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 چکيده

گسترش روزافزون معامالت بازرگاني و مبادالت اسناد تجاري امري است كه در عرصه حقوق داخلي 

اسناد تجاري با اوصاف برجسته و ارزنده خود تبديل به جانشيني . و بين المللي شاهد آن مي باشيم

به نوبه خود طبيعتاً در اين ميان، حقوق دارنده اسناد تجاري نيز . شايسته براي پول گرديده اند

به لحاظ گسترده بودن طيف حقوق دارنده اسناد تجاري، مي  .ارزش و اهميت اساسي پيدا مي كند

حقوق مشترك، . توان اين حقوق را به دو دسته حقوق مشترك و حقوق اختصاصي تقسيم نمود

، ميان دارندگان هر سه نوع سند تجاري، مشترك بوده و كليه دارندگان اسناد تجاري از آن ها

حقوق اختصاصي، ويژه دارنده نوع خاصي از اين اسناد است و دارنده با توجه به . متمتع خواهند بود

الزم به ذكر است كه در هر حال، . از حقوق ويژه اي برخوردار است ،نوع سندي كه در اختيار دارد

برخي قوانين بهره مندي دارنده از حقوق مربوطه، منوط به رعايت پاره اي تشريفات و در عين حال 

                                                                        .خواهد بود

 حقوق اختصاصي، حقوق مشترك، دارنده، اوصاف اسناد تجاري ،سند تجاري :يديکل واژگان
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 مقدمه               

بعضاً نهادهاي حقوقي بازرگاني . در زندگي امروز، معامالت بازرگاني به لحاظ تعداد، معامالت مدني را تحت الشعاع قرار داده اند               

 ،اين اسناد. مانند سفته و چک يافته و بخوبي جذب آن گرديده اندتجارت فراتر نهاده و در زندگي غير تجاري رسوخ فراوان از عالم پا را 

مالحظه مي شود كه سند از چارچوب محدود و قانوني خود در مقررات مدني، جدا . اكنون بخش مهمي از دارايي عامه را تشكيل مي دهند

به همين . يعني چيزي كه ارزش مبادالتي دارد، تظاهر وجودي يافته است« مال»ن ابزار اثباتي به گونه يک شده و از حالت كاغذي به عنوا

جهت سند كه در قانون مدني استقاللي ندارد در قانون تجارت وصف تجريدي كسب نموده و از روابط معامالتي و ابتدايي گريخته و استقالل 

 .پيدا نموده است

تاجر در انعقاد معامله به چيزي جز سود و منفعت نمي انديشد و هر . وابسته به معامالت انبوه و نه خرده مي باشد زندگي بازرگان، بي شک 

به نظر مي رسد اسناد . نياز اصلي وي سرعت و امنيت در معامالت است. ، از سود بيشتر بهره مند مي شودامالت بسيار باشدقدر كه حجم مع

اين اسناد در ميان توده انبوه اموال اعم از منقول و غير منقول به گردش درآمده و امكان نقل و . ه مي نمايندتجاري اين نياز مهم را برآورد

البته عملكرد درست اقتصادي اين اسناد، مستلزم . انتقال دارايي ها و موجبات ضمانت و مشاركت اشخاص را در امر تجارت فراهم مي كنند

در حالت كلي در خصوص تعريف اسناد تجاري و مصاديق . تا بتوانند جانشين آن شوندناس مي باشد گردش سريع و آسان آنها همانند اسك

قدر متيقن آن است كه تمام نويسندگان نسبت به برات، سفته و . آن به لحاظ عدم تصريح مقنن، ميان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد

در مقاله حاضر نيز منظور از اسناد . بسيار رايج مي باشند، اتفاق نظر دارندچک بعنوان سند تجاري به مفهوم خاص كه در عالم تجارت 

شخصي كه سند تجاري را مي پذيرد از لحظه پذيرش نسبت به سند تجاري واجد حقوق عمده اي مي . تجاري همين سه نوع سند مي باشد

بررسي و تبيين حقوق اين شخص . امالً رعايت نموده باشدالبته با اين فرض كه همين شخص، قواعد و مقررات و تشريفات مربوط را ك. گردد

علي رغم اهميت . نسبت به سند تجاري كه در اختيار دارد، عنوان و هسته پژوهش حاضر را تشكيل مي دهد( كه دارنده ناميده مي شود)

و قانون تجارت ايران نيز راجع به آنها  جدي حقوقدانان قرار نگرفته است بحث حقوق دارنده اسناد تجاري مسائلي وجود دارد كه مورد توجه

از قبيل اينكه اصوالً دارنده اسناد تجاري كيست؟ حقوق وي تا سررسيد سند چه بوده . اجمال و ابهام داشته و بعضاً سكوت اختيار نموده است

رنده هميشه نسبت به متعهد اصلي و چنانچه تا آن زمان موانعي بر سر راه وي بروز نمايد از چه حقوق جديدي برخوردار مي شود؟ آيا دا

سند حق دارد يا به افراد ديگر نيز حق مراجعه خواهد داشت كه در اين صورت كيفيت اعمال اين حق و قلمرو آن تا چه حدي مي باشد؟ آيا 

كه واجد )به سند تجاري هر دارنده اي الزاماً موظف است تكاليف قانوني را انجام داده و در سررسيد اقدام به وصول وجه نمايد و يا نسبت 

از حقوق ديگري نيز برخوردار است؟ آيا دارنده حق تنزيل و يا توثيق اسناد تجاري را دارا مي باشد؟ آيا مجوزي بر اين اعمال ( ارزش ميباشد

مكن است ذهن در حقوق ايران وجود دارد؟ آيا دارنده نسبت به محل سند تجاري داراي حق مي باشد؟ اينها از جمله سؤاالتي است كه م

 . حاضر درصدد پاسخگويي به سؤاالتي از اين قبيل مي باشد مقالهبسياري را به خود مشغول نمايد و 

 

 مفهوم سند تجاري - 

در قانون تجارت ايران، تعريفي از اسناد تجاري ارائه نگرديده و تنها به ذكر و احصاء و تنظيم قواعد مربوط به اين نوع اسناد اكتفا              

البته علماي حقوق . همين جهت در بيان تعريف و مصاديق اسناد تجاري، ميان حقوقدانان اختالف نظر به چشم مي خورد به. شده است

ناد، تجارت از ابتداي تصويب قانون تجارت، با اتفاق نظر بر اينكه قانون، تعريفي از اسناد تجاري ارائه ننموده، با تكيه بر خصوصيات اين اس

 .كه يک يا چند وصف از اوصاف آن اسناد، مبناي اين تعاريف قرار گرفته است تعاريفي ذكر نموده اند

در يک تعريف، اسناد تجاري به اسنادي گفته شده كه قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است كه مهمترين آنها ضمانت 

يله نقل وجوه، وسيله كسب اعتبار و جايگزيني پول بيان مي تمام اشخاصي است كه آنها را امضاء مي نمايند و فوايد اسناد تجاري را وس

در يكي ديگر از تعاريف ارئه شده، اسناد تجاري صرف نظر از معناي كلي كه كه ممكن است داشته باشند، به تمامي اسنادي كه . ]1[دارد

مله بوده و معرف طلبي به سررسيد مدت كم مي بين تجار رد و بدل مي شوند، تعميم داده شده و اسناد و اوراقي دانسته شده كه قابل معا

اسناد براتي يا اسناد تجاري، اسنادي است واجد قابليت انتقال سريع كه طلبي كوتاه »: در تعريفي ديگر از اسناد تجاري آمده است .]2[باشند

  .]3[«مدت به نفع دارنده بوده و مستقالً و مستقيماً به كار پرداخت آن مي آيد

ي از علماي حقوق تجارت، اسناد بازرگاني داراي ويژگي هايي است كه آن را از قراردادهاي معمولي به كلي متمايز مي گرداند و بنا به نظر يك

برحسب تعريف كلي، عبارت از اسنادي است كه قابل پرداخت به حواله كرد يا در وجه حامل است و متضمن تعهد بدون قيد و شرط 

عليرغم اختالف نظر حقوقدانان در تعريف اسناد تجاري،  .]4[ين در آينده يا به صرف مطالبه مي باشدپرداخت مبلغ معين در سررسيد مع
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كه در عالم تجارت داراي شياع خاصي مي باشد، اتفاق نظر  «اسناد تجاري به مفهوم خاص»همگي نسبت به برات، سفته و چک بعنوان 

هوم خاص اسناد تجاري به عمل آورده اند و ويژگي هايي كه براي اين اسناد در قانون با پذيرش تعاريفي كه اساتيد حقوق تجارت از مف. دارند

سندي كه حاكي از دستور يا تعهد پرداخت مبلغي »: تجارت ذكر گرديده است، مي توان تعريفي از اسناد تجاري به معناي خاص، ارائه داد

قال از طربق گردش صحيح تجاري را دارا بوده و در عين حال از مقررات ويژه عندالمطالبه يا در سررسيد كوتاه مدت بوده و قابليت نقل و انت

اگرچه تعريف ارائه شده نمي تواند ذهن خالق علماي حقوق و اساتيد محترم را قانع . «اي تبعيت مي نمايد و داراي مزايايي براي مي باشد

شكار شده و طرح و بحث و بررسي آنها به تكميل تعريف ارائه شده كمک نمايد، اما اين فايده را خواهد داشت كه ايرادها و ابهامات موجود آ

 . نمايد

 

 تعریف دارنده سند تجاري -2

يكي از ايشان دارنده را شخصي مي . مورد مفهوم دارنده اسناد تجاري، علماي حقوق تجارت تعاريف مختلفي ارائه نموده اند در             

تعريفي ديگر، دارنده سند تجاري شخصي دانسته شده كه سند را از طريق ظهرنويسي غير  در. ]2[داند كه وجه برات بايد به او پرداخت شود

بنا به نظر يكي از علماي حقوق تجارت، اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او بايد . ]5[منقطع و مسلسل دريافت نموده باشد

رات استفاده خواهد نمود كه اصطالحاً گيرنده يا دارنده برات ناميده اين نام، كسي است كه از ب. پرداخت گردد از شرايط اساسي برات است

 .]6[مي شود

دارنده چک، اعم است از ...»: مقرر گرديده است. چ.ص.ق 2قانون تجارت ايران تعريفي از مفهوم دارنده ارائه ننموده است، صرفاً در ماده  

يا قائم مقام قانوني ( در مورد چک هاي در وجه حامل)شده يا حامل چک  كسي كه چک در وجه او صادر گرديده  يا به نام او پشت نويسي

به نظر مي رسد در ارائه تعريف دقيقي از دارنده بايد ميان . اما اين تعريف، نمي تواند مبين مفهوم دقيق دارنده سند تجاري باشد. «...آنان

دارنده ي قانوني سند تجاري، شخصي است كه سند تجاري به . ل شويمدارنده قانوني و دارنده و متصرف غير قانوني سند تجاري، تفاوت قائ

نام وي صادر يا به نام وي توسط ظهرنويسان مورد ظهرنويسي قرار گرفته است  و يا سند تجاري را درنتيجه ظهرنويسي مرتب تحصيل نموده 

لذا دارنده اي را كه در تحصيل سند سوء نيت داشته باشد، چرا كه مرتب بودن سلسله ظهرنويسي، خود مبيّن حسن نيت دارنده مي باشد و 

 .باشد، نمي توان دارنده قانوني ناميد؛ چنين شخصي متصرف غير قانوني سند مي باشد

 

 ماهيت حقوق دارنده سند تجاري -3

ردار در ماهيت حقوق دارنده، سخن ازنوع حقي است كه دارنده سند تجاري نسبت به خود سند و در رجوع به مسئولين برخو              

در خصوص تميز ماهيت حقوق دارنده اسناد تجاري بايد گفت كه به نظر مي رسد آثار هر يک از دو نوع حق عيني و ديني در ماهيت  .است

به عبارت ديگر اگر رابطه . لذا مي توان قائل به ماهيت حقوق دوگانه دارنده سند تجاري گرديد. حقوق دارنده سند تجاري انعكاس يافته است

را لحاظ نماييم، ماهيت آن متفاوت از حالتي خواهد بود كه در آن دارنده سند تجاري به موجب سند، ( ورقه مادي)با سند تجاري  دارنده

زيرا در اين حالت دارنده به . رابطه اول با توجه به تعريف حق عيني، مبتني بر حق عيني مي باشد. حق رجوع به مسئولين را خواهد داشت

بعالوه صاحب حق عيني، داراي حق  . حقي پيدا مي نمايد« شيء مادي خارجي»اسطه نسبت به سند تجاري به عنوان طور مستقيم و بي و

اين حالت به . دخل و تصرف در موضوع حق مي باشد و نيز مي تواند استرداد آن را از شخصي كه به طور غيرقانوني متصرف آن شده بخواهد

دارنده اين اسناد حق اعمال حقوق فوق از . در خصوص اين اسناد، وضع به همان نحو خواهد بودآساني شامل اسناد تجاري نيز گرديده و 

جمله خارج نمودن آن از تصرف متصرف غيرقانوني، تصرف در عين سند به صورت انتقال يا ظهر نويسي و حتي توثيق و تنزيل سند را 

  .ني وجود نداشته و اين اسناد مي توانند موضوع حق عيني قرار گيرندخواهد داشت و فرقي بين اين اسناد با ساير اموال موضوع حق عي

مسئولين سند، بايد گفت كه دارنده به موجب سند تجاري  در خصوص ماهيت رابطه نوع دوم يعني رابطه دارنده سند تجاري با متعهدين و

يش در سند، متعهد پرداخت وجه گرديده اند، حق به صادركننده و نيز ساير مسئولين سند تجاري كه هر يک به جهت انعكاس امضاي خو

رجوع دارد و ماهيت اين حق در قالب حق ديني گنجانده مي شود كه به موجب آن دارنده سند تجاري نسبت به مسئولين سند حق مطالبه 

مثالً صادركننده )يم سند تجاري البته اين امر نه تنها در رابطه طرفين مستق. وجه پيدا مي نمايد كه گرايش به آثار حق ديني خواهد داشت

بلكه در هر رابطه اي كه بتوان در اين مورد تصور نمود يعني در مورد دارنده ثالث نيز صادق است كه به هر حال در حين ( و دارنده اوليه

براسناد تجاري در البته اين امر هرگز مانع مداخله احكام و مقررات خاص حاكم . وصول وجه به موجب حق ديني اعمال حق خواهد نمود

 .راستاي ياري بخشيدن به دارنده سند تجاري جهت وصول وجه نخواهد بود و ارزش و استقالل سند تجاري را هرگز سلب نخواهد نمود
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 مبانی حقوق دارنده سند تجاري -4

ناي حقوق وي، صرفاً حقوقي كه براي شخص به عنوان دارنده سند تجاري قائل هستيم، برچه پايه و اساسي استوار است؟ آيا مب             

به عنوان مولد )متكي بر اسناد تجاري بوده و سند به تنهايي مي تواند متضمن تمام حقوق دارنده باشد يا در كنار سند، قرارداد مبنايي نيز 

 : وع پرداختبايد مورد لحاظ قرار گيرد؟ براي شناخت مباني حقوق دارنده اسناد تجاري ، بايد از دو زاويه به بررسي موض( سند تجاري

 مبناي حقوق دارنده ميان طرفين مستقيم سند تجاري - -4

منعقده با متعهد سند تجاري و متعاقباً ( مبنايي)در اين قسمت به بررسي حالتي پرداخته مي شود كه شخصي به خاطر قرارداد             

رابطه حقوقي سابق، . ز استفاده ننموده باشدصدور يا امضاي آن سند، دارنده آن گرديده باشد و از حق ظهرنويسي و انتقال سند تجاري ني

. ساقط نمي شود و همچنان به قوت خود باقي مي ماند و دين حاصله، مادام كه وجه سند تأديه نگرديده باشد به حيات خود ادامه مي دهد

د تجاري نيز كه طرف قرارداد در اين حالت دارنده سند تجاري، جهت وصول وجه از مزاياي قانون تجارت بهره مند خواهد بود و متعهد سن

مي باشد، حق استناد به هر نوع ايرادي را خواهد داشت و اصل استقالل امضائات و عدم توجه ايرادات در اين حالت كارايي ( مبنايي)اوليه 

بنايي را به اثبات رساند، به همين دليل چنانچه متعهد سند تجاري بتواند با ادلّه ي ابرازي خود زوال قرارداد م. خود را از دست خواهد داد

ديگر موضوع حق مندرج در سند سالبه به انتفاء موضوع خواهد گرديد و چون مبناي صدور سند تجاري يعني قرارداد مبنايي، زايل گرديده 

اري، ناشي از بنابراين در اين حالت مبناي حقوق دارنده سند تج. لذا دارنده نمي تواند خواستار پرداخت وجه مندرج در سند تجاري گردد

به عبارت ديگر در كليه ي مواردي كه قرارداد مبنايي ميان  طرفين مستقيم سند تجاري موجود باشد، مثل . قرارداد پايه و اوليه مي باشد

ارنده رابطه ميان ظهرنويس مؤخر و ذينفع آن و قرارداد مبنايي زايل گردد، ديگر دليلي براي الزام متعهد به پرداخت وجه سند تجاري به د

 . وجود نخواهد داشت

 مبناي حقوق دارنده ميان طرفين غير مستقيم سند تجاري -4-2
چنانچه دارنده اوليه سند تجاري كه سند را مستقيماً از صادركننده دريافت نموده، سند را با ظهرنويسي به ديگري منتقل نمايد و             

ند مي باشد حق رجوع به تمام مسئولين را دارا خواهد بود، زيرا ايادي قبلي او نيز به ديگري انتقال دهد، شخص اخير كه في الواقع دارنده س

البته . به موجب امضاي خود در سند تجاري، به عنوان مسئولين سند به شمار مي آيند و تعهدات ايشان در سند منعكس گرديده است

در اين فرض . كارايي خواهند داشت... توجه ايرادات و اوصاف اسناد تجاري نيز از قبيل وصف تنجيزي، اصل استقالل امضائات، اصل عدم 

 . مبناي حقوق دارنده ناشي از سند تجاري ممضي به امضاي مسئولين مي باشد و قرارداد مبنايي در اين حالت، موضوعيت نخواهد داشت

 

 حقوق مشترک دارنده اسناد تجاري -5
تجاري مشترك بوده و برخي نيز اختصاص به دارندگان نوع خاصي از آنجا كه برخي حقوق مقرر ميان دارندگان هر سه نوع سند              

 .شود از اين اسناد دارد، لذا بر همين اساس به بررسي حقوق مشترك دارنده اسناد تجاري پرداخته مي

 حق وصول وجه - -5
قابليت پرداخت بوده و  اين اسناد واجد خصيصه. هدف اصلي در ايجاد اسناد تجاري اين بوده كه جانشيني شايسته براي پول شوند             

اشخاص با پذيرش اسناد تجاري به عنوان جانشين شايسته پول، انتظار دارند تا به آن چيزي كه اين اسناد . باشند در واقع وسيله پرداخت مي

كنند، در واقع  قق ميهاي بسياري را مح هرچند اسناد مزبور كارآيي متعدد داشته وآرمان. اند، دست يابند به عنوان قائم مقام آن معرفي شده

به . مي توان گفت كه هدف نهايي و واقعيت اين اسناد جز اين نبوده تا دارندگان آنها بتوانند در سر رسيد مقرر، وجه نقد به دست آورند

ان ساير تو همين دليل است كه حق وصول وجه مندرج در اسناد تجاري، داراي اهميت بسيار براي دارنده ومقنن مي باشد، به طوري كه مي

 . حقوق متصور براي دارنده را گامي در راستاي تحقق حق مزبور دانست

 حق اقامه دعوا  -5-2              

شود كه براي  چنانچه دارنده بخواهد از طريق اقامه دعوا عليه مسئولين سند تجاري به حق خويش نائل گردد، اين سؤال مطرح مي            

دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه »: م.د.آ.ق 16بق ماده رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چه دادگاهي صالح است؟ مطا

در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قراردادها ناشي »: قانون مآرالذكر 13و به حكم ماده « ...قضايي آن اقامت دارد

. «بايست در آنجا انجام شود قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا شده باشد، خواهان مي

بر آنها، جزء دعاوي بازرگاني نيز محسوب و بالطبع مشمول حكم ماده . م.د.آ.ق 11اينكه دعاوي راجع به اسناد تجاري عالوه بر شموليت ماده 

. ت.ق 2ماده  8بنا به تصريح بند .  كمک ساير قوانين مي توان ارائه نمودباشند يا خير، سؤالي است كه پاسخ آن را به  قانون مذكور مي 13

از هر حيث . ت.ق 303كه مطابق ماده )لذا دعاوي مربوط به برات و همچنين سفته . معامالت برواتي، معامله تجاري ذاتي به شمار آمده است

در خصوص چک . باشند مي. م.د.آ.ق 13و در نتيجه مشمول ماده ، دعاوي بازرگاني محسوب شده (تابع مقررات مربوط به بروات تجاري است
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نظر به اينكه چک با وصف فقدان »: دارد باشيم كه مقرر مي ديوان عالي كشور مواجه مي 23/3/1385-688نيز با رأي وحدت رويه شماره 

قانون تجارت است  2ماده  8بروات، موضوع بند قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به  314طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني به شمار  13و از اين منظر به لحاظ صالحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 

قانون تجارت نوعي حواله  310ده در ما« محال عليه»نظر به اينكه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب . رود مي

باشد و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و  قانون مدني حاكم بر آن مي 424محسوب است كه قواعد ماده 

ع عقد يا قرارداد يعني تواند تخييراً به دادگاه محل وقو تواند باشد، بي ترديد دارنده چک مي مسبوق الذكر مي 13همچنان مصداقي از ماده 

محل صدور چک يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانک محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صالحيت نسبي موضوع 

با وصف . كندقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني براي اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه  11ماده 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي  عمومي و انقالب براي آن  26مراتب رجوع دارنده چک به هر يک از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 

 14در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه . دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صالحيت خواهد كرد

قانون آيين دادرسي  240ان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي به استناد ماده ديو

  .]4[«دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است

و رأي وحدت رويه مزبور مخير در . م.د.آ.ق 13و  11در اسناد تجاري با عنايت به مواد  برهمين اساس دارنده در مقام مطالبه وجه مندرج 

برات دهنده و كسي كه برات »: ت.ق 243مطابق ماده . مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد و محل اجراي تعهد خواهد بود

تواند به هر كدام  دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي. تضامني دارند ها در مقابل دارنده برات مسئوليت را قبول كرده و ظهرنويس

همين حق را هر يک از ظهرنويس ها نسبت به برات دهنده و . از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد

ند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست اقامه اقامه دعوا بر عليه يک يا چ. هاي ماقبل خود دارد ظهرنويس

كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند، ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده 

ي برات بتواند از حقوقي كه اين ماده براي وي قائل  كه دارندهبراي اين. «فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است

اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به »: ت.ق 286مطابق ماده . شده، بهره مند گردد، بايد در مواعد خاصي اقامه ي دعوا نمايد

شته استفاده كند، بايد در ظرف يک سال از تاريخ اعتراض براي او مقرر دا 243علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 

در مورد برواتي كه بايد »: ت.ق 284به موجب ماده . اين موعد در مورد برواتي كه بايد در خارج تأديه شود متفاوت است. «اقامه دعوي نمايد

 .«در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيددر خارج تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهر نويس هاي مقيم ايران 

در مورد برات و سفته در . بايد توجه داشت كه قبل از اقامه دعوا به كيفيتي كه فوقاً اشاره گرديد، دارنده بايد مبادرت به واخواست نمايد

اقامه دعوا در مورد چک . ت.ق 314ماده . باشد صورت عدم پرداخت و نيز در مورد برات در صورت عدم قبولي، دارنده مكلف به واخواست مي

بنابراين با آنچه در مورد برات گفته شد، اگر دارنده چكي كه بايستي در ايران تأديه شود و . را مشمول مقررات راجع به برات دانسته است

ستفاده نمايد، بايد ظرف يكسال از گواهي عدم پرداخت از سوي بانک در مورد آن صادر شده است، بخواهد از مسئوليت تضامني مسئولين ا

 .(. ت.ق 286و  314مستنداً به مواد )تاريخ صدورگواهي مزبور اقامه دعوا نمايد 

 حق تامين خواسته -5-3
اين نهاد حقوقي ضمن ايجاد ممنوعيت در . تأمين خواسته به عنوان يكي از حقوق مسلم دارنده سند تجاري شناخته شده است             

نمايد و او را از بيم انتقال اموال مسئولين رهايي  ف شده، اطمينان خاطر دارنده را نسبت به وصول وجه آن فراهم مينقل و انتقال مال توقي

اين نوع قرار هم در قانون تجارت و هم . نمايد ساخته و موجبات افزايش اعتبار و اعتماد به اشخاص را در استفاده از اين نوع اسناد فراهم مي

در خصوص لزوم يا عدم لزوم توديع خسارت  (.ت.ق232و  108مواد )ي مدني مورد تصريح مقنن قرار گرفته است در قانون آيين دادرس

رسد همين عدم تصريح، عدم لزوم توديع  به نظر مي. اي ننموده است اشاره. ت.ق 232احتمالي جهت صدور قرار تأمين خواسته، متن ماده 

در خصوص سه بند اول اين ماده، كه فوقاً . نيز بهره جست. م.د.آ.ق 108مورد مي توان از ماده البته در اين . رساند خسارت احتمالي را مي

اشاره گرديد، توديع خسارت  احتمالي جهت صدور قرار تأمين خواسته الزم نبوده و در غير از موارد مندرج در اين سه بند، به موجب بند 

همان قانون، در خصوص سفته  303با عنايت به ماده . ت.ق 232حكم مصرح در ماده . همان ماده، توديع خسارت احتمالي الزامي است« د»

اگر چک در همان مكاني كه صادر شده است » : كه مقرر مي دارد. ت.ق 315در خصوص چک نيز با عنايت به ماده  . نيز قابل تسري است

آن را مطالبه كند و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده بايد تأديه گردد دارنده چک بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه 

، چنانچه مهلت هاي پانزده و يا چهل و پنج روزه رعايت شود، صدور قرار «...بايد ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چک مطالبه شود. باشد

 . تأمين خواسته درخصوص چک نيازي به توديع خسارت احتمالي نخواهد داشت
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 حقوق دارنده در صورت ورشکستگی مسئولين سند تجاري -5-4

دارنده سند تجاري ممكن است جهت دريافت مبلغ مندرج در سند، با موانعي روبرو شود كه وصول به اين هدف را بر وي سخت              

ين برات ورشكسته شوند هرگاه چند نفر ازمسئول»: ت.ق 251مطابق ماده . از جمله اين موانع، ورشكستگي مسئولين سند مي باشد. نمايد

داخل شود تا ( وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني)دارنده برات مي تواند در هر يک از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود 

چک نيز از حكم مقرر دارنده . الزم الرعايه است. ت.ق 303اين حكم در مورد سفته نيز مطابق ماده . «...اينكه طلب خود را كامالً وصول نمايد

بر اين اساس چنانچه چند تن از مسئولين برات يا سفته يا چک ورشكست شوند، دارنده مي تواند در غرما . در ماده فوق، بهره مند خواهد بود

 چنانچه همه مسئولين ورشكست شده باشند،. يعني در طلبكاران عادي هر يک از مسئولين سند كه ورشكسته شده باشند، داخل شود

علت اينكه دارنده سند تجاري در شمار غرما قرار مي . دارنده براي وصول وجه، چاره اي جز داخل غرما شدن به شرح فوق نخواهد داشت

گيرد، اين است كه در حقوق ايران دارنده نسبت به محل برات يا سفته يا چک داراي حق انحصاري نمي باشد؛ چه با صدور و انتقال سند 

در صورت ورشكستگي برخي از مسئولين سند و ورود دارنده در غرما، چنانچه تمامي وجه . ل به وي منتقل نمي شودتجاري، مالكيت مح

مندرج در سند به همراه متفرعات و مخارج قانوني مربوط وصول نگردد، دارنده مي تواند مبلغ باقيمانده را از مسئول يا مسئوليني كه 

 .ورشكسته نشده اند، مطالبه نمايد

اي برخوردار  از حقوق ويژه. ت.ق 422و  251براين دارنده سند تجاري كه با ورشكستگي مسئولين سند مواجه گرديده است، مطابق مواد بنا

مي تواند داخل در غرماي مسئولين ورشكسته شده و به تمام طلب خويش دست . ت.ق 251در عين حال كه به موجب ماده . خواهد بود

البته در فرض اخير دارنده از حق وصول . اند، رجوع نمايد به ساير مسئوليني كه ورشكست نشده. ت.ق 422بق ماده يابد، قادر خواهد بود مطا

 .فوري وجه سند و يا اخذ تأمين و وثيقه برخوردار خواهد بود

 حق تنزیل اسناد تجاري -5-5             

بانک ها  . معني اول با بحث ما متناسب استباشد، كه  به معني پايين آوردن و فرو فرستان مي« نزل»تنزيل در لغت از ريشه           

يكي از عمليات كوتاه . شود دهند و در هر مورد روش هاي خاصي به كار گرفته مي عمليات متفاوتي را در كوتاه مدت و بلند مدت انجام مي

اد تجاري توسط بانک ها براساس البته تنزيل اسن. ]8[مدت بانكي در ارائه تسهيالت، تنزيل است كه عبارتست از خريد نقدي طلب مدت دار

 .توانند در صورت نياز، اين اسناد تنزيل شده را مجدداً نزد بانک مركزي تنزيل نمايند گيرد و بانک ها نيز مي نرخ مشخصي صورت مي

ه سررسيد آن فرا تواند نسبت به سند تجاري انجام داده و بي آنك رسد تنزيل سند تجاري نوعي عمل حقوقي باشد كه دارنده مي به نظر مي 

در دارنده با ظهرنويسي مسئوليت خويش را .الزمه تنزيل سند تجاري ظهرنويسي آن توسط دارنده مي باشد. رسد، اقدام به وصول آن نمايد

. صورت عدم وصول وجه در موعد، تسجيل مي نمايد بعالوه بدهي مندرج در سند تجاري مورد تنزيل بايد حقيقي و واجد منشا تجاري باشد

البته قانون پولي و بانكي كشور . اي حمايت به عمل نيامده است ما، از تأسيس حقوقي تنزيل اسناد تجاري به نحو شايسته  در قوانين موضوعه

ليكن در اين خصوص نويسندگان حقوق تجارت غالباً سكوت اختيار نموده اند، با اين . در باب اين تأسيس، اشاراتي نموده است 1351مصوب 

. ي برخي حقوقدانان و رويه عملي بانک ها، حق دارنده جهت تنزيل سند تجاري را مورد پذيرش قرار داده است ز جامعه و نظريهحال نيا

 .باشد بعالوه نظريات برخي فقهاي بزرگ در خصوص شناسايي و ضرورت اين حق مهم، نشانگر اهميت بحث تنزيل اسناد تجاري مي

 حق توثيق اسناد تجاري -5-6           
توان اين گونه تعريف نمود كه ظهرنويس در ظهر سند تجاري در كنار امضاي خود با نوشتن عبارت يا  توثيق اسناد تجاري را مي         

بدين ترتيب كه . دهد ، طلب خود در سند را وثيقه پرداخت ديون خويش قرار مي«بابت وثيقه»، «براي گرو»، «بابت تضمين»عباراتي مانند 

بايد توجه داشت كه در . را در سر وعده به طلبكار نپردازد، وي حق وصول طلب را از محل سند داشته باشداگر ظهرنويس بدهي خود 

همچنانكه در مورد رهن ساير اموال نيز وضعيت به همين نحو . شود ظهرنويسي به عنوان وثيقه، مالكيت از ظهرنويس به طلبكار منتقل نمي

باشد، جز اينكه  جهت وثيقه ظهرنويسي شده، از تمامي حقوق ناشي از ظهرنويسي برخوردار ميالبته شخصي كه سند تجاري به نفع او . است

گيرد، صرفاً عنوان ظهرنويسي براي وكالت را  تواند سند را جهت انتقال، ظهرنويسي نمايد و عمل ظهرنويسي كه از سوي او انجام مي نمي

 .]3[خواهد داشت

مال مرهون »: دارد باشد كه مقرر مي مي 444ي در حقوق ايران ناشي از حكم قانون مدني در ماده مشكل موجود در زمينه توثيق اسناد تجار 

اي اشكاالت از جانب فقها بر رهن  ، بعالوه به واسطه عيني بودن عقد رهن نيز پاره«بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است

آيد كه قول مشهور بر بطالن رهن دين بوده و عمده دليل ايشان  ه نظر فقها، بر مياز تفحص در كتب فقهي و مالحظ   .دين وارد شده است

 .]10[ باشد بر اين امر شرطيت قبض در عقد رهن و عدم امكان قبض دين مي

شرطيت  آيد كه قول مشهور بر بطالن رهن دين بوده و عمده دليل ايشان بر اين امر از تفحص در كتب فقهي و مالحظه نظر فقها، بر مي   

به دليل عدم پيش بيني توثيق اسناد تجاري در مقررات ايران، نظريات ارائه شده توسط  .باشد قبض در عقد رهن و عدم امكان قبض دين مي
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رد باشد و اكثريت ايشان توثيق اين اسناد را با توجه به مقررات قانون مدني و در قالب عقد رهن مو حقوقدانان در اين زمينه بعضاً متفاوت مي

تجزيه و تحليل قرار داده و با استناد به اينكه مورد رهن بايد عين معين و قابل قبض باشد،  به دليل عدم حصول اين شرط در خصوص اسناد 

 .]3[ ]13[و اقليت ايشان نيز معتقد به جواز توثيق اسناد تجاري مي باشند  ]12[ ]11[دارند تجاري، توثيق اين اسناد را باطل اعالم مي

باشد، ليكن در واقعيت امر توثيق اين نوع اسناد مورد  ند توثيق اسناد تجاري در عرصه معامالت عظيم بازرگاني نياز مبرم تجار ميهر چ

به ترتيب توثيق سهام نزد شركت براي تعهد . ت.ق.ا.ل 114و  64همانطوركه مقنن در مواد . شناسايي و پذيرش مقنن قرار نگرفته است

توانست چنين صراحتي را به خرج  براي مديران را پيش بيني نموده است، در مورد توثيق اسناد تجاري نيز مي  وثيقه پذيره نويسان و سهام

به عبارت ديگر در حال حاضر، جهت توثيق اين اسناد در نظام حقوقي ايران . دهد و حال آن كه در اين خصوص هيچ تصريحي وجود ندارد

به دليل نقص قانون است كه در عمل، بانک ها وثيقه . از جمله ضعف هاي موجود در اين نظام است مجوز قانوني الزم وجود ندارد و اين

نمي پذيرند و با فرار از  مقررات امري در خصوص عين معين بودن مورد رهن و لزوم قبض، به « وثيقه»گذاشتن سند تجاري را با قيد شرط 

بدون )گيرد  سند تجاري جهت انتقال ظهرنويسي شده و در اختيار بانک قرار ميبدين گونه كه در عمل، . هدف نهايي خويش دست يابند

اي مراتب وثيقه بودن سند و  البته در سند جداگانه. گردد بدين ترتيب بانک مالک سند مي(. اينكه قيدي از ظهرنويسي به عنوان وثيقه شود

شي از اسناد تجاري مورد وثيقه، بدواً طلب خود را برداشت نموده و شود كه بانک پس از وصول وجوه نا گردد و مقرر مي شرايط آن قيد مي

 .]14[الباقي را به حساب مشتري واريز نمايد

تواند  هر چند اين راه حل تا حدودي مي. دانست. م.ق 10اي مي توان آن را از جمله مصاديق ماده  در شناسايي ماهيت چنين قرارداد جداگانه

ظهرنويسي . ليكن هيچ انطباقي با قصد و رضاي طرفين نداشته و با توثيق اسناد تجاري نيز مطابقت ندارد تأمين كننده نقص موجود باشد،

گردد و بانک مالک جديد آن تلقي و از كليه حقوق ناشي از سند از جمله انتقال آن متمتع  ساده سند تجاري موجب تغيير مالک سند مي

به  .توثيق اسناد تجاري نبوده و همانند نظريات ارائه شده مشكالت عملي خاص خود را دارداين رويه موجود به هيچ وجه مبين . خواهد بود

باشد تا اشخاص  همين دليل، جهت رفع نواقص موجود و توجه به نياز اشخاص، وضع مقررات مخصوص توثيق اسناد تجاري امري ضروري مي

اسناد . ت انتقال اسناد تجاري يكي از خصوصيات بارز اين نوع اسناد استقابلي. هاي قانوني نشوند جهت رسيدن به هدف خود متوسل به حيله

 تجاري براي اينكه بتوانند مقبوليت بيشتري به عنوان جانشين اسكناس يابند، بايد ويژگيهاي مثبت آن را حفظ و نقايص آن را تقليل نمايند

اين انتقال مي تواند به دو شيوه . ز حق انتقال سند، برخوردار استدارنده سند تجاري ا. باشد كه قابليت انتقال از جمله اين خصوصيات مي

در انتقال تجاري سند تجاري، سند مطابق مقررات قانون تجارت انتقال يافته و آثار آن متفاوت از طريق  .تجاري و غيرتجاري واقع گردد

رسد حكم مقرر در  به نظر مي. «آيد ه ظهرنويسي به عمل ميانتقال برات به وسيل»: مقرر مي دارد . م.ق 245ماده . انتقال مدني خواهد بود

هر چند انتقال سندي كه به نحو غير حامل تنظيم . باشد اين ماده در برخي جهات، عملي نبوده و ظهرنويسي تنها راه انتقال برات نمي

ه باشد به صرف قبض و اقباض ممكن گيرد، اما انتقال سند تجاري كه در وجه حامل تنظيم شد گرديده، از طريق ظهرنويسي صورت مي

با اين حال در عرصه حقوق تجارت به ويژه اسناد تجاري، ظهرنويسي ابرازي . آنكه نيازي به استفاده از عمل ظهرنويسي باشد خواهد بود، بي

  .]3[ک روش انتقال برات استرود و بنا به تعبير يكي از اساتيد حقوق تجارت، ظهرنويسي همانند صدور، ي رايج براي انتقال سند به شمار مي

با انتقال سند و امضاي آن وي ديگر دارنده . باشد دارنده از مسئوليت تضامني مسئولين سند تجاري برخوردار مي. ت.ق 243مستنداً به ماده 

ن را رعايت ننمايد و در البته چنانچه ناقل بر خالف قواعد ظهرنويسي عمل نموده و يا شرايط ويژه آ. پيوندد نبوده و به جرگه مسئولين مي

چنانچه سندي كه . عين حال اقدام به انتقال سند كند، اين نوع انتقال، غير تجاري بوده و ماهيتي جز انتقال طلب مدني نخواهد داشت

جاري ظهرنويسي آن ممنوع شده،  مورد ظهرنويسي قرار گيرد، اين ظهرنويسي مشمول مقررات قانون تجارت نمي باشد، بلكه انتقال غيرت

 .]5[نمايد بوده و از مقررات قانون مدني در مورد انتقال طلب پيروي مي

 

 حقوق اختصاصی دارنده سند تجاري -6

بررسي گرديد، با  «حقوق مشترك دارنده اسناد تجاري»مقنن در كنار پيش بيني پاره اي حقوق براي دارنده كه تحت عنوان              

ز اسناد تجاري است، گامي مؤثر در راستاي حمايت بيشتر از دارندگان اسناد تجاري شناسايي برخي حقوق كه ويژه دارنده نوع خاصي ا

 .برداشته است

 حقوق دارنده برات تا سررسيد - -6
پس از صدور و . برات سندي است كه به موجب آن براتكش به براتگير دستور مي دهد كه وجه برات را به دارنده آن بپردازد             

در عين حال كه . لف است برات را به قبولي براتگير برساند، ليكن ممكن است براتگير برات را قبول ننمايدتسليم برات به دارنده، وي مك

براتگير مي تواند به اختيار خود از قبولي برات خودداري نمايد، برخي موارد خاص شامل قبولي مشروط، فوت محال عليه و يا ورشكستگي 
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نكول برات توسط براتگير و اعتراض نكول كه توسط دارنده بايد انجام گيرد، دارنده جهت نيل به  پس از. وي نيز مي تواند مصداق نكول باشد

 . مواجه است. ت.ق 234حق خود با مزاياي مندرج در ماده 

 حق تقاضاي ضامن توسط دارنده برات نکول شده - - -6
حتي عليرغم بدهكار بودن براتگير . در قبولي برات نداردبا صدور برات و ارائه آن توسط دارنده به براتگير جهت قبولي، وي الزامي               

با نكول برات، اعتبار اين سند تجاري خدشه دار گرديده و حقوق دارنده آن نيز . به براتكش، وي تكليفي در قبولي برات نخواهد داشت

پس از اعتراض نكول، ظهرنويس ها و »: ادهمطابق اين م. از دارنده حمايت نموده است. ت.ق 234لذا مقنن با وضع ماده . متزلزل مي گردد

اين قسمت از ماده به دارنده برات حق مي دهد . «...برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند 

مراجعه و ( ظهرنويسي شده باشد چنانچه برات)كه با نكول برات و پس از واخواست آن، قبل از سررسيد، به برات دهنده يا ظهرنويس ها 

در معرفي ضامن توسط برات دهنده و يا ظهرنويسان، اعتبار وي مهم مي باشد و البته رضايت دارنده . جهت پرداخت وجه برات ضامن بخواهد

ضامن و يا ضامن چنانچه برات دهنده يا ظهرنويس عليرغم درخواست دارنده از دادن . نيز به ضمانت ضامني كه معرفي مي شود، الزم است

  .]6[مورد قبول دارنده برات خودداري نمايند، دين مؤجل به دين حال تبديل مي شود

 حق تقاضاي فوري وجه برات نکول شده -2- -6
براي حمايت از حقوق دارنده، حق تقاضاي فوري وجه برات نكول شده مي . ت.ق 234يكي ديگر از راهكارهاي مصرح در ماده              

فوراً ( اگر باشد)يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي ... »: ه مزبور در ادامه مقرر مي داردهمچنانكه ماد. باشد

البته چنانچه اين راهكار را در كنار راهكار حق تقاضاي ضامن توسط دارنده برات نكول شده قرار دهيم، به اين نتيجه مي . «تأديه نمايند

بدين . ي فوري وجه برات نكول شده، مطلق نيست؛ بلكه قانون گذار با حق تقاضاي ضامن اين اطالق را از بين برده استرسيم كه حق تقاضا

. معني كه مسئولين پرداخت وجه برات نكول شده جهت رهايي از پرداخت فوري وجه برات، راه گريزي دارند و آن معرفي ضامن مي باشد

 .]15[مايند، دارنده حق تعقيب فوري مسئولين را نداشته و بايد تا سر وعده صبر نمايدهرگاه مسئولين ضامن معتبري معرفي ن

 حقوق دارنده برات قبول شده در صورت عدم تادیه برات هاي قبول شده دیگر همان محال عليه -3- -6

عدم تأديه شود دارنده براتي  اگر بر عليه كسي كه براتي را قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض»: ت.ق 238مطابق ماده              

نيز كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن 

توسط  همانطوركه مالحظه مي شود، ماده مذكور آثار عدم تأديه وجه برات. «ضامن بدهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين كند

براتگير را در صورتي كه برات قبول شده ديگري از وي در يد دارنده باشد، بدين نحوه مقرر نموده كه دارنده حق مطالبه ضامن و يا 

درخواست تضمين پرداخت وجه را داراست و قبل از حلول سررسيد برات، دارنده مي تواند براي اطمينان از تأديه وجه سند، از براتگير 

 .اين ماده فاقد ضمانت اجراي الزم مي باشد، ]3[عليرغم اين تفاسير، همچنانكه برخي حقوقدانان نيز اشاره نموده اند. دتضمين بخواه

 حقوق دارنده برات و سفته در سررسيد -6-2
برات در صورتي كه دارنده برات در سررسيد معين براي گرفتن وجه برات به براتگير مراجعه نمايد و براتگير از پرداخت وجه             

خودداري نمايد، دارنده به دليل عدم وصول وجه سند، مي تواند اعتراض نمايد و پس از واخواست عدم تأديه، براي گرفتن وجه سند مي 

. تواند بر عهده صادر كننده و يا هريک از ظهرنويس ها براتي صادر نموده و با تنزيل آن، طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه وصول نمايد

 .]3[راتي، برات رجوعي نام دارد كه به معني برات مجدد يا برات متقابل استچنين ب

برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و »: مقرر مي دارد. ت.ق 238در همين رابطه ماده 

با عنايت به اين ماده، براي صدور برات . «ويس ها صادر مي كندمخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرن

صادركننده برات رجوعي همان دارنده برات اصلي . رجوعي بايد در بدو امر برات اصلي وجود داشته و به دليل عدم تأديه واخواست شده باشد

ر عهده يكي از ظهرنويس ها يا صادركننده برات مي باشد كه جهت دريافت وجه برات اصلي و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ ب

بايد توجه داشت كه براساس ماده فوق الذكر، صدور برات رجوعي بر عهده براتگير برات اصلي و حتي . اصلي، برات رجوعي صادر مي كند

در مورد ( فصل اول اين باب از مبحث چهارم الي آخر)تمام مقررات راجع به بروات تجاري »: ت.ق 303مطابق ماده . ضامن پذيرفته نيست

بر همين اساس . بدين ترتيب مقررات راجع به برات رجوعي را مي توان عيناً در مورد سفته جاري دانست. «فته طلب نيز الزم الرعايه است

ند برات رجوعي بر در مورد سفته نيز در صورت عدم پرداخت و اعتراض عدم تأديه، مي توان اقدام به صدور سفته رجوعي نموده و آن را همان

 .عهده صادر كننده يا هر يک از ظهرنويس ها صادركرد
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 حق دارنده چک در وصول وجه به وسيله اجرائيه ثبتی -6-3             

با اصالحات بعدي، براي دارنده چک بالمحل اين امكان را فراهم نموده كه عالوه بر حق  16/4/1355قانون صدور چک مصوب             

اين راهكار، دارنده را . ت اسناد و امالك كشور و بدون نياز به مراجعه به دادگاه مفاد چک را به اجرا گذاردشكايت كيفري، از طريق سازمان ثب

اين راهكار، . از طرح دعواي حقوقي و طي مراحل متعدد دادرسي تا نيل به حكم قطعي و سپس درخواست صدور اجرائيه، رها مي سازد

 . متعدد دادرسي تا نيل به حكم قطعي و سپس درخواست صدور اجرائيه، رها مي سازددارنده را از طرح دعواي حقوقي و طي مراحل 

عالوه بر سند رسمي مقنن براي بعضي اسناد عادي، عليرغم عادي بودن صدور اجرائيه را بدون احتياج حكمي از دادگاه، ممكن دانسته است 

. با صدور اجرائيه دارنده صرفاً قادر به مطالبه وجه چک مي باشد .(قانون صدور چک 2مستفاد از ماده )كه چک از جمله اين اسناد است 

پس با اين وصف دارنده از . دارنده چک مي تواند وجه چک يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. چ.ص.ق 2همچنانكه  مطابق ماده 

بر مراجعه به اداره ثبت جهت درخواست صدور اجرائيه،  عالوه. حق مطالبه هرگونه خسارت از جمله خسارت تأخير تأديه ممنوع مي باشد

چنانچه دارنده چک اقدام به وصول وجه همزمان از دو . داراست( در صورت وجود شرايط الزم)دارنده طريق اقامه دعوي حقوقي يا كيفري را 

چنانچه دارنده . وضعيت متفاوت خواهد بود مرجع ثبت و دادگاه نمايد، بسته به اينكه در محكمه دعواي حقوقي يا كيفري طرح كرده باشد،

عالوه بر درخواست اجرا از طريق ثبت، از طريق طرح دعواي حقوقي نيز نسبت به وصول چک اقدام نمايد،اين اقدامات موازي، فاقد وجاهت 

 . قانوني مي باشد

 

 حق اقامه دعواي کيفري توسط دارنده چک -6-4           
اين سند تجاري عالوه بر جنبه حقوقي از نظر كيفري نيز مورد حمايت مقنن قرار گرفته با رعايت شرايط مقرر در قانون صدو چک،           

چک بالمحل در صورت وجود شرايطي داراي جنبه كيفري گرديده و دارنده قادر خواهد بود كه صادركننده آن را مورد تعقيب كيفري . است

  :اعمال اين حق منوط به وجود شرايط ذيل است. و مجازات قرار دهد

چكي را به همين سررسيد  1/5/30به عبارت ديگر نبايد وعده دار باشد، مثالً صادركننده در مورخه . چک بايد به روز صادر شده باشد -1

صادر و تسليم دارنده نموده باشد، چنانچه دارنده در مراجعه به بانک با عدم وصول چک مواجه گردد، در صورت وجود شرايط ديگر حق اقامه 

در خصوص تاريخ صدور چک، بايد گفت ظاهر بر اين است كه تاريخ مندرج در متن چک . فري عليه صادركننده را خواهد داشتدعواي كي

مگر اينكه مرجع قضايي احراز نمايد كه تاريخ مندرج در چک، مؤخر بر تاريخ صدور چک بوده . همان تاريخ صدور چک محسوب مي شود

 .ده دار محسوب شده و دارنده حق تعقيب كيفري را از دست خواهد داددر صورت اثبات چنين امري چک وع. است

در موارد زير صادركننده چک »: مقرر مي دارد. چ.ص.ق 13در اين مورد ماده : چک به صورت تضميني و سفيد امضاء و مشروط نباشد-2

هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط  _ب .در صورتي كه ثابت شود چک سفيدامضاء داده شده است _الف: قابل تعقيب كيفري نيست

هرگاه بدون  _د .چنانچه در متن چک قيد شده باشد كه چک بابت تضمين انجام معامله و تعهدي است _ج  .به تحقق شرطي شده باشد

 .«...قيد در متن چک ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است 

تنها شخصي مي تواند عليه صادركننده چک بالمحل، اقدام به طرح شكايت نمايد كه گواهي عدم پرداخت صادركننده از سوي بانک به  -3

 .نام وي باشد

دارنده چک بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور چک، وجه آن را از بانک مطالبه نموده و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم -4

جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چک »: اشعار مي دارد. چ.ص.ق 11همچنانكه ماده . خت، اقدام به طرح شكايت نمايدپردا

قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از 

در صورت عدم رعايت مواعد شش ماهه مقرر، . « ...داخت شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشتتاريخ صدور گواهي عدم پر

 . حق تعقيب كيفري دارنده چک ساقط شده و وي تنها مي تواند از طريق اقامه دعواي حقوقي اقدام به وصول وجه نمايد

به بعد  51مستنداً به مواد )اه محل وقوع جرم صالح مي باشد در خصوص مرجع صالح رسيدگي كننده به شكايت دارنده، دادگ -5 

در محل وقوع بانک محال عليه رخ مي دهد و با توجه به سهولت ( عدم پرداخت وجه چک)با توجه به اينكه نتيجه مجرمانه .(. ك.د.آ.ق

ک پرداخت نشدني، دادگاه محل وقوع تشخيص محل وقوع بانک مزبور، مطابق رويه معمول، دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم صدور چ

ليكن درخصوص چک هايي كه متصل به سيستم سراسري مي باشند از قبيل (. 316، 1384ميرمحمد صادقي، )بانک محال عليه مي باشد 

بق رأي زيرا مطا. سيبا و سپهر، دادگاهي صالح به رسيدگي مي باشد كه در بانک مستقر در حوزه آن گواهي عدم پرداخت صادر شده باشد

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانک ها، به دارنده چک »: هيأت عمومي ديوان عالي كشور 21/4/1383مورخ  663وحدت رويه شماره 

بنابراين در صورت مراجعه دارنده چک در . اختيار داده شده است كه عالوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد
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رر به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانک مرجوع اليه، بزه صدور چک بالمحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم صالح به مهلت مق

 . ]4[«...رسيدگي خواهد بود 

گواهي با عنايت به رأي وحدت رويه مزبور، در اين نوع چک ها دارنده مي تواند شكايت خود را به دادسراي حوزه اي كه بانک صادركننده 

عدم پرداخت در آنجا مستقر است، تقديم نمايد و بدين ترتيب با رعايت شرايط پيش گفته، نسبت به تعقيب كيفري و نهايتاً مجازات 

دارنده اي كه اقدام به طرح شكايت عليه صادركننده چک بالمحل نموده است، مي تواند عالوه بر . صادركننده چک بالمحل اقدام خواهد شد

اين راهكار عالوه بر اجتناب از طرح دعواي حقوقي مجزا، . يب و مجازات وي، نسبت به مطالبه وجه چک نيز اقدام نمايددرخواست تعق

البته . عالوه بر حق وصول وجه، دارنده حق مطالبه خسارت و ضرر و زيان را نيز داراست. موجبات احقاق حقوق دارنده را فراهم مي نمايد

تقديم دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات متعلقه توسط شاكي خصوصي بايد تا نخستين جلسه دادرسي بايد توجه داشت كه تنظيم و 

در صورتي كه تا اولين جلسه دادرسي، دادخواستي در اين خصوص تقديم نگردد، عليرغم شكايت كيفري، دادگاه در باب . صورت گيرد

 .]16[به پرداخت وجه فارغ از رسيدگي بوده و تكليفي نخواهد داشترسيدگي و صدور حكم در مورد مبلغ چک و محكوميت صادركننده 

دارنده چک مي تواند محكوميت »: مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام. چ.ص.ق 2به ماده  10/3/1346مطابق تبصره الحاقي مورخ 

در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف 

در صورتي كه دارنده چک جبران خسارت و . متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد

بر مبناي اين . «ايدهزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نم

كليه خسارات و هزينه هاي »منظور از عبارت » : 21/3/1344تبصره الحاقي مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 

مجمع تشخيص مصلحت  10/3/1346قانون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب  2مذكور در تبصره الحاقي به ماده « ...وارد شده 

رات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن كه توسط بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم شده و نظام، خسا

 . «هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است
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 نتيجه گيري -7

دارنده چک تعريف گرديده . چ.ص.ق 2چک در ماده در نصوص قانوني تعريفي از دارنده سند تجاري ديده نمي شود و صرفاً در خصوص 

به نظر مي رسد بهتر بود مقنن قبل از بيان حقوق . اين تعريف نمي تواند مبين مفهوم دارنده سند تجاري به معناي دقيق كلمه باشد. است

وق مقرر، اين است كه مشمول عنوان دارنده سند تجاري به ارائه تعريفي از دارنده مي پرداخت؛ چه از جمله شرايط بهره مندي شخص از حق

 .دارنده قرار گيرد

نحو تخصصي به موضوع دگاه هاي تجاري وجود دارند كه به در بسياري از كشورها، براي رسيدگي به دعاوي تجاري، دابا توجه به اينكه، 

با حقوق دارنده، پيش بيني دادگاه  به نظر مي رسد به دليل اهميت خاص اسناد تجاري و حساسيت مسائل مرتبط لذا .رسيدگي مي نمايند

ليكن در حقوق ايران چنين دادگاه هايي وجود نداشته و رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد تجاري در . هاي تجاري امري مفيد مي باشد

ن گونه دعاوي اين در حالي است كه درصد عظيمي از دعاوي مطروحه در دادگاه ها، اختصاص به اي. صالحيت دادگاه هاي عمومي مي باشد

بلكه بهتر است به خاطر تخصصي بودن موضوعات راجع به . دارد و اين حقيقت را نمي توان كتمان نموده و از كنار آن به سادگي گذشت

جا دارد اين امر . هرچند فعالً در عمل شاهد چنين امري نمي باشيم. اسناد تجاري، در حقوق ايران نيز دادگاه هاي تجاري تأسيس شوند

 . البته تا تأسيس چنين دادگاه هايي مي توان شعبي از دادگاه ها را مأمور رسيدگي به دعاوي تجاري نمود. توجه مقنن قرار گيرد مورد

در حالي كه نياز . تنزيل سند تجاري به عنوان يكي از حقوق اساسي دارنده مورد شناسايي و توجه مقنن ايراني قرار نگرفته استبايد گفت 

بهتر . اين موضوع از ديدگاه اكثر علماي حقوق نيز مسكوت مانده است. بازرگانان لزوم شناسايي چنين حقي را مي طلبددنياي تجارت و 

است در حقوق ايران خأل موجود در اين حيطه هر چه سريع تر با وضع مقررات ويژه و توجه جدي علماي حقوق جبران گردد؛ چه نمي توان 

مقنن در خصوص توثيق اسناد تجاري به عنوان يكي از حقوق مهم دارنده سكوت  . كار نموده و رد كرداين حق مهم و اساسي دارنده را ان

اقدام ايشان به هيچ وجه با . اختيار نموده است، در حالي كه در رويه ي عملي بانک ها و در ميان تجار شاهد رواج چنين نهادي مي باشيم

نن از يک سو و از سوي ديگر رويه ابتكاري بانک ها و تجار كه نمي توان نام توثيق سند سكوت مق. واقعيت توثيق سند تجاري تطابق ندارد

از آنجا كه با توجه به نياز تجار و رويه . تجاري را بر آن نهاد، وضعيت نظام حقوقي ايران را در اين خصوص بسيار آشفته و مبهم نموده است

ن نمود، لذا الزم است مقنن ايراني ضمن تأسي از حقوق انگليس و با لحاظ شرايط و بانک ها نمي توان حقيقت توثيق اسناد تجاري را كتما

 .اوضاع و احوال موجود، با وضع قوانين جديد، بطور كامل به بررسي اين حق دارنده و شقوق مختلف آن بپردازد

ابل مطالبه توسط دارنده صرفاً شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات ق 1344/ 21/3مطابق ماده واحده مصوب با عنايت به اينكه 

به نظر مي رسد در وضع اين ماده واحده به پيشينه و سوابق قانون توجهي  ،خسارت تأخير تأديه، هزينه دادرسي و حق الوكاله مي باشد

مربوط به دادرسي بوده و هزينه دادرسي، حق الوكاله و هزينه هاي ديگر كه  به طور مستقيم . م.د.آ.ق 513مطابق ماده كه زيرا  .نشده است

اين ماده  با دقت نظر . براي اثبات دعوا يا دفاع الزم باشد، نيز مي تواند مصداق خسارات دادرسي قرار گرفته و مورد مطالبه واقع شود

ذكور، مقنن لذا بهتر اين بود كه در وضع ماده واحده م. بيشتري به قضيه نگريسته و از متضرر واقع گرديدن شخصي جلوگيري نموده است

الزم به ذكر است كه نظام حقوقي ايران در عين اينكه داراي . را نيز در نظر مي گرفت. م.د.آ.ق 513در احصاء خسارات قابل مطالبه، ماده 

 اميد است در كنار. نقاط ضعف و خألهايي در مورد حقوق دارنده اسناد تجاري و مسائل مرتبط با آن است، داراي نقاط قوت نيز مي باشد

توجه به شرايط و اوضاع و احوال موجود، با وضع قوانين جديد، در راستاي رفع نواقص موجود و حمايت هر چه بيشتر از دارنده سند تجاري 

 گام برداشت
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