو تصویم
شده است و شاال سه کنوانسییون ای باشد؛ کنوانسیون اول در خصوص قانون اتحدالتکل راجع به بموا و سفتههاست.
کنوانسیون دوم در خصوص حل و فصل تمارد قوانین در اورد بموا و سفتههاست .کنوانسیون سوم نی در ارتباط با حم
تمبم بموا و سفتهها ایباشد .در خصوص چک نی در  19اارس  1931در ژنو همانند بما و سفته سه کنوانسیون دیگم
به تصویم رسید ،ااا ایمان به هیچ یک از کنوانسیونهای  1930و  1931الحم نتده است .البته در سال  1988کمیسیون
حقوق تجار سازاان الل اتحد قانون اتحدالتکلی را در خصوص بما و سفته تنمی نموده است که به کنوانسیون
ینسیتمال امموف است ،ولی هنوز قابلیت اجمائی ندارد .پس در روابط بینالمللی فقط کنوانسیونهای ژنو در خصوص
بما  ،سفته و چک حاک ایباشند
 .2به اوجم بند  1ااده  123قانون تجار فمانسه و نی ااده  120قانون اتحدالتکل ژنو ،رهمنویسی پس از تاریخ سمرسید
ایسم است و دارای همان یثار رهمنویسی قبل از سمرسید است .اعال لک اگم رهمنویسی بهد از واخواست عدم پمداخت
صور گمفته باشد ،در حک انتقال ادنی خواهد بود .در صور عدم اثبا خ ف ،چنین فمد ایشود که رهمنویسی
بدون تاریخ ،قبل از اهلت اعتماد عدم پمداخت به عمل یاده است.
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بند چهارم :ارزش ثبوتی اسناد تجاری
بم خ ف اسناد در حقوق ادنی که فقط طمیقیت و ارزش اثباتی دارند ،در حقوق تجار ،
اسناد تجاری به افهوم اخص کلم ه ،ع وه ب م ارزش اثب اتی ،ارزش ثب وتی و اوض وعیت نی
دارند .چنین اامی از ویژگی تتمیفاتی بودن اسناد تجاری نتا ا یگی مد ک ه ب ه اوج م ین
تتمیفا اثم ااهوی ه بم س ند گ اش ته و ب ه نوب ه خ ود حق وق جدی دی را خل م و ب ه س ند
ایاف اید 1.یمنی اگم سندی با رعایت تتمیفا قانون تجار تبدیل به سند تجاری شد ،دیگ م
فقط نماینده و ثابتکننده طلم نیست ،بلکه یک سمی ااتیازا و حقوق ویژه 2نی ایج اد و ب ه
طلم اضافه ایشوند که انتاء ثبو ین رعایت تتمیفا خاص قانون تجار است.
فلسفه نخستین پیدایش این اسناد ین بوده که اتک

جابهجایی وجه نقد ای ان بازرگان ان

را امتفع ساخته و به ن وعی ج ایگ ین پ ول فی یک ی در اب اد

ب ین تج ار ش وند .ت ا قب ل از

پیدایش بانکداری نوین الکتمونیکی نی این اسناد بهت مین وس ائل ب مای انتق ال وج وه بودهان د.
عامت وی ،1392،ص )6پس قانونگ ار به دنبال ین بوده که خود سند ع وه بم اینکه نماین ده
و اممف ابلغی پول است ،دارای ارزشی ع وه بم اوض وع ین ب وده و ت ا ح د امک ن ب ا پ ول
اوضوع سند عجین شود .در نتیجه ،در صور شک در سقوط ی ا ت داوم ااتی ازا ی ک س ند
تجاری به هم دلیلی از جمله بم اثم پس از واخواستبودن رهمنویسی ین ،باید اصل را ب م ع دم
سقوط این ااتیازا بدانی تا این اسناد به نحو بهتمی بتوانند جایگ ین پول شوند.
گفتار دوم :مدلول قانون صدور چک با استفاده از اصول تفسیر
همانطور که در ابحث نخست یا د ،ع دهای ب ا اس نتاد ب ه ا اده  11ق انون ص دور چ ک
امتقدند که دارنده چک کسی است که قبل از ص دور گ واهی ع دم پمداخ ت ین را تحص یل
کمده باشد و سپس ا ن ین ااده را در اورد جنبه غی م کیف می چ ک و س ایم اس ناد تج اری
گستمش دادهاند .و این نتیجه را گمفتهاند که انتق ال گیمن ده پ س از ص دور دارن ده ب ه افه وم
قانون نیست تا بتواند از ا ایای تجاری این اسناد استفاده کند .ااا همانطور که در ادااه خواه د
 . 1انمور تتمیفاتی است که قانون تجار جهت تجاری احسوب شدن سند و انتقال قماردادی ین زم ایداند .اثل ااده
 223در خصوص صدور بما  307 ،در اورد سفته 310 ،الی  313در اورد چک و  245الی  248در خصوص رهمنویسی
این اسناد.
 .2بارزتمین اصادیم این حقوق ویژه اواردی است که در ااده  249قانون تجار دکم شدهاند.
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یاد ،ااده فوقال کم دارای اق داا حکم ت نیس ت ت ا بت وان ین را دارای اط ق دانس ت و
اصو ً در این ااده جنبههای کیفمی ص دور چ ک ب اح ل ا د نم م ب وده ک ه ب م ای ن اس اس
نمیتوان از ا ن ین در جنبههای حقوقی چک و همچنین سایم اسناد تجاری استفاده کمد .ب ا
این وصم ،در این گفتار اوضوع عدم ااکان استفاده از ا ن ا اده  11ق انون ص دور چ ک
عبند اول) و عدم اط ق این ااده در شناخت افهوم «دارنده» عبند دوم) بمرسی خواهد شد.
بند اول :عدم امکان استفاده از مالک ماده  11قانون صدور چک
ااده  11قانون صدور چک اقمر ایداردم «...کسی که چک پ س از بمگت ت از بان ک ب ه
وی انتقل گمدیده حم شکایت کیفمی نخواهد .»...در همین راستا ،تبص مه ای ن ا اده نی بی ان
ایداردم «همگاه بمد از شکایت کیفمی شاکی چک را به دیگمی انتقال دهد یا حقوق خ ود را
نسبت به چک به هم نحو به دیگمی واگ ار نماید تمقیم کیفمی اوقوف خواه د ش د» .اق مره
فوق این شبهه را در دهن ایجاد ایکند که همانطور که با انتقال چک حم شکایت کیف می از
بین ایرود ،به همین سیاق حم استفاده از ااتیازا تجاری چک نی از ب ین خواه د رف ت .اا ا
باید توجه که داشت اوضوع غالم قانون ص دور چ ک ،ب ویژه از ا اده  7ال ی  13ین ،تمقی م
کیفمی یک جمم است و در خصوص جنبههای تجاری اسناد یک سند نمیتوان از ین وحد
ا ن گمفت؛ به عبار دیگم ،اص قانونگ ار در خصوص سقوط یا تداوم ااتی ازا تج اری
به اوجم انتقال پس از بمگت ت «در اق ام بی ان» نب وده اس ت ک ه در قس مت بم د تفص یل ین
خواهد یاد.
بند دوم :عدم اطالق ماده  11قانون صدور چک جهت در شناخت مفهوم «دارنده»
یکی از اه تمین ادله اخالفان انتقال حق وق و ااتی ازا تج اری ب ه انتق الگیمن ده پ س از
واخواست اسناد تجاری این است ک ه ا اده  11ق انون ص دور چ ک ب ه ط ور ص میح اقص ود
خویش از دارنده را تممیم کمده است .به اوجم این ااده «  ...انمور از دارنده چ ک در ای ن
ااده شخصی است که بمای اولین بار چک را به بانک ارائه داده اس ت .ب مای تت خیص اینک ه
چه کسی اولین بار بمای وصول وجه چک به بانک اماجم ه ک مده اس ت بان که ا اکلفن د ب ه
اح

اماجمه دارنده چک هویت کاال و دقیم او را در پتت چک با دکم تاریخ قید نمایند».
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ل ا کسی که چکی پس از بمگتت خوردن به وی انتقل ایش ود ،اص و ً دارن ده چ ک تلق ی
نمیگمدد .ااا سؤالی که اینجا اطمح ایشود این است که ییا این اقمره اط ق دارد و ایتوان
از ین استفاده کمد؟ به تمبیم دیگم ،ییا در این خصوص اقداا حکمت فماه است؟
اقصود از اقداا حکمت در لسان اصولیها عبار است از جمع شدن چند شمط ک ه ب ا
وجود ینها ایتوان گفت که ک م حکیمانه بوده و واژگان اطل م ب هک ار گمفت ه ش ده در ین،
قابلیت د لت بم اط ق دارد .البته در بین اصولیها در خصوص تم داد ای ن ش مطه ا اخ ت ف
نم م وج ود دارد ت ا ج ایی ک ه ب ین س ه ت ا پ ن ش مط را دک م نم ودهاند.عیخون د
خماسانی،1424،د )384پن شمط ا

بور عبارتند از:

 .1گوینده در اقام بیان باش د؛ یمن ی در اق اای باش دکه بخواه د تم ام اقص ود خ ود را ب ه
شنونده انتقل کند .بنابماین اگم گوین ده تنه ا در اق ام بی ان اص ل تت میع ب وده و نخواه د ک ه
خصوصیا و ج ئیا ین را بیان نماید به اصط ح اصولیها در اقام بیان نبوده ،بلکه در اق ام
اهمال و اجمال است 1.البته همگاه کسی اطلبی را بیان کند و تمدید شود که یی ا در اق ام بی ان
است یا در اقام اهمال و اجمال ،بم اساس بنای عق و سیمه اهل احاوره حک ایش ود ک ه در
اق ام بی ان و تفه ی ب وده و ک ا ش افی د اط

ق اس ت اگ م خ ف ش ثاب ت ش ود.

عامفم،1370،ص )185عیخوند خماسانی،پیتین،ص.)387
 .2قمینهای در کار نباشد؛ به عبار دیگم نباید در کلمه یا ک م ،قمینهای اع از اتص له ی ا
انفصله باشد که د لت بم تقیید کمده و بمخی از اصادیم را از اقصود اتکل خارج کند.

2

 .3نبودن قدراتیقن در اقام تخاط م؛ طمف داران اقدا ه ب ودن «ع دم ق در ات یقن در اق ام
تخاطم» ایگویند که اگم املوم باشد که گوین ده ا ورد خاص ی را در نم م داش ته و فق ط در
 .1فمق اهمال و اجمال در این است که در اهمال ،غمد اتکل نه به بیان و نه به عدم بیان تملم نگمفته و هیچ طمف بمای
او اصلحت نداشته و فم ً حکیمانه نیست .ولی در اجمال ،هم جند غمد به بیان تملم نگمفته ااا به عدم بیان و اجمالگویی
تملم گمفته است .همانند صدر اس م که شارع به واسطه بمخی اصالح همه احکام را یکجا بیان نمیکمد بلکه ابتدا به
صور اجمل و سمبسته و سپس اج ا و شمائط و اوانع را تدریجاً بیان ایفماود .اث ً درجایی که خداوند ایفمااید؛ «و للّه
علی الناس ح البیت» عیل عممان ،) 97 ،اسل و یقینی است که خداوند در اقام بیان کلیه یداب ح نیست پس نمیتوان
در این اورد به اط ق ییه استناد کمد.
 .2اث ً ااده 940قانون ادنی ایمان اشمار ای داردم «زوجین که زوجیت ینها دائمی بوده از یکدیگم ارث ایبمند ».ولی ااده
 945ای گویدم «اگم امدی در حال امد زنی را عقد کند و در همان امد قبل از دخول بمیمد ،زن از او ارث نمیبمد».
پس ااده  945به عنوان قمینه انفصله ،ااده  940را اقیید کمده است.
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یک احدوده خاص گفتگو ایکند ،طبم اً اخاط م نی یق ین خواه دکمد ک ه تنه ا ین ا ورد
خاص ،اوضوع حک است ،و نه سایم ا وارد .در نتیج ه ،اج الی ب مای اط ق ب اقی نمیاان د.
عسبحانی،1410،ص)114
 .4ااکان اط ق و تقیید؛ از ینجایی که تقابل اط ق و تقیید تقابل عدم و الکه اس ت و ای ن
دو ا زم یکدیگمند ،ل ا باید اتملم یا اوضوع قب ل از تمل م حک  ،قابلی ت انقس ام و تقیی د را
داشته باشد تا درصور نبودن قید ین را اطلم بدانن د اا ا اگ م اتمل م ی ا اوض وع فاق د چن ین
ااکان و قابلیتی بود تمسک به اط ق ،صحیح نیست.

1

 .5عدم انصماف؛ بم ی از اصولیهای اتأخم ،فیالجمل ه و ب هط ور ض منی ع دم انص ماف
دهن به بمخی از اصادیم لفظ را بم اقداا حکمت اف ودهاند .بدین امنا که انصماف ده ن از
یک لفظ به بم ی از اصادیم یا اصناف امنای ین ،اانع از تمس ک ب ه اط ق اس ت .عزارع ی
شمیم ،1390،صص  ،65-43ص ).49
با عنایت به اطالم فوقال کم ،نمیتوان قائ ل ب ه اط ق ا اده  11ق انون ص دور چ ک در
خصوص افهوم «دارنده» شد؛ چما که بنا به د یل زیم شمایط اط ق در این ااده وجود نداردم
نخست اینکه در ک م اخاطم قدر اتیقن وجود داش ته و ق انونگ ار قص د س اختن ی ک
قاعده عموای را ندارد .چما که فق ط در خص وص چ ک ص حبت ا یکن د ،و ن ه هم ه اس ناد
تجاری .همچنین ،در اقام بیان احکام رژی تجاری حاک بم چ ک نب وده و تنه ا در خص وص
جبنه کیفمی صدور چک ب احل بحث ایکند .از دیدگاه جممشناسی ب دیهی اس ت هنگ اای
که قانونگ ار به دنبال ج ممانگ اری عمل ی باش د ،بای د ط وری ق انوننویس ی کن د ک ه ااک ان
واسطهگمی عشمخمی) پیش نیاید و از ب هدیدگان واقمی حمایت شود.
دوم اینکه در این ااده قمینه تقیید وجود دارد؛ زیما قانونگ ار صماحتاً از قید «در ای ن ا اده»
استفاده کمده تا املوم شود که احدوده ک اش تنها درباره دارندهای اس ت ک ه ح م ش کایت
کیفمی دارد و در خصوص دارنده به افهوم عام قانون تجار حکمی وضع نمیکند .در نتیجه
نمیتوان گفت که بمای بهمهاندی از ا ایای صمفاً خصوص ی ی ک چ ک عاع از تج اری ی ا
ادنی) نی عدم عل به ب احل بودن ین شمط است.
 .1اث ً کلمه روغن نسبت به اایع و جااد بودن اطلم است ااا نسبت به چمب بودن ااکان اط ق و تقیید ندارد چما که
روغن بدون صفت چمبی امکن نیست و همچنین قصد قمبت ،قبل از تملم حک عبادی قابل تقیید نیست.
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گفتار سوم :رویکرد بزهدیدهشناختی به ماده  11قانون صدور چک
فلسفه ااده  11قانون صدور چک به ابانی ب هدیدهشناسی بمایگمدد .در جمم صدور چک
ب احل ،ب هدیده واقمی کسی اس ت ک ه چ ک در ی د او ب ا اس ئله ب اح ل ب ودن و بمگت ت
خوردن اواجه شود .اگم چک اتماقباً با وصم ب احل بودن به فمد دیگمی انتق ل ش ود ،ف مد
جدید را نمیتوان ب هدیده احسوب نمود؛ زیما او هنگام انتقال ایدانسته که چ ک ا ورد نم م
در بانک احلی ندارد و از این حیث ات مر نتده تا ب هدیده احسوب و اورد حمای ت کیف می
قمار گیمد 1.فمد جدید را قائ اقام دارنده قبلی نی نمیتوان شممد؛ زیما حم دادخواهی و کیفم
ب هکار قائ به شخص ب هدیده بوده و کسانی که با او رابطه قماردادی دارند نمیتوانند در ای ن
خصوص تصمی بگیمند .ع وه بم این ،حقوق کیفمی قابلیت انتقال ق ماردادی را ندارن د؛ زی ما
انتقال این حقوق انافی با نم عم وای ب وده و حت ی تماض ی ط مفین نی در ای ن زاین ه اث می
نخواهد داشت .پس طبیمی است که قانونگ ار با چنین دهنیتی در ااده  11قانون ص دور چ ک
تنها دارندهای را دارای حم شکایت کیفمی بتناسد که گواهی عدم پمداخت به ن ام وی ص ادر
شده باشد.
نتیجه
در حقوق تجار نوین دادگاهها خود را ال م به پاسخگویی نیازهای جاامه تجار دانس ته و
امتقدند اب ارها ،اسناد و رویههای تجاری باید به لحاظ حقوقی کاریاد باشد؛ چما که نیازه ای
جاامه تجار را نمیتوان انکار نمود و ینچ ه را ک ه اکث م تج ار اجبورن د ب ه ین عم ل کنن د
نمیتوان بدون اثم حقوقی و غیم قانونی اع م کمد؛ اامی که از ین تحت عنوان انمطافپ یمی
نمام حقوقی یاد ایشود .اگم نی از جاام ه تج اری ای ن باش د ک ه اس ناد تج اری حت ی پ س از
واخواست و اعتماد ه دارای ارزش باشند ،دانش حقوق نی باید در خدات بمیورده ساختن
این نیاز بوده و ابهامهای اوجود در اقمرا را به سمتی تفسیم کند ک ه در نهای ت ب ه ب میورده
شدن این نیاز و حفظ ارزش تج اری تم اای ای ن اس ناد انج م ش ود .از ای نرو ،اس تد له ای
 .1ااده  10قانون ییین دادرسی کیفمی اقمر ایداردم «ب هدیده شخصی است که از وقوع جمم اتحمل ضمر و زیان
ای گمدد و چنانچه تمقیم امتکم را درخواست کند« ،شاکی» و هم گاه جبمان ضمر و زیان وارده را اطالبه کند« ،ادعی
خصوصی» ناایده ایشود.
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اطموحه در این اقاله نی ین را به همین اسیم هدایت نمود تا نیازی را از جاامه تج ار ب میورده
سازد.
نمیتوان با ایجاد یک بدعت بین دارنده چک و انتقالگیمنده پس از واخواست ین تفاو
قائل شد .انتقالگیمنده یک سند تجاری به هم حال دارنده جدید ین است و از اصادیم دارن ده
به افهوم به کار رفته در قانون تجار احسوب ایشود ،ااا فقط در چک بمای بهمه جس تن از
ااتیازا غیمتجاری همچون حمایت کیفمی یا استفاده از رمفیته ای دوای م اج مای ثب ت ک ه
همگی خارج از قانون تجارتند این شمط وجود دارد که انتقال قبل از صدور واخواس ت باش د.
وجود این ااتیازا ج قواع د عم وای اس ناد تج اری نیس ت و ب ه هم ین دلی ل اس ت ک ه در
اقمرا خاص همچون قانون صدور چک یا یییننااه اج مای اف اد اس ناد رس می زما ج ما
درج شدهاند .از استثناء نمیشود قاعده استخماج کمد؛ چه ،ق انون تج ار در خص وص اس ناد
تجاری ،به ویژه چک ،قانون عام و اادر تلقی شده و اواردی چون قانون صدور چک و یا ااده
 189یییننااه افاد اسناد رسمی زما جما اقمرا خاص و استثنائی احسوب ایشوند.
ایماد فقدان حسن نیت نی ایماد چندان احکمی به نمم نمیرسد؛ زیما حسن نی ت ی ک اا م
درونی است که هیچ گاه نمیتوان بم اساس امیارهای نوعی بیمونی راجع به ین ق او اطل م
کمد .شاید پ یمش یک سند تجاری با عل به عدم ا ئت ادیون اصلی سند یا اقاوات وی در
وصول شدن وجه ین در نگاه اول ااارهای بم عدم حسننیت انتقالگیمنده باشد ،ااا خ ف ای ن
اااره در بسیاری از اوارد به راحتی قابل اثبا است .چه ،امکن است دارنده جدی د ب ا اممف ی
ااوالی که از ادیون اصلی سند ی ا دیگ م اس ئولین ین ثاب ت نمای د ک ه در پن دار او ای ن س ند
کماکان ارزش تجاری داشته و عل به اس تنکاف ا دیون از پمداخ ت وج ه ین از دی دگاه وی
هیچ تاثیمی در کاهش ارزش تجاری سند نداشته است.
بنابماین ،به عنوان نتیجه نهایی این قاعده کلی بهدست اییید که رهمنویسی ص حیح ،حت ی
پس از صدور واخواست نی باعث انتقال ا ایای اسناد تجاری به انتق لالی ه ا یش ود .اس ئولین
سند بمای دفاع از خود ایتوانند به پس از واخواست بودن انتقال ب ه عن وان اا ارهای ب م فق دان
حسن نیت دارنده جدید استناد کنند ،لیکن در جهت اقابل شخص اخیم نی حم خواهد داش ت
تا جهت تحکی استصحاب ااتیازا تج اری ،ب ا ادل ه اختلف ی ک ه در ای ن نواش تار دک م ش د
خ ف این اااره را اثبا کند.
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