
 58 / فرجی و همکاران                                             ایاهلل خامنههای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیتشاخص

 باشد.تمامی حقوق انتشار این اثر، متعلق به انجمن علمی حقوق بشر اسالمی ایران می ©

 

 

 

 1400 صلنامه مطالعات فقه اقتصادي، سال سوم، شماره دوم، تابستانف
 

 با رویکرد فقهی پذیري رابطۀ سندي از رابطۀ  اولیه در حقوق اسناد تجاريحدود تفکیک
 

 *1احمد اسفندیاري

 حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران.استادیار، گروه . 1

 

 چکیده   اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 43-60 صفحات:

 

 سابقه مقاله: 

 08/10/1399تاریخ دریافت: 

 18/12/1399تاریخ اصالح: 

 12/02/1400تاریخ پذیرش: 

 01/04/1400تاریخ انتشار: 
 

که به دنبال احقاق حق و  قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنیخالف  بر زمینه و هدف: 

برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال 

شود، حقوق اسناد تجاری تحت دین به طور مطلق، متأثّر از رابطۀ اولیه، محسوب می

ا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر که چنین انتقالی را مطلق های حقوقیتأثیر برخی نظام

پذیری رابطه سندی از رابطه گیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیکمی

 پردازد.اولیه در حقوق اسناد تجاری می

تحلیلی -روش تحقیق به صورت توصیفیاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است و با مراجعه به اسناد، رت کتابخانهصو آوری اطالعات بهباشد و روش جمعمی

 کتب و مقاالت صورت گرفته است.

دارندۀ سند تجاری به واسطۀ اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد : هایافته

را از دارندۀ قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت  شده است، آن

دهنده، مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال مبلغ مندرج در سند به آنها

دالیل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، 

خالف قواعد فقهی و مقررات  مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و باالخص حقوق براتی، بر

ایل تأمین این هدف، حقوق مدنی، اوال و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وس

خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات 

 باشد.براتی می

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

به برات، سفته و چک در حقوق  از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر گیري:نتیجه

هایی از تفکیک رابطۀ سندی از رابطۀ اولیه را مشاهده نمود. حقوق توان رگهایران می

های ذاتی با حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف

ام های موجود تا قبل از انجاسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص

قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویۀ توان با استعانت از اصالحات قانونی می

 گذاری، غلبه نمود.های فقهی بر خأل قانونقضایی و دیدگاه

 

 

 واژگان كلیدي: 

رابطه اولیه، رابطه سندی، رابطه 

 براتی، ظهور، تفکیک

 

  نویسنده مسوول:

 احمد اسفندیاری

 آدرس پستی: 

ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ، رانیا

 واحد ساری، گروه حقوق خصوصی.

 تلفن:

09111537175 

 كد اركید:

0000-0002-2718-8467 
 

 پست الکترونیک: 

Ahmadesfandiari@iausari.ac.ir 
 

   



 44 / اسفندیاری                                             رابطه اولیه در حقوق ...پذیری رابطه سندی از حدود تفکیک

 
 

 مقدمه. 1

از  یشکل هیاول ۀاز رابط یسند ۀرابط یریپذکیتفک

است. بر اساس  یدر روابط تجار یروابط حقوق

تابع نظام  یشده در کشورها رفتهیپذ دگاهید

سبب، جزء  س،ییمانند آلمان و سو یژرمن یحقوق

 دیآیاشخاص به حساب نم انیم یارکان قراردادها

حقوق  لیدل نیبه هم .(385، 1988 ،ی)سنهور

 ۀمنقول نه صرفا به واسطرینسبت به اموال غ ،ینیع

 ینیقراداد ناقل حقّ ع قیتعهّد به انتقال بلکه از طر

 ،یانعقاد و ثبت آن نزد سردفتر اسناد رسم یعنی

 (. اکثر387، 1988 ،ی)سنهور ابدییتحقّق م

تحت  یتا حدود ،یحقوق اسناد تجار یهاظامـن

 انیشدند: به محض توافق م دگاهید نیچن ریتأث

 نیانتقال د یو دارنده، مبن یسند تجار ۀصادرکنند

در برابر دارنده،  یو ،یو نوشتن قبول ریگتبه برا

مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود. به عبارت 

 اتیّاز عمل کیبهتر، هرگاه سند پس از وقوع هر 

و ضمانت، حسب مورد و  یسیظهرنو ،یصدور، قبول

 اریو از اخت دیآن به دارنده به گردش درآ میتسل

ز مسئول پرداخت وجه واسطه  ایب ۀرندیانتقال گ

 انیصورت، م نیمندرج در سند خارج گردد، در ا

 ۀمربوط به رابط راداتیسند، ا میمستقریاطراف غ

 نیصورت، ا نیا ریدر غ رایز شود؛ینم دهیشن هیاول

مندرج در سند، قابل  یبه تعداد امضاها راداتیا

 نکهیا یش امضاها به جایو افزا باشدیتصوّر م

 فیضعـرا ت اعتبار سند شود، آن تیقوـموجب ت

قسمت  نی(. ا73 ،1388 ،یتهران ه)ستود دینمایم

 نیو چن یحقوق برات ،یاز حقوق اسناد تجار

که  شودیم دهینام «یبرات ۀرابط» ،یاطهـراب

 است. یاز سند تجار یناش ۀرابط ن،یترپرقدرت

 هیاز روابط اول یرابطه سند یریناپذکیتفک اما

از  یگریشکل د یاست که به معنا یگریشکل د

است. مطابق  یدر حقوق اسناد تجار هیروابط اول

و به تبع  یو عمومات حاکم بر فقه اسالم یقواعد کل

از ارکان عقد،  یکیسبب،  ران،یا یآن، حقوق مدن

مانند ضمان،  یو اعمال حقوق شودیمحسوب م

 یتبع ،یکه عقود- حواله یرهن و تا حدود الت،کف

 ۀاطراف رابط انیبوده و م نیو مسبوق به وجود د

به عنوان بدهکار  یبا دخالت شخص ثالث ایو  هیاول

 ریممکن است تحت تأث -رندیگیطلبکار  شکل م ای

راهن  ل،یشوند. چنانکه ضامن، کفواقع  یقبل نید

 یدر مقابل طلبکار مدّع توانندیم هیو محال عل

مذکور به  یاعمال حقوق یمبنا ۀشوند که معامل

رضا، حسب مورد، اساسا باطل  ایفقدان قصد  لیدل

عدم نفوذ پس از ردّ مالک،  لیبه دل نکهیا ایبوده 

بودن کاال  وبیمع لیبه دل نکهیا ایباطل شده است 

را فسخ کرده  هیمعامله پا ب،یع اریبا استناد به خ

 یمورد ادّعا، مدّع یبدهبا قبول  نکهیا ایاست و 

به عهد گردد. البته در  یوفا ایتعهّد  لیتهاتر، تبد

با به  سهیکه اتفاقا در مقا- حواله تیوضع انیم نیا

با صدور برات، شباهت  گرید یسه عمل حقوق

نظر از . صرفدینمایمتفاوت م یدارد، اندک یشتریب

 –حواله یحقوق تیفقها در مورد ماهنظر اختالف

، 1418 ،یزدی یی)طباطبا قاعیرا ا آن یاعده که

 و (1386 ،ینیی)ناعقد را  آن زین یو برخ (959

 ی( معرف390 تا،ی)ابن قدامه، ب نید عیب یگروه

حواله ناقص که در  ایبدهکار رینمودند، حواله بر غ
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ندارد، حواله  هیاز محال عل یطلب نکهیبا ا لیآن، مح

را  یاحواله نیچن قهااز ف یاعده د،ینمایرا قبول م

مشهور آن را درست دانسته  یدانند ولینم حیصح

اند و تابع قواعد و احکام عقد ضمان قرار داده

در  یقانون مدن 724ماده (. 165، 1379 ،ی)نجف

است  یحواله عقد»دارد: ینظر، مقرر م نیهم دییتأ

به ذمه  ونیکه بموجب آن طلب شخص از ذمه مد

قانون  727و ماده « گردد...یمنتقل م یشخص ثالث

 ست،یدر صحت حواله الزم ن»دارد: یاشعار م ،یمدن

صورت  نیباشد. در ا لیبه مح ونیمد هیمحال عل

 «.در حکم ضامن است یپس از قبول هیمحال عل

اعم  یاز سند تجار یتعّهد ناش ،یعنوان اصل کل به

و ضمانت، مسبوق به  یسیظهرنو ،یصدور، قبول

خارج از قرارداد  ای یقرارداد ییمبنا ۀوجود رابط

 نیموجد حق نام دارد و در ا ای یاصل ۀاست که رابط

. شودیم ریتعب «هیاول ۀرابط»مقاله از آن با عنوان 

 هیاول ۀاز صدور برات، معموال دو رابط شیکه پ چنان

 ۀرابط ک،یاقل از صدور سفته و چک، حد شیو پ

 یدر آن برا ریوجود دارد که اشخاص درگ هیاول

 یدیجد ۀوارد رابط ،یخاص قیآنها به طر یۀتسو

 نی. با اشودیم دهینام یسند ۀاند که رابطشده

 ۀرابط ودبدون وج یسند ۀحال، تصور وجود رابط

. دینمایمحتمل م ،یدر حقوق اسناد تجار زین هیاول

حدود  یدر هر صورت پژوهش حاضر درصدد بررس

در  هیاول  ۀاز رابط یسند ۀرابط یریپذکیتفک

 پردازد. یم یحقوق اسناد تجار

 

 

 

 

 . مالحظات اخالقی2

و  یمراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخالق در

از منابع  قیو دق یعلم یریگاز جمله بهره یعلم

 شده است.  تیرعا یعلم

 

 ها. مواد و روش3

تحقیق به  روشاین تحقیق از نوع نظری بوده 

 باشد و روشمی تحلیلی-صورت توصیفی

ای است و با صورت کتابخانه آوری اطالعات بهجمع

مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته 

 است.
 

 ها. یافته4

دارندۀ سند تجاری به واسطۀ اعتماد به ظهوری که 

را از دارندۀ  از طریق امضای آن ایجاد شده است، آن

قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد 

مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه  برای دریافت

دهنده، نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال

دالیل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. 

هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً 

 حقوق اسناد تجاری و باالخص حقوق براتی، بر

خالف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اوال و 

سرعت و نظم است. یکی از وسایل  بالذات، تأمین

تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از 

روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت 

 باشد.تعهدات براتی می
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 . بحث5

از  يسند ۀرابط يریپذکیتفک یمبان. 5-1

 هیاول ۀرابط

 ۀرابط ،یعمومات حاکم بر فقه اسالم نکهیوجود ا با

با  ردیگیدر نظر م هیروابط اول ریرا تحت تأث یتبع

مذکور، کامال  ۀدو رابط کیحال، فقها با تفک نیا

 هیاول ۀرابط ۀاقال ایفسخ  ری. عدم تأثستندین گانهیب

اصالت ظاهر در متون  دگاهیبر عقد حواله و رواج د

 یبرات ۀرابط کیتفک رشیذاز امکان پ یحاک یفقه

 است: هیاول ۀاز رابط

 

 ایبا فسخ  یتبع ۀرابط عدم لزوم زوال. 5-1-1

 هیاول ۀرابط ۀاقال

( بر عقد و.. عی)ب یمبنا ۀفسخ معامل ریمورد تأث در

فقها اختالف نظر وجود داشته است. در  انیحواله م

 داریعقد حواله، ممکن است فروشنده بر عهده خر

بر عکس،  ایبپردازد  یحواله کند تا ثمن را به ثالث

ثمن را به فروشنده  ،یحواله کند تا ثالث داریخر

از فقها هرگاه  یاعده دگاهیمطابق د نکهیبدهد. با ا

به  زیاقاله شود، حواله ن ایفسخ  ،یلیبه دل عیبعدا ب

گردد )ابن یرفتن موضوع آن منفسخ م نیاز ب لیدل

، تایب  ،یریجز؛ 430، تایب ،ی؛ رمل64تا، ی، بقدامه

منشأ حواله  نیفقها هرگاه د یبرخ دهیبه عق(. 211

امر  نیفسخ گردد ا یقانون اراتیخ زا یکیبه واسطه 

 یحواله، زمان رایشود زیبر حواله مؤثر واقع نم

نسبت به ثمن به  دار،یخر ۀمنعقد شده است که ذم

 یبرا (.243، 1369 ،ی)مدنبوده است مشغول  عیبا

در زمان  هیاست که رابطه اول یصحت حواله، کاف

به ذمه محال  نیتا انتقال د اشدانعقاد آن درست ب

بوده و  ندهیمحقق شود و اثر فسخ، نسبت به آ هیعل

بعد از انعقاد حواله، موجب انفساخ  هیاول ۀرابطفسخ 

؛ 958، 1418 ،یزدی یی)طباطباشود یآن نم

  (.229، 1372 ،یامام

 ه،یاول ۀهرگاه دارنده از بطالن رابط یلحاظ فقه به

غرور  ۀمطّلع نباشد، موضوع، مطلقا مشمول قاعد

جبران خسارت به مسئول  یبرا تواندیبوده و او م

 زین یحقوق نیدکتر دگاهی. از ددیسند، مراجعه نما

مطلع باشد، نسبت به  نکهیبدون ا یچنانکه شخص

 ،ینیّکند تا حدود مع دایسلطه پ ،یگریحق د ایمال 

 نکهیبدون ا ردیگیگذار قرار مقانون تیحما مورد

خصوص، منشأ اثر باشد.  نیدهنده در ااطالع انتقال

نام دارد، با الهام از  «تیّحسن ن»حالت که  نیا

 رانیا یحقوق اتیّوارد ادب ن،یدکتر قیاخالق و از طر

؛ 207، 1378 ،یلنگرود یشده است )جعفر

 یوضع حقوق ت،یّن سن(. ح139، 1383، یانیکاو

است،  یکار او، قانون نکهیاست که به تصوّر ا یکس

 نیا د،ینمایم یاشتباه، اقدام به عمل حقوق یاز رو

است که عمل او در واقع، مطابق قانون،  یدر حال

که از  دینمایکه تصوّر م یدیمانند صاحب  ستین

کرده است، امّا در  یداریرا خر یمال ،یمالک واقع

 یمله نموده است )جعفرمعا ،بواقع با غاص

را  تیّحسن ن زین ی(. برخ215، 1372 ،یلنگرود

 ،یینمودند )صفا فیبه رفتار معقول و متعارف تعر

 1-7 همادّ (.45، 1384 رزانژاد،یو م یعادل، کاظم

 نیطرف ،یالمللنیب یتجار یاصول قراردادها

نموده و  تیّحسن ن یقرارداد را ملزم به اقدام از رو

 نیهم انگریب زیمقررات متحدالشکل ژنو ن17 همادّ

 راداتیبه ا توانندیمسئوالن سند نم»... است:  یمعن
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در برابر  سیخود با ظهرنو یاز روابط شخص یناش

دارنده به هنگام  نکهیمگر ا ندیدارنده استناد نما

عمل کرده  ونیمد انیبرات، آگاهانه به ز افتیدر

وع مطالب که از مجم رسدیبه نظر م«. باشد...

به صداقت در  تیّحسن ن فیتعر توانیمذکور م

 یضرر برا جادیتقلب و ا ۀو عمل، فقدان اراد تین

 ،یطرف معامله و داشتن اعتقاد صادقانه به موضوع

 نادرست را استنباط نمود.
 

 ظاهر یۀنظر. 5-1-1-1

امور  قتیحق ای یکه کشف مالک واقع ییآنجا از

شارع، امر به  ست،یاکثر اشخاص ممکن ن یبرا

ننموده است و اکثر معامالت و روابط  یفیتکل نیچن

بر اساس اعتماد به وضع ظاهر  زیدر جامعه ن یحقوق

 یه امارات و بدون امکان شناخت مالک واقعو عمل ب

عالء،  و یمی)کر ردیپذیامور انجام م قتیحق ای

 یدر فقه، نهادها دگاهید نیا (. مستند9، 1396

از جواز عمل به ظاهر  تیاست که حکا یمتعدّد

اصل در  نکهیدارد و مفاد آن، عبارت است از ا

خالف آن ثابت  نکهیتصرّفات، صحّت است مگر ا

را از  اعتبار، آن نیبه ا زین یسند تجار ۀشود. دارند

 یامضا نمود،یکرد که تصور م افتیدر سیظهرنو

بوده و مبلغ  حیصح ،یقبل سانیمتعهد سند و ظهرنو

رو،  نیا است. از یقبل دیمندرج در آن، متعلق به 

 یاعتماد به ظهور ۀکه به واسط یسند تجار ۀدارند

صادرکننده،  یوـآن از س یامضا قـیکه از طر

 جادیو ضامن حسب مورد، ا سیکننده، ظهرنوقبول

خود انتقال  زقبل ا سیرا از ظهرنو شده است، آن

                                         
 اخیک علی احسنه......ضع امر  1

مبلغ مندرج در  افتیدر یدارد براگرفته است، حق 

، 1397 ،یمینس ی)سکوت دیسند به آنها مراجعه نما

دهنده، سند در مقابل انتقال متعهد نکهی( ولو ا119

 . ازپرداخت داشته باشدعدم  یبرا یموجه لیدال

به اعتماد او، احترام گذاشته شود و حق  دیرو، با نیا

ظهور  نیکه ا یدر سند از کس مندرجمبلغ  ۀمطالب

شناخته شود و  ت،یّنموده است، به رسم جادیرا ا

ناقل  انیم ۀاو و متعهد از رابط انیم یحقوق ۀرابط

 ۀدارند نیا عالوه بر. شود کیسند و متعهد آن تفک

 ارینه تنها به حکم شارع مقدّس، اخت یسند برات

 یادیمتعهّد با ا ۀکه از معامل یداشت تا به ظهور

اعتماد  بلکه دیشده بود، اعتماد نما جادیا یقبل

 دهیامر گرد یبر و یگفتار و رفتار نینمودن بر چن

اعتماد به ظهور و امتثال امر شارع  ن،یبنابرا .1است

 انیم دیدارد و با تیمورد، استحقاق حما نیدر ا

ناقل  انیم ۀسند و رابط نیاو و متعهد یحقوق ۀرابط

 ی. برخردیصورت گ کیآن تفک نیسند و متعهد

اعتبار و لزوم اعتماد به  یکه بر مبنا یفقه ینهادها

روابط از  یبرخ یریپذکیظاهر بنا شده و بر تفک

 :شودیم یبررس ریدارد به شرح ز دیتأک هیروابط اول
 

 اماره تصرف. 5-1-1-2

 دهـینام «دـی» یـه در اصطالح فقهـک- صرفـت

بر  یخارج ۀو سلط الءیمفهوم استبه  -شودیم

 .(283 ،1385 ،یبجنورد ی)موسواست  یزیچ

 ازتیمانند ح یدر موارد تیّمالک جادیعالوه بر ا

شارع به  یموات از سو یاراض یایمباحات و اح

شده  یمعرف زیمتصرف بر مال ن تیّمالک ۀعنوان امار
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 یاست که سبب نیتصرف، فرض بر ا ۀاست. در امار

وجود داشته است هرچند، تصرف، به  تیّمالک یبرا

. دیاحراز نما را نوع و مشخّصات آن تواندینم ییتنها

را در تصرّف  یاخانه دیکه کل یبه عنوان مثال، کس

 شناسدیداشته باشد، شارع، او را مالک آن، خانه م

 تیّثابت کند که مالک تواندیتصرّف نم نیاگرچه ا

 ،یحاصل شده است )محمد ق،یچه طرآن، خانه به 

تصرف،  ۀامار تیاثبات حج ی(. برا182، 1383

عقال و اجماع )محقق  یبنا ،نیمسلم ۀریعالوه بر س

استناد شده  یمتعدد اتیبه روا (،30، 1386داماد، 

که در آن،  اثیحفص بن غ تیاست: از جمله روا

اگر در دست »سؤال که:  نی)ع( در برابر ا امام صادق

 زیاست شهادت دهم آن چ زیجا دمید یزیچ یکس

 نیاگر ا»... ؟ ضمن پاسخ مثبت، فرمود: «مال اوست

برپا  یازارـمسلمانان، ب یراـنباشد ب زـیر جاـام

 نی(. همچن215 ،1427 ،ی)حرعامل« 1ماندینم

)ع( که در  از امام صادق عقوبیبن  ونسی تیروا

اثاث خانه در صورت  میدر مورد تقس یپاسخ به سؤال

زنان است،  ۀژیآنچه و» فرمود: نیاز زوج یکیفوت 

متعلق به زوجه و آنچه مورد استعمال مردان و زنان 

 یزیهرکس بر چ آنهاست. انیباشد، مشترک م

« 2متعلق به اوست زیدارد، آن چ الءیتسّلط و است

که - تصرف ،نیابنابر (.525، 1427 ،ی)حرعامل

بر غلبه و ظهور بوده و به طور قطع،  یصرفا مبتن

                                         
 لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق 1
 ...  من استولی علی شیئ فهو له 2
)ع(  عالوه براین، در روایت عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان از امام صادق 3

)ص(، خلیفۀ اول به استناد این قول  آمده است که پس از رحلت رسول خدا
فدک را « گذاریمن از خود، میراثی به جا نمیما پیامبرا»منسوب به پیامبر که: 

آیا در مورد ما برخالف حکم »)ع( فرمود:  )س( گرفت، علی از دست فاطمه زهرا
به همان نحو که خدا گفته است میان »؟ خلیفۀ اول گفت: «خدا حکم میکنی

 دهیگرد یمعرف تیمالک ۀامار -اندینمایواقع را نم

مشهور  دگاهی(. د31، 1386)محقق داماد،  3است

 نیاصول، آن است که اماره به عنوان جانش یعلما

در موارد  زیقطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقالء ن

 برندیه کار مآن ب یفقدان قطع، امارات را به جا

 (.190، 1399 ،ینیو حاج حس ی)مرتاض

 نکهیدر صورت اثبات ا یقانون مدن 36 ۀمادّ نکهیا با

 تیاست، حمانبوده  یاز سبب قانون یتصرّف، ناش

 را برداشته است مادکننده به ظاهراعت خود از

قانون  35 ۀ( در ماد12، 1396و عالء،  یمی)کر

 ت،یّمالک لیرا دل تیّمذکور، تصرّف به عنوان مالک

مذکور، استنباط  ۀاز جمع دو ماد کرده است. یمعرف

 کی انیتصرف، فراتر از ب ۀکه مفادّ امار گرددیم

است که صرفا در صورت  یااصل بوده بلکه قاعده

 نمود یپوشچشم از آن توانیمعارض م لیوجود دل

به خاطر  تیوضع نیا (.212، 1388 ،یزنجان دی)عم

از افراد، انتظار داشت که در  توانیآن است که نم

را  یمالک واقع ،یحقوقهنگام انعقاد اعمال 

پس از  یرگاه شخصـه رو، نـیبشناسند. از ا

ظاهر قابل اعتماد،  کیو به استناد  ادیز یهایبررس

کند، از  یگریبا د یاقدام به انعقاد عمل حقوق

 تیکننده به ظهور، حماکه شارع از اعتماد ییآنجا

با کشف خالف آن، ظهور،  توانینم د،ینمایم

اگر در دست یکی از مسلمانان چیزی »)ع( فرمود:  علی«. شما قضاوت می کنم
د را مالک آن بداند و من ادعا کنم که مال من است از چه کسی باشد و او خو

 امام علی«. خواهمبی تردید از تو بینه می»خلیفۀ اول گفت: « خواهی؟بینه می

یعنی اگر در دست من چیزی باشد و مسلمانان ادعا کنند از من » )ع( فرمود:
)ص( آن  کالم امام علی (. نتیجۀ215 ،1427عاملی، حر) ؟«خواهیبینه می

است که بینه را از کسی باید طلب نمود که نسبت به مالی که در اختیار دیگری 
 است، ادعایی دارد نه از کسی که مال در اختیار اوست
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و  یمینمود )کر غیدر یشخص نیچنرا از  تیحما

 (.9، 1396عالء، 

 

 صّحت ۀامار. 5-1-1-3

ها و در تمام ملل و صحّت در همه زمان اصالت

ع واق زیشارع ن یمورد عمل بوده و مورد امضا ان،یاد

است که انکار آن،  یآن به حدّ تیو اهمّ دهیگرد

شده است  ریتعب ،یموجب اخالل در نظام اجتماع

اماره  نیکه ا ییآنجا ( و از720، 1424 ،ی)انصار

 رود،یکار م به زیعالوه بر معامالت در عبادات ن

 تر بوده و درگسترده دی ۀقلمرو آن، نسبت به امار

 ،یبجنورد ی)موسو دینمایتر مبا آن، مهم سهیمقا

  (.32، 1425 ،یمراغ ینیحس؛ 288، 1385

کاربرد  ،یو وضع یفیالصحه در دو مفهوم تکل اصاله

 نیبه ا یفیدارد: صحّت در مفهوم تکل یشتریب

اعمال  دیبا یاصل کل کیاست که به عنوان  یمعن

 دایآن، پ یبر نادرست یلیکه دل یرا تا زمان گرانید

به  دگاهید نیا دیینشود، حمل بر صحّت نمود. در تأ

شده و  استناد« 1و قولوا للناس حسنا» ۀفیشر یۀآ

 نکهیبر ا ی)ع( مبن از امام صادق یتیبر اساس روا

 نکهیتا ا دییسخن مگو ،یمردم جز به خوب ۀدربار»

فوق  ۀفیشر یۀ، آ«2امر بر شما آشکار شود قتیحق

 شده است ریتفس ،یفیتکل به مفهوم صحّت به

 یدر مفهوم وضع (. صحّت347، 1424، ی)انصار

که هرگاه  . چنانردیگیکه در مقابل فساد قرار م

انجام دهد و در صحّت آن،  یقاعیا ایعقد  یکس

                                         
 83ه سورۀ بقره، آی 1
قال: قولوا  ،«و قولوا للنّاس حسنا» )ع( فی قول اهلل عزّ و جلّ: عن ابی عبد اهلل 2

 حتّی تعلموا ما هو للنّاس حسنا والتقولوا اال خیرا
3 Estoppel 

شود، به حکم اماره صحّت، آن،  جادیا دیشک و ترد

 نیا ری. در غشودیحمل بر صحّت م قاع،یا ایعقد 

تحقّق  ۀدر مورد مقدّمات و نحو دیآیصورت، الزم م

 یفیکه تکل ردیصورت گ قیتحق قاع،یا ایآن، عقد 

داماد،  )محقق شودی، محسوب مشاقّ و مشکل

 یفقها برخی به که یدگاهید مطابق(. 31، 1386

اهل سنّت، نسبت داده شده است، هرگاه راهن پس 

را  از إذن مرتهن در مال مرهونه تصرّف کرده و آن

 عیاز وقوع ب شیادّعا کند که پ زیبفروشد و مرتهن ن

سوگند از إذن، رجوع کرده بود، قول راهن همراه با 

با  نیابنابر (.162، 1429، ی)کرک شودیم رفتهیپذ

رجوع مرتهن از  لیدر عالم واقع، راهن به دل نکهیا

إذن، در تصرف خود، مأذون نبوده، عمل او به حکم 

معتبر،  ع،یظاهر، حمل بر صحّت شده و ب تیّحج

 رفتار معارض ایمنع گفتار  ۀ. قاعدشودیشناخته م

از قواعد  سینام دارد و در حقوق انگل 3که استاپل-

با مفهوم  یادیحدود ز تا -شودیمحسوب م ،یانصاف

مذکور نه تنها  ۀباشد. قاعدیقابل انطباق م ریاخ

 شودیرفتار خود م ایمانع بازگشت شخص از گفتار 

 هیعل ،یلیرفتار او را به عنوان دل ایبلکه گفتار 

رفتار  ایگفتار و او را از نقض  ردیگیشخص به کار م

 یاری(. در بس277، 1988 ،ی)فاروق داردیمخود، باز

 زیو پره مانیمردم به التزام به پ  زین نآقر اتیاز آ

 یبرخ ی. حت4اندشده بیاز شکستن آن، ترغ

را به زُفر بن  ابداع آن س،یحقوق انگل سندگانینو

سبت ـن ،یحنف هیفق ،یمیالهذیل العنبری التم

الذین ینقضون عهد اهلل من »« والذین هم ألماناتهم و عهدهم راعون»از جمله  4

وال تکونوا کالتی »( و 27 سورۀ بقرۀ، آیۀ) بعد میثاقه ...أولئک هم الخاسرون

 (92سورۀ نحل، آیۀ ) «نقضت غزلها من بعد قوۀ أنکاثا
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قاعده  نیفاد ام(. 618، 1973)کریفورد،  1اندداده

جمله  از ه،یاز موادّ مجله االحکام العدل یاریدر بس

آن، منعکس شده و تالش اشخاص در  100 ۀماد

. 2است دهیجهت نقض قرارداد، مردود، اعالم گرد

قانون تجارت  231و  230از موادّ  یمعن نیهم

برات، ملزم است، وجه  ۀکنندقبول»: نکهیبر ا یمبن

کننده حق نکول . قبولدینما هیرا سر وعده تأد آن

 قابل استنباط است. ،«ندارد
 

  يوكالت ظاهر .5-1-1-4

 دهدیاز موکّل انجام م ابتیبه ن لیکه وک یاعمال

 انیدارد که رابطه وکالت م ینفوذ حقوق ،یدر صورت

 که وکالت از ییو موکّل موجود باشد. از آنجا لیوک

 ۀکه رابط یاز طرق یکیشود یمحسوب م زیعقود جا

 لیکموکّل بر عزل و ۀاراد سازد،یمذکور را متزلزل م

 موکّل بر ۀاراد ریفقها در مورد تأث انیاست. در م

وکالت،  ۀطـدادن به راب انیدر پا لیعزل وک

 مطرح شده است:  یگوناگون یهادگاهـید

ل موکّ ۀدارند که به مجرّد اعالم اراد دهیعق ،یگروه

عزل،  ل،یبه اطّالع دادن به وک ازیبر عزل بدون ن

مفادّ  یاجرا تیّصالح ل،یو وک شودیمؤثّر واقع م

 نیچن هیتوج ی. برادهدیوکالت را از دست م

استناد شده است که هر  لیبه چند دل یدگاهید

اعالم  دودبه اصاله الظهور، مر نیقائل یاز سو کی

 شده است: 

                                         
1 so called sofer Hydel This rule is from an old jurist 
 سعى فی نقض ما تم من جهته فسعیه مردود علیه 2
یعنی هرگاه وکیل، عقد را فسخ  فاذا فسخ الوکیل و عزل نفسه... و إذا فسخها... 3

 و خود را عزل کند... و هرگاه موکل، وکالت را فسخ نماید...

 ت،یآنکه عزل همانند استعفاء، به لحاظ ماه نخست

 ،یزدی یی)طباطبا 3شودی، محسوب مفسخ ،ینوع

که  یی( و از آنجا269 ،1418 ،یحلب؛ 11 ،1418

نسبت به فسخ در  ،یتیّ، خصوصفسخ عقد وکالت

موکّل بر عزل به  ۀعقود ندارد، اعالم اراد ریسا

بوده  یوکالت، کاف ۀبه رابط دندا انیپا یبرا ییتنها

اشهاد،  ای لیاعالم آن به وک لیاز قب یگریو اقدام د

 یاقتضا (.342 ،1415 ،ی)طوس باشدیالزم نم

موکّل بر  ۀآن است که اراد زیوکالت نجواز عقد 

 نیا ریمؤثّر واقع شود. در غ ،ییفسخ آن به تنها

 شودیم لیعقد مذکور به الزم تبد تیّصورت، ماه

  .(11، 1418 ،یزدی ییاطبا)طب

مورد،  نای در که– از فقها یگریمقابل گروه د در

 اصاله الظهور قرار دارند ریبعضا صراحتا تحت تأث

 لینمودند که وک استدالل -(550 ،1427 ،یلی)اردب

وکالت را  یاز عزل خود، حق دارد، بقا اطّالعیب

و در صورت انجام موضوع وکالت،  دیاستصحاب نما

محسوب شود.  فذاو در حق موکّل، نا یعمل حقوق

 ۀعقود، فسخ به صرف اراد ریاگرچه در سا نیابنابر

مؤثّر  گر،یبه اّطالع به طرف د ازیطرف و بدون ن کی

 تیمتواتر از جمله روا اتیوجود روا شود،یواقع م

)ع(  بن وهب از امام صادق هیو معاو دیزیجابر ابن 

 یانجام کار یرا برا یگریهرکس د»: نکهیبر ا یمبن

که خروج از وکالت را همانند  یتا زمان دینما لیوک

اعالم نکند، وکالت، ثابت  لیورود در آن به وک

 تیاز روا یقسمت ( و83، 2614 ه،ی)ابن بابو« 4است

من وکّل رجالً على إمضاء أمر من  عن أبی عبد اهلل )علیه السالم( أنّه قال: 4

 ثابته أبداً حتى یُعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها فالوکالهاألُمور 
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)ع(  از هشام بن سالم، امام صادق ریعم یابن اب

 لیوک ،یانجام امر یکه برا یوقت لیوک»....  :فرمود

بوده االجرا مشد و از مجلس عقد برخاست، کار او الز

موکّل خبر عزل از  نکهیو وکالت، ثابت است تا ا

 نکهیا ای دیشخص موثّق، ابالغ نما قیوکالت را از طر

را به او اطالع  عزل از وکالت یبه صورت شفاه

 ۀاراد ریاز تأث (، مانع843، 5142 ،ی)طوس«  1دهد

 ،1415 ،ی)طوس گرددیم ییموکّل بر فسخ به تنها

موکّل بر  ۀاراد ریتأث رشیعدم پذ نکهآ (. دوم342

 لیو الزام او به اعالم آن به وک ییفسخ آن به تنها

ممکن است مصلحت  نکهیاشهاد، با توجه به ا ای

او باشد، موجب ورود ضرر به  لیموکّل در عزل وک

پاسخ گفته  (. در530 ،1427 ،یلیشود )اردبیم

شده است که عدم لزوم اعالم عزل، ممکن است، 

صورت که  نیرا فراهم آورد به ا لیضرر وک موجبات

 لیو وک افتهیانیپا ،ییموکّل به تنها ۀوکالت به اراد

از عزل خود، اقدام به انجام معامله با  اطالعیب

 یو در صورت، رد معامله از سو دیشخص ثالث بنما

ثمن و خسارات به  یموکّل، ممکن است ثالث برا

از که موکّل  تاس یدر حال نیرجوع کند. ا لیوک

تحمّل  یجهت برا نیسود برده و از ا لیاقدامات وک

 ،یرشکاریو م زانلویدارد )ا یشتریضرر، استحقاق ب

 لیوک هـک ییاز آنجا نـیا بر (. عالوه60، 1388

)حلى، از عزل به حکم شارع، معذور بوده  اطّالعیب

در هنگام انجام موضوع  زیو عقالَ ن (353، 1387

                                         
صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اهلل )علیه السالم( فی رجل وکّل آخر  1

على وکاله فی أمر من األُمور وأشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج إلمضاء 
ال :اشهدوا أنّی قد عزلت فالناً عن الوکاله، فقال: إن کان الوکیل أمضى األمر فق

األمر الذی وکّل فیه قبلَ العزل فإنّ األمر واقع ماض على ما أمضاه الوکیل. کره 
الموکّل أم رضی.قلت: فإنّ الوکیل أمضى األمر قبل أن یَعْلَمَ العزل أو یبلغه أنّه 

 ،یلی)اردب گرددیمف، محسوب یوکالت، فاقد تکل

 انیوکالت م ۀرابط یدارد، بقا ( حق530، 1427

رو، تصرّفات  نیا . ازدیخود و موکّل را استصحاب نما

، 1418 ،یاست )حلاو در مورد موکّل، نافذ  یحقوق

251.) 

وجود دارد و آن  یسوم دگاهیمورد د نیدر ا البته

خود  لیعزل را به وک دیموکّل در ابتدا با نکهیا

ه که امکان اطالع دادن ب یاطالع دهد، اما در صورت

 فراهم نباشد، شاهد گرفتن بر عزل یو یبرا لیوک

 «ردیگیموکّل قرار م ۀبه عنوان بدل آن بر عهد

در  لیوک ،یابه نظر عدّه(. 269، 1418 ،ی)حلب

 امر به صورت نیکه ا شودیاز وکالت، عزل م یصورت

اعالم شود و  یبه و یخبر موثق قیاز طر ای یشفاه

در صورت عدم امکان اعالم، اشهاد را  زین یگروه

  (.342 ،1415 ،یطوس) انددانسته یکاف

 ۀو قسمت اول ماد 678 ۀماد 1بند  نکهیوجود ا با

موکّل را به  یاز سو لیعزل وک ،یقانون مدن 679

نموده است،  یموجب ارتفاع وکالت معرف ،ییتنها

قانون مذکور در کنار  680 ۀدقّت در عبارات ماد

 ،یکه مطابق قانون مدن دهدینشان م ،یموادّ قبل

 ییتنها هموکّل ب یاز سو لیعقد وکالت با عزل وک

 انیاشهاد، پا ای لیه وکـه اعالم بـب ازیدون نـو ب

جهت، فسخ در عقد وکالت،  نیو از ا ردیپذیم

 که ییعقود است اما از آنجا ریمشابه فسخ در سا

از عزل خود و شخص ثالث ممکن  اطّالعیب لیوک

قلت له: فإن بلغه العزل « نعم»مضاه؟! قال: قد عزل عن الوکاله فاألمر على ما أ

نعم، إنّ »قبل أن یمضی األمر ثمّ ذهب حتى أمضاه لم یکن ذلک بشیء؟! قال : 
الوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً والوکاله ثابته حتى یبلغه 

 العزل عن الوکاله بثقه یبلغه أو یشافهه بالعزل عن الوکاله
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انعقاد وکالت  قیکه از طر یاست با اتّکا به ظهور

 ندینما یاقدام به انعقاد اعمال حقوق د،یگرد جادیا

از  شیوکالت پ ۀرانیغافلگ یکه در صورت انقضا

نافذ بوده و در صورت رد موکّل، باطل ریآن، غ عوقو

که به اعتماد - صورت، ثالث نیخواهد شد و در ا

 لیظهور حاصل از عقد وکالت، وارد معامله با وک

ثمن و  ۀمطالب یحق خواهد داشت برا -دیگرد

گذار، ضمن قبول قانون د،یخسارات به او مراجعه نما

 لیوک اماتاقد ،ییموکّل به تنها ۀبه اراد لیعزل وک

 دگاهید نینموده است. ا یموکّل، مؤثّر، تلقّ  ۀرا دربار

که بر حفظ  -که از مفهوم وکالت ثابت در فقه-

 یدر صورت عزل بدون اطالع او از سو لیمنافع وک

موکل توجه دارد، فراتر رفته و منافع شخص ثالث 

« 1یوکالت ظاهر» مورد توجه قرارداده است زیرا ن

آن است که  ،یکردیرو نیچن لینام دارد.  دل

دو جانبه بوده و  یابرخالف اکثر عقود که رابطه

وکالت، ممکن است  د،ینمایم ریرا درگ نیفقط طرف

چهارجانبه  یگاه یجانبه و حتسه ،یاشامل رابطه

 ،یکه آثار آن، عالوه بر دو طرف اصل یباشد به طور

شود. برخالف وکالت  یگریاشخاص د ریگدامن

که بر تظاهر موکّل در برابر  بتو وکالت ثا 2یواقع

به قرارداد  یبندیبه پا تینسبت به اعالم رضا ل،یوک

است، وکالت  یمبتن ل،یوک یمنعقد شده از سو

موکّل در  ۀواسطیب ایبر تظاهر باواسطه  یظاهر

به التزام به  تیبرابر ثالث، نسبت به اعالم رضا

 بنا شده است.  ل،یوک یقرارداد منعقد شده از سو

 

                                         
1 horityApparent aut 

 ۀاز رابط يسند ۀرابط کیتفک قیمصاد .5-2

 هیاول

 یبرات رجوع ،یبرات سازش یحقوق اسناد تجار در

 کیتفک قیتوان مصادیاالجراء را مو چک الزم

 نمود: یمعرف هیاز روابط پا یسند ۀرابط

 

   یبرات سازش .5-2-1

 ۀبر معامل یبرات اگرچه متّک ،یعنوان اصل کل به

بوده و ظهور در  داریفروشنده و خر انیم یواقع

 آن دارد و اعتبار، ۀصادرکننده و طلب دارند یبده

 تیواقع نینقل و انتقال خود را از ا تیارزش و قابل

، 1371، یآورد )اخالقیو محل خود به دست م

از وقوع  یکحا شهیحال، صدور آن، هم نیبا ا (171

بلکه برات ممکن است  ستین یواقع یتجار ۀمعامل

 صرفا جهت دادن اعتبار از طرفه و بود فاقد محل

 ،یلنگرود ی)جعفر ردیگ ول قرارمورد قب ر،یبراتگ

 «یبرات سازش»صورت،  نیدر ا که (363 ،1378

ه، به صادرکنند نکهیبدون ا ریشود و براتگیم دهینام

، وجه آن را داشته باشد رداختبدهکار بوده و قصد پ

شود تا  دهیاو کش یبر رو یدهد که براتیم تیرضا

 یالقاعده وضع مالیکه عل- صادرکننده برات

 ،یبتواند اعتبار قیرط نیاز ا -ندارد یمناسب

 ۀادام یرا برا یآن، وجوه لینموده و با تنز لیتحص

تعهد  ،یبرات نیکار به دست آورد. صادرکننده چن

پرداخت  دیوجه آن را در سررس شخصاکند که یم

 ،ی)ستوده تهران دینماخارج  انیکرده و آن را از جر

1388 ،42.) 

2 Actual authority 
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 یاعتبار برات سازش ۀدربار یفرانسو حقوقدانان

وجود  لیبه دل یکه برخ ینظر دارند. در حالاختالف

علت نامشروع، آن را باطل اعالم کردند )ستوده 

اما  (171، 1371، یاخالق؛ 42، 1388 ،یتهران

 نسبت به ،یآن را همانند برات عاد گرید یاعده

 ،ینی)اسک معتبر شمردند ت،یحسن ندارنده با 

که بر اساس  - سیحقوق انگل در (.51، 1392

 یکیعوض ، وجود Rahn v. Hughes, 1778 یدعو

برات  زین -باشدیم حقوق قراردادها اصول از

 یحال بندها نیکامال مورد قبول است. با ا ،یسازش

 1882ون بروات آن کشور، مصوب قان 38ماده  2و 1

 ،یشناختن برات سازش تیرسم به ضمن

 را که بدون یسیظهرنو ایقبول کننده  رکننده،صاد

 آن را امضاء کرده، مسئول پرداخت عوض افتیدر

داند که برات را در یم یاوجه آن در برابر هر دارنده

کرده است خواه از  افتیعوض در مقابل دادن

 ،یسیظهرنو ای یقبول ،صدور اتیبودن عمل یسازش

با  (.17، 1999د )دوبسون، نبوده باش ایمطلع بوده 

اطراف  انیو بال فصل م کیحال در روابط نزد نیا

 سیظهرنو ایکننده صادرکننده، قبول یآن برا

)گلشن و کوپر، د ینماینم جادیا یتعهد ،یسازش

2001.) 

هرگاه  یحقوق مدن سندگانینو یاگرچه به نظر برخ

موضوع حواله نشان دهد  نیمنشأ د ۀبطالن رابط

نداشته اما به تصور  هیاز محال عل یطلب لیکه مح

باطل وجود طلب، محتال را به او حواله داده است 

منشأ طلب، نشان  ۀطـطالن رابـه بـک ییاز آنجا

 ست،بدهکار صادر شده اریدهد که حواله بر غیم

طلب  یبر مبنا لیمح رایحواله را باطل شمردند، ز

خود، بابت ثمن، حواله داده است و هرگاه معلوم 

را  یمال ییوجود نداشته است گو یطلب نیشود چن

 یبه محتال انتقال داده وجود خارج لیکه مح

 ه نظرـ( ب431، 1376 ان،ی)کاتوز استداشته ـن

 نید اییدر تأ یقانون مدن 765رسد که ماده یم

بر معامله  یمبتنصلح »قابل استناد باشد:  دگاهید

 دگاهـیحال، مطابق د نیبا ا«. باطل، باطل است

 حیبدهکار را صحریبر غکه حواله - از فقها یاعده

منشأ طلب،  ۀدر  صورت بطالن رابط -دانندیم

 (341، 1386 ،ینیی)نا شمارندیحواله را درست م

 نیا از 733 ۀماد نخسترسد که قسمت یبه نظر م

حال، موضع حقوق  نیفرض انصراف دارد. با ا

 انیصراحتاً ب ،یدر مورد برات سازش رانیتجارت ا

 یقانون تجارت، تاجر 541 ۀماد 3نشده است. بند 

خود،  یانداختن ورشکستگ ریرا که به قصد تأخ

 یدور از صرفه مانند صدور برات را برا ،یلیوسا

 ریوجه به کار برده باشد، ورشکسته به تقص لیتحص

ماده  نیاز حقوقدانان، ا یشناخته است. به نظر برخ

 ،یاست )ستوده تهران یدر مورد صدور برات سازش

برات  سندگان،ینو ی(. اگر چه برخ43، 1388

 (50، 1392 ،ینی)اسکدانند یباطل م را یسازش

 یاحقوقدانان، آن را حداقل در مورد دارنده شتریب

کرده باشد، معتبر  لیتحص تینسوء ونکه آن را بد

 (.172، 1371 ،یشمارند )اخالقیم
 

 یبرات رجوع .5-2-2

پرداخت  د،یکه وجه آن در سررس یبرات ۀدارند

واخواست  ،ینشده است هرگاه طبق مقررات قانون

که  یتواند از حقیکه م نینموده باشد، عالوه بر ا
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او گذاشته است،  اریاخت قانون تجارت در 249 ۀماد

برات )صادرکننده،  نیمتعهد هیاستفاده نموده و عل

( در دو ضامن، حسب مور سیکننده، ظهرنوقبول

 تیبه ماه یدگیرس یکه برا- ییمراجع صالح قضا

در  د،ینما یاقامه دعو -مشخص شده است یدعو

قانون  299و  298از موارد، مطابق مواد  یاریبس

 یکار خود شده و برات یتواند خود قاضیتجارت م

 چیکه ه- از بابت مخارج انجام شده شتریبا مبلغ ب

بر  -شودیمربوط نم یمعامالت ۀرابط کیکدام به 

صادر و با  سان،یاز ظهرنو یکی ایعهده صادرکننده 

. دینما افتیآن نزد بانک خود، وجه آن را در لیتنز

 نیقانون فوق ا 300 ۀماد نیاز مواد مذکور و همچن

 ،یکه مبلغ برات رجوع دیآیبه دست م جهینت

عبارت است از مبلغ برات اعتراض شده با اضافه و 

العمل صراف، حق نامه،ضمخارج مانند اعترا ریسا

مبلغ تفاوت نرخ  ،یتمبر، مخارج پست نهیدالل، هز

گردد، برات یحسب مورد. چنانچه مالحظه م

 یرابطه اصل کیبه  یوجه متک چیبه ه یرجوع

از  یکیکه - قبول برات یو حت ستین یمعامالت

در آن مورد  -و کمال آن است یریگارکان شکل

 .ردیگیتوجه قرار نم

 

 االجراء چک الزم .5-2-3

 یاسناد مدن ریچک، نسبت به سا یایاز مزا یکی

قانون صدور  2 ۀبرات و سفته به موجب ماد یحت

ثبت  یاجرا قیوجه آن از طر ۀچک، امکان مطالب

در  نیو اباشد یا ماالجراز اسناد الزمباشد. چک یم

تعهد مندرج در سند، منجز و  است که یصورت

در  ندرجمبلغ م یمسلم باشد. صدور دستور اجرا

وجه آن  افتیلزوم در یثبت به معن یچک در اجرا

به  ازیو بدون ن هیاول ۀو رابط تیبدون ورود در ماه

 (.160، 1391 ،یمیباشد )کریم ییقضا یدگیرس

 یقاض تیدر صالح یدعو تیماه به یدگیرس رایز

 یثبت. حت یاست و نه مأمور اجرا یدادگستر

 8/12/46مورخ  یۀثبت در نظر یعال یشورا

ثبت را در مورد  ییاجرا اتیدرخواست توقف عمل

که به نفع دارنده، صادر شده است به  یاهیاجرائ

مطالبه وجه  یدر دعوا سیظهرنو تیاستناد محکوم

 نامهیصدور گواه زچک توسط صادرکننده بعد ا

 استعدم پرداخت از طرف بانک، رد نموده 

 یاجرا نکهیاز ا (.314، 1390، یلنگرود ی)جعفر

و موجد حق،  هیروابط اول تیثبت بدون ورود در ماه

شود یمعلوم م رد،یگیمبلغ چک را از صادرکننده م

شده  جادیاطراف آن ا انیکه با چک م یاکه رابطه

 نیشود است. ا کیه، تفکیاول ۀاز رابط دیاست، با

در مورد  دینبا زیقضات ن یدهد که حتیامر نشان م

 و موجد حق شوند. هیچک، وارد روابط اول
 

 يریگجهینت. 6

 یکیوجود سبب،  ،یفقه یمطابق قواعد کل هرچند

محسوب شده و انتقال  ،یاز ارکان هر عمل حقوق

 یتلقّ ه،یپا ۀطـه طور مطلق، متأثّر از رابـب ن،ید

 یحقوق ۀاز لزوم وجود رابط یتلقّ نی. اشودیم

 زین یاسناد تجار یرو اتیّمعتبر، قبل از وقوع عمل

 بستانکاردر مقابل  تواندیمصداق دارد و بدهکار م

عدم  ایبطالن، اقاله، فسخ  لیاز قب راداتیبه انواع ا

حال از  نید، با امذکور، متوسّل شو ۀوجود رابط

مذکور به طور مطلق،  دگاهیکه اِعمال د ییآنجا
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و  یسند تجار حیصح انیجر فیموجب تضع

که با مسئول پرداخت  شودیم یادارنده تیّموقع

بدون  ار ندارد و آن یمیمستق ۀوجه سند، رابط

موجود، بدست آورده  راداتیو ا وبیاطالع از ع

گردش سند،  نینقص و تضم نیرفع ا یاست، برا

که دارنده،  یدر مورد یمقرّرات راجع به اسناد تجار

 مطالبه کند که آن یمبلغ مندرج در سند را از کس

نموده است، به استناد  افتیدر یرا با واسطه از و

عدول از  ه،یاز روابط پا یسند ۀرابط کیاصل تفک

شده است. اگرچه ورود  رفتهیمذکور پذ یکلّ  ۀقاعد

 کیاقل االصول، مسبوق به وجود حدیدر سند عل

 نیاست با ا یعمل حقوق ایاعم از واقعه  هیپا ۀرابط

 چیاست که صدور سند ه نـیا تیحال، واقع

 یندارد چنانکه قبول یقبل ۀبا وجود رابط یامالزمه

قابل تصور  ،یاصل ۀبدون وجود رابط زیو ضمانت ن

ظاهرا با  ،یدگاهید نیچن نکهیاست. با وجود ا

 نکمیالتأکلوا اموالکم ب لیاز قب یفقهعمومات 

 یبرخ یبالباطل، آشکارا در تعارض قرار دارد، بررس

 ،یتصرف، وکالت ظاهر ۀامار لیاز قب یفقه ینهادها

ه را اثبات ـآن با فق یارـسازگ ه و...ـاصاله الصح

اکثر معامالت بر اساس اعتماد  ییاز آنجا و دینمایم

 یبه وضع ظاهر و بدون امکان شناخت مالک واقع

با اعتماد به  زین یسند تجار ۀدارند رد،یپذیانجام م

صادرکننده،  یآن از سو یامضا قیکه از طر یظهور

 جادیو ضامن، حسب مورد، ا سیکننده، ظهرنوقبول

 نتقالقبل از خود، ا سیرا از ظهرنو شده است، آن

عدم  ایحق دارد بدون توّجه به بطالن  رد،یگیم

مبلغ مندرج در سند  ۀمطالب یبرا ه،یاول ۀوجود رابط

 ،یظهور نیچن جادیکه در ا- به امضاکنندگان آن

ند به چ. هردیمراجعه نما -داشتند ینقش مؤثّر

منشأ اقتباس  یهاهینبودن قواعد و نظر یجهت بوم

گذار قانون و... بیآنها در زمان تصو یکهنگ دیو شا

 نکهیبا ا یاز حقوق برات یحیبدون وجود درک صح

بوده متأسفانه در  یمقررات نیبه دنبال وضع چن

 ،یمواد قانون یبه طور ناخودآگاه در البال یموارد

ه نشان ـرد کـبیه کار مـرا ب یمیعبارات و مفاه

را  یسند ۀدهد موضوع را خلط نموده و رابطیم

را  آن تایقرار داده و نها هیروابط اول ریتحت تأث

حال از مجموع مقررات  نینموده است، با ا فیتضع

کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در 

 ۀرابط کیاز تفک ییهاتوان رگهیم رانیحقوق ا

را مشاهده نمود. حقوق اسناد  هیاول ۀاز رابط یسند

مربوط و  نیقوان یکهنگ لیکشور ما به دل یتجار

 ن،ینو یبا حقوق اسناد تجار یتذا یهاوجود ضعف

موجود تا  یهاجبران نقص یدارد. برا یادیفاصله ز

 با استعانت از توانیم یقبل از انجام اصالحات قانون

 یۀو رو یحقوق نیموجود به همراه دکتر نیقوان

 ،یگذاربر خأل قانون یفقه یهادگاهیو د ییقضا

 غلبه نمود. 
 

 و تشکر  ریتقد. 7

که به اشکال مختلف در نگارش مقاله  یافراد از

 .مینمایاند، تشکر محاضر تالش کرده
 

 سندگانینو سهم. 8

مقاله به صورت برابر و مشترک مقاله را  سندگانینو

 اند. درآورده ریبه رشته تحر
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 منافع  تضاد. 9

  وجود ندارد.  یمقاله تضاد منافع نیا در
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Background and Aim: Contrary to the jurisprudential rules and regulations 

of civil law, which seek the realization of rights and the establishment of 

justice, in which the cause is considered one of the pillars of any legal action, 

and the transmission of religion is absolutely affected by the initial 

relationship. The law of commercial documents is influenced by some legal 

systems, which consider such a transfer to be absolutely independent of the 

effect of the cause. The present study examines the limits of the separation of 

the document relationship from the original relationship in commercial 

document law. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type. The research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library 

and has been done by referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been 

observed. 

Results: The holder of a commercial document has transferred it from the 

previous holder due to the trust in the emergence created by its signature. 

Therefore, he has the right to refer to them to receive the amount stated in the 

document, even if the obligor of the document has good reasons for non-

payment against the transferor. The main purpose of commercial law in 

general, especially commercial contract law and especially brotherhood law, 

contrary to the jurisprudential rules and regulations of civil law, is, first and 

foremost, to ensure speed and order. One of the means to achieve this goal is 

to neutralize the effects of pre-document relationships to maintain the integrity 

of your obligations. 

Conclusion: From all the existing dim regulations governing you, promissory 

notes and checks in Iranian law, we can see traces of the separation of the 

document relationship from the original relationship. Due to the obsolescence 

of the relevant laws and the existence of inherent weaknesses, the commercial 

document rights of our country are far from the modern commercial document 

rights. To compensate for the existing shortcomings before the 

implementation of legal amendments, the legislative vacuum can be overcome 

by using the existing laws along with legal doctrine and jurisprudence and 

jurisprudential views. 
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