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و رابطة حقـوقيِ؛معناي تفكيك ميان دو رابطة حقوقي است وصف تجريدي به  مبنـاي صـدور

آن) تعهد پايه(انتقال سند تجاري و گردش تـرين اثـر ايـن مهم.و رابطة حقوقي ناشي از تنظيم

در مقابـل شـخص)د پايهتعه(قابل طرح بودن ايرادات مربوط به رابطة حقوقي مبنا وصف، غير 

به. ثالث دارندة سند است  بينانـه بـه محـدودة پـذيرش وصـف دست آوردن نگاهي واقع براي

و روية  و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون تجريدي در حقوق ايران، بايد مجموع اصل

مي. قضايي بررسي كرد   مبنـاي اصـل نمايد، قانون تجارت ايران برخالف آنچه در نگاه نخست

و آن را در پاره به فوق را پذيرفته صـورت اسـتنادناپذيري ايـرادات رابطـة اي مصاديق فرعي،

بي. برابر ثالث، اعمال كرده است خصوصي در   جـدايي اينترديد مفهوم روية قضايي ايران نيز،
و صرف ت اي آراي افراطي در باب تبديل نظر از پاره را پذيرفته جـاري، ايـن تعهد مدني به ديـن

مي جدايي را مختص رابطة مسؤول سند با ثالث با حسن .داند نيت
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 مقدمه
رابطـة حقـوقي: معناي جدايي دو رابطة حقـوقي اسـت وصف تجريدي در اسناد تجاري به

به آن مبناي صدور سند تجا  كه ميري كه با تنظيم سـند شـكل تعهد پايه و رابطة حقوقي گويند

د پايـه اسـت كـه همين. گيرد مي جا بايد گفت عالوه بر صدور، هر انتقال نيز خود مبتني بر يك تعهـ

گفته، در هر مرتبة انتقـال سـند پس جدايي ميان دو رابطة حقوقي پيش. كند واگذاري آن را توجيه مي 

.تاسصادقنيز 

ديميدي آغاز وصف تجرةدر رابطه با نقط باي متفاوتيها دگاهيتوان درديـ داشت كه منشأ آن را

اليو تحليگذار نام اني اركان راي معنني وصف دانست؛ به  اسـتناد بـهتياصل عدم قابل« كه اگر آن

بام،يكنريتعب» در مقابل ثالث راداتيا  معنـايديـ وصف تجر، نباشدانيمدري تا ثالثميري بپذدي الجرم

و خروج آن از دست دارندبا:ابديينم و ستد  از ثالـث بـاتي نخست، حماةگردش سند در بازار داد

ايم جابياتين حسن ر،يـ تعبنيـابـا در واقـع. سابق نسبت به او مسموع نباشدياديا راداتيكند كه

پا تعه«انيميي جدا و: است1»يد گردش تعه«و»هيد ي كه بـا رابطـة حقـوقي شخصةلمداخ با حضور

 شـوديمي مستقلي حقوقتيبدل به ماه» تعهد پايه ممتاز پرداختلةيوس« است، سند از گانهيبنيشيپ

.گرفته قرارتيكه در عالم حقوق، مجرداً مورد حما

با»يديوصف تجر«بردي اگر تأك درمقابل، اديـ باشد، آنگـاه  را نـسبت بـه راداتيـ عـدم اسـتماع

و استماع در درابط همگان اصل دا همزمـان»يديـ وصف تجر«:چه را استثناء بر اصل،ني طرفةنست

م ص 1385كاميار،.رك(دشويمتولدبا صدور سند پا اگرچه تعهبنابراين2.)129، سـيد ناشو تعههيد ند از

در(هم ارتباط دارندباتجاري از) به وجـود آمـدهيل اويو اجرامي تنظي برايواقع دومو گريكـدي،

چاين مفهومپس. اندو مستقلجدا عيزيوصف نني جز استقالل در .ستي ارتباط

و با آن متولّـد شـده اسـت(د تجرّوصف با صدور سند،نيبنابرا برابـردر) كه در دل سند نهفته

و به  ب همگان پا تعهني در برابر طرفي به مصالح خاصناطور مطلق محقق شده اما  ست؛يـن�يمجـرهيد

مي.1 بهد با تعه تعهنيا. شود تعهدي كه با گردش سند براي مسؤول آن ايجاد تعهـد: متفـاوت اسـت»يد بروات تعه«د موسوم

و،يسي صدور، ظهرنوي مربوط به عمل حقوقيبروات كن( است... ضمانت  در بنـابراينو) قـانون تجـارت 305 به مـادهدينگاه

پانيرابطة طرف  مختص رابطة مـسؤول سـند بـايد گردشاما تعه). سندورصداييسيظهرنوعمل مثالً( وجود داردزينهي تعهد

اما در برابر ديگران از جمله. است) براتكش(در مقابل صادركننده تنها)يقبول( براتگيريد برات تعهالًمث. است»اشخاص ثالث«

ميجدايكهي نظردنيديبرا. استيد وي از نوع گردش تعهدارندة نخستين،  نـه(يد براتـو تعهـ)هيـپا(يد اصـل تعهـاني را

ركيم) گردشي ص 1373،ينياسك. داند، ،83:»يد برات اصل استقالل تعهم،يد اصل از تعه كنـد كـه براتگيـر بـا عـدمي حكم

ن .» شودي در مقابل دارندة برات مسؤول تلقزيوجود محل

رك.2 ك30/7/1390-3750/7نظرية شماره. همچنين ، مـورخ68ل حقوقي قـوة قـضائيه، روزنامـه رسـمي ايـران، سـال اداره

و تـدوين قـوانين قـوة قـضائيه، 542نامه شماره، ويژه 19783، شمارة 12/11/1391 ، نظريات مشورتي اداره كل امـور حقـوقي

:به آدرس، قابل مالحظه در پايگاه اينترنتي روزنامه رسمي90-117-941 به شماره پروندة 297قسمت دوم سؤال شمارة
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?code=548. 
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پا گر تعهازيرا مي به علتي بالفصل سند تجارني طرفيةد باشد، اصـرار بـر يا داراي قيودي رفتهاني از

مياجرا دري آنان سوداني مفاد سند و هزيواقع مـستلزم دوبـاره كـار ندارد و ةنـيو صـرف وقـت

مدعهمتومضاعف است ازي سند از تواند آنچـه را بـه نـاحق پرداختـه، بـاب دارا شـدن بالجهـت،

.كننده مطالبه كند افتيرد

و تحليل بيشتري نياز دارد بحث اين ن،داوري در مقـام اما.به عمق : ظـر را برگزيـد بايـد دومـين

كهدر وصف تجريدي مصاديق درست است كه غالب )Negotiation(گـردش سندي بـه جايي است

مي آيد، درمي و نمونـه، عنـوان بـه.ردي نقـضي بـراي آن آو هـا توان مثال اما اين قاعدة مطلقي نيست

و  و اصل عدم توجـه هاي بانكي نامه ضمانتاعتبارات اسنادي هردو از وصف تجريدي اسناد تجاري

گرچـها؛ را ندارنـد)Negotiability(»قابليت گردش در بازار«يك كه هيچ ايرادات برخوردارند، درحالي 

و تعهـد پس وصـف تجريـدي مالزمـه1. باشند)Transferable(»قابل واگذاري« اي بـا گـردش سـند

.ناشي از آن نداردگردشي 

يـدي وصـف تجر ايجـاد از اين گذشته، در برخي از اسناد تجاري كه ذاتاً قابليت گردش دارنـد،

تواند در برابر دارنده بـه براتگير نمي در برات،: استاز اين جمله برات. وابسته به گردش آنها نيست 

و براتكش استناد  اين در حالي است كه در اين مرحله، هنوز هـيچ گردشـي. كند ايرادات رابطة خود

و برات از دست دارندة نخستين آن خارج نشده است  ،دارندة بـرات حضور در واقع.صورت نگرفته

. نيـز تحقـق يافتـه بـرات كه پـبش از گـردش.)ت.ق223بند هفتم از مادة( است اركان آن ركني از

ميهمين ويژگي است كه سهبرات شود صدور سبب .جانبه بدانيم را عملي

و امنيـت معـامالت تجـاري دانـست؛ بنابراين بايد ركن سازندة وصف تجريدي را اصل سرعت

مي پررنگگردش سند اصلي كه با  و اجراشدني اسـت. شود تر پـس مـا. اما بدون آن نيز جريان دارد

و استماع اير برميبه عنوان اصلرا» وصف تجريدي«تحققنيز  مـستقيم ادات در ميان طـرفين گزينيم

ميات تعهدو بالفصل  .شماريم پايه را استثنايي بر اين اصل

ميدتجرياما اين و حسب مورد، اليه، و ضعف باشد يا تواند داراي شدت شديد اي ضعيف

 گاهي بر اين جدايي چنان اصرار شده كه صـدور سـند تجـاري از آن مورد پذيرش قرار گيرد؛ 

آنچه) Transferor(آن است كه در واگذاري، واگذارنده) Transfer(» واگذاري«و) Negotiate(» گردش« تفاوت ميان.1

مي) Transferee(را دارد به ديگري  و بدين وسيله، منتقلٌ منتقل در. ارنـده نخواهـد داشـت اليه حقـي بـيش از واگذ كند امـا

و حقـوق او مـي شود، يد دارنده نسبت به انتقال گردش سند كه با ظهرنويسي انجام مي  توانـد بـيش از نفـر دهنده مستقل است

با بنابراين در واگذاري برخالف گردش،. پيشين باشد  » اليـه منتقـلٌ«مواجـه باشـيم، بـا يـك) Holder(» دارنده« بيش از آنكه

)Assignee (همچنين، واگذاريِ. رو هستيم روبه)Transfer (اعتبار اسنادي)LC(بـراي. بـار ممكـن نيـست، بيش از يـك

. مطالعة بيشتر، رك
http://www.lawteacher.net/commercial-law/essays/bill-of-lading-as-a-negotiable-or-
transferable-document-of-title.php 
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 در مقابل، گاهي ايـرادات ناشـي از1.مدني به دين تجاري قلمداد شده است وسيلة تبديل تعهد

به اشخاص ثالث خارج از رابطه نيز مسموع دانسته شده .رابطة حقوقي پايه، نسبت

و تحليل كلـي قواعـد، از موضـع عملـي حقـوق يـك كـشور فاصـله اينجاست كه بحث نظري

ز. گيرد مي مينة وصف تجريدي تنقـيح شـود، بايـد مجمـوع براي اينكه موضع عمليِ حقوق ايران در

و هم در روية قضايي مورد بررسي قـرار گيـرد  و استثنائات آن، هم در متون قانوني در همـين. اصل

و استثنائات آن در متون قانوني مورد ارزيابي قرار مـي  ة راستا ابتدا اصل و سـپس موضـع رويـ گيـرد

و جنبه م قضايي در حاالت مختلف ميهاي متفاوت .شود ربوط به سند تجاري بررسي

در قانون.1  وصف تجريدي اسناد تجاري

 پذيرش اصل در قانون.1-1
به رسميت شده گفته و اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات، در حقوق ايران  وصف تجريدي

و از اين حيث مفهومي بيگانه با حقوق داخلي است يا دست آن شناخته نشده كم، در قـانون بـه

توان به سادگي پـذيرفت؛ تنهـا حال، اظهارنظري چنين قاطع را نمي با اين2.اي نشده استرهاشا

مي  كه و ذكر صريح عبارت از سوي قانونگذار نيست به نام توانـد اصـلي را بـه رسـميت اشاره

و راه. بشناسد و يا روح كلي حاكم بر مواد قانوني نيز در بسياري موارد راهنما . گـشا اسـت آثار

و بـدين وسـيله قواعـد را بايد و ضابطة احكام مندرج در قانون را جـستجو  در هر مورد مالك

و اگر به غايت مطلوب نمي پوشـي هـا چـشم توان دست يافت، از حـداقل داشـته استخراج كرد

كه قرار. نكرد ميبه ويژه اي توانـد سـازندة مجموعـه گرفتن همين اندك در كنار روية قضايي،

و مقررات را يك بار ديگر از نظر گذراند. قابل قبول باشد با گزينش همين رويكرد بايد قوانين

به عنوان را، به نفع كشف محتوا تعديل ساخت .و انتظار تصريح

كه محل سنّتي بيـان قواعـد عـام حـاكم بـر اسـناد تجـاري اسـت، مـوارد در مبحث برات

كه در باطن به مبناي وصف تجريد پراكنده :ي اسناد تجاري اشاره دارداي قابل مشاهده است

 قانون تجارت در خصوص لزوم مطابقـت نـوع پـول پرداختـي بـا پـول 253 مادة.1-1-1

به برات«: دارد مندرج در برات، مقرر مي به او منتقل اگر دارندة برات كه برات را دهنده يا كسي

از ات مـي دارندة بـر ... كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد  توانـد

 
رك.1 ص 1382امي، بهر. به عنوان نمونه و همچنين جهت مالحظـة داليـل موابه43، رك بعد و مخالفـان ايـن نظـر، . فقـان

به1383فرجام، نيك رك نظرية تبديل تعهد در پارهو براي ديدن تمايل همين نويسنده ص. اي فروض، .23همان،

رك.2 ص 1383نـوري،. به عنوان نمونه، ص 1379؛ مـسعودي، 168، ص1373؛ اسـكيني، 109، ص 1383؛ كاويـاني، 102، ،

.143و 142
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كه داده يا نوع پولي كه در برات معين شده مطالبه كند دهندة برات يا انتقال دهنده، نوع پولي را

.»ولي از ساير مسؤولينِ وجه برات، جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست

و عملي شده به ديگرانبنابراين، آنچه در رابطة خصوصي دو نفر مقرر  قابل تـسري، نسبت

 براتكش يا ظهرنويسي كه پول ديگري جز نوع مندرج در برات دريافـت كـرده، ممكـن نيست؛

كننـده امـا پرداخـت. بـه شـود كنندة آن ملـزم بـه بـازپس دادن مـأخوذٌ است در مقابل پرداخت

.تواند به اين توافق خصوصي در مقابل ديگران استناد كند نمي

ت 257 همچنين مادة.1-1-2 مي قانون اگر دارنـدة بـرات بـه كـسي كـه«: دارد جارت مقرر

به ظهرنويس  و بـرات قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد، دهنـده كـه بـه هاي ماقبل خـود

.»اند حق رجوع نخواهد داشت مهلت مزبور رضايت نداده

كه در باال گفته شد و مـسؤول: اسباب توجيهي اين ماده نيز همان است توافق ميان دارنـده

دي افـزون بـر توافقـات مـورد) براتگير(اصلي برات  كه تعهـ بر افزايش مهلت پرداخت برات،

.كند، در مقابل آنان مسموع نيست رضايت را بر ديگر مسؤولين سند تحميل مي

اكنون اگر توافقات شخصي با يكي از مسؤولين سند تجاري نسبت به سـاير مـسؤولين همـان

و غيرقابل استماع سند بي  و توافقات مربوط به تعهد پايـه نبايـد تأثير باشد، به طريق اولي ايرادات

وقتـي مـسؤول سـند بـيش از آنچـه: نيت سند تجاري قابل استناد باشـد در مقابل دارندة با حسن 

و مندرجات پذيرفته الزامي ندارد، چگونه مي  توان در مقابل دارندة چنـين سـندي بـه حسب ظاهر

و گردش آن استناد كرد؟ايرادات مربوط به منشأ صدور

رابطة ميان مسؤولين متعدد يك سند تجاري، در واقع مصداقي از تنظيم رابطه بـا اشـخاص

و جدايي آن از توافقـات شخـصي، منطقـاً ثالث با حسن  و حكم احترام به ظاهر سند نيت است

به اشخاص خارج از اين رابطـه فـزون  الل البتـه بايـد انـصاف داد ايـن اسـتد. تـر اسـت نسبت

كه مبناي وصف تجريدي را حمايت از  ت بـدانيم نـه با حـسن» ثالث«درصورتي تمام است نيـ

.نيت با حسن» دارنده«

 استثنائات قانوني بر وصف تجريدي اسناد تجاري.1-2
با تصريح بـه اينكـه ... صادركنندة چك يا ذينفع«: قانون صدور چك آمده است14در مادة

و يا از طريق كالهبرداري يـا خيانـت در امانـت يـا جـرائم چك مفقود يا سرقت يا جعل  شده

... تواند كتباً دستور عدم پرداخـت وجـه چـك را بـه بانـك بدهـد ديگري تحصيل گرديده، مي 

مي  و هرگـاه خـالف دارندة چك كه دستور عدم پرداخـت داده شـكايت كنـد تواند عليه كسي

كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستورد  هنده عالوه بر مجازات مقرر در مـادة ادعايي

به پرداخت كلية خسارات وار7 شد اين قانون، به دارندة چك محكوم خواهد .»ده



 1392 بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق6

تنها تحصيل چك از طريق جرم، بلكه مفقود شـدن آن نيـز امكـان دسـتور بر اين اساس، نه

:كرددر مقام تحليل اين ماده بايد به چند نكته توجه. كند توقف پرداخت را فراهم مي

و بدون جهـت از دسـت-1 به صورت نامشروع كه چك  در نظر قانونگذار مهم اين است

پس در حاالت مختلف، موضع مـشابه اتخـاذ كـرده. نفع آن خارج شده باشد صادركننده يا ذي

1.است

كه از راه نامشروع تحصيل شـده فرقـي قائـل نـشده-2  قانونگذار همچنين ميان نوع چكي

كه در وجه: است و يا به نام شخص خاصي ظهرنويـسي شـده چكي  شخصي معين صادر شده

مي است، با چكي كه در وجه حامل است يا بدون ذكر نام انتقال شود، از ديد گيرنده ظهرنويسي

.قانون تفاوتي ندارند

اي كه دستور عدم پرداخت داده، چيزي بيش از ادعـاي مفقـودي، جعـل، بر صادركننده-3

: دارد مقرر مـي14 مادة2در اين زمينه، تبصرة. اثر جرم ديگر نيست سرقت يا تحصيل چك در 

را به مراجع قضايي تسليم ... دستوردهنده مكلف است« و حداكثر ظـرف مـدت شكايت خود

به بانك تسليم نمايد .»...يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را

و حتي ملز به پرداخت خـسارت از سوي ديگر، دستوردهنده تنها در فرضي سزاوار كيفر م

و كه اصل فقدان، سرقت، جعل و هـم ... است و در اين مورد، هم اقامـة دعـوي به اثبات نرسد

از .).چ.ص.ق14بخش پاياني مـادة(بار اثبات خالف ادعاي صادركننده، بر عهدة دارنده است 

به نظر مي :رسد مجموع اين نكات، انتقاداتي به شرح زير

ب صرف نخست؛ ودن يا نبودن وسيلة تحـصيل سـند، بايـد ميـان برخـي مـوارد نظر از جرم

و اجبار صادركننده را بايد از ديگر وسايل تحصيل سند جدا كـرد: تفكيك قائل شد  2جعل سند

از زيرا در اين موارد، اساساً سندي به طـور صـحيح از سـوي او صـادر نـشده اسـت تـا بحـث

3.به ميان آيد» صادركننده«مسؤوليت 

در.قرار داد نـه دارنـده) دستوردهنده(ات دعوي را همواره بايد بر عهدة مدعي بار اثب؛دوم

مي اين زمينه به و اسـناد در وجـه شـخص معـين فـرق نظر رسد بايد ميان اسناد در وجه حامل

وي-1:به اين معني كـه.، بارِ اثبات بايد تماماً بر عهدة دستوردهنده باشد دومدر نوع: گذاشت

كه چك مفقود بايد با اقامة وتحصيل شده يا در اثر جرم شدهدعوي اثبات كند  ثابت-2؛ است

آن تفاوت قائل نشده اسـت،» مفقودي«و» جرم«براي ديدن نقد اين موضع قانونگذار كه ميان فرض تحصيل چك از طريق.1

ص 1379مسعودي،. رك و مالك واحدي ميان اين دو مقوله نمي منطق سليم حقوق هيچ...«: 116و 115، .»...بيند گونه علت

تف.2 : در ايـن زمينـه نگـاه كنيـد بـه. خـورد مـي كيك ميان وسايل تحصيل سند به چشم در زمرة مقررات فراملّي نيز تمايل به

ص 1383اني، كاوي ،153.

رك.3 ص 1388تهراني،ستوده. در تأييد اين نظر، و بـا) برات(سند نويسنده، به ظرافت جعل.77، را از ايرادات ديگر جـدا كـرده

آن»خود برات«تن اين ايراد به مربوط دانس به، .ملحق نموده است» فقدان شرايط اساسي برات«را
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كه دارندة آن گونهبه كنونيِ چك نمايد  يعني اوست كـه سـند را1.است» مقصر«اي در تحصيل

به در نتيجة جرم تحصيل كرده يا پيدا كرده يا آن را بدون ارادة ذي كـم دست آورده يا دست نفع

).نيت نيست با حسن(آگاه بوده است از وقوع امور فوق 

، اثبات وقوع جرم يا مفقـودي حامل است، يعني فرضي كه سند در وجه نخستاما در نوع

و پس از آن مي به محكمه بدهده توان از دارند كافي است : انتظار داشت دليل استحقاق خود را

و انتقال انتقال به همچنين دهندة پيشين را معرفي كند ، تا در نهايـت فـرد غيرمـستحق دهنده نيز

مي. شناسايي شود .شودبه اين صورت، بار اثبات دعوي تا حدودي تعديل

كه در سند در وجه شخص معين، دليل استحقاق دارنـدة نهـايي علت اين تفكيك آن است

و سلسلة ظهرنويسان  طـرف حـساب بـاري چنانچـه. در سند درج شده اسـت نيز معلوم است

داللت بر آن دارد كه دارنـده هرنويسي خودظمنتقل كرده باشد،ه ديگريبراچكدستوردهنده 

و دارنده بايـد.و شايستة حمايت است» ثالث« اما در چك در وجه حامل، چنين ظهوري نيست

كه  بهآنثابت كند چك را به سببي مشروع و دست آورده، يا با واسطه به او منتقل شـده اسـت

.شيوة معمول اثبات اين امر نيز معرفي نفر پيشين است.تنيسدستوردهنده مستقيم طرفاو 

1 مـادة4بنـد(هاي مـسافرتي چك در وجه حامل گفته شد، در خصوص چك موردآنچه در

صـادركنندة از آنجـا كـه زيرا؛نيست صادق).چ.ص.ق1 مـادة3بند(و تضمين شده)قانون صدور چك

عمـالً حكـم در مبـادالتو انـد شده برخورداراي ويژه بانك است، در ديد عرف از اعتبارهاآن

2.اند اسكناس را يافته

در دعوي مطالبة وجـه چنـد: توان اشاره كرد در تأييد آنچه گفته شد، به مفاد يك رأي نيز مي

كه صادركننده بوده است، به استناد پروندة كيفري خيانت در امانـت مربـوط  فقره چك، خوانده

ميبه همان چك  اوك ها، ايراد و بنـابراين كه چـك از طريـق نامـشروع وصـول شـده اسـت ند

ت هـستند نـه طـرف ها دارندة با حـسن اما دادگاه با اين استدالل كه خواهان. مسؤول نيست  نيـ

به محكوميت خوانده صادر مي .كند مستقيم دعوي خيانت در امانت، حكم

چـ...«: خوانيم در اين رأي مي به وجود اصل چهار فقره در يـد خواهـان كـه ...كبا توجه

و  و دفاع مؤثري صـورت نگرفتـه بـر فـرض حكايت از اشتغال ذمة خوانده در حق آنها داشته

نيـت ها كه دارندة بـا حـسن ها از طريق خيانت در امانت، ارتباطي با خوهان تحصيل چك 

ت314و 249 بنابراين با پذيرش خواسته مستنداً به مواد گردند نداشته تلقي مي  و قانون جـارت

 
و اجبار كه البته.1 ذيچونجز در فرض جعل نيست، نيازي به اثبات تقـصير دارنـده هـم نفع مسؤوليتي متوجه صادركننده يا

.نيست

و مقررات مرب 334مادة.2 مي قانون تجارت در باب اسناد در وجه حامل مقررات اين باب«: دارد وط به مفقود شدن آنها اعالم

مي.»شامل اسكناس نيست چك در اين زمينه و تضمين شده، در حكم اسكناس توان گفت .اند هاي مسافرتي



 1392 بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق8

در حــق آنهــا محكــوم ...م خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ.د.آ.ق522و519-515-198مــواد

1.»...نمايد مي

و غير آن قائل نشده  از ايـن گذشـته،. استالبته اين رأي تفكيكي ميان چك در وجه حامل

و نظـر مـي در وضعيت كنوني قانون صدور چك، پذيرش چنين حكمي اندكي دشوار بـه رسـد

به مادة شايد  كه در انشاي آن، اصوالً اي نـشده قانون صدور چك اشاره14به همين دليل است

و لزوم حمايـت از دارنـدة بـا. است با وجود اين، شجاعت قاضي در استناد به وصف تجريدي

و. تقدير است نيت، قابل حسن به نوع سند توجه كرد و هم به طريق تحصيل سند پس هم بايد

2. اثباتي مناسبي براي دستوردهنده در نظر گرفتبر اساس آن، بار

، ادعاي تحصيل اسناد تجاري در نتيجـة اداره كل حقوقي قوة قضائيه نظر مشورتي همچنين

صادركننده يا ظهرنـويس...«: داند نيت آنها مسموع نمي را عليه دارندة با حسن خيانت در امانت

دا در مقابل انتقالتوانند يا ضامن نمي  و  به روابـط،نيت اسناد تجاري مذكور با حسنرندةگيرنده

في در اثـر خيانـت در امانـت... يا مثالً مدعي شـوند كـه ... مابين خود استناد كنند شخصي مالي

به خـود محـرز تحصيل شده است مگر اينكه سوءنيت دارندة سند تجاري در انتقال  گرفتن آنها

و بررسي روابط آن وظيفه گيرندة سند تجاري در زمان وصول زيرا انتقال؛ شود اي براي تفحص

و ضامن قبلي ندارد و ظهرنويس و مالي خصوصي صادركننده 3.»...حقوقي

در روية قضايي.2  وصف تجريدي اسناد تجاري
و تا جاي ممكن كامل از موضع روية قـضايي ايـران براي به  دست آوردن تصويري واضح

ص و موقعيت در. دور رأي را مدنظر قرار داد دربارة وصف تجريدي، بايد محل اظهارنظر كلّـي

نه راه  و نه ممكن و اين زمينه و قاعـده و ثغـوري گشا است زيرا وصف تجريـدي نيـز حـدود

 
.03/12/1389، مورخ 890596: دادگاه عمومي حقوقي تهران، شمارة بايگاني شعبه178 رأي شعبة.1

در.2 ص 1379مـسعودي،. رك كند مورد مفقودي چك، موضع قانونگذار را تأييد مي براي ديدن نظري كه جز ، 116و 115،

بـدون شـك ... او نتيجة حمايت اصـولي جامعـه بـوده ادعاي ...«: نويسد نفع مي كه در توجيه پذيرش دستور عدم پرداخت ذي

و به همين لحاظ، اصل حما  يت از دارندة سند تجاري كاربرد خود مصالح عمومي جامعه بر مصلحت فردي اشخاص غلبه دارد

مص در نقد اين نظر بايد گفت.»...دهد را در اين مقام از دست مي  از: انـد لحت عمومي در مقابل هـم قـرار گرفتـه دو حمايـت

و سـريع آنهـا در قالـب بزه و حمايـت از گـردش امـن و حفظ اعتبار اسـناد و عدم ترتّب اثر بر يد نامشروع از يك سو، ديده

.نيت، از سوي ديگرت از ثالث با حسنحماي

، نظريات مشورتي اداره كـل امـور 542نامه شماره، ويژه 19783، شمارة 12/11/1391، مورخ68 روزنامه رسمي ايران، سال.3

و تدوين قوانين قوة قضائيه، قسمت دوم سؤال شمارة ، قابـل مالحظـه در پايگـاه90-117-941 به شماره پروندة 297حقوقي

:ترنتي روزنامه رسمي به آدرساين
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?code=548. 
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و. اي دارد دامنه و اسـتواري كه رويكرد روية قضايي با چه شدت بنابراين در هر مورد بايد ديد

چه پشتوانة استداللي استقرار  .يافته استبه موازات آن، با

پـس. در اين راستا، نخست بايد ديد روية قضايي تا چه حد بر جدايي دو تعهد اصرار دارد

به راه  مي از آن، نوبت و حمايت از دارندة كارهايي كه روية قضايي براي تأمين اين جدايي رسد

و»جدايي سند تجاري از تعهد پايه«در ادامه،. نيت انديشيده است با حسن  ا«، ز دارنـده حمايت

پي»تني با حسن) ثالث( به ترتيب در آراي مختلف .گيريممي را

 پايه جدايي سند تجاري از تعهد.2-1
 جدايي تام.2-1-1

و جداسازي سند تجاري از دين منشأ آن، گاهي چنان افراط شـده كـه ايـرادات در تفكيك

به تعهد  مبناي اصلي ايـن.ع نبوده است پايه، حتي در رابطة مستقيم طرفين آن نيز مسمو مربوط

د(تعهد واقع تبديل رويكرد در دعاوي حقوقي، در  و تبـديل سـقوط تعهـ د مـدني آن بـه تعهـ 
:است) تجاري

بهاي معوقة ملكي بوده است، دادگاه با اسـتناد بـه در يك دعوي كه موضوع آن مطالبة اجاره

قو اينكه موجر قبالً بابت آن مبلغ سفته   حـاكماعد تبديل تعهـد را بـر دعـوي اي دريافت داشته،

و در نتيجه حكم به سقوط . داده است» طلب ناشي از اجاره«دانسته

 قـانون مـدني،293و292نظر دادگاه، با عنايـت بـه مـوادبه...«: خوانيم در رأي دادگاه مي

به طلب ناشي از سند تجاري تبديل شـده اسـ مطالبة اجور معوقه با صدور سفته ت هاي مذكور،

و حتي اگر ضمانت مندرج در ذيل قـرارداد اجـاره را عقـد ضـمان بـدانيم، مـسلماً بـا صـدور

به امضايها سفته و در مقابل، امـضا] مستأجر[ سليمان يي كه رسيده است، تعهد ضامن منقضي

د، بـه اعتبـار مـديون.كنندة سفته در قبال موجر متعهد پرداخت دين شده است  اين تبديل تعهـ

آيد تا دعوي به طرفيتو بنابراين خواندة اين پرونده ديگر متعهد به حساب نمي صورت گرفته 

1»...او مسموع باشد
ص 1374جمعي از قضات،( ،57(.

در) سفته(بنابراين در رأي فوق، صدور سند تجاري و د نتيجـه، سـقوط باعـث تبـديل تعهـ

2.دانسته شده است) ضمانت(تضمينات دين سابق 

كه خواهـان، خـود در رأي ديگري، دع به اين دليل رد شده است وي مطالبة ثمن از خوانده

و عامداً به جاي طلب مدني  به دريافت طلب تجاري) ثمن(عالماً . نمـوده اسـت) چـك(اقدام

...«: در ايـن رأي آمـده اسـت. قابـل اسـتماع نيـست» مطالبة ثمـن«بنابراين دعوي او در قالب

 
.17/10/1373-689 دادگاه حقوقي دو تهران، شمارة65 رأي شعبة.1

رك.2 ص 1385نوبخت،. براي ديدن رأيي مشابه، ش 149، .16/4/1367، نظرية مورخ 131،
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و به احمـد خواهان در زمان دريافت چك عالم كه چك متعلق ون مـي-آگاه بوده است باشـد

مي  و وسيلة پرداخت به اينكه چك سند و قبـول چـك ... باشـد با التفات دريـافتي بـا پـذيرش

مي درحقيقت از حيث رابطة معامالتي مدني، ثمن پرداخت  فيـه در مانحن... گردد شده محسوب

و قبول چك استنادي از حيث پرداخت ثمن  و از حيث معامل با صدور ه برائت ذمه حاصل شده

به صدور 1»...وجود آمده است چك اشتغال ذمة صادركنندة چك
ص 1385مقصودي،( .)132و 131،

و اسقاط تعهد اين رأي حاكي از تبديلِ  در ازاي ايجاد تعهد جديـد) ثمن معامله( پايه تعهد
و وسـيلة« يـد دارد حال، اين نتيجه با مقدمة رأي كـه تأك با اين. است)چك تسليم( چـك سـند

ميبه. خواني نداردهم» باشد پرداخت مي   بـودن از وسيلة پرداخـت، دارا دادگاه رسد منظور نظر

و تسليم چـك، درحكـم پرداخـت اسـت. اعتبار پرداخت است زيـرا ديـن(به عبارتي، صدور

مي  و بدين ترتيب را از سوي خواهان نپذيرف»مطالبة ثمن« دادگاه ادعاي). كند پيشين را ساقط ته

و دارنده ظهر( پايه تجرّد را در رابطة طرفين مستقيم تعهد .نيز اعمال كرده است) نويس

كه اين چك بابت بدهي«: در رأي مشابهي آمده است باشـد، خـود) ثمـن معاملـه(برفرض

و درصـورت برگـشت، مـي درحقيقت پرداخت ثمـن مـي. يك سند تجاري است  توانـد باشـد

م  و يا اين سند را به ازطريق محاكم 2»...اصـطالح در بـازار خـرج كنـد طالبه نمايد
، 1379بـازگير،(

ش 295و 294ص ،100(.

مي«و» خود يك سند تجاري است«از تأكيد رأي بر اينكه چك ، چنين»باشد پرداخت ثمن

بعد آيد كه صدور آن دين پيشين را از بين برده افزون بر آنكه مطابق قسمت انتهاي رأي، بر مي

پي  به گيري قانوني يا انتقال سند تجاري است نـه رجـوع از صدور چك، اختيار دارنده منحصر

.به طلب پايه

 جدايي نسبي.2-1-2
و بالفـصل تنها در رابط،ايرادات مربوط به تعهد پايهجدايي نسبي به اين معني است كه ة مستقيم

 چيـزي بـيش ديگر، سند در رابطة مستقيم آنانبيانبه. گيرد مورد استماع قرار مي طرفين سند تجاري

و. اي برخوردار شده اسـت از يك وسيلة پرداخت نيست كه از مزاياي ويژه بنـابراين، هرچـه هـدف

. الجرم بر وسيله نيز اثرگذار استالشعاع قرار دهد، يا تحتاز ميان ببردمبنا را 

آن) يلهوسـ(ماندن سند، باقي)هدف( با از ميان رفتن مبناي دين پس در دسـت دارنـدة مـستقيم

و اصرار بر اج  مي:راي آن نيز بيهوده است وجهي نخواهد داشت را زيرا صادركنندة سند توانـد آنچـه

و اين، سبب دوبارهناحق پرداخته به و هزينة مضاعف است دوباره مطالبه كند و صرف وقت .كاري

.26/7/1384-702ايالم، شمارة دادگاه عمومي حقوقي5 رأي شعبة.1

.12/10/74-478رأي شعبة دوم دادگاه عمومي كرج، شمارة.2



11 ... وصف تجريدي در حقوق ايران

: طة طرفين مستقيم مسموع اسـت در دعاوي حقوقي سند تجاري، اصوالً ايرادات تنها در راب

در يك دعوي مطالبة وجه سفته، دادگاه به لزوم توجه به سرانجامِ معاملة طـرفين اشـاره نمـوده

مي. است كه در مقابل جنس«: خوانيم در اين رأي اگر در سفتة مستند دعوي تصريح شده باشد

و دهندة سفته  بر عدم تسليم جنس مزبور اقامه نمايد، دادگاه بايستي داليلي صادر گرديده است

و عدم تسليم جنس، رسيدگي كرده سپس رأي مقتضي صادر نمايد  1»در زمينة تسليم
، 1381متين،(

2.)151ص

به اين نكتـه اشـارت دارد كـه چـك تنهـا در يك دعوي مطالبة وجه چك نيز، رأي دادگاه

به بستانكار» امارة« مي. استمديونيت صادركننده تواند بـه داليـل ديگـر، ايـراد لذا صادركننده

و311مـواد«: در ايـن رأي آمـده. بستانكار نبودن خويش را در مقابل دارنده به اثبات برسـاند 

 قانون تجارت داللت ندارد كه صدور چك در هرحال ولو دليـل مخـالف موجـود320و 314

 قـانون320ندة چك است، كما اينكه مادة باشد، دليل اشتغال ذمة صادركنندة چك در مقابل دار

و مورد خالف را استثناء كـرده اسـت ... حامل مزبور در باب اسناد در وجه 3»صورت
ص( همـان،

.)156و 155

به استناد اينكه معاملة مبناي اصدار چك در نهايت واقع نـشده در پروندة ديگري، شخصي

مي  ب. دهد است، دادخواست استرداد وجه چك مـدارك داللـت بـر عـدم«ه استناد اينكه دادگاه

به نفع خواهان داده است»انجام معامله دارد .، حكم

مي مورد فرجامپس از اينكه حكم گيرد، ديوان عالي كشور آن را نقـض خواهي خوانده قرار

چك مي كه صادركنندة ، آن را به نفع پدر خويش كه خريدار معاملـه)خواهان(كند به اين دليل

داده) خوانـده(سپس پدر وي آن را بابت عـوض معاملـه بـه فروشـنده. صادر كرده بوده است

چك(به خواهان بنابراين، موضوع ربطي. است ؛ زيـرا او در معاملـه سـمتي نـدارد) صادركنندة

و ازجمله اجرانشدن معامله استناد كندندارد به ايرادات آن . تا

ا پس از نقض، شعبة هم چـون معاملـه«: ورزد كـه صـرار مـي عرض مجدداً بر موضع پيشين

مي  كه انجام و در صورتي شد، جزء ثمن انجام نشده، وجه چك بايد به صادركننده مسترد گردد

كه صادركنندة. معامله بوده  به صاحبش و بايد حاال كه انجام نشده، ديگر جزء ثمن معامله نبوده

.»...چك بوده مسترد شود

.5/8/27-1189 ديوان عالي كشور، شمارة6رأي شعبة.1

رك.2 ص 1386بـاختر،. براي ديدن رأيي مشابه كه بر استماع ايرادات تنها در رابطة طرفين داللت دارد، ش 315، ، رأي 242،

ش .1369/8/15-2عب حقوقي ديوان عالي كشور، شمارة هيأت عمومي

.12/2/28-372 ديوان عالي كشور، شمارة8رأي شعبة.3
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ميموضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كش به شـرح زيـر رأي بـه ور طرح و اكثريت شود

صادركنندة چك، در معامله بين اشخاص مذكور سمتي نداشته...«: اند عنه داده نقض حكم مميزٌ 

به علت عـدم انجـام تا صالحيت اقامة دعوي عليه فرجام  و استرداد وجه چك را خواه را داشته

1»...معامله از مشار اليه بخواهد
ش 220 تا 218، صص 1342قضايي، مجموعه روية( ،93(.

ديوان عالي بر اين مهم پافشاري داشته كه ايرادات ناشي از تعهد پايه، ولو در رابطة مستقيم

به عبـارت ديگـر، حتـي. طرفين بالفصل آن، لزوماً بايد توسط خود آنها مورد استناد قرار گيرد 

د اگر حسب قرارداد منشأ سند تجاري، باقي ر دست دارندة آن ديگر وجهي نداشـته ماندن سند

و اگرچـه شـخصِ باشد، اين بي وجهي لزوماً بايد توسط يكي از طرفين ايراد شود تا مؤثر باشد

ايـن خـود.، ايراد وي مسموع نيست)متعهد اصلي سند(خارج از رابطه، صادركنندة چك باشد 

.نشانة استقالل نسبي سند تجاري از دين منشأ آن است

 نيت با حسن) ثالث(يت از دارنده حما.2-2
 ايـرادات نيت معنا كـرد؛ يت از ثالث با حسن اصل عدم استماع ايرادات را بايد در پرتو حما

به رابطة حقوقي پايه، در مقابل دارنده كه با آن بيگانه است قابل استناد نيـست، زيـرا مربوط اي

ا. كند حمايت از حقوق او چنين ايجاب مي  ستماع ايرادات نتيجة ايـن حمايـت به عبارتي، عدم

و اطمينـان در  و لزوم برقراري سـرعت به ظاهر سند به واسطة اعتماد كه دارنده است؛ حمايتي

قض. روابط تجاري مستحق شده است  بهدر اين زمينه، روية و استوار . رسـد نظـر مـي ايي محكم

سه استدال :ل استناد جسته استمنتها براي توجيه چنين حمايتي، حسب مورد به يكي از اين

كه دادگاه نخست؛ در يكي از ابزارهايي به آن متوسل شده ها اند، بيـان مقام حمايت از ثالث

كه  در واقـع بـا ايـن.»ايرادات تنها در رابطة طرفين تعهد پايه مـسموع هـستند«اين نكته است

راآ زيـرا كننـد؛ را حمايت از ثالث عنـوان مـي طور غيرمستقيم هدف استدالل به  نچـه ايـرادات

مي  و استماع ايرادات در رابطة مستقيم غيرقابل استماع و حضور شخص ثالث است كند، وجود

.به علت فقدان همين فلسفه استدر واقع طرفين، 

چون خواهـان دعـوي اصـلي، دارنـدة اوليـة چـك...«:به عنوان مثال در رأي دادگاه آمده

به لحـاظ عـدم وجـود مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنوي  به وي واگذار شده، لذا سي

چك رابطة پايه و صادركنندة و وجود رابطة برواتي بين آنان، ايرادات ... اي يا معامالتي بين وي

، گرچه در مقابل دارندة اوليـة آن قابليـت)خواندة دعواي اصلي(و اعتراضات صادركنندة چك

خ و توجه را داشته، ولي در مقابـل و عنوان واهـان دعـوي اصـلي بـا توجـه بـه مجمـوع طرح

 
.12/9/39-2787رأي هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور، شمارة.1
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1»...مقررات اسناد تجاري قانون تجارت، قابل استناد نبـوده
ص 1374، جمعـي از قـضات( ش54و53، ،

25(.

يچك جزء اسناد تجار...«:اي ديگر در اين زمينه، در رأي دادگاه آمده است عنوان نمونه به

م و پس از صدور از منشأ خود منفك كه.شوديمحسوب  مخصوصاً انتقال آن به اشخاص ثالث

غتين حسنيدارا ا رقابلي باشند، موجب م راداتي استناد بودن به شخص ثالث و شـودي نسبت

اه،يف مانحن در به حتي امان رادي استناد گي بودن چك  باشـد،ي قـانوني اولـةرنـدي اگر نسبت بـه

غ به شخص ثالث زيرقانونينسبت علراي است  چـك را بـهتينّ با حسنلاالصوي شخص ثالث

ا و خواهان ننيانتقال گرفته گـرفتن خوانده در انتقالتني از سوءي كه حاكيليدلچيهزي پرونده

ب 2»... ارائه نداده استاشدچك
ص( ش52همان، ،24(.

رأ گذشته  كـه- از منشأ خودي تام سند تجاريي جدامورددري از استدالل قسمت نخست

ا عدم است حدودي تا ن راديماع بهي توجزي در رابطه با اشخاص ثالث را دازنييو  گـري از استدالل

بتين با حسندة از دارنتحماي لزوم- سازد مي . استشده در آن مطرحيشتري با وضوح

وي خواهان ثالـث تلقـي مـي، حاضرةدر پروند«: خوانيم در رأي ديگري مي شـود، حقـوق

به محل چك ناشي از سند تجار  مينسبت ) خوانـده دعـوي( بين صادر كنندهةباشد، لذا رابطي

و عـدم ... باشد از نوع روابط بالفصل نمي) خواهان(با دارنده ادعاي پرداخـت قـسمتي از ديـن

به ميزان مندرج در چك  و در مقابـل ... زيادي تعهد صرفاً در روابط بالفصل قابل اسـتناد بـوده

كه ثالث با حسن  3»باشد قابل استناد نمي...شودميت تلقي ني خواهان
سايت مأوي، پرتال نشرية داخلـي(

).قوة قضائيه

به دوم؛ و اطمينـان در تجـارت«گاهي عالوه بر استدالل فوق، اشـاره شـده» اصل سـرعت

و خوانده فقـط خواهان دارندة اولية چك مستند دعوي نمي...«:است و چون بين خواهان باشد

ل  و ميرابطة برواتي برقرار بوده و اطمينان در تجارت ايجاب كه دارندة اسـناد زوم سرعت نمايد

تجاري كه از طرف غير صادركنندة آن به وي منتقل گرديده در مقابل كلية ايرادات صـادركنندة 

به عبارت ديگر در مقابل چنين اشخاصي، ايرادات صادركننده اسـناد تجـاري  و آن مصون باشد

و فقط بين صا  و دارندة اولية آنها كه رابطـة پايـه غيرقابل استناد باشد و دركنندة اسناد تجاري اي

 كلية ايرادات صادركنندة اسناد تجاري در مقابل دارندة اولية آنهـا قابليـت،معامالتي برقرار بوده 

و خوانده هيچ و بين خواهان و رسيدگي را خواهد داشت و معـامالتي گونه رابطة پايه استناد اي

ف. وجود ندارد  رض اينكه چك مستند دعوي بابـت معاملـة فاسـدي بـه دارنـدة اوليـة آن لذا به

 
.10/8/72-388و389 دادگاه حقوقي يك تهران، شمارة28رأي شعبة.1

.73/9/19-632، شمارة تهران2 دادگاه حقوقي65رأي شعبة.2

..24/5/88-8809971778100257: نامه دادةشمار، حقوقي شهرستان كاللهدادگاه عمومي1ةشعبرأي.3
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و خدشه تسليم شده باشد، اين امر هيچ و گونه خلل اي به حقوق خواهان دعـوي وارد نـساخته

به پرداخت وجه  و خوانده قانوناً ملزم مشار اليه به هر حال استحقاق مطالبة وجه چك را داشته

و چك به مشار اليه مي  اگر نامبرده بـراي خـود مـدعي حقـي در خـصوص مـورد باشـد، باشد

و در مقام استيفاي حقـوق خـود برآيـد مي به دارندة اولية آن مراجعه 1»...تواند
، جمعـي از قـضات(

ش56و55ص،1374 ،26(.

به سوم؛ توجيـه» مسؤوليت مطلق مـسؤولين سـند«گاهي نيز حمايت از دارنده، با استدالل

ب  به اين كه شده است، مطابق مواد قانون، مسؤولين سـند تجـاري، مطلقـاً در برابـر دارنـده: يان

و اطالق قانون در اينجا، نوعي سكوت در  پـس چـون قـانون. مقـام بيـان اسـت متعهد هستند

به  و گونة مطلق تنها از مسؤوليت ايرادات رابطة پايه را براي مسؤول سند عذر قرار نداده است،

به مفاد سـند دانـست سخنهاو دربرابر دارند  از. گفته، بايد او را همچنان پايبند در ايـن دسـته

در ايـن. آراء، حكم دادگاه بيش از آنكه حاوي استدالل باشد، به شمارة مواد قانوني اشاره دارد 

:شود زمينه، چند رأي ذكر مي

كه سفته داده است در مقابـل دارنـدة249و309به موجب مواد«-1  قانون تجارت، كسي

و اعتراض او وارد نخواهـد) به عنوان پرداخت وجه سـفته بـه ظهرنـويس(سفته مسؤول است

2»بود
ص 1381متين،( 3؛)150،

و307و 249به موجب مواد«-2  قانون تجـارت، دارنـدة سـفته در صـورت عـدم تأديـه

و تنظـيم قـرارداد بـي تواند به هريك از سفته پروتست مي و ظهرنـويس رجـوع نمايـد ن دهنده

و ظهرنويس، رافع حكم مزبور نخواهد بود 4»دهندة سفته
ص( ؛)151و 150همان،

به نفع مدعي ظهرنويـسي شـده اسـت، بـا فـرض اينكـه«-3 كه از طرف دارندة آن چكي

و بابت معاملة ملكي باشد، ايـن اظهـارات  تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته

ن  كه به  قـانون تجـارت قابـل314فع او ظهرنويسي شده، با توجه بـه مـادة در مقابل دارندة آن

5»توجه نخواهد بود
ص 1381متين،( ،155(.

نيـت اسـناد دارنـدة بـا حـسن] نـسبت بـه[مبناي اصل غيرقابل استناد بـودن ايـرادات«-4

و قابليـت... تجاري در حقوق ايران، مقررات امري قانون تجارت در باب اسناد تجاري مـذكور

و ضامن در قبال دارندة آن مـي نق و ظهرنويس و مسؤوليت صادركننده و انتقال آن باشـد كـهل

 
.28/9/73-563 دادگاه حقوقي يك تهران، شمارة2رأي شعبة.1

.4/2/27-201 ديوان عالي كشور، شمارة3رأي شعبة.2

رك.3 ص. براي ديدن رأي مشابه، .28/1/20-49 ديوان عالي كشور، شمارة4، رأي شعبة 153. همان،

.27/9/27-1496 ديوان عالي كشور، شمارة6رأي شعبة.4

.29/12/26-1992 ديوان عالي كشور، شمارة4رأي شعبة.5



15 ... وصف تجريدي در حقوق ايران

 قانون تجارت از جملة آنها 314و313و312و310و 309و249و245مقرراتي نظير مواد

1.»...هستند

 نتيجه
در وصف-1 به رسميت شناخته شده است؛ حقوق تجريدي اسناد تجاري  در قـانون ايران

تجـاري، بـا انـدكي تجارت، از مجموعه مقررات حاكم بر رابطة ميان مسؤولين پرداخـت سـند

مي  و تعديل، به تسامح و توافقـات. آورد دست توان مبناي اصل را طبق اين مقـررات، ايـرادات

به رابطة دارنده با يكي از مسؤولين سند، در  . مسؤوالن قابـل اسـتناد نيـست مقابل ديگر مربوط

كه به ظـاهر سـند اعتمـاد هريك از مسؤولين سند، خود مصداقي ناقص از شخص ثالثي است

و جز در همان چـارچوب ملتـزم نيـست  در چنـين حـالتي، ايـرادات رابطـة خـصوصي. كرده

به طريق اولي نبايد در با مسؤولين سند، .نيت مسموع باشد حسن برابر دارندة

سند نيز نياز به حمايت دارد، تمايل زيادي حال، قانونگذار در مواردي كه مسؤول با اين-2

و براي تحمل زيان، دارنده را سزاوارتر يافته است  و وضع استثناء نشان داده .به خروج از اصل

.اي از اين تمايل است نمونه)1382اصالحي( مقررات مذكور در قانون صدور چك

و انطباق-3 د در روية قضايي، انعطاف مي پذيري بيشتري با شرايط شود، زيرا نخـست؛ يده

به جريان افتادن در پذيرش جدايي تعهد  و تعهدي كه از مي پايه قـضايي گيرد، روية سند شكل

و منطقـي بينانـه قضايي استثنائات وصف تجريدي را واقـع دوم؛ روية. ترديدي ندارد  تـر ترسـيم تـر

.نموده است

وت زنده، چند گامي از قانون پـيش قضايي به عنوان عدال توان گفت رويةمي بنابراين-4 اسـت

و انعطاف  ة جاي آن دارد كه ابداعات گيـرد تـا قـضايي، مـورد اقتبـاس قانونگـذار قـرار پذيري رويـ

.حقوقي نباشند عادالنة قواعد پاگير تفسيرو قانوني دست كم، نصوص دست

و مĤخذ  منابع
 كتب-الف

در ه، قبضبرات، سفت( تجارت حقوق،)1373( اسكيني، ربيعا- چك وجه انبار، اسناد و .سمت:، چاپ اول، تهران)حامل

جنگـل،:، چـاپ اول، تهـران)جزايـي-حقـوقي( كـشور عالي مجموعه آراء اصراري ديوان،)1386( احمـد باختر، سيد-

.جاودانه

.نحقوقدا نشر:، چاپ اول، تهرانكشور عالي نقض آراء اصراري ديوان علل،)1375( بازگير، يداهللا-

، 12/11/1391، مـورخ68 اداره كل حقوقي قوة قـضائيه، روزنامـه رسـمي ايـران، سـال 30/7/1390-3750/7 نظرية شماره.1

:، قابل مشاهده در پايگاه اينترنتي روزنامه رسمي به آدرس542نامه شماره، ويژه19783شمارة
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?code=548. 
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آن( كشور عالي مدني در آينة آراء ديوان قانون،)1379( بازگير، يداهللا- و احكام راجـع بـه :، چـاپ اول، تهـران)خيارات

.انتشارات فردوسي

.بهنامي:نگاه بينه:، چاپ دوم، تهرانكاربردي تجارت حقوق،)1382( بهرامي، بهرام-

.ميزان:، چاپ اول، تهرانوقيحق هايگزيده آراء دادگاه،)1374( جمعي از قضات-

و قضايي قضات دادگستري استان مجموعه ديدگاه،)1382( زندي، محمدرضا- و مـروري بـر گزيـده هاي حقوقي  تهران

و مقررات سال .اشراقيه نشر:، جلد سوم، چاپ اول، تهران1381قوانين

. دادگستر:نسيزدهم، تهرا سوم، چاپ، جلدتجارت حقوق،)1388( تهراني، حسن ستوده-

چك،)1385( كاميار، غالمرضا- .انتشارات مجد:، چاپ دوم، تهرانمجموعه محشاي قانون صدور

.ميزان:، چاپ اول، تهرانتجارتي اسناد حقوق،)1383( كاوياني، كورش-

و هيـأت)قسمت حقوقي(قضايي مجموعه رويه،)1381( متين، احمـد- ر از كـشو عـالي هـاي عمـومي ديـوان، آراء شـعب

.رهام:، چاپ اول، تهران1335تا سال 1311سال

و هيـأت)كيفـري قـسمت(قضايي مجموعه رويه،)1382( متين، احمد- از عـالي هـاي عمـومي ديـوان، آراء شـعب كـشور

.رهام:، چاپ دوم، تهران1335تا سال 1311سال

: جلـد دوم، آراء مـدني، 1342تـا سـال 1328كشور از سـال عالي ديوان آراء هيأت عمومي،)1342( قضايي مجموعه رويه-

.كيهان حقوقي آرشيو

، آراء جزايـي، جلـد اول، 1342تـا سـال 1328كشور از سـال عالي عمومي ديوان آراء هيأت،)1353( قضايي مجموعه رويه-

.كيهان حقوقي آرشيو: چاپ دوم

و انديشه رويه،)1385( مقصودي، مراد- .پروهان:، چاپ اول، تهران)در امور حقوقي( حقوقي هاي قضايي

).تك( توليد كتاب:، چاپ اول، تهرانهاي قضايي انديشه،)1385( نوبخت، يوسف-

 مقاالت-ب
و عدم اصل استقالل«،)1377( آبادي، كمال اله- ، حقـوقي فصلنامة ديـدگاه هـاي،»توجه به ايرادات در اسناد تجاري امضاها

و خدمات دانشكدة علوم و يازدهماداري قضايي و پاييز(، شمارة دهم صص)1377تابستان .26تا7،

 تـا 101، صـص)1379زمستان( 171، شمارة وكال، فصلنامة كانون»تجارتي حاكم بر اسناد اصول«،)1379( مسعودي، بابك-

131.

و،»به ايرادات در اسناد تجاري اصل عدم قابليت استناد«،)1383( نوري، حسن- ، شـمارة حقـوق مجلة تخصـصي الهيـات

صص)1383پاييز( سيزدهم .176 تا 157،

و تبديل«،)1383( فرجام، كمال نيك- و دانـشكدة علـوم حقـوقي، فصلنامة ديدگاه هاي،»تعهد معاملة اسناد تجاري قـضايي

سيوسي اداري، شمارة خدمات و و زمستان( سومو دوم صص)1383پاييز .131 تا 115،

 منابع اينترنتي-ج
:، قابل مشاهده در پايگاه اينترنتيپرتال نشرية داخلي قوة قضائيه مأوي، سايت-

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10276/Default.aspx. 
:ه اينترنتي، قابل مشاهده در پايگارسمي ايرانه سايت رسمي روزناموب-

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?code=548. 
:، قابل مشاهده در پايگاه اينترنتيسايت آموزش حقوقوب-

http://www.lawteacher.net/commercial-law/essays/bill-of-lading-as-a-negotiable-or-
transferable-document-of-title.php. 


