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 صرفا   محل. است برخوردار خاص تیاهم از یتجار اسناد وجه پرداخت منبع عنوانبه محل مسأله

 در موضوع نیا کردیرو. است یمنتف موضوعا  سفته درخصوص و دارد چک و برات به اختصاص

 باب نیا در رانیا قانون. گرددیم ظاهربیشتر  اموال فیتوق و یورشکستگ صادرکننده، فوت تیوضع
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 یبرا یخاص حق ای و گرددیم منتقل زین آن محل سند، بر عالوه ایآ دارد؟ آن محل بر یریتأث

 آن محل برات، یسیظهرنو و صدور با یحقوق یهانظام یبرخ در د؟شومی جادیا محل بر سند دارنده

 محل بر دارنده گاه نیهمچن است، محل انتقال عدم به قائل دیگر یبرخ در و دشومی منتقل زین
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 مقدمه

مورد  المللی نیزاسناد تجاری چک سفته و برات عالوه بر تعامالت تجاری داخلی، در تجارت بین

های اند. معهذا در انواع مختلف روشتوجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده

المللی هایی در سطح داخلی و بینپرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن، تالش

نامه بانکی، حق الملل از ابزارهایی مانند ضمانتدر تجارت بین .1(21: 1973)الو،  انجام گرفته است

حفظ مالکیت کاال و ممانعت از فروش مجدد کاال برای مقابله با خطر عدم پرداخت حواله، چک و 

کند. در این نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین میشود. ضمانتبرات استفاده می

رداخت امتناع ورزد، گاه در پرداخت تأخیری صورت گیرد و یا اینکه اصوال  خریدار از پصورت هر

عالوه بر این  .2(64: 2007)اسمیت،  مانت نامه ثمن را وصول خواهد کردفروشنده از محل ض

ها، انتقال مالکیت محل و یا حق انحصاری دارنده بر آن، نقش بنیادین و مهمی در وصول مبلغ شیوه

 نماید.برات و چک ایفا می

یی که با اراده و با نیت ایجاد اثر در عالم اعتبار هااعمال حقوقی عبارتست از آن قسمت از پدیده

ماهیت حقوقی  درخصوص .3(9: 2008)فابره مگنان،  داندگردد و قانون نیز آن را مؤثر میایجاد می

برات نظراتی مانند قرارداد انتقال طلب، حواله، وکالت، تبدیل تعهد، نیابت پرداخت دین، ایقاع و 

عقد یا قرارداد ذاتا   اند نظر مقبول این است که براتنظریه ظاهر ارائه شده است، برخی گفته

های خاص خود یمعنای خاص نیست بلکه صرفا  سندی است که متضمن تعهدی تجاری با ویژگبه

)دمرچیلی و  کنندکه وسیله پرداخت بوده و در مبادالت بازرگانی مانند پول از آن استفاده می

لکن در این خصوص باید گفت که اعمالی که بر روی اسناد تجاری انجام  .(487: 1384دیگران، 

گیرد، ء صورت میشود اعم از صدور، ظهرنویسی، ضمانت و یا قبول براتگیر ارادی و با قصد انشامی

 2ماده  8در بند « معامالت برواتی»گردند که با استعمال اصطالح لذا از اعمال حقوقی محسوب می

 تر است.قانون تجارت نظریه قرارداد بودن این اعمال قوی

موضوع معامله مجموعه عملیات یا تحوالت حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت »

خود »در معامالت راجع به اسناد تجاری، موضوع عمل حقوقی  .(155: 1383پذیرد )کاتوزیان، می

تواند آن را مطالبه نماید، لکن مبلغ است، این سند حاوی تعهدی است که دارنده می« سند تجاری

محل »گردد که به گردد، از منبعی پرداخت میوسیله شخص سومی پرداخت میهچک و برات که ب

 موسوم است. « سند تجاری

                                                                                                                   
1 Lowe 

2 Smith 

3 Fabre-Magnan 
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تاریخ تأدیه مشخص شده  عنوانبهزمان پرداخت مبلغ سند تجاری از محل آن، در تاریخی است که 

های نقدی مورد استفاده دار خالف مقررات است و باید برای پرداختاست، البته صدور چک وعده

 .(1381)فخاری،  استبودن از شرایط اعتبار چک « وعدهبی»قانون تجارت  311قرار گیرد، در ماده 

اند؛ عالی کشور چکی که حین صدور فاقد محل باشد را چک ندانسته برخی آراء صادره از دیوان

قانون  310به موجب ماده »دیوان عالی کشور  8شعبه  3/10/1325مورخ  1686طبق حکم شماره 

علیه دارد کال  یا ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالتجارت، چک نوشته

نماید و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه ا  مسترد یا به دیگری واگذار میبعض

 (.146تا، )متین، بی« شود نخواهد بود....صادر می

کشور نیز به استناد صادره از شعبه یک دیوان عالی  13/4/1317مورخ  1490در رأی شماره 

را سند عادی و حواله  چک فاقد محل در زمان صدور را چک تلقی نکرده و آن ق.ت 310ماده 

قانون صدور چک نیز  1382برخالف برات، در اصالحیه  .(146و145تا: )متین، بی دانسته است

با تغییر تاریخ صدور چک به تاریخ مندرج در آن،  3زمان تأمین محل چک، در ماده  درخصوص

 3رساند، لکن با الحاق ماده تاریخ صدور و تاریخ مندرج در آن را میاصرار مقنن بر ضرورت وحدت 

 .(1387بخش، چک حق مطالبه وجه را ندارد )فرح مکرر که صادرکننده قبل از تاریخ مندرج در

ضمانت اجرای آن صرفا  اسقاط ضمانت اجرای کیفری  دار را پذیرفته وگذار تلویحا  چک وعدهقانون

 محل حین صدور، غیرممکن شده است.ترونیکی عمال  صدور چک بیاست. البته در چک الک

تالش پژوهش در پاسخ به این سؤال است که صدور و ظهرنویسی چک یا برات چه تأثیری بر 

مقررات کنونی با صدور و ظهرنویسی عالوه بر سند، محل  براساسمحل آن دارد؟ آیا در حقوق ایران 

توان برای دارنده این اسناد تجاری حقی غیر از کم میدست گردد؟ یاآن نیز به دارنده منتقل می

مالکیت محل، مانند حق اختصاص محل یا حق ممتاز بر محل نسبت به سایر دیون قائل شد؟ آیا 

توان نسبت به محل چک و برات آثار حقوقی تعیین اساسا  بر مبنای مقررات تجارت برای محل، می

 اکم جیست؟ها و محنمود؟ نظر قضایی در دادگاه

در ایران قانون نسبت به انتقال مالکیت محل چک و برات با صدور و ظهرنویسی ساکت است، 

ی قضایی تشکیک قابل توجهی ایجاد هادیدگاهویژه در صدور آراء و هدانان و بلذا در نظرات حقوق

شده است که با توجه به اهمیت موضوع، نوعی بالتکلیفی برای اصحاب دعوا را موجب گردیده 

قاضی در هر پرونده دارد. حل این مسأله و ارائه نظری مبتنی بر اصول  نظربهی که بستگی طوربه

های قضایی به جدول آمار پروندهشیاع استفاده از چک در جامعه و اختصاص صدر  دلیلبهحقوقی، 

ضرورت  نی، اهمیت خاص دارد. از طرف دیگرجرائم و دعاوی مربوط به چک در برخی مقاطع زما
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گونه خدشه به اطمینان و اعتماد به این اسناد تجاری به جهت ممانعت از هرزدودن موارد ابهام از 

 رسد. می نظرهباسناد با توجه به اصل سرعت در معامالت بازرگانی امری مهم 

بنابراین در طرح منطقی موضوع ابتدا مفهوم محل و شرایط منبع آن بررسی خواهد شد، سپس 

ی مختلف حقوقی با توجه به مقررات کشورهای دیگر مبنی بر انتقال هانظامی متفاوت در هادیدگاه

ی قضایی هادیدگاهگردد و در بخش بعدی محل، حق رجحان بر محل و عدم انتقال محل تبیین می

شیوه بهگیرد تا مالکیت محل چک در فرض فوت صادرکننده و ارزیابی آن مورد تحلیل قرار می

 پژوهشی و تحلیلی در این بستر دیدگاهی منطبق با مقررات موجود ارائه شود.

در این نوشتار با هدف پردازش واقعی موضوع در جامعه و رویکرد عملی مطالب، ضمن تحلیل 

قضایی راجع به مالکیت محل چک در صورت فوت صادرکننده،  اندران قضا در نشستنظرات دست

شمایی از رویه قضایی و نظرات مرتبط از سوی برخی نویسندگان به روش طرح و نقد، در  عنوانبه

تکمله، عالوه بر  عنوانبهگردد. طرح ایده منطبق با مقررات جاری و اصول حقوقی حاکم اهتمام می

 گرددونی محل، امکان انتقال قراردادی آن نیز بررسی میانتقال قان

 

 محل اسناد تجاري و شرایط آن .1

کاوی موضوع راجع به اسناد تجاری برخالف نهادهای حقوق مدنی سابقه فقهی ندارد، در مشابهت

مکاتب  براساستوان عقد حواله را از جهاتی آن را شبیه برات و چک دانست، در فقه، می« محل»

میه در فقه اما .(34 تا 23: 1378)جعفری لنگرودی، اریفی از حواله ارائه گردیده است مختلف تع

لکن در فقه عامه برخی قائل به ضم ذمه به  .(429: 1425)حلی،  مبتنی بر نقل ذمه به ذمه است

 های متعددی است. چند بین این دو )حواله و برات( تفاوت. هر(17: 1409)کاشانی،  باشندذمه می

گذار قرار گرفته است. این اسناد تجارتی برات، سفته و چک به طرق مختلف مورد حمایت قانون

بیشتر ها در جهت تحقق اهداف تأسیس و نقش کاربردی این اسناد و تأمین اطمینان حمایت

« محل»ز ( در چک و برات اجرای تعهد اصوال  ا1381 )نیک فرجام، دارندگان در وصول مبلغ است

علیه گیرد. منظور از محل، اعتبار یا موجودی نقدی معادل وجه برات در نزد محالآن صورت می

وجهی که به اتکای وجود فعلی آن و »دیگر محل عبارتست از  عبارتبه .(86: 1384)افتخاری،  است

 .(59 :1379)اسکینی، « نمایدیا وجودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت به صدور برات می

شود و از آنجایی که در سفته شخص برات و چک مطرح می درخصوصاصطالح محل صرفا  

کند، صادرکننده خود، متعهد پرداخت است، بحث محل در این سند تجاری موضوعیت پیدا نمی

بندی ی با تقسیمعبارتبه( 229: 1380، )کاتبی، «در سفته یک نفر بدهکار است و دیگری بستانکار»

پور و تجاری به دو دسته تعهد به پرداخت )سفته( و دستور به پرداخت، )برات و چک( )عبدیاسناد 
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یابد. سبب منبع محل موضوعیت ندارد ( مفهوم محل صرفا  در گروه اخیر معنا می1395راد، فتوحی

گیر یا تواند هر عمل یا واقعه حقوقی، ارث، وصیت و هر چیز دیگری باشد که متعهد )براتو می

علیه( را در برابر صادرکننده در موعد پرداخت، مدیون نموده باشد، ولی خود محل در زمان حالم

 سررسید باید طلب پولی باشد؛ خواه از اول وجه نقد بوده و یا بعدا  به دین پولی تبدیل شده باشد.

به تعبیر برخی ممکن است پرداخت برات ناشی از دین بخصوصی باشد، یعنی طلبی بوده که 

کش از فروش مال بخصوصی از براتگیر داشته است، مانند اعتباری که از فروش یکصد تخته راتب

: 1383نیا، )رساییشود گفته می« برات به دین یا محل خاص»فرش ناشی شده که به این برات، 

فایده تخصیص محل برات در مواردی که بین براتکش و براتگیر حساب جاری وجود دارد  .(342

؛ زیرا براتی که محل آن تخصیص داده شده است پرداخت وجه آن از محل معینی تأمین مفید است

گیر تمام شده باشد، باز براتگیر ملزم به شده و حتی در صورتی که اعتبار براتکش در نزد برات

در حقوق فرانسه گاه مبلغ موجود در حساب  .(42: 1390)ستوده تهرانی، « پرداخت وجه برات است

گیرد و این عمل پذیرفته شده است. منبع محل برات مورد استفاده قرار می عنوانبهکش جاری برات

که مسدود شدن حساب قطعی نیست در اینکش تا ولی از آن جا که میزان حساب جاری برات

: 1991)اودیت،  اختصاص داد، تردیدهایی وجود داردتوان موجودی حساب را به محل برات می

211)1.  

باشد نه مشروط یا « طلب مسلم»شود باید محل چک یا برات شناخته می عنوانبهآنچه 

علیه باشد تا قبل از تحقق آن، مسلم تلقی طلبی که حصول آن منوط به وقوع شرط یا معلقمعلق

ور همچنین طلب مزب .(121: 1380)صقری،  تواند محل سند تجاری محسوب شودگردد و نمینمی

جل، مالک حال یا مؤجل بودن زمان سررسید است؛ چنانچه در سررسید سند، باید حال باشد نه مؤ

)صقری،  ، زیرا قابل مطالبه نیستگرددواقع سند فاقد محل تلقی مینوز مؤجل باشد درطلب ه

1380 :121).   

منشأ محل سند باید مشروع باشد و چنانچه منبع طلب، قمار و گروبندی یا معامالت نامشروع 

تواند محل سند تجاری قانون مدنی قابل مطالبه نیست، چنین طلبی نمی 654د ماده باشد به استنا

امکان تشکیل محل سند تجاری با دینی که طلبکار قانونا  حق  درخصوصتلقی شود. همچنین 

 266( موضوع ماده 502: 1382مطالبه ندارد و به تعبیر یکی از نویسندگان، دین طبیعی )کاتوزیان، 

علیه، توان آن را پذیرفت مگر پس از قبول محالقانون مدنی نظر به غیرقابل مطالبه بودن آن، نمی

حقوقی تبدیل شده است و در صورت وجود سایر شرایط از جمله وجه  که در این صورت به دین

 رایج بودن و حال بودن در سررسید، بال اشکال است.

                                                                                                                   
1 Audit 
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اوال  با صدور برات یا چک، محل آن به  در اسناد تجاری چنانچه انتقال محل مورد پذیرش واقع شود:

گردد چون قبال  محل به دارنده شود؛ لذا چنانچه صادرکننده با ورشکستگی مواجه دارنده منتقل می

شود تا دارنده در ردیف غرما قرار منتقل شده است، جزء اموال صادرکننده ورشکسته محسوب نمی

 گیرد.

توانند جهت دریافت طلب خود محل سند را توقیف نمایند چون ثانیا  طلبکاران صادرکننده نمی

گردد، بالعکس رایی دارنده محسوب میبا صدور سند، طلب مزبور از دارایی او خارج شده وجزء دا

 علیه به نفع خود توقیف کنند.توانند محل مزبور را نزد براتگیر یا محالطلبکاران دارنده می

تواند دستور عدم پرداخت دهد یا طلب مربوطه )محل( ثالثا  صادرکننده پس از صدور سند نمی

 ف در آن درحکم دخالت در مال غیر است.علیه مطالبه نماید و دخل و تصرگیر یا محالرا از برات

رابعا  با فوت صادرکننده، وراث او حقی نسبت به محل ندارند و در صورت فوت دارنده، ورثه وی 

 باشند. ذیحق می

 

 ي متفاوت راجع به محل اسناد تجاريهانظام. 2

  

  انتقال محل .1-2 

ال متکی بودند. به حقوق کامنپس از کنوانسیون ژنو، برخی کشورها، پیرو آن و برخی دیگر 

های عمیقی وجود دارد، به ال اختالفال با اعالم این که بین حقوق اروپا و کامنکشورهای تابع کامن

اند های ژنو ملحق شدهاین کنفرانس ملحق نشدند. البته بسیاری از کشورهای اروپایی به کنوانسیون

: 2005اند.)من، ود به مقررات ژنو توجه داشتهو برخی کشورها در موقع تصویب یا تغییر مقررات خ

ای اینکه...آیا دارنده حق ویژه: »1930ضمیمه دوم قرارداد اول کنوانسیون ژنو  16مطابق ماده  .1(37

 37لکن ماده « باشد....نسبت به این محل دارد یا خیر خارج از دایره شمول قانون متحدالشکل می

دستور پرداخت مندرج در برات خود بخود موجبات » 2دارد:بیان می 1988کنوانسیون آنستیرال 

وسیله براتکش در نزد براتگیر تأمین شده است را به دارنده فراهم هکه ب« محل براتی»انتقال 

رسد که کنوانسیون نظر میهبا امعان نظر در ماده فوق ب .(132: 1375)عرفانی، « سازدنمی

 نپذیرفته است.  اخیرالذکر انتقال محل برات با صدور را

                                                                                                                   
1 Mann 
2 Article 37:   The order to pay contained in a bill does not of itself operate as an assignment 

to the payee of funds made available for payment by the drawer with the drawee. 
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از ورود به بحث  1931ضمیمه دوم قرارداد اول قانون متحدالشکل ژنو  19در مورد چک ماده 

ای نسبت به محل آن و آثار اینکه آیا دارنده چک حقوق ویژه»ماهیت محل چک خودداری نموده: 

ن طبق ماده در صورت بروز تعارض قوانی« این حقوق دارد از شمول قانون متحدالشکل خارج است...

قرارداد دوم کنوانسیون مذکور قانون کشور محل پرداخت، حقوق دارنده چک و ماهیت این حقوق  7

 کند. را معین می

اصل بر این است که با صدور برات و تسلیم آن به دارنده و همچنین انتقال  در حقوق فرانسه،

ود به خود به دارنده جدید بعدی برات به دارنده جدید از طریق ظهرنویسی مالکیت محل برات خ

چند محل برات شرط اعتبار و صحت صدور آن در فرانسه هر .(221: 191)اودیت، « یابدانتقال می

( ولی انتقال محل با صدور آن به دارنده پذیرفته شده است، 38 :1385)عرفانی،  شودتلقی نمی

فرانسه مالکیت محل به شود. در همچنین با ظهرنویسی محل آن به دارنده جدید منتقل می

یابد. لذا با هر بار انتقال سند، محل آن نیز به تبع به دارنده بعدی پی برات انتقال میدردارندگان پی

 گردد. منتقل می

بنابراین در حقوق فرانسه با صدور برات، محل مربوطه نیز چنانچه حین صدور تأمین شده باشد، 

رد. همچنین با ظهرنویسی، دارنده جدید مالک محل آن صادرکننده حق دخل و تصرف در آن را ندا

خواهد شد. چنانچه برات حین صدور، فاقد محل باشد، عمل صدور برات صحیح لکن انتقال محل، 

رسد با توجه به پذیرش تئوری انتقال محل در حقوق فرانسه، می نظربهسالبه به انتفاء موضوع است. 

دور تأمین شود، هر چند محل، عمال  تحویل براتگیر گردیده چنانچه محل برات متعاقبا  و بعد از ص

 گردد.خود به دارنده منتقل میهاست، در همان حال و خودب

ای دوگانگی رسد، گونهتنها انتقادی که به سیستم قانونی مذکور در حقوق فرانسه به ذهن می

صدور و ظهرنویسی اصوال  تحلیلی در این مکانیزم حقوقی است؛ زیرا پذیرش تئوری انتقال محل با 

شرط  عنوانبهباید متضمن شرط وجود محل نیز باشد. در تئوری انتقال محل به دارنده، وجود محل 

صحت صدور یا ظهرنویسی از نظر اصولی مکمل آن است؛ زیرا در این سیستم در فرض فقدان محل 

خود هتوان به انتقال خودبچند میهرحین صدور، چیزی موجود نیست که به دارنده انتقال یابد. 

گیر نظر داد. البته از محل به دارنده به محض تأمین پس از صدور از سوی صادرکننده نزد برات

طرفی باید پذیرفت که اگر صحت صدور سند تجاری مشروط به تأمین محل حین صدور باشد، 

د تجاری تأمین اعتبار موجب تحدید استفاده از این سند در معامالت است، زیرا یکی از فواید اسنا

دهنده قادر به تأمین محل نیست لکن متعاقبا  و تا قبل از در مواردی است که حین صدور برات

نماید. در نهایت پذیرش تئوری محل در این کشور با وضعیت موجود سررسید، آن را تأمین می
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ت بیشتر از دارنده اند، موجب حمایی حقوقی که انتقال محل را نپذیرفتههانظامنسبت به سایر 

 اسناد تجاری و قابل تقدیر است.

 

  حق رجحان نسبت به محل .2-2

برای دارنده  1953واقع قانون سال یابد و دردر بلژیک دارنده برات نسبت به محل حق رجحان می

دیگر نوعی حق  عبارتبه .(66: 1379)اسکینی،  قایل گردیده استبر روی محل « طلب ممتاز»یک 

گردد بدون اینکه با صدور، محل به او منتقل انحصاری جهت استفاده از محل برای دارنده ایجاد می

شود. در قانون سوئیس که بینابین دو قانون مذکور است، دارنده برات نسبت به محل برات حقوقی 

 کندکامال  استفاده می ندارد مگر در مورد ورشکستگی محلی که در این مورد استثنائی از حق مذکور

قانون تعهدات سوئیس؛ اوال  در صورت ورشکستگی براتکش،  1053ماده  .(49: 1391)خوشبخت، 

  1به دارنده حق مطالبه مبلغ برات از براتگیر را داد، ثانیا  انتقال قرارداردی محل در برات را پذیرفت.

 

 . عدم انتقال محل3-2

شناسایی نشده است محل برات یعنی انتقال محل به دارنده در نظام حقوقی آنگلوساکسون، تئوری 

یا ما به  3تئوری عوض»از نظر براتکش و براتگیر و دارنده برات در  2محل برات .(1373)فخاری، 

مورد بحث قرار گرفته است با این عبارت که وجود عوض و معوض شرط اصلی اعتبار در برات « ازاء

این است که براتکش کاالئی را به براتگیر فروخته و از بابت ثمن باشد و فرض بر و ایجاد تعهد می

باشد )تعهد اصلی( و در چنین صورتی است که برات در وجه شخص ثالث بنام معامله طلبکار می

حال اگر براتگیر پیش از ارائه  .4(13: 1978)کوالسا، گردد دارنده برات یا بحواله کرد او صادر می

برات از قبولی آن خودداری نماید، دارنده برات حق دارد پیش از اثبات اینکه وسیله دارنده هبرات ب

علیه تأمین شده است، مبلغ برات را از او مطالبه نموده و در صورت محل برات در نزد محال

ورشکستگی داخل در غرماء او بشود. اما اگر براتکش ورشکسته گردد مدیر تصفیه حق نخواهد 

                                                                                                                   
1 1) En cas de faillite du tireur, l'action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en 

restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue 

au porteur de la lettre de change.  

2) Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, 

ceux-ci passent au porteur.  

3) Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu'au 

porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change 
2 Founds 
3 Consideration 
4 Kolasa 
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اموال ورشکسته قرار داده و آنها را بین غرماء تقسیم نماید. این تئوری  به داشت محل برات را جزء 

 باشد.در حقوق آلمان مغایر می 1حقوق فرانسه نزدیک بوده اما با طرز تفکر تجریدی

واقع وجود محل شرط صحت صدور آن نیست شود، دردر حقوق انگلیس محل برات مطرح نمی

( از ماده 1یسی( موجب انتقال محل آن نخواهد شد. بند )و همچنین انتقال برات )صدور و ظهرنو

علیه است و برات موجب انتقال مالکیت وجوهی که در دست محال» 2دارد:بیان می 1882قانون  53

به مثابه  3همان ماده 2لکن به موجب بند «. شود، نیست...به پرداخت برات اختصاص داده می

گیر( برای علیه )براتدر موارد وجود محل برات نزد محالدر اسکاتلند، » استثنایی مقرر داشته:

 «.پرداخت، محل را از حین صدور به دارنده اختصاص داده است

اند و نیز در ایاالت متحده آمریکا حقوق انگلیس توسط کشورهایی که سابقا  مستعمره آن بوده

های محلی و گذاریقانونبه سبب  الکامن ثیر نظام حقوقیأذیرفته شده است. در آمریکا تحت تپ

وجود آمد. برای حل موضوع، کنفرانس ق این کشور بهرویه قضائی ایاالت مختلف، اختالفاتی در حقو

تشکیل شد و قانون مربوط به اسناد قابل انتقال را تحریر کرد که از همان سال  1892ملی در سال 

یک قانون خاص وارد هر ایالت شد و بعد این مقررات با تغییراتی در قانون متحدالشکل  عنوانبه

 .5(53: 2010)رودریک، ، بجز لوئیزیانا پذیرفته شده است هاوارد شد که توسط همه ایالت 4تجاری

الشکل تجاری، انتقال مالکیت محل اسناد تجاری به قانون متحد 408-3ماده  براساسدر امریکا، 

یکی  عنوانبهده پذیرفته نشده است و چنانچه مسئول سند تجاری ورشکست شده باشد، دارنده دارن

نیا و رمضانی اکردی، )شهبازی گیرداز طلبکاران وی، در ردیف دارندگان حق رجحان قرار نمی

نسبت به محل برات، جز انتقال قراردادی آن  ن  نیز برای دارنده برات هیچ حقیقانون آلما  .(1391

 نشناخته است. 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1 abstraite conception La   
2 (1)A bill, of itself, does not operate as an assignment of funds in the hands of the drawee 

available for the payment thereof, and the drawee of a bill who does not accept as required by 

this Act is not liable on the instrument. This sub-section shall not extend to Scotland.   
3 In Scotland, where the drawee of a bill has in his hands funds available for the payment 

thereof, the bill operates as an assignment of the sum for which it is drawn in favour of the 

holder, from the time when the bill is presented to the drawee 
4 ”Uniform Commercial Code”   
5 Roderick 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             9 / 24

https://mieaoi.ir/article-1-1041-fa.html


 محمد شکري .../ حق دارنده بر محل سند تجاري                                                                                             206

 

 ي قضایي مالکیت محل چک در فرض فوت صادرکننده و ارزیابي آنهادیدگاه .3

در این بخش با هدف کاربردی بودن مطالعه و ارتباط با واقعیات مربوط در محاکم، به طرح 

صادرکننده، به مثابه آیینه رویه قضایی ی قضایی راجع به مالکیت محل چک پس از فوت هادیدگاه

وعده بودن آن، گاه چک با توجه به بی درخصوصویژه هشود. بو سپس ارزیابی آنها پرداخته می

شود. در نشست قضایی دادگستری نور، نظراتی مبنی بر انتقال محل آن با صدور به دارنده دیده می

نقل « عینا  و بدون تغییر»شده های ارائهموضوع مورد سؤال واقع گردیده که پاسخ 1379اسفند 

چک « محل»قضایی نسبت به مالکیت  یهادیدگاههای متفاوت و تشکیک نظر در شود تا تحلیلمی

 روشن گردد:

کند، آیا بانک موظف به صدور سند چک که پس از صدور، صادرکننده فوت می درخصوص»

 یا خیر؟باشد پرداخت مبلغ مذکور در چک در تاریخ سررسید می

که مقرر  867نظر به این که بر مبنای مقررات قانون مدنی، در مبحث ارث به شرح ماده » نظر اول:

تفاوتی، بین صدور «. کندبه موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می« ارث»دارد: می

عه دارنده بانک رؤیت که صادرکننده بالفاصله قبل از تاریخ سررسید و یا مراجدار و یا بهچک وعده

فوت نماید، وجود ندارد؛ زیرا در صورت فوت متوفی، دارایی مثبت و منفی شخص مذکور، در آن 

واحد در سهم وارث قهرا  قرار گرفته و ورثه شخص متوفی مالک قهری دارایی مثبت و ملزم به تأدیه 

به اینکه موجودی  دیون مورث خواهند بود )البته با فرض قبول ترکه توسط وارث(؛ بنابراین نظر

علیه در شمار دارایی مثبت وی قرار دارد و به شرح پیش حساب شخص متوفی، در بانک محال

گیرد عمال  و منطقا  تأدیه وجه از سوی بانک به گفته، در آن واحد و قهرا  در سهم ورثه قرار می

الفوت به ورثه حینشخص دارنده، خالف مقررات است؛ زیرا در قانون، دیون اشخاص نیز پس از فوت 

تعلق گرفته و باید پس از طرح دعاوی مناسب در دادگستری و دادرسی در این خصوص، اقدام به 

تواند قبل از اثبات دین متوفی مستقیما  و بدون دارنده سند چک چگونه می ...مطالبه طلب شود

صورت عدم در ز دارایی متوفی استیفا طلب نماید... به همین دلیل است کهمداخله دادگاه ا

موجودی، صادرکننده از سوی مراجع قضایی ضمن تعقیب کیفری، ملزم به پرداخت مبلغ ضرر و 

مقررات قانون  براساسصورت پس از فوت صادرکننده ... بنا به مراتب در هرشود؛ زیان وجه چک می

مدنی ایران، بانک نباید نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به آورنده اقدام نماید و آورنده باید 

اند، بتواند به محاکم قضایی مراجعه تا پس از طرح دعوای مناسب علیه وراث که قبول ترکه نموده

تواند مؤید نظر اکثریت استیفای طلب نماید و شناسایی حق دینی دارنده بر صادرکننده نیز می

 .(284-286: 1392)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، « باشد
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دار باشد با فوت صادرکننده محل را وعده و وعدهاین نظر بدون اینکه قایل به تفاوت بین چک بی

نمایند که دارنده برای وصول وجه چک باید به وراث جزء دارایی مثبت و ماترک وی محسوب می

با تصریح به حق دینی دارنده بر صادرکننده چک، حق عینی ناشی از مالکیت  ویژهبهه نماید. مراجع

و همچنین حق انحصاری دارنده بر محل را نفی نموده است. حال آنکه در فرض پذیرش تئوری 

محل، دارنده مستغنی از طرح دعوا و مراجعه به وراث است. این نظر که مبتنی بر عدم انتقال محل 

تر است. اما در مطلق است، با مقررات فعلی حقوق ایران منطبق طوربهارنده با صدور چک به د

 شود. توان آن را پذیرفت که در ادامه بدان پرداخته میای استثنائات نمیپاره

نظر به این که صادرکننده، پس از صدور چک منجزا  مبلغ مندرج محل را به دارنده »نظر دوم: 

دار مالک محل شده و بانک مؤظف به های به رویت و وعدهعمال  دارنده چک در چککند، منتقل می

باشد؛ بنابراین ضرورت ندارد دارنده چک علیه وارث متوفی اقامه پرداخت وجه چک به دارنده می

بینی شده به محض فوت دعوی نموده و استیفای طلب کند؛ زیرا ضمن اینکه در قانون تجارت پیش

توان شود و از طرفی با وحدت مالک از مقررات جاری میدار طلبکاران حال میمدتتاجر مطالبات 

رؤیت وجود ندارد و لذا چون دار و یا بهبه نتیجه رسید که تفاوت فیمابین سند چک با سررسید مدت

)معاونت « اخت وجه چک به وی موافق اصول استطلب دارنده چک مسجّل و مشخص است پرد

  .(152-154: 1382وه قضاییه، آموزش و تحقیقات ق

اشکال استدالل در این است که با اینکه در صدر نظریه ؛ این نظر قائل به انتقال محل چک است

وعده اختصاص داده و مطلق پذیرفته شده لکن در ادامه آن را به چک بی طوربهانتقال محل چک، 

اینکه اظهار حال شدن  دار ذکر شده است وچک وعده درخصوصحال شدن مطالبات طلبکاران 

طلب، فرع بر اعتقاد به عدم انتقال محل است؛ زیرا با انتقال محل حین صدور، حال شدن موضوعیت 

یابد و وجه است. برخی نیز اعتقاد دارند که با صدور چک محل آن به گیرنده انتقال مینداشته و بی

تمام یا قسمتی از مبلغی که بر  د و صادرکننده نبایدباشمیچک سندی غیر قابل فسخ »اند: گفته

 (195: 1385خزاعی، «.)روی آن چک کشیده است خارج نماید زیرا این مبلغ متعلق به وی نیست

رؤیت، صادرکننده باید در محل موجودی داشته که در صورت صدور چک بهنظر به این»نظر سوم: 

وسط صادرکننده به دارنده، انتقال محل ت دلیلبهباشد پرداخت وجه چک به دارنده در فرض حاضر 

این که متعارفا  و معموال  صادرکننده در روز  دلیلبهدار دار و مدتهای وعدهبالمانع است؛ اما در چک

نماید، بنابراین غیرمنطقی و خالف اصول است که معتقد به سررسید نسبت به تأمین محل اقدام می

آن باشیم محل موجودی به دارنده منتقل شده است؛ لذا در این فرض، دارنده باید نسبت به طرح 

منتقل شده است استیفای دعوی مناسب، حسب مورد اقدام، تا از دارایی متوفایی که قهرا  به ورثه 

 .(112 و 111: 1387)باختر، « طلب نماید
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دار است؛ این نظریه انتقال محل با صدور را در وعده و وعدهنظر مزبور مبنی بر تفکیک بین چک بی

الصدور را قبول ننموده است. در این وعده پذیرفته لیکن در چک وعده دار انتقال محل حینچک بی

صدور یا ظهرنویسی انتقال محل از زمان  وجه است، بحث انتقال یا عدمنظر تفاوت بین دو نوع بی

وعده مبنایی ندارد، زیرا اسناد تجاری چک دار و بیسند مطرح است و تفاوتی از این جهت بین وعده

واقع قراردادهای باشند؛ درباشند اسنادی غیرقابل برگشت میو برات که اسناد دارای محل می

تواند زمان زمان سررسید نمی شوند.مربوط به این اسناد و انتقال آنها الزم و غیرقابل فسخ تلقی می

انتقال محل باشد زیرا در این صورت حتی با عدم مطالبه و اقدام برای دریافت وجه باید محل آن را 

صورت عدم اقدام قانون تجارت، در 291مطابق ماده  کهالیحء دارایی دارنده محسوب نمائیم درجز

تواند محل برات را باشد( میاز سررسید میگیر پس از انقضای مواعد )که بعد به موقع دارنده، برات

 به صادرکننده یا ظهرنویسان مسترد نماید و از این جهت هیچ مسؤولیتی ندارد.

تواند وعده بودن چک نمیچک و برات یکسان است و بی درخصوص« محل»مباحث مربوط به 

وعده است همانند چک و رؤیت نیز که فاقد  الصدور باشد، زیرا برات بهموجب انتقال محل آن حین

کند، بنابراین در حقوق ایران صدور یا دار تفاوتی نمیقررات مربوط به محل با برات وعدهاز نظر م

 ظهرنویسی چک اعم از با وعده و بی وعده موجب انتقال محل به دارنده نیست.

آن اطالع ندارد، لذا علیه ندارد تا قبل از ارائه، از وجود با توجه به اینکه چک نیاز به قبولی محال

علیه )شخص یا چنانچه صادرکننده به هر نحو پس از صدور، محل چک را مسترد نماید، محال

قانون تجارت  310بانک( مسؤولیتی ندارد، به همین دلیل بر خالف آنچه ادعا گردیده است؛ ماده 

 .(207و206: 1379)اسکینی،  چک به دارنده را مقرر ننموده استانتقال محل 

که شخصی که در زمان حیات ( مدنی(: نظر به این5شست قضایی )نظر کمیسیون، ن) ر چهارمنظ

گیرد کند، از موجودی بانکی وی به میزان چک، متعلق حق دارنده چک قرار میخود چک صادر می

و بانک طبق مقررات بانکی، باید وجه چک را به آورنده پرداخت نماید، مگر این که حساب بانکی به 

فوت و اعالم آن به بانک مسدود شده باشد که در این صورت، در صورت قبول ترکه، وراث علت 

  .(284-286: 1392تحقیقات قوه قضاییه، )معاونت آموزش و« داخت وجه چک خواهند بودضامن پر

را به دارنده پذیرفته ولی  -که همان محل چک است  -این نظر انتقال موجودی به میزان چک 

ترکه ضامن پرداخت دانسته است. با فوت صادرکننده و مسدود شدن آن، وراث را در صورت قبول 

رسد محل می نظربه، «در صورت قبول ترکه»واقع با توجه به نحوه بیان موضوع که مرقوم گردیده در

شده و مفهوم قسمت اخیر نظر ارائه براساسرا جزء ترکه محسوب نموده است. همچنین  چک

عدم اعالم فوت به بانک،  دلیلبهمخالف آن در صورت فوت صادرکننده و مسدود نشدن حساب 

گیری آن تعارض نظر صدر نظریه با نتیجه تواند وجه آن را دریافت نماید. در این اظهاردارنده می
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انتقال محل به دارنده با صدور چک پذیرفته شود، فوت صادرکننده اصوال  نباید تأثیری در دارد؛ اگر 

 آن داشته باشد زیرا محل با صدور از دارایی او خارج گردیده است.

 

 . دیدگاه تحلیلي بر مبناي اصول و مقررات موجود و اصالحات تقنیني بایسته4 

قانون تجارت  276و  275 ،274است، بلکه در مواد  در حقوق ایران نظریه محل برات پذیرفته نشده

توان دارنده برات را رغم تصور اولیه نمیبه آن اشاره شده و آثار حقوقی نیز مترتب گردیده است. علی

)کاویانی،  مهلتی بدین منظور تعیین شده است جهت مطالبه وجه آن دارای آزادی کامل شناخت و

وعده از رؤیت اثر عدم  رؤیت یا بهدر مورد برات به 274ماده  قانون تجارت ایران در .(169: 1383

علیه رسانده است، ای که وجه برات را به محالدهندهارائه را سقوط حق رجوع به ظهرنویسان و برات

بنابراین با اینکه محل پس از صدور برات در مالکیت  .(173: 1383)کاویانی،  نمایداعالم می

ماند اما برخی مواد قانون به وضوح به محل و تأثیر آن در برخی موارد تصریح صادرکننده باقی می

 اند. نموده

رعایت مقررات و مواعدی است که دارنده برات مکلف به رعایت آنهاست تا  درخصوصاین مواد 

نام برده شده « وجه برات»چند ماده از عنوان استفاده نماید. در 249تی و ماده بتواند از تعهد برا

کار هاین واژه در مفهوم محل ب 291و  299، 274ست که منظور همان محل برات است، در مواد ا

رعایت مواعد از سوی دارنده برات است، این مواعد شامل  درخصوصبه بعد  274رفته است. از ماده 

ه برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت، اعتراض عدم تأدیه و اقام درخصوصمطالبه قبولی یا پرداخت 

باشد: اوال  چنانچه دارنده به وظایف خود در موعد قانونی عمل نموده باشد، به استناد ماده دعوا می

ارد، قانون تجارت حق مراجعه به کلیه متعهدین برات اعم از صادرکننده، ظهرنویس و... را د 249

ننموده باشد پس صورتی است که برات را قبول نموده باشد و اگر قبول امکان مراجعه به براتگیر در

چند محل نزد براتگیر تواند مراجعه کند، هراز اعتراض عدم تأدیه صرفا  به سایر متعهدین برات می

واقع محل برات وظایف مزبور عمل نموده باشد، در تأمین شده باشد. بنابراین در فرضی که دارنده به

گیر )درصورت تواند به براتی میتأثیری در حق مراجعه دارنده ندارد بلکه با استفاده از تعهد برات

 صورت عدم قبول و یا عدم تأدیه، پس از اعتراض به سایر متعهدین مراجعه نماید.قبولی( و در

حق صورتی که دارنده به وظایف خود در موعد قانونی عمل نکرده باشد، محل برات در  درثانیا 

حق مراجعه دارد که محل برات نزد  واقع دارنده کاهل صرفا  به کسیمراجعه وی مؤثر خواهد بود، در

علیه رسانیده باشد دهنده وجه برات یعنی محل را به محالاگر برات 290اوست، زیرا به موجب ماده 

که لیکن درصورتیتواند به وی یعنی محال علیه رجوع نماید زیرا محل برات نزد اوست، صرفا  می

ر سررسید عمل ننموده باشد، دارنده برات صادرکننده به وظیفه تأمین محل برات نزد براتگیر د
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عالوه بر براتگیری که برات را قبول نموده است، حق مراجعه به وی )صادرکننده( را نیز خواهد 

 داشت.

دهنده یا ( نیز به دارنده امکان مراجعه به هر کدام از برات291در همین راستا ماده بعد )

اند، قایل گردیده است. بنابراین در فرضی رد نمودهظهرنویسان که محل را پس از انقضای مواعد مست

که دارنده کاهل به موقع جهت قبولی، اعتراض و یا اقامه دعوا اقدام ننموده است، مراجعه براساس 

 تواند به شخصی که محل نزد اوست مراجعه نماید.محل برات خواهد بود و می

حق نی موضوع تعهد برات تلقی و ذیموضوع معامله براتی یع عنوانبهدر این حالت محل برات 

چند صدور برات لبه نماید. لذا در حقوق ایران هرتواند آن را از شخصی که در ید اوست مطامی

دهنده محل به مثابه سایر موجب انتقال محل آن به دارنده نخواهد شد و با ورشکسته شدن برات

رار خواهد گرفت ولی پس از انقضاء مواعد اموال او به نفع طلبکاران توقیف و دارنده در ردیف غرما ق

تواند جهت مراجعه، محل برات به نحوی مورد توجه قرار گرفته و دارنده در این صورت به کسی می

مراجعه کند که محل برات نزد اوست و در این حالت مبنای مراجعه محل برات خواهد بود نه تعهد 

 براتی.

گردد، پس از انقضای مواعد تعیین شده برای اعتراض استنباط می 291نکته دیگر اینکه از ماده 

گیر حق دارد محل برات را که نزد او بوده است به نامه و یا اقامه دعوا، براتو ابالغ اعتراض

که اگر با صدور برات محل به دارنده منتقل کننده یا ظهرنویسان عودت دهد، درصورتیصادر

نداشت چرا که متعلق به دارنده بوده و صِرف تحویل به  گردید، براتگیر حق عودت آن به آنها رامی

 گردد.وی موجب رفع مسؤولیت براتگیر می

اند که چنانچه برات به گونه برداشت کردهنتقال محل، اینبرخی از سکوت مقنن نسبت به ا

رات از اینکه براتگیر به اتکاء محل برات، قبولی نوشته است محل ب دلیلبهقبولی براتگیر رسیده باشد 

گیر است که به دارنده برات تسلیم نماید؛ فلذا مالکیت براتکش خارج شده و در اختیار برات

گیر طلبکاران براتکش ورشکسته حقی بر محل برات ندارند لکن قبل از قبول برات از سوی برات

ورت طلبی صت تحقق نیافته، محل برات هنوز بهگیر برای پرداخت برااینکه هنوز تعهد برات دلیلبه

)ستوده  ورشکسته حق مطالبه آن را ندارند کشاست که براتکش از براتگیر دارد، لذا طلبکاران برات

عالوه بر انتفاء حق مالکیت دارنده بر محل در حقوق ایران، حق رجحان دارنده  .(41: 1390تهرانی، 

تا »مقررات جاری منتفی است؛ برخالف نظر برخی نویسندگان، عبارت  براساسنسبت به محل نیز 

بر سایر « حق رجحان دارنده»ق.ت داللت بر  251در ماده « تمام طلب خود را کامال  وصول نماید

طلبکاران ورشکسته )ورشکستگان از مسئولین برات( ندارد؛ زیرا تصریح ماده مذکور به امکان ورود 

اینکه  ویژهبهحاکی از بردن حصه است نه رجحان وی؛ « رما یا در تمام غرمادر هر یک از غ»دارنده 
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ها به مصرحات یعنی؛ انحصار اولویت 6/8/1350مورخ  212از مبنای رأی وحدت رویه شماره 

قانونی، عدم حق اولویت طلب ناشی از اسناد تجاری نسبت به سایر دیون، به سهولت قابل برداشت 

حقوق ممتاز تأسیسی قانونی است، بدون تصریح »اند: ران نیز گفتهطور که دیگاست و همان

 .(1399)فوالدگر و ایزانلو،  گرددگذار ایجاد نمیقانون

مبنای اصول فقهی نیز حکومت اصول عملیه در موارد فقد دلیل و اماره، یک قاعده پذیرفته بر

و سنت معصومین نیز مستند شده و مسلم است، ریشه اصول عملی عالوه بر بنای عقال به روایات 

است به نحوی که امام معصوم)ع( در پاسخ به شک مابین نماز چهار رکعتی، مخاطب متحیر را به 

در تعریف استصحاب گفته شده   .(260ق: 1407)کلینی،  کندعدم نقض یقین با شک راهنمایی می

وند خراسانی، )آخ« ای حکم که در بقای آن شک شده استحکم به بقای حکم یا موضوع دار»

( بر این اساس با 154: 1374)انصاری، « هو ابقاء ما کان»اند: و به نحو مختصر گفته .(273: 1368

گونه حق تقال محل و هرحکومت اصل عملی استصحاب، با فقد دلیل و سکوت قانون راجع به ان

قبل از « محلِ» انحصاری یا اولویت دارنده بر محل، به بقاء یقین سابق یعنی حق و مالکیت مالکِ

اصل عدم »گردد؛ بر همین مبنا با توجه به صدور یا ظهرنویسی چک نسبت به محل آن، حکم می

، حق دارنده بر محل، حتی پس از قبول از «محل»کش بر و استصحاب مالکیت برات« انتقال محل

صدور و ظهرنویسی توان انتقال محل با باشد و با توجه به سکوت قانون نمیسوی براتگیر موجّه نمی

شود و را پذیرفت، بنابراین برخالف حقوق فرانسه با صدور برات، محل آن به دارنده منتقل نمی

چند از جهت اینکه وجود محل شرط صحت برات کش تعلق دارد هرهمچنان همانند سابق به برات

 نیست، با حقوق فرانسه شباهت دارد.

باشد؛ زیرا مطابق « وجه نقد»بایست میقانون صدور چک  3محل چک مطابق تصریح ماده 

 3دار باشد و باید فورا  به محض ارائه پرداخت گردد لکن ماده تواند وعدهقانون تجارت نیز چک نمی

چند فقدان محل چک چک حقوقی پذیرفته است. هر عنوانبهدار را ضمنی چک وعده طوربهمکرر 

باشد. در ند برات شرط صحت صدور آن نمیگردد لیکن همانمطابق قانون صدور چک جرم تلقی می

« محلبی»تحت عنوان بت به مبلغی که پرداخت نگردیده، قانون صدور چک نیز صریحا  نس 5ماده 

بر این اساس  1یاد کرده است و آن را متضمن عواقب و مسئولیت حقوقی و کیفری دانسته است.

 انتقال محل با صدور یا ظهرنویسی بود. مطابق مقررات فعلی در چک همانند برات، باید قائل به عدم

بنابراین مطابق مقررات جاری، با توجه به عدم پذیرش تئوری محل در قوانین ایران، در موارد عارض 

تواند ورشکست گردد، مدیرتصفیه می دهندهبراتشدن ورشکستگی، چنانچه پس از صدور برات، 

تنها مالک محل نیست، بلکه حق رجحان نیز  گیر مطالبه نماید و دارنده نهمحل برات را از برات

                                                                                                                   
 13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  3موضوع ماده  1
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ندارد و باید داخل در غرما شود. این وضعیت مغایر با حمایت کامل از دارنده سند تجاری است تا با 

آسودگی خاطر آن را بپذیرد، از این رو رویکرد قوانین موجود از این نظر مانع اطمینان و اعتماد به 

 نتیجه مغایر توسعه و تسهیل امور تجاری است.  اسناد تجاری در روابط بازرگانی و در

برخالف عمومات قانون تجارت و قانون صدور چک که مبتنی بر عدم پذیرش تئوری محل 

دارد: به مثابه یک استثنا بیان می 22/4/1337های تضمین شده مصوب قانون چک 5باشد، ماده می

های تضمین هایی به نام چکمشتریان، چکشود که به تقاضای به بانک ملی ایران اجازه داده می»

به «. شده که پرداخت وجه آن از طرف بانک تعهد شده باشد، در دسترس صاحبان حساب بگذارد

صادرکننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را »این قانون  2موجب ماده 

 «منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند

ماده فوق که صادرکننده پس از صدور چک و همچنین ظهرنویسان حق منع  با توجه به

تواند پس از انتقال در آن دخالت واقع نمیدن وجه این نوع چک را ندارد و درپرداخت یا مسدود نمو

توان برداشت نمود که این ماده انتقال محل چک به محض صدور و یا ظهرنویسی واقع میدرنماید، 

کم برای دارنده نسبت به محل چک صادره، حق انحصاری قائل فته است و یا دستبه دارنده را پذیر

 گردیده است.

شده ر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمینفوت و حج»قانون مذکور:  3همچنین طبق ماده 

ز حق توقیف وجه این نوع خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت. طلبکاران صادرکننده نی

 «.که به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد، نخواهند داشتچک را درصورتی

تصفیه صادرکننده و یا  ها از سوی مدیرگونه چکاین قانون، توقیف محل این 3ماده با تصریح 

ظهرنویسان ورشکسته غیرممکن است، همچنین حسب مورد طلبکاران آنها در غیر مورد 

توانند محل چک را برداشت نمایند و یا دستور عدم ورشکستگی و ورثه و یا قیم آنها نیز نمی

پرداخت آن را صادر کنند و امکان دخالت آنها در آن سلب گردیده است؛ چنین امری  مبین انتقال 

مالکیت آن با صدور و ظهرنویسی به دارنده است؛ زیرا سیاق انشاء مبتنی بر قطع رابطه محل با 

دهد، لهذا در این قانون ر یا ظهرنویسی رخ میصادرکننده و ظهرنویس است که به محض صدو

کم حق انحصاری دارنده بر محل چک، با صدور یا گذار انتقال محل چک یا دستخاص، قانون

ظهرنویسی را مقرر نموده است، این وضعیت ناشی از غرض مقنن برای حمایت کامل از دارنده این 

جه به این دو ماده، این نوع چک استثنا بر سایر دسته از اسناد تجاری است؛ بنابراین باید گفت با تو

 انواع چک و برات بوده و انتقال محل با آن پذیرفته شده است.

انتقال محل برات با صدور و ظهرنویسی سند متضمن تضمینی از نوع واقعی به نفع دارنده است 

نقش  .(1373)فخاری،  شودکه به امتیاز پر ارزش مسئولیت تضامنی امضاکنندگان افزوده می
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جایگزینی برای پول، تحصیل اعتبار و وسیله تضمین تعهدات مورد  عنوانبهکاربردی اسناد براتی 

بنابراین حکم  .(1392فرجام، المللی قرار گرفته است )نیکگذاران داخلی و بینتأیید و تأکید قانون

ی موضوع قانون تجارت و قانون صدور هاقانون مذکور مبنی بر تئوری انتقال محل، باید به سایر چک

چک و همچنین برات تسری یاید. اتخاذ اثر انتقال محل چک و برات با صدور و ظهرنویسی به 

گردد و هدف دارنده موجب استحکام بیشتر این اسناد تجاری رایج در معامالت و روابط معامالتی می

 گردد.اسناد تأمین میگذار برای افزایش اعتماد مردم به استفاده از این قانون

 

 . امکان انتقال قراردادي محل )شرط انتقال( 5

آنچه تا اینجا در نوشتار راجع بدان بحث شد، انتقال محل اسناد تجاری به موجب قانون است؛ به 

توان این نوع از نحوی که با صدور و ظهرنویسی محل آن نیز منتقل شود یا خیر؟ بر این اساس می

نامید. پذیرش انتقال مالکیت محل یا ایجاد حق انحصاری « تقال قانونی محلان»انتقال محل را 

دارنده بر محل و یا عدم تاثیر انتقال سند تجاری نسبت به محل آن، از شقوق مختلفی است که با 

تواند بر این اسناد حاکم باشد. نوع دیگر انتقال محل توجه به نظام حقوقی تجاری هر کشور می

تقال با تراضی است؛ برخالف انتقال قانونی محل، در این نوع عالوه بر انتقال سند اسناد تجاری، ان

 است. « انتقال قراردادی محل»گردد. این نوع تجاری، راجع به انتقال محل توافق می

: 1380)صقری،  رها مانند آلمان پذیرفته شده استانتقال قراردادی محل برات در برخی کشو

این نوع انتقال اصوال  با شرط مندرج در سند قابل تحقق است. در این صورت چنانچه  .(129و128

شود و نظام حقوقی کشور مربوطه آن را بپذیرد، با صدور سند تجاری، محل آن به دارنده منتقل می

گردد. این نوع انتقال محل برای کشورهایی مفید با ظهرنویسی نیز دارنده جدید مالک بر محل می

و دارای کاربرد است که همانند کشورهای آنگلوساکسون و ایران، سیستم قانونی آنها، انتقال  بوده

الیه سند تجاری را نپذیرفته است. بالعکس خود و به موجب قانون به منتقلهخودب طوربهمحل سند 

شرط صورت منفی آن؛ یعنی انتقال قانونی محل، این شرط، به ی مبتنی بر قبول تئوریهانظامدر 

از انتقال محل با صدور یا ظهرنویسی  ری مغایر با قانون ایجاد نماید وتواند اثعدم انتقال محل، می

 جلوگیری نماید.

اصول حقوقی، باید دید در نظام حقوقی مورد بررسی، مقررات تجاری  براساسدر این خصوص 

آمره است یا تکمیلی.  ء قوانینمربوط به انتقال قانونی محل و یا عدم انتقال قانونی محل، جز

صورت مخیّره بودن آن قوانین، شرط خالف، امکان شرط خالف قانون باطل و در صورت اول،در

 نماید.اثر میقانون را بی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            17 / 24

https://mieaoi.ir/article-1-1041-fa.html


 محمد شکري .../ حق دارنده بر محل سند تجاري                                                                                             214

 

، حق نسبت به محل را خارج از 1930ضمیمه دوم قرارداد اول کنوانسیون ژنو  16با اینکه ماده  

ضمن اندراج در سند تجاری( از آن قابل برداشت کنوانسیون دانسته، ممنوعیت انتقال قراردادی )

چند که کنوانسیون هر 1988کنوانسیون آنسیترال  37ه باشد. همچنین با امعان نظر در مادنمی

« خودهخود ب»اخیرالذکر انتقال محل برات با صدور را نپذیرفته، لیکن با توجه به مفهوم ماده و واژه 

 توان استنباط نمود که انتقال قراردادی محل و با تصریح به آن در برات، ممکن است. می

در بیان اعتبار شرط قراردادی نسبت به موضوع محل، در حقوق فرانسه بر مبنای عدم وابستگی 

توان گفت که هرچند در موارد اطالق، اصل بر انتقال محل صحت صدور برات به وجود محل، می

تواند با شرط عدم انتقال محل برات، برات حین صدور و ظهرنویسی می کنندهاست، لکن صادر

مالکیت محل را برای خود حفظ نماید، که در چنین مواردی تا قبل از وصول وجه از سوی دارنده، 

 تواند در محل تصرف نماید.حسب مورد صادرکننده یا ظهرنویس می

انتقال قراردادی محل اسناد تجاری همانند آنچه ی عبارتبهراجع به اعتبار شرط انتقال محل و 

در حقوق آلمان، سوئیس و ایتالیا پذیرفته شده است، در حقوق ایران، برخی در پاسخ به اعتبار 

چنین انتقالی »اند؛ زیرا؛ شرط مندرج در برات مبنی بر انتقال محل به نفع دارنده، پاسخ منفی داده

که شود خود در دوران پس از صدور حکم ورشکستگی تلقی می به منزله مداخله تاجر در اموال مالی

مورد مطروحه یعنی  درخصوصنظر مزبور  .(1373)فخاری، « ق.ت ممنوع است 318مطابق ماده 

اندراج شرط انتقال محل توسط صادرکننده بعد از ورشکستگی وی، صحیح است. البته در این نظر 

نی انتفای ورشکستگی و حتی حدوث ورشکستگی به دیگر شقوق از جمله حالت عادی موضوع؛ یع

صادرکننده بعد از درج شرط و یا ورشکستگی دارنده پرداخته نشده است. بدیهی در این موارد به 

دالیل ذکر شده، منعی برای صحت و اعتبار شرط انتقال محل به دارنده نیست. ضمن اینکه موضوع 

یابد که شخص ر زمانی موضوعیت میورشکستگی با توجه به اختصاص آن به تجار، صرفا  د

صادرکننده، تاجر باشد و در مورد اشخاص غیرتاجر در هر حال شرط انتقال محل اصوال  باید آن را 

 صحیح دانست.

چند در حقوق ایران اصل بر عدم ال قراردادی محل اسناد تجاری، هرانتق درخصوصبنابراین 

ل چک یا برات به صورت شرط مندرج در سند انتقال محل برات و چک است و به امکان انتقال مح

با توجه به عدم ممنوعیت « شرط انتقال محل»تجاری )انتقال قراردادی( تصریح نشده است، لکن 

قانون مدنی صحیح و نافذ است، بدیهی  10آن در قوانین، به استناد اصل آزادی قراردادی و ماده 

حسب مورد با صدور یا ظهرنویسی  است در این صورت انتقال مالکیت محل بین طرفین شرط

که توافق بر انتقال محل با انتقال برات یا چک، طبق قراردادی پذیرد، البته درصورتیصورت می

جداگانه و خارج از سند تجاری مربوطه باشد، صرفا  بین اشخاص طرف توافق مؤثر بوده ولی چنانچه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            18 / 24

https://mieaoi.ir/article-1-1041-fa.html


 215         1400 تابستان، سي و پنجمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

ین ایادی بعدی نیز با ظهرنویسی سند، شرط انتقال محل، در سند منعکس شده باشد، انتقال محل ب

 دهد، مگر با تصریح مجدد اثر شرط را خنثی نمایند.رخ می

 

 گیرينتیجه

اسناد تجاری چک، سفته و برات از اسناد مهم در روابط معامالتی و بازرگانی افراد جامعه محسوب 

پول، جلوگیری از جابجایی گردد که با ایفای فوایدی از قبیل تأمین اعتبار، وسیله پرداخت مانند می

پول و کاهش نیاز به چاپ پول و حتی به تبع عاملی کمابیش مؤثر در ممانعت از کاهش ارزش پول 

گذاری در جهت اعتماد بیشتر افراد در های قانونملی نیازمند تقویت هرچه بیشتر و تدارک زمینه

 استفاده از این اسناد است.

، آنسیترال 1931و  1930های ژنو عدد مانند کنوانسیونالمللی متهای بینتدوین کنوانسیون

و قوانین داخلی کشورها هماره در جهت اعتباربخشی بیشتر به این اسناد بوده است؛  1988

که ایجاد اصولی مانند اصل استقالل امضاها، اصل عدم توجه ایرادات و تجریدی بودن آنها یطوربه

گذار با اصالح ن راستا بوده است. لهذا جای آن دارد قانونهایی تقنینی در ایهمگی اقدامات و تالش

و بازنگری در قوانین جاری اقدامات تقنینی  مؤثر در اعتبار بخشی بیشتر به این اسناد را عملی 

 نماید. 

نماید و منبع وصول مبالغ این اسناد نقش انکارناپذیری در این خصوص ایفا می عنوانبه« محل»

ثرترین عامل در پرداخت یا عدم پرداخت چک و برات شایان توجه بیشتری است. مؤ عنوانبهشاید 

گذاری، در راستای اعتبار بخشی، موضوع انتقال محل چک و های مهم برای قانونیکی از ظرفیت

برات و یا ایجاد حق انحصاری دارنده بر آن با صدور و ظهرنویسی است. با انتقال محل این اسناد 

مالکان قبلی محل از دخالت و ایجاد موانعی برای پرداخت  عنوانبهظهرنویس  دست صادرکننده و

شود؛ زیرا با امضا صادرکننده مالکیت محل نیز همراه با ورقه چک و برات به دارنده آن کوتاه می

 طور که قانون تجارت فرانسه این مهم را پذیرفته است.شود، همانمنتقل می

اندازی و از دور و ظهرنویسی، سلب هرگونه امکان برای دسترویکرد حقوقی انتقال محل با ص

بین بردن محل به زیان دارنده است، زیرا از آن به بعد مالک محل، دارنده سند است. این امر موجب 

ی که با صدور یا ظهرنویسی، دارنده طوربهافزایش اعتبار این اسناد در روابط معامالتی خواهد شد، 

 ن از ناحیه صادرکننده و ظهرنویس مصون خواهد ماند.اطمینان دارد که محل آ

رویکرد دیگر این اثر حقوقی، جنبه پیشگیری از موارد قابل توجه بالمحل بودن چک و برات 

است؛ چنانچه تئوری انتقال محل چک پذیرفته شود، با توجه ممنوعیت استرداد محل، قطعا  از وقوع 

برداشت یا دخالت پس از صدور حادث  دلیلبهود که شقسمت معتنابهی از این موارد پیشگیری می
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هم اکنون که موضوع دولت الکترونیک در حال فراگیر شدن است. البته با فراهم  ویژهبهگردد. می

و ضرورت تدارک محل چک  1397ها بر صدور چک با اصالحیه آبان شدن کنترل الکترونیکی بانک

زمان صدور و ظهرنویسی، غیرممکن شده است، در الکترونیک حین صدور، بالمحل این اسناد در 

این راستا تئوری انتقال محل در تمام انواع چک با صدور یا ظهرنویسی، گامی مؤثر در افزایش 

اعتماد و امنیت استفاده از چک خواهد بود؛ زیرا دارنده نگران حدوث فوت و یا ورشکستگی 

 صادرکننده و در نتیجه ورود در غرما نخواهد بود.

یکرد اقتصادی این اثر حقوقی نیز چه در عرصه ملی و چه فردی مشهود است؛ به نحوی که با رو

گردد و شیاع استفاده از آن با اطمینان خاطر بشتر  و اتخاذ آن، امنیت معامالتی این اسناد افزون می

د که شومیبه تبع سرعت معامالت و افزایش کمی و کمک به رونق معامالت و تجارت را سبب 

 مین امر در نیاز کمتر به استفاده از پول نیز مؤثر خواهد بود. ه

اصالحات اخیر راجع به چک الکترونیک،  ویژهبهقانون صدور چک بالمحل و جرم دانستن آن 

خود با تئوری انتقال محل هماهنگی بیشتری دارد و در ایجاد آثار مثبت این قانون نقش مکمل را 

ی الکترونیک این امکان فراهم است زیرا با فقدان محل، عمل صدور هانماید. حداقل در چکایفا می

 و یا ظهرنویسی الکترونیکی با مانع و عدم پذیرش سیستم الکترونیکی هوشمند مواجه خواهد شد.   
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