چک در قلمرو حقوق تجارت
بینالملل
دکتر بهروز اخالقی

مقدمه
 .1چک مثل سایر اسناد تجاری ،بوویه
برات ،در قل مرو ت جارت بینالمل لی من شأ
بووروت ترارتووات ه یوو
صادرکنن

ای اسوو  .وقتووی

ایرا نی ،چ کی در و جه یک تب ره

خارجی ه ه

با نک ایرا نی صادر میک ن

و

یا برهکس ،تب ره خارجی چ کی در و جه یک
ایرا نی ه ه

با نک خارجی ام ضاء مینما ی

و یا چک تو سط تب ره خارجی در و جه تب ره
دی گر خارجی صادر می شود و لی پیو ن ی با
و مثل اینکه به نفع یک

ایران دارد

ایرا نی ظهرنوی سی

ش

و

یا ات ی کی ات

ظهرنوی سان ایرا نی تمانتی بهه مل آ م
باش

و هر یک ات موارد یاد ش

موردی

برای

بروت ت رارض در

میتوان
قوانین و

محاکم باش .
الب ته ا مروت

قوانین و م قررات ارتی

حاکم بر هر ک شوری م ح ودیتهای انت قال
ارت را مو جب ش

و تو سره م رامالت بانکی
چك در قلمرو...
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و پی ایش روشهای مختلف پرداخ  ،ات قبیل
وه
وک بو
وش چو
وانکی ،ات نقو
وات ارتی بو
حوالجو
ه نوان و سیله پردا خ

ن ق ی ،در قل مرو

ت جارت بینالمل لی کا سته ا س ؛ 1و لی در
هوض ،چکهای مسافرتی
در ارت باط

2

برای تسهیل مسافرت
شرب و

با بانک های مخت لف و

نمای ن گیهای آن ها ،کاربردی و سیع یاف ته
و ا نواع و اق سام آن

به ه نوان و سیله

مؤثری در پرداختها درآم

اس .

بر خی ات مؤل فان ح قوق ت جارت ،چک های
مسووافرتی را ات مدووادیه چکهووای هووادی
ً آن ها را در
دان سته و ماهی تا

هرض

هم

قرار داد ان  3.دیوان هالی کشور فرانسه
ا ین تحل یل را نپذیرف ته و آن را

ً
ب وا

نوهی ا سکناس ا هالم کرد  ،و در ت دمیمات
سالهای اخ یر خود چ نین ن ظر داد
اینگو نه چک ها ا سکناس با نک
بل که « سن

ط لب

به رؤ ی

یا

اس

که

هم نی س ،
به و ه

1. Hamel, Banques et operations de banques, Paris, 1933-1943, I, No. 691.
2. Traveller's cheques.
 .3رک .به دکتر بهروت اخالقی :حقوق تجارت ( - )3اسوناد
ح قوق و ه لوم
ت جاری [ جزو در سی دور لی سانس دان شک
سیاسی دانشگا تهران ،سال تحدویلی  ،]7381 -86ص  512بوه
بر .
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

م تی اس

کوتا

که مبین تره

طرف بانک صادرکنن
هر چن

اس ».

ات

پرداخ

4

در قلمرو بینالمللی ،غلبه با

گردش چک های م سافرتی ا س  ،و لی ا ین ب ان
مر نی نی س

که چک های هادی و بانکی در

ا نواع و اق سام آن ،را جی ن ا شته با ش

و

موجب بروت ترارتاتی نشود.
 .2قانون تجارت کشور ما در فدل چوک،
طی ماد

 373به اصول اشوتراک مقوررات و

و ح ت اح کام برات و سفته ،در ارت باط با
قواه

ت رارض قوانین ،تدریحی ن ارن  .پس

مم کن ا س

چ نین نتی جه گر ف

که مب حث

سیزدهم ات ف دل راجع به برات ناظر بر «
قوانین خارجی» که در مورد سفته هم جاری
 ،در خ دوص چک قابل ی

اس

هر چ ن

چک -چنان که

اه مال ن ارد.

میدا نیم -و جو

اف تراق چ ن ی با برات و سفته دارد ،با
این وجود ،وجو
نی س

افتراق موجود به کیفیتی

که چک ،ات هر ح یث و ات ج ه

قواه

م شمول

ومقررات خاص ترارض قوانین گردد.

قانون گذار در مب حث سیزدهم ات مبا حث
مر بوط به برات ،قوا ه

ت رارض قوانین را

4. Cass. Crim., 29 Mars 1955. Cass. Crim., 20 Jan. 1960, Gaz. Pal. 1960 276.

چك در قلمرو...
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درخ دوص ح قوق و « تر ه ات برا تی» 5ا هالم
داشته اس

و تره ات

براتی ،به نحوی كه

 »cambiaire«. Les obligations cambiaires .5ات ریشوه تتوین « »cambiumدر
کشورهای غربی اس و اصطالح « »cambium manualeبه موردی اطوالق
می ش که یک ن فر خارجی وق تی وارد ک شوری می ش  ،پول
ک شور خود را با پول را یج آن ک شور هوض می ن مود .ا ین
ا صطالح ب یانگر نوهی ه مل ت ب یل پول و صرافی بح ساب می
آی .
« »cumbium trajectiumهبارت ات قوراردادی بوود کوه بوهموجب آن
طر فی متر ه می گرد ی تا برای طرف دی گر مبل غی پول در
فراهم کن .
محلی غیر ات محل وه
کلمه « »cambialeو یوا « »lettra di cambioیرنوی بورات ،در حقووق
ایتال یا م شته ات ه مین ری شه تتی نی ا س و ا طالق ه نوان
«کمبیا له» به برات در ک شورهای هر بی یادآور ه مین ری شه
اس .
« »droit cambiaireدر حقوق فرلی فرانسه ،با اسوتفاد ات ایون
ریشه تتینی شکل گرفته اس و حقوق « کامبیر» در فرانسه،
اوصاف و ویهگیها ،اصول ،آثار و احکامی اس
دربرگیرن
که براسناد تجاری به مرنی خواص ( )les effets de commerceحکومو
دارد.
در ح قوق ت جارت اک ثر ک شورها با تو جه به قابل ی مباد له
و نقل و انتقال اینگونه اسناد ( )negotiabiliteو اصل اسوتقالل
امضوواها ( )le principe de l'independancedes signaturesو اصوول غیرقابوول
استناد بودن ایرادات (  )le principe de l'innopposabilite des exceptionیرنی
وصف تجری ی آنها ( ،)le caractere abstraitات حقووق حواکم بوراین
اسناد ،به حقوق کامبیر ( )droit combiaireتربیر می کنن  .این
مف هوم را در ح قوق ا یران ،بر خی به «ح قوق مباد له ای» و
برخی دیگر نیز به همین هبارت نام برد ان .
(دک تر ابوالح سن صادقیان :مطال به تطبی قی را جع به برات
و محل آن ،چاپ حی ری ،7331 ،فدول نهوم ،ص  38بوه برو .
دک تر مح م جر فر جر فری لن گرودی :دا یر الم رارف ح قوق
م نی و تجارت ،ج/7ص  436 ،374و .)7111
به ن ظر می ر س ا طالق ه نوان «ح قوق برا تی» بی شتر با
او صاف و ویهگی های ا سناد مذکور انط باق دا شته با ش ؛ ات
ه مین رو ،بر خی ات ا ساتی ح قوق ت جوارت ک شور ما تر ه
ناشووی ات بوورات را ترهوو براتووی « »obligation combiaireیووا
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

م طرح میبا ش  ،ا هم ات تر ه ات نا شی ات
برات و سایر ا سناد ت جاری به مر نی خاص
یر نی سفته و چک ا س  .پس قوا ه

ت رارض

قوانین راجع به ح قوق و تر ه ات برا تی تا
آنجاکه مغایرتی با طبیر

حقوق و تره ات

نا شی ات سفته و چک ن ا شته با ش  ،ن سب
بووه آنهووا نیووز قابلیوو
قانونگذار در ماد

اهمووال دارد.

 314در فدول راجعبوه

سفته به شمول و ت سری ا ین قوا ه  ،ن سب
به مورد سفته ،تدریح برمل آورد

ولی در

ً ات
 373در فدل راجعبوه چوک ظواهرا

ماد

ورتی

این مرنی غفل
ب یهی ا س

اس .

آن د سته ات قوا ه

ت رارض

قوانین در مورد برات که ناظر بر قانون
قا بل اه مال بر ق بولی برات ا س
چک م ثل
قوا ه

سفته

مورد

در خ دوص

ن ارد؛ و لی دی گر

حل ت رارض قوانین ناظر بر شرایط

شکلی و ماهوی چک م ثل اهل ی

ان

ام ضا کن ن

(رک .به :دکتر مندور صقری ،حقووق

« »engagementخوان
تجارت).
اطالق حقوق براتی ( »droit cambiaireیا تره ات براتی ( engagements
 )combiairesفقط به حقوق و تره ات ناشی ات «بورات» اختدواص
ن ارد ،بل که ح قوق و تر ه ات نا شی ات ا سناد ت جاری به
مر نی و مف هوم خاص را در بر می گ یرد و برات به ه نوان
فردی ات افراد اسناد مذکور منظور نظر اس .

چك در قلمرو...
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و ظهرنوی سان ،ق د

و ر تا ،آثارتر ه ات

ناشی ات چک ،تمان  ،محل چک ،پرداخ

وجه

چک ،ارا ئه ج ه

پردا خ  ،ح قوق و و ظایف

چک ج ه

به متر ه ان و

دار ن

مراج ره

ه ن اللزوم طرح د هوی و  ،....ح سب مورد،
میتوا ن
قابلی

ت جاری ن یز

در مورد ا ین سن

اهمال داشته باش .
و

ب نابراین در ا ین مقا له به شیو

رو شی که در مب حث مر بوط به برات م طرح
ووانین و
وه قو
وی کو
واظ اهمیتو
وه لحو
اس و  ،بو
مقررات بینالمللی به خود گرفته و دامنه
نفوذی که در سطح ج هانی در محاکم کشورها
وع و موقری و
وه وتو
ً بو
وه اس و  ،ب و وا
یافتو
پیمانهوووای بینالمللوووی راجعبوووه چوووک
می پرداتیم و سپس در ب حث ات قوا ه
ت رارض قوانین با طرح را

حل

حل های پی مان

ژنووو ،حسووب مووورد ،موتووع حقوووق تجووارت
بینالم لل ک شور خود مان را ب یان میک نیم.
پس مو توهات ا ین مقا له به ترت یب ه بارت
خواه

بود ات:

 -وح ت حقوقی قواه

شکلی وماهوی چک

 منابع حل ترارض قوانین در چک -قواه
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حل ترارض قوانین در چک

مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

1
وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک
 . 3هر چن
بانک ها در

قوانین و مقررات و رویوه

سطح ج هانی ،در خ دوص مو توع

چک ،اختال فات هم یه و اسا سی با ی ک یگر
ن ار ن ،

با و جود ا ین،

تالش در تمی نه

ورن
وه دوم قو
ووقی ات نیمو
واد وح و ت حقو
ایجو
وات ش و
ووتدهم آ غو
نو

وانون
ور وت وع قو
و فکو

مت ح ال شکلی در مورد ح قوق چک به مند ة
ظ هور ر سی  .در ا ین را ستا برای او لین
بار در سال  7471اتحادیه حقوق بینالملل
در لن ن قواه

6

متح الشکلی را راجع به چک

تنظیم و ارائه نمود؛ سوپس در سوال ،7457
کن فرانس دیپلمات یک ت هه ،ابت کار ت دویب
مقررا تی را در تمی نه و ح ت ح قوقی چک در
دس

گرف  .جنگ جهانی اول مانع ات تنظیم

یک پی مان چ ن

جان به بینالمل لی در ا ین

مورد گرد ی  .پس ات ج نگ ،كن فرانس ژ نو،
وه و
وه تهیو
ول توفیو
وارچوب جامر وه ملو
در چو
تن ظیم پی مانی را یا ف  .پی مان مذکور به
نام پی مان مر بوط به قانون متح ال شکل
ژنو در تاریخ  74موارس  7437بوه

امضوای

6. International law association.

چك در قلمرو...
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نمای ن گان دول شرک
رسی .

کن ن

در کن فرانس

7

پی مان مر بوط به قانون متح ال شکل،
به شرح تیر اس :

مشتمل بر چهار سن

 .7پیمان اولیه کوه بوهموجب آن «دول
مر ظم مترا ه » تر ه

تا قانون

مینمای ن

متح الشکل را به یکی ات تبانهای رسمی و
یا به تبان های م لی خود ،وارد در قل مرو
حقوق داخلی کشور خویش نماین .
 .5تمیمه شمار

یک مشتمل بور قوانون

متح الشکل.
 .3تمیمه شمار

دو متضمن محو ودیتها

و استثنائات.
وات
وه اطالهو
وه مبادلو
ول راجعبو
 .3پروتکو
میان دول امضاکنن

.

ب سیاری ات ک شورهای ارو پائی و غ یر
ارو پائی ا مروت

پی مان راجع به

متح الشکل ژنو را امضا کرد
مل حه ش

ان

8

قانون

و یا به آن

و ب نابراین جزو قوانین و

7. Convention de Geneve du 19 Mars 1931 portant la loi uniforme sur le cheques.
 .8بیس و نه دول پیمانهای ژنو را امضاء کورد انو ؛
بی س دو ل ات ک شورهای ام ضاکنن  ،ا ین پیمان ها را به
و م قررات داخ لی خود را با آن ها تطب یه
ت دویب ر سان
ً هبارتن ات:
داد ان  .این دولتها هم تا
آلمان(قانون  57ژوئن  ،)7433اتریش(قوانون  76اوت ،)7435
وانون  71اوت
وانونی  52اوت  7435و قو
وویبنامه قو
وک(تدو
بلهیو
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

مقررات داخلی آنها محسوب می شود .بر این
ا ساس ،در حال حا تر چک در قل مرو ح قوق
ت جارت بینالم لل ،ات ن ظر شکلی و ماهوی،
تابع م قررات یک سانی
ک شورهایي

که م قررات

ژنو را پذیرا نش
چک ،ات آن استفاد

ش

ا س

و ح تی

قانون متح ال شکل

ان  ،در تنظیم مقررات
کرد ان

و میکنن .

9

 ،)7423برتیل(تدوویبنامه  58اوت  6 ،7435سوپتامبر  7483و
 53ژانویوووه  ،)7488دانموووارک(قوووانون  53موووارس ،)7435
فنالن (قانون  37اوت  ،)7435یونوان(قوانون  71اوت  7437و
مارس  ،)7435ایتالیا(تدویبنامه قانونی  52اوت  7435و 73
دسووووامبر  ،)7433ژاپوووون(قووووانون  73ژوئیووووه ،)7435
لوکزامبووور (قووانون  6ژانویووه  7485و  72دسووامبر ،)7485
موناکو(قانون  52ژوئیه  ،)7433نروژ(قانون  51موه ،)7435
هلن (قوانون  52ژوئیوه  ،)7435لهسوتان(قوانون  56آوریول
ووارس ،)7433
ووانونی  54مو
ووویبنامه قو
ووال(تدو
 ،)7433پرتغو
سوئ (قانون  73مه  ،)7435سوئیس(بخشنامه فو رال  6ژوئیوه
 ،)7435اتحاد جماهیر شوروی (قانون  1اوت .)7431
(رک .بوهR. Roblot, Traite elementaire de droit commercial, T. II, L. G. D. L, 1986, P. :
.)117
 .9بههنوان مثال ،جمهووری آرژانتوین در کنفورانس ژنوو
شرک ن اشته اس  ،ولی مقررات قانون تجارت این کشور در
مورد برات بهموجب قانون  74ژوئیوه  7443نسوخ و مقوررات
ا س  .ه ش دول تی
قانون متح ال شکل ژ نو جایگزین آن ش
که پیمانهای ژنو را امضاء نمود ولی آنها را به تدویب
ا ن هبارت ن ات :کلمب یا ،ا کوادور ،ا سپانیا،
نر سان
م جوارستان ،پرو ،چک سلواکی ،ترک یه و یوگ سالوی (رک .به:
.)Roblot, op.cit., T. II, P. 117
انگلیس در اواخر قرن نوتدهم چنین تدمیم گرف که نتایج
حا صله ات رو یه ق ضائی م حاکم خود را ،در تمی نوه اس نواد
تجوواری ،بوه صوورت قووانون نوووشتهای درآورد .قووانون
ومن
ووب  )Bills of exchange Act, 1882( 7665متضو
ویس مدو
بووروات انگلو
قوا ه و مقررا تی ا س که تاکنون د ستخوش تغی یرات ه م

چك در قلمرو...
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امری کا ن یز
ا س  .ح قوق انگ لیس که ا یاتت مت ح
ای ن ش
آن را سرمشه خود قرار داد  ،همالً دامنه نفوذ بیشتری ات
حقووق اروپوائی یاف ته اسو ؛ ات هموین رو انگلویس فقوط
کنوان سیون ژ نو مر بوط به تم بر را ام ضاء ن مود و آن را
بهموجب قانون  76مه  7433به مرحله اجرا درآورد اس .
امری کا که ات ن ظام ح قوقی « کامن لو»
در ا یاتت مت ح
پ یروی می ک ن  ،در ا ثر ن فوذ قوانین و م قررات مح لی و
رو یه ق ضائی ایالت های مخت لف ،ب ت ریج ن ظرات و موا تع
مختل فی در تمی نه مو توع به من ده ظ هور ر سی که سهول
گردش ا سناد ت جاری را در م یان ایالت های مخت لف و سایر
جوئی ،یک
ک شورها به م خاطر ا ن اخ  .به من ظور چار
به سال  7645مبادرت به تنظیم قانون
کنفرانس ملی منرق
اسناد تجاری ( )Negotiable instruments lawنمود .این قانون ات سال
 7648به هنوان قانون خاص هر ایال ق رت اجرائی یافو و
ً در قانون تجارت متح الشکل امریکا وارد گردی
متراقبا
و توسط کلیه ایاتت مختلف امریکا به استثنای لوئیزیانا
اس  .رک .به:
پذیرفته ش
- Uniform commercial code. Vol. 1 Art. 3: Commercial PaPers.
- Percerou et Bouteron: La nouvelle legislation francaise et internationale de la lettre de.
- change, billet a ordre et du cheques, 1, 2.
- Loussouarn et Bredin: Droit du commerce international, Sirey 1969, no. 488.
- Lescot et Roblot: Les effets de commerce, Rousseau & cie, Editeurs, paris 1953. T. I. Nos 64 et
s.
- Yntema & Batiza: The law of negotiable instruments (Bills of exchange) in the America.
- Roblot: op. cit., T. II. P. 117.

و برای اطالع ات مواتع حقوقی کشورهای هربی در قبال این
پیمانها ،رجوع شود به:
 ا ل کتور م دطفی ک مال طه :ال قانون الت جاری ،اتوراقالتجاریه و اتفالس ،المکتبه القانونیه ،ال ار الجامریه
للطباهه و النشر ،بیروت.7466 ،
 محموو صووالح بووک :شوورح القووانون التجوواری ،اتوراقالتجاریه و اهمال البنوک ،مطبره مدر.7421 ،
 محسوون شووفیه :القووانون التجوواری المدووری ،اتوراقالتجاریه ،7423 ،دارالمرارف اسکن ریه.
 امین محم ب ر :اتوراق التجاریه فی التشریع المدری، ،7423المطبره الرالمیه.

11



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

 .1تتم به یوادآوری اسو

کوه قلمورو

وک،
وه چو
وکل راجعبو
وانون متح الشو
ورای قو
اجو
مح و ود اس و

وام
ون مح و ودی  ،در مقو
و ایو

مقایسه قانون مذکور با قانون متح الشکل
ژ نو راجع به برات و سفته ،بی شتر ا س ؛
تیرا ات یک طرف تر اد مر ودی ات کشورها
آن را ام ضاء کرد

و ک شورهای گرو

حقوقی انگلوساکسن به آن ملحه نش

ن ظام
ان ،

10

و ات طرف دی گر ،پی مان مت ضمن م ح ودیتها
ً ت یادی ا س  .دول ه ضو
و ا ستثنائات ن سبتا
پی مان م جات شناخته ش

ان

تا هن گام

ای جاد و ح ت ح قوقی ،در خ دوص پار ای ات
مو توهات ،ات م قررات

قانون متح ال شکل

هوو ول نماینوو  .برخووی ات مسووائل مهووم
ً ات دا یر
متراق با

شمول پی مان خارج ش

و دل یل ا ین ا مر ،م شکالتی

بود

که ات

 مح م ال نوری :اتوراق التجار یه ال سوری ،مک تب الن شرالرلمی ،دمشه.
 رتق هللا انطاکی :الحقوق التجاریه البریه ،7436 ،مطبروهالجامره السوریه.
 حسون جواد :شورح القوانون التجواری الرراقوی ،مطبروهاتهالی ،بغ اد.
 مح م کا مل ا مین م لش :شرح قانون الت جار (اه لی ومختلط) الجزء الثانی ،ص .738
 .11برای اطالع ات موارد اختالف مقررات پیمان بوا حقووق
هرفی انگلیس رک .به:
Chalmers: A digest of the law of the Bills of exchange. 11th. edit., London, 1946.

چك در قلمرو...
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ورود مقررات پیمان در قلمرو حقوق داخلی
کشورها ناشی میش

اس .

برای م ثال و چنان که در مب حث «م حل»
چک گفته خواه

ش و حسب حقوق ت جارت برخی

ات نظام های ح قوقی ،برای این که چک هالو
برشوورایط اساسووی دارای ارتش و اهتبووار
وا ج

با ش  ،با ی

«م حل» با ش

مذکور قبالً مو جود با ش
مطال به با ش  12و قابل ی
داشته باش .
در

11

و م حل

و حال و قا بل

د خل و ت درف ن یز

13

مورد موجود ی

قب لی م حل در

چک

م یان قوانین ک شورها ا ختالف و جود دارد:
بر خی و جود م حل را به هن گام ص ور چک و
ام ضای آن تروری دان ستها ن
و جود آن را
میدانن .

و بر خی دی گر

به هن گام ارا ئه

چک

کافی

14

ا ختالف مو جود در بار
م حل مو جب ش

کیف ی

و شرایط

تا کن فرانس ژ نو آن را ات

قیود و شرایط اختیاری اهالم دارد و نحو
وورها
وی کشو
ووق داخلو
وه حقو
ویم آن را بو
تنظو
11. Anteriorite de la provision.
12. Exigibilite de la provision.
13. Disponibilite de la provision.
رک .به دکتر بهروت اخالقوی :هموان مأخوذ ،ص  528بوه

.11
بر .

16



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

وا گذار ک ن  .همچ نین ا س
ق یود و شرایط اخت یاری
ات آن اسووتفاد

15

در مورد سایر
که اک ثر ک شورها

برموول آورد

و هوور یووک

بهنحوی شرایط شکلی و ماهوی راجع به چک و
قواه

حاکم بر آن را مرین کرد ان .

16

نتی جه این که اختال فات مو جود در خ دوص
ا ین شرایط ،ت رارض قوانین را در بار
افزایش داد

چک

اس .

2
منابع حل تعارض قوانين در چک
 .5بوورای حوول و فدوول موووارد ترووارض
قوانین در چک ،همز مان با ام ضای پی مان
ژنو راجع به قانون متح الشکل ،کنوانسیون
یا پی مان دی گری به نام «پی مان راجع به
حل و فدل پار ای ات موارد ترارض قوانین
در مورد چک»

17

در تاریخ  74مارس 7437نیوز

به ام ضاء ر سی .

18

کو شش تن ظیمکن ن گان

ً ا ین بود
پی مان ه م تا
.15

 55ماد

ات  21ماد

اس

تا آن جا که

پیمان چنین وتری را ن ارد.

16. Loussouarn – Bredin: op. cit., No. 487.
17. La convention "destine a regler certains conflits en matieres de cheque .
 .18تتم به یادآوری اس که در همین تاریخ پیمان دیگری
اس .
در مورد تمبر نیز به امضاء رسی

چك در قلمرو...
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خاص چک اقت ضا دارد ،چک را م شمول

طبی ر

قوا ه ی م شابه آن چه در مورد سایر ا سناد
تجاری ( برات و سفته) جریان دارد ،ساتن
و ن ظر

به این که

چک موقر ی
به

و یه ای دارد ات ا ین رو

و ماه ی
قانون م حل

پرداخ  ،بهای بیشتری داد ان .
اول:
قلمرو اجرای پيمان
 .6موتوع پیموان ژنوو وو چنانکوه ات
هنوان آن بر میآی
ف دل « پار ای ات

و اختداص به حل و
موارد ت رارض

قوانین»

دارد .ترووارض قوووانین مووالی و ترووارض
ور
وری ات دایو
ووانین کیفو
قو
م قررات پی مان خارج ش

ورای
ومول اجو
شو

اس

و حل و ف دل

اینگو نه موارد ترار تات را با ی
حقوق داخ لی هر کشور انجام داد؛
با ی

تو جه دا ش

برا ساس
19

معذلک

که در بر خی ات ک شورها

ات جمله فرانسه ،اهمال قوانین کیفری آن
کشور بویه

در مورد چک بی محل ،منوط به

ه م رها ی

شرایط شکلی چک ،و فه قانونی

که پیمان آن را مرین میکن  .بر این

اس

19. Loussouarn – Bredin: op. cit., No. 489.

18



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

مب نا قا تی کی فری فران سوی برای ا حرات
و سقم ص ور چک و اینکه می توان کلمه

صح

قانونی چک را برآن اطالق نمود ،به قانون
صالحی
میکن .

که پی مان م رین

میدارد ،ر جوع

20

پی مان ژ نو ،توف یه ام ضای دول ت یادی
را نیا ف ؛ ات ا ینرو ن یز قل مرو اجرا ئی
و سیری

ً براین که مو توهات
ن ارد ،م ضافا

م ح ودی ات قب یل اهل ی ،

شرایط

آ ثار تر ه ات نا شی ات چک ،مه ل
وکل و مهل و
شو
دار ن

شکلی،

مراج ره،

وایف
ووق و وظو
واخواس و  ،حقو

چک و ظهرنوی سان و م سائلی چ ن

مر بوط

به پردا خ

را

م نظر

قرار داد

اس .
و باتخر

پی مان مم کن ا س

در مواردی

غیرقابل اهموال باشو  .بوهموجب مواد
پیمان « :هر یک ات دول متراه

4

این حه را

برای خود مح فوظ میدارد که ا صول ح قوق
بینالملل خدوصی من رج در پیمان حاتر را
به موارد تیر اهمال ننمای :

نسب

 در مووورد ترهوو ی کووه در خووارج اتقل مرو هر یک ات دول مترا ه

بر مل آ م

اس .
20. Hamel, Lagarde et Jauffret: Traite de droit commercial, T, II, No. 1730.

چك در قلمرو...
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 در مورد قانونی که ح سب ا صول یادقا بل اه مال با ش  ،و لی قانون مذکور

ش

قانون یکی ات دول متراه

نباش ».

ه لیر غم م ح ودیتهای یاد ش

 ،رو یه

قضووائی و دکتوورین برخووی ات کشووورهای
ارو پائی ن سب

به تو سره قل مرو ا جرای

م قررات پی مان

با ی ک یگر ن ظر م ساه

دار ن

و ا ین خود ن شانه تو جه به نیات ها

و مقتضیات تجارت بینالمللی اس .

21

دوم:
قلمرو و راه حلهای حقوق داخلی
 .7ات مزیتهووای پیمووان ژنووو ارائووه
سیسووتم منسووجمی اسوو

کووه هوور چنوو

محوو ودیتهائی هموورا

موویباشوو  ،مرووذلک

بر را

حل های ح قوق داخ لی

توان سته ا س

بووا

بسیاری ات کشورها غلبه کن  .واقع اینکه
حل های ت رارض قوانین به شکلی که در

را

حقوق بینالملل خدوصی هر کشور مرمول اس
ً غیرقط ری ،مردد و مت نوع ا س  .تا
غال با
ق بل ات پی مان ژ نو م حاکم اغ لب ک شورها
قواه

حل ترارض قوانین را با همان کمی

و کیفی تی که ن سب

به مورد سفته اه مال

21. percerrou – Bouteron: op. cit., No. 196; Hamel, Lagarde et Jauffret: op. cit., No, 1728.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

مینمود ن  ،در
میکرد

و به مرحله همل در میآورد ان .

البته این شیو
دا یر

مورد

چک ن یز ا ستخراج
22

در مورد کشورهائی که ات

شمول پی مان ژ نو خارجا ن  ،در حال

حا تر همچ نان مر مول و م جری ا س  .پی مان
ژ نو ا ین مز ی

هم

را ارا ئه ن مود که

نوهی ا ستقالل ن سبی برای چک قا ئل ش

و

رو یه ق ضایی ک شورهای ه ضو پی مان را شکل
بخ شی

و ا ین خود مو جب گرد ی

تا ا سناد

ت جاری به مر نی خاص ،در مج موع ،م شمول
قواه

متح الشکل ترارض قوانین شود.

سوم:
قواعد تعارض قوانين در چک
در ا ین م قام به شرح قوا ه

ت رارض در

چک ،به شکلی که در پی مان ژ نو م طرح ش
مورد

خواهیم

ا س ،

می پرداتیم و ح سب

کو شی

تا مو تع ح قوقی ک شورمان را ن سب

به آن بیان کنیم.
ول،
وینالملو
وارت بو
ووق تجو
ورو حقو
در قلمو
قواه

ً شامل موتوهات
ترارض در چک ،هم تا

تیر اس :

22. Loussauarn – Bredin: op. cit., No. 490.

چك در قلمرو...
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 -قواهوو

ترووارض در مووورد اهتبووار

تره ات ناشی ات چک
 -قواه

ترارض در مورد آثار تره ات

 -قواه

ترارض در مورد محل در چک

 -قواه

ترارض در مورد اجرا

ـ قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات

الف

ناشی از چک

اهتبار تره ات ناشی ات چک ات دو نظر
قابل بررسی اس :
 ات نظر شرایط شکلی ات نظر شرایط ماهوی .1از نظر شرایط شکلی:

 .8آنچه در مورد شرایط شوکلی اسوناد
ت جاری ( برات و سفته) گف ته می شود ،ن سب
به چک هم جاری اس

و اصل اشتراک مقررات

و و ح ت اح کام در ا ین خ دوص جر یان دارد.
موواد

 3ات پیمووان ژنووو در ایوون بووار

میگوی :
« شکل تر ه اتی
میآ ی

که

بهموجب

چک بر مل

ط به قانون ک شوری م رین می شود

که تر ه ات مز بور در قل مرو آن
گرفته اس ؛ مرذلک رهای

22



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

صورت

مقررات قانون

م حل پردا خ

درا ین بار

با و جود ا ین ،هر گا

تر ه ات م ن رج در

چک ط به م قررات ب ن
مرت بر نبا ش
با ش

اول ا ین

ماد

و لی موا فه قانون ک شوری

که تر ه

رسووی

کفا ی

میک ن .

ب ر ی در آن جا به ام ضاء

اسوو  ،غیرقووانونی بووودن شووکل

تر ه ات قب لی ا ثری در اهت بار تر ه
ب ر ی نخوا ه
مترا ه

دا ش  .هر یک ات دول مر ظم

حه دارد در بار

خویش

چک در

بهموجب

تر ه ات ات باع
خارج ات قل مرو

ک شور م قرر دارد که هر گا
ات ن ظر

با م قررات

شکلی

ا ین تر ه ات
قانون م لی

منطبه باش  ،در قبال سایر اتباع همان
در دا خل قل مرو ک شور ن یز مرت بر

دو ل
خواه

بنو

بود».

واد
اول مو

مذکور در بن

وا قاه و
وان بو
 3پیمو

اول ماد

 3پیمان ژنوو در

مورد برات و سفته و بنو
قانون ت جارت ک شور
مؤی

حکوم

قاه

اول مواد

312

ما انط باق دارد و

هرفی و ق یمی « locus regit

ورت
وث طو
وناد ات حیو
وی «اسو
 »actumاسو ؛ یرنو

چك در قلمرو...
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تن ظیم تابع قانون م حل تن ظیم خود می
باشن ».

23

قسووم

اول موواد

 312قووانون تجووارت

ایران مقرر میدارد:
«در مووورد برواتووی کووه در خووارج ات
ا یران صادر ش
قوانین مملک

شرایط اسا سی برات تابع
ص ور اس .»...

مرذلک وتری

چک اقتضا نمود

که

اس

بهموجب پیمان ژنو  7437قانون محل پرداخ
نیز در خدوص « شکل تره ات» مرتبر شناخته
شود:
«مرووذلک رهایوو
پرداخ

مقووررات قووانون محوول

در این بار

قانون م حل پردا خ
شکلی

چک ،قابل ی

کفای

در

میکن ».

مورد

24

شرایط

اه مال بی شتری دارد،

ت یرا چک برخالف سفته و برات مر موتً به
صورت دسته چک ات طرف بانکها صادر می شود
و در اختیووار مشووتریان آن بانووک قوورار
میگیوورد .ایوون اموور اجووات
صادرکنن

میدهوو

کووه

ایرانی چک در ایران ،هه

یک

 .23دکتر نجاد هلی الماسی« :ترارض قوانین» ،تقریورات،
حقوق و هلوم سیاسی دانشگا تهران ،سال تحدیلی
دانشک
 ،81 -88ص .577
 .21بن  5ات ماد  3پیمان.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

با نک انگلی سی یا هل ن ی ،ات شمول اه مال
ص ور» خارج شود و « قانون

« قانون ممل ک

م حل پردا خ »،
ب ان .
بن

چک

صادر

او را مرت بر

25

 3پیموان ،تکورار قاهو

 5ماد

 3پیمان ژنو راجعبه برات

مذکور در ماد
و سفته ا س

به ا ین مر نی که هر گا

شکل

تره ات من رج در چک طبه مقوررات بنو
 3پیمان مرتبر نباش

ماد

م قررات ک شوری با ش

7

ولی منطبه با

که تر ه ات مؤخر در

آن جا صورت گرف ته ا س  ،او تاع و ا حوالی
که مو جب ه م اهت بار شکل تر ه ات م ق م
می گردد با هث ه م اهت بار تر ه ات مؤخر
نخواه

بود.

 .2شرایط ماهوی

در مورد شرایط ماهوی چک پیمان ،نظیر
ً
پی مان ژ نو راجع به برات و سفته ،منح درا
«اهل ی » را
قد

م نظر

و رتا و جه

قرار داد

در چک نش

و مت ررض

اس .

 .2-1اهليت

25. Batiffol: Traite du droit international Prive, 4e edit., No. 459.

چك در قلمرو...
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 .9پیمووان ژنووو ،در مووورد اهلیوو ،
ای

پذیرای ه مان قا ه

ش

که در

ا س

مورد برات و سفته جر یان دارد .بهموجب
ماد

 5پیمان« :اهلی

تره

در چک ،بوسیله قانون ملی او تریین

می گردد .هر گا

شوخ

بورای قبوول

قانون م لی مذکور ،صالحی

اه مال قانون ک شور دی گری را ا هالم دارد،
در ا ین صورت ،قانون اخ یر قا بل اه مال
بود .شخدی که بهموجب قانون مذکور

خواه
در ب ن

فوق مح جور با ش  ،چنان چه ام ضاء
شود

که

بهموجب

در قل مرو ک شوری داد

قوانین و م قررات آن ک شور

شخ

مذکور

اهل ی

وا ج

با ش  ،در ا ین صورت ،قانون

اخیر قابل اهمال خواه

بود.»...

به ن حوی که مالح ظه می شود پی مان ژ نو
راجع به چک به مثا به پی مان ژ نو راجع به
برات و

سفته ،در

قانون م لی شخ

مورد اهل ی ،

متر ه

صالحی

را مالک قرار داد

ا س  .ا صل مذکور ا صل مورد ق بول ح قوق
بینالملل خدوصی اکثر کشورها اس .

.26

26

دکتر نجاد هلی الماسی :همان مأخذ ،ص  785به بر .
Batiffol: Traite, No. 484.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

ات مووواد  2و 1

27

و  485قووانون موو نی

ا یران ن یز ه مین مر نی م ستفاد می شود.
بهموجب مواد
«ت شخی

 485قوانون مو نی ایوران:

اهل ی

هرکس برای مرام له کردن،

برحسووب قووانون دولوو
بود.»...

متبوووع او خواهوو

28

چک ،م ثل

پی مان ژ نو در مورد

مورد

برات و سفته ،درخ دوص اه مال قانون م لی
شخ

برای ت شخی

ش

ا س  :ا ستثنای اول ناظر به احا له

قانون م لی شخ

دو ا ستثناء قا ئل

اهل ی

به قانون ک شور دی گر ،و

ا ستثنای دوم مت ضمن ق بول صالحی
قانون کشور محل انجام تره
بهموجب بنو
هر گا

 7مواد

قانون م لی

مت قارن

اس .

 5پیموان...« :

مذکور

صالحی

اه مال

قووانون دیگووری را اهووالم دارد ،در ایوون

 .27ماد  2قانون م نی ایران موی گویو « :کلیوه سوکنه
ا یران ،ا هم ات ات باع داخ له و خار جه ،مط یع قوانین
بود م گر در مواردی که قانون ا ستثناء
ا یران خواه ن
کرد باش ».
و ماد  1همان قانون می افزای « :اتباع خارجه مقویم در
خاک ایران ات حیث مسائل مربوط به احوال شخدیه و اهلی
خود و همچنین ات حیث حقوق ارثیه در ح ود مرا ه ات مطیع
قوانین و مقررات دول متبوع خود خواهن بود».
 .28دکتر نجاد هلی الماسی :همان مأخذ ،ص  711به بر .

چك در قلمرو...



27

قانون اخ یر قا بل اه مال خوا ه

صورت،

بود.»...

29

 5ماد

بهموجب بن

فوقاتشرار ،شخدوی

که بهموجب قانون م لی خود فا ق
اس

اهل ی

و لی قانون ک شوری که ام ضاء یا تر ه

در قل مرو آن ان جام پذیرف ته ا س
اهل ی

وا ج

ب ا ن  ،در ا ین صورت ،قانون

اخیر قابل اهمال خواه
ا ین را
قوا ه

او را

بود.

حل بی شتر ری شه در ی کی ات

ق یمی ح قوق بینالم لل خدو صی دارد

و با او صاف و ویهگی های ا سناد ت جاری و
تأمین م سؤلی

ت ضامنی ام ضاکنن گان آن

ساتگار ا س  .قانون م نی ک شور ما طی
ماد

 485به نحوی متذکر این مرنی اس

و

میگوی :
29. Percerou – Bouteron: op. cit., No. 253.
به شرحی که در مب حث را جع به ت رارض قوانین در برات
م طرح ا س  ،احا له مر موتً به یک در جه م ح ود می شود و ه ف
ات ا ین م ح ودی  ،اح ترات ات ه م اطمی نان و م شکالت و
ً
پیچ ی گیهای نا شی ات احا لههای پیدر پی می با ش  .تمنا
تتم به یادآوری ا س که قانون م نی ک شور ما در صورتی
با ش  .ماد
احا له را می پذیرد که به قانون ا یران ش
 413قانون م نی ایران مقرر میدارد« :اگر قوانون خارجوه
که بای مطابه ماد  1جل اول این قوانون و یوا برطبوه
مواد فوق رهای گردد به قانون دیگری احاله داد باش ،
محک مه مک لف به رها ی ا ین احا له نی س م گر این که احا له
با ش ( ».رک .به دک تر ن جادهلی
به قانون ا یران ش
الماسی :همان مأخذ ،ص  713به بر و کواظم شویوا رتووی:
گردش چک ،سال  ،7336ص .)7546

28



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

« ...مرذلک اگر یک نفر تبره خارجه در
ایران همل حقوقی انجام ده  ،در صورتی
که م طابه قانون دو ل
ان جام آن ه مل وا ج
اهل ی

اهل ی

ناق دی دا شته ا س

انجام آن همل واج
ش

مت بوع خود برای

در

اهلی

ن بود

و یا

آن شخ

برای

محسوب خواه

صورتیکه ق طع ن ظر ات تابر ی

وز
وران نیو
وانون ایو
وابه قو
وارجی او مطو
خو
بتوان او را برای انجام آن همل دارای
اهلی

تشخی

 3موواد

بنوو

داد.»...

 5پیمووان ژنووو مقوورر

میدارد:
«هر یک ات دول مترا ه
تره

انجام ش

حه دارد اهت بار

در مورد چک را بوسیله

هر یک ات ات باع خود که در قل مرو سایر
دول مترا ه
وو
نشناسو

اهت باری ن ارد ،به ر سمی

وو
ووال بنو
ووا اهمو
وور بو
مگو

5

فوقالذکر».

بن

 3فوقاتشرار ،ات مقررات اختیاری

پی مان ا س

و ا ین با دول مترا ه

ات چ نین حه و اخت یاری ا ستفاد
آور ن .

که

اس

بهه مل

به ن ظر بر خی ات مؤل فان ح قوق
چك در قلمرو...



29

ت جارت ،اخت یار ا ستفاد
وی اس و
وا قاتو
ووق بو
فو

ات م قررات ب ن

ور واج و
ون نظو
و ایو

جن به های هم لی مف ی ی ا س  ،و لی بر خی ات
مؤل فان ح قوق ت جارت بینالم لل بر ا ین
ان

هقی

که این نظر با متن مقررات بن

 3قابل جمع نیس .

30

اهليت محال عليه چک

 .11اهلی
اس

محال هلیه چوک نیوز ممکون

مو جب بروت ترار تاتی شود .در بر خی

ات ک شورها چک با ی

هه

با نک یا یک

مؤسسه اهتباری مشابه صادر شود .در برخی
دی گر ات ک شورها

چک میتوا ن

ه ه

هر

م حالهلیهی صادر گردد ،م ثل قانون ت جارت
ک شور ما که چک ،ح سب ترر یف« ،نو شتهای
اس

 ،و جوهی را

که بهموجب آن صادرکنن

ً
که در نزد م حال هل یه دارد کالً یا بر ضا
مسترد یا به دیگری واگذار مینمای ».
پیمان ژنو مورخ  74مارس  7437به خوود
ا جات

ن اد تا درا ین بار

د خل و ت درفی

در قوانین و م قررات ک شورها بهه مل آورد

30. Percerou – Bouteron: op. cit., No 253.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

و تکلیفی برای آنها مرین دارد.
پیمان مذکور در بن

31

3

ماد

اول خود میگوی :

«تر یین اشخا صی که ه ه

آن ها می توان

چک صادر ن مود بهموجب قانون ک شور م حل
پرداخ

بههمل می آی ».

ً تن ها را
حل ظاهرا

ح لی ا س

که جنبه هملی دارد؛ مرذلک بنو

 5مواد

ا ین را

مرقوم ،حسب پیشنهاد هیئ

نماین گی هلن

اسووتثنای مهمووی را براصوول مووذکور وارد
ساخته ا س .

32

بهموجب ب ن

بهموجب قانون مز بور
چک ه ه

او صادر ش

33

مذکور« :هر گا

به ل حاظ شخ دی که
ا س  ،سن

بههنوان

چک با طل باش  ،تره ات ناشی ات امضاهایي
که در سایر ک شورها بر چک ن هاد

و

ش

قانون کشورهای مذکور حاوی چنین مقرراتی
نیس  ،مرتبر خواه

بود».

ا ین را حل ،نتی جه منط قی حکوم

ا صل

ا ستقالل ام ضاها در ا سناد ت جاری ا س

و

درج آن در متن پیمان ،دلیل افزایش ارتش

.33

31. Loussouarn – Bredin: op. cit., No 492.
32. Loussouarn – Bredin: op. cit., No 493.
یرنی قانون کشوری که چک در آن قابل پرداخ اس .

چك در قلمرو...



31

که تت مه گردش ا ینگو نه

و اهت باری ا س
اسناد می باش .

34

 7ماد

درخدوص بن

فوق ،نوه قوانون

ت جارت و نه قانون م نی ،در باب ت رارض
ت دریحی

قوا ه

حل و ف دل ا ینگو نه

به

م سائل ات طر یه اه مال قانون م حل پردا خ
ن ارد .به ن ظر بر خی

35

ا ین مر نی را ات

 371قانون تجارت ایران در مبحث چک

ماد

می توان ا ستنباط ن مود ،ت یرا ماد

مز بور

مقرر میدارد:
«م قررات راجره به چک هایی که در ا یران
ا س  ،در مورد چک هائی که ات

صادر ش

وادر ش و
وه صو
خارجو
پرداخ ته

و بای و

شود ن یز رها ی

وران
در ایو
خوا ه

ش ،

لیکن مهل تی که در ظرف آن دار ن

چک

موویتوانوو
چهارما

وجووه چووک را مطالبووه کنوو

ات تاریخ ص ور اس ».

ولی در مورد بنو

 5مواد

 3پیموان،

م قررات قانون ت جارت و قانون م نی ک شور
ما میتوا ن
حاکم ی

.35
32

مف ی

قا ه

مو توهه ،یر نی

قانون م حل ای جاد تر ه  ،با ش .

34. Arminjon: précis de droit international Prive commercial, Dalloz 1948, P. 386.
کاظم شیوا رتوی :همان مأخذ ،ش  7544و .7311


مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

بن

 5ات ماد

 312قوانون تجوارت ایوران

ميگوی :
« ...هر ق سم

ات سایر تر ه ات برا تی

(ترهوو ات ناشووی ات ظهرنویسووی ،توومان ،
ق بولی و غ یر ) ن یز که در خارج بو جود
آم

تابع قوانین مملک تی ا س

در آنجا وجود پی ا کرد
و ص ر ماد

که تر ه

اس .»...

 486قوانون مو نی ایوران

مقرر میدارد:
«تره ات ناشی ات هقود تابع قانون محل
وقوع هق

اس .»...

36

 .2 -2قصد و رضا

 .11پیمان ژنوو در ایون موورد سواک
اس  .بنابراین جا دارد به اصل کلی حقوق
بینالم لل خدو صی متو سل شویم که شرایط
ماهوی یک سن

تر ه

مو ج

بهو یه

قد

رتووا را تووابع قووانون حاکمیوو

و

اراد

میدان .
ایوون را حوول در فرانسووه و برخووی ات
ک شورها پذیرف ته

ش

و رو یه ق ضایی و

وورد
وز آن را مو
وورها نیو
ون کشو
ورین ایو
دکتو
 .36دکتر مرتضی ندیری :حقوق تجوارت بوین الملول ،چواپ
پیکان ،7325 ،ص  23به بر .

چك در قلمرو...



33

تأی ی

قرار داد

ا س  .ق بول ا ین قانون،

جروبحث هایی را بهدن بال دا شته ا س  .به
بر خی ،و صف تجر ی ی ا سناد ت جاری،

هق ی

چار ای جز قبول قانون محل ص ور و قانون
م حل پردا خ
سن

باقی ن مي گذارد .درمقا بل یک
اسا سی ا ین ا س

ت جاری ،ا مار

که

ً م حل ا جرا
قانون م حل انر قاد و خدو صا
را بوورای اهمووال

بهتوورین هواموول مثبوو
دربردارن .
تریین قانون حاکمی

تابع اصول

اراد

کلی تیر اس :
بهموجب اراد

قانون صالح مم کن ا س

صریح طرفین تر یین شود .الب ته ا ین مورد
کم تر م د اق پ ی ا می ک ن  ،ت یرا چ نین
قانونی بای

ً
در متن برات یا سفته صریحا

ذکر گردد .در صورتیکه سن
چنان که مر مول ا س
قی

تجاری

و در متن خود مت ضمن

قانون صالح نبا ش  ،در

قا تی در ج ستجوی اراد
طرفین خواه

و

ا ین صورت،

تمنی

یا فر تی

بود و تمحاله یا قانون محل

انرقوواد و یووا قووانون محوول پرداخوو  ،و
بهه بارت دی گر،

قانون م حل ان جام را

تریین و اهمال خواه

نمود.

37

37. Batiffol: Traite, No. 547.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

 .12موتع حقوق ایران در مورد توأثیر
اصل حاکمی

در تریین قانون صالحی

اراد

وار ای ات
والی ات پو
وا خو
دار در قراردادهو
بحث و اشکاتت مهم نبود

و نیس  .چنانکه

مالحظووه مووی شووود چووک در قلموورو تجووارت
بینالمل لی ،ح کم یک قرارداد را دارد و
اک ثر قوا ه

ت رارض ناظر برقرارداد ها در

مورد آن اهمال می شود.
ا ستادان ح قوق

بینالم لل خدو صی در

ا یران قرارداد و یا چک را ،ح سب ترر یف،
مخلوووق اراد

مترووامالن مووی داننوو

و

ب نابراین من طه ح قوقی فارغ ات هر نوع
م دلحتی ح کم میک ن
قرارداد بتوان ن

که طرفین یا طرف های
آتادا نه هر قانونی را

که منا سب میدان ن

حاکم بر ق د

کم و ک یف تر ه ات نا شی ات

و ر تا،

قرارداد و

تف سیر مواد و شرایط آن نمای ن  ،و چ نین
ا ست تل میکن ن

که

که م گر نه ا ین ا س

آ ثار و شرایط هر ه ق ی را مت رامالن ،تا
ح ودی
آ مر

که م خالف ن ظم ه مومی و

نبا ش  ،میتوان ن

تر یین کن ن

قوانین

با توا فه ی ک یگر

و در وا قع ا ین شرایط مورد

توا فه را جایگزین قانون ساتن  ،پس چه
اشکالی دارد که طرفین قرارداد حه داشته
چك در قلمرو...



35

باشن

ب ون لزوم تکرار مقررات یک قانون

خاص تمن قرارداد ،همین که ا ین مواتین و
م قررات را وا فی به من ظور خود یافت ن ،
قرارداد

تر ه ات نا شی ات

همان قانون قرار دهن ؟

خود را

تابع

38

این سؤاتت و اشکاتت که منطقی و موجه
به ن ظر میر س  ،نا شی ات مو تع مبهم ح قوق
ا یران در ق بال ق ضیه مطرو حه ا س  .تو تیح
ً
 486قانون م نی ایران ظاهرا

اینکه ماد

مت رامالن ایرا نی را ات حه انت خاب قانون
مخلوق اراد

آنها محروم نمود

قانون محل انرقاد هق
اس  .ماد

ً
و منحدرا

را مالک قرار داد

مرقوم مقرر میدارد:

«تر ه ات نا شی ات ه قود،
م حل ه ق

ا س

م گر این که مترا ق ین

ات باع خار جه بود
ً
تمنا

تابع

تابع

قانون

ً یا
و آن را صریحا

قانون دی گری

قرار داد

باشن ».

ه مین مر نی در قانون ت جارت طی ماد
 312با هبارت دیگری بیان ش
مرقوم میگوی :

.38
36

دکتر مرتضی ندیری .همان مأخذ ،ص . 6
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اس  .ماد

«در

مورد بروا تی

صادر

ش

که در

شرایط اسا سی

قوانین مملک
هوور قسووم

خارج ا یران
تابع

برات

ص ور اس .

ات سووایر ترهوو ات براتووی

(تر ه ات نا شی ات ظهرنوی سی،

تمان ،

ق بولی و غ یر ) ن یز که در خارج بو جود
آم

تابع قوانین مملکتی اس

در آنجا بوجود آم

ص ر ماد

که تره

اس ».

 486قانون م نی و قسم

دوم

موواد

 312قووانون تجووارت مبووین یکووی ات

قواه

ترارض قوانین در حقوق

شناخته ش

486

بین الملل خدوصی اس ؛ ولی ذیل ماد
قانون م نی و که ح سب هق ی

بر خی در آن

«دستکاری ناشیانهای» بههمل آم
حاکمی

اراد

منرق

در ایران تیر سؤال برد

و اصل

مترامالن را در هر قرارداد

اگر قبول کنیم که ماد

اس .

39

و

 486قانون مو نی

وه
ور اینکو
وارت « ...مگو
وه هبو
وه بو
وا توجو
بو
متراق ین اتباع خارجه بود  »...به صورت
امری تلقی شود ،منشأ بروتمشکالت ه ی
در روا بط ت جارت بینالمل لی خوا ه
پار
.39

ای

بود.

ای ات این مشکالت به شرح تیر اس :
همان مأخذ ،ص .21

چك در قلمرو...
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 .7ترهوو ات ناشووی ات قراردادهووا و
ً تابع قانون م حل
ا سناد ت جاری ،منح درا
وقوع هق

خواه

بود.

 .5قراردادهای منرق

و اسناد صادر

فیمابین اتباع ایرانی در خارج ات ایران
مشمول قانون محل انرقاد هق
آن ها ح سب من طوق ماد
دا ش

خواه

ش

و

مذکور حه نخواه ن

قانون ا یران را

حاکم برتر ه ات

نا شی ات قرارداد و یا ا سناد خود تل قی
کنن .

40

 .3نظر به اینکه به صراح

قسم

اخیر

 486نمیتوووان در روابووط تجوواری

موواد

بینالمل لی
منر ق

خارجی را در

طرف

قرارداد

با طرف ایرا نی به ق بول حاکم ی

قووانون ایووران نوواگزیر نمووود ،لووذا در
قرارداد های بینالمل لی یک نوع ظاهر ساتی
و ت دنع باب ش

ا س  ،به ا ین مر نی که

مرموووتً طوورف خووارجی بوورای خووارج کووردن
قرارداد ات
انر قاد

شمول

قرارداد را

قوانین ا یران ،م حل
به

خارج ات ا یران

انتقال میده  .نتیجه نامطلوب این وتری
برای طرف ایرا نی ا ین ا س

که ح قوق او

نا شی ات یک قرارداد ت جارت بینالمل لی
.11
38

همان مأخذ ،ص .21


مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

تووابع اصوول حاکمیوو
گردد.

اراد

طوورف خووارجی

41

 .3نظر بوه اینکوه طرفهوای ایرانوی
ات ق بول حاکم ی

ه موار

مورد قرارداد منر ق
ا کرا
منرق

دار ن

با طرف های خارجی

و ترجیح میده ن

ات هر جه

در صالحی

قانون خارجی در
قرارداد

مشمول قوانین ایران و

محاکم ایرانی باش  ،ات این رو

پس ات رو برو

ش ن

طرف های

با مقاو م

خووارجی نوواگزیر ات قبووول شوورط ارجوواع
اختال فات

ً
به داوری های داخ لی و غال با

بینالمل لی میگرد ن
داوری های

و وق تی اختال فات به

بینالمل لی ار جاع

داوری حسب قاه

کلی ،قواه

ش  ،هی ئ
مرمول حقوق

بووینالملوول خدوصووی در انتخوواب قووانون
صالحی دار ،قا ه

ت رارض ک شور م حل ا جالس

خود را درن ظر میگ یرد و ار جاع اختال فات
را به داوری بین المل لی ،قری نهای بر
تف سیر اراد

مت رامالن در قابل ی

اه مال

وی خواهو
والس داوران تلقو
ول اجو
وانون محو
قو
نموووود .نتیجوووه اینکوووه قراردادهوووای
ًً تابع قوانین و م قررات
بینالمل لی بر ضا
خارجی قرار خواه
.11

گرف

و ات شمول صالحی

همان مأخذ ،ص .21

چك در قلمرو...
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محاکم ایرانی نیز خارج خواه

و این

ش

خود ی کی ات نار سایي های رو یه ق ضایی در
ایووران در تمینووه مسووائل قراردادهووای
بینالمللووی و حقوووق بووینالملوول خدوصووی
اس .

42

 .13به منظور رفوع مشوکالت یواد شو
پیشنهادی که ارائه ش

که ماد

این اس

 486قانون م نی را بوه دو قسوم

تجزیوه

کنیم و قائل به این نظر شویم که بهموجب
ماد

مذکور اوت تر ه ات نا شی ات ه قود

تابع م حل انر قاد ا س
قا ه

ت رارض با ی

قانون ماهوی تبری

و ات آن جا

ح سب طبی ر

که

قا ه

ات

کن  ،صو ر مواد

486

جن به اخت یاری دارد؛ پس چون مت رامالن در
روابط قراردادی خود بهموجب قانون ایران
ً تیووادی در هوو م رهایوو
اختیووار نسووبتا
م قررات تف سیری قانون ا یران دار ن  ،ات
اینرو بای
صالحی

دار

ً حه داشته باشن
منطقا
حاکم

بر تر ه ات

قراردادی

خویش ر او در ح ود قوانین آ مر
ً ذیل ماد
انتخاب کنن ؛ ثانیا

قانون
و خود

اختداص به

اتباع خارجی دارد و چون قانونگذار چنین
فرض کرد
.12
11

اس

ً
که ات باع خار جه اسا سا

همان مأخذ ،ص .26


مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

تما یل به حکو م

قوانین ا یران ن سب

قرارداد منر ق

خود ن ار ن  ،ات ا ینرو

در مووورد آنووان اصوول حاکمیوو
پذیرفته اس .

به
را

اراد

43

باری ،به ن حوی که مالح ظه می شود در
ح قوق ا یران

باب اجت هاد درخ دوص ا صل

اراد

دار

حاکم ی

ن سب

به قانون صالحی

در قرارداد ها ،و ات جم له ا سناد ت جاری،
بات اس

و این دکترین و رویه قضایی اس

که بای

پاسخ برای سؤاتت مطروحه بیای

و در ایوون پاسووخگوئی توجووه و اهتنووای
شایسته خود را نسب
اراد

به قبول اصل حاکمی

نشان ده .

ب نابراین در ن بود اراد

یا

صریح

تمنی یا فرتی طرفین قرارداد یا اسناد و
چنانکه مالحظه ش و ناگزیر یا قانون محل
تر ه

و

یا

به

قانون م حل پردا خ  ،و

ه بارت دی گر ،قانون م حل ا جرا یا ان جام
تره

بای

تریین و اهمال گردد.

قانون محل تعهد یا قانون محل پرداخت

.13

همان مأخذ ،ص .24

چك در قلمرو...
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44

و برخی

ات ک شورهای ارو پایی به قابل ی

اه مال

 .11اکثری

دکترین فرانسوی

وام ترهو
ول انجو
وانون محو
قو

ور دارنو .
نظو

برمبنای این نظر ،هر تره

براتی برحسب

تف سیر اراد

طرفین م شمول قانون مح لی

که تر ه

در آن جا صورت گرف ته ا س .

اس
مز ی

ا ین را

که شرایط

حل در ا ین ا س

ماهوی ا سناد ت جاری (الب ته به جز مو توع
اهل ی ) و

شکلی و آ ثار تر ه ات

شرایط

برا تی را م شمول قانون وا ح ی مینما ی .
این را حل با روح پیمان پیمان ژنو نیز
وه را
وی در اینکو
واتگاری دارد .ولو
سو
منطبووه بووا اراد

ول
حو

احتمووالی بووراتکش،

براتگ یر و یا ظهر نویس برات با ش  ،م حل
ترد ی

ا س  .به هالو

صالحی

قانون م حل

ای جاد تر ه  ،مت ضمن م شکالتی ن یز ه س .
فیالم ثل در مورد ظهرنوی سی ،ه موار
آن در ظهوور سوون
ارت یابی تر ه

م حل

ذکوور نموویشووود؛ فلووذا

ظهر نویس غ یرممکن ا س ،

45

ً براین که گرایش ه مومی هل مای ح قوق
م ضافا
و م حاکم را مب نی

بر مزا یای

شمول

یک

44. Arminjon: op. cit., No. 146.
45. Batiffol: Traite, 4e ed. No. 547ets.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

قانون وا ح
میگیرد.

بر تر ه ات برا تی ناد ی

46

ترورت ای جاد و ح ت ح قوقی و ح دول
اطمی نان

خاطر

گرایش ا سناد

که تت مه

تجوواری اسوو  ،اکثوور حقوقوو انان تجووارت
بینالمل لی را
صالحی

به دت یل ت یر

قانون محل پرداخ

به ق بول

رهنمون میساتد:
که حه «تحقه»

اوتً :در محل اجرا اس
مییا ب و ا ختالف و د هوی بروت میک ن

و

وات و
ون جهو
ورد .ایو
ویگیو
وکل مو
ورای آن شو
اجو
مالح ظات ،اولو ی
اجرای تره

را به اه مال قانون م حل

میده .

والحی
ً :صو
ثانی وا
اجرا ،تأمینکنن
اس

ول
وانون محو
وال قو
اهمو
اطمینان و وح ت حقوقی

که تتمه گردش اسناد تجاری اس .
ً :آرای بسووویاری در سوووطح
ثالثوووا

بینالمل لی به ق بول صالحی
پرداخ

صحه گذارد

هر چن

اکثری

اس .

47

آرای صادر

حکم کلی و قاطری داشته باش
طر ف اران صالحی
مورد انر قاد

قانون م حل
نمیتوان
و ات ناحیه

قانون م حل ای جاد تر ه
قرار گرف ته ا س  ،م رذلک
46. Batiffol, op. et loc. cit.
47. Batiffol, op. et loc. cit.

چك در قلمرو...



13

پردا خ

اهم ی

نشان میده
پرداخ

و م شکالت نا شی ات آن را

و صالحی

را ثاب

انحداری قانون محل

میکن .

وانون
ووق ،قو
وب فو
وه مراتو
وه بو
وا توجو
بو
حاکم ی

اراد

حاکم برق د

با ی

و ر تا،

کیفی های مختلف آن و هیوب رتا باش .
3ـ .2جهت تعهدات براتی

 .15در پیمووان ژنووو حدووول هیچگونووه
توافقی در مورد جه

یا سبب تره ات ناشی

ات برات امکانپذیر نش  .در مورد چک نیز
وری
وین وتو
همو

ووق
ور حقو
واکم گردیو  .اگو
حو

فران سه در مورد تر ه ات برا تی م شرر بر
ا ین ا س
باش ،

48

که با ی

ج ه

م شروع دا شته

در هوض ،حقوق آلمان و حقوقی که

ات نظام ژرمانیک سرچشمه میگیرد ،تره ات
برا تی را فی نف سه م ستقل و م جرد تل قی
مینما ی .

49

در ن بود را

حل در پی مان

ژنو ،در مورد بروت ترارض درخدوص «جه »،

48. Arminjon – Carry: op. cit. Nos. 45 ets; Lescot et Roblot: Les effets de commerce, Rousseau
& cie, T. I. Nos. 156 et s.

 Loussouarn et Bredin, op. cit., No 455 .19و در حقوق انگلیس ،مواد 51
قانون بروات  7665مشرر بر این اس که برات بای متضومن
هوض یا ارتش مرتبری ( )valuable considerationباش .

11



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

مسئله ات طریه اصول کلی حقوق بینالملل
خدوصی حل و فدل خواه

ش .

وانون
وال قو
وه اهمو
ور بو
وی نظو
وول کلو
اصو
حاکم ی
اراد

اراد
ا س

دارد .ا ین قانون حاکم ی

که رو شن خوا ه

فارغ ات ج ه

و هل

این که با ی

ه ل

تر ه

ساخ

آن مرت بر ا س
و ج ه

و یا

م شروع با ش .

فیالم ثل قانون م نی ا یران صراح
بر این که« :در مرام له تتم نی س

که ج ه

آن تدریح شود ،ولی اگر تدریح ش
بایو

دارد
باش

ول
وه باطو
وروع باشو  ،وات مراملو
مشو

اس ».
قانون

م نی ا یران در خ دوص اه مال

قانون محل اجرا نسب

به مشروهی

ت دریح ن ارد ،و لی ح سب هق ی
مسئله ب یهی به نظر میرس

بر خی ا ین
و ه م تدریح

وانون مو نی تولیو
ووع در قو
موتو
ن میک ن .

50

مرامله

وکالی
اشو

النها یه با تو جه به مواتین

ت رارض قوانین ا یران در مورد م شروهی
جه

مرامله ،هم قانون ایران که حسب فرض

قانون کشور محل انرقاد اس
ک شور

خارجی م حل ا جرای

و هم قانون

قرارداد با ی

مورد توجه قرار گیرد .این ه
.51

در مورد

دکتر مرتضی ندیری :همان مأخذ ،ص .22

چك در قلمرو...
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شوومول قووانون ایووران نسووب
مشروهی

برای مرامله ،به اصل درون مرتی

ا ستناد میکن ن

و در مورد شمول قانون

ک شور م حل ا جرا به قا ه
ک شور

بووه موتوووع

ن ظم ه مومی در

خارجی تو جه دار ن

چنین نتیجه می گیرن
منرقو

و ب طور خال صه

که موتوع قرارداد

واظ
ور ات لحو
وی اگو
وران ،حتو
در ایو

قانون ا یران م شروع با ش  ،در صورتی در
کشور خارجی قابل اجرا خواه

بود که ات

صافی ن ظم ه مومی آن ک شور ه بور ک ن  .در
مورد ن قض قرارداد که مو توع آن در ک شور
م حل ا جرای قرارداد ،نام شروع ا س  ،در
ک شور ثا لث ن یز ن می توان مطال به خ سارت
نا شی ات ه م ای فای تر ه

ن مود؛ ت یرا ات

نظر کشور ثالث ،ترذر اجرای قرارداد یا
نام شروهی

مو توع قرارداد در ک شور م حل

ا جرا ات موارد ا ستناد به ن ظم ه مومی در
روابط بینالمللی اس .
بایوو

51

توجووه داشوو

کووه حقوقوو انان

بینالملل خدوصی ما این مسئله را درباب
قرارداد های بینالمل لی م طرح ن مود

و در

ورات
وی ابو
ور خاصو
واری نظو
وورد اسوناد تجو
مو
ن اشتهان  .تشابه موتوهات چشمگیر اس .
.51
16

همان مأخذ ،ص 28.


مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

آن چه در باب ه ل
ا ین ا س

و جه

که اهت بار تر ه

ای جاد ه ل

تر ه

می توان گ ف
سابه که مو جب

برا تی ش

و فه قانون حاکم بر تر ه

ا س  ،با ی
سابه ارت یابی

شود .قانون حاکم بر شرایط ماهوی تر ه
ً قابل ی
برا تی ،متراق با
یاف .

اه مال خوا ه

52

باتخر
القا ه

قانون حاکم ی
قانون

صالحی

اراد

که ه لی

دار ا س

ام کان

دارد در ا ثر اه مال ک لی ،به ه ل

بر خورد

با مو توع ن ظم ه مومی در مر نی و مف هوم
بووینالمللووی آن ،بووه نفووع قووانون مقوور
دادگا

53

جرح گردد.

54

تفکيک شرایط شکلی و ماهوی

ً آنچوه
 .16تفکیک شرایط شکلی اصوطالحا
به آن « شکل تر ه ات م ن رج در چک» ا طالق
می شود ،ه موار

ساد

نی س  .شرایط سوری

در چک ،مر موتً شامل ت بانی که چک با آن
نوشته میشود ،قی کلمه چک ،محل و تاریخ
ص ور ،امضای صادرکنن
ار قام و حروف ،گیر ن

 ،قی

مبلغ چک به

و جه چک و این که
52. Lescot – Roblot: op. cit: No. 1602.
53. lex foi.
54. Loussourn – Bredin: op. cit; No. 455.

چك در قلمرو...



17

مم کن ا س

در و جه حا مل یا شخ

م رین یا

حوالووه کوورد باشوو  ،صووورتهای مختلووف
ظهرنوی سی و تمان  ،ت د یه ام ضاء و....
می گردد.

55

و لی در بر خی ات

موارد در

تفک یک « صورت» و «ماه ی » ،م شکالتی
منده ظهور میر س

به

که در مرت این دو امر

ا س  .فیالم ثل وق تی یک قا ه
تن هائی و فینف سه اهم ی

شکلی به

و چ گونگی تر ه ی

را مرین مینمای  ،در واقع ،حکای

ات یک

ً با ی
ماهوی دارد و طبیر تا

م شمول

قا ه

قانون قابل اهمال در ماهی

باش .

56

ب ـ قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات

 .17پیمان ژنو در مورد آثوار حقووقی
نا شی ات چک ،بر گردان قوا ه
که دربار

اس

و مقررا تی

برات و سفته جریان دارد.

ماد

 2پیمان مذکور به تبری

ماد

 3پیمان مربووط بوه بورات و سوفته

ات بنو

5

میگوی :
«آ ثار نا شی ات تر ه اتی که بهموجب چک
بر مل میآ ی

تابع قانون ک شوری ا س

که

55. Percerou – Bouteron, op. cit., No. 209.
56. Loussouarn – Bredin, op. cit., Nos 493 – 459 – 496.

18



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

ا ین تر ه ات در قل مرو آن بهوجود آ م
اس ».

بهنحوی که مالح ظه می شود پی مان ژ نو
راجع به چک روش اه مال ت ر د قوانین را
پذیرف ته ا س  .در مب حث مر بوط به برات و
سفته در ا ین بار
انتقادات وارد

و

م طالبی م طرح ا س

به آن قابل توجه میباش

و گفته میشوود بنو

 312قوانون

 5مواد

تجارت ایران نیز با توجه به همین مرنی
اس

که میگوی :
« ...هر ق سم

ات

سایر تر ه ات برا تی

(تر ه ات نا شی ات ظهرنوی سی،

تمان ،

قبولی و غیر ) نیز که در خارج بهوجود
آم

تابع قوانین مملکتی اس

در آنجا وجود پی ا کرد

که تره

اس .»...

وا قع این که من دفانه و منط قی نی س
که دار ن

چک برای یک د ین یا تر ه ،

متره ان و تامنانی داشته باش
قوانین مختلفی باشن

که مشمول

و کم و کیف تره ات

آنها بهوسیله قوانین متر د مشخ

گردد.

اه مال قوانین مت ر د خارجی ،و ح ت ح قوقی
خاص تر ه ات م ن رج در چک را بی شتر ات
چك در قلمرو...
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سایر اسناد تجاری متالشی میکن
و ویه گی ا ین
پرداخ

سن

ن ق ی اس

ت جاری را

و واقری
که و سیله

و مثل وجه نق

مبادله

می شود و مجمو هه ح قوقی وا ح ی را ت شکیل
میده  ،تیر سؤال میبرد.
الب ته در پی مان ژ نو ،رو شی دی گر،
یرنی شمول یک رژیم حقوقی و اهمال قانون
وا ح

چک و هم برای

که هم برای دار ن

هر یک ات ام ضاکنن گان مت ضمن اطمی نان
خاطر و ث بات با ش

و و ح ت ح قوقی آن را

تأمین کن  ،مطرح گردی
و امروت
هقی

دکترین برخی ات کشورها بر این

اس

قاهوو

ولی پذیرفته نش

که مواد

آموور

نمیتوانن

 2پیموان جنبوه یوک

را دارد و طرفهووای چووک

برخالف آن توافه کنن .

با و جود ا ین ،با ی

57

تو جه دا ش

که

یکی ات مهمترین خطرات اهمال رژیم متر د
قوانین ،بوهموجب مواد
ن ش

 8پیموان مرتفوع

ا س  .ح سب م قررات

ماد

مر قوم:

«مهلتهووای اقامووه دهوووی بوورای تمووام
ام ضاکنن گان تابع قانون م حل ای جاد سن
اس ».

57. Percerou – Bouteron: op. cit., No. 210.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

قا ه

فوق ،هر چ ن

م ن رج در ماد

در یک رژیم اهمال تر د قوانین غیرمنطقی
به نظر می رس  ،مرذلک مفی
هم لی قا بل

توجهی دارد و ات آن تف سیر

مو سری

بههمل

موارد

سقوط

میآور ن

و

مرور ت مان و

حه و م ح ودیتهای راجع به

اه مال ح قوقی را که مق ی
اس

اس

و ثمر

در برمیگیرد.

به ق ی

ت مان

58

قواعد و تعارض در مورد «محل» چک

 .18ابتکاریتورین جنبوه پیموان ژنوو
 1آن اسوو  .موواد

موواد
ه

ای را م شمول

ی

قرار داد

مرقوووم مسووائل

قانون م حل پردا خ

ا س  .متن ماد  ،ب ون ن ظم و

وهای را
وه گانو
وائل نو
وی ،مسو
واط منطقو
ارتبو
مشمول «قانون کشوری که چک در آنجا قابل
پردا خ

ا س » ن مود

خود مؤ ی
واح

غل به و مزا یای پذیرش قانون

اس  .اهم مسائل و موارد مطروحه در

ماد

مر قوم،

میباش
ماد

و اح کام ا ین موارد،

ناظر

که ات اهمی

چک

بر رژ یم م حل

خاصی برخوردار اس .

 1پیمان میگوی :

58. Lescot – Roblot: op. cit., p. 623.; Loussouarn – redin: op. cit., No. 497.

چك در قلمرو...
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چک موارد ذیل

« قانون کشور محل پرداخ
را مرین می کن :
( )7آیا چک دی اری اس

یا ممکون اسو

با مه ل

م رین ات رؤ ی

آثار قی

تاریخ مؤخر در چک چیس ؟

( )5مهل

ارائه چک به محال هلیه.

( )3آیا چک ممکون اسو
ت د یه و تأی ی

صادر گردد ،و

موورد قبوول و
قرار گ یرد،

و یا رؤ ی

و آثار قیود مزبور چیس ؟
( )3آیا دارن
را بخواه

می توان

جزئی

پرداخ

و یا مکلف به قبول آن اس ؟

( )2آیا می توان چک را خط کشوی و یوا
در آن جمله «تنها به حساب منظور شود»
وابه آن را قی و
ور مشو
وه دیگو
وا جملو
و یو
ن مود ،و آ ثار خط ک شی و یا ق ی

مز بور

و یا جمله مشابه آن چیس ؟
( )8آیا دارن

دارای حقوق خاصی نسب

به م حل می با ش  ،و ماه ی

ا ین ح قوق

چیس ؟
( )1آیا صوادرکنن
ملغی نمای

مویتوانو

چوک را

و یا دستور ه م پرداخ

آن

را صادر کن ؟
( )6ترتیباتی که در صورت گم ش ن و یا
سرق
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چک بای

اتخاذ نمود.

مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

( )4آیا پرتس
آن

و یا اق ام دیگر مشابه
حه اقا مه د هوی هل یه

برای ح فظ

ظهرنوی سان و صادرکنن

و سایر م سؤتن

چک تروری اس ؟»

مسائل نه گانوه مطروحوه در مواد

1

پی مان ،در ارت باط با «م حل» چک ،مو توع
نق

و برر سیهای دقی قی قرار گرف ته ا س .
موتوع ،در این بحث ،اهم

به لحاظ اهمی
م سائل م بتال به

چک به ترت یب ت یر م طرح

می شود:
 .7مالکی

محل چک

 .5الغای دستور و توقیف محل
 .3فق ان محل
 .1مالکيت محل چک
 .19در بحث ات موتوع مالکی
چک نکاتی مطرح اس

محول در

و گفته می شود که در

قوانین و مقررات کشورها در خدوص موتوع،
اختالفاتی وجود دارد.

59

وود
وجو

وه هلو
وو بو
وکل ژنو
وانون متح الشو
قو

اینگونووه اختالفووات ،تووابطه و قاهوو
در مورد کیف ی
ماه ی
.59

ای

و چ گونگی « م حل» در چک و

ح قوقی آن پیشبی نی ن کرد

و حل و

رک .به :بهروت اخالقی :همان مأخذ ،ص  528به بر .

چك در قلمرو...
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ف دل م سائل نا شی ات آن را
داخ لی ک شورهای مترا ه

قوانین

به

ار جاع داد

اس .

پی مان ژ نو ن یز بالتبع ه مین م شی را در
خ دوص ت رارض
اتخاذ کرد

به «م حل»

قوانین مر بوط

اس  .مسئله ششوم ات مواد

1

پی مان ناظر بر ه مین مو توع ا س  .م سئله
ش شم م قرر میدارد که قانون م حل پردا خ
به ا ین سؤال پا سخ خوا ه
دار ن
میباش

داد که« :آ یا

دارای ح قوق خا صی ن سب
و ماهی

به م حل

این حقوق چیس ؟».

ات ن ظر ت ئوری ،قانون م حل پردا خ ،
قانون محل اقام

محال هلیه ب هکار اس .

پس قانون محل اقام ب هکار مرموتً قابل
اه مال در مورد انت قال ط لب 60می با ش و
انت قال مالک ی

م حل ،او صاف و ویهگی های

انتقال طلب را دارد.
به هالو

در ه مل  ،با نک م حال هل یه

ام کان ا طالع ات قوانین ک شورهای مختل فی
که چک در قل مرو آن ها ،ه ه

او  ،صادر

ن ارد و ارجح اس

ً یک
که او منحدرا

قانون را صالح ب ا ن

و آن قانون ک شور

ش

 .61دکتر نجاد هلی الماسی :همان مأخذ ،قسم
به بر .

دوم ،ص 518

Batiffol: Traite. 4e ed., No. 611, P. 668.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

خود او
اقام

قانون م حل پردا خ

بهه نوان

و

اس .
رج حان و

بر پا یه مالح ظات یاد ش

غل به در مورد چک با قانون م حل پردا خ
و حال آن که هر مورد سایر ا سناد

اس

تجاری ،قانون مذکور به دتیلی مورد قبول
قرار نگرفته اس .

61

ووارد
ووص مو
وا درخدو
وور مو
ووق کشو
در حقو
ً
 1پیمان ،صوراحتا

نهگانه من رج در ماد
را

ح لی به تفک یک پیشبی نی ن ش

ولی مستفاد ات ماد
ا ین ا س
ک شور

اس ،

 371قانون تجارت ما
صادر

که چک های

که م حل پردا خ

در

خارج ات

آن ا یران ا س ،

مشمول قوانین و مقررات ایران خواه
و بر این اساس ،وتری
صادر

حقوقی محل در چک

ات خارج و قابل پرداخ

ه لیالقا ه

تابع

قانون محل پرداخ

بود

در ایران،

قانون ا یران یر نی

خواه

بود.

 .2الغای دستور توقيف محل

 .21ات جملووه مسووائلی کووه در بحووث
راجع به

چک م ثل م حل آن پیو سته م طرح

 .61رک .بهروت اخالقی :همان مأخذ ،مبحث دواتهم
راجع به برات.

چك در قلمرو...

ات فدل
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این اس

میباش

که آیا چک پس ات ص ور و

تسلیم آن به گیرن
قابل ی

و به گردش در آم ن،

ال غاء دارد

یا

به ه بارت

نه؟

دیگر ،آیا میتوان ات دستور پرداخ
قی

ب ون

و شرط م ن رج در چک ،پس ات ص ور و

ارا ئه آن ،به ن حو یکطر فه ر جوع کرد یا
آن را اب طال و بالا ثر ن مود و یا این که
با توق یف م حل چک ،قابل ی

پردا خ

فوری

آن را سلب کرد؟
ً
ا ین مو توع در ف دل را جع به چک غال با
هنوووان الغووای دسووتور پرداخوو

تحوو

توقیف محل چک

63

مطرح اس

62

و

و پیرامون آن،

درح قوق ت جارت ب سیاری ات ک شورها ،ب حث و
برر سیهای فراوان بهه مل آ م
جالب و مفی ی ارائه ش

اس .

و ن ظرات
64

موا تع ح قوقی ک شورها در ق بال ام کان
ال غای د ستور پردا خ
متفاوت اس

و توق یف م حل چک،

و این اختالف مواتع ،مانع ات

بروت پار ای م شکالت در پی مان ژ نو ن بود
اس .
حقوووق تجووارت اکثوور کشووورها بووه
صادرکنن

چک حه الغای دستور پرداخ

را

62. La revocation de l'ordre de paiement - cancellation.
63. L' immobilisation de laprovision (Blocage).
64. J. Hamel; Cheque, No. 17. repertoire la pradelle et Noboyet.
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داد

ولی ح ود و ثغور این حه ،حسب

اس

مورد ،فرق میک ن  .برای م ثال ،در بر خی
ات کشورها پس ات انقضای مهل
می توان د ستور صادر
هلیه را لغو نمود.
به صادرکنن
ارا ئه

چک

صادرکنن

65

اجات

ارائه چک،

هل یه با نک م حال

در برخی ات کشورها
الغای چک را قبل ات
با د ستور کت بی

به با نک و

مب نی بر ه م پردا خ  ،ام کان

پذیر دان ستها ن .

66

در بر خی دی گر ات

کشورها الغای چک در هر دو مورد یاد ش
پیشبی نی

ش

ا س

67

و

باتخر

بهموجب

قانون بروات انگ لیس ،حوا لهای که ه ه
با نک صادر می شود ،بر ا ثر د ستور م خالف
مشتری لغو میشود.

68

در حقوووق فرانسووه ،در خدوووص قابوول
ال غاء

بودن

چک ،مؤل فان ح قوق ت جارت

اتفاق نظر ن ارن .

69

به نظر برخی چک به

محض اینکه صادر ش  ،غیرقابل الغاء اس
و من ظور ات غیرقا بل ال غاء بودن چک ا ین
.65
.66
.67
.68

مثل حقوق آلمان.
مثل حقوق آرژانتین.
مثل حقوق اتریش.
برای مجموع این مسائل رک .به:
Bouteron: Le cheque, op. cit., P. 285 et s.

و کاظم شیوا رتوی :همان مأخذ ،ش  178به بر .
69. Percerou et Bouteron: op. cit., No. 220 et s.

چك در قلمرو...
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که بانک محال هلیه نبای

نیس

ات دستور

م شتری خود مب نی بر پردا خ

و جه امت ناع

ورتد ،بل که من ظور ا ین ا س

ل غو د ستور

پردا خ
با ش

با ی

مت ضمن ه ل

و صادرکنن

م ن رج در

چک

و دل یل م شروع

توج یه نما ی

به

که تر ه

سببی ات ا سباب ف سخ،
اس .

باطل و یا ساقط ش

70

به ن ظر بر خی دی گر ات مؤل فان ح قوق
قانون ،حه ال غای

ت جارت فران سه تتم ا س
د ستور پردا خ

چک را ات طرف صادرکنن

بک لی سلب ک ن

ً
و یا ح ود آن را دقی قا

نمای  .اهطای حه دستور ه م پرداخ

مشخ

وجه چک به بانک محال هلیه و لزوم پیروی
با نک ات ا ین د ستور ،به ارتش و اهت بار
چک بهه نوان و سیله پردا خ
وارد میآورد.

ن ق ی خ شه

71

رو یه م حاکم ک شورها ات جم له فران سه
را ن یز در خ دوص مو توع ،ات د ی گا

ک لی،

می توان به دو دسته تقسیم نمود :تر ادی
ات م حاکم،

حه ال غای

ورشک ستگی دار ن
ن مود ا ن
.71

و

گم

چک را

به

مورد

ش ن

چک م ح ود

و ت ر ادی دی گر،

به تو سره

 op. cit., No. 221کاظم شیوا رتوی :هموان مأخوذ ،ش  178بوه

بر .
71. Lyon – Caen et Renault: Traite de droit commercial, 5e edit., Paris 1925, T. IV. P. 175.
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موارد ن ظر داد ا ن  .م ستفاد ات برر سی
آرای صادر
اس

ً ا ین
ات م حاکم مذکور بر ضا

که چک نسب

پردا خ

در

به محال هلیه ،وکال

مح سوب می شود و برای ا جرای ا ین

وکالوو  ،محووال هلیووه ملووزم بووه رهایوو
چک میباش

دستورات وکیل یرنی صادرکنن

و در نتی جه حه دارد ات پردا خ
خوداری نمای .
ا مروت
صادرکنن

72

بهموجب قانون ج ی
در

موارد

ورشک ستگی دار ن
دارد.

و جه چک

گم

فران سه

ش ن،

سرق

و

چک ،حه ال غای چک را

73

 .21درحقوق تجارت کشور ما و چنانکوه
گفته ش

و چک هلیاتصول قابلی

ملغی ش ن

دارد و صووادرکنن

حووه دارد بووا صوو ور

د ستور ه م پردا خ

به با نک م حال هل یه،

مانع ات پرداخ

وجه چک گردد و بانک حسب

قرارداد منر ق

با م شتری خود ،ناگزیر

اس

ات دستور ه م پرداخ

او پیروی کن .

ح سب م قررات قانون ص ور چک ،ال غای
چک

یا د ستور

صادرکنن

ه م پردا خ

چک ات

طرف

ن یاتی به دل یل مو جه و م شروع

72. Bouteron: La juris Prudence du cheque, 1865 -1937, p. 150 et s.
کاظم شیوا رتوی :همان مأخذ ،ش  131به بر .
 .73ماد  35قانون مدوب اکتبر  7432فرانسه.

چك در قلمرو...
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ن ارد ،ولی صادرکنن

ای که چنین دستوری

را به بانک داد  ،مبادرت به ص ور چک بی
و قابل ترقیب کیفری اس .

محل نمود

و لی هر گا

چک یا ذین فع

صادرکنن

یا قائم م قام قانونی آن ها با ت دریح
یا جرل ش

و

بهاینکه چک مفقود یا سرق

وا خیانو
ورداری یو
وه کالهبو
وا ات طریو
یو

در

و یا جرائم دی گری تح دیل گرد ی

اما ن

ً دستور ه م پرداخ
اس  ،کتبا

وجه چک را

به با نک ب ه  ،با نک پس ات ا حرات هو ی
د ستوردهن
خوا ه

ات پردا خ

کرد و در صورت ارا ئه چک ،با نک

گواهی ه م پردا خ
ش

و جه آن خودداری

را با ذ کر ه ل

ا هالم

صادر و تسلیم مینمای .
دار ن

چک میتوا ن

د ستور ه م پردا خ
و هرگا
ش

داد

هل یه ک سی که
ا س  ،شکای

کن

خالف ادهائی که موجب ه م پرداخ

ثا ب

گردد ،د ستوردهن

هالو

بر

مجاتات مقرر در مواد  8ایون قوانون بوه
پرداخ

یک چهارم وجه چک بههنوان خسارت

مرنوووی شوواکی و نیووز خسووارت تووأخیر
تأدیه(صورت مطالره) ات قرار ص ی دواتد
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در

سال ات

محکوم خواه

تاریخ ارا ئه
ش .

چک

به با نک

74

 .22بوواری ،اخووتالف مواتووع حقوووقی
کشورهای مختلف درخدوص الغای چک و نظرات
تا

هیئت های نمای ن گی ک شورها مو جب ش

قانون متح الشکل ژنو تدمیمی درخدوص نفس
مو توع ات خاذ نک ن

و م سئله را ات مواد

اختیاری تمیمه شمار

 5اهالم دارد و بوه

آثار ناشی ات الغاء بپرداتد.

75

پیمان ژنو ناظر به ترارض قوانین در
چک ن یز
نمود

را ات خاذ

بالتبع ه مین سیا س

و در پاسخ به مسئله هفتم ات ماد

 1پیمان مشرربر اینکه «آیوا صوادرکنن
میتوا ن

چک را مل غی نما ی

ه م پردا خ

و یا د ستور

آن را صادر ک ن ؟» ،جواب را

به قانون ک شور م حل پردا خ
داد

چک ار جاع

اس .
قانون متح الشکل ژنو ات «الغای چک»

و قانون مدوب  7432فرانسوه ات «مخالفو
با پردا خ »
در

76

سخن به م یان آورد

ظاهر ،ت فاوت ه م

اس .

ای م یان ا ین دو

مف هوم ات ن ظر آ ثار و جود ن ارد ،و لی در
.71

ماد

 73ق .ص .ج .مدوب تیرما

.7322

75. Loussouarn – Bredin: op. cit., No. 499.
76. L' opposition au paiement.
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وا قع ،و جه افترا قی م یان آن دو م شاه
می

ً ات ناح یه
چک منح درا

شود .ال غای

صادرکنن
«مخالفو
پرداخ

ان جام پذیر ا س

و حال آن که

وتور هو م
وا دسو
وا پرداخو » یو
بو
را صادرکنن

قائم م قام

چک و یا

یا دارن

قانونی آن ها ن یز میتوا ن

انجام ده  .الغای چک امر قطری اس
را فاق

و چک

اثر می ساتد ،در صورتیکه دستور

ه م پرداخ

حال

موقتی دارد و ممکن اس

پس ات ص ور مرتفع شود.

77

پیو ن های مو جود م یان ال غای
مخال ف
اس

با پردا خ

که صالحی

و پردا خ

چک،

به کیفی تی

قانون محل پرداخ

را برای

حل و ف دل م سائل نا شی ات ترار تات حا صله
ً با م شکالتی رو برو می ساتد؛ ات
احیا نا
ا ینرو طرح و ت دویب ماد

مذکور خالی ات

ب حث و ج ل و اظهارنظر های م خالف ن بود
و بر خی به صالحی

اس

قانون م حل ص ور

تمایل نشان داد ان .
رویووه قضووایی فرانسووه ،در دهوواوی
راجعبه چک ،ب فرات قانون محل پرادخ
اه مال کرد

ا س  .ات جم له در رأی مورخ

 56مارس  ،7425دادگا
.77
62

فرانسووی در موورد

کاظم شیوا رتوی :همان مأخذ ،ش .125


را
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اهت بار ال غای چک صادر
ایوواتت متحوو

ات فران سه ه ه
قووانون ایالوو

 ،صووالحی

نیو یورک را پذیرف ته ا س .
دی گری ،را جع به چک صادر
فران سه ،داد گا
که

صادر

چک

غیرقابل لغو اس

78

در د هوای

ات خارج ه ه

فران سوی چ نین رأی داد
بهموجب
79

قانون فران سه،

و باألخر

رأی دادگا

پاریس در دهوای دیگری مشرر بر این اس
که هرگا
این باش

ه ف ات دستورات صادر
که مانع ات پرداخ

ات خارج

وجه چکی در

فرانسه گردد ،بهموجب ماد

 35قوانون 31

اکتبر  7432فرانسوه ،بایو

دسوتور هو م

پرداخ

را نادی

هر چ ن
مالکیو
پرداخ

گرف .

80

پی مان ژ نو تر یین تکل یف

ول
وانون محو
وه قو
وک را بو
ول» چو
«محو
محول نمود

«موجود ی

ت درف آن» ساک
ژ نو به ه ل

اس  .در هوض نسب

قب لی م حل» و قابل ی

به

«د خل و

ا س  .قانون متح ال شکل

اختال فات مو جود در قوانین و

م قررات ک شورها توف یه حل اینگو نه ق ضایا
را نیا ف

و در نتی جه سکوت پی مان ژ نو
78. Gaz. Pal., 1952 – 1422.

.79

رأی مورخ  76مارس :7428

Rev. Cr. Dr. Int. Pr., 1937. 293.

 80. Paris, 23 Nov. 1961, D., 1962 Somm. p. 22 et note, D., P., 1935, D. 467.; LoussouarnBredin: op. cit., No. 499.
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بروت ترار تات قوانین را بات گذارد

را
اس .

ً
دک تر فران سوی همو ما

براین هق ی

که این موتوع با بن های  8و  1ماد

اس

 1چن ان بیارتباط نیس  ،فلذا نیاتی بوه
ارا ئه را حل دی گری ن ارد ،و به دت یل
قوی صالحی
تأیی

قانون م حل پردا خ

قرار داد

اس .

را مورد

81

 .3فقدان محل و ضمانت اجرای آن
 .23قانون متح الشوکل ژنوو بخشوی ات
تمان

ا جرا و کی فر ص ور چک بی م حل به

م یان ن یاورد

و پی مان ژ نو ن یز در مورد

ترارض قوانین راجعبه موتوع ساک

اس .

چنان که میدانیم ص ور چک بیم حل به
اهت بار رواج چ شمگیر آن در م یان ت جار و
غیرتجار و به اهتبار آنکه وسیله پرداخ
نق ی اس

و نقش پول را ایفا می کن  ،در

بر خی ات ک شورها جن به کی فری

به

خود

گرفته اس .
جن بههای کی فری ص ور چک بیم حل ن یز
م ثل ب سیاری دی گر ات جن بهها در ک شورهای
مخت لف فرق میک ن  .مثالً در فران سه جرم
81. Loussouarn – Bredin: op. cit., No. 499.; Percerou – Bouteron: op. cit., No 220.
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مذکور حسب رویه قضائی فرانسه ،جرم مركب
اس

82

و هرگا

جرم

یکی ات هناصر ساتن

وه باشو ،
وه یافتو
وه تحقو
وذکور در فرانسو
مو
خود را ج ه

م حاکم فران سه صالحی

ر سی گی

بووه دهوووای کیفووری ناشووی ات آن اهووالم
میدارن .

83

حسب رویه محاکم این کشور هر گا
در

خارج

پردا خ

صادر

چکی

شود و در فران سه قا بل

با ش  ،ف ق ان م حل

مستوجب کیفراس .

84

چک

مذکور،

همچنین هر گا

چکی در

فران سه صادر شود و در یک ک شور خارجی
قابل پرداخ

باش  ،فق ان محل چک صادر

به ل حاظ ص ور چک در فران سه جرم ا س
در نتی جه فابل ی

و

ترق یب کی فری دارد.

م رذلک چنان چه گف ته

ش

85

قا تی داد گا

کیفری قبل ات تریین مجاتات ص ور چک بی
 .82برای این مفهوم رک .به :دکتر حسون دادبوان :حقووق
جزای همومی ،ص  .55دکتر پرویز صانری :حقوق جزای همومی،
چاپ سوم ،ج  /7ص 363و .362
83. Loussouarn – Bredin: op. cit., no 500.; Cass. crim., 28 Janv, 1960 Bull.crim., 60, n. 55 , p.
112, Trib, corr, Thonon, 27 Mars 1958, J. C. P., 58. II., ed. G. 10. 628, ed. G. 10. 628, ed. C. I.,
62, 982, note Cabrillac, Rev. Trim. Dr. Com., 1959. 557. obs. Loussouarn.

84. Cass. crim., 29 Juill. 1932, Clunet, 1933, p. 637, Trib. corr. Seine, 18 juin 1956, Gaz. Pal.,
1956. 2. 60; Rev. Cr, Dr. Int. Pr., 1957, P. 295, note H. B.; Cass, crim., 28 janv. 1960, Bull.
Crim., 60, n. 55, p. 112: Colmar, 18dec. 1964, J. C. P., 65ed. G.IV, p. 88, Rev. Trim. Dr. Com.,
1965, p. 964, obs. Bouzat.

85. Trib. Thonon, 27 Mars 1958, Precite, Trib. corr. Seine (13 e Ch.) 130ct. 1965, Rev. Cr. Dr.
Int. Pr., 1966, p. 499, note Decocq, Gaz. Pal., 1966. 1. 108.
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م حل ،با ی

ح سب م قررات پی مان ژ نو به

قانون صالح مراجره نمای
مسووئله را تریووین کنوو
بههن گام
ا ستفاد

ص ور ،م حل

تا تکلیف این

کووه چووک صووادر
یا اهت بار قا بل

دا شته و بهه بارت دی گر «م حل»،

او صاف و شرایطی را که با ی
دارا اس

یا خیر؟

وا ج

با ش ،

86

 .21مستفاد ات تألیفات حقووق کیفوری
ا یران ا ین ا س

که جرم ص ور چک بی م حل

در ک شور ما ن یز م ثل جرم کاله برداری ات
جرائم مرکب اس  .بههبارت دیگر ،اهمالی
ً جرم مذکور را بهوجود میآورد
که مجمو ها
به تن هایی قا بل م جاتات نی س  ،بل که
مجموهه این اهمال که منتهی به برگش
و ه م پرداخ
جرم اس .

چک

وجه آن می شود ،موجب تحقه

87

وین
ووان چنو
ویتو
ون طبقهبن و ی ،مو
ات ایو
نتیجه گرف

که اوتً مرور تمان جرم ص ور

چک بیمحل ات تمانی آغات میشود که آخرین
– 86. Cass. crim., 20 Oct. 1959, D., 1960, p. 30, note Paul Lagarde, Rev. Cr. Dr. Int. Pr., 1960
somm. P. 833. Trib. corr. Thonon. 27 Mars 1958, Precite. Trib. corr. Bourgen Bresse, 7 juin
1961, J. C. P., 62. II. 12612, Rev. Trim. Dr. Com., 1962, p. 449. obs. Becque et Cabrillac: Trib.
civ., Seine, 13 Oct. 1965, Gaz. Pal., 1966. 1. 108, Rev. Cr. Dr. Int. Pr., 1966, p. 449, note
Decocq.

 .87دکتر حسن دادبان :هموان مأخوذ ،ص 31؛ دکتور پرویوز
صانری :همان مأخذ ،ص .363
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ه مل ت شکیلده ن

جرم صورت گرف ته با ش ؛

ً ات ن ظر صالحی
ثان یا

م حاکم چون ق بل ات

و قوع آ خرین ه مل تروری برای تح قه جرم
هنوت جرمی صورت نگرفته اس  ،پس دادگاهی
دارد که آ خرین ه مل ت شکیل ده ن

صالحی

جرم در حوت

قلمرو آن واقع ش

ب نابراین با ا ستفاد

باش .

88

اتم فاد ماد

 371قانون تجارت ایران در مورد چکهوایي
اس

که ات خار جه صادر ش

در

و با ی

ا یران پرداخ ته شود ،اه مال ت شکیل ده ن
در خارج ت مانی مو جب تح قه جرم ص ور چک
بیمحل خواه
پردا خ

بود که آن اهمال موجب ه م

و جه چک در ا یران گردد .در ا ین

صورت ،م قررات راج ره به چک هایی که در
ایران صادر ش

اس  ،نسب

وال خواهو
ول اهمو
وز قابو
نیو

به این مورد
ً
وافا
وود ،مضو
بو

براینکه حسب مقررات حقوق کیفری ،جرم در
حوت

قلمرو ایران نیز تحقه یافته اس .

ب یهی ا س

قا تی کی فری ایرا نی ن یز ق بل

ات تریووین مجوواتات جوورم ارتکووابی ،در
ارت باط با م حل چک ،بی ن یات ات مراج ره
به

.88

قانون

صالح ج ه

ا طالع ات او صاف و

همان مأخذ ،به ترتیب ص  54و .362
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شرایطی که «م حل» چ نین چ کی با ی
باش  ،نخواه

وا ج

بود.

سایر موارد اه مال قانون پردا خ
شرحی اس

که در بنو های مختلوف مواد

پی مان ذ کر ش
آن،

به

و به ج ه

به ن ظر ن میر س

1

و توح و رو شنی

ن یاتی

به

شرح و

تفسیر داشته باش .

3
قواعد حل تعارض قوانين در چک
آن چه ت ح

ا ین ه نوان ،حائز اهم ی

ا س  ،شکل و مه ل

واخوا س

در چک ،مه ل

مراجره به ظهرنویسان و طرح دهوی راجعبه
چک میباش .
اول :شکل و مهلت واخواست
 .25پیمان ژنو در موورد اهتوراض یوا
واخوا س
پ یروی

در چک ،ات ه مان روش و مقررا تی
کرد

جاری اس  .ماد
68



که در

مورد

برات و

سفته

 6پیمان مقرر میدارد:

مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

و همچنین شکل

« شکل و مهلتهای واخواس

سایر اق امات تتمه اهمال حه و حفظ آن
در مورد چک ،بهموجب قوانین ک شوری که
واخواستنامه یا همل بای

در قلمرو آن

کشور انجام شود ،حل و فدل خواه

ا ین قا ه
پذیرفته ش

ش ».

که به ج هات و دت یل هم لی
اس  ،حکای

ات این دارد که

در مورد واخواس  ،قانون محل واخواس
قانون محل پرداخ
را

یکی اس .

برات و مواد
آم
ماد

89

حل انتخابی پیمان در ماد

آن چه در مب حث دواتد
اس

یا
 6با

هم ات ف دل را جع به

 371در قوانون تجوارت موا

ن یز تا ح ودی انط باق دارد.

 318قانون تجارت ایران می گوی :
« اه تراض و ب طور ک لی هر ا ق امی که

برای حفظ حقوق ناشیه ات برات و استفاد
ات آن در خار جه با ی

بهه مل آ ی

قوانین مملک تی خوا ه

بود که آن ا ق ام

بای

در آنجا بشود».
هر چن

اس

تابع

مقررات ماد

و بهموجوب مواد

 318نواظربربرات

 314قوانون تجوارت

وورد
وودن آن در مو
وه بو
وران تتم الرهایو
ایو
89. Percerou – Bouteron: op. cit., No. 255.
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مورد ت دریح

سفته ن یز

 373به لزوم شمول آن

قانونگذار در ماد
ن سب

قرار گرف ته و

به چک ت دریحی ن ارد ،م رذلک با ی

تو جه ن مود که قا ه

مذکور ،یک قا ه

ق یمی ح قوق بینالم لل خدو صی ا س
دلیل وجو

که به

اشتراک چک با سفته و برات ات

وای
واف و ویهگیهو
واطر اوصو
وه خو
واتی و بو
جهو
مشترک اسناد تجاری ،دلیلی بر اختداص آن
برات و

به

ن ارد و ا صل ا شتراک

سفته

م قررات و و ح ت اح کام اینگو نه ا سناد،
قا ه

حکوم

مذکور را بر چک نیز توجیه

میکن .
به ا ین م سئله

پس
پرداخ

وجه چکی که اهتراض و مهلتهای مر

بوط به آن با ی

در ا یران ان جام پذیرد

به چه شکلی خوا ه
پا سخ خوا ه

بود ،قانون ا یران

داد .و بهموجب ا ین قانون و

چنانکه مالحظه میشود
هق ی

که ا حرات

ه م

و

میتوان بر این

بود که قانون ص ور چک،گواهینا مه

ه م پرداخ

را جاگزین اهتراتنامه نمود

و آثار اهتراض یا واخواستنامه را بر آن
بار کرد
.91

اس .

90

رک .به :دکتر بهروت اخالقی :هموان مأخوذ ،ص  372بوه

بر .
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دوم :مهلت مراجعه
 8پیمان ژنو در موورد چوک،

 .26ماد

درمورد مهلتهای اهمال حه مراجره دارن
2

ً برگردان ماد
چک به متره ان آن ،هینا
پی مان ژ نو راجع به

 8پیمان « :مهلتهای اهموال

بهموجب ماد
حه مراج ره،
بو سیله

برات و

سفته ا س .

برای کل یه ام ضاکنن

قانون م حل ان شای

سن

گان،

تر یین

میگردد».
چنان که میدا نیم من ظور ات مهلت های
مراج ره ،موا ه ی ا س
ت جاری مک لف ا س

که دار ن

ظرف موا ه

مورد ح قوق نا شی ات سن

سن

مذکور در

ت جاری ا ق امات

تتم را مرمووول دارد .مهلتهووا و مواهوو
مراج ره ،ح سب مرا حل مخت لف ،مت فاوت ا س .
مثالً در مورد برات ،قانون تجارت کشور ما
برات به رو ی را در مرح له
ح قوق دار ن
ارا ئه آن ج ه
مهل

ا خذ ق بولی م ح ود کرد

و

ارائه آن را یک سال ات تاریخ برات

قرارداد

اس  .مب أ احتساب مهل

روتی ا س
ص ور قی

که در
ش

برات

یکساله

بهه نوان

تاریخ

اس .

چك در قلمرو...
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بهموجب ماد

 371قانون تجارت مقررات

راجره به چکهایی که در ایران صادر ش
ا س  ،در مورد چک هائی که ات خارج صادر
و با ی

ش

خوا ه

رها ی

آن دارنو

در ا یران پرداخ ته شود ن یز
ش ؛ و لی مهل تی که در ظرف
وی توانو
وک مو
چو

مطال به ک ن  ،چ هار ما
اس  .پس اگر دارن
پردا خ

وک را
وه چو
وجو

ات تاریخ ص ور

در ظرف موه

مذکور،

و جه آن را مطال به نک ن  ،دی گر

د هوای او هل یه ظهر نویس م سموع نخوا ه
بود.
بهنحوی که مالحظه می شود قواه
قوانین در باب مهارتها و مواه

ترارض
به شکلی

که در پیمان ژنو مطرح ا س  ،با آنچه در
ما و جود دارد

ح قوق ت جارت ک شور

میکن  .پیمان ،حاکمی
ان شای سن

داد

را به قانون محل

و قانون ت جارت ما در

ول پرداخو
وای قابو
وورد چکهو
مو
صالحی

فرق

وران،
در ایو

اه مال قانون م حل پردا خ

ایران) را قبول کرد

( قانون

اس .

در ب حث ات ت رارض قوانین در برات و
سفته گف ته می شود که ا ین را

حل ،به

ج هات هم لی ،ا ستثنائی برا صل واب ستگی
تر ه ات بانکی ا س
72



و ام ضاکنن گان سن
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و

دار ن

تا در مورد

آن را مک لف میک ن

مهلتهای اهمال حه مراجره ،ات قانون محل
ص ور یا انشای سن
واظ را
بو ین لحو

اطالع حاصل نماین

و

وکالت
ونهادی ،مشو
ول پیشو
حو

تیادی را مطرح می ساتد که حسب مورد تتم
و فه قوا ه

اس

ک لی ح قوق داخ لی ک شورها

حل و فدل شود.
ِ مهلت طرح دعوی
سوم:
 .27به نظور برخوی ات مؤلفوان حقووق
بینالملل خدوصی ،مقررات مواد
ف قط به مه ل
مهل

مراج ره ن ظر دارد و شامل

طرح دهوای دارن

چک و مرور تمان

تر ه ات ام ضاکنن گان نی س .
دهوای چک بای
با ش

و

91

طرح

مه ل

مشمول قانون محل پرداخ

مرور ت مان مر بوط

ام ضاکنن گان ،ه لی القا ه
ماد

 8پیموان

به تر ه ات
با ی

م شمول

 2پیمان که آثار ناشوی ات ترهو ات

را تابع قانون کشوری میدان
در قلمرو آن بوجود آم
وه هقی و
بو

که تره ات

اس  ،گردد.

ووق
وان حقو
وی ات مؤلفو
برضو

تجارت کشور موا مقوررات مواد

 8پیموان

Lescot – Roblot: op. cit., No. 1114.

چك در قلمرو...
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به مهلت های اقا مه د هوی ن یز صادق

ن سب
اس .

92

باری ،قوا ه

ت رارض قوانین ک شور ما

وائل
وا مسو
وتری بو
واتگاری بیشو
واتی سو
ات جهو
مطروحووه فوووق دارد ،تیوورا ات یووک طوورف
بهموجب ماد

 371قوانون تجوارت ایوران،

م قررات راج ره به چک هایی که در ا یران
صادر ش

ا س  ،در مورد چک هائی که ات
و بای

خارج صادر ش

در ایران پرداخته

شود ،به هنوان «قانون محل پرداخ » قابل
وال اس و
اهمو

واد
ور مو
ورف دیگو
و ات طو

قانون ت جارت

که

318

میگو ی « :اه تراض و

ب طورکلی هر ا ق امی که برای ح فظ ح قوق
ناشوویه ات بوورات و اسووتفاد

ات آن در

تابع

قوانین

خار جه با ی

بهه مل آ ی

مملک تی خوا ه

بود که آن ا ق ام با ی

آن جا ب شود» ،مر موتً دت ل
ووی) بایو
وین اقو امی (دهو
وا چنو
هرگو

در

براین دارد که
در

ً تابع قوانین
ا یران بهه مل آ ی  ،طبیر تا
ا یران که آن ا ق ام با ی
خواه

.92
71

بود.

کاظم شیوا رتوی :همان مأخذ ،ش


در آن جا ب شود،

.7311
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