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  . وقایع پرونده1

 رابطـه  کیـ  بـر  فـرع   اصـوالً،  -پرداخـت  لهیعنـوان وسـ    بـه  -يتجار سند صدور

تعهـدات   بـرخالف  .شـود  یگفتـه مـ   »هیـ پا« ایـ  »منشأ« رابطه بدان که است یوقــحق

 ــ  است يو بعد یسبب بطالن تعهدات فرع هیو پا یکه درآنها بطالن تعهد اصل ـ  یمدن

ـ ا بـه  توجـه  عدم اصل و يتجار اسناد يدیتجر وصف يمقتضا ـ ا ،راداتی اسـت کـه    نی

 يریتـأث  اسـت  يسـند تجـار   یسیظهرنو ایصدور  علّت که منشأ یحقوق هرابط تیوضع

ـ ا بـودن  اسـتناد  قابـل  ریـ غ اصل. باشد نداشته یبرات درتعهد  مقابـل  در ادعاهـا  و راداتی

 1.اسـت  يتجـار  اسـناد  حقـوق  در شـده رفتـه یپذ اصـول  از یکـ ی ،تیـ ن حسنبا  هدارند

  
  انش آموخته دکتري حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس.د *

amini.5050@yahoo.com 
 هیعل توانند ینم بیمورد تعق يصاحبان امضا«: دارد یقانون متحدالشکل ژنو درخصوص اصل مذکور مقرر م 17. ماده 1

به  تین برات استناد کنند مگر آنکه دارند با سوء یدارندگان قبل ایکش  خود با برات یدارنده برات به روابط شخص
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 .اسـت  نشـده  منعکس صراحتبه یقانون متون از کی چیدره مذکور ران،اصلیا درحقوق

از  يبـه مـواد   رانیـ امکان استناد به آن در حقـوق ا  يحقوقدانان، برا یحال برخ نیبا ا

در  1انـد.  حقـوق اسـتناد کـرده    یو اصـول کلـ   )249و  231، 230 ادوقانون تجارت (مـ 

 هرچنـد  اسـت  شـده  رفتـه یپذ وماًــعم ،یــاصل نــیچن آثار اقل،حد زین 2ییقضا هیرو

 حیبـدان تصـر   ،حکـم  هدر اسـباب موجهـ   معمـوالً  یقـانون  حیبه جهت عدم وجود تصـر 

ـ   هیـ پا همربوط بـه رابطـ   راداتیاصل مذکور، ا ياز استثناها یکی. شود ینم  نی(منشـأ) ب

ـ ا 3.اسـت  کـرده  منتقل او به را سند که است یلئوسند و مس هدارند نوشـتار، ابعـاد    نی

از آراء محـاکم مـورد    یکـ یبـر   دیـ بـا تأک  و گـذرا  صورت به را مذکور ياستثنامختلف 

  قرار خواهد داد. یو بررس لیتحل

 
 راداتیاستناد به ا تیاصل عدم قابل« ،ينک: حسن نور شتریاطالع ب يبرا». کرده باشد لیسند را تحص ونیمد انیز

  .163 ص): 1383، (13ش ،حقوق و اتیاله یتخصص مجله ،»يجاردر اسناد ت

 انتشارات(تهران:  ،)چک و حامل وجه در اسناد انبار،قبض سفته،(برات،  تجارت حقوق ،ینیاسک عایرب 1.

استخراج اصل از  يکوشش برا«نظر گفته شده است که:  نی؛ در مقابل ا98 – 97صص)، 1381 سمت،

کورش ». است نیدکتر رانیاصل به حقوق ا نیورود ا چهیدر جهیاست. درنت حاصل یب یمتون قانون يال البه

  .151ص)، 1389 زان،یم نشر(تهران:   ،يتجار اسناد حقوق ،یانیکاو

: داشته مقرر که 15/8/1369-20 شماره به کشور یعال وانید یعموم هیأت ياصرار يرأ: نک نمونه يراــب. 2

 و است مسئول رندهیگ انتقال قبال در چک صادرکننده تجارت قانون 314، 313، 249 مواد طبق... «

 شماره دادنامه. »ندارد چک دارنده حق در يریتأث زین چک صادرکننده با سیظهرنو رابطه تیفیک

 قیطر به که چک...دارنده «: است داشته مقرر زین کشور یعال وانید 25 شعبه 788/25-24/11/1372

 رابطه یچگونگ و باشد یم دارا صادرکتتده از را آن وجه مطالبه حق قانوناً دهیگرد واگذار يو به حیصح

 يرأ در نیهمچن ...»باشد ینم صادرکننده با رندهیگ انتقال رابطه در مؤثر چک صادرکننده با یاول دارنده

  :است آمده کشور یعال وانید 21 شعبه 12/2/71 مورخ 56/ 21 شماره

 مستند هايچک«: که است این ملخصاً دادگاه اظهارنظر به نسبت دعوي خوانده اعتراض و ایراد«

 وي دست در بالنتیجه و پرداخته وي به کیفیتی به را هاچک وجوه و بوده »د« آقاي وجه در خواهان

 به توجه با وي مدافعات سقم و صحت از نظر قطع لیکن ،.»گردد مسترد بوده مقرر و بوده امانی

 قانون 313 ماده نیز و چک صدور قانون 2 ماده به عنایت با تجاري سند این به مربوط خاص مقررات

 پرونده خواهان و چک دارنده با وي رابطه در مدافعات گونه این اینکه به نظر خصوص، این در تجارت

 ...»ندارند تأثیري

 .همان. 3
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  رأيپرونده و  هخالص

 دو وجـه  مطالبـه  خواسـته ه دادخواستی ب ،مورد بررسی، وکیل خواهان در پرونده

 از دیـه أت خیرأتـ  خسـارت  انضـمام بـه  ریـال 000/000/300/1 مبلغ به جمعاً چک فقره

و  دادرسـی  هزینـه  از اعـم  قانونی خسارات کلیه و آن وصول لغایت ها چک صدور تاریخ

رسـیدگی، وکیـل شـرکت خوانـده      تقدیم دادگاه نموده اسـت. در جلسـه   را الوکالهحق

ها در راستاي یک قـرارداد مربـوط بـه فـروش و نصـب       دفاع کرده است که صدور چک

اسـت   عا، قرار ارجاع امر به کارشـناس صـادر شـده   است. با طرح این ادبوده  HPLورق 

 درخصـوص تا کارشناس با بررسی روابط قراردادي طرفین و اسـناد و مـدارك هریـک،    

 481/205/878رقـم   نهایتـاً مطالبات اظهارنظر نمایـد. کارشـناس در اظهـارنظر خـود،     

یـز بـا اسـتناد بـه نظـر      دادگـاه ن  .ریال را به عنوان طلـب خواهـان اعـالم کـرده اسـت     

 صـحت  بـر  محمـول  ،کارشـناس  اعالمـی  مبلـغ  تا میـزان  را خواهان کارشناس، ادعاي

تشــخیص داده و حکــم بــه پرداخــت آن کــرده اســت و نســبت بــه مــازاد (تــا مبلــغ   

حکم به بطـالن دعـواي خواهـان     ،ریال خواسته) به لحاظ فقد دلیل 000/000/300/1

  را صادر نموده است.  

   نقد و بررسی.2

  الف) مفهوم استثناء

روابط یدهاي مستقیم (اعم پایه در  شود ایرادات مربوط به رابطه ته میکه گفزمانی

ظهرنویس و دارنده) استثنایی بر اصل عدم توجه  از رابطه صادرکننده و دارنده یا رابطه

منشـأ   است که وضعیت و آثار حقـوقی رابطـه   شود، منظور این به ایرادات محسوب می

که در رابطه با ثالث با سند تجاري تأثیرگذار باشد؛ درحالی مسئول مسئولیتتواند بر  می

پایه مطرح شـود   رابطه درخصوصمنشأ اثر نیست. ایراداتی که ممکن است  ،نیتحسن

م وجود یا زوال بر مبناي عد ممکن است بر مبانی مختلفی استوار باشد. ایراد ممکن است

چون بطالن، فسخ، انفساخ و سایر موارد انحالل (مواردي  ،بنابراین .پایه مطرح شود رابطه

یا استناد شود که سند مـذکور   تواند پایه مستند دفاع قرار گیرد) میو زوال منشأ تعهد

بابت پرداخت دین تسلیم نشده و هدف از صدور یا انتقـال آن، امانـت، تضـمین و     اصالً
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پرداخت دین منعکس در سند، احتساب یـا  تهـاتر آن بـا طلـب      ادعايند آن باشد. مان

 ،توانـد در رابطـه طـرفین    سند از دارنده، ابراء، تبدیل تعهد و مانند آن نیـز مـی   مسئول

ممکن است مبتنی  ایراد همچنین، وان ایراد مطرح شود.ــه عنــل بــو بالفص اًمستقیم

حبس  حقسند به  مسئول ،مثالً ؛منشأ باشد قراردادي رابطهط و قیود قانونی و بر شرای

عقود معوض استناد نماید یا به این امر که در قرارداد با دارنده سند، پرداخت وجه سند 

یک از  که هیچ معلّق بر انجام تعهدي از سوي طرف مقابل بوده است. این در حالی است

  استناد نیست. نیت قابل  ایرادات مذکور در مقابل ثالث با حسن

قـرار دهـد یـا    مبلغ سند را هدف  کلدفاع بر مبناي ایرادات مذکور ممکن است 

سـند، بخشـی از مبلـغ آن را     مسـئول بدین معنـا کـه    ؛بخشی از آن را شامل شودتنها 

 ،مابقی آن به استناد یکی از ایـرادات شخصـی بـین خـود و دارنـده      ،بپذیرد و در مقابل

مانند موردي که چک براي پرداخت ثمـن یـک عقـد بیـع      ؛شود مسئولیتعدم  مدعی

 درخصـوص ، لذا است، بخشی از معامله باطل بوده مدعیصادر شده است و صادرکننده 

  ندارد. مسئولیتیبخشی از مبلغ چک 

  ب) مبناي استثناء 

مبناي وجود چنین اسـتثنایی را بایـد در مبنـاي اصـل عـدم توجـه بـه ایـرادات         

و ناآگاه (به ایرادات سند) که بـا اعتمـاد    نیت حسنجستجو کرد. اگر حمایت از ثالث با 

به ظاهر سند آن را دریافت کـرده مبنـاي اصـل مـذکور باشـد، لـزوم چنـین حمـایتی         

چراکـه وي   ؛یافت کرده، وجود نـدارد در مسئولشخصی که سند را مستقیماً از  درمورد

حقوقی منشأ بـوده، نسـبت    ستقیم سند و اینکه خود، طرف رابطهبا توجه به دریافت م

حتی بـر فـرض   رسد به نظر می 1خود با صادرکننده آگاه است. ات وارد بر رابطهبه ایراد

د هـ اگـر تع «  یز استدالل شده:و ن نداردعمال چنین حمایتی ضرورتی ا همعدم آگاهی 

ی یان رفتـه باشـد یـا داراي قیـود خاصـ     تی از مه طرفین بالفصل سند تجاري به علپای

کاري و  زم دوبارهمستل درواقعباشد، اصرار بر اجراي مفاد سند میان آنان سودي ندارد و 

  
 .152ص همان،. 1
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تواند آنچه را به نـاحق پرداختـه، از    مضاعف است و متعهد سند می صرف وقت و هزینه

 هـایی دیـدگاه البته، در مقابل،  1.»کننده مطالبه کنددریافتباب دارا شدن بالجهت، از 

 رابطـه  کننـد، ایـرادات را حتـی در    که بیشتر بر وصف تجریدي اسناد تجاري تأکید می

است که بدین صورت ا هدیدگاه این استداللدانند.  یدهاي بالفصل نیز قابل استناد نمی

را نـاروا   هعـواي مسـتقل آنچـ   تواند با طـرح یـک د   اگرچه صادرکننده یا ظهرنویس می

سند مسترد نماید، اما محکوم شدن او در دعواي سند تجـاري،   پرداخته است از دارنده

دانـد در صـورت طـرح     سند است چراکه او مـی  هامنیت بیشتري براي دارند هدربردارند

ممکن اسـت   هرچند اري، در مقابل ایرادات مصون استــجد تــر مبناي سنــوا بــدع

      2همین ایرادات در دعوایی دیگر محکوم به استرداد وجه سند شود. بر مبناي

   استثناء به استناد قلمروء) ج

دعوا، یدهاي بالفصل و مستقیم سند تجاري باشند،  صرف اینکه خواهان و خوانده

انتقال سند تجاري، ظهور در مدیونیت  سند ندارد. صدور یا مسئول مسئولیتتأثیري بر 

دارد. مدیونیت، ناشی از امضاي شخص بستگی سند به میزان وجه مندرج در آن  مسئول

اند:  اذعان کردهدکتر کاتوزیان نیز در این خصوص  در سند تجاري است. مرحوم مسئول

کننده به استناد اصل  قضایی مستقر است که پرداخت هبرات و سفته و چک روی درمورد«

روي دیگر این سخن این  3».سند پس بگیرد هدارند تواند آنچه را داده است از برائت نمی

بـه اصـل برائـت    توانـد   سند، نمی هدارند سند در مقابل دعواي مطالبه مسئولاست که 

تواند مورد استناد  زمانی می ،که اصل برائت به عنوان یکی از اصول عملیهاستناد کند؛ چرا

کـه وجـود    حالیدر ؛باشد د تردید وجود داشتهبگیرد که در اصل وجود دین یا تعهقرار 

به عبارت دیگر، مورد،  .لین آن داردئودر ید دارنده، داللت بر مدیونیت مس سند تجاري

  
 فصلنامه ،»ییقضا هیبر رو دیبا تأک رانیدر حقوق ا يدیوصف تجر« نسب،یعتیشر صادق و يدیجن ایلع. 1

 . 3): ص 1392، (1، ش43دوره  ،حقوق

، 232 ص، 2ج ،حقوق تجارت ةدور ،و روبلو پریر ،هستند نظر نیو روبلو معتقد به ا پریر فرانسه، حقوق در. 2

  .152ص ن،یشیپ ،یانی: کورش کاو از نقل به، 2045 ش

 .74 ص، 4ج)، 1387 انتشار، یسهام شرکت(تهران:  ،قراردادها یعموم قواعد ان،ی. ناصر کاتوز3
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مجراي اصل برائت نیست. بنابراین، هر ایرادي که نسبت به تعهـد منشـأ مطـرح شـود،     

پرداخت تمام  مسئولیتسند اثبات شود تا او را از  مسئول وسیلههاست که باید ب ادعایی

تجاري با دلیل اثبات شود که سند  دبخشی از وجه سند معاف سازد. عالوه بر این، بای یا

حقوقی است که ایراد نسبت به آن طرح و ثابت شده است.  صادره، مربوط به همان رابطه

بطالنِ بیعی باشد که بابت پرداخت ثمـن آن   مدعیاگر صادرکننده سند،  مثالً ،بنابراین

بت بیـع موصـوف   نخست اثبات کند که چک مستند دعوا باچک صادر شده است، باید 

مورد بررسی، وکیل  هبعد، بطالن بیع را نیز ثابت نماید. در پروند داده شده و در مرحله

شده، میزان  مدعی ظاهراًخوانده، به روابط قراردادي موکل خود با خواهان استناد کرده و 

وي به خواهان کمتر از میزان چک است. دادگاه با استناد به اینکه در روابط  موکلدین 

رادات وجود دارد و مورد، از استثناهاي اصل عدم توجه ــاد به ایــمستقیم، امکان استن

به ایرادات است، با توجه به دفاع وکیل خوانده بر مبناي روابط قـراردادي طـرفین و بـا    

قرار ارجاع امر به کارشناس براي بررسی روابـط قـراردادي    .ق.آ.د.م 199 هاستناد به ماد

و ایـن   ده به خواهان را صادر نموده اسـت. واقعی دینِ خوانطرفین دعوا و تعیین میزان 

ارجاع به کارشناس رأساً  ظاهراً کهزمانی ویژهبه رسد ه نظر میکه قابل انتقاد باست  امري

 257 هخوانده نبوده است. اگرچه برابر مادو به درخواست  از سوي دادگاه صورت گرفته

قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه این اختیار را دارد که رأساً موضوعی را به کارشـناس  

چنانکه اشاره شد، در روابط یدهاي بالفصل نیز، وجود سند در ید دارنده،  اماارجاع دهد، 

که باعث زوال  ،منشأ را ابطهد وجود یک ایراد در رکند و خوانده بای طلب او را اثبات می

با وجود سند تجـاري در یـد دارنـده،     ،اثبات نماید. به عبارت دیگر ،تعهد براتی او شود

دادرسی مدنی (که در دادنامـه    قانون آیین 199 هلزومی به تحقیق بیشتر بر مبناي ماد

ي عدم ت که باید براسمورد بحث بدان استناد شده است) وجود ندارد و این خوانده دعوا

دادگـاه از   رأيدلیل نماید. ممکن است گفته شود که  هاستحقاق طرف مقابل خود اقام

چراکه در هر حال حکم به میزان بدهی واقعـی   ، صحیح و بالاشکال است؛لحاظ ماهوي

 ه مسـیر رسـیدن بـه نتیجـه    باید توجه داشت ک اما ،خوانده به خواهان صادر شده است

در این پرونده به شکلی بوده  رأيرسیدگی و صدور  هصحیح نیز باید صحیح باشد. نحو

که گویی سند تجاري وجود نداشته است. کارشناس با مراجعه به روابط قراردادي طرفین 

و اسناد و مدارك موجود، میزان دین خوانده را تعیین کرده و دادگاه بـدان حکـم داده   



  83/ ... پایه (منشأ) در روابط  با تمرکز بر ایرادات رابطهدفاع 

 بـه  محکمه دلیل فقد به لحاظ خواهان خواسته مازاد«آمده: رأياست. در بخش پایانی 

آیا  :این است که طرحقابل  سؤال .»است بطالن به محکوم .م.د.آ قانون 197 ماده استناد

دلیل دیگري  ،وجود سند تجاري در ید خواهان دلیل طلب او نیست؟ آیا عالوه بر چک

هم براي اثبات دین خوانده الزم بوده است؟ بر مبناي ظاهر، بقاي سند تجـاري در یـد   

برائت ذمه یقینـی   ،خواهان دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده است و اشتغال ذمه یقینی

 ادعايبود که با بدین صورت می بایستعمل می رسد نحوه ه نظر میب ،بنابراین. نیاز دارد

در یک موضع  بایدی بر اینکه میزان دین او کمتر از مبلغ سند است، دادگاه خوانده مبن

نخسـت بایـد    سند) بخواهد، خوانده نیز همنفعل، اثبات این امر را از خوانده (صادرکنند

در این  ؛ چراکه تنهاحقوقی خاص است ند که چک موصوف مربوط به یک رابطهاثبات ک

طور به االّندارد و مسئولیتیکه نسبت به بخشی از مبلغ سند  نمایدتواند اثبات  حالت می

پذیر نیست. اثبـات   حقوقی خاص، اثبات مدیون نبودن امکان کلی و خارج از یک رابطه

هاي مختلف  حقوقی بوده) به روش نکه صدور سند مربوط به کدام رابطهچنین امري (ای

طور کلی سند تجاري ک یا بهاشاره به مشخصات چ ،آنرایج  هپذیر است که شیو امکان

ده باید اثبات کند که بـه چـه   بعد خوان در مرحله 1مورد بحث در قرارداد موصوف است.

بر این امر  ظاهراًمورد بحث  هندارد؟ در پروند مسئولیتیبابت بخشی از مبلغ سند  دلیل

ده تأکید شده که میزان واقعی دین خوانده کمتر از مبلغ سند است، در این حالت خوان

ثابت نماید که دلیل این امر چه بوده است؟ به هر حال او باید خالف ایـن   مستنداًباید 

ثابت نماید و موضع  )که به میزان مبلغ مندرج در سند به دارنده بدهکار است(اماره را 

سـند،   مسئولکامالً انفعالی باشد چراکه  ددادگاه در بررسی و احراز تمام این مسائل بای

  عایش را اثبات نماید.شود و خود باید اد محسوب می مدعی

بر مطالب مطروحه، در روابط یدهاي بالفصل اسناد تجاري، وجود سند در یـد   بنا

سند به میزان مبلـغ منـدرج در سـند دارد و بـراي      مسئول مسئولیتدارنده، داللت بر 

پایـه، شـخص    همبلغ سند بر مبناي ایرادات رابطـ  معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از

  
 آن تمـام  ایـ  ثمـن  از یبخش بابت مشخص، چک فقره کی که شود یم ذکر عیب قرارداد کی در مثال، طوربه .1

  بوده است. یحقوق هرابط همان به مربوط مذکور چک که شود یم ثابت صورت نیا در. شد میتسل
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، ایراد مـذکور را بـه عنـوان سـبب معافیـت      مدعیبه عنوان  د(خوانده دعوا) بای مسئول

جهـت    مـورد بحـث، بـه    دلیل اثبات نماید. بنابراین، نحوه رسیدگی دادگاه در پروندهخود، با 

بـا وجـود سـند تجـاري      ـ  میزان طلب خواهان درخصوصخروج از موضع انفعالی و تحقیق 
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