اسناد بینالمللی

اشاره
در دوران باستان و قرون وسطی ،چک یا
سندی م شابه آن م تداول ن بوده ا ست .در
قرن شانزدهم ،با تو سعه بانک های سپرده
پذذریر ،رسذذیدهایا رواد پیذذدا

ذذه

ذذرد

بانکهای مر ور به مشتریان خود می دادند
و آنذذان نیذذز رسذذیدها را در اختیذذار
طلبکاران خود میگراشتند .این رسیدها

ه

بذذه چکهذذای رسذذید مشذذهور بذذود توسذذ
بان کداران ون یزی آن را ا بداع

رد ند.

بعدها بانکداران آمستردام هلند از رویه
ایتالیائیهذذا تیلیذذد نمودنذذد .در قذذرن
ه فدهم ،در انگ لیس ،چک به ع نوان د ستور
پرداخت مورد استفاده قرار گرفت .در قرن
هی جدهم ا ین
پ یدا

سند در انگ لیس ب شدت رواد

رد .در فران سه ،با ت صویب قانون

 41ژوئن  ،4681چک با هدف دسذتور پرداخذت
وارد حیوق آن

شور گردید.

نوان سیونهای ژ نو

با

هدف یکنوا خت

ردن میررات راجع به چک به تصویب رسید.
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بدون آن که در
م یررات

مورد تاریخ چه و ضع ا ین

بینالمل لی وارد جزئ یات

خاطرنشذذان مذذی سذذازیم
نخستین

شویم،

ذذه در سذذال 4141
ه در الهه به

نفرانس دیپلماتیک

من ظور ته یه متن یکنوا خت در زمی نه برات
ذه
ذهای را بذ
ذد ،قطعنامذ
ذکی ،شذ
ذفته تشذ
و سذ
تصویب رسانید ک به موجب آن میررات ناظر
به چک یکنوا خت گردد .پروژهای در ا ین
خصوص در دومین

نفرانس الهه در سذال 4141

مطرح شد ولی به تصویب نرسید و تعییب آن
متو قف ما ند ،تا پس از خات مه ج نگ ج هانی
اول،

ذذده ای از
ذذب از عذ
ذذه ای مر ذ
میتذ

ذدانان متخص ذ
حیوقذ

ذ،
ذه ملذ
ذرف جامعذ
از طذ

مأمور پیگیری امر شد.
این

میته ،سرانجام ،در سال  4116متنی

را آماده

رد

ه در آن ،پروژه الهه اساس

ار قرار گرف ته بود ،لیکن با تغی یرات
ع مده ای و در
ت صویب

عین

حال

برای دولت های

ن نده ا ین ام کان پیش بی نی شده

بود

ه در موارد مت عدد بتوان ند اع مال

رزرو

ن ند .ا ین پروژه ت حت ع نوان قانون

یکنواخت ژنو راجع به چک مطرح گردید.
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عالوه برآن پروژه ،دو پروژه دی گر ن یز
ته یه شد؛ ی کی را جع به ت عارض قوانین و
دیگری در ارتباط با حق تمبر.
ا ین سه پروژه در

ن فرانس دیپل ماتیکی

ه در فوریه  4194در ژنذو تشذکی ،گردیذد
ارائه شد و در تاریخ  41مارس  4194توسذ
ذذای
ذذار دولتهذ
ذذام االختیذ
ذذدگان تذ
نماینذ
شر ت ننده به تصویب رسید .طرف مدت پنج
سال از تاریخ ت صویب ،ت عدادی از دولت ها
به آن مل حق شدند

ه عبارت ند از :سوئد،

نروژ ،دان مارک ،سوئیس ،هل ند ،ایتال یا،
آلمان ،رومانی ،لهستان ،پرتغال ،مونا و
و فرانسه .بلژیک با تأخیر ،یعنی در سال
 ،4184به قانون یکنواخت الحاق پیدا

رد.

برخذذی از دولتهذذا قذذانون یکنواخذذت را
پریرفتذذذه انذذذد ،بذذذدون آنکذذذه بذذذه
نوان سیونهای ژ نو مل حق شوند .لب نان با
قانون  4119میررات مر ور را وارد قذانون
ت جارت خود

رده ا ست .همچ نین ،ات یوپی

م یررات مورد ب حث را با قانونی
سال  4181تصویب

رد ،پریرفته است.

با وجود اینکه با اجرای
مر ور

ه در

نوانسیونهای

به میزا نی قا ب ،مالح ظه م یررات
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وا حدی به و جود آ مد ،لیکن ا ین یک نواختی
ام ،نیست .زیرا:
از یک سو ،ع لی ر غم م جرا بودن متن
قانون یکنوا خت در
به

شورهای ال حاق شونده

نوانسیونها ،اختالفهای مشهود به چشم

می خورد :اوالً ت عدادی از دولت های مل حق
شده ،رزرو های ا جازه داده شده را اع مال
ردها ند،

به ن حوی

ه در ب سیاری از

مو ضوعات ،م یررات مت فاوت ات خاذ گرد یده
ً در پارهای از موارد ذ البته
است؛ ثانیا
به طور م حدود ذ ا ختالف ز بان ،با و جود
ه مه دق تی

ه در ترج مه به ع م ،آ مده ،در

شورهائی

نوان سیون

ه ز بان آن ها ز بان

ن بوده ،اختال فاتی را مو جب گرد یده ا ست؛
ً رو یه ق ضائی
ثال ثا

ه قانون

شورهائی

یکنوا خت را پریرف ته ا ند تف سیری منط بق
با روح قانون ایجاد نکرده است.
شورها خارد

از سوی دی گر ،ب سیاری از

از میذذذررات قذذذانون یکنواخذذذت بذذذاقی
ً
ما ندها ند ،خصو صا

شورهای ع ضو سی ستم

ذذامن لذذو یعنذذی انگلسذذتان،

شذذورهای

امنولت و ایاالت متحده امریکا .و البته
با ید تو جه دا شت

ه انگ لیس

مربوط به حق تمبر را امضا
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نوان سیون

رده است.

آ شنائی با

نوان سیونهای ژ نو را جع به

چک و مالح ظه م یررات قا ب ،انط باق آن با
ح یوق ا یران ،ضمن در ن ظر گرفتن ت حوالت
نوین جهانی در این زمینه ،موجب استفاده
صحیح و بجا از اسناد تجاری می شود و در
صورت ا ستفاده فراگ یراز آن ها می توا ند
در

اهش تورم مؤثر باشد.

همان ند

نوان سیونهای ژ نو را جع

به

برات و سفته «( 4191مجله حیذوقی» شذماره
،)41

نوانسیونهای چک  4194مشتم ،بر سذه

قرارداد است:
 قرارداد اول ا ین مجمو عه مت ضمن یک«مید مه» در م یررات ال حاق دولت ها و دو
ذررات
ذت ،میذ
ذمیمه نخسذ
ذت .در ضذ
ذمیمه اسذ
ضذ
متحدال شک ،را جع به چک مالح ظه می شود ،و
در ضذذمیمه دوم ،مذذوارد اخذذتالف دولتهذذا
منعکس شده است

ه نسبت به مورد برات و

سفته وسیع تر به نظر می رسد.
 قرارداد دوم ،درح ،مواردی از تعارضگردش

قوانین در زمی نه

بینالمل لی

چک

تنظیم گردیده است.
 قرارداد سوم ،در خصوص حق تمبر است.«مجله حیوقی»
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