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Abstract 

The urgent need to updated provisions in Iranian commercial law 

necessitates resorting comparative law achievements as a scientific and realistic 

solution. Despite this point resort to mentioned solution requires many requirements 

in order to obtain acceptable conclusions in the field of accession of 

international commercial provisions in the Iranian law. Thus, we want to 

study these requirements and priorities in accordance with legal and economic 

structure of Iranian law. In the other hand, objective diversity of required 

provisions in the Iranian law necessitates recognition of these requirements and 

shortages in domestic law and their solutions. In current research, we try to 

exercise these requirements and solutions upon inferential analytical approach. 

Furthermore, we try to demonstrate and analyze this presumption that updating 

commercial provisions should be done continuously and in consistent with 

economic and political structure and new evolutions of international trade 

without mere imitation of abroad provisions. 
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 چکیده
نیاز مبرم نظام حقوق تجارت ایران به مقررات روزآمد، توسل به دستاوردهای حقوق تطبیقیی را  

کیار یادشید    سازد. بیا وویود اییت، توسیل بیه راه      گرا ضروری می عنوان راهکاری علمی و واقع به
المللی در  هایی است تا بتوان نتایج مطلوب را از پیوند مقررات تجاری بیت مستلزم رعایت بایسته

دست آورد. از سوی دیگر، تنوع موضوعی مقررات موردنیاز در حقوق ایران ایجاب  حقوق ایران به
لیی و  هیای موویود در حقیوق تجیارت دا      ها شناسیایی شید ، کاسیتی    تریت آن کند که مهم می

ها در قالب پیشنهادهای مقتضی بیان گردد. در پیژوه  حاضیر بیا تکییه بیر       راهکارهای رفع آن
رسانی ِمقررات  روز روش تحقیقیِ تحلیل محتوا، ضمت تبییت دو محور مطالعاتی استانداردهای به

های موضیوعیِ موردنییاز در اییت عرصیه، در پیی       تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی و اولویت
روزرسانی مقررات تجاری عالو  بر تطابق با سا تارهای  یل و اثبات ایت فرضیه هستیم که بهتحل

طیور مسیتمر و پوییا و همگیام بیا تحیونت نیویت تجیارت          اقتصادی و سیاسی کشورمان، باید به
 دور از تقلید محض از قوانیت  اروی صورت پذیرد. الملل و در عیت حال به بیت

 واژگان کلیدی
مقررات پیوندی، حقوق ایران، حقوق تطبیقی، روزآمدسازی مقررات، مقررات تجاری سازی  بومی
 المللی.   بیت
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 مقدمه
 New paradigm of)« پیارادایم ودیید توسیعه   »اصالح قوانیت و مقررات تجاری و اقتصادی در 

development) ی که بدون امعان نظیر  ا گونه شود؛ به  عنوان یکی از اصول ضروری محسوب می به 
. (Posner, 2007: 25)نمایید   متناسب با آن، تحقق توسعه در ابعاد گوناگون دور از دسترس میی 

روزرسانی قوانیت و  های اقتصادی و اوتماعی دنیای امروز نشان از آن دارد که به تووه به واقعیت
ویت گیری از دستاوردهای ن المللی و بهر  مقررات تجاری وز در سایۀ تعامل با فضای تجارت بیت

و « سییازی یکنوا ییت»پییذیر ناواهیید بییود؛ از ایییت رو، موضییوع    نحییو مطلییوبی امکییان  آن بییه
عنوان امیری موردنییاز از منظیر حقیوق      مقررات تجاری به (Harmonization)« سازی هماهنگ»

توانید   تووهی به ضرورت یادشد  می بنابرایت، بی (.Stephan, 2009: 99)شود  تطبیقی مطرح می
المللی یک کشور تلقی  اس نیاز به مقررات نویت در عرصۀ تجارت دا لی و بیتناشی از عدم احس

(. از سیوی  63: 1916ای از انزوای اقتصادی آن کشور اسیت )شییروی،    شود که درحقیقت نشانه
المللی و پیونید تطبیقیی    سازی مقررات تجاری بیت داری محض از ضرورت یکنوا ت دیگر، وانب

« سیازی  بیومی »، بدون تووه به استانداردها و اصیول مربیوب بیه    ها به حقوق دا لی کشورها آن
(Customization) سازی، نه بیه   کارساز ناواهد بود. بیشتریت عامل ماالفت با موضوع یکنوا ت

انتقال قوانیت از یک کشور به کشیور  »بار  دلیل غیرضروری دانستت آن، بلکه ناشی از پدیدۀ زیان
است. مقصود از ایت پدیید  در حقیوق تطبیقیی آن اسیت کیه       (Legal transplantation)« دیگر

کشوری بدون درنظر گرفتت شرایط اوتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصیادی  یود مبیادرت بیه     
اقتباس و پذیرش کلی قوانیت  اروی نمود ، باواهد در اسرع وقت  أل قانونی مووود را مرتفع 

ییل علمیی همنیون عیدم تاصی       گفتیه بیه دن   سازد. بدیهی است که پیونید تطبیقیی پیی    
دانان، قضات و مجریان قانون و غیرملموس بودن مفاهیم وارداتی برای ایشان و ییا دنییل    حقوق

غیرعلمی مانند عدم قابلیت مقررات در تأمیت منافع ملی، آماد  نبیودن سیا تارهای سیاسیی و    
ت بیه کشیور پذیرنید     های هنگف تنها مفید نبود ، بلکه مووب ورود زیان اقتصادی و فرهنگی، نه

 (.Snyder, 2003: 65)شود  می
گیری از مقررات نویت و روزآمد  عنوان کشوری درحال توسعه، نیاز به بهر  در حقوق ایران به

تر شد  است. افزای  تعیامالت   تجاری از چند دهۀ پیشیت آشکار و در اثر گذشت زمان بروسته
پی  اقتصاد کشور بیه تجیارت    از وابستگی بی  تجاری دولت ایران و اتباع آن با تجار فرامرزی و

گیذاران کشیورمان را بیر آن داشیته اسیت کیه بیا         گیذاری  یاروی، قیانون    المللی و سرمایه بیت
اندیشانه برای تأمیت و روزآمد کردن مقررات تجاری به  شستت از رویکردهای سنتی و وزم دست

ووود انجام اقدامات متعدد تقنینیی   المللی حقوق تجارت بپیوندند. با سازی بیت وریان یکنوا ت
و  (Electronic commerce)« تجیارت الکترونیکیی  »های تجارت نویت همنیون   در بر ی عرصه
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در دو دهیۀ گذشیته،    (International commercial arbitration)« المللیی  داوری تجیاری بییت  »
بیود ، تناسیب    هیای فراوانیی همیرا     گرفته از حیث کمیت و کیفییت بیا کاسیتی    اقدامات صورت

المللیی نیدارد. فراینید     پیذیری تحیونت تجیاری اییران از تحیونت بییت       چندانی با سرعت تأثیر
روزرسانی مقررات تجاری در ایران با دو معضل ودی روبرو اسیت؛ ناسیت آنکیه در بسییاری      به

روزرسانی قوانیت تجاری بدون تووه به استانداردهای حقوق تطبیقی همنون ضیرورت   موارد، به
زدایی از مفاهیم پیوندی  تووه به سا تارهای اقتصادی، سیاسی و اوتماعی کشور پذیرند ، ابهام

روزرسانی مقررات  و اوتناب از ترومۀ محض متون مروع صورت گرفته، از ایت رو، آثار مثبت به
را به حداقل ممکت کاه  داد  است. دوم آنکه با ووود مقررات پیشرفته و مفصل پیشنهادی از 

های متنوع همنیون   سازی مقررات تجاری در زمینه نهادهای تاصصی مرتبط با یکنوا ت سوی
های فراملی، قوانیت تجاری ایران با وویود   اصول قراردادهای تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی

نیاز وافر کشور همننان از مقررات نویت تهی است. بنابرایت در نوشتار حاضر برآنیم که در ابتیدا  
روزرسانی قوانیت تجاری در ایران را از منظیر حقیوق تطبیقیی تبیییت، و سیپس       رهای بهاستاندا

روزرسیانیِ   دانان و فعانن تجیاری پیرامیون بیه    های موضوعی مورد تأکید حقوق تریت اولویت مهم
ا تصییار معرفیی نمییاییم. درنهاییت نیییز نزم اسیت کییه     قیوانیت تجییاری در حقیوق ایییران را بیه   

ا در مقطع زمانی کنونی که نیحۀ قیانون تجیارت در فراینید تصیویب در     پیشنهادهای مقتضی ر
 .1گذاری قرار دارد، بیان نماییم مروع قانون

 

 روزرسانی قوانین تجاری در ایران از منظر حقوق تطبیقی   های به استاندارد
المللیی میا را بیه اییت نتیجیه       کنکاش در اسناد مووود در زمینۀ موضوعات گوناگون تجارت بیت

گران تجاری، بلکه پیشینهاد   تنها تنظیم روابط تجاری فراملی میان کن  سازد که نه رهنمون می
ها بود  است. ازآنجا که  کنندگان آن گذاری ملی به کشورها مورد نظر تدویت الگوهایی برای قانون

درستی بر عیدم تیوازن در سیطو توسیعۀ کشیورهای       کنندگان مقررات مورد اشار  به باور تدویت
گیذاری   عنیوان الگیوی قیانون    تلف استوار گردید ، هموار  در کنار پیشنهاد مقررات مدون بیه ما

                                                           
هیای ارزنید  در  صیوص     . در  صوص پیشینۀ تحقیق نزم است  اطرنشان سازیم که بیا وویود انجیام پیژوه     1

قی مقیررات تجیاری بیه    های پیوند تطبی المللی در کشورمان، بایسته سازی مقررات تجاری بیت موضوع یکنوا ت
اند. برای نمونه بر ی نویسندگان در قالب مباحث کلی حقیوق تطبیقیی بیدون     تفصیل مورد بررسی قرار نگرفته

انید؛ بیرای نمونیه، ر.ش. شییروی،      فرسیایی کیرد    محدود کردن موضوع به مقررات تجاری در  صیوص آن قلیم  
هیای   سازی مقررات تجیاری و روش  ولی یکنوا تبر ی دیگر با تمرکز بر نهادهای مت«. ج» 1916عبدالحسیت، 

و همننییت نیک:    151-199: 1912اند؛ برای نمونیه، ر.ش. واللیی و شیکوری،     ماتلف آن به موضوع نگریسته
 .1915و نصیری، مرتضی،  1915شیروی، عبدالحسیت، 
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سازی پیوند تطبیقی ایت مقررات با نهادهای حقوقی دا لی کشیورها و   ملی، بر ضرورت متناسب
سازی نهادها و اصطالحات حقوقی پیوندی در نظام حقوقی کشور پذیرند  تأکید شد  است  بومی 
(Uncitral, 2014: 22.) تنهیا   سازی مقررات پیوندی، نه بدیهی است که عدم رعایت لزوم متناسب

تووهی برای نظام حقوقی و اقتصادی کشور پذیرند  ندارد، بلکه مووبات سردرگمی و  فواید قابل
سیازد. دسیتاورد پیونید     عدم تجانس ایت مقررات با اصول حاکم بر حقوق دا لیی را فیراهم میی   

و  (Obsolete law) «قیوانیت متیروش  »ضعیتی عبارت است از افزای  کمّیی  مقررات در چنیت و
 (.DeCruz, 2005: 45) المللی اعتمادی به دستاوردهای مقررات نویت بیت بی

روزرسانی مقررات تجاری در حقوق ایران به دلیل ماهیت  اص نظیام حقیوقی و سیا تار     به
های  اصی همرا  است. تأکید بیر لیزوم    سیاسی و اقتصادی کشورمان با ابهامات و گا  پینیدگی

ابتنای قوانیت کشور ازومله قوانیت تجاری بیر میوازیت شیرعی در اصیل چهیارم قیانون اساسیی        
ومهوری اسالمی ایران و نیاز روزافزون کشور به مقررات تجاری نویت در حقوق ایران از یک سو 

دیگر، موویب پدییدار شیدن    و قرار داشتت کشور در مسیر توسعۀ اقتصادی و اوتماعی از سوی 
روزرسانی قیوانیت تجیاری در حقیوق اییران      های موردنیاز در فرایند به ضرورت بررسی استاندارد

المللی نویت در گرو رعاییت   شد  است. به دیگر سات، تلفیق موفق حقوق دا لی با مقررات بیت
 نماید. ها را از منظر حقوق تطبیقی ضروری می الزامات و اصولی است که بررسی آن

 

 . پیوند جزئی مقررات و اجتناب از انتقال محض قوانین به نظام حقوقی داخلی1
پیوند وزئی در حقوق تطبیقی به معنای  ودداری از ترومۀ محض قیوانیت  یاروی و پیذیرش    

انورا در نظام حقوقی پذیرند  اسیت. توضییو    عنوان قوانیت دا لی و نزم ها به چرای آن و چون بی
عنوان الگیویی   عنوان الگویی مطلق، بلکه به ند وزئی قوانیت، قانون مورد اقتباس نه بهآنکه در پیو

گذاران قرار گرفتیه اسیت و هرویا کیه مقتضیی باشید بیا توویه بیه هید             نسبی مد نظر قانون
گذاری و سا تار متفاوت اقتصیادی، اوتمیاعی و سیاسیی کشیور پذیرنید ، حسیب میورد،         قانون

گیرد  گذاران قرار می قررات مغایر با سا تار آن کشور مورد تووه قانونتعدیل، تغییر و یا حذ  م
هیا در زمیانی کوتیا      تا از ایت رهگذر کارایی قوانیت پیوندی افزای  یافتیه، از متیروش شیدن آن   

انتقال قوانیت از کشوری بیه کشیور   »عمل آید. در مقابل، پیوند کلی یا همان پدیدۀ  ولوگیری به
گذاری کشورهای اسیتعمارزد  قیرار    عنوان یادگاری از قانون ، به(Legal transplantation)« دیگر

اندیشیی و   دارد. توضیو آنکه کشورهای استعمارزد  در اقدامی ساد  و عاری از هرگونه مصیلحت 
مهارت حقوقی نسبت به ترومۀ محض قوانیت تجیاری کشیور اسیتعمارگر اقیدام نمیود ، قیانون       

کردنید. بیرای    تجارت یا عناویت مشابه وارد نظام حقوقی  یود میی  عنوان قانون  شد  را به ترومه
توان از قوانیت تجاری بسیاری از کشورهای عربی در منطقۀ  اورمیانه و شیمال افریقیا    نمونه می
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یاد کرد که به دلیل تسلط استعماری کشور فرانسه بر آنان، بر ی اقدام به انتقال قانون تجیارت  
به حقوق دا لی  ود نمود ، بر ی دیگر نیز بیدون توویه بیه    آن کشور از طریق ترومۀ محض 

ای از  عنیوان نمونیه   انید. بیه   سا تارهای اقتصادی و اوتماعی  ود از قانون یادشد  تأثیر پذیرفته
حید    از م تحت تأثیر بیی  1009توان به قانون تجارت مصر اشار  کرد که در سال  مورد ا یر می
شیور تصیویب شید. بیا وویود اییت، تحیونت تجیاری و         م فرانسیه در آن ک 1039قانون تجیارت  
شسیتت از رویکیرد    م با دسیت 1111گذاران آن کشور را بر آن داشت تا در سال  اقتصادی، قانون

هیا و اصیول    نامناسب پیشیت، قانون تجارت ودیدی را بر اساس نیازهای روز و با لحاظ واقعییت 
 (.20: 1916حاکم بر حقوق مصر تدویت نمایند )اسماعیلی و قاسمی، 

گا  در طیول   رویکرد یادشد  بر قانون تجارت ایران نیز حاکم است. با اینکه کشور ایران هیچ
تاریخ کهت  ود پدیدۀ استعمار را تجربه نکرد  و در فراینید پیونید مقیررات تجیاری بیه حقیوق       

های  های کشور دا لی  ود مسیر یکسانی را پیمود  است، قانون تجارت ایران نیز همنون نمونه
م فرانسیه بیود  و فاقید هرگونیه ابتکیاری از      1039عربی برگرفته از ترومۀ محض قانون تجارت 

م 2333م در  ود فرانسه تیا سیال   1039گذار است. والب آنکه قانون تجارت  سوی مروع قانون
م 1039بارها مورد تغییرات اساسی قرار گرفته و مقررات چندانی از قیانون اولییۀ مصیوب سیال     

(. پیوند کلی قانون یادشد  در قالب قانون تجیارت اییران   13: 1912ند  است )اسکینی، باقی نما
ش مووب گردید که با تووه بیه عیدم تطیابق بر یی از مقیررات آن بیا سیا تار        1911در سال 

هایی از آن از ابتدا به دلیل عدم استقبال وامعۀ ایرانی متیروش   اقتصادی و حقوقی ایران، قسمت
ای از حالت ناسیت   عنوان نمونه مرور زمان از قابلیت اورا  ارج گردد. به یز بهشد ، بر ی دیگر ن

های تجاری ماتلط سهامی و غیرسهامی در قیانون تجیارت اشیار      بینی شرکت توان به پی  می
فاید  گردیید   کرد که از همان ابتدا به دلیل نداشتت کارایی مناسب و عدم استقبال، متروش و بی

های  ش شرکت1911(. از ایت رو، در نیحۀ اصالحی قانون تجارت مصوب 392: 1919)پاسبان، 
تیوان بیه    ای از حالت دوم می عنوان نمونه  ورد. به چشم نمی ها به ماتلط حذ  شد ، اثری از آن

های اقتصادی موویود در   مقررات مربوب به چک اشار  کرد که با تووه به عدم تناسب با واقعیت
دار تبدیل شد  و بسییاری از مقیررات    دا ت نقدی به سند تجاری وعد حقوق ایران از وسیلۀ پر

 (.216: 1912است )بهرامی،   مربوب به آن در زمان کنونی کارایی  ود را ازدست داد 
هیای   ش را بیا وویود معاییب و کاسیتی    1911اگر بتوان اقتباس کلی قانون تجارت مصیوب  

و نبود مقررات کافی در منابع فقهیی دانسیت و   گفته، ناشی از نوپایی نظام حقوقی در ایران  پی 
در مقام توویه آن برآمد، در زمان کنونی که بی  از صد سال از تشکیل دادگستری و نهادهیای  
حقوقی در ایران گذشیته و تحیونت سیاسیی و اقتصیادی نیویت رد نمیود ، توسیل بیه چنییت          

قتصادی کشور واضو و مبیرهت  رویکردی غیرقابل توویه بود ، آثار مارب آن بر نظام حقوقی و ا
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های ناشی از ایت رویکرد مطلع  گذاران کشورمان از کاستی است. از ایت رو، بایسته است که قانون
رسد تحقیق   نظر می شد ، از گرای  به آن در فرایند تصویب مقررات تجاری  ودداری نمایند. به

یند تدویت قوانیت تجاری نظران حقوقی و اقتصادی در فرا ایت مهم وز از طریق مشارکت صاحب
 میسر ناواهد بود.

 

 های اقتصادی کشور پذیرنده . توجه به بستر2
تووه به تعامل حقوق و اقتصاد و ارزییابی اقتصیادی قواعید و مقیررات حقیوقی از دسیتاوردهای       

« دکتیریت اقتصیاد و حقیوق   »رود. نقطۀ عطف دیدگا  یادشد  را باید در  شمار می حقوق نویت به
(Law and Economic doctrine)  تحلیل اقتصیادی حقیوق  »یا »(Economicanalysis of law) 

تریت پیشرفت مکاتب حقوقی در قرن  عنوان مهم نظران به وستجو کرد که از منظر بر ی صاحب
گییری از   مقصود از تحلیل اقتصادی حقوق، بهر  (.Shavel, 2009: 43)بیستم معرفی شد  است 

 (.Kaplow, 2009: 2)هییای حقیوقی اسییت   ادی در فراینیید تحلیییلهییای اقتصیی ابزارهیا و انگییار  
شیود کیه تحلییل     گیری از رویکرد یادشد  در تحلیل قواعد و مقررات حقیوقی موویب میی    بهر 
هیای اوتمیاعی و اقتصیادی     شد  از تصنع و انتزاع حقوقی ص ر   یارج شید ، بیه واقعییت     انجام

رورت استفاد  از رویکیرد تحلییل اقتصیادی    (. اگر بتوان ض291: 1919تر گردد )شهابی،  نزدیک
عنوان حقیقتی غیرقابل انکار محسوب نمود، ایت ضیرورت   های حقوقی نویت را به حقوق در نظام

در  صوص قواعد حقوق تجاری و اقتصادی از وضوح و منطیق بیشیتری بر یوردار اسیت، زییرا      
م اقتصاد بنیا شید ، تحلییل    گمان بر قواعد و دستاوردهای عل شالودۀ تمامی مقررات اقتصادی بی

کیم   های اقتصادی میسر نبود  یا دست گیری از گزار  گونه مقررات بدون بهر  وامع و بایستۀ ایت
هیای   شید  در نهیاد   بینانه  واهد بود. از ایت رو، بر اساس عیر  و روییۀ تثبییت    ناق  و غیرواقع

المللیی،   هیای بییت   انسییون سازی مقررات تجاری، تهیه و تیدویت کنو  المللی متولی یکنوا ت بیت
دانیان   دانیان و اقتصیاد   های علمی متشیکل از حقیوق   قوانیت نمونه و اصول راهنما از سوی کمیته

هیای   شید ، اصیول و گیزار     های حقیوقی مقیررات تیدویت    صورت گرفته، عالو  بر تووه به ونبه
 (.Kelly, 2008: 605)گیرد  اقتصادی نیز در ایت  صوص مد نظر قرار می

و مقررات تجاری در حقوق ایران نیز از قاعدۀ یادشد  بیر کنیار نبیود ، لیزوم تحلییل       قوانیت
نماید. نکتیۀ شیایان    ها در مراحل پی  و پس از تدویت و تصویب قانون ضروری می اقتصادی آن

تنها در مرحلۀ پس از تصویب قانون،  ذکر آن است که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق تجارت، نه
یز مورد نظر است. توضیو آنکیه بیه دلییل وابسیتگی مقیررات پیشینهادی بیه        بلکه پی  از آن ن

های حاکم بر سا تار اقتصادی کشورها، نزم اسیت کیه در فراینید     های اقتصادی و واقعیت گزار 
گیری از دانی    شستت از دیدگا  حقوقیِ صر  و با بهر  بررسی و ارزیابی مقررات تجاری با دست
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ضوع نگریسته شود و آثیار و عواقیب اقتصیادی مقیررات پیشینهادی      اندیشمندان اقتصادی به مو
مورد تووه قرار گیرد. الزام یادشد  منحصر به قوانیت دا لی نبود ، در  صوص مقررات تجیاری  

توان  تحقیق می نیز صادق است. به (Modellaws)« قوانیت نمونه»عنوان  المللیِ پیشنهادی به بیت
توانید   تر بود ، غفلت از آن میی  رنگ شد  پر نیت  ارویِ پیشنهادگفت که ضرورت ایت الزام در قوا

آثار نامطلوبی را در نظیام اقتصیادی کشیوِر پذیرنید  برویای گیذارد. بیا وویود قابلییت بیشیتر           
تیوان   سازی مقررات تجاری در حقوق تطبیقی نسبت به سیایر مقیررات حقیوقی، نمیی     یکنوا ت

های تجاری همنون تأسییس، ادار  و   اوع به فعالیتمنکر ایت واقعیت شد که قوانیت و مقررات ر
های تجاری، اسناد تجیاری، ورشکسیتگی، صیادرات و واردات، مالییات، گمیرش و       انحالل شرکت

طیور مسیتقیم تحیت تیأثیر وضیعیت       رونید کیه بیه    شمار می حقوق قراردادها ازومله قوانینی به
گیرنید   ذیرنید  شیکل میی   اقتصادی یک کشور بود ، بر حسب ماهییت نظیام اقتصیادی کشیور پ    

(. برای نمونه، هرگا  اقتصاد ملی کشور پذیرند  مبتنی بیر اصیول اقتصیادی    39)شیروی، همان: 
سازی مدا لۀ دولت در اقتصاد باشید، وضیع مقیررات  محدودکننیدۀ تجیارت در       لیبرال و حداقل

منجر شیود. در  ای برای دولت و فعانن تجاری  تواند به بروز مشکالت عدید  قوانیت آن کشور می
مقابل، هرگا  نظام اقتصادی کشورِ پذیرند  مبتنی بر اصول اقتصاد سوسیال باشد، ووود مقررات 
مبتنی بر آزادی اقتصادی و اصل آزادی اراد  در مقررات تجاری درعمل مووب متیروش مانیدن   

میدۀ  کیه پیی  از اییت عنیوان شید، ع      شود. با ووود ایت، چنان قانون و کاه  آثار مثبت آن می
قوانیت تجاری در ایران دارای سا تار اقتصادی سوسیال با الهیام از حقیوق فرانسیه بیا سیا تار      
اقتصادی لیبرال است که تفاوت مبنیایی در سیا تار اقتصیادی و سیاسیی دو کشیور مبیرهت و       
آشکار است. بنابرایت وای شگفتی نیست که بسیاری از مقررات مووود در قانون تجیارت اییران   

 ان از رونق افتاد ، به ورگۀ قوانیت متروش بپیوندند.در طول زم
گفته، قوانیت تجاری نیویت در   آننه وای تعجب دارد آن است که با ووود تجربۀ منفی پی 

ایران نیز همننان در بسیاری موارد عاری از تحلیل اقتصادی بود ، گا  بدون توویه بیه سیا تار    
انید.   المللی تدویت شید   ومۀ محض اسناد بیتهای اقتصادی کشور از طریق تر حقوقی و واقعیت

ش 1902توان به قانون تجارت الکترونیکیی مصیوب    ها نمونۀ مووود، می ای از د  عنوان نمونه به
المللیی و   اشار  کرد. قانون یادشد  با ووود ضرورت تدویت، با اتکای ص ر  به ترومۀ اسیناد بییت  

 UNCITRAL model law)م 1116مصوب « لقانون نمونۀ تجارت الکترونیکی آنسیترا»ازومله 

on electronic commerce) حقوقی و اقتصادی کشور عرضه شد  است  ۀتدویت یافته و به وامع
تر آنکه بر ی مقررات منیدرج در اییت قیانون برگرفتیه از مقیررات       (. والب92: 1915)شیروی، 

کمتیریت قرابیت بیا     اتحادیۀ اروپایی است که بررسیی نظیام اقتصیادی و حقیوقی آن بیه وویود      
 Withdrawal)« حیق انصیرا   »توان به مقررات ناظر به  شود. برای مثال می کشورمان منتج می
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right)  در هیر  »دارد:  قانون تجارت الکترونیکی اشار  کرد. میادۀ یادشید  مقیرر میی     99در مادۀ
انصیرا ( از   کنند  باید حداقل هفت روز کاری وقت برای انصرا  )حق معامله از را  دور، مصر 

کنند ،  قبول  ود، بدون تحمل وریمه و یا ارائۀ دلیل داشته باشد. تنها هزینۀ تحمیلی بر مصر 
ای در حقیوق اییران    ایت حق که فاقد هرگونیه پیشیینه  «. هزینۀ بازپس فرستادن کان  واهد بود

والیب آنکیه   بود ، با اتکای صر  به ترومۀ متون  اروی به نظام حقوقی ایران را  یافته اسیت.  
شیمار   همان قانون، غیرقابل اسقاب شمرد  شد ، از قواعد امری به 36مووب مادۀ  حق یادشد  به

سازد که مقررات مربوطه  آید. کنکاش دقیق پیشینۀ ایت حق، ما را به ایت نتیجه رهنمون می می
کننییدگان در  پارلمییان اروپییایی در  صییوص حمایییت از مصییر  9/19دسییتورالعمل شییمارۀ »از 
گونه تغیییری وارد قیانون تجیارت الکترونیکیی      اقتباس شد  و بدون هیچ« راردادهای از را  دورق

های متفاوت ابرازی در  صوص ماهیت حق انصرا  در حقوق  ایران گردید  است. فارغ از دیدگا 
و درنهاییت  « نظریۀ ابطیال »و بر ی دیگر را معتقد به « نظریۀ فسخ»ایران که بر ی را مایل به 

(، باید بر ایت واقعیت اذعیان داشیت کیه    165: 1911نمود  )السان،« یۀ نهاد حقوقی  اصنظر»
گیذار از واضیحات بیود  اسیت. توضییو آنکیه        فقدان تحلیل اقتصادی پیرامون آن از سوی قانون

« قراردادهیای از را  دور »کننیدگان کیه حیق انصیرا  در      قوانیت مربوب بیه حماییت از مصیر    
(Distantcontracts) شیود   ز از مصیادیق آن محسیوب میی   نی(Siegfried, 2009: 343) طیور   ، بیه

توان آثار  مستقیم ناشی از موقعیت اقتصادی کشور پذیرندۀ مقررات بود ، بدون تووه به آن نمی
مثبتی را از تدویت و اورای قانون حمایتی انتظار داشت. بررسی ماهیت و شرایط حیق انصیرا    

دهد که با تووه به عدم لزوم وویود دلییل وهیت بیرهم زدن      می در قراردادهای از را  دور نشان
گونیه اطمینیانی از فیروش محصیول      تواند هیچ شد  از سوی  ریدار، فروشند  نمی معاملۀ منعقد

دست آمد  از فروش محصول کیه در مقییاس کیالن بیه       ود داشته باشد و در  صوص مبلغ به
د. ایت درحالی اسیت کیه اقتصیاد امیروز اییران      ریزی اقتصادی نمای رسد، برنامه میزان گزافی می

وضیوح   گذاری بود ، ووود قوانینی از ایت دست به پی  نیازمند حمایت از تولید و سرمایه از بی 
داران ووود حق انصرا ، از  با ضرورت یادشد  در تضاد است. والب آن است که در دیدگا  طر 

شیود کیه بیدون مشیاهدۀ      نندگانی ییاد میی  ک عنوان راهکاری وهت حمایت از مصر  ایت ابزار به
محصول و با اتکای صر  به توصیفات فروشند ، به  رید محصول از طریق الکترونیکی مبیادرت  

توان عنوان کرد که ووود  یاراتی همنون تالف از  (. در پاسخ می163اند )السان، همان:  نمود 
حق انصرا  کیه بنابیه صیراحت    کنند  را از توسل به  وصف و  یار رؤیت در حقوق ایران مصر 

تواند زیان تحمیلی   وبی می نیاز سا ته، به گونه دلیلی اعمال گردد، بی تواند بدون هیچ قانون می
بر وی را وبران نماید. از سوی دیگر، بر ال  حیق انصیرا ، تمیامی  ییارات در حقیوق اییران       

ز طیرفیت معاملیه وضیع    شرب یکیی ا  و قید دارای علت و حکمت عقلی بود ، بر اساس  واست بی
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رسد با ووود  یارات قانونی و قراردادی متعدد  نظر می (. بنابرایت به292: 1913اند )بیات،  نشد 
هم بدون تووییه منطقیی و عقالنیی در     هم زدن معامالت از را  دور آن در نظام حقوقی ایران، بر

تواند  قراردادها، چندان نمیگونه  شرایط اقتصادی کنونی کشور و نیز افزای  روزافزون تعداد ایت
به سود اقتصاد ملی باشد، از ایت رو، مووب بروز آثار نامناسبی همنون کاه  ضریب امنیت در 

شود. نکتۀ شایان ذکر آن اسیت کیه در توضییحات و     معامالت و تضعیف اصل لزوم قراردادی می
هرچه تمام بر لیزوم   اصول راهنمای پیوست قانون نمونۀ تجارت الکترونیکی آنسیترال با صراحت

گیذاری ملیی    رعایت اصول و سا تارهای اقتصادی و حقوقی کشورهای پذیرند  در فرایند قیانون 
شید  افیزای  یافتیه،     تأکید شد  است تا از ایت طریق، ضریب کارایی و تأثیرگذاری قانون تدویت

تفیع گیردد   المللی با حقیوق دا لیی کشیورها تیا حید امکیان مر       معایب پیوند مقررات نمونۀ بیت
(UNCITRAL,1999: 65.) هیای   گذار کشورمان بدون تووه به دسیتورالعمل  با ووود ایت، قانون

گذاری در ایت زمینه نمود  که آثیار   مووود با اتکای صر  به ترومۀ قوانیت نمونه اقدام به قانون
 سوء  آن به شرحی که گذشت، واضو و مبرهت است.

 

 د. استفاده از مقررات پیوندی روزآم3
نظران، یکی از مشکالت و موانیع اثرگیذاری مطلیوب حقیوق تطبیقیی از دیربیاز        از منظر صاحب

تاکنون، عدم دسترسیی بیه قیوانیت و مقیررات روزآمید و ودیید در کشیورهای ماتلیف اسیت،          
داد  در قوانیت  اروی به دشواری قابل تحقیق اسیت. از اییت     سان که اطالع از تحونت رد بدیت

آید که قانون منشأ اقتباس در کشور مبدأ دچار تحونت و اصیالحات فیراوان    رو، بسیار پی  می
داد  بیه   گردید ، قانون برگرفته از آن در کشور پذیرند  همننیان بیدون توویه بیه تحیونت رد     

تواند  پرواضو است که ایراد یادشد  می (.Graziadei, 2009: 545)حیات حقوقی  ود ادامه دهد 
شد  در کشور پذیرند  تأثیر منفی گذارد ، کیارایی آن را در مواوهیه بیا     بر کیفیت قانون اقتباس

شدت کاه  دهد. کاستی یادشد  در  صوص قوانیت تجاری با شدت بیشیتری   تحونت نویت به
های حقوقی  مراتب بیشتر از سایر زمینه گردد، زیرا سرعت تحونت در حقوق تجارت به هویدا می

(. با ووود اییت،  0: 1910وح بیشتری قابل لمس است )اسکینی، بود ، عنصر پویایی در آن با وض
آسای تکنولوژی تا حدودی توانسته است از مشیکل یادشید  بکاهید. توضییو آنکیه       تحونت برق

دسترسی به منابع الکترونیکی و اینترنتی تا حدود زیادی مووبات دسترسی به آ ریت تحیونت  
گیذاران را در   آورد  و مسییر پژوهشیگران و قیانون   و اصالحات قانونی در سراسر وهان را فیراهم  

راستای آشنایی با مقررات روزآمد و نویت هموار سا ته است. بنابرایت در وضیعیت کنیونی عیذر    
نمایید   المللی تجاری سایر کشورها چنیدان پیذیرفتنی نمیی    عدم دسترسی به قوانیت روزآمد بیت

(.(Gringras, 2008: 32 در فراینیید پیونیید و اقتبییاس مقییررات ایییت رو، شایسییته اسییت کییه  از
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گیری از آ یریت قیوانیت و مقیررات موویود      های حقوقی پیشرو با بهر  المللی یا دا لی نظام بیت
نسبت به اصالح قوانیت و مقررات اقدام نمیود. امیروز  بیا وسیتجوی سیاد  در فضیای مجیازی        

المللیی و نییز مراویع     بیت سازی مقررات توان به تارنمای نهادهای متولی یکنوا ت سهولت می به
گذاری کشورها دسترسی یافت و با اطمینان کافی از صحت اطالعیات درییافتی در فراینید     قانون

اقتباس تطبیقی و انتقال علمی و کاربردی قوانیت به نظام حقوقی دا لی اقیدام نمیود. بنیابرایت،    
و اصیالحات بنییادیت    استناد به قوانینی همنون قانون تجارت کنونی ایران بیا وویود تغیییرات   

تنها در رفع نیازهای تجاری کشور راهگشا نبود ، بلکه به  آمد  در قانون تجارت فرانسه، نه عمل به
 سردرگمی بیشتر فعانن تجاری و مااطبان قانون انجامید  است.

 

 سازی اصول و اصطالحات پیوندی . شفاف4
ر  موویب انتقیال مفیاهیم و    عنوان تاصصی علمی همیوا  حقوق تطبیقی در طول حیات  ود به

های حقوقی گردید  است. رونید انتقیال    های حقوقی پیشرو به سایر نظام اصول متعددی از نظام
مفاهیم و اصطالحات با تمامی دستاوردهای مثبت  یود در مسییر توسیعۀ حقیوقی کشیورهای      

ز اییت واقعییت   پذیرند ، هموار  با ابهامات و تردیدهایی مواوه بود  است. ایت تردییدها بیشیتر ا  
شود که در بر ی موارد، انتقال مفاهیم تنها از طریق ترومۀ محض متون مروع و بدون  ناشی می

گیرد. ازآنجا که پیذیرش ییک مفهیوم ییا      تووه به سا تار حقوق دا لی کشور پذیرند  انجام می
ردی حاکم های نظری و کارب اصطالح حقوقی در قوانیت، واود آثار حقوقی فراوانی بود ، بر ونبه

گذرد، بایسته است که در فرایند انتقال آن به حقوق دا لی با وسیواس و   بر آن موضوع تأثیر می
گفته در  صوص مفاهیم و اصطالحاتی که فاقید هرگونیه    دقت فراوانی عمل شود. ضرورت پی 

دار ای در نظام حقوقی کشور پذیرند  و منابع استنباطی آن بود ، از اهمیت بیشتری بر ور سابقه
است. توضیو آنکه در هر نظام حقوقی اصول و مفاهیم دارای مجاری و  استگا  ماصوصی بود ، 

نمایید؛ از اییت رو،    مقررات بسیاری در مورد آثار ناشی از هریک از آنها شکل گرفته، حکومت می
هیای موویود در آن صیورت     ها به نظام حقوقی پذیرند  بدون تووه بیه واقعییت   هرگا  انتقال آن

شیود، بلکیه بیر دامنیۀ      تنها دستاوردهای مثبتی از ایت انتقال عاید کشور پذیرند  نمیی  یرد، نهپذ
 (.Zweigert, 2008: 23)گردد  های مووود در حقوق دا لی افزود  می کاستی
در  (Principle of good faith)« نییت  اصیل حسیت  »تیوان از   بحث می ای قابل عنوان نمونه به

 صوص اصل یادشد  باید به ایت حقیقت اذعیان نمیود کیه در حقیوق     حقوق ایران یاد کرد. در 
حقوقی و یکی از  -ای ا القی عنوان قاعد  نیت از قلمرو الزامی ا القی فراتر رفته و به نویت حست

رغیم   (. علیی 53: 1913رود )بیاریکلو و  زاییی،    شمار میی  های ودی در روابط بازرگانی به مؤلفه
در تنظیم روابط تجاری، بیان تعریفی مشا  از آن همیوار  بیا   نیت  اهمیت بنیادیت اصل حست
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هایی همرا  بود  است. ایت دشواری هموار  برآمید  از عوامیل متعیددی همنیون کلیی       دشواری
ویژ  در قلمرو حقوق تجارت  های ماتلف حقوقی به بودن اصطالح و کاربرد متفاوت آن در زمینه

در اییت  صیوص بیا تکییه بیر مفیاهیم کلیی بیود ، در         شد   است. از ایت رو، بیشتر تعاریف بیان
شود. برای نمونه  نیت دشوار می ها با مصادیق ماتلف کاربرد اصل حست بسیاری موارد تطبیق آن
نیت عبارت اسیت از حیالتی ذهنیی     حست»نیت چنیت بیان شد  است:  در تعریفی کلی از حست

لتیزام در برابیر دیگیری، رعاییت     مبتنی بر صداقت در عقیید  ییا هید ، پایبنیدی بیه تعهید و ا      
استانداردهای تجاری متعار ، رفتار منصفانه در تجارت یا یک کسب و پیشۀ معیت و ییا فقیدان   

تووه به تعرییف   (.Garner, 2011: 713)« قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز بر ال  وودان
ن دارد. بنیابرایت  گفته نشان از گستردگی قلمرو موضوعی و کلیت بر یی مفیاهیم معیر  آ    پی 

تواند امری بدیهی ولو  نماید. با وویود   ا تال  در تفسیر و اعمال ایت اصل در روابط تجاری می
که بیدون انجیام آن،    های فراوان امری بایسته است، چنان زدایی از آن با ووود دشواری ایت، ابهام

اری ایفای نق  نماید، بلکه عنوان اصلی بنیادیت در روابط تج تواند به تنها نمی نیت نه اصل حست
شود کیه اییت امیر بیه      دانان و فعانن عرصۀ تجارت می منشأ ا تال  و تشتت آرا در میان حقوق

سازد. نگارند  را عقید  بر آن است که  ناپذیر وارد می ای گا  وبران قطعیت و سالمت روابط لطمه
و شرایط یکسان  ودداری نمود و  گیری اصل مورد اشار  در روابط تجاری با مفهوم کار باید از به

های رابطیه و اهیدا     مفهوم و قلمرو اعمال آن را در هر با  از روابط تجاری با تووه به ویژگی
نییت در روابیط مییان     توان به تفاوت مفهوم حسیت  اساسی ایجاد آن تعییت نمود. برای نمونه می

یکی کانها و  دمات اشیار   های یک سند تجاری و رابطۀ مبتنی بر  رید و فروش الکترون طر 
نیت عبارت است از تحصییل سیند از سیوی     نمود. درحالی که در  صوص رابطۀ نوع اول، حست

شید    دارند  با اعتماد به ظاهر، و وهل به ووود ایرادات و ادعاهای احتمالی نسبت به سند أ یذ 
ه مقررات ناظر بیر  نیت در بسیاری موارد ازومل (. در روابط نوع دوم حست133: 1919)کاویانی، 

اسیت )السیان،    (Abuse of right)« سوءاسیتفاد  از حیق  »کنندگان به معنای منع  حقوق مصر 
المللیی همنیون اصیول     ، بر یی اسیناد بییت   «استفاد  از حق سوء»(. در بیان مفهوم 195همان: 

ا  داننید کیه شی    نیتیی میی   المللی آن را عبارت از رفتار همرا  بیا سیوء   قراردادهای تجاری بیت
منظور ایراد  سارت به طر  مقابل اعمال نمود  یا حق  صاحب حق باواهد حق  ود را صرفاً به

 :Unidroit, 2016)کار گیرد که اعطای حق برای آن منظور نبیود  اسیت     ود را به منظوری به

عنیوان یکیی از    کننید  بیه   نیت با ضرورت حمایت از حقوق مصر  ایت مفهوم از اصل حست (.19
های اصلی مقررات ناظر بر تجارت الکترونیکیی منطبیق بیود ، بیه نحیو مطلیوبی        زمینهاهدا  و 

 کنند  در روابط تجاری الکترونیکی را تعییت نماید. تواند قلمرو اعمال حقوق مصر  می
سازی اصیول و اصیطالحات حقیوق تجیارت بیا       رسد بتوان در مسیر شفا  نظر می بنابرایت به
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ها را در پرتو اهدا  و مقررات ناظر بر همان حوزۀ  نمود و مفهوم آنگرایانه اقدام  رویکردی نسبی
معیت تعییت کرد. نکتۀ شایان ذکر در ایت بار  آنست که حتی استفاد  از یک اصطالح در لفظی 

زدایی از مفهوم آن نکرد ، بلکیه   تنها کمکی به ابهام های حقوق تجارت، نه مشابه در تمامی حوز 
د افزود  است. از ایت رو، با تووه به ماهیت و اهدا   مقیررات موویود   بر میزان سردرگمی مووو

در هر زمینۀ تجاری نزم است بدون اعمال تعصب و اصرار بر استعمال الفاظ مشهور بیه تعیییت   
کنوانسییون آنسییترال در  صیوص    »توان به رویکیرد   مفاهیم اصالحات پردا ت. برای نمونه می

م اشار  کرد که با تووه به اهدا  حمایتی مقررات آن از 1100مصوب « المللی برات و سفته بیت
دارنیدۀ  »نییت، از اصیطالح    نیت و دارندۀ باحست وای اشار  به اصل حست دارندۀ قانونی اسناد به

. رویکیرد زیرکانیۀ   (Uncitral, 1988: 17)استفاد  کرد  است  (Protected holder)« شد  حمایت
گیری از اصیطالح   وای بهر  بار  واضو و مبرهت است، زیرا به کنندگان کنوانسیون در ایت تدویت

نیت، با تووه به اهدا  مقررات ناظر بر اسناد تجاری از بییان گوییاتری اسیتفاد      پرچال  حست
 شد  که عالو  بر ابهامات کمتر در مفهوم، از صراحت بیشتری در انتقال معنا بر وردار است.

تواند راهگشا باشد. برای نمونه، بیا اینکیه    وق ایران نیز میگیری از راهکار یادشد  در حق بهر 
( و عمیدتاً از  2: 1916ای مبنیایی نبیود  )بابیایی،     نیت در حقوق اییران دارای سیابقه   اصل حست

طریق ترومۀ متون قوانیت  اروی همنون قانون تجارت، قیانون تجیارت الکترونیکیی و قیانون     
زدایی از مفهوم در حقوق تجیارت اییران    آن بدون ابهامکارگیری  بیمه وارد نظام حقوقی شد ، به

قانون تجیارت الکترونیکیی در  صیوص معیارهیا و ابزارهیای       9وفور قابل مشاهد  است. مادۀ  به
المللیی،   در تفسیر ایت قانون همیشه بایید بیه  صوصییت بییت    »دارد:  تفسیر ایت قانون مقرر می

«. نییت توویه کیرد    ن و رعاییت لیزوم حسیت   ضرورت توسعۀ هماهنگی بیت کشورها در کاربرد آ
المللیی میرتبط بیا تجیارت      واقعیت آن است که الزام یادشد  تنها از طرییق ترومیۀ اسیناد بییت    

سیازی نزم اسیت. عیدم     الکترونیکی وارد نظام حقوقی ایران گردید  و عیاری از هرگونیه شیفا    
کنید، بلکیه بیا     ی نویت نمیهای موضوع تنها کمکی به توسعۀ حقوقی در زمینه رعایت ایت مهم نه

فراهم آوردن ابهامات فراوان در مفهوم اصل، مزایای مقررات نیویت را کیاه  داد  و سیردرگمی    
شود که آثار نیاگوار آن بیر وامعیۀ حقیوقی و اقتصیادی       مااطبان و مجریان قانون را مووب می

سازی مفیاهیم   نسبی رسد نظر می کشور واضو و آشکار است. برای گریز از ایت پیامد نامطلوب، به
 .1تواند کارساز باشد اصول و اصطالحات به شرحی که گذشت می

                                                           
عنیوان   اسیت. بیه   گیذاران کلیی کشیور نییز مغفیول نمانید        حدی است که از نظر سیاست . اهمیت الزام یادشد  به1

گیذاری ابالغیی از سیوی مقیام      های کلیی نظیام قیانون    سیاست»توان به  ای از آ ریت تحونت مووود می نمونه
اشار  کیرد. بیر اییت اسیاس، در بنید نهیم سیند یادشید  بیر لیزوم رعاییت اصیول             1910مهر  6مورد « رهبری
های قانونی با بر ی اهدا  کلیی تأکیید    طرح نویسی و تعییت سازوکار برای انطباق لوایو و گذاری و قانون قانون
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 روزرسانی قوانین تجاری در ایران های موضوعی به اولویت
روزرسانی مقررات تجیاری اییران از منظیر اصیول و      در با  پیشیت به تحلیل استانداردهای به

هیای حقیوقی بیگانیه بیه نظیام       و نهیاد  قواعد حقوق تطبیقی پردا تیم و الزامات انتقال مقررات
هیا و   تیریت اولوییت   حقوق تجارت ایران را تحلیل کردیم. در با  حاضر شایسته است که مهیم 

هییای موضییوعی بییه مقییررات نییویت در حقییوق تجییارت ایییران را مییورد ارزیییابی قییرار داد ،  نیییاز
ای  موضیوعی، اشیار   هیای   های مقتضی را بیان نماییم. پی  از ورود به مبحیث اولوییت   پیشنهاد

های موویود پیرامیون ضیرورت بیازنگری در قیانون تجیارت کنیونی و مییزان          ماتصر به دیدگا 
نظیران در اییت  صیوص     های صیاحب  رسد. مطالعۀ دیدگا  نظر می تغییرات مورد انتظار، مفید به

حاکی از آن است که بر ی از آنان به اعمال تغییرات وزئیی در قیانون فعلیی و حفیخ سیا تار      
بر ی دیگر به ضرورت اعمال تغییرات بنییادیت و سیا تاری در آن اعتقیاد     اصلی آن معتقدند و

هیای موویود در حقیوق     دارند. واقعیت آن است که بنابه دنیل متعدد، دییدگا  دوم بیا واقعییت   
رسد. ناست آنکه گذشت نزدیک به نود سال از تصویب قیانون   نظر می تجارت ایران سازگارتر به

سعۀ تجارت و بروز موضوعات متعیدد نیویت و پینیید  در تجیارت     تجارت ایران از یک سو، و تو
الملل از سوی دیگر، مووب ایجاد شکا  عمیقیی مییان مقیررات تجیاری اییران و مقیررات        بیت
المللی و قوانیت نمونه از وهت کمی و کیفی شد  است. از ایت رو، صر   اصالحات وزئی در  بیت

گذاری پیرامیون موضیوعات فراوانیی     وم آنکه قانونقانون تجارت کنونی وافی به مقصود نیست. د
هیای   ها و شیرکت  همنون قواعد عمومی قراردادهای تجاری، اسناد تجاری الکترونیکی، هلدینگ

چندملیتی، قراردادهای تأمیت مالی تجاری همنون لیزینگ اعتباری، تسیهیالت میالی گروهیی    
هیای فراملیی و غییر ،     شکسیتگی اعم از سندیکایی و مشیارکتی، فاکتورینیگ و فورفیتینیگ، ور   

مستلزم دگرگونی اساسی در قانون تجارت کنونی بود ، ایجاد سا تار و بستر قانونی ودییدی را  
 توان ایت اقدامات را با عنوان تغییرات وزئی توصیف نمود. یقیت دیگر نمی طلبد که به می

در اییران، اهیمّ   گیذاری نیویت تجیاری     از میان موضوعات فراوان موردنیاز در عرصیۀ قیانون   
قواعید و اصیول کلیی حیاکم بیر      »تیوان عبیارت از    های موضیوعی در اییت عرصیه را میی     اولویت

مقیررات مربیوب بیه اسیناد     »و « هیای فراملیی   قواعد ناظر بر ورشکستگی»، «قراردادهای تجاری
گانیۀ یادشید     ای پیرامون دلیل گیزین  موضیوعات سیه    دانست. پی  از آن، ذکر نکته« تجاری

                                                                                                                                        
باشی به ادبیات قوانیت و اصیطالحات حقیوقی    شد  است. ازومله الزامات مقرر در ایت بار  به ضرورت استحکام

گیذاری کلیی نظیام     اصیطالحات حقیوقی در سیاسیت     اشار  شد  است. بنابرایت، توویه بیه ضیرورت اسیتحکام    
توانید گوییای اهمییت فیراوان آن در اثرباشیی قیوانیت و        یتی کشیور میی  گذاری در بانتریت سطو حاکم قانون

 مقررات باشد.
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نماید. توضیو آنکیه موضیوعات منتایب از وهیت قلمیرو مقیررات تجیاری نیازمنید          میضروری 
توانید در   ها میی  روزرسانی مقررات مرتبط با آن بازنگری در مصادیق قوانیت کالن تجاری بود ، به

های پردا یت در   موضوعات تجاری  ُرد مانند مقررات ا تصاصی هریک از عقود تجاری و روش
 تری هستند، تأثیر شگرفی داشته باشد.   وزئیتجارت که واود ابعاد 

 

 . قواعد و اصول کلی حاکم بر قراردادهای تجاری1
تیریت   عنیوان مهیم   در تاریخ تقریبی یکصدسالۀ حقوق تجارت در ایران، قراردادهای تجاری که به

ابزارهای تنظیم روابط تجاری هموار  بر اساس قواعد عمومی قراردادهیای میدنی میورد ارزییابی     
اند. نکتۀ والب اینجاست کیه   ار گرفته، از اصول و قواعد کلی ماصوص به  ود بر وردار نبود قر

عنیوان مرویع اقتبیاس     نظام قانونی حقوق تجارت در ایران به پیروی از نظام حقوقی فرانسه بیه 
مقررات، هموار  بر تفکیک معامالت تجاری از معیامالت میدنی مبتنیی بیود  و بیر ال  بر یی       

قوقی همنون کشورهای دارای نظام حقوق عرفی بر ضیرورت پایبنیدی بیه تفکییک     های ح نظام
  المللیی بیه   (. امروز  ایت تفکیک در اسیناد بییت  90: 1919یادشد  تأکید داشته است )رحمانی، 

عنیوان تنهیا معییار     به (Consumer rights)« کنند  حقوق مصر »فراموشی سپرد  شد  و معیار 
(. 2: 1916غیر آن مورد تووه قرار گرفته اسیت )ا القیی و امیام،     وداسازی معامالت تجاری از

رویکرد حقوق تجارت ایران در قبال قواعد و اصیول کلیی قراردادهیای تجیاری حتیی بیا معییار        
شد  در آن )وداسازی معامالت تجاری از مدنی( چندان مناسیب نبیود  اسیت. توضییو      پذیرفته

قیانون   2الت تجاری از قراردادهای مدنی در میادۀ  گذار با ووود تفکیک حصری معام آنکه قانون
گا  قواعد عمومی ناظر بر ایت معامالت را مورد تووه قرار نداد  و بیا اتایاذ سیکوت     تجارت، هیچ

چنیت گذشته و مااطبان قانون را در ایت  صوص به قواعید   اهمیتی ایت در قبال آن از موضوع با
انون مدنی ارویاع داد  اسیت. حیال پرسی  قابیل      ق 933تا  109عمومی قراردادها موضوع مواد 

گذاران ایرانی، قواعد عمومی حاکم بیر قراردادهیای میدنی در     طرح آن است که اگر از دید قانون
الرعایه بود ، پس چه منطقی بر تفکیک معیامالت میدنی از     صوص قراردادهای تجاری نیز نزم

عنیوان رویکیرد مطلیوب     ر ایشان بهتجاری حاکم است و اگر وحدت حقوق تجارت و مدنی در نظ
بینی قواعد کلی حیاکم بیر قراردادهیای تجیاری ناشیی از چیسیت         رفته، عدم پی  شمار نمی به

واقعیت آن است که بر حسب قرایت قانونی مووود، نظام حقوق تجارت ایران بر مبنای تفکیک و 
ی قراردادهای میدنی  دوگانگی حقوق تجارت و حقوق مدنی بنا گردید ، لیکت ووود قواعد عموم

منظور حاکمیت بر قراردادهای تجاری نیز کافی دانسته شد  اسیت. اییت رویکیرد متنیاقض را      به
های حاکم بر حقوق تجارت  گذاران متقدم بر واقعیت شاید بتوان ناشی از عدم اشرا  کافی قانون

ییت نظیم   اولو»، «عمل به ظاهر»، «سرعت»دانست. ایت درحالی است که ووود اصولی همنون 
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، از حقوق تجارت کالبد «نیت و اعتماد تووه به حست»و « عمومی بر مالحظات و روابط شاصی
ها را در حقوق میدنی یافیت    هایی از آن ای که دشوار بتوان نمونه گونه سازد، به و روح متفاوتی می

اکم بیر  (. بنابرایت، بایسته است که اصول و قواعد کلی ح30: 1916)افتاار وهرمی و  راسانی، 
گیذاران قیرار گییرد و از حاکمییت و      نحوی مجزا و ویژ  مورد تووه قیانون  قراردادهای تجاری به

 عمل آید.  تداوم دیدگا  سراسر متناقض مووود ولوگیری به
رویکرد قابل نقد یادشد  را با تووه به نبود پیشینۀ حقوق تجارت در ایران شاید بتوان امری 

ران متقدم را غیرقابل سیرزن  دانسیت. بیا وویود اییت، تیداوم       گذا طبیعی محسوب کرد و قانون
تیوان   تناقض در ایت رویکرد در چندیت دهه گذشته را با تووه به آشکار شیدن معاییب آن نمیی   

های گذشته و در دسیترس   سادگی از انتقاد دور داشت. توسعۀ روابط تجاری و صنعتی در دهه به
هیای حقیوقی پیشیرو،     ارزنیدۀ بسییاری از نظیام    المللیی و نییز تجیارب    بودن مقررات نویت بییت 

افزاید. ایت درحالی است که تاکنون عزم راسای در وهت تیدویت   پی  بر عمق انتقاد می از بی 
گیذاران وویود نداشیته و انفعیال      اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادهای تجاری از وانب قانون

دانیان و فعیانن    والب آن است که حقیوق  مستمری از سوی ایشان تا به امروز تداوم یافته است.
گیذار بیا پییروی از اصیول قراردادهیای       تجاری در کشورمان بدون تووه به رویکرد انفعالی قانون

تری را در ایت  نحو مستقیم یا غیرمستقیم را   ود را پیمود  و رویکرد فعال المللی به تجاری بیت
 اند.  صوص اتااذ نمود 

تووه در  صوص قواعید عمیومی قراردادهیای تجیاری را در      ی قابلها و الگوها یکی از نمونه
المللیی   مؤسسیۀ بییت  « المللیی  اصیول قراردادهیای تجیاری بییت    »توان عبارت از  زمان حاضر می

دانست. سند یادشد  برای ناستیت  (UNIDROIT)سازی حقوق  صوصی یا یونیدروا  یکنوا ت
ددی عرضه گردیید. ماهییت انتایابی اصیول     م از سوی یونیدروا با اهدا  متع1113بار در سال 

عنوان قانون حاکم بر قراردادهای  صوصی، نمایندگی اصول از اصول کلیی حقیوقی و حقیوق     به
کنندگی قوانیت دا لی و در نهایت، الگوسازی  بازرگانی فراملی،  اصیت تفسیری اصول و تکمیل

فی است که در مقدمۀ ایت اصول المللی ازومله اهدا گذاری ملی و بیت قابل اطمینان وهت قانون
آننه در  صوص موضوع نوشتار حاضر واود اهمیت  (.Unidriot, 2016: 2)برشمرد  شد  است 

گذاری ملی است که با توویه بیه    ای وهت قانون عنوان راهنما و نمونه است، کارکرد ایت اصول به
موویود مثمرثمیر واقیع     های تواند در مرتفع کردن کاستی  أل قانونی مووود در حقوق ایران می

شییود. توسییعۀ موضییوعی و حکمییی روزافییزون قراردادهییای تجییاری مووییب شیید  اسییت کییه    
طور مستمر در مقام اصالح و تکمیل آن برآمد ، نیاز تجار به مقررات  کنندگان ایت سند به تدویت

ند روزآمد در زمینۀ قواعد و اصول عمومی قراردادهای تجاری را برطیر  نماینید. از اییت رو، سی    
م مورد بازبینی قرار گرفته و مقررات متعددی بر آن 2316و  2333، 2313های  یادشد  در سال
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(. بررسی دقیق مقررات مندرج در اییت اصیول نشیان    1افزود  شد  است )ا القی و امام، همان: 
کیه  تنها مغایرتی با اصول حاکم بر حقوق ایران ندارد، بل ها نه دهد که حجم بسیار بانیی از آن می

در مقام رفع  أل مووود در حقوق ایران بسیار کارا  واهد بود. نبود مقررات صریو و کارآمید در  
 صوص موضیوعاتی همنیون وزئییات تشیکیل قراردادهیا، شیروب اسیتاندارد اقسیام ماتلیف          
نمایندگی تجاری و تعارض منافع نمایند  و اصیل، قواعد و اصول حاکم بر تفسیر قرارداد، حقوق 

بینی مفصیل   ث در رابطۀ قراردادی و بسیاری موضوعات دیگر در حقوق ایران و پی اشااص ثال
گذاران کشورمان در فرایند تصویب قانون ودیید   کند که قانون ها در سند یادشد ، ایجاب می آن

گیری از استانداردهای حقیوق   گفته با بهر  تجارت با ا تصاص باشی مقتضی به موضوعات پی 
مناسیب موویود  اتمیه داد ، اصیول قراردادهیای تجیاری در اییران را بیا         تطبیقی به وضعیت نا

 تحونت و دستاوردهای نویت وهانی همگام سازند.
 

 . ورشکستگی فراملی و اقتصاد محوری در مقررات ورشکستگی2
های چندملیتی در قرن بیستم و تداوم آن در هزارۀ ودیید موویب شید  اسیت کیه       توسعۀ شرکت

هیای تجیاری فرامیرزی  یود دارای شیعب و       حقیوقی آنیان در اثیر فعالییت     وییژ  از نیوع   تجار بیه 
شیک   تیووهی در کشیورهای ماتلیف شیوند کیه بیی       های متعدد و اموال و دارایی قابیل  نمایندگی

ازآنجیا   (.Bradgate, 2010: 1041)کند  های متعددی را در رابطه با  ود درگیر می اشااص و دولت
ناچار باید اییت   توان هموار  شاهد کامیابی تجار بود، به میکه بر حسب طبیعت  طرمحور تجارت ن

حقیقت را پذیرا شد که ورشکستگی و عدم توفیق در تجارت امری محتمل و غیرقابل انکیار اسیت.   
طور آشکار عالو  بر حقوق و داراییی تیاور بیر امیوال و داراییی       از سوی دیگر، وقوع ورشکستگی به

تقیم گیذارد ، آنیان را نییز درگییر فراینید رسییدگی بیه        سایر اشیااص میرتبط بیا وی تیأثیر مسی     
نماید. ووود مقررات آمرۀ فراوان در مورد قوانیت ورشکستگی از یک سو و ضیرورت   ورشکستگی می

شود که حیل    بر ورد یکسان با طلبکاران از سوی دیگر، مووب طرح موضوعات پینیدۀ حقوقی می
پذیر ناواهد بود. عیالو  بیر پینییدگی     و روزآمد امکان گیری از قوانیت کارا ها وز با بهر  و فصل آن

های تجاری فراملی و افزای   طرهیای ناشیی    ذاتی مقررات مربوب به ورشکستگی، توسعۀ فعالیت
پی  افزای  یافته و بیر دامنیۀ پینییدگی مقیررات      از از آن، احتمال ورشکستگی تجار فراملی بی 

ها و اشااص  صوصیی متعیدد از ورشکسیتگی     ولتپذیری د ورشکستگی سنتی افزود  است. تأثیر
تجار فراملی و تعارض مقررات برآمد  از حاکمیت ملیی کشیورها در اییت حیوز ، نهادهیای متیولی       

بینانیه   هایی کارسیاز و واقیع   حل سازی مقررات تجاری را بر آن داشت که در پی یافتت را  یکنوا ت
در ایت بیار ، حیل تعیارض در صیالحیت     شد  برآیند. ناستیت مشکل اساسی  برای معضالت مطرح

هیای   قانونی و قضایی کشورهای درگیر در فرایند ورشکستگی است که  ود ناشی از وقیوع داراییی  
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طیور   هیا اسیت. بیه    تاور ورشکسته در کشورهای ماتلف و حضور طلبکاران متعدد در هریک از آن
تیاور ورشکسیتۀ فراملیی    فصل دعاوی و تصفیۀ امور  و کلی دو نظریۀ مهم در  صوص چگونگی حل

ییاد   (Territoriality theory)« نظرییۀ سیرزمینی  »ابراز گردید  است. نظریۀ ناست کیه از آن بیه   
شود، بر ایت مبنا استوار است که هر کشوری کیه امیوال ورشکسیته در قلمیرو آن واقیع شید ،        می

را مییان طلبکیاران   صالحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به موضوع را دارد و دارایی مووود تاور 
نظریییۀ ». نظریییۀ دوم کییه بییه (Baxbaum, 2010: 23)نماییید  مقیییم در آن کشییور تقسیییم مییی

موسوم است، بر ایت مبنا استوار شد  است که فرایند تصیفیۀ امیور ورشکسیته بایید     « شمول وهان
روعی های موازی  ودداری گردد. بر ایت اساس، م تحت ادارۀ مروع واحد قرار بگیرد و از رسیدگی

که ابتدا شروع به رسیدگی به امر ورشکستگی نمود ، حق دسترسی و توقیف اموال تاور را در هیر  
در هرویا کیه    -تواند با فروش اموال، ووو  حاصل از آن را میان طلبکاران نقطه از وهان دارد و می

موویب   . ووود مزایا و معاییب هرییک از دو نظرییه   (Good, 2005: 19)تقسیم نماید  -مقیم باشند
منظور اوتناب از هرگونه افراب و تفریط، نظریۀ بینابینی مطرح شود که ضمت تجمیع  گردید که به

الملل سازمان ملیل متحید    ها بکاهد. ازایت رو، کمیسیون تجارت بیت مزایای دو نظریه، از معایب آن
تگی قیانون نمونیه در  صیوص ورشکسی    »م در مقام تدویت و پیشینهاد  1119)آنسیترال( در سال 

برآمد  و راهکار بینیابینی را   (UNCITRAL model law on cross boarder insolvency)« فراملی
مورد تووه قرار داد  است. بر ایت اساس، ضمت قبول صیالحیت محلیی محیاکم کشیورهای محیل      

ها و طلبکاران ورشکسته، دعاوی طلبکاران  اروی نیز به نحیو ثیانوی قابیل رسییدگی      وقوع دارایی
کنند  ابتدا مییان   های محلی بر اساس قانون دادگا  رسیدگی ه شد  است. توضیو آنکه داراییدانست

طلبکاران مقیم در همان کشور تقسیم شد ، باقیماندۀ آن در ا تیار طلبکاران  اروی که با احکیام  
گییرد. بنیابرایت، در اییت نظرییه      های  اروی در صدد استیفای طلب  ود هستند، قرار میی  دادگا 

های  یاروی   الو  بر ایجاد حق تقدم طلبکاران دا لی )محلی( بر طلبکاران  اروی، احکام دادگا ع
. (Uncirtal, 1997: 6)در  صوص مطالبات از تاور ورشکسته قابل شناسیایی و اویرا  واهید بیود     

شود، رویکرد بینابیت عالو  بر حفخ احترام به حاکمیت ملی کشیورها، امکیان     که مالحظه می چنان
اقیدامی مترقیی و     المللیی احکیام ورشکسیتگی را فیراهم نمیود ، از اییت رو،       شناسایی اعتبیار بییت  

 (.Wood, 2005: 228)آید  شمار می المللی به دانان بیت هوشمندانه میان حقوق
قانون تجارت ایران در  صوص قواعد شیکلی و میاهوی رسییدگی بیه ورشکسیتگی فراملیی       

دانان تجاری در ایران با استناد بیه مقیررات    ت که حقوقساکت است. همیت امر مووب شد  اس
شید  در اییت  صیوص     هیای بییان   قانون آئیت دادرسی مدنی به تحلیل موضوع بپردازند. دیدگا 

وانبیه بیه حاکمییت     بیشتر بر اساس رویکرد سنتی سرزمینی بودن قوانیت است و به نحوی یک
نوعی  اند که به شکستگی تجاری حکم داد مطلق قوانیت شکلی و ماهوی ایران در رسیدگی به ور
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(. ایت درحالی اسیت کیه تأکیید    19: 1905دارای اموال یا طلبکارانی در ایران هستند )اسکینی، 
المللی و مرتبط نمودن آن با مقررات  مطلق بر حاکمیت قانون دا لی بر موضوع ورشکستگی بیت

لمللی و نظام حقوق دا لی کشیورهای  ا ناظر بر نظم عمومی امروز  با تردید ودی در تجارت بیت
پیشرفته مواوه شد  و تحلیل اقتصادی موضوع ورشکستگی در اولویت قرار گرفته اسیت. تیأثیر   

هیای  یاروی و ماالفیت آن بیا رویکیرد       گفته در وذب سرمایه اندیشانۀ پی  منفی نظریۀ وزم
ای تشیای  قیانون   نماید کیه بیر   های  اروی در ایران ایجاب می تسهیل فعالیت تجار و شرکت

هیای   های فراملی، دست از رویکرد سینتی محیض شسیته، مییان ضیرورت      حاکم بر ورشکستگی
اقتصادی مبتنی بر وذب سرمایۀ  اروی و لزوم پاسداری از حاکمیت ملیی تعیادل نزم برقیرار    

حل پیشنهادی، پذیرش رویکرد بینابیت موردنظر در قیانون نمونیۀ آنسییترال بیه شیرح       شود. را 
سیازی   گردد که تووه به فراهم حل یادشد  به ایت نتیجه رهنمون می فته است. بررسی را گ پی 

گونیه تعارضیی بیا     گذاری  اروی از طریق تسهیل فعالیت تجاری  اروی هیچ بسترهای سرمایه
نیوعی در راسیتای آن اسیت. بنیابرایت بایسیته اسیت کیه         لزوم حفخ حاکمیت ملی نیدارد و بیه  

سیازی مقیررات، بیا     با درش هرچه بیشتر اهمیت موضیوع، ضیمت شیفا    گذاران کشورمان  قانون
گفته در نیحۀ قیانون تجیارت در راسیتای ارتقیای کیفیی قیانون و        پذیرش دیدگا  معتدل پی 

المللی اقدام نماینید.  وشیباتانه در لیوایو مربیوب بیه       های بیت سازی آن با اصول و رویه همگام
کنندگان قرار گرفتیه اسیت و    ملی مورد تووه تدویتقانون تجارت ودید موضوع ورشکستگی فرا

دور از  گیذاران کشیورمان بیه    شید  در آن از سیوی قیانون    رود دیدگا  بینابیت مینعکس  انتظار می
های حقوقی مورد پذیرش قرار گیرد و مقررات نیاظر بیه ورشکسیتگی در     اندیشی تعصبات و وزم

 نی نزدیک گردد.کشورمان به رویکردهای مقبول و استاندارد وهانی کنو
 

 کردن مقررات  . اسناد تجاری و کاربردی3
وصف وایگزینی پول در اسناد تجاری و ضرورت حمایت از اعتبار و امنیت معامالتی ناظر بر ایت 

ها و حماییت وییژ  از دارنیدۀ قیانونی را فیراهم       اسناد، مووبات بر وردی متفاوت با متعهدان آن
های یادشد ، مقیررات حمیایتی    غیرتجاری به دلیل نبود ضرورتای که در اسناد  گونه آورد؛ به می

(. قانون تجارت ایران نیز با الهام از قیانون  50: 1913رسد )ستود  تهرانی،  نظر می ویژ  منتفی به
تجارت فرانسه بر همیت مبنا استوار شد  و مقرراتی مبسوب در راستای حمایت وییژ  از حقیوق   

وای داد  است. با ووود ایت، تحلییل محتیوای مقیررات موویود     دارندۀ اسناد تجاری را در  ود 
دهد که وضع مقررات در ایت  صوص با هد  یادشد  چنیدان متناسیب نبیود  اسیت.      نشان می

گذار ایران به اصول حمایتی همنیون مسیئولیت تضیامنی متعهیدان سیند،       رغم تووه قانون علی
و محاسبۀ  سارت تأ یر تأدیه بر مبنایی  تسهیل تشریفات قرار تأمیت  واسته از اموال متعهدان
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متفاوت از سایر دیون، موضیع اتایاذی در اییت بیار  بیا معیارهیای اسیتاندارد حمیایتی فاصیلۀ          
المللی ناظر بر  تووهی دارد. مقایسۀ مقررات قانون تجارت ایران در ایت  صوص با اسناد بیت قابل

تریت نمونه در  عنوان مهم ا آشکار سازد. بهای ر تواند ووود چنیت فاصله  وبی می اسناد تجاری به
در « اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات»سازی مقررات مربوب به  توان به فقدان شفا  ایت بار  می

قدری ملموس است  قانون تجارت ایران اشار  کرد. نبود مقررات نزم در  صوص اصل یادشد  به
تردید و ا تال  نظیر  « نیت دارندۀ باحست»که در  صوص بر ی مفاهیم وابسته به آن همنون 

تیریت اصیل    توان آن را مهیم  حق می فراوانی ووود دارد. اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات که به
صیراحت میورد پیذیرش قیرار      حمایتی حاکم بر حقوق اسناد تجاری دانست، در قوانیت ایران بیه 

عنوان مجیرای   دکتریت حقوقی بهنگرفته و همیت امر مووب شد  است که بر ی نویسندگان از 
ورود ایت اصل به نظام حقوقی ایران یاد کرد ، روییۀ قضیایی را در  صیوص آن نیاموفق بداننید      

(. اصل یادشد  به معنیای غیرقابیل پیذیرش بیودن هرگونیه ادعیا و اییراد        132)کاویانی، همان: 
است که با مفهوم آن در  متعهدان سند تجاری در برابر دارند  وز در موارد استثنایی دانسته شد 

(. توویه بیه مقیررات    523: 1913کند )دمرچیلیی و همکیاران،    المللی نیز تطببق می اسناد بیت
کنندۀ ایت امر است که اصل و موارد اسیتثنایی آن   مربوب به اسناد تجاری در حقوق ایران اثبات

وز اشکانت فراوانی را گذار واقع نشد  و همیت امر درعمل مووبات بر صراحت مورد تووه قانون به
ای که مراوع قضایی ایران در ایت  صوص با تشتت و سردرگمی مواوه  گونه فراهم آورد  است، به

نمایند که بر ی دال بیر پیذیرش اصیل بیود  و      بود ، از ایت رو، به صدور آرای مغایر مبادرت می
المللی موویود در   بیتبر ی دیگر بر عدم شناسایی آن استوار است. ایت درحالی است که اسناد 

صراحت در مقام پذیرش اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و مستثنیات   صوص اسناد تجاری به
اند. برای نمونیه، صیدر    آن برآمد  و وای کمتریت تردیدی را در  صوص اعتبار آن باقی نگذارد 

یسییون حقیوق   المللیی کم  کنوانسیون سازمان ملل متحد راوع به سفته و برات بییت » 93مادۀ 
امضاکنندۀ سیند در برابیر دارنید     »دارد:  م مقرر می1110مصوب « الملل )آنسیترال( تجارت بیت

مقیررۀ   (.Uncitral, Op.Cit: 13)« گونیه اییرادی اسیتناد نمایید...     تواند به هییچ  شد  نمی حمایت
 م مشیاهد  1193مصیوب  « کنوانسیون ژنیو راویع بیه سیفته و بیرات     » 19مشابهی نیز در مادۀ 

صراحت میورد   شود. بنابرایت در اسناد یادشد  حمایت اساسی از دارندۀ قانونی سند تجاری به می
که گذشیت،   ها قرار گرفته است و تردیدی در ایت بار  ووود ندارد. با ایت همه، چنان اقبال دولت

گذاران ایران مغفول مانید  و مووبیات تشیتت آرای محیاکم      اصل بدیهی موردبحث از نظر قانون
نماید که حدود اعتبار  قضایی و تضییع حقوق دارندگان را فراهم آورد  است. بنابرایت، بایسته می

المللی مووود از دکتریت حقوقی فراتر رفته،  گیری از اسناد بیت ایت اصل و مستثنیات آن با بهر 
 در اصالحات قانون تجارت مورد تووه ویژ  قرار گیرد.
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تیوان در  صیوص    هم دیگر در زمینۀ اسناد تجاری را میی افزون بر کاستی یادشد ، معضل م
دانسیت. توسیعۀ تجیارت    ( Electronic commercial instrument)« اسناد تجاری الکترونیکیی »

الکترونیکی مووب گردید که اهمیت اسناد تجاری در قالب الکترونیکی و نویت آن میورد توویه   
یافتیه قیرار گییرد.     گذاران ملی کشورهای توسعه ویژ  قانون المللی و به کنندگان اسناد بیت تدویت

نظران از آن به قلب تجارت الکترونیکیی   اهمیت ایت اسناد تا آنجا رسید  است که بر ی صاحب
ای همنیون قابلییت دسیتیابی،     هیای بروسیته   وویود ویژگیی   (.Uma, 2009: 145)کنند  یاد می

سرعت توانسیت کیه    سناد، بهاصالت، صحت و تمامیت و قابلیت قبض و اقباض در  صوص ایت ا
هیا را فیراهم سیازد     ها برطر  نمود ، مووبیات تیرویج آن   تردید تجار را نسبت به استفاد  از آن

(Gonzalo, 2016: 73.)  توسعۀ استفاد  از اسناد تجاری الکترونیکی، هرچند با سرعتی کمتر، در
مینیۀ اسیناد تجیاری    روزرسیانی  یدمات میالی و بیانکی در ز     ایران هم قابل مشیاهد  اسیت. بیه   

 وبی گوا  بیر   های ناشی از توسعۀ تجارت الکترونیکی به الکترونیکی در ایران با تووه به ضرورت
تحیونت    شیود. بیا وویود اییت،     هیا افیزود  میی    روز بر گسترۀ استفاد  از آن به ایت مدعا بود ، روز

الکترونیکی تناسیبی نیدارد.   گذاری در ایت زمینه با سرعت  توسعۀ استفاد  از اسناد تجاری  قانون
نگیر   گرفته در ایت  صوص بسیار کلی بود ، فاقد رویکرد تاصصی و وزئی اقدامات قانونی صورت

قیانون تجیارت    6است. برای نمونیه در تووییه قیانونی بیودن اسیتفاد  از اییت اسیناد بیه میادۀ          
ر قیانون نزم باشید،   هرگا  ووود یک نوشته از نظ»دارد:  شود که مقرر می الکترونیکی استناد می

در تحول قانونی دیگر، در تبصرۀ مادۀ یک قانون اصالح قانون «. داد  پیام در حکم نوشته است...
قوانیت و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راوع به »ش آمد  است: 1919صدور چک مصوب 

سیت. بانیک   شیوند نییز نزم الرعاییه ا    هایی که به صورت الکترونیکی )داد  پیام( صادر میی  چک
مرکزی مکلف است ظر  مدت یک سال پس از نزم انوراء شدن ایت قیانون، اقیدامات نزم در   

«. های نزم را صادر نمایید  های الکترونیکی )داد  پیام( را انجام داد  و دستورالعمل  صوص چک
ر تحونت قانونی یادشد  در حالی صورت گرفته که اصول حاکم بر اسناد تجیاری الکترونیکیی د  

درستی تبییت نشد  اسیت و روشیت نیسیت کیه محیاکم قضیایی در مواوهیه بیا          حقوق ایران به
گونه اسناد چگونه باید در مقام رسیدگی و صدور حکم برآیند. بیرای نمونیه، بیا وویود عیدم       ایت

تیوان از اعمیال آن بیر     بینی اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در حقوق ایران، چگونه میی  پی 
میان آورد. از سوی دیگر، تطبیق محض مقررات ناظر بر اسناد  ی الکترونیکی سات بهاسناد تجار

هیایی همیرا  بیود  اسیت کیه اییت امیر را         تجاری کاغذی بر اسناد الکترونیکی هموار  با چیال  
توان ناشی از سا تار متفاوت ایت اسناد دانست. برای نمونه، درحالی که امکان یا عدم امکیان   می

های حقوقی اسیت،   گذاران در بسیاری از نظام دار الکترونیکی مورد تردید قانون صدور چک وعد 
هیای   توان در مقام تطبیق مقررات مربوب بیه چیک در قیانون صیدور چیک بیا چیک        چگونه می
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ارواع کلی اسناد تجیاری الکترونیکیی بیه مقیررات نیاظر بیر اسیناد          الکترونیکی برآمد. بنابرایت،
گذار در وهت وبران  أل قانونی مووود چندان راهگشا نبود ، حتی  تجاری سنتی از سوی قانون

شیود کیه بیا تشیکیل      تواند بر ابهامات مووود در ایت  صوص بیفزاید. از ایت رو، پیشنهاد می می
صیالح و مطالعیۀ قیوانیت پیشیرو در سیایر       دانیان ذی  های تاصصیی متشیکل از حقیوق    کارگرو 

سازی حقوقی، ضمت شناسایی مقررات مشترش حاکم بیر   های دا لی با تکیه بر اصول بومی نظام
نحو مجیزا تبیییت شیود و سیپس در چیارچوب       انواع اسناد تجاری، مقررات ا تصاصی هریک به

برسید تیا از اییت رهگیذر، ضیمت رفیع        گذاری کشورمان  قانونی مشا  به تصویب مراوع قانون
اسب، به نیازهای وامعۀ تجیاری در  گیری از مقررات روزآمد و متن  ألهای قانونی مووود با بهر 

 مورد اسناد یادشد  پاسخ داد  شود.
 

 نتیجه
توسعۀ تجارت و نیاز به مقررات نویت در کشورمان، ضرورت تووه بیشیتر بیه حقیوق تطبیقیی و     

پی  نمایان سا ته است. با ووود ایت، وضعیت بینابینی  از گیری از دستاوردهای آن را بی  بهر 
گییری از   کنید کیه بهیر     ند گذر از سنت بیه مدرنیتیۀ حقیوقی ایجیاب میی     حقوق ایران در فرای

ها صورت پیذیرد تیا    دستاوردهای حقوق تطبیقی تجاری با احتیاب بیشتر و رعایت بر ی بایسته
ها بیا میوازیت    ضمت افزای  کارایی قوانیت و مقررات پیوندی در حقوق ایران، چال  مغایرت آن

ممکت برسد. پیوند مستحکم مقررات تجاری بیا میوازیت    حقوق اساسی و شرعی به کمتریت حد
هیا بیا سیا تار اقتصیادی      اقتصادی مووب افزای  ضرورت تحلیل اقتصادی قوانیت و تطبیق آن

شود. از سوی دیگر، ارتقای وایگا  اصیل حاکمییت اراد  در حقیوق تجیارت و      کشور پذیرند  می
پیذیری بیشیتر    ونیه، بیه دلییل انعطیا     استفاد  از بر ی مصادیق حقوق نرم، همنون قوانیت نم

روزرسیانی مقیررات    عنوان نییازی غیرقابیل انکیار در فراینید بیه      نسبت به منابع سنتی حقوقی به
رسیانی مقیررات همیوار      روز نحوی که با ترویج آن، به شود؛ به تجاری در حقوق ایران شمرد  می

المللیی   ررات از تحیونت بییت  مانیدگی مقی   گذاران میسر گردیید ، از عقیب   پی  از مدا لۀ قانون
سیازی اصیطالحات و مفیاهیم     توان از شیفا   آید. افزون بر ایت، می عمل می روزآمد ولوگیری به
هیای   عنوان یکی از الزامات سیاسیت  ها با مفاهیم حقوق سنتی یاد کرد که به ودید و تطبیق آن

اد سیردرگمی حقیوقی   تقنینی مورد تأکید قرار گرفته است؛ الزامی که غفلت از آن موویب ایجی  
شیود کیه    دهد. بنابرایت، پیشینهاد میی   شدت کاه  می شد ، دستاوردهای مقررات پیوندی را به

روزرسیانی مقیررات تجیاری در حقیوق اییران، ضیمت توویه بیه          گذاران ایران در فرایند به قانون
 دهند.روزرسانی مقررات را به صورت مداوم در دستور کار  ود قرار  های یادشد ، به بایسته

های موضوعی باید اذعان کرد که موضوعات تجاری متنیوعی در حقیوق اییران     از نظر اولویت
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است و از اییت رو، تیدویت قیانون متناسیب در  صیوص        روز بود  که فاقد مقررات به  مطرح شد 
نظیر   نییاز، بیه   رود. با ووود تنوع موضیوعی مقیررات میورد    شمار می های فوری به ها از ضرورت آن
روزرسانی مقیررات در زمینیۀ اسیناد تجیاری سینتی و الکترونیکیی، ورشکسیتگی         د که بهرس می

فراملی و تقویت دیدگا  اقتصادی در مقررات مربوب به آن از یک سو، و تدویت مقررات مبسیوب  
روزرسیانی   های موضوعی به تریت اولویت پیرامون اصول قراردادهای تجاری از سوی دیگر، از مهم

رود در تدویت قانون تجارت ودید  شوند که انتظار می حقوق ایران شمرد  می مقررات تجاری در
 شایستگی مورد تووه قرار گیرند. به
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