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چکیده
در راستاي يكنواخت كردن مقررات مربو ط به برات سظته بينالمللي ،رفته رفته اين تظكر كه چک نيز
شمگام با اين د سند تجاري تحت مقرّرات يكساني قرار داده شود ،تقويت شد .حاصل اين تظكر تصوي سه
كنوانسيون ژنو راج به چک در  1931بود .كنوانسيون مذكور مورد ژذيرش اغل كشورشاي جهان ازجمله
فرانسه ... ،قرار گرفته است ،ليكن ايران به شيچ يک از كنوانسيونشاي مذكور نسيوسته برخال حقوق
بسياري از كشورشا ،كنوانسيونشا اسناد بينالمللي ،در جهت حمايت از حقوق دارنده چک ،براي اين سند
ضمانت اجراي كيظري در نظر گرفته است .با اين حال ،قانونگذار تا حد زيادي مقرّرات چک را تحت تأثير
مقررات بينالمللي مورد اصالح قرار داده است ،به طوري كه در مواد قانوني راج به چک اين تأثيرات كامالً
ملموس است .در اين مورد حتي اصولي مانند اصل غير قابل استناد بودن ايرادات جود دارد كه در قانون
به صراحت از آنها ناميبرده نشده لي ژذيرش آنها در دكترين ر يه قضايي كامالً مشهود است .در اق د
اصل جهاني شدن حدت حقوقي ،قانونگذاران را مجبور كرده بسياري از قوانين را در د بخش معامالت
تجارت شمگون به سمت يک نظام احد سوق دشند .با توجه به مطال فوق تأسي حقوق ايران از
مقرّرات بينالمللي ،رفته رفته حقوق راج به چک در مسير يكسان شدن با مقرّرات بينالمللي گام بر
داشته كه حذ ضمانت اجراي كيظري در اين خصوص نقش مهميرا ايظا مينمايد.
واژگان کلیدی :چک ،حقوق ايران ،حقوق تجارت بينالملل ،مسئوليت جزايي ،جهاني شدن.
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مجله حقوق تطبيقي

«ژس از ژايان جنگ جهاني د م ،ژيوستگي ر ابط ر ز افز ن متقابل اشخاص حقوق خصوصي در
سطح بين المللي موج گرديد تا جامعه بين المللي بصورت جامعه جهاني تحول يابد»
(ارسنجاني ،بيتا ،ص  .)152جهاني شدن ( )Globalizationاژه اي بسيار بحث برانگيز از
مباحث ر ز دنيا ميباشد كه تا كنون تعريف ر شني از آن ارائه نشده است« .جهاني شدن در
رايج ترين معنا به فرآيندي اشاره دارد كه در جريان آن مناسبات اقتصادي تا حد ممكن از
محد ديت شاي سرزميني كنترل د لتشاي ملّي بير ن ميآيد در جهت تبعيت از يک بازار
جهاني به ژيش مير د» .از مظهوم جهاني شدن د گونه برداشت استظاده شده است .جهاني
شدن جهاني سازي «-1.جهاني شدن به عنوان فرآيندي طبيعي است كه در اثر توسعه فنا ري
اطالعات ارتباطات الكتر نيک ،موج فشردگي تراكم جهان تقويت خود آگاشي جمعي در
ميان انسانها ميشود .بر اين اساس جهاني شدن امري برآمده از تاريخ ،ريشه دار ،گسترده
شمه جانبه در عرصهشاي سياسي ،فرشنگي اجتماعي كه مرزشاي ملّي را در نورديده به
عنوان اقعيتي در حال تكوين تكامل است .لذا از اين منظر جهاني شدن يک ژر ژه تحميلي
نيست بلكه ر ندي خودجوش مطابق با مقتضيات زمانه است .در مقابل جهاني كردن (جهانيسازي)
يک ژر ژه تحميلي است» (اسدي ،1385 ،ص -2 )11جهاني سازي :به عنوان ژر ژه اي تحميلي،
موج تهاجم فرشنگ غربي ،گسترش استكبار جهاني تشويق ايدئولوژي مصر گرائي مسخ
شويت ملّي ،ادغام فرشنگشاي ملّي است شمچنين با تر يج سكوالريسم موج تهديد اديان،
اعتقادات با رشاي ملّي كشورشاي جهان سوم مي شود ( اخالقي ،1388 ،ص .)32
لي جهان غرب از اين ر كه ارزششايش اقبال عام در جهان يافته نيز به ژشتوانه ابزارشاي
نير مندي كه شم اكنون در اختيار دارد ،بهتر از ديگران ميتواند از فرصتشاي ايجاد شده بهره-
ري در خالل اين ر ند نقش راشبردي اساسي را به خود اختصاص دشد.
عدم توجه به موارد فوق موج گرديده «عدهاي بعضاً جهاني شدن را با نقش تازه ي آمريكا در
سياست جهاني مالزمه دانسته اين نقش را تا آنجا برجسته نموده كه برخي جهاني شدن را به
منزله ي آمريكايي شدن تعبير كردهاند» لذا با جهاني شدن ژيوستن به سازمان تجارت آزاد
مخالظت نمودهاند ،منظور از جهانيشدن در اين تحقيق ،جهاني شدن به معناي اخير نميباشد.
فرآيند جهانيشدن شمگونسازي از اشميت بسزايي در علوم اقتصاد ،سياست ،ر يهشاي عمومي
حقوق دارد )Baker, 2007, p.1( .گسترش سري شمكاريشاي اقتصادي بينالمللي بر اقتصاد ملّي
كشورشا تأثير گذاشته باعث شده تا نظامشاي اقتصادي اجتماعي به يوه نظام حقوقي
كشورشا به سمت يک نظام احد سوق يابد .در بحث جهانيشدن حقوق .مسائل شمه آنها در يک
چيز مشترک شستند آن انتشار نهادشاي قانوني در ميان سيستمهاي ملّي گسترش آنها از سطح
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ملّي به سطح جهاني بالعكس (« .)Casses, 2005, p.978در حالي كه حقوق بينالملل به آراميدر
حال توسعه است ،جهاني شدن حقوق به يک اقعيت ر زمره تبديل شده است .جهاني شدن حقوق
نميتواند در قال ر د قواعد مشترک در نظامهاي حقوقي منظک از يكديگر خالصه شود ،حقوق
مشترک بشريت بايد كثرتگرا باشد .كثرتگرايي حا ي شمزيستي عقايد مختلف است .اقتصاد
حقوق بشر د عامل اصلي جهاني شدن حقوق ميباشند( ».ايودله ،1378 ،ص  « )292تصوي
اعالميه جهاني حقوق بشر  1948را ميتوان نقطه آغاز فرآيند جهاني شدن حقوق قلمداد كرد»
(مارتي ،1378 ،ص .)152
جهانيشدن ،كشورشا را مجبور كرده بسياري از قوانين را در د بخش معامالت تجارت
شمگون يكسان كنند )Boulle, 2009, p.112( .در اين راستا ،با د اژه «متّحدالشّكل»
«شماشنگسازي» مقرّرات مواجه شستيم .مّتحدالشّكل سازي در معناي عام خود شامل يكسان-
سازي شماشنگسازي ميشود .در صورتيكه در معناي خاص خود ،تنها شامل يكسانسازي
ميشود ،در يكسانسازي قوانين مقرّرات د لتشا ،كاملً منطبق يكسان ميشوند .شماشنگ-
سازي يک مرحله قبل از يكسان سازي ميباشد در شماشنگسازي ،قوانين مقرّرات د لتشا
به يكديگر نزديکتر ميشوند «اگر چه در قرن  19ا ايل قرن  22يكسان سازي مطرح نبود اما
در نيمه د م قرن  22يكسان سازي قواعد حقوقي از اشميت بسزايي بر خوردار گشته است»
(« )Sacoo, 2001, p.171زيرا متّحدالشّكلسازي اشميت بسزايي در عدم بوجود آمدن تعارض
قوانين يا كاشش آن دارد اين امري است اثبات شده» ).(Nishoff, 1991, p.9
به دليل شمين اشميت است كه در سطح بينالمللي ،سازمانشاي زيادي در خصوص
متّحدالشّكلسازي در حال فعايت ميباشند از جمله :مؤسسه بينالمللي يكنواخت كردن حقوق
خصوصي ) ،(UNIDROITژارلمان ار ژا ) ،(EUسازمان تجارت جهان ) ،(WTOبانک
جهاني) ،(WBGصند ق بينالملل ژول) )Micheal, 2010, p.7( .(IMFكميسيون سازمان ملل
متّحد براي حقوق تجارت بينالملل ( )UNCITRALدر كنار اسناد موجود مقرّرات بينالمللي
حاكم بر آنها ،تالش در ايجاد طبقه جديد اسناد تجاري بينالمللي يک قانون بينالمللي ديگر
است (اخالقي ،1369 ،ص .)95
در ار ژا «اتحاديه حقوقي ار ژا» قواعد حقوقي يكسان شدهاي را براي شمه د لتشاي عضو در
نظر گرفته بطوري كه اتحاديه ار ژا درصدد اجرايي كردن قانون اساسي متّحدالشّكل در
كشورشاي عضو است .از اين نقطه نظر ار ژا به يک آزمايشگاه اقعي تبديل شده است در
منطقهشاي مختلف جهان نيز بصورت منطقهاي شاشد سازمانشاي مشابه شستيم .براي مثال
مي توان در منطقه آمريكا شمالي به سازمان تجارت آزاد امريكاي شمالي ( )NAFTAدر
آمريكاي جنوبي به بازار مشترک كشورشاي آمريكاي جنوبي ( )MERCOSURسازمان
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شمكاري اقتصادي آسيا اقيانوسيه(  ،)APECاتحاديه ژولي اقتصادي ار ژا ،اتحاديه كشورشاي
جنوب شرقي آسيا اشاره كرد.
اين امر حتي در كشورشاي آفريقايي نيز قابل مشاشده ميباشد .بين 12كشور آفريقايي سياه
ژوست در سال  ،1998سازمان شماشنگي فرا ملّي بازرگاني ايجاد شد .اما ر ند متّحدالّشكل
سازي در آسيا ژيشرفت قابل مالحظهاي نداشته (مارتي ،1378 ،ص.)115
جهاني شدن بر كليه علوم از جمله سياست ،ژزشكي ،مهندسي ،اقتصاد ،تأثير گذاشته .علم
حقوق نيز از اين فرايند مستثني نيست .اين تأثير در بخششاي مختلف حقوق از قبيل حقوق
مالكيت معنوي ،حقوق مالكيت صنعتي ،حقوق مسئوليت مدني ،حقوق قرادادشا شمچنين بر
بخششاي حقوق تجارت از جمله حقوق شركتشا ،حقوق رشكستگي ،تأثير داشته حتي
كميسيون حقوق خانواده ار ژا نيز ،تالششايي را براي .شماشنگ سازي متّحدالشّكل سازي
حقوق خانواده به عنوان بخشي از حقوق مدني ار ژا به كار گرفته است .مالحظه ميگردد در
حقوق خانواده با جود مان جدي مستحكم احوال شخصيه شرع ،بعضاً شاشد تأثير مقررات
بينالمللي در اين بخش شستيم از جمله تعدد ز جات ،ارث ز جه از اموال منقول  ...ژس در
حقوق اسناد تجاري كه با گردش ثر ت در ارتباط ميباشد بي شک شاشد تأثيرات بيشتري
خواشيم بود .ايران برخي از قواعد متّحدالشّكل بينالمللي را ژذيرفته كه از جمله اين قوانين
عبارتند از شكل يک صيتنامه رسميبينالمللي كه در مورخه  1973/12/27ژذيرفته شده
شمچنين موافقت نامه مادريد راج به شناسايي بينالمللي عالئم تجارتي ژر تكل مربوطه در
مورخه  82/5/28توسط ايران ژذيرفته شد سازمان جهاني مالكيت فكري معنوي مصوب
آذرماه 1382شمچنين تعدادي از كنوانسيونشا جود دارد كه ايران بد ن عضويت در اين
كنوانسيون شا از قواعد متّحدالّشكلي كه به مسائل تجاري ارتباط ژيدا ميكند بهره برده از
جمله :سازمان تجارت جهاني ،كنوانسيون  1982حقوق درياشا ،عهدنامه ين  ،1969كنوانسيون
بي بينالمللي كاال ( 1982عرفاني ،1389 ،ص .)258
مقرّرات بين المللي زيادي در حقوق اسناد تجاري موجود شستند كه عبارتند از :كنواسيون
1932ژنو برات سظته ،كنوانسيون  1931ژنو چک ،قواعد متّحدالشّكل اعتبارات اسنادي ،برات
سظته بينالمللي  1988آنسيترال ،قواعد متّحدالشّكل تجارت الكتر نيكي ،قواعد متّحدالشّكل
ضمانت نامه بانكي  ...كه برخي الزام آ ر برخي شنوز مراحل تصوي را طي ميكنند.
 .1متّحدالشّکل سازی مقرّرات چک
«شرچند قوانين مقرّرات ر يه بانکشا درسطح جهاني در خصوص موضوع چک اختال
عميق اساسي ندارد ،با اين جود ،اختالفات جزيي بسياري كه ميان قوانين ملل مختلف جود
داشت ،شمواره مان عمده اي در راه توسعه ژيشرفت ر ز افز ن چک محسوب ميگردد.
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تالش در زمينه ايجاد حدت حقوقي از نيمه د م قرن نوزدشم آغاز شده فكر ض قانون
متّحدالشّكل در مورد چک به منصّه ظهور رسيده .در اين راستا براي ا لين بار در سال 1912
انجمن حقوق بينالملل در لندن ،تنظيم قواعد متّحدالشّكل راج به چک را در دست گرفت.
جنگ جهاني ا ل مان تنظيم يک ژيمان چند جانبه بينالمللي در اين مورد گرديد .ژس از جنگ،
كنظرانس بينالمللي ژنو كه به ابتكار جامعه ملل دعوت گرديده بود» (اخالقي ،1369 ،ص  .)11در
تاريخ  19مارس 1931ژس از يک د ره كار نسبتاً طوالني به امضاي سه موافقتنامه به شرح ذيل
منتهي گرديد:
 -1موافقتنامه بين المللي مربوط به قانون متّحدالشّكل چک در  57ماده ( 31ماده اجباري
 26ماده اختياري) به تصوي رسيد .در اق اين قانون ،به صورت ضميمه شماره يک قرارداد
اصلي موارد اختياري به صورت ضميمه شماره د قرارداد مزبورتنظيم گرديده است.
موافقتنامه شماره يک كه ضميمه شماره يک آن متضمن قانون متّحدالشّكل چک ميباشد
د لتشاي متعاشد را مكلّف مي سازد كه قانون مزبور را براي اجرا در قلمر خود ارد سيستم
قانوني خويش نمايند( .شيوا رضوي ،بي تا ،ص )451اگرچه اين موافقتنامه تعارض قوانين ملّي
را به حداقل تقليل مي دشد معذلک به د علت موضوع تعارض قوانين به حالت سابق خود باقي
است :ا الً :جود موارد اختياري (  )Les reservesكه ناچار باعث ميشود قوانين ملّي كشورشاي
مختلف در مسائل مشابه نظرشاي مختلف اتخاذ نمايند .ثانياً :جود مسائلي كه اصوالً مورد نظر
قانون بين المللي متّحدالشّكل ژنو قرار نگرفته ممكن است د لتها مايل باشند به منظورتكميل
مقرّرات داخلي خود در مورد چک اقدام به تقنين اين قبيل موارد بنمايند .اين موارد زمينه ساز
موافقتنامه د م در جهت رف اختالفات بوجود آمده شد.
 -2موافقتنامه بينالمللي در باره تعارض قوانين مربوط به چک كه اين موافقتنامه در ده ماده
تنظيم شده است .بطوريكه ماده د م اين موافقتنامه مقرر ميدارد «اشليت شخص براي تعهد
بموج چک طبق قانون ملّي شخص معين ميشود ...شرگاه كسي كه بموج قانون مذكور در
بند ا ل اين ماده فاقد اشليت محسوب ميشود ،امضاء خود را در كشوري ر ي چک نهاده باشد
كه طبق قانون آن كشور داراي اشليت است تعهد ا بموج چک معتبر خواشد بود» .بحث
اشليت در قواعد آنسيترال به سكوت برگزار شده كنوانسيون برات سظته بينالمللي ارد اين
مبحث اختال بر انگيز در عين حال اساسي نشده است .در حاليكه در نظام حقوقي ايران،
اشليت در اسناد تجاري ،جدا از اشليت در تصر اموال حقوق مالي نيست براي تشخيص
قانون صالح در مورد اشليت صد ر براي كشورشايي مثل ايران كه به كنوانسيون مذكور نسيوسته
اند ،بايد به حقوق خاص شمان كشور شا مراجعه كرد .در حقوق ايران در مورد اشليت اشخاص
حقيقي ماده  962قانون مدني احكاميرا مقرّر داشته است .به موج اين ماده ،اشليت اتباع
خارجي در ايران تاب قانون ملّي آنهاست ،اما اگر فرد خارجي در ايران معاملهاي كند كه به
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موج حقوق ملّي اش فاقد اشليت ،لي بموج قانون ايران داراي اشليت است ،از نظر ايران
اين معامله صحيح تلقي ميگردد (ژر ين ،1381 ،ص  .)99شمچنين ماده چهار موافقتنامه مقرّر
ميدارد « شكل تعهداتي كه بموج چک بعمل مي آيد طبق قانون كشوري معين ميشود كه
تعهدات مزبور در س رزمين آن كشور صورت گرفته است »...طبق ماده  325قانون تجارت
ايران در مورد بر اتي كه در خارج از ايران صادر مي شود شرايط اساسي برات تاب قوانين
مملكت محل صد ر است.
-3موافقتنامه بين المللي مربوط به حق تمبر چک معتبر شناختن چک شاي خال قانون از
نظر مقررات مالي .اين كنوانسيون داراي  12ماده مي باشد كه قسمت اعظم آن مانند
كنوانسيون فوق الذكر مربوط به مسائل تشريظاتي ژر تكل است .تنها در ماده ا ل كنوانسيون
مزبور د ل معظم متعاشد مكلّف گرديده اند در قوانين داخلي خويش اعتبار تعهدات مربوط به
چک يا اجراي حقوق ناشي از اين سند را تاب مقرّرات مربوط به حق تمبر قرار ندشند
(شيوا رضوي ،بي تا ،ص .)543در اين كنظرانس عال ه بر نمايندگان  25كشور عضو جامعه
ملل 11 ،كشور غير عضو از جمله اياالت متّحده آمريكا ،نمايندگاني اعزام داشته بودند.
نمايندگان كميته اقتصادي جامعه ملل اتاق بازرگاني بينالمللي مؤسسه يكنواخت كردن
حقوق خصوصي ،از نظر مشورتي در اين كنظرانس شركت داشتند.
از زمان تصوي كنوانسيونشاي ژنو ،ژارهاي از كشورشا به آنها ژيوستهاند برخي ديگر نيز
قوانين داخلي خود را بر اساس اين كنوانسيونشا تغيير دادهاند .بعنوان مثال كشورشايي از جمله
آلمان (قانون  14ا ت  ،)1933اتريش (قانون  26فوريه  ،)1955بلويک (قانون ا ل مارس
 ،)1961برزيل (قانون  24ژانويه  ،)1966دانمارک (قانون  23مارس  ،)1932فنالند (قانون 14
ژ ئيه  )1932يونان (قانون 22دسامبر  )1933را مي توان نام برد.
ژارهاي از كشورشا نيز بد ن آنكه كنوانسيونشاي ژنو را ارد قوانين خود كنند ،از آنها الهام
گرفته قوانين خود را با آنها تطيبق دادهاند .اين گر ه كشورشا عبارتند از :ر ماني (قانون 32
ا ريل ا ل مه  ،)1934چكسلواكي (قانون  22دسامبر  ،)1952مكزيک (قانون  26ا ت
 ،)1932لوكزامبورگ (قانون  4ژ ئيه 1969كه به موج قانون  16ژانويه  1987تغيير يافته
است) اسسانيا (قانون  16ژ ئيه ( .)1985اسكيني ،1381 ،ص )187
د لت فرانسه با جود عضويت در كنظرانس ژنو ،1931تنها در حد د ژنج سال بعد يعني به موج
قوانين  8آ ريل سال  21 1936اكتبر شمان سال اقدام به تصوي قراردادشاي مزبور نمود.
د لت انگليس با اينكه در كنظرانس شركت داشت از تصوي داخلي قراردادشاي ژنو ظر موعد
مقرّر خودداري نمود .از كنوانسيون شاي ژنو فقط كنوانسيون مربوط به حق تمبر را امضاء
كرده است (ژر ين ،1381،ص  .)117ايران گرچه به كنوانسيونشاي ژنو نسيوسته لي
«آشنايي با كنوانسيون شاي فوق مالحظه مقررات قابل انطباق آن با حقوق ايران ضمن در
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نظر گرفتن تحوالت جهاني در اين زمينه موج استظاده صحيح از اسناد تجاري ميشود»
(اخالقي ،1369 ،ص  )36بعضاً مالحظه ميگردد مقرّرات بينالمللي مطالعه تطبيقي قوانين
مقرّرات چک ديگر كشورشا در حقوق اسناد تجاري ايران تأثير بسزايي گذاشته براي مثال ،اصل
غيرقابل استناد بودن ايرادات ،كه به موج اين اصل را بط حقوقي صادركننده با ظهرنويسان
سابق دارندگان قبلي ،در مقابل دارنده با حسن نيت حاضر قابل استماع نميباشد.
در حقوق ايران قانون تجارت ماده قانوني كه نشاندشنده جود اصل غير قابل استناد بودن
ايرادات باشد ،به چشم نمي خورد اين در حالي است كه اين اصل در آثار شمه حقوقدانان تجارت
بيان شده مورد قبول دكترين ر يه قضايي قرار گرفته .كنوانسيون ژنو ضمن ژذيرش صريح
اين اصل ،در ماده  13مقرر ميدارد« :شرگاه چكي كه شنگام صد ر كامل نبوده بر خال توافق
طرفين تكميل شود ،عدم رعايت قراردادشاي طرفين در برابر دارنده قابل ايراد استناد نخواشد
بود مگر آنكه چک را با سوءنيت تحصيل نموده يا شنگام تحصيل آن مرتك تقصير عمده
شده باشد ».گرچه ايران به شيچيک از كنوانسيونشاي ژنو راج به چک ،نسيوسته اما تأثير آنها
چه در قانون تجارت چه در دكترين مشهود است .چک تنها سند تجاري است كه در نظام
حقوقي ايران از ضمانت اجراي كيظري بر خوردار ميباشد برخال نظام حقوقي اكثر كشورشاي
دنيا مقرّرات بينالمللي ،براي مثال «در كشورشاي آمريكا انگلستان ،شرچند استظاده از چک
در ميان مردم بسيار رايج است به گونه اي كه حتي براي خريدشاي جزئي نيز از چک استظاده
مي شود ،ليكن جرم خاصي تحت عنوان جرم صد ر چک ژرداخت نشدني مورد ژيش بيني
قانونگذاران اين كشورشا قرار نگرفته است» (ميرمحمد صادقي ،1386 ،ص  )339قانونگذار
فرانسوي با اجراي مقرّرات ژيمان ژنو ،در زمينه حقوقي ،مقرّرات كاملي در خصوص چک دارد
(صقري ،1387،ص  )347براي ضمانت اجراي كيظري ،قانون  1865براي صد رچک بد ن
محل ،مجازات كالشبرداري ژيش بيني كرده بود ،متعاقباً قانون  12ا ت  1917قوانين بعدي
مجازات خاصي را براي صادر كننده چک مزبور ژيش بيني نمود (عرفاني ،1385 ،ص )146
قانون  32دسامبر  1991اجراي آن  22مه  ،1992اگرچه بر اصل مدني بودن تخلف صد ر
چک بد ن موجودي تأكيد كرده است ،اما بعضي مجازاتشاي كيظري ناشي ازآ.ن قانوني 1935
را به قوت خود باقي گذاشت .ضمناً ،مجازات غير كيظري ،يعني مكانيسم ممنوعيت صد ر چک
توسط بانک شديدتر شد .آنچه كه در حقوق فرانسه در مورد جرم صد ر چک مالک ميباشد،
قصد مجرمانه اضرار خسارت ميبايست احراز گردد نه به صر صد ر چک .براي مثال يكي
از بندشاي مجازات مقرر ميدارد« :شرگاه شخصي عمداً به منظور ارد آ ردن خسارت به غير،
ژس از صد ر چكي ،مقداري يا كل موجودي حساب را به شر طريقي (حواله ،انتقال ،برداشت
نقدي) از حساب برداشت كند يا مان ژرداخت جه چک توسط بانک خود شود» ماده  66آ.ن
قانوني 1935عنصر تشكيل دشند جرم در اينجا بنابه ر يه قضايي قصد ارد آ ردن خسارت به غير
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است (راي ديوان عالي ،شعبه كيظري ،مور  3ا ت  .)1987در حقوق فرانسه سوء نيت ميبايست
توسط قاضي در اركان جرم چک بال محل احراز گردد ،در حاليكه در «حقوق ايران در جرم چک
بالمحل نياز به اثبات سونيت ندارد فقط اثبات عنصر مادي براي احراز بزه كافي است» (عرفاني،
 ،1385ص  .)141اين در حالي است كه قانون تجارت ايران از قانون فرانسه اقتباس شده است
منطقي بود در اين خصوص با فرانسه از مقرّرات يكساني بر خوردار باشيم.
 .2تاثیرحقوق تجارت بینالملل چک بر ایران
بعضي مؤلظان ايراني حقوق تجارت ،چک را اژه اي فارسي ميدانند كه از قديم در ايران رايج
بوده (اسكيني ،1381 ،ص  )184در ايران ،صد ر چک به مظهوم امر زي آن ،با امكان افتتاح
حسابجاري در بانک ،شمزمان در ارتباط نزديک است .بانک جديد شرق ،ا لين بانكي است كه
در سال  1266شمسي ( 1887ميالدي) تأسيس يافت( .صقري ،1387 ،ص )261
از فحواي كالم اغل حقوقدانان استنباط ميشود اژه چک به لحاظ تاريخي از ار ژا ارد ايران شده
است .در اق  ،رديابي مسير حركت اين اژه از ادبيات كهن فارسي تا قلمر فرشنگ معاصر زبان
ادب ملل ديگر حكايت از آن دارد كه «چک» ا لين بار در سال  1374ميالدي در شهر ژيزا (ايتاليا)
در جريان قرار گرفته در آغاز قرن شيجدشم ميالدي در انگلستان سسس از قرن نوزدشم ميالدي
به بعد در اياالت متّحده آمريكا كانادا شم مرسوم شده است .چک در زبان انگليسي به معني
رسيدگي كردن ،ضبط كردن ،مقابله كردن است كه از زبان انگليسي ارد زبان فرانسه شده است.
در سال  1311با تصوي قانون تجارت اختصاص مواد  312تا  318به چک ،براي ا لين بار چک ارد
حقوق ايران شد .در سال  1344قانون مخصوص چک تحت عنوان قانون صد ر چک به تصوي رسيد
در سال  1355مورد تجديدنظر قرار گرفت در سال  1372اصالح گرديد در سال  1382مجدداً مورد
اصالح قرارگرفت در اليحه اصالحي قانون تجارت  1384باز مورد بازنگري قرار گرفت بعضي معتقدند
ا لين قانون صد ر چک در سال  1355به تصوي رسيده است (كا ياني ،1387 ،ص.)21
«چک» چه از لحاظ اژه شناسي چه از جهت كاربرد به عنوان يک سيله ژرداخت ،تحت
تأثير مقررات بينالمللي ،كنوانسيونشا اسناد بينالمللي ميباشد .شمچنين مقرّرات راج به
چک در ايران نيز با اينكه تظا تشاي ماشوي بسياري با مقرّرات چک در سطح بينالمللي دارد،
لكن تحت تأثير شمين مقرّرات شكل گرفته به دليل تأسي از اين مقرّرات است كه شمواره
مورد اصالح بازنگري قرار ميگيرد.
 2-1مسئولیت جزایی ناشی از چک در ایران

در حقوق تجارت بين الملل شيچ يک از اسناد تجاري از ضمانت اجراي مسئوليت جزائي
برخوردار نميباشند .درحاليكه در نظام حقوقي ايران ،در ميان اسناد تجاري تنها چک از
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مسئوليت جزايي برخوردار ميباشد .به شمين جهت ،ماده  311قانون تجارت مقرر ميدارد:
«درچک بايد محل تاريخ صد ر قيد شده به امضاء صادر كننده برسد ،»...از نظر قانونگذار،
چک ميبايست به امضاء صادركننده برسد ،صر مهر چک فاقد عنصر اراده انشايي است
چكي كه صرفاً مهمور به مهر باشد ،چک تلقي نميشود مشمول مقرّرات جزايي چک نميشود
(ستوده تهراني ،1375 ،ص )126؛ در حاليكه چنين امري براي ديگر اسناد تجاري (برات،
سظته ،قبض انبار ،ضمانتنامه  )...با توجه به عدم جود مقرّرات جزايي ،متصور نيست اين
اسناد تجاري با امضاء يا مهر صادر ميشوند.
در قانون تجارت مصوب  1311بحثي ژيرامون مقرّرات جزايي چک مطرح نشده است .قانونگذار
به موازات ض قانون تجارت مقرّرات چک توجه به محل چک داشته است ،از اين جهت طبق
قانون مصوب  8خرداد  ،1312ماده  238مكرر قانون مجازات عمومي صد ر چک بالمحل را
مستلزم محكوميت كيظري دانسته بود (كاتبي،1379،ص  .)243در قانون  1344صد ر چک
بالمحل مجازات كيظري داشت شمچنين در قانون  1372بطوريكه ماده  13اصالحي مقرّر
ميداشت « :صد رچک به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشر ط ،عده دار يا سظيد امضاء
ممنوع است .صادر كننده در صورت شكايت ذينظ عدم ژرداخت به مجازات حبس از شش ماه
تا  2سال يا جزاي نقدي از يكصد شزار تا ده ميليون ريال محكوم خواشد شد ».قانونگذار مجدداً
اقدام به اصالح قانون چک نمود با حذ جنبه كيظري از چکشاي تضميني ،سظيد امضاء
بد ن تاريخ اصالحات مختصر ديگر ،مجدداً به مقرّرات قبل از سال  1372رجعت نمود
اكنون قانون چک با اصالحات  1382/6/2مجري ميباشد.
قانونگذار در قانون صد ر چک  1382تحت تأثير مقرّرات بين المللي ،با تصوي ماده 13
اصالحي ،تغييرات بسياري در قوانين مقرّرات جزايي چک ايجاد كرد گستردگي مقرّرات
جزايي سال  1372را بسيار كم رنگ كرد( .عرفاني ،1385 ،ص )145
«بطوريكه ماده  13اصالحي  1382مقرر ميدارد« :در موارد زير صادركننده قابل تعقي كيظري نيست:
الف -در صورتي كه ثابت شود چک سظيد امضاﺀ داده شده باشد .ب -شرگاه در متن چک ،صول
جه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد .ج_ چنانچه در متن چک قيد شده باشد كه چک بابت
تضمين انجام معامله يا تعهدي است .د -شرگاه بد ن قيد در متن چک ثابت شود كه صول جه آن
منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله با تعهدي است .ه -در صورتي كه
ثابت گردد بد ن تاريخ صادر شده يا تاريخ اقعي صد ر چک مقدم بر تاريخ در متن چک باشد».
با مقايسه ب ررسي قانون صد ر چک ،در د دشه شظتاد ششتاد ،مسئوليت جزائي چک در
حال كم رنگتر شدن ميباشد .براي مثال در قانون صد ر چک  1372طبق ماده  ،13صد ر
چک به عنوان تضمين يا تأمين يا اعتبار يا مشر ط ،عدهدار سظيد امضاء ممنوع بود
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صادركننده در صورت شكايت ذي نظ به مجازات حبس از شش ماه تا د سال يا جزاي نقدي
از يک صد شزار ريال تا ده ميليون ريال محكوم خواشد شد» (حسني ،1382 ،ص .)543
در حقيقت مواردي كه در قانون دشه شظتاد براي صادركننده مسئوليت جزايي در برداشت
ژيگرد قرار ميگرفت ،در قانون صد ر چک مصوب سال 1382
صادركننده چک مورد تعقي
مسئوليت جزايي در بر ندارد .بنظر ميرسد يكي از داليل سل حمايت كيظري قانونگذار از چک
در اين موارد ،تغيير فلسظه جودي چک ،يعني فاصله گرفتن چک از جه نقد قائم
مقامياسكناس بودن مبدل شدن به سند تجاري كس اعتبار در عر مثل ،برات  ...است.
فلسظه قانونگذار با در نظر گرفتن اينكه چک به محض ارائه ميبايست كارسازي شود آن است
كه اين سند تجارتي قائم مقام اسكناس باشد درحاليكه در عر از چک به عنوان سند تجاري
كس اعتبار بهره ميبرند .حال با فاصله گرفتن چک از قائم مقام بودن اسكناس ،كه شمه موارد
ژنجگانه فوق از اين نوع است ،ديگر لز مي به جود حمايت كيظري خاص از چنين سندي
احساس نميشود (مير محمد صادقي ،1381 ،ص  .)355بعضي از حقوقدانان بر خال نظر
اخير بر اين عقيده شستند كه مجازات صادركننده چک بي محل نه به دليل بدشكاري ي بلكه
به دليل قصد متقلبانه ا ست .زيرا معتقدند قانونگذار به دليل ر نق اقتصادي ،براي اسناد مدت
دار نظير سظته برات ،اعتباري نظير ژول قائل شده تمايلي به ض مجازات براي اسناد
مذكور نداشته است (كا ياني ،1387 ،ص.)226
فرآيند نزديک شدن مقرّرات جزايي در ايران به مقرّرات بينالمللي ،در اليحه اصالحي قانون
تجارت مصوب  1384كه در مور  1391/1/23در جلسه علني بصورت آزمايشي ژنج ساله
تصوي شد ادامه داشت ،بطوريكه ماده  822اليحه مقرر ميدارد« :شرگاه تمام يا بخشي از مبلغ
چک فقط به علت فقدان يا كسر موجودي ژرداخت نگردد صادر كننده براي بار ا ل به جزاي
نقدي معادل يک چهارم تا يک د م محكوم مي گردد »...تد ين تصوي اين ماده از مهمترين
مواد قانوني شمگون شدن به مقرّرات بين المللي در كم رنگ تر شدن مسئوليت كيظري است
بطوريكه مجازات حبس در قانون مصوب  1382قوانين ماقبل را به جزاي نقدي تقليل داده.
ماده  821مقرر مي دارد « :در موارد زير صادركننده چک ژرداخت نشدني مجازات نمي شود:
-1شرگاه صادركننده در تاريخ مطالبه جه چک ،از تصر در اموال خود ممنوع باشد-2 .شرگاه
عدم ژرداخت چک در تاريخ مطالبه مستند به حادثه خارجي ،غير قابل ژيش بيني غير قابل
دف باشد .»...
با بررسي اين ماده با ماده  13قانون صد ر چک مصوب  1382مسئوليت جزايي تقليل يافته بطوريكه
مقنن تحت تأثيرات مقرّرات بينالمللي ،براي جرم صد ر چک بالمحل از جرم مظر ض فاصله گرفته كه
اين خود اشميت بسزائي در شمگون شدن مقرّرات چک ايران با مقرّرات بينالمللي دارد.
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 2-2تغییر فلسفه وجودی چک و عدم توجیه ضمانت اجرای جزائی

مهمترين دليل جود مسئوليت جزائي درقانون چک ،فلسظه جودي چک در قوانين چک
 1372قانون تجارت است بطوريكه چک قائم مقام اسكناس قرار گرفته در مبادالت مالي
درحكم جه نقد بوده نه سيله كس اعتبار .ماده  313قانون تجارت نيز مؤيد شمين معنا
ميباشد « :جه چک به محض ارائه بايد كار سازي شود» لي با تغييرات صورت گرفته ،ماده3
مكرر  1382مقرر ميدارد « :چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا ژس از تاريخ مذكور قابل
صول از بانک خواشد بود ».اين تغييرات نيزعدم شمول مقرّرات كيظري نسبت به چک مدت
دار ،سب گرديد ه چک از فلسظه جودي ،ا ليه خود كه ميبايست جايگزين اسكناس شود
فاصله بگيرد .در قانون صد ر چک ،براي جرم چک بالمحل جنبه عموميژيش بيني نگرديده به
عبارتي از جمله جرائم قابل گذشت ميباشد .شمچنان كه ماده12قانون صد ر چک  1382مقرّر
ميدارد« :شرگاه قبل از صد ر حكم قطعي شاكي گذشت نمايد  ...مرج رسيدگي قرار موقوفي
تعقي صادر خواشد كرد ...شرگاه ژس از صد ر حكم قطعي شاكي گذشت كند  ...محكوم عليه
فقط ملزم به ژرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرردر حكم خواشد بود»...
تغييرات صورت گرفته در فلسظه جودي چک توجيهكننده عدم نياز مسئوليت جزائي ميباشد،
آشكار كننده يكي ديگر از موارد تأثير مقرّرات بين المللي بر قانون صد ر چک ايران ميباشد.
 .2-3صدور چک از حساب مسدود و تخفیف مسئولیت جزائی

يكي ديگر از تأثيرات مقررات بين المللي بر حقوق چک ايران كمرنگ شدن مسئوليت جزايي
چک ،راج به صد ر چک با علم به انسداد حساب ميباشد« .درسابق مقرّرات يوه اي در
خصوص جرم صد رچک از حساب مسد د ،كه ماشيتاً از مصاديق بزه كالشبرداري است ،جود
نداشت مراج قضايي با استظاده از عموم اطالق ماده  238قانون مجازات سابق ناظر بر جرم
محاكمه اعمال كيظر قرار ميدادند.
كالشبرداري ،صادر كننده چک بالمحل را مورد تعقي
در حاليكه براي تحقق جرم كالشبرداري الزم است كه شر نوع رفتار يا عمليّات بر خال اق
مرتك  ،توأم با يک سلسله صحنه سازيشاي متقلبانه مادي محسوس خارجي باشد ،بنحوي
كه موج مغر ر شدن ديگري شود» ( ليدي ،1372،ص  .)49يكي از اجزاء ركن مادي تشكيل
دشنده جرم كالشبرداري بكار گيري سايل متقلبانه است در حاليكه صادركننده چک از حساب
مسد د يا بالمحل سايل يا سيله متقلبانه بكار نميبرد ،صرفاً چكي را صادر مينمايد كه داراي
محل نيست اين صد ر ميتواند بعد از تحصيل مال باشد علي رغم آنكه ،در كالشبرداري قبل
از تحصيل مال ،مانور متقلبانه بايستي صورت گيرد .قانونگذار با تصوي ا لين قانون چک كه
نسبت به قانون مجازات سابق خاص بود ،در خصوص چک بالمحل صد ر چک از حساب
مسد د ،از كلّيت عموميت مقرّرات كالشبرداري خارج شد .بطوريكه ماده 9قانون صد ر چک
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مصوب سال  1382مقرّر ميدارد« :شركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به
صادر كردن چک نمايد ،عمل ي در حكم صد ر چک بي محل خواشد بود به حداكثر مجازات
مندرج در ماده  7شمان قانون (يعني حبس تعزيري از  6ماه تا  2سال برحس مورد به
ژرداخت جزاي نقدي معادل يک چهارم جه چک يا يک چهارم كسر موجودي شنگام ارائه چک
به بانک) محكوم خواشد شد ».بعال ه مجازات تعيين شده قابل گذشت است زيرا با ژرداخت
مجازات موقو ميشود در حاليكه مقرّرات كالشبرداري
مبلغ چک يا گذشت شاكي ،تعقي
غير قابل گذشت ميباشد .فق ماده  25قانون مجازات اسالميجرم كالشبرداري از جمله جرايم
غير قابل تعليق مي باشد در حاليكه در ضعيت فعلي جرم صد ر چک بالمحل يا صد ر چک از
حساب مسد د از جمله جرايم قابل تعليق محسوب ميشود بنابراين مقرّرات جزايي چک به
عنوان قانون خاص بسيار مساعد تر به حال متهم است مسئوليت جزايي ناشي از چک كم
رنگ تر شده است بطوريكه از جرم غير قابل گذشت غير قابل تعليق كالشبرداري به جرم قابل
گذشت قابل تعليق ،تبديل شده كه اين مهم در راستاي سياست حبس زدايي قوه قضاييه
است ضر رت يكنواختي مقرّرات ايران با مقرّرات بينالمللي ميباشد.
 .2-4محال علیه در چک وتخفیف مسئولیت جزائی

يكي از تظا ت شاي بين اسناد برات ،سظته چک ،ژرداخت كننده اين اسناد ميباشد زيرا بر
خال سظته كه صادر كننده مسئول ژرداخت ميباشد ،در چک برات محال عليه ذكر گرديده
محال عليه ميتواند شخص ثالتي باشد ،چنانكه ماده  312قانون تجارت مصوب 1311در
تعريف چک مقرر ميدارد « :چک نوشته اي است كه به موج آن صادر كننده جوشي را كه
نزد محال عليه دارد كالً يابعضاً مسترد يا به ديگري اگذار مينمايد » در اين تعريف كلمه
محال عليه مبهم ميباشد ،آيا محال عليه ميتواند شر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي باشد؟ يا
ميبايست يک مؤسسه مالي اعتباري يا صند ق قرض الحسنه باشد؟ يا حتماّ ميبايست بانک باشد؟
زيرا اگر شخصي چک را بر عهده شخص ثالثي صادر نمايد يا مؤسسات مالي اعتباري يا قرض
الحسنه با جود صف مجرمانه ،چک بالمحل يا چک ژرداخت نشدني آيا قابل مجازات ميباشد؟
براي ژاسخ به اين سوالت بين حقوقدانان تجارت اختال حاصل گرديد بطوريكه عدهاي از
حقوقدانان با توجه به ماده  2قانون صد ر چک ،چک را سندي ميدانند كه عهده بانکشاي داير
به موج قانون صادر شده باشد .ژس برخال ماده  312قانون تجارت ،در قانون صد ر چک
فقط يک بانک ميتواند محال عليه باشد .لي ماده  2قانون اخير امتيازات صد ر چک بانكي
حكم الزماالجرا بودن آن را بيان ميدارد شمچنين ماده  8قانون سابقالذكر نيز مقرّرات
كيظري چک را فقط مشمول چکشاي بر عهده بانک ميداند .عدّهاي از حقوقدانان بر اين عقيده
شستند كه در درجه ا ل ،بانكها سسس ساير مؤسسات اعتباري صند قشاي قرضالحسنه
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مشمول تعريف قرار ميگيرند «محال عليه» مقيد در ماده  312به شمار مير ند (نک نظريه
مشورتي  ،7/1594مور .)1362/4/24
با نگاشي به مقرّرات بينالمللي چک عدم ذكر محال عليه قيد بانک چنان كه ماده سوم
كنوانسيون چک ژنو مقرّر ميدارد «چک عهده بانكداري صادر ميشود كه نزد ا جوشي متعلق
به صادر كننده موجود ميباشد» (ژر ين ،1381 ،ص .)98در اين ماده به صراحت از بانک
نامبرده شده كلمه محال عليه قيد نشده است .تد ينكنندگان اليحه قانون تجارت با توجه به
اختال عقايدي كه در اين باره مواد قانون تجارت قانون صد ر چک  1382جود داشت
تحت تأثير مقرّرات بينالمللي فوقالذكر در ماده  787اليحه مذبور چنين در نظر گرفتند:
ماده  787مقرّر ميدارد« :چک سندي است كه به موج آن صادركننده به بانک دستور بيقيد
شرط مي دشد تا تمام يا بخشي از جوشي را كه نزد بانک دارد به ي رد ي ا به د يگري
ژرداخت كند».
تد ين چنين مادهاي صر نظر از اينكه باعث يكسانسازي مقررات چک ايران در اين زمينه با
مقرّرات بينالمللي ميشود ميگردد .از نتايج اين يكسان سازي ،عدم جود آمدن تعارض قوانين يا
كمتر بو جود آمدن آن ميشود ،شمچنين باعث رشد توسعه اقتصادي ايران مان صد ر احكام
متعارض از محاكم دادگستري خواشد شد .ازآثار حقوقي آن اشخاصي كه اقدام به صد ر چک بر
عهده مؤسسات مالي اعتباري يا صند قشاي قرض الحسنه غير بانک مينمايند حتي با جود
صف اركان مجرمانه چک بال محل يا چک ژرداخت نشدني ديگر قابل تعقي كيظري نيستند.
 .2-5اثر بخشی مقرّرات آنسیترال بر مسئولیت جزایی چک الکترونیکی

ا لين قواعد بين المللي كه ميتواند مرتبط با تجارت الكتر نيكي تلقي شود را بايد در توصيهنامه
مور  11دسامبر  1981شوراي ار ژا جستجو كرد .از جمله ديگر مقرّرات بينالمللي ميتوان به
كنوانسيون جرايم سايبري  2221اشاره كرد .كنوانسيون ياد شده فقط كشورشاي ار ژايي را در
بر نميگيرد زيرا توسط اياالت متّحده آمريكا ژاژن امضاﺀ شده( .دبلظون ،1388،ص .)29
از جمله مقرّرات بسيار حائز اشميت بينالمللي در خصوص تجارت الكتر نيكي مقرّرات آنسيترال
ميباشد«.كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متّحد (آنسيترال) در  17دسامبر
 1996توسط مجم عموميسازمان ملل متّحد جهت بهبود توسعه ساختارشاي حقوقي
تجارت بينالملل تأسيس شد .مهمترين مأموريت آنسيترال ،يكسان سازي نوسازي حقوق
تجارت بينالملل از طريق ابزار شا قانونگذاري در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بينالملل
ميباشد .آنسيترال براساس قطعنامه شماره  2225مجم عموميسازمان ملل متّحد ،مأموريت
يافت تا نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
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الف) تشويق كشور شا به ژيوستن شر چه بيشتر به كنوانسيونشاي موجود ژذيرش قوانين
مقرّرات متّحد الشّكل
ب)كنوانسيون شاي بين المللي جديد ،قوانين نمونه ،مقرّرات متّحدالشّكل تشويق به ژذيرش
آنها تد ين اصطالحات تجاري مقرّرات ،عر شا ر يهشاي تجاري تشويق به ژذيرش آنها.
از مهمترين قوانين نمونه ،قانون نمونه دا ري آنسيترال است كه در سال  1985تو سط
آنسيترال تهيه در سال  2226مورد تجديد نظر قرار گرفت .شد از از اين قانون كمک به
كشورشا در جهت تصوي يک قانون مدرن در خصوص شيوه دا ري تجاري بينالمللي تحقق
حدت حقوقي در اين رابطه ميباشد .برخي كشورشا ،متن اين قانون نمونه را عيناً بد ن تغيير
به تصوي مراج قانونگذاري خود رسانده برخي ديگر با اصالحاتي اين قانون نمونه را تصوي
كردهاند .در سال  1376اين قانون با اصالحاتي تحت عنوان قانون دا ري تجاري بينالمللي
ايران به تصوي مجلس شوراي اسالميرسيد» (شير ي ،1378 ،ص .)4
«نظر به گسترش سري تجارت الكتر نيكي در جهان ،گريز ناژذير بودن استظاده از آن ،نقش
تجارت الكتر نيک در حظد ،تقويت توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان صرفه جويي
ناشي از اجراي تجارت الكتر نيكي در كشور ،د لت جمهوري اسالميايران عزم خود مبني بر
استظاده گسترش تجارت الكتر نيک در كشور را بر طبق اصول سياستشا اعالم نمود».
(نخجوان ،1382 ،ص  )32در شمين راستا ،قانون تجارت الكتر نيک نيز از آنسيترال اقتباس
شده است به تصوي مجلس شوراي اسالمي رسيده است .مهمترين دستا رد اين قانون نمونه،
توصيف قاعده حسن رفتار رايانه است كه قانونگذار ايران در قانون تجارت الكتر نيک مصوب
سال  1382به تب قانون آنسيترال قاعده حسن نيت را در نظر گرفت بطوريكه قبالً چنين امري
در نظام حقوقي ايران بي سابقه بوده است.
 .2-5-1صدور چک بالمحل الکترونیکی در ایران

با عنايت به مقرّرات قانون تجارت الكتر نيكي اليحه تجارت  1384ژذيرش اسناد تجاري
الكتر نيكي در نظام حقوقي ايران از سوي ديگر عدم تظا ت در آثار مابين اسناد تجاري سنّتي
اسناد تجاري الكتر نيكي ،با جرم انگاري نشدن صد ر چک الكتر نيكي بالمحل ،آيا مسئوليت
جزايي چک بالمحل قانون صد ر چک مصوب سال  1382شامل چک الكتر نيكي ميشود؟
«گرچه شد قانونگذاراين است كه حتياالمكان قانون ر شن صريح باشد گاشي ا قات قانون
مبهم است يا ممكن است به علت جود ژديده جديد كه ناشي از علم تكنيک ژيشرفت
بشري است قانون ناقص باشد( ».كالنتري ،1375 ،ص )218در نتيجه «شيچگاه نبايد از منطوق
جمالت كلمات قانوني تخطي نماييم .در نتيجه در مواردي كه قانون صريح ر شن نيست
بايد آن را به نظ متهم تظسير نمود از محكوم كردن ي خودداري شود .اين نظريه در ا ايل
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ژيدايش اصل قانوني بودن جرايم مجازات شا بوسيله دانشمنداني چون بكاريا ،منتسكيو
ديگران ابراز شد مورد ژذيرش قرار گرفت» (كالنتري ،1375 ،ص )222اين نظر مورد ژذيرش
حقوقدانان معاصر نيز قرار گرفته بطوريكه به نظر آنان « حكومت قانون برابر است با امنيت
افراد اين امنيت متصو ر نيست مگر با بقاء د ام اين حكومت .اصل قانوني بودن جرايم
مجازات شا يعني حركت قانون براي تضمين احترام به آزاديشاي فردي رعايت مصالح
اجتماعي» (نوربها ،1383 ،ص « )58اصل قانوني بودن جرايم مجازات شا حا ي اين نتيجه
منطقي است كه تظسير در قوانين جزايي بايد محد د يا مضيق باشد متون قانوني بايد به
شمان شكلي كه شستند بطور صحيح به اجرا در آيند نميتوان كلمات را به بازي گرفت
ما راي آنها براي رسيدن به مقصود ژيش رفت» (نوربها ،1383 ،ص« )172شمچنين يكي ديگر
ازآثار اصل برائت ،تظسير به نظ متهم است قاضي كيظري براي جلوگيري از تضيي حقوق
متهم ناگزير از تظسير مضيق است» (آشوري ،1385 ،ص .)22
فايده بسيار مهم اسناد الكتر نيكي به يوه صد ر ،ارائه انتقال از طريق اسطهشاي
الكتر نيكي ،جلوگيري از صد ر اسناد بالمحل ميباشد مثالً ميتوان ترتيبي اخذ كرد كه نتوان
چک بد ن مو جودي يا كسر موجودي صادر نمود يا امكان صد ر چک عدهدار در سيستم
ژذيرفته نشود.
« از داليلي كه حاكي از استقالل عهد نامه در تظسير است ،ناظر است به شد نهايي عهدنامه
آن رسيدن به قانون متّحدالشّكل براي قراردادشاي الكتر نيكي بين المللي است .براي نيل به
اين شد صر تصوي عهدنامه توسط كشور ،كافي نيست .بلكه تظسير مشابه از عهدنامه،
توسط كشورشاي مختلف به اندازه ژذيرش آن حائز اشميت است .اگر كشورشاي عضو به شنگام
اجراي عهدنامه ،در صورت ابهام يا ترديد ،به اصول معيارشاي قانوني خاصي متوسل شوند،
حصول به شد فوق الذكر در معرض تهديدي جدي ،قرار ميگيرد» (رضايي ،1387 ،ص
 .)122با توجه به اينكه قانون تجارت الكتر نيكي ايران از مقرّرات بينالملي آنسيترال اقتباس
شده در تظسير ميبايست اين مقرّرات را در نظر داشت ،نه تنها در مقرّرات بينالمللي
آنسيترال ،بلكه در شيچ يک از مقرّرات بينالمللي در خصوص اسناد تجاري ضمانت اجرايي
مسئوليت جزايي بر خوردار نيست منطقي ميباشد كه براي چک الكتر نيكي بالمحل
مسئوليت جزايي جود نداشته باشد.
نتیجه
شمانطور كه مالحظه شد چک سيله اي است جهاني براي ژرداخت ،در بين تجار باالخص در
بازرگاني بينالمللي نقش بسيار مهميرا از نظر سرعت در ژرداخت جلوگيري از سرقت ژول
ايظا كرده به شمين دليل كوشش ميشود كه در جوام شكل ماشيتي يكسان داشته در
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جهت يكسانسازي ،كنوانسيون ژنو راج به چک مقرّراتي را تصوي نمود كه حد د  122كشور
جهان به آن ملحق بقيه جوام نيز قوانين خود را با آن شماشنگ نمودهاند .ايران به اين
كنوانسيون ملحق نگرديده ،اما مختصر بودن قانون تجارت ايران قوانين مرتبط در خصوص
چک فرا اني موارد سكوت اجمال آن ،حقوقدانان را ناگزير از رجوع به آن نموده است .در
ضر رت يكسان سازي اين بخش از مقرّرات با مقرّرات بين المللي ،حذ مقرّرات جزايي چک
بيش از ژيش احساس ميشود .زيرا در ديگر اسناد تجاري (برات ،سظته ،قبض انبار )... ،در
حقوق ايران مقرّرات جزايي جود ندارد با مقررات بينالمللي شمگون گرديده چک نيز در
مقابل اسناد تجاري ديگر ،خصوصيتي ندارد كه نياز به مقرّرات جزائي داشته باشد به صر
بيشتر مورد استظاده قرار گرفتن اينكه محال عليه آن بانک مؤسسات مالي اعتباري است،
شرايط حق تمبر آن (شزينه صد ر اخواست غيره) عدم نياز به قبولي بر خال برات ،دليل
بر مجزا نمودن آن تعيين ضمانت اجراي كيظري نميباشد .قانونگذار در جهت كم رنگ كردن
مسئوليت كيظري ،از يک سو با تصوي ا لين قانون صد ر چک تظكيک بين بزه كالشبرداري
صد ر چک بالمحل از سوي ديگر با تصوي ماده  13قانون صد ر چک مصوب 1382
تصوي قانون تجارت الكتر نيكي مصوب  1382با اقتباس از مقرّرات بينالمللي آنسيترال
ژذيرش چک الكتر نيكي عدم جرمانگاري چک بالمحل الكتر نيكي ،رفته رفته در جهت حذ
مقرّرات كيظري گام بر ميدارد با توجه به فاصله گرفتن چک از فلسظه ا ليه خود سياست
حبس زدايي مجازاتهاي جايگزين قوه قضائيه مقتضيات اقتصادي ،كه صد ر بي ر يه چک
بالمحل در كشور شزينهشاي اقتصادي غير اقتصادي گزافي براي ژيگيري اين جرم به جامعه
تحميل مينمايد .لذا به نظر مي رسد حذ ضمانت اجراي كيظري نه تنها به اقتصاد كشور
لطمهاي نميزند ،بلكه گامي در جهت ر نق شرچه بيشتر آن باشد.
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