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مقدمه :
مسئله چک و در واقع همان یک برگ کاغذ موضوعی است که بيشتر از حد لزوم و
ضرورت دچار قوانين مختلف شده و صاحبنظران هم درباره آن نظریه داده اند،اما هنوز هم
درپيچ وخم قانونگذاري است.بار اول قانون تجارت مصوب  9303و  9301شمسی چک را
تعریف کرد و از آن تاریخ به بعد در سال هاي 9390و 9339و9311و  9355و9330
و9336و 9330قوانين اصلی راجع به چک را داریم و اخيراٌ هم ابتدا بحث پيش نویس و سپس
الیحه جدید قاتون تجارت مطرح گردید .مقنن با نگاهی به گذشته قانونگذاري ،با عنایت به
عدم توفيق قوانين مصوب در کاهش ميزان صدور چک بالمحل ،این بار قصد آن نموده که با
از بين بردن زمينه هاي سوء استفاده ،از همان مراحل اوليه اقدام به پيشگيري نماید و براي این
منظور ،بانک را به هنگام افتتاح حساب ،در احراز هویت ،داراي تکليف ساخته است .در ماده
 09قانون صدور چک  ،در صورت وجود سابقه صدور چک بالمحل منتهی به صدور
کيفرخواست ،بانک از افتتاح حساب منع شده است ودر ماده  015پيش نویس الیحه جدید
مقراتی وضع شده ،ممکن است که گفته شود با تصویب قانون جدید و عدم اشاره به مقرره
مورد اشاره درآن  ،قانونگذار توجهی به سابقه مشتري نداشته است ليکن با توجه به آیين نامه
هاي پيش بينی شده در قانون جدید ،مانند ماده  316الیحه جدید قانون تجارت درخصوص
اعتبارسنجی و شرایط اعطاي دسته چک می توان به وجود و ضرورت احراز این شرایط الزم،
اظهار نظر کرد هر چند که در این فرض ،قدرت تقنينی آیين نامه ،در سلب حق افتتاح حساب
از اشخاص ،محل تامل است و با توجه به اینکه از تصویب قانون تجارت  30سال می گذرد و
این قانون داراي واژگان مبهم و برداشت هاي متفاوت براي قضات است که اقدام جدي براي
اصالح آن ضروري به نظر می رسد.

مبحث اول :تعریف اسناد تجاری و اوصاف آن
سند در لغت چيزي است که بدان اعتماد کنند و «نوشتهاي که در اثبات اعمال حقوقی به کار
می رود در صورتی سند است که بوسيله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند ،تنظيم
شود».
ماده 9031قانون مدنی سند را چنين تعریف مینماید« :سند عبارتست از هر نوشته که در مقام
دعوي یا دفاع قابل استناد باشد».
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سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادي تقسيم شده است.
اول :سند رسمینوشتهاي است که در اداره ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد رسمی یا در
نزد سایر مامورین رسمیدر حدود صالحيت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظيم شده باشد.
دوم :سند عادي به سندي اطالق میشود که بوسيله افراد تنظيم شده مشروط بر آن که
مامورین رسمیطبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.
پس برات ،سفته و چک جزء اسناد عادي به شمار میروند و قانونگذار اصل را بر عادي
بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاري که تشریفات تنظيم اسناد رسمیرا
ندارند عادي محسوب میشوند.
در حقوق مدنی ،سند تنها وسيله دليل کتبی وجود طلب ،حق یا دین و یا تعهد است.
سندرسمی مستلزم انجام تشریفات خاص و صرف هزینه وقت می باشد و صرف انتقال سند به
دیگري انتقال طلب نخواهد بود؛ مگرآنکه قرارداد انتقال بين طلبکار قدیم و جدید تهيه و
امضاء گردد .از طرف دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم و جدید زیاد اطمينان بخش نمی
باشد زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا به بطالن و فسخ و یا به عيوب رضا و سایر ایرادات و
النهایه به پرداخت استناد نماید.

-1یگانه  ،فریدون و بيژن منتظمی ،حقوق بازرگانی تجارت ،تهران ،انتشارات نيک اندیش 919، 9333،
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ولی سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودي جدیدي از آن
احساس می شود .از حالت کاغذي که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در
چارچوب قانون مدنی استقاللی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدي کسب میکند و
مزایایی به خود میگيرد و آن را از وصف ساده اسناد عادي در قانون مدنی جدا میکند
حقوق تجارت به منظور تسهيل در گردش ثروت و رفع مشکالت انتقال طلب ،سند تجاري
را به وجود آورده تا تامين بيشتري به دارنده آن اعطا نماید .این سند به آسانی قابل استفاده بوده
و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی گردد و بدین ترتيب اعتبارات به سهولت از یک
نفر به دیگري منتقل می شود و تاجر می تواند به جاي وجه نقد چنانچه به کاال و یا انجام
خدمت نياز داشته باشد از سند تجاري استفاده نماید و دریافت کننده سند مزبور نيز به نوبه خود
می تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگري انتقال دهد و یا در صورت
نياز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نياز خود را دریافت کند.0
اسناد تجاري 3در قانون تجارت ایران و سایر قوانين و مقررات مرتبط تعریف نشده است
ليکن دکترین حقوق تجارت ایران براي اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل ميباشد  .در
مفهوم عام و وسيع  ،هر سند یا نوشته اي که در امر تجارت  ،عنوان و کاربرد داشته باشد ميتواند
سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ،سفته  ،چک ،اورا ق قرضه  ،اوراق سهام  ،بارنامه دریایی
 ،راهنامه هوایی  ،اعتبارات اسنادي  ،قبض انبار  ،ضمانت نامه بانکی  ،سياهه تجارتی ( فاکتور )
 ،بيمه نامه و  . . .و متقابال اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات  ،سفته و
چک ميباشد که به دليل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخير و اتصاف انها به کليه
اوصاف و ویژگيهاي تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی  ،به انها اسناد تجارتی خاص
گفته ميشود.1

 .0عرفانی ،محمود ،حقوق تجارت (اسناد تجاري) ،جلد سوم ،انتشارات جنگل ،چاپ اول ،9333 ،ص .3
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-Effets de commerce
-4مسعودي ،بابک،اصول حاکم بر اسناد تجاري،مجله کانون وکالي دادگسترمرکز،دوره جدید شماره 1- 6،9331، 0
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اسناد تجاري در مفهوم خاص ،طی دوران نسبتا طوالنی ،با توجه به نيازهاي خاص مبادالت
بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پيشگيري از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهاي فلزي
و کاغذي و لزوم پرداختهاي سنگين و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از
کشوري به کشور دیگر بوده است5و این اسناد در جهت تسهيل گردش ثروت و سرعت
بخشيدن به کارها و نيز معاف کردن تجار از انجام کارهاي اداري وقت گير مورد استفاده قرار
می گيرند. 6
در مجموع اسناد تجاري صرفنظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کليه
اسنادي که بين تجار رد وبدل شوند تعميم داده می شوند ،معموالً اسناد و اوراقی می باشند که
قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسيد مدت کم می باشند.درست است که در ابتدا بيان
نموده ایم که سند تجاري جزء اسناد عادي است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا میگویيم که
در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود مییابد و چه بسا که این سند
تجاري مسئوليت زیادي براي صاحبان امضا در آن بوجود میآورد که باعث سهولت قابل
مالحظهاي در انجام معامالت میشود.3
اسناد تجاري به طور عمده عبارت از کليه اسنادي هستند که بين تجار در دادوستد روزانه رد
و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعيت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است .ولی
در اصطالح حقوق تجارت اسناد تجاري عبارت از اسنادي است که قانون تجارت از انها نام
برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است .معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون
ذاتاً تجارتی دانسته مانند معامالت برواتی  ،و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نيست مانند سفته
 ،یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است  ،ولی کسی که به عمل سفته
 -5آموزگار ،مریم السادات،مشکالت حقوقی وثيقه گذاران اسناد تجاري65-61، 9330
-6فخاري ،امير حسين ،تقریرات درس حقوق تجارت ،3دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی6 ، 9331،
-7آموزگار ،مریم السادات ،منبع پیشین ،ص67
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اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود .با این احوال مقرراتی که در اسناد
تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غير آن نخواهد بود  ،بلکه شامل کليه اسناد تجارتی است
اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خير.3
با اندکی دقت د ر اسناد باال ميتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندي
کرد  .برخی در کار پرداخت و مبادالت پولی مورد استفاده قرار ميگيرند مانند  :چک  ،سفته ،
برات  ،اعتبارات اسنادي  .که البته در ميان اینها  ،برات و سفته  ،وسيله پرداختهاي وعدهدار ،
چک به عنوان وسيله پرداخت نقدي و باالخره اعتبار اسنادي (  ) l . cبه عنوان وسيله پرداخت
صرفا بين المللی ميباشد  .برخی معرف تعهدات ناشی از بيع تجارتی هستند مانند سياهه تجارتی
و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بيقيد و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله
( ـ از باب ت مضمون عنه ) ميباشند مانند ضمانت نامه بانکی  .برخی سند مالکيت مااللتجاره بوده
مانند بارنامه  ،راهنامه  ،سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نيز حاکی از مشارکت اشخاص
در سرمایه شرکتهاي تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه.1
براي تسریع و تسهيل گردش این اسناد در حقوق تجارت ،نهادي به نام «ظهرنویسی » پيش
بينی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند ،حقوق
مندرج در آن بدون نياز به سایر تشریفات ،به دیگري انتقال یابد.
هرچند سابقا در قلمرو معامالت به اموال مادي (منقول و غيرمنقول) بيشتر بها داده می شد ،اما
با توسعه روزافزون اسناد تجاري بعنوان اموال اعتباري ،سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و
وسيله پرداخت ،واسطه معامالت ،معيار سنجش و ذخيره کننده ارزش اشيا و خدمات محسوب
شد; بگونه اي که اکنون در بسياري کشورها ميزان اموال مادي اشخاص ،مالک سرمایه واقعی
و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاري مثل اوراق بهادار ،این
نقش را ایفا می کند و خاصيت زایندگی آنها در بسياري موارد ،بيشتر از اموال مادي است و از
همين رو فکر وثيقه گذاري آنها ،ماهيت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث
 -8عبادی ،محمد علی ،حقوق تجارت ،تهران،انتشارات چهر،چاپ چهارم، 1371،ص 117
 -9مسعودي ،بابک،منبع پيشين،ص1-6
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قرار گرف ت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانين و مقررات بين المللی
انعکاس یافت.
مطابق ماده  309الیحه اصالحی قانون تجارت سند تجاري سندي است که شکل آن مطابق
قانون تنظيم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غير پولی بر عهده صادر کننده و یا
دیگري ایجاد می گردد.

گفتار دوم :اوصاف اسناد تجارتی
اسناد تجاري برخالف اسناد غيرتجاري داراي اوصاف و ویژگی هایی است که شناخت آنها
ضروري و مفيد است .و در هرچه بهتر مورد استفاده قراردادن آن مؤثر خواهد بود .یکی از
علل عدم موفقيت در بکارگيري این اسناد در حقيقت عدم شناخت اوصاف و ویژگی هاي این
اسناد بوده است.

بند اول :وصف تجریدی بودن
در قلمرو حقوق مدنی هر تعهدي علت و سببی دارد .این علت و سبب باید قانونی باشد،
اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادي ضمن اینکه دليل 90محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد
ال در قلمرو حقوق مدنی سند جنبه تبعی دارد ،خود سند داراي
یا رابطه حقوقی است ،ک ً
موضوعيت نيست.یعنی اگر بنا به جهتی از جهات تعهد یا امر حقوقی موجد تنظيم سند باطل
گردد ،سند نيز کان لم یکن و بالاعتبار خواهد بود.
در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند ،حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد
جنبه موضو عی داشته و خود هدف است نه وسيله ،هرچند به عنوان وسيله هم به کار می رود.
به طور کلی اسناد تجاري متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است .لذا در آراء صادره ازمحاکم

 .90ماده  353ق.آ.د.م سابق و  911ق.آ.د.م مصوب « 9331دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوي براي اثبات یا دفاع
از دعوي به آن استناد می نمایند».

