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الملطط   بطط  روابطط  

شماره    یازدهمدوره  

شطماره پ ططاپ    دوم

   و یکچه

 1400  تابستان

 

 

با نگرشی   در حقوق ایران  تجاری  ایرادات قابل طرح در برابر اسناد

 کنوانسیون های بین المللی بر
 
 

 1اکبر خوش
  *    2 علی رادان جبلی  

 3وحید قاسمی عهد 
 

 چکیده 

تبعیت «  وصف تجریدی»و «  اصل عدم استماع ایرادات» همچون  یاسناد براتی از اصول و قواعد

اند و ها پرداختهحقوقدانان به بررسی اجمالی آن ن این اصول اکثررغم اهمیت فراوا. علیکنندمی

 اند؛آن داشتهتفسیر و توضیح  سعی در با توجه به فقه و اصول حاکم بر حقوق مدنیبرخی نیز  

-برای پاسخ به سوال ،در این پژوهش. گشته است یزیاد  هایو ابهام  تسواال  موجب  همین امر

ایم نی و استنتاجی بهره بردهییهای تبروش  و نیز  فی و تحلیلیهای توصیاز روش،  شده  طرح  های

ی پایه، الزم است وه بر ایرادات رابطهکه اصل عدم استماع ایرادات، عال نتیجه حاصل شدین  او 

عالوه، به ایننن نهتننه اشنناره کننردیم کننه براتی هم اعمال شود. به یدر خصوص ایرادات معامله

متفاوت از دیگری است؛ زیرا در حالی که دارنننده بالواسننطه و از این موارد    استثنائات هریک  

ل مذکور در خصننوص رابطننه پایننه همچنین دارنده فاقد حسن نیت تنها استثناهای وارده بر اص

بخش تقسیم به دو توان را میراتی  ی بمعاملهاین اصل در خصوص ایرادات    هایاستثناهستند،  

زوال نسننبی تعهنند که موجب و بخش دیگر متعهد منجر به زوال مطلق تعهدِکه  کرد: یک بخش

 .شودمی

   ، رابطه پایه.تجارتسندبراتی، اصل عدم استماع ایرادات، وصف تجریدی،  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه  -1

شاخه عنوان  به  تجارت  ازحقوق  هرچندحقوق  میای  شمار  به  به    آید،خصوصی  لیهن 

فعالیت باید  های تجاری علت مقتضیات  ری از اصول و احهامی متفاوت  یابسموارد  در  ، 

وک  پیروی قوانین  که  از جمله اصولی  بر  ند.  حاکم  قرار    مقررات  تاثیر  را تحت  تجارت 

. مقررات حاکم بر اسناد تجاری  اشاره کرد»اعتماد«  و  »سرعت«  اصل به دو    توان ، میداده

و    «یرادات عدم استماع ا»اصل    آن که  نتیجهو    است  اصل دور نماندهدو  ثیر این  أنیز از ت

تجریدی» براتی مطرح  «وصف  اسناد  با  رابطه  است   در  ه  .گشته  ایران  تجارت  یچ  قانون 

به  اشاره روی  نهردهاصول  این  ای  نیز  ۀو  به    ،قضایی  را  آنها  موارد  بسیاری  در  اگرچه 

مذکور و    همچنان محاکمی وجود دارند که بدون توجه به اصول  ، لیهن  رسمیت شناخته

نادرست برداشتی  با  آن  یا  ،از  می  ها  حهم  صدور  به  و    نمایند. مبادرت  بحث  اهمیت 

این   هنگامیبررسی  کنیممی  ترآشهار  موضوع  رجوع  دکترین  به  که  هنگام    ؛شود  زیرا 

تفهیک    یابیم که توجه کافی به این اصول نشده است.ی کتب چاپ شده، در میمطالعه

نیز شمول براتی و  پایه و رابطه  اصل عدم استماع ایرادات    بین معایب موجود در رابطه 

بر   . افزون که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست از نهاتی ی براتی، هنسبت به عیوب معامل

  نیز   هاآنئات  دربیان استثنانویسندگان    شده،  موارد یاد  میانبا توجه به عدم تفهیک    این،

نشده  یتفهیه ضمن  ها  تنو    (1380،صقری،  1382،  ،بهرامی1389کاویانی، نهن:  )اند  قائل 

فقطمباحث  استثنا  ،  ایرادات » و    «تجریدیوصف  »  ءهایبه  استماع  عدم  اشاره    «اصل 

  ۀ در خصوص رابطئات اصل اخیر الذکر استثنا  که  رسد بنظر میچنین  ؛ حال آنههاندکرده

 .  پردازیممیکه در ادامه به آنها  است متفاوت   براتی کامالً  ۀرابط وپایه 

آن    یمسأله  بررسی  که  دارددیگری  بین    ،ضرورت  اصل  » و    «تجریدیوصف  » ارتباط 

ایرادات» نویسندگان،  است؛ چه آنهه برخی از    «عدم استماع ایرادات  «  اصل عدم استماع 

نتایج   از  تجریدی » را  سهوتی  ؛  49صش،  1382  بهرامی، نک:  )  اندبرشمرده«  وصف 

دیگر  و    (117ش،  1395نسیمی، ایرادات»  برافزون    ،برخی  استماع  عدم  اصل  »   ،« اصل 

،  1379نوروزی ، نهن :  )  اندوصف مذکور دانسته  از نتایج و آثار   را هم  ئات« استقالل امضا

در   . (107ص،  1379  مسعودی،   ؛ 117: ص1394عبدالصمدی،   مافی، ؛  26ص   حالی    این 

برخی   که  تجریدی»است  مفهوم    « وصف  به  امضا»اصل  را    اند دانستهئات«  استقالل 
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و(46ص،  1380)صقری، دیگر،    ،  اشاره  ونبد برخی  بین    ،ایهیچ  رابطه  وجود  به 

مذکور تب   ، اصطالحات  و  تشریح  ایرادات » ین  یبه  استماع  عدم  کرده  «اصل  اند  اکتفا 

   (.160-137  :ص1395  )کاویانی،

 رسد:  ی که بیان شد، طرح این سواالت ضروری به نظر میا توجه به مطالبب

 براتی وجود دارد؟ ۀ معامل  اتایرادو پایه ۀ معامل  اتچه تفاوتی بین ایراد. 1

ایرادات»آیا اصل  .  2 استماع  رابط  « عدم  ایرادات  به  ناظر  ایرادات    استپایه    یهصرفا  یا 

 ؟  شودبراتی را نیز شامل می   ۀرابط

استثن .  3 ایرادات»اصل    ائاتآیا  استماع  معامل  «عدم  خصوص  یهسان    ۀدر  براتی  و  پایه 

 است؟  

 وجود دارد؟ « وصف تجریدی» با  « عدم استماع ایرادات»چه ارتباطی بین اصل  . 4

 ؟بر چه مبنایی باید انجام شود  تفسیر اصول حاکم بر اسناد براتی. 5

  ی ابهامات فراوان  و  تجارت  با توجه به سهوت قانونتالش ما در این مقاله بر آن بوده که  

دکترینئقضا  ۀدر رویکه   و  نه    ی  که  یابیم  دست  پاسخی شایسته  به  دارد،  بر  وجود  تنها 

براتی  و اصولمبانی   بر اسناد  بلهه بتواند    حاکم  باشد،  های  از مقررات کنوانسیوناستوار 

ژنوبین آنسیترال  المللی  و  ،  و  فرانسه  جمله  از  کشورها  سایر  مقررات  اساس  و  پایه  که 

ن پژوهش راهنمای مناسبی باشد برای توجه به  ای  امید است، نیز بهره ببرد.  آمریها هستند

ری و موجب گردد تا حقوقدانان عالیقدر و قانون گذار محترم، به  ابعاد مغفول اسناد تجا

 مهم وقعی شایسته نهند.  این

 ی برات  سند مفهوم-2

می  1284ماده   مقرر  سند  تعریف  مقام  در  مدنی  هر    سند»  :داردقانون  از  است  عبارت 

درنوشته   باشددعوی    مقامکه  استناد  قابل  دفاع  بندی  .«یا  مختلفیتقسیم  برای    های  نیز 

از اتومی  که   ارائه شده است   سند    و   اسناد تجاری و غیرتجاری   ، سناد عادی و رسمیان 

  : آنهه  از جمله  ؛تجاری ارائه کرده اند  سندتعاریف متعددی از    حقوقدانان  .نام برد  آن  جز

»اسناد تجاری اسنادی هستند که قابل معامله بوده و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی  

م کوتاه  رسید  سر  مودر  معموال  و  باشند  می  گیرنددت  می  قرار  تجاری  استفاده    « رد 

اسناد تجاری    اد:کردهاسناد تجاری را به دو بخش تقسیم    .( 1:ص1373-1374  ،)فخاری
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یاد    نیز  « براتیاسناد  »  به اسناد تجاری در معنای خاص که از دسته اخیر  و  عام    در معنای 

اسناد تجاری دراند.  کرده آن  ه ک  ،عام معنای  منظور از    « ها به »اسناد تجاری یا تجارتیاز 

تجاری    که در روابط  است   سندیهر  ،  (214:ص1351، )اعظمی زنگنه    شده است  یادنیز  

مبادله    تجاربین   اشخاص  سایر  تجاری  : جمله  من   ؛گرددو  انبار  ، بارنامه  ،دفاتر    ، قبض 

بورس قرضه  ، اوراق مشارکت  ،اوراق  عرفانی  و....سهام    ، اوراق  امی  هرب  ، 4ص  :1375،) 

اسناد تجاری در  اما    .( 102ص   :   1379ی،  ، مسعود12   ص :1380صقری ،،20ص  :1382،

به »اوراق تجارتی، که از آنمعنای خاص )کاتوزیان،مقدمه علم    است  نیز تعبیر شده  « ها 

نقش  به آن دسته از اسناد تجاری اطالق می گردد که در مبادالت    (382:ص 1371حقوق،

دارند  دیونپرداخت    ابزار  و پول    یگزینجا برات   که  را  چک  ،شامل  و  شوند  می  سفته 

  ، امیبهر  ،103ص  :1379  مسعودی،   ، 13ص   : 1375  ،ستوده   -131ص :1378اسهینی،)

   (20ص : 1382

اینهه   به  احهام   اسنادنظر  و  اصول  از  خاص  معنای  در  تبعیت    تجاری  مشابهی  تقریباً 

و در  کرده  به تفصیل بیان احهام و مقررات راجع به برات را  تجارت ایران  قانون، دنکن می

است داده  ارجاع  برات  باب  در  شده  وضع  مقررات  به  اسناد  این  سایر    . خصوص 

جای عنوان  ه، بهااست که در مورد آن  نحوی به    سفته و چک  های مشترک برات، ویژگی

تجاری  »اسناد  می  ،اسناد  عنوان  از  کرد.براتیتوان  استفاده  حقوق    ، 1373  ،)اسهینی   « 

،  منظور از اسناد براتی  ، به تبعیت از دکترین،  پژوهش  لذا در این   .( 6:ص.تجارت برات،... 

    . استسفته و چک  ، اد تجاری در معنای خاص شامل براتاسن 

 هاولزوم تفکیک آن یبراترابطه  و هیپا رابطه  مفهوم-3

برا مقابل    به منظور  معموالً  یتایجاد وگردش سند  در  متعهد  که  تسویه یک بدهی است 

از آن به  ک  شودطرفین ایجاد می  بینای  این بدهی در پی معامله  و  قیم دارددارنده مست  ه 

می تعبیر  پایه  است    یمعامله  .کنیممعامله  ممهن  عقدپایه  نوع  که    یمعوض  هر  باشد 

آن عنوان    ،براساس  به  پول  مبلغی  شده است  متعهد  قرارداد  طرف  آنچه که  یک  عوض 

بپردازد. مقابل  به طرف  تجارینیز  گاهی    دریافت کرده  سند  منشا صدور  تعهد  یا    ، دین 

  . (55-54:ص1393عبدی پور فرد ،)ناشی از ضمان قهری است    و  سبب قراردادی ندارد

ه  دیگری است که از آن ب یا رابطه حقوقی  همراه با یک معامله ا عموماً هر معامله براتی لذ
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  ؛ قائل شویم تفهیک  معامله دو  این  بین   ضرورت دارد و  شودطه پایه تعبیر میمعامله یا راب

این معامالت و از  یهی  هر  چرا که ممهن است  آن  یا  باشد و   ها متضمندوی    ایراداتی 

 . نظیر:ندایجاد کن  را های متعددی سوال

معامالت- این  در  موجود  ایرادات  از   آیا اصوالً  وبراتی  )اعم  قابل  پایه  دارنده  برابر  در   )

 ؟است طرح 

درهر  -  موجود  معامالت  یکایرادات  شرا   از  چه  کسی  تحت  چه  دربرابر  و  قابل  یطی 

 ؟طرح است 

با ایرادات    ، اگر اصل بر عدم قابلیت طرح ایرادات است-  آیا مبنای این اصل در رابطه 

 ؟سان است ایرادات معامله براتی یه  ومعامله پایه 

اس- اصل  آیا  ایراداتتثنائات  استماع  براتی   ، عدم  و  پایه  معامله  خصوص  یهسان    ، در 

 هستند ؟

    رادات یا  استماع عدم اصل نیمباهوم وفم-4

قراردادها  ، در حقوق مدنی در  عمومی  قاعده  انتقال حقوق،   ، طبق یک  تمامی موارد    در 

  ، برخوردار شوددهنده داشته  که انتقال    تواند از حقوقی بیش از حقوقیانتقال گیرنده نمی

نسبت به   ر قی بیشتاز حقو ، در مواردی ، دارنده اسناد تجاری لیهن برخالف قاعده مذکور،

برخوردار   دهنده  با  می  انتقال  رابطه  در  ایرادات«  استماع  »عدم  اصل  حهومت  شود. 

است؛  اسنادتجاری مطلب  همین  مؤید  اصل،  این  موجب  هرگونه   ،به  طرح  از  متعهدله 

 از طرف متعهدین سند مصون است.  ایرادی

وانتقال  نقل  قابلیت  در  باید  را  ایرادات  استماع  عدم  اصل  لزوم    مبنای  و  تجاری  اسناد 

زیرا اسناد تجاری به   یافت؛ ب اعتماد عامه نسبت به آنها سرعت و سهولت درانتقال و جل 

و اعتبار  واجد ارزش  الزم است مانند پول    ،عنوان وسیله پرداخت و اسناد جایگزین پول 

و  نتقاالت سابق و دارنده چنین اسنادی خود را مصون از ایرادات مربوط به نقل و ا باشند 

پای بدامعامالت  اسناد به   ، در غیر این صورت  ، نده  مقبولیت عام   این    عنوان وسیله مبادله 

نننخواه ایجاد خود  اهداف اصلی  به  اصل عدم استماع  اقتضای  لذا  ؛  د می رسند یافت و 

با    آن است که  ایرادات نیتی که  براتیدارنده با حسن  سندِ  را    اعتماد به ظاهر صحیحِ  آن 

است کرده  مطروحه    ،دریافت  ایرادات  از  استثنایی  موارد  در  جز  متعهدین    ازسویبه 
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نهته قابل توجه اینهه هر چند مبانی فوق در رابطه با اصل عدم    . و در امان بماند  مصون

ایرادات در  ص  درخصو  ،استماع  موجود  پایه  ایرادات  اشتراک    ومعامله  براتی  معامله 

پا  ،دارند در معامله  ایرادات  استماع  عدم  اصل  نیز    ، یهاما  دیگری  مبنای  است؛  به  متهی 

که براتی    در   مبنایی  نداردمعامله  آن  وجود  اسناد    ،و  بودن  تجریدی  وصف  حهومت 

از معامله پایه جدا  ،  به محض صدور  ،، سند براتی. برمبنای وصف تجریدیاستتجاری  

و از  شده  پایه   مستقل  می  ،معامله  ادامه  نتیجه  و  دهدبه حیات خود  معامل  ،در  ه  ایرادات 

 نیست.  قابل استماع  ، در برابر دارنده سند براتی ،پایه

 ران یا نی قوان در  رادات یا  استماع عدم  اصل  گاهیجا-5

فرانسه   1807از قانون تجارت    ،به تصویب رسید   1311که در سال    ،ان قانون تجارت ایر 

فرانسه  .(20ص:1378، )اسهینی    استشده    اقتباس در  که  است  حالی  در  سال    ،این  تا 

 وجود  با ، رویه قضایی، اما  بینی نشده بوداصل عدم استماع ایرادات در قانون پیش  ،1935

فرانسهدادگاه  .کرده بوددیگری قبول    آن را به نحو  ،یعدم صراحت قانون   رد برای    ،های 

به   دارنده  مقابل  در  مسئولین  کردند  حق ایرادات  می  استناد  دارنده    ، اسهینی  )  مستقیم 

تطبیقی  ،  1373 تجارت  از  لذا  .  ( 98ص  :حقوق  ایران  تجارت  قانون  اینهه  به  توجه  با 

وارد    1935سال انسه اقتباس شده و اصل عدم استماع ایرادات در فر 1807قانون تجارت 

شده فرانسه  تجارت  قانون   است،  قانون  متون  بین  از  اصل  این  استخراج  جهت  تالش 

ایران  ثمر بوده  بی  تجارت  به حقوق  اصل  این  ورود  دریچه  د  محدود و  کترین است  به 

 . ( 143ص   : 1389،کاویانی)

  «وصف تجریدی »با  «اصل عدم استماع ایرادات »رابطه-6

  دارد،   ایاهمیت ویژه  «وصف تجریدی» با    «استماع ایراداتاصل عدم  »خصوص  آنچه در  

با    ،برای رسیدن به پاسخ این سوال پرسش پیرامون اساس وجود رابطه میان این دو است. 

قانو سهوت  به  تجارتتوجه  شد  زیرناگ  ،ن  متوسل  دکترین  به  نیز،  باید  دکترین    ، اما 

یرفته و وارد حقوق  عموماً مفاهیم فوق را پذ  فعالیت های تجاریهرچند بنا به ضرورت  

در عین حال    .ست ها ارائه نهرده انظری واحد در خصوص معنا و مفهوم آن  ،ایران کرده

عده ایرادات  ای که  استماع  عدم  نتایج    اصل  از  بررا  تجریدی  :  )  اندشمردهوصف  نهن 

اصل عدم  »   برخی دیگر عالوه بر  ، (117: ص1395،سهوتی نسیمی،49:ص1382بهرامی ، 
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ایرادات  استقالل  »  «، استماع  ن  « امضائاتاصل  جمله  از  هم  مذکور  را  آثاروصف  و  تایج 

اند   :  )دانسته  ،عبدالصمدی   26:ص  1379،نوروزی    نهن  ص1394،،مافی   :117   -

 ، دیگر  و   ( 107:ص1379مسعودی  که برخی  درحالی است  تج،  این  به  وصف  را  ریدی 

استقالل   :  )اند  دانسته  امضائات مفهوم  ،نهن  مولفین    برخی  .(46:ص1380صقری  نیز  از 

اصل عدم    به تشریح و تبیین   ، مذکور  مفاهیمای به وجود رابطه بین  بدون هیچگونه اشاره

   (. 160-137: 1395کاویانی، نهن :  ) انداستماع ایرادات پرداخته

توان با توسل به آن ارتباط دقیق  نمیآرای موجود،    اختالف میانی است با توجه به  بدیه

منطقی   ایرادات   میانو  استماع  عدم  یافتبا    اصل  تجریدی  برای  نظر میب .  وصف  رسد 

این رابطه،   اصل عدم استماع ایرادات در خصوص رابطه    باید به تفهیک مشخص شدن 

به معنای مجرد و مستقل بودن صف تجریدی بودن زیرا و؛ جه نمودرابطه براتی تو و پایه 

پایه   رابطه  از  براتی  گونه  است،رابطه  رابطه  به  در  پایه  معامله  ایرادات  و  عیوب  که  ای 

عدم استماع ایرادات نیز به معنای    لاص.  ت متعهدین براتی تاثیرگذار نباشدبراتی و تعهدا

تر  که معنا و مفهومی عام استبراتی    یا دارنده سنددر برابر متعهدله  عدم استماع ایرادات

تجریدی  در خصوص    ، درواقع  .دارد  از وصف  ایرادات  استماع  عدم  پایه»اصل  «،  رابطه 

تجریدی  ثمره وصف  و  اس  است   نتیجه  عدم  اصل  »رانه  در خصوص  ایرادات  بطه  تماع 

پایهبمجرد  زیرا با توجه به    براتی«؛ پایه به  انچن   ،ودن تعهدات براتی از معامله  چه معامله 

باشد  مخدوش  و  باطل  دلیلی  درستی    ،هر  و  در صحت  تاثیری  امر  براتی    تعهداتاین 

کلی و  داشت  بودم   هنخواهد  خواهند  تعهد  ایفای  به  ملزم  دارنده  برابر  در  سند    . تعهدین 

پایه و اصل  اینهه معامله  معامله    ،جرا استالکامالً صحیح و الزم ای  ممهن است علیرغم 

قبولی  ضمانت  ،ظهرنویسی  ،وردص)براتی   دلیل  (و  هر  حج  یبه  از  امضا  ،راعم    ، جعل 

باشدآن    نظایر  و کننده    امضاعدم صالحیت    ، عدم رضایت، مفقودی  ،سرقت   ؛ مخدوش 

توان اصل  نمی  ، ایرادات هیچ ارتباطی با معامله پایه ندارندنظر به اینهه این    بدیهی است  

نتیجه و ثمره وصف تجریدی    را   له براتی ما ت در خصوص ایرادات مععدم استماع ایرادا

 دانست.
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این سوال ضر   ،با توجه به آنچه گذشت  به نظر میپاسخ به  عدم    از  که منظوررسد  وری 

ایرادات است؟   ،استماع  ایرادات  یا عدم    کدام  پایه  رابطه  ایرادات  استماع    استماع  عدم 

 . یایرادات رابطه برات

 محل اعمال اصل عدم استماع ایرادات-7

عدم استماع ایرادات رابطه   ،خ به این سوال که منظور از اصل عدم استماع ایرادات پاسدر 

اصل عدم  فلسفه وجودی  با در نظرگرفتن    ایرادات رابطه براتی،عدم استماع یا  است پایه 

که   ایرادات  اسناد  استماع  اعتبار  افزایش  اعتماد    تسریع  تجاری و همانا  و جلب  گردش 

نتها و  عمومی نسبت به آن ابزار پرداختی  ه عنوان  ها بآنجایگزینی    نقشیجه تقویت  در 

اینهه   است، ایرادات    اصل  و  استماع  میه  بعدم  نقش  ایفای  اصل  یک    و   ، نمایدعنوان 

گرفتن    با  همچنین نظر  کنوانسیون  و  قوانین در  و  کشورها  سایر  قضایی  های  رویه 

جمله  ،المللیبین ژنو  از  و  آنسیترال  های  ش   ،کنوانسیون  اصل،    کبی  این  اجرای  محل 

 . استبراتی   معامله  و پایه از ایرادات راجع به رابطه  اعم ، کلیه ایراداتدرمورد 

مطلق   30ماده   و  صراحتا  آنسیترال  »مقرر    اکنوانسیون  مقابل    امضاداشته:  در  سند  کننده 

ده بر  و در ادامه استثنائات وار....«  به هیچ گونه ایرادای استناد نماید    دارنده حمایت شده

  ، استثنائات ناظر به ایرادات رابطه پایه و برخیبرخی از این   وده که این اصل را احصا نم

ناظر  ،  ،عدم اهلیت توسط نماینده فاقد اختیار  تحریف سند،امضا  جعل امضا،  ایراد  همچون

ژنو نیز در مواد متعددی استثنائات وارده    1930کنوانسیون  به ایرادات رابطه براتی هستند. 

از    که را برشمرده  ( رابطه براتی و رابطه پایهز ایرادات )اعم اعدم استماع ایرادات  بر اصل

فاقد اهلیت و همچنین امضاهای مجعول و یا امضا    توسط شخص  امضا  توان بهمی  جمله

،  8،  7اشاره نمود که این مطلب از مواد متعددی از جمله مواد    توسط نماینده فاقد اختیار

   شوند.وراستنباط میکنوانسیون مذک 69و  10

  براتی ایرادات معامله    و  پایهایرادات رابطه    تفهیکضرورت    این بحث،  مهمنتیجه بسیار  

قوانین کشور  توجهرغم  علی  امری که است؛   در  آن  مقرراتهابه  و  دیگر  کنوانسیون   ی 

آنسیترال  آن  در ایران    دکترین و رویه قضایی  ،های ژنو و  ین بی  بی توجه بوده و هم به 

  این تفهیک،   اهمیت   گردیده است.  نتایج ناصوابیحصول    لط مباحث وباعث خ  توجهی
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پیرامون آتی  مباحث  ایرادات  استثنا  در  استماع  عدم  اصل  و  تجریدی  بیشتر  ئات وصف 

    . آشهار خواهد شد

 استثنائات اصل عدم استماع ایرادات-8

که  و  استثنائات   اکثر حقوقدانان   درحالی  ایرادات  استماع  عدم  را    دیتجریوصف    اصل 

  : 1380  ، قریص   ، 152  تا   147ص    : 1389  ، کاویانینک:)ند  اهکرد  مطرح و بررسی ان  توأم

.  (60تا    51ص  :1382،،بهرامی 154تا143ص   :1395،نسیمی سهوتی    ،51و   50ص  

)وصف   رابطه پایه  خصوص در  استماع ایراداتاصل عدم  ستثنائات ا که  گرددمالحظه می

کما اینهه    . است  کامالً متفاوت  براتی  رابطه  وصخص  ل دربا استثنائات این اص   (تجریدی

اصوالً ایرادات مطروحه در خصوص هر کدام از مفاهیم مذکور کامالً با یهدیگر متفاوت  

انجام  بی  یا  همچون بطالن  داتیایرا  ،به عنوان مثال  .هستند پایه و یا عدم  اعتباری معامله 

ایراداتی هستن  ،نظایر آن   تعهدات طرف مقابل و   د که ممهن است در خصوص از جمله 

براتی  جعل در  ،چون سرقت ایراداتی هم   اما  ؛دنپایه مطرح شوی  رابطه اهلیت    ،سند  عدم 

   .هستند براتی قابل طرح از جمله ایراداتی هستند که در خصوص معامله  ، و... صادر کننده 

ک  ، نابراینب این    جاهر  استماع    پژوهشدر  عدم  ممهن است  شود،  ذکر می  ایراداتاصل 

در  اصل عدم استماع ایرادات    »که از آن به  پایه مدنظر باشد  یرابطه با رابطه  اصل در  نای

رابطه م  شده  یاد  « پایه  یخصوص  ایرادات    ،منظور  مهن استو  در خصوص  آن  اعمال 

خصوص  در ایراداتاصل عدم استماع  »باشد که از آن به عنوان   راتی در معامله ب طروحهم

رابطه برا یا  ب  «ی تمعامله  از  چنانچه    البته    .م ایردهنام  دو  مذکور    عبارتمراد  هر  ایرادات 

   شود.آورده می ات« ایراداصل عدم استماع »  تحت عنوان صل این ا  رابطه باشد،

ایرادات  ا  تفهیکضرورت  مشخص شدن    ومطالب فوق  به    باتوجه در  صل عدم استماع 

رابطه   عنوان  پایه خصوص  به  تجریدی،  ونتیجه وصف  استماع  ،  عدم  در    اصل  ایرادات 

هر    استثنائات  در ادامه   ، هااستثنائات آنهمچنین تفهیک میان  و  براتی  ی  معاملهوص  خص

 . بررسی خواهیم نمودبه صورت جداگانه  را اصولاز این  یک

   هیپا خصوص رابطه  در رادات یا  استماع عدم اصل استثنائات  8-1

به توجه  تجریدی    اعمال   با  تجاری وصف  اسناد  به  ک معامله    ،نسبت  مجرد و  براتی  امالً 

پای معامله  از  استمستقل  ع  در؛  ه  در    یوبنتیجه  تاثیری  پایه  معامله  ایرادات    صحت و 



168 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

برابر دارندهبراتی نمی  عهدمت  و   ندارد  ی برات  متعهدان سندتعهدات   با توسل به    ،تواند در 

پایه   ایرادات خوداز    ،معامله  تعهدات  کند  بار  خالی  اصل،هدف    .شانه  از    این  حمایت 

و   سند  سئولین در تقابل میان منافع م گذار قانون ، عبارت دیگرهب . است  تجاری سند   ارندهد

دارند  ،سند دارنده   از  نزدیکاقتصادی    مصالح    با را    ه حمایت  یافتهجامعه    است ا  تر 

که    . (146:ص1389)کاویانی ،  نباید به  این    باید توجه داشت  باشد که  ای  اندازهحمایت 

به   برای تبدیل  به رویه    ؛گردداستفاده  سو  راهی  توجه  با  دکترین و مقررات    قضایی،لذا 

  « دارنده فاقد حسن نیت»و    «دارنده بالواسطه»یعنی  اصلی  استثناء    دو   توانمیی  المللبین

کلیه ایرادات احتمالی مرتبط با معامله پایه از جمله    گرفت که  در نظر    اصل  این   ایبر  را

ماده   شرایط  رعایت  مدنی  190عدم  و  ،قانون  خود  تعهدات  از  طرف  را    تخطی  غیره 

خواهیم    این استثناها    در ادامه به بررسیکه  ای مطرح کرد  توان در برابر چنین دارندهمی

 پرداخت.

   بالواسطه دارنده 8-1-1

از متعهد دریافت    براتی راسند    ای است که مستقیماً    دارنده  واسطه،منظور از دارنده بال 

برابر    ،براتی   تعهد به ایفای  الزام    .کرده است مطالبه  مستحق    که    ایبالواسطهله  متعهددر 

اما    ،اعتبار و اعتماد نسبت به اسناد براتی گرددقویت  موجب ت   هرچند می تواند     یست،ن

جمله قاعده  من  ی حقوق  اصول و قواعدسایر    با توسل بهتواند  هه متعهد میتوجه به این   با

شدن بالجهت» دار  «دارا  به  که ندهبرای احقاق حق  غیر حق    ای  را من  براتی  وجه سند 

کرده   کند وصول  نمی  ،مراجعه  نظر  به  صحیح  برخی  ؛رسدچندان  توسل  ،هرچند  به    با 

بر غیر قابل استماع  تأکید    ،دارنده آن  حمایت ازتجاری و ضرورت    سند  وصف تجریدی

توجه اید بدون  دادگاه ب   ،بنابراین عقیده  .دارند  نیز  بالواسطه  برابر دارنده در  بودن ایرادات  

استنادی   ایرادات  متق   ،متعهد   از سویبه  نیز  او  کند و  پرداخت  به  را محهوم  با  وی  ابالً 

این عده    د.ستانز مجدداً باایفای ناروا  را تحت عنوان  ه  ب  محهوم    رنده،طرح دعوی علیه دا 

استدال  از خود  نظر  توجیه  در  میحقوقدانان  درل  ای  عقیده  چنین  که  دارنده    بر  نمایند 

بیشترام او اطمینان دارد که ؛  سند استی برای دارنده  نیت  دعوی    طرح  در صورت  زیرا 

راجع به معامله پایه که موجب طوالنی    سنداز دفاعیات مسئول    جه سند، جهت مطالبه و

می رسیدگی  خواهد    شودشدن  حقوق  )ریپربود  مصون  ،دوره  روبلو  و 
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  باید توجه داشت که   .(152ص    ،1389ی،به نقل از کاویان2045  ،ش232،ص 2،جتجارت

دارنده   ، لفین و حقوقدانان  ؤکم هستند و اکثر قریب به اتفاق مطرفداران این نظریه بسیار 

اسهینی  نک:) اند دانستهات اصل عدم استماع ایرادات بالواسطه را به عنوان یهی از استثنائ 

تطبیقی  ،  1373، تجارت  فرد،-98ص: حقوق  پور  صقری  -57،ص1395عبدی 

آراء   .(50،ص 1380، نیز  به رویه قضایی  مراجعه  یافت  میفراوانی    با  از  توان  که حاکی 

ا استثنائات  از  یهی  عنوان  به  دارنده بالواسطه  در    ین اصل است.پذیرش  مثال  عنوان  به 

تهران مورخ    28شعبه    72-388و    389  دادنامه شماره   ، 1372/ 10/8دادگاه حقوقی یک 

نبوده ...   ، دعوی اصلیچون خواهان    و  . ..»  :چنین استدالل شده است    دارنده اولیه چک 

پایه رابطه  وجود  عدم  لحاظ  به  چک لذا  کننده  صادر  و  وی  بین  معامالتی  یا  و    . ..  ای 

قابل استناد    دعوی اصلی ...   خواهان در مقابل    . اعتراضات صادر کننده چک ..ات و  ایراد

شماره    .« ...  نبوده دادنامه  در  شعبه    1391/ 10/ 19  مورخ  9109970270101237همچنین 

تهران  56 استان  نظر  تجدید  به وصف    ،دادگاه  استناد  با  که  بدوی  دادنامه  نقض  ضمن 

بالواسطه را محهوم به پرداخت وجه چک  خوانده    ،عدم توجه ایرادات  تجریدی بودن و

مقتضی نقض    و مخدوش   استه»...دادنامه تجدید نظرخو استدالل نموده است:  ینچن ،کرده

ر موضوع مورد اختالف  بدوی به وصف تجریدی اسناد تجاری د  است زیرا استناد دادگاه

تجریدی  بتوان وصف  که  ندارد  هم  نیت  حسن  با  ثالث  با  ارتباطی  و  نیست...    صحیح 

 .  « اسناد تجاری را مستند قرار داد

  29،  28مواد کنوانسیون ژنو و  17و   19 با دقت در مواد  ،علالوه بر دکترین و رویه قضایی 

کنوانسیونمالحظه می  ، الیترآنسکنوانسیون    30و   بشود  نیز  یا  ههای مذکور  طور صریح 

استثنائات    ضمنی از  یهی  عنوان  به  را  دارنده  ایرادات    اصلبالواسطه بودن  استماع  عدم 

 . اندبرشمرده

 فاقد حسن نیت   دارنده 8-1-2

حسن    .استدارنده    یت، فقدان حسن نیهی دیگر از استثنائات اصل عدم استماع ایرادات 

غیر ملموس است که معنی فنی و تعریف دقیق قانونی   انتزاعی و ،  می پیچیدهت مفهونی

از لحاظ شخصی  شود و  نداشتن میقصد تقلب    ونیت صادقانه  الجمله شامل  فیندارد و  

درونی خود فرد دارد و به تنهایی از اعالم و بیان وی    و فردی بستگی به حالت ذهنی و
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که    از شائبه اطالع از اوضاع و احوالی   است  فارغ  ، قصد صادقانه  قابل تشخیص نیست و

اکثر  ،  گذار با توجه به سهوت قانون ، در حقوق ایران.ددهشخص را درمهان اتهام قرار می

با  مولفین و حقوقدانان برای بیان این مفهوم با کمی اغماض و مسامحه از عبارت »دارنده  

کرده استفاده  نیت«  عبدی  139:  1389کاویانی،نک:)  . اندحسن  ص1393پور،ص   :60) .  

حسن نیت را به عنوان  ،  19و 16  ه ترتیب در موادب  1931  و  1930  کنوانسیون های ژنو

دارنده   شرایط  از  کامنهمچنین  و    .اندبرشمرده  قانونییهی  نظام  تابع  کشورهای    ، الدر 

است؛  حمایت شده  نیز داشتن حسن نیت یهی از شرایط دارنده    ، نظیر انگلیس و آمریها

قانون   29همچنین ماده    و   ( uccقانون متحد الشهل تجاری آمریها  )  3-302ماده      رکه د

   کید شده است.نیز بر این امر تأ 1882بروات انگلیس

از اصطالح   نظر  شودیصرف  گرفته  نظر  در  باید  موضوع  بیان  برای  که  عبارتی  آنچه    ،ا 

این استثنا  ، آن است کهالزم است مورد توجه قرار گیرد از    ،ء هدف از وضع  جلوگیری 

افرادسوء استاستفاده  ایرا  ی  وجود  از  آگاهی  و  علم  با  سند    بهمبادرت    ،دکه  تحصیل 

   .نمایندمی

   یرات ب رابطهخصوص در رادات یا  استماع عدم اصل استثنائات  8-2

سند    ،رعایت شود  جارت تکور در قانون  ر صدور اسناد براتی شرایط شهلی مذچنانچه د

بنابراین،    . شوندیمتعهد براتی تلقی م   ، کنندگان آن  امضا   تمام جاری ایجاد خواهد شد و  ت

ایرادات،  اصل   استماع  ایرادات احتمالی  عدم  طرح  از  دارنده    علیهمتعهدین    ازسویمانع 

و مشخص    پایهی  رابطه  خصوصدر    استماع ایراداتپس از بررسی اصل عدم    گردد.می

آن،شدن   وارد  بررسیبه    نکای   استثنائات  ایرادات  بر  هاستثنائات  استماع  عدم  در    اصل 

 . ختپردا خواهیمرابطه با معامله براتی 

یک   غالبا   ، براتیی  معامله  دنبال  میپایه    ی رابطه  به  اینهه    صرف   و  شودایجاد  از  نظر 

نه،پایه  ی  رابطه یا  باشد  ایرادی  ایرادات   متضمن  با  توأم  ادعاهای  از جمله    یممهن است 

وجه    ،یقودمف  سرقت، سند  سند،پرداخت  تنظیم  در  از    ازسوی  و...  اشتباه  یک  هر 

س موارد  .باشد  براتی  ندمتعهدان  این  دارنده  در  از  ظاهر  حمایت  به  که  سند ای    صحیح 

ایجا  ، اعتماد نموده را  استماع ایرادات  به اصل عدم  استناد  به عبارت    . نمایدمی  ب قابلیت 

به     ن هیل  ،رددگاعمال میبراتی نیز   معامله ود در ایرادات موجدر رابطه با ، این اصل دیگر
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ای  به گونه ؛ از استثنائاتی برخوردار است  تبعیت از قاعده فقهی »مامن عامً اال وقد خصّ «

برابر دارنده را خواهد داشت  ، که متعهد امهان طرح ایراد در  این  برخی از    . در مواردی 

لذا    .شوندمی  سبب  نسبی آن را    الزوو برخی دیگر    متعهد  تعهدمطلق  زوال    ،استثنائات

 . د گرفتنمورد بررسی قرار خواه دو دسته ایراداین در ادامه  

 مطلق تعهد   زوال موجبِبراتی  رابطهایرادات مرتبط با  8-2-1

مرتبط با سند    شوند آن دسته ایراداتق تعهد میمطل   زوال   منظور از ایراداتی که منجر به 

است   باعث  براتی  می  مطلق  ی اثربیکه  که  تعهد  ای  گونه  به  برابر    متعهدگردند  در 

نیزهیچهس   نیت  دارای حسن  و  واسطه  با  دارندگان  نخواهد    حتی  مسئولیتی  هیچگونه 

می  .داشت ایرادات  این  جمله  اهلیتاز  عدم  ایراد  به  توسط    امضای  ،جعل   ،توان  سند 

 اشاره نمود. آن امثال  و  نماینده فاقد اختیار

  تیاهل عدم  راد یا 8-2-1-1

وجود  مصرف نظر از نوع آن    اصوالً باید در همه عقود،  واز شرایط اساسی است    ،اهلیت

،  باشد  اهلیت  امضایلذا  ؛  ( 123:ص 1380)شهیدی  فاقد  شخص  توسط  او  سند  برای   ،

رابطه  ، در حقوق تجارت و در عالوه بر حقوق مدنی ، این حهم کند. ایجاد مسئولیت نمی

نیز   تجاری  اسناد  است با  چنین    است که  تدرس   .جاری  به  اعتماد  با  ناآگاه سند  دارنده 

به  امضایی قانونگذار  ،نماید می  سند  تحصیل  مبادرت  دا  اما  منافع  تعارض  مقام  رنده  در 

امضا  برگزیده است  حمایت از حقوق شخص فاقد اهلیت را    ،کننده فاقد اهلیت  سند و 

ه ایراداتی است که  از جمل  متعهد سند براتی   ایراد عدم اهلیت   .( 150:ص 1389  ، )کاویانی

عبدی پور  نک:)عالوه بر اینهه تمامی حقوقدانان بر قابل طرح بودن آن اتفاق نظر دارند  

،  169:ص 1393فرد، اسهینی  تطبیقی1373،  تجارت  ص  ،حقوق  ،کاویانی    98: 

کنوانسیون  ، (150:ص1389، بنالمللبینهای  در  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  نیز    cد  ی 

ماده   انسیترال  30پاراگراف یک  اهلیت   ، کنوانسیون  عدم  قابل    ایراد  ایرادات  از جمله  را 

دارنده حم  برابر  در  میایاستناد  شده  ژنو    7ماده    .شماردت  این    1930کنوانسیون  در  نیز 

اشخاصی باشد که فاقد اهلیت    یرابطه مقرر می دارد »در صورتی که برات متضمن امضا 

امضا ستند مسئولیت سابرای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات ه ازبین    یر  کنندگان 

   .«نخواهد رفت 
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   ایراد جعل  8-2-1-2

در  دیگراز   ایرادات  استماع  عدم  اصل  به  نسبت  طرح  قابل  رابطه  خصوص    استثنائات 

در این خصوص اختالف دیدگاهی در نظام های   . استتحریف سند  براتی، جعل امضا و 

واز آن به عنوان یک  )  Kessler,1938:863) ژرمنی و کامن ال وجود ندارد.  _حقوقی رومی  

قابل   نیت  با حسن  دارنده  برابر هر شخص،حتی  در  یاد شده که  یا واقعی   دفاع جهانی 

عنوان »دفاعیات واقعی  از این دفاعیات تحت      Clarkson  et   al,2012,508))  استناد است.

قانون تجارت   (876Mayer   et  al,201 ,2نیز تعبیر شده است. )1یا ماهوی و یا حقیقی « 

ماده   ظاهر  از  اما  ندارد  تصریحی  این مسئله  در خصوص  می    311ایران  تجارت  قانون 

اساسی چک   شرایط  از  کننده  با اصالت صادر  امضا  که  استنباط کرد  را  قاعده  این  توان 

تجاری    است و  سند  از  ناشی  از مسئولیت  او  باشد  شده  کننده جعل  امضای صادر  اگر 

،رویه   است  پور  معاف  .)عبدی  نموده است  تبعیت  قاعده  این  از  درستی  به  هم  قضایی 

 ( 1396،194فرد،

می  34ماده    مقرر  باره  این  در  آنسیترال  »داردکنوانسیون  سند  یامضا:  در    ، مجعول 

امضا که  نمی  یشخصی  را مسئول  است  شده  این  «… شناسداو جعل  آمریها  .در حقوق 

ماده   الف  بند  مفاد  براساس  شده  قانو3-403قاعده  بیان  آمریها  تجاری  متحدالشهل  ن 

ماده    Miller&Jentz,2010:564)است.) و  مذکور  ماده  اساس  ،بر  وجود  این  در  3-406با 

تحقق جعل به گونه ای  صورتی که غفلت شخصی که نام  یا امضای وی  جعل شده در  

است   ممهن  دادگاه  و  شود  نمی  منتفی  او  است،مسئولیت  بوده  موثر  و  داشته  مشارکت 

.)ادعا نپذیرد  را  امضاء  اعتباری  بی  مورد  در  نهته Mann&Roberts,2015:551ی شخص   )

   . کنوانسیون آنسیترال نیز مورد تاکید قرارگرفته است  34ای که در قسمت دوم ماده 

علی  صورت گرفته باشد    ، و نه امضا،صرفاً در مندرجات   علاگر ج  که   شتباید توجه دا

بلهه در حدود تعهداتی    شود؛در کننده نمیاد ص موجب زوال مطلق تعه این امر  االصول  

مازاد  فقط  اهد بود و  نوشته مسئول خو  در سند  امضا   که در زمان   آن مسئولیت نسبت به 

نیز باید گفت با توجه    .نخواهد داشت  امضا  البته در این مورد  سایر    ،ئاتاصل استقالل 

زمان    به  ،مسئولین در  که  تعهداتی  داشت  سنددر    امضامیزان  هستندوجود  مسئول  در    .ه 

 
1-  real,absolute,or universal defense 



173 

 

 

 

 

ایرادات قابللط حللر  

 در برابلللر ادللل اد

در حقلل    تجللار 

با نگرشی بللر  ایران

بین  ها   ک  انسی ن 

 المللی

 

عالوه بر اصول   توان می  ،ی در حقوق ایرانقانوننص  نبودبا   و  استدالل این   جهت تقویت

 ژنو1930کنوانسیون    69ماده    و  آنسیترال کنوانسیون  35  ماده  از  1بند   به  ،و قواعد حقوقی

 .نمود توجه

   اری اخت فاقد ندهینما توسط سند ی امضا ایراد   3 -8-2-1

وکیل   حقوقی  و تعهدات  و  حقیقی  اشخاص  االصول  ، نمایندگان  در    ،علی  چنانچه 

است که    سوال این  .به دنبال دارد  را   اصیلمسئولیت    ، باشد  و حدود اختیارات   چارچوب

به    ،ایچنانچه وکیل یا نماینده براتی    یامضا خارج از حدود اختیارات خود اقدام  اسناد 

نماید عنه  منوب  ا  ، برای  دنبال خواو  مسئولیت  به  خیررا  یا  داشت  سهوت  به    نظر  ؟ هد 

این خصوص در  تجارت  به    ،قانون  اصول و ضوابط    وقانون مدنی    عموماتبا مراجعه 

را    ایرسد اقدامات چنین نمایندهنظر میه  ب  ،المللی های بینو کنوانسیون  موجود تعهدی 

عنهبرای   متعهد  منوب  و  نهند  چنین سندی  ایجاد  برابر    له  در  متعهدی نتواند    به   چنین 

از ماده    3توان به پاراگراف  یاین نظر م  در تایید  . شود  سل عدم استماع ایرادات متو   اصل 

  ماده   3پاراگراف    .کنوانسیون ژنو استناد نمود  8همچنین ماده    کنوانسیون انسیترال و  36

 شناسد: فاقد مسئولیت میدر موارد زیر  منوب عنه را   ،کنوانسیون آنسیترال 36

 فاقد اختیار   دهنسند توسط نمای  یامضا( 1

 خارج از حدود اختیار ،امضای سند توسط نماینده   (2

   امضای سند توسط نماینده بدون قید سمت نمایندگی (3 

با    سند امضای    (4  نماینده  نمایندگی    قید توسط  نام منوب  اما بدون  ،سمت  به  تصریح 

   .عنه

امضای خود را به    کس هر  »  :داردنیز در این رابطه مقرر می  1930و  کنوانسیون ژن  8ماده  

اختیار چنین عملی را از    امنعهس نماید بدون اینهه قانون برات عنوان نماینده شخصی در  

سند را پرداخت   وجه  مسئول است و اگر  سند   عهدان مثل دیگر مت  ، جانب او داشته باشد

  . جانب او مدعی نمایندگی بوده است  شخصی خواهد بود که ازحقوق  کند دارای همان  

 . « یارات خود تجاوز نموده جاری استکه از حدود اخت  ایه در مورد نمایندههمین قاعد
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 نسبی تعهد  زوال  موجبِ براتی هرابطایرادات مرتبط با  8-2-2

منجربه   که  ایراداتی  از  میمنظور  تعهد  نسبی  آن  استایراداتی    ،گردندزوال  اثر  ها  که 

پایه    اعهمچون اثر ایرادات قابل طرح در خصوص اصل عدم استم  است  ایرادات معامله 

  دارنده )  ای محدودعدهدر برابر    یعنی صرفا  ؛ )هرچند مصادیق آنها کامالً متفاوت است(

نیت فاقد حسن  دارنده  طرح هستند  (بالواسطه و  ایرادات    . قابل  این  از  ادامه  برخی  در 

نبودهمورد بررسی قرار می ان  به عنوو تنها    گیرند. باید توجه داشت موارد ذیل حصری 

   شوند.ذکر میمصادیق بارز 

   رضا وجود  عدم  راد یا 8-2-2-1

مدنی  190ماده    1بند   آن»  قانون  رضای  و  طرفین  اساسی  ها«  قصد  شرایط  جمله  از  را 

از    تصدیق عمل،در اثر  رضایی است که    ،مبنای هر قصد   .است   دانستهمعامله    هر  صحت

به وجود آمده  ملدو این    پیش در ذهن  برای عقد الزم و    )کاتوزیان،   ند دیگرزوم یک  و 

 . (53ص : 1370

ی بین حقوقدانان اختالف  هرچند در خصوص ضرورت وجود قصد در متعهد سند برات

به   نظرنیست. برخی  اتفاق نظر  ،لیهن در خصوص لزوم وجود رضایت  ،ندارد نظر وجود

چنین مطلق  دارند    بطالن  عمل  تعهدی  هر  نفوذ  و  برای صحت  که  آنجا  از  معتقدند  و 

ایرادودباید رعایت ش  دنیم قانون    190شرایط مذکوردر ماده    ،یحقوق ماهوی    ات، تمام 

جم دارندهاز  هر  مقابل  در  رضا  فقدان  استله  استناد  قابل  فرد)  ای  پور    : 1393  ،عبدی 

عدم    نسبی چنین تعهدی دارند و  زوالست که برخی دیگر نظر به  ا  این درحالی  .(62ص

قاب  ایرادات  از جمله  را  طرحوجود رضایت  نیت    ل  با حسن  باواسطه و  دارنده  برابر  در 

میه  ب  .( 154  : ص 1389  ، کاویانی  -  66ص   ، 1375  ، ستودهنک:  )  اندندانسته رسد  نظر 

مقررات   و  ایرادات  استماع  عدم  اصل  فلسفه  و  مبانی  با  اخیر  های  نظریه  کنوانسیون 

سازگارالمللبین باشدی  دا   30ماده    . تر  که مقرر می  آنسیترال  کننده »  رد:کنوانسیون    امضا 

مقاب پایه یا رابطه  اعم از ای]  تواند به هیچگونه ایرادی  ل دارنده نمیسند در  رابطه  رادات 

نماید   [ براتی است   همین  موید  «استناد  به نظر  توسل  با  اصل  این  تفسیر  است  بدیهی   .  

در  زیرا    ،از فلسفه وجودی آن دور خواهد کردما را    ،اصول و قواعد فقهی و قانون مدنی

تجارت  ح قانون  و  است  نهفته  فرانسه  تجارت  قانون  در  ما  تجارت  قانون  روح  که  الی 
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است  کشور  این  تجارت  تاریخ  میچگو،  فرانسه  قانون  نه  تفسیر  برای  به  توان  تجارت 

ه اینهه  ویژهبمراجعه کرد؟    ،که عمدتاً از فقه  اقتباس شده  ،ط از حقوق مدنی تنباصول مس

  گانگی تلف به سمت یدر کشورهای مخرا    اکم بر آنح   قواعد  ،ی شدن تجارتالمللبین

  ، جمله اصول حاکم بر اسناد تجاری من ،در تفسیر قواعد تجاری  ،بنابراین. کندهدایت می

قواعد مدنی بر تفسیر  به اصول حاکم  عوامل را در نظر الزم است تا این    ،ضمن احترام 

مبانی خارجی    ،تجاری   و تحلیل درست قواعد و اصول حاکم بر اسناد  بگیریم و در درک

آنالمللبینو   دهیم  را    ی  قرار  نظر  است  .  ( 39ص  :1378)اسهینی  مد  توضیح  به  الزم 

منظور از عدم رضایت در این مبحث، عدم رضایت در صدور و انتقال سند براتی است و  

صورت عدم وجود رضایت در معامله پایه باید  چراکه در  ؛نه عدم رضایت در معامله پایه

وص تجریدی  براساس  ایرادات  ) ف  استماع  عدم  را    ،( پایهمعامله  اصل  برغیرقابل  اصل 

 .دترین در این خصوص اتفاق نظر داراستماع بودن چنین ایراداتی دانست که دک

 «جهت نامشروع»ایراد  8-2-2-2

  « دهدمعامله کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می  ست از امری کها  »جهت عبارت 

 . (221ص : 1ج ، 1371 ، )امامی

  برای   جهت معامله را یهی دیگر از شرایط اساسی  مشروعیت   انون مدنیق190ماده    4بند

است.برمعامله    صحت اساس  بر  شمرده  معتقدند،  این  حقوقدانان  سند    :برخی  »صدور 

یک عمل حقوقی است    (، فاتی بودن )داشتن شرایط شهلی خاصعالوه بر تشری  ،تجاری 

ق.م.    190ر ماده  شرایط یاد شده د  ،ذ هر عمل حقوقینفو  جا که برای صحت وو از آن

باشد ایرادهای ماهوی در مقا   ، باید رعایت شده    « بل دارنده سند قابل استناد هستندتمام 

فرد) پور  استداللطبق  .  ( 62ص :1393،عبدی  براتی    ،این  سند  صدور  جهت  چنانچه 

باشد،  می  نامشروع  دارندهمتعهد  هر  برابر  در  با  هدارندحتی    ،ای تواند  نیتی  با    ،حسن 

ضرر  بدین وسیله موجبات  و  رده عهدات خود شانه خالی کتوسل به چنین ایرادی از بار ت

براساس ظاهر که  اعتماد و آن   شخصی  براتی به آن  طلب خود   ی را در ازا  صحیح سند 

حاکم بر اسناد تجاری سازگار  امری که  به هیچ وجه با اصول    آورد.دریافت کرده فراهم  

ب  نیست در  نظر می  هو  نیزرسد  مورد  اس  انگونه کههم  ،این  از  اشاره کردهبرخی    اند اتید 

« طرح  فقدان رضا»  در مبحث   و   ( 52ص   ، 1373حقوق تجارت برات ....،  ، نک: اسهینی)
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و  باید  شد،  تجاری  اسناد  بر  حاکم  اصول  به  توجه  قوانین کشورهای    با  گرفتن  نظر  در 

با    متعهد سند براتی در برابر دارنده    بقای تعهدِ  ل برئقاالمللی  های بیندیگر و کنوانسیون

نیت   مبحث  بود.حسن  این  خاتمه  داردمی  یادآور  ،در  ضرورت  که  نامشروع    شود  بین 

با نامشروع بودن جهت صدور یا انتقال سندبراتی تفهیک قا   ؛ ل شدئ بودن جهت معامله 

خصوص    چرا در  حقوقدانان  ناکه  بین  پایه  معامله  جهت  بودن  در  اختمشروع  الفی 

ندارد وجود  ایرادات  استماع  عدم  اصل  است   ،حهومت  اختالف  محل  آنچه  وجود   ،اما 

   ندتجاری است. صدور و انتقال س  جهت نامشروع در

 مفقود شدن سند سرقت و ایراد  8-2-2-3

براتی،  سند  برابر  در  طرح  قابل  ایرادات  آن  ازجمله  مفقودی  و  سرقت  از  ایراد  پس  ها 

قصد و رضای صادر کننده در زمان امضا،  رغم  یعنی علی  . استتوسط متعهدین    امضای 

ایرادتتحویل و    هنگام است.  فاقد رضا بوده  سند  نیزسلیم  ایراداتی    ات مذکور  از جمله 

استن  قابل  پذیرش  که  آنهستند  بودن  ب  ها اد  میه  دشوار  این هب  ؛ رسدنظر  که    ویژه 

نیز  کنوانسیون در برابر    استثنائات اصل مذکور  این موارد را در زمرههای ژنو و انسیترال 

بر غیر   کنوانسیون آنسیترال  30و از طرفی ماده    اندنیاوردهدارنده قانونی یا حمایت شده  

بند   ایرادات تاکید کرده و صرفا با استناد به قسمت ج از  ماده    1قابل استماع بودن کلیه 

را    توانمیکنوانسیون مذکور   28 ایرادات  دارندهاین  برابر  کدر  نیست  ای  ه حمایت شده 

نمود استماع    ؛ذالک مع  . طرح  عدم  اصل  با  رابطه  در  حاکم  مبانی  و  اصول  به  توجه  با 

کنوانسیونایرادات   مقررات  اسناد  ی  المللبین  های و  اعتبار  و  تقویت ارزش  در جهت  و 

دانست،  براتی استماع  قابل  غیر  را  ایرادات  این  می  ؛باید  از  توان  لذا  دیگر  یهی  گفت 

است که هرچند    ایراد سرقت و همچنین مفقودی سند  ،نسبی تعهد براتی  الزو  مصادیق

لیهن در برابر    است،قابل طرح    نیت  با سوء  همچنین دارنده  و  در برابر دارنده بالواسطه

ناآگاه   قابلودارنده  نیت  حسن  ندارند  با  طرح    زمان   هر  و  (66ص  :1375  ،)ستودهیت 

  ت را از شخص ثالث دریافت کرده است، برا  ،که پس از ظهر نویسیباشد  رنده کسی  دا

  ، سپس برات را به دارنده بپردازد و  صادر کننده باید وجه  قانون تجارت، 249 مطابق ماده 

عام قواعد  ا   ،براساس  رضایت  بدون  که  شخصی  است  به  انداخته  جریان  به  را  برات  و 

 . ( 53ص حقوق تجارت برات،سفته ....:  ، 1373 ، )اسهینی رجوع کند.
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 اد پرداخت وجه سندایر 8-2-2-4

کند مطرح  دارنده  برابر  در  براتی  سند  متعهد  است  ممهن  که  ایرادهایی  از  دیگر  ،  یهی 

نین ایرادی با توجه به حهومت  چادعای پرداخت وجه سند به ایادی ماقبل دارنده است.  

براتی معامله  ایرادات  استماع  عدم  استماع    ،اصل  قابل  نیت  حسن  با  دارنده  برابر  در 

تفهیک ادعای پرداخت ثمن    چه در این جا باید مورد توجه قرار گیرد،آن  د. نخواهد بو

ایراد    ،من معامله داخت ثادعای پر  . استرداخت وجه سند براتی  پایه و ادعای پی  رابطه

رابطه به  طبق    است پایه    ی مربوط  استماع  که  عدم  اصل  و  تجریدی  ایرادات  وصف 

یا دارنده    و  پایهی  رابطهصرفا در برابر طرف    و  اصوالً غیرقابل استماع است  ،ایه ی پرابطه

طرح    با قابل  نیت  سند،است؛  سوء  وجه  پرداخت  ایراد  بایراد  اما  مربوط  است  ه  ی 

قابلیت استماع ندارد    ، عدم استماع ایرادات رابطه براتی  به اصل  براتی که مستندی  معامله

دارنده  صرفاو هر  برابر  را اخذ کردهدر  سند  فاقد حسن  و همچنی   ای که وجه  دارنده  ن 

   .دارد طرح  یتقابل  نیت

 نتیجه گیری

ایران که از قانون تجارت  قانون تجا اقتباس شده است   . م1807رت  ای به  اشاره  ،فرانسه 

از جمله  تجاری  اسناد  بر  حاکم  قواعد  ایر  اصول و  استماع  عدم  ادات« و »وصف  »اصل 

ن قواعد    هرده؛ تجریدی بودن«  این اصول و  که  تصو  . م1935سال  به  چرا  از  پس  یب  و 

ژنوکنوانسیون شده  وارد  1931  و   1930  در  های  فرانسه  تجارت  روی؛  اند قانون  ۀ  لیهن 

بینه تبعیت از حقوق کشورهای دیگر و کنوانسیونقضایی و دکترین ایران ب المللی  های 

ز  . ااند رفته و وارد حقوق ایران نمودهبه تدریج این اصول و قواعد را پذی ، ژنو و آنسیترال

است گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  که  مطالبی  بین     ،جمله  استماع  » تفهیک  عدم  اصل 

رابط  «ایرادات رابطه ی   پایه  ی  هدر خصوص  در خصوص    ؛ استراتی  ب  ا اصل مذکور 

ای  به گونه  ،های نادرستی شده است گیریتوجهی موجب خلط مباحث و نتیجههمین بی

؛  اندهی بین استثنائات آنها قائل نشدهدانان تفهیو حقوق  نویسندگان  هیچ یک ازکه تقریباً  

  ۀ دارند»یهی  _ی دو استثناء  دارا  تنها  ،پایه  ۀدر رابط  «اصل عدم استماع ایرادات »حال آنهه  

دیگری    «بالواسطه نیت  ۀدارند»و  مواردی همچون    است   _« فاقد حسن  عدم رعایت  »و 

پایه  190  ۀشرایط ماد در معامله  مدنی  ت »،  «قانون  به  تعهدات  ایراد  انجام  از  طرف  خطی 
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پایه»  ،«خود در معامله  ارتهاب جرم  به  شامل می   و   « ایراد  را  عدم  » اما    ؛شودغیره  اصل 

ایرادات  استثناء  ، براتی  ی معاملهدر    «استماع  دسته  دو  آنها    است؛   دارای  از  دسته  یک 

صدور   عدم وجود رضا در »مواردی همچون   و  شودمی  «زوال نسبی تعهدِ متعهد »موجب  

پرداخت وجه  براتی«، »سرقت و مفقودی«، »  »جهت نامشروع در صدور سند  براتی«،  دسن

میرا    امثالهم   سند« و  بر  به  گیرد  در  ایرادهای مربوط  در    ، پایهی  رابطهکه همچون  تنها 

»دارند  ۀ»دارند  برابر و  طرح    ۀ بالواسطه«  قابل  نیت«  حسن  دست  ؛است فاقد  دیگر،    ۀو 

متعهدزوال م»که موجب  اتی است  ایراد که  به گونه  د؛شونمی   «طلق تعهدِ  کننده ای    امضا 

  ایرادات   .هم مسئول نیست   «حسن نیتبا  » و    «با واسطه»ی  دارنده  در برابر هیچهس حتی

اهلیّ  تیار« از جمله این ایرادها  فاقد اخی  هسند توسط نمایند  ی»امضا  و  ت«»جعل«، »عدم 

آن است که هر چند    شود،صل میبسیار مهم دیگری که از این پژوهش حا  ۀنتیج هستند.

می  معتقدیم  شمار  به  مادر  و  عام  قانون  تجارت  قانون  به  نسبت  مدنی  در    یدآقانون  و 

باید از مقررات قانون مدنی و اما    ،فقه استفاده شود  موارد سهوت و ابهام قانون تجارت 

اساتید از  برخی  نظر  برا  ، محترم  برخالف  اسناد  بر  حاکم  اصول  تبیین  و  تفسیر  تی،  در 

ایرادات»ازجمله   استماع  عدم  تجریدی»و    «اصل  از حقوق    ،«وصف  که همگی برگرفته 

ندارند و حقوق مدنی  فقه  در  جایگاهی  هیچ  و  به    ، خارجی هستند  توجه  با  الزم است 

گرفتن از  همچنین بهره  اعتماد« و »  و   مبانی این اصول و قواعد، از جمله اصول »سرعت« 

چرا که تفسیر این اصول    ؛ی عمل نمودالمللبینهای  حقوق کشورهای دیگر و کنوانسیون

ق قانون مدنیو  و  فقه  بر اساس  این  ،واعد  مبانی مربوطه و رویهضمن  از  را  ما  های  که 

ابهامات  بین و  کرد، موجب بروز سردرگمی  دور خواهد  این خصوص  در  حاکم  المللی 

شد  نیز  فراوانی   ذکر  خواهد  زیقابل  بسیار  اهمیت  به  توجه  با  و  است  براتی  اسناد  اد 

، از طرف دیگر  فراوان  اتها و تناقض ابهاموجود  و    از طرفی،  هاروزافزون از آنی  هاستفاد

ای نسبت  توجه ویژه  ،جدید قانون تجارتی  هدر تنظیم الیح  ،مقننهی  هضرورت دارد قو

رهای  ها، از تفسیتا ضمن رفع ابهام  بنماید ها  آن  ئاتبه اصول حاکم بر این اسناد و استثنا

   شود.   غیراصولی در این خصوص جلوگیری 
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 منابع

(،»نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجناری«، جنزوه پلنی کپنی 1371-1370)  اخالقی، بهروز

 دانشهده حقوق دانشگاه تهران  

(،حقوق تجارت تطبیقی )برات،سفته وچک ایران،فرانسنه و انگلنیس 1373)  ربیعا،  اسهینی

 .(چاپ اول ،تهران:انتشارات مجد

لینات ،معنامالت تجناری ،تجنار و سنازماندهی (،حقوق تجنارت ک1378)  ربیعا،  اسهینی 

سمت.  فعالیت تجاری ،چاپ اول،تهران:انتشارات 

(،حقوق تجنارت )بنرات ،سنفته،قبض انبار،اسنناد در وجنه حامنل و 1373)  ربیعا،  اسهینی

 چک(،چاپ اول ،قم:انتشارات مهر.

اول ،چناپ ینازدهم ،تهران:کتابفروشنی   (،حقنوق مندنی ،جلند1371)  سید حسنن،  امامی

 اسالمیه.

(،حقوق تجارت کارردی ،چناپ اول،تهنران :انتشنارات نگناه بیننه و 1382)  بهرام،  بهرامی

 بهنامی.

(،» وصف تجریدی در حقوق اینران بنا تاکیند 1392جنیدی، لعیا، شریعتی نسب، صادق، )

سیاسنی، دوره مجلنه دانشنهده حقنوق و علنوم بر رویه قضنایی«، فصنلنامه حقنوق،  

 1-16،صص  1،شماره  43

(،جزوه پلی کپی اسناد تجاری، مقطنع کارشناسنی، 1374-1373دکتر فخاری، امیرحسین،)  

 انتشارات دانشهده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  

تجارت ،جلد سوم، تهران :انتشارات دادگستر.1375حسن،)  ،ستوده تهرانی  (،حقوق 

از حقننوق اسننناد تجنناری ،چنناپ (،مبنناحثی تحلیلننی 1395سننهوتی نسیمی،رضننا،)

 دوم،تهران:انتشارات مجد.

(،حقنننوق مننندنی تشنننهیل قراردادهنننا و تعهننندات،چاپ 1380شنننهیدی ،مهننندی ،)

 دوم،تهران:انتشارات مجد.  

(،ویژگننی هننا و مزایننای اسننناد تجنناری در آراء دیننوان عننالی 1396صباغیان،حسننین،) 

دادگستری ،چاپ اول ،ته  ران:انتشارات جنگل.  کشور،نظریات اداره حقوقی و محاکم 
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 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

بازرگانی اسناد،چاپ اول،تهران:شرکت سهامی انتشار.1380صقری،محمد،)  (،حقوق 

(، »تحلینل اقتصنادی اسنناد تجناری بنه 1395عبدی پور فرد، ابراهیم، فتوحی راد، علنی،)

ان سیسننتم پرداخننت«، فصننلنامه دانشنننامه حقننوق اقتصننادی )دانننش و توسننعه عنننو

 134-113،صص9سابق(،شماره  

تجارت جلد سوم ،تهران:انتشارات مجد .1393)  بدی پور فرد،ابراهیمع  (،حقوق 

تجارت،جلد اول ،قم:انتشارات ماجد.1375)  عرفانی ،محمود  (،حقوق 

(،حقنوق منندنی قواعند عمننومی و قراردادها،جلند دوم،چنناپ اول 1366) کاتوزیان،ناصنر

 ،تهران:چاپخانه بهمن.  

علم حقوق  1371)  کاتوزیان،ناصر  ،چاپ پانزدهم ،تهران:شرکت بهمن برنا.(،مقدمه 

 ن:شرکت بهمن برنا .(،حقوق مدنی اعمال حقوقی ،چاپ اول،تهرا1370)  کاتوزیان،ناصر

،چننناپ  3(،حقنننوق اسنننناد تجنننارتی حقنننوق تجنننارت 1389کاوینننانی ،کنننوروش،)

 سوم،تهران:انتشارات نشر میزان.

تجریندی در اسنناد  ررسی تطبیقی وصنف(، »ب1394مافی، همایون، عبدالصمدی، راضیه، )

، 77تجاری با اصل استقالل در اعتبارات اسنادی«، فصلنامه پنژوهش بازرگنانی، شنماره

   115-145صص

(،» اصول حاکم بنر اسنناد تجناری«، مجلنه کنانون وکنال، شنماره 1379مسعودی، بابک، )

 ،صص171

، 4 ، مجله وکالنت، شنماره(، »دعوای دارنده چک علیه صادر کننده«1379نوروزی، رضا، )

 27-24صص  

مباحث تحلیلی از حقوق تجنارت )اوراق تجناری ،بنورس ،اوراق   (،1393،)نوروزی، رضا

 بهادار ،حق کسب و پیشه(،قم:انتشارات جعفری.
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