
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 3جزوۀ حقوق تجارت 
 1402آخرین ربوزرسانى جزوه:

 دکتر امید مالکریمی
 ( و عضو هیأت علمی مدرس دانشگاه  ،)وکیل پایه یک دادگستری

 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت
به تدریس چندینهوکالت، قضاوتهای حقوقی مثل  س در همۀ آزمون,ترین درمهماز    ،تجارتکیه که ندونه درس حقوق   توّجه  با  این درس در دانشگاه ساله!  های  ی 

ِت مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که طوِر کاملی  شوند کتاِب جزوهمنابع می

ای تخصصِی  ه الخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسینظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه 
انگیزی شیوا و گیرا و رسا  ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفت شود. ضمنًا باید بگم: ده های کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت، توصیه می حقوقی مانند آزمون

 کنید! ( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )توضیح دادم و قول می
های هر سال،  های آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و تست و حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت  

ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از  شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ به روز می 
( رو  omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که میبقیۀ کارگاه 

 دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.
برداری از آن، تفاعی نداشته و تکثیر و نسخهتهیه و تکثیر شده و جنبۀ ان  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

آور است. نگارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و  باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمان بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می 
 « بیان فرمایند. mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل » انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه

های اگر بدون مثال   تجارتای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق  را آموزش خواهیم داد به گونه   تجارت  به صورت چریکی، کِلّ حقوق
قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم،   کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوونساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری می

شدیم که ازش  حقوقی مواجه می  سلمبۀ چِقرِ صطالحات قلمبه سری اگرفتیم با یکمون می های ایشون رو دست کردند. وقتی کتاب رو معرفی می  دکتر اسکینیامون بهمون کتابای استاد
فهمیدیم، چون  های دورۀ کارشناسی نمیلبته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالشدیم؛ ارفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهچیزی نمی

شد! در می گفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو  های روشن برامون قّصه میدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مثال مفاهیم پایه رو نمی 
ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی ها و هشتادی ها، دهه هفتادی های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکههای اخیر که »شبکه سال 

 دم!کنم؛ قول می گم و شما رو معتاد به َروِش خودم می ر کامل میگویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طوبرای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده 

 !؛ تقدیم هب گمنامانم نشده است ی اه تقدچ هب آنی حال ه که اتهب  ىم هب تمام کسان ی قدت 
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از مباحث حقوق تجارت، حقوق تجارت     شرایط ،  تجاری  اسناد  کّلیات   شامل  که طبق آخرین سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   3یکی 
،  آن  انواع  و   چك  اساسی  شرایط   آن  اقسام  و   برات  نویسی  ظهر ،  برات  نکول  و  قبول ،  الکترونیك   و  سّنتی  صورت  به   آن  صدور   و  برات  اساسی

و    انبار   قبض  آن  بر   حاکم   مقررات  و  سفته   اساسی  شرایط ،  کیفری   اجرای  ضمانت   ، ثبتی  اجرای  ضمانت  ، چك  پرداخت  در  حقوقی  هایولیتمسؤ
 باشد. می حامل  وجه در  اسناد

 اسناد تجاری 
 مزایای اسناد تجاری 

تسلیم  باشند یعنی به جای اینکه افراد در معامالت خود پول رد و بدل کنند اقدام به صدور یا  مزیت اول: اسناد تجاری وسیلۀ طلب و انتقال وجه می 
 گردد.کنند. از این مزیِت اسناد تجاری به وصف جایگزینی اسناد تجاری تعبیر میاسناد تجاری می 

مزیت دوم: در اسناد تجاری مسؤولیت تضامنی حاکم است یعنی چنانچه در سررسید، سند تجاری برات و سفته منجر به اعتراض عدم تأدیه گردد  
ق.تجارت علیه همۀ مسؤولین اقامۀ دعوی    249تواند مستندًا به ماده  شود، دارندۀ سند تجاری می  و یا چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت

 . نماید. الزم به یادآوری است اقامۀ دعوی علیه ظهرنویسان مشروط به این است که دارندۀ سند تجاری به وظایف قانونی خویش عمل نموده باشد
 وظایف قانونی دارندۀ برات و سفته: 

های عندالمطالبه اقدام  های به رؤیت و سفته ق.ت و در مورد برات   280راض عدم تأدیه در ظرف ده روز از سررسید مستندًا به ماده  اعت  -الف
 ق.ت  274مقتضی در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند مستندًا به ماده  

 ق.تجارت.  287و  286واد اقامۀ دعوی در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مستندًا به م -ب
 وظایف دارندۀ چک: 

 ق.تجارت.  317و  315ماه از تاریخ صدور چک مستندًا به مواد   4روز یا  45اخذ گواهی عدم پرداخت در ظرف پانزده یا  -الف
 رت. ق.تجا 314و  287و  286اقامۀ دعوی در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستندًا به مواد  -ب

 مزیت سوم اسناد تجاری: 
 صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی: 

 ق.آ.د مدنی چهار مورد بیان شده است:  108موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده 
 باشد. تأمین خواسته میباشد به درخواست خواهان دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار مورد اول: اگر مستند دعوا سند رسمی

 کند. مورد دوم: اگر خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه به درخواست خواهان بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می 
تأمین خواسته صادر    مورد سوم: اگر مستند دعوی اسناد تجاری واخواست شده باشد دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی به درخواست خواهان قرار

 کند.می
ین  مورد چهارم: چنانچه خواهان آمادگی خود را برای تودیع خسارت احتمالی اعالم دارد دادگاه با اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تأم

 خواسته است.
بدون تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته  بحث ما در اینجا مشمول مورد سوم است یعنی چنانچه مستند دعوا اسناد تجاری باشد دادگاه  

کند. البته باید توجه داشت صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی منوط و مشروط بر آن است که دارندۀ سند تجاری به  صادر می
این اگر دارندۀ سند تجاری به وظایف قانونی خود  وظایف قانونی خود عمل کرده باشد. وظایف قانونی سند تجاری در بند فوق بیان شده است؛ بنابر 

عمل نکرده باشد دیگر صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست بلکه در این صورت صدور این قرار منوط به تودیع  
 خسارت احتمالی است. 

 مزیت چهارم اسناد تجاری: 
 ودن ایرادات قرار دارددارندۀ سند تجاری در پناه اصل غیرقابل استناد ب

فروشد و »ج« رود ماشینش را میخرد )الف خریدار و ب فروشنده( و »الف« به بازار می رود و از »ب« فرش میبرای مثال آقای »الف« به بازار می
بابت فروش فرش طلبکار    خرد )الف فروشنده و ج خریدار(. در اینجا »الف« بابت خرید فرش بدهکار و بابت فروش ماشین طلبکار است و »ب« می
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است و »ج« بابت خرید ماشین به »الف« بدهکار است. در اینجا »الف« که هم طلبکار و هم بدهکار است صادرکنندۀ برات است و کسی که فقط  
 گیر است.طلبکار است یعنی آقای »ب« دارندۀ برات است و آقای »ج« که فقط بدهکار است برات 

گیر  کند؛ بنابراین اگر براتست که یکی از مسؤولین سند تجاری برای طفره رفتن از پرداخت وجه سند به آن استناد می منظور از ایراد هر آن چیزی ا 
ون  برات، علیرغم قبول برات در سررسید عنوان کند که چون معاملۀ منشاء صدور برات باطل بوده یا چون معامله منشاء صدور برات فسخ شده یا چ

گیر عنوان  کنم این یک ایراد است. همچنین اگر براتشاء صدور برات تسلیم نگردیده است، لذا من وجه برات را تأدیه نمی کاالی موضوع معاملۀ من
تنها نباید مسؤول قلمداد  کند که من، بدهکار صادرکنندۀ برات نیستم و برات سازشی است این نیز یک ایراد است. اگر ظهرنویس عنوان کند که نه 

ام. این نیز یک ایراد است. اصل غیرقابل استناد بودن  ام و آن را گم کردهند تجاری باید داده شود زیرا من دارندۀ واقعی آن بوده گردم. بلکه وجه س 
 گوید دارنده )دارندۀ سند تجاری( در پناه من قرار داشته و ایرادات مسموع نیستند. ایرادات می

ق.تجارت    249و    231و    230؟ نص صریحی در این زمینه وجود ندارد اما رویه قضایی به مواد  سؤال: آیا در حقوق ایران این اصل پذیرفته شده است
 این اصل را در حقوق ایران به رسمیت شناخته است. 

اصل وارد    تبعیت از کنوانسیون یکنواخت ژنو سه استثناء را به اینسؤال: آیا بر اصل غیرقابل استناد ایرادات استثنائی وارد است؟ بله، حقوقدانان به 
 دانند: می

 ایراد حجر از ناحیه یکی از مسؤولین .1
 ایراد جعل از ناحیه یکی از مسؤولین .2
 ایراد فقدان یکی از شرایط اساسی از ناحیه ظهرنویس  .3

 یعنی اگر یکی از سه ایراد به عمل آید ایرادکننده مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری نخواهد داشت. 
شدن از مسؤولیت  تواند برای مبرا ادرکننده نیز می صادرکنندۀ برات ایراد حجر کند و مبرای از مسؤولیت شناخته شود آیا ضامن این صسؤال: اگر  

دارد اگر به دالیلی  َعنه خود استناد کند؟ خیر زیرا در اسناد تجاری اصلی به نام اصل استقالل امضاءها وجود دارد که بیان میبه ایراد مضمون 
 . مسؤولیت سایرین همچنان پابرجاست  یت یکی از مسؤولین منتفی گرددمسؤول

الف، پشت سند را امضاء    در مورد یک فقره چک، الف به عنوان دارنده، با ظهرنویسی، چکی را به ب منتقل کند و ج به عنوان ضامِن سؤال: اگر 
 تی نسبت به وجه سند ندارند. کند چنانچه بعدًا اثبات گردد که امضای الف جعل شده، الف و ج هیچ مسؤولی

که دارندۀ با  سؤال: آیا همۀ دارندگان اسناد تجاری در پناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قرار دارند؟ خیر. دارندگانی در پناه این اصل هستند  
  علم و اطالع از وجود ایرادنیت،  دارندۀ با سوء حسن نیت باشند. دارندگان با سوءنیت در پناه این اصل نیستند. مالک ما برای دارندۀ با حسن نیت و  

است یعنی اگر دارندۀ سند، عاِلم به وجود ایراد باشد، دارندۀ با سوءنیت و اگر دارندۀ سند، جاهل به وجود ایراد    عدم علم و اطالع از وجود ایرادیا  
 باشد دارندۀ با حسن نیت است. 

ام وصف سند تجاری است؟ نمایانگر وصف تجریدی است یعنی مسؤولین سند تجاری به مجرد  سؤال: اصل غیر استناد بودن ایرادات نمایانگر کد
 گردند و معامالت منشأ صدور سند تجاری تأثیری در رفع مسؤولیت آنها نخواهد داشت. کنند مسؤول قلمداد میاینکه سند تجاری را امضا می 

ر داشته چنانچه تحصیل چک از طریق ارتکاب جرمی به عمل آمده باشد مسموع  ق. صدور چک مقنن مقر   14نکته: الزم به ذکر است که در ماده  
 است یعنی در این ماده دامنۀ شمول ایرادات توسعه یافته است. 

 
 چک 

 کلیات چک: 
بعضًا مسترد یا  َعَلیه دارد کاًل یا ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد ُمحال  چک نوشته ق.ت: » 310تعریف چک: مادۀ 
 نماید.« به دیگری واگذار می 

 مزایای اختصاصی چک: 
 کند.  درخواست صدور اجراییهتواند در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ چک می  .1
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 طرح نماید.  شکایت کیفریتواند علیه صادرکنندۀ چک، در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ چک می  .2
 ر چک موارد ذیل باید رعایت شود: در صدو ق.ت:  311شرایط شکلی چک: مادۀ 

 قید محّل صدور  .1
 قید تاریخ صدور  .2
 قید مبلغ چک  .3
 امضای صادرکننده  .4

 پذیر است. صدور چک فقط با امضاء امکان ✓
 شود.در صورتی که چک فاقد امضاء باشد، نوشتۀ صادرشده، به طور کّلی سند محسوب نمی  ✓
 ؛ یعنی نباید وعده داشته باشد. االصول چک عندالمطالبه استق.ت علی 311طبق انتهای مادۀ  ✓
 َعَلیه موجود باشد. وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود؛ یعنی وجه چک باید قبل از صدور و یا به محض صدور، در نزد ُمحال   ✓
 صادر شود.  به حواله کرد شخص معین یا    در وجه شخص معینیا  در وجه حامل چک ممکن است  ✓

صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی و نقل و انتقال به دیگران است و نقل و انتقال    در وجه حامل در صورتی که چک   •
 آن نیز ممکن است با ِصرِف قبض و اقباض به عمل آید. 

صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی نیست و همان شخصی که چک به    در وجه شخص معّیندر صورتی که چک   •
 َعَلیه دریافت کند. تواند، مبلغ چک را از بانک ُمحال  نام او صادر شده است، می

 باشد.  صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی می  به حواله کرد شخص معیندر صورتی که چک   •
 ستند:اشخاصی که در صدور چک و تأدیۀ وجه چک دخیل ه

شخص وجه چک را از شخص  دهد، تا این کند و چک را به شخص دیگری ارائه می صادرکنندۀ چک: شخصی که چک را صادر می  .1
 َعَلیه( دریافت کند. ثالث )ُمحال  

 کند. َعَلیه، وجه چک را دریافت می دارندۀ چک: شخص است که چک در اختیار او است، با ارائۀ چک به ُمحال   .2
 خصی ثالثی است که در چک برای پرداخت مبلغ چک در نظر گرفته شده است. َعَلیه: ش ُمحال   .3
 ظهرنویس: شخصی که سابقًا دارنده چک بوده است و حال چک را به شخص دیگری منتقل کرده است. .4

 
 1397/ 8/ 13با آخرین اصالحات تا تاریخ  1355/ 4/ 16قانون صدور چک مصوب 

 : انواع چک عبارتند از  :( ۱۳۷۲)الحاقی  ۱مادۀ 

بانک   اشخاصچکی است که    . چک عادی، ۱ تضمینی جز اعتبار  کنند و دارندۀ آن  به حساب جاری خود صادر می  هاعهدۀ 

 . صادرکنندۀ آن ندارد

 به حساب جاری خود صادر و    هاعهدۀ بانک  اشخاص . چک تأییدشده، چکی است که  ۲
 

یه،توسط بانک ُمحال
َ
پرداخِت وجِه    َعل

 .شودآن تأیید می 

پرداخِت وجِه آن توسط  به درخواست مشتری صادر و    به عهدۀ همان بانک   توسط بانک شده، چکی است که  . چک تضمین ۳

 .شودبانک تضمین می 

وجه آن در هریک از شعِب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن  صادر و    توسط بانک . چک مسافرتی، چکی است که  ۴

 . گردد پرداخت می

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای  دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در دکتر مالکریمی؛   3جزوه حقوق تجارت   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

5 
 

هایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام(  چک (: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به  ۷۱۳۹تبصره )الحاقی  

االجراء شدن این قانون، اقدامات  سال پس از الزم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مّدت یک نیز الزم   شوندصادر می 

 های الزم را صادر نماید. داده و دستورالعمل های الکترونیکی )داده پیام( را انجام  الزم در خصوص چک 

 های فوق، یکی است تمییز آنها از یکدیگر با تشخیص صادرکنندۀ آنهاست. َعَلیِه چک محال   ✓
 (.ردیگیها توسط اشخاص صورت م چک  ن یصدوِر ا ، بانک نیست )چک تأییدشدهو  چک عادی صادرکنندۀ  ✓
 است. ، بانک چک مسافرتی و  شدهچک تضمین صادرکنندۀ  ✓
 (. به عهدۀ همان بانک ؛ بانکصدور: توسط  شود )محسوب می َعَلیههم محال  و  هم صادرکننده ، بانک  شدههای تضمین چک در  ✓
کند و به درخواست اشخاص آن را در اختیار  شود، بلکه خود بانک آن را صادر میبا درخواست اشخاص صادر نمی  های مسافرتیچک ✓

 (. پرداخِت وجِه آن: در هریک از شعب آن بانک؛ انکصدور: توسط بدهد )آنها قرار می 
شده: چک مسافرتی به عهدۀ هر بانکی توسط بانک مرکزی چاپ و در اختیار بانِک صادرکننده قرار  تفاوت چک مسافرتی و تضمین  ✓

ۀ همان بانک  هایی است که بر اساس قانون باید به عهدشده چک های تضمیناست؛ چک  در حکم اسکناسگیرد و در حال حاضر می
های  شود و در عرف بانکداری به چک های دیگر نیز صادر میشده به عهدۀ بانک های تضمین صادر شده باشد. البته در حال حاضر چک

فی  است  معروف  بانکی  بین  یا  بانک  رمزدار  در  و  مشتری صادر شده  درخواست  به  دی  بانک  عهدۀ  به  تجارت  بانک  از  المثل چکی 
 شود. همان بانک دی رمزگشایی میَعَلیه یعنی ُمحال  

 چک الکترونیک: 

مدل    4های الکترونیک )داده پیام( را به رسمیت شناخته شده است. هر یک از  الحاق شده است، چک   1397این تبصره که در سال   ✓
 تواند به صورت داده پیام )الکترونیکی( صادر شود. چِک فیزیکی خصوصًا چک عادی می 

اینکه شخصی که دارای حساِب جاری است، به موجب امضای الکترونیک به بانک دستور پرداخت مبلغی معّین  چک الکترونیک، یعنی   ✓
 دهد.به شخصی مشخص را برای تاریخی خاص، به جای صدور چک کاغذی، می 

های  د چک در مور   تعقیب کیفری و    مسؤولیِت تضامنِی صادرکننده، صاحب حساب و ضامن همۀ مقررات راجع به چک کاغذی، مانند   ✓
 الکترونیک حکمفرماست. 

 23توان به استناد مادۀ  شود، اما میاجرائیه صادر نمی  ادارۀ ثبتهای الکترونیک از  قانون تجارت الکترونیک، برای چک   14طبق مادۀ   ✓
 درخواست صدور اجرائیه کرد.  دادگاهقانون حاضر، از 

حیث محتویات و امضای مندرج در آن،    اند از به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده هایی که  داده پیام« قانون تجارت الکترنیک: کلیۀ »   ۱۴ماده  
شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم سناد  مقام قانونی آنان محسوب میتعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیۀ اشخاصی که قائم 

 ]اسناد[ معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. 

های الکترونیک باید نام دارنده،  باشد، بدین صورت که در چکهای کاغذی می های الکترونیک همانند چک قواعد شکلی صدور چک  ✓
 مبلغ، تاریخ پرداخت و سایر شرایط درج شود. 

 شود.های الکترونیک به صورت الکترونیک ثبت می امضای چک  ✓
 اجرائی و سامانۀ الکترونیکی صدور چک الکترونیکی را ایجاد کند. سال، ساز و کارهای بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک  ✓

   

شعب آنها در خارج  همچنین    شوند هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می بانکهای صادر عهدۀ  : چک ۲مادۀ  

از وجه    قسمتییا   تمامافت  عدم دریاست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و   االجرادر حکم اسناد الزم  از کشور 
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می   آن گردد  پرداخت  عدم  و  برگشت چک  به  منتهی  که  دیگری  دلیل  هر  به  یا  محل  نبودن  علّت  و  تواند  به  قوانین  طبق 

 .وصول نماید  صادرکننده  ازوجه چک یا باقیماندۀ آن را  های مربوط به اجرای اسناد رسمی نامه آیین

اجرای  را به    ۵نامۀ مندرج در ماده  و یا گواهی  ۴نامۀ مذکور در ماده  گواهی و    عین چکدارندۀ چک باید    برای صدور اجراییه

 تسلیم نماید.  ثبت اسناد محل

از طرف بانک    نمونۀ امضای صادرکننده در بانک به    امضای چک کند که مطابقت  در صورتی دستور اجرا صادر می   اجراءِ ثبت

 گواهی شده باشد.

های در  حامل چک )در مورد چکیا    نویسی شدهبه نام او پشتیا    کسی که چک در وجه او صادر گردیدهاعم از    دارندۀ چک

 . مقام قانونی آنانقائمیا   وجه حامل( 

محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت  تواند مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(: دارنده چک می  ۱۳۷۶تبصره )الحاقی  

مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیۀ وی متحمّل شده است،  های واردشده کهکلیۀ خسارات و هزینه 

های  جبران خسارت و هزینه تقاضا نماید. در صورتی که دارندۀ چک    از دادگاه   اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد،

 ، تقدیم نماید. درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندۀ حکم، باید مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند 

 مع تشخیص مصلحت نظام: مج  ۱۳۷۶قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب    ۲قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده  

قانون اصالح موادی از قانون صدور چک    ۲های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده  موضوع استفسار: آیا مراد از خسارت و هزینه 

الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر  های دادرسی، حقّ های الزم از قبیل هزینه ، کلیۀ خسارات و هزینه ۱۳۷۶مصوب  

باشد که قاضی به  باشد؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می ل آن می تأدیه و امثا

 نماید. استناد نظریۀ کارشناسی یا سایر طُرُق نسبت به استخراج خسارات اقدام می 

« مذکور در تبصرۀ  …دشده  های وارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده واحده: منظور از عبارت »کلیۀ خسارات و هزینه 

خسارات تأخیر  مجمع تشخیص مصلحت نظام،    ۱۰/۳/۱۳۷۶قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب    ۲الحاقی به ماده  

و   که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده   تا زمان وصول آن از تاریخ چک  تأدیه بر مبنای نرخ تورم

 است. های قانونیبر اساس تعرفه الوکاله  حقّ و  هزینۀ دادرسی 

عَلَیه وجه نقد داشته  در بانک مُحال    معادل مبلغ مذکور   در تاریخ مندرج در آن (: صادرکنندۀ چک باید  ۱۳۸۲)اصالحی    ۳مادۀ  

باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت  

ردگی در  خوقلم یا    عدم مطابقت امضاوجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل  

شرطی برای    در متن چک از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه    امثال آن و    اختالف در مندرجات چکیا    متن چک 

 به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.  بانکذکر شده باشد،   پرداخت

 بانک خواهد بود.  قابل وصول از  پس از تاریخ مذکور و یا  در تاریح مندرج در آن (: چک فقط  ۱۳۸۲مکرر )الحاقی   ۳مادۀ  

بنا بر درخواست    مکلف است  بانک پرداخت نگردد،    ۳(: هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده  ۱۳۹۷)اصالحی    ۴مادۀ  

ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن    سامانۀ یکپارچه بانک مرکزیبودن آن را در  پرداختفوراً غیرقابل  دارندۀ چک

را    علّت یا علل عدم پرداخت ه مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد،  ای کدر گواهینامه 
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. به گواهینامۀ فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در  و به متقاضی تسلیم نماید   امضاء و مهر  و آن را   صریحاً قید

 شود.مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی 

)در    نمونه امضای موجود در بانکبا    امضای صادرکنندهباید مطابقت یا عدم مطابقت    هینامۀ عدم پرداخت[ برگ مزبور ]گوادر  

داری( از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطالعِ صادرکنندۀ چک، فوراً نسخۀ دومِ این برگ  حدود عرف بانک

را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل  

 دارندۀ چک نیز قید گردد. 

 نشدنی: ف بانک نسبت به چک پرداخت وظای

بودِن چک باید در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی قید شود. در این مورد تفاوتی ندارد که عدم پرداختبه درخواسِت دارندۀ چک، غیرقابل ✓
 پرداخت ناشی از چه امری بوده است.

چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر ای که مشخصات  بانک مکلف است با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه  ✓
 شده باشد، عّلت یا علل عدم پرداخت را صریحًا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. 

بانک مکلف است در گواهینامۀ عدم پرداخت، مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک )در حدود   ✓
 داری( را گواهی کند. ک عرف بان

قانون صدور    5( که ماده  1397قانون اصالح قانون صدور چک )  3گواهینامۀ عدم پرداخت، باید دارای کد رهگیری باشد. به استناد مادۀ   ✓
چک رو اصالح کرده: در صورت فقدان کد رهگیری، گواهینامۀ عدم پرداخت در مراجع ثبتی و قضایی معتبر نیست؛ به عبارتی دیگر 

 توان به استناد آن از ادارۀ ثبت، برای وصول وجه چک، درخواست صدور اجرائیه نمود. عنی نمی ی
 ای از این گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند. بانک باید نسخه  ✓

 

باشد، به تقاضای دارندۀ    کمتر از مبلغ چک   موجودی حساب صادرکنندۀ چک نزد بانک(: در صورتی که  ۱۳۹۷)اصالحی    ۵مادۀ  

شده پشت چک، آن را به  با قید مبلغ دریافت چک بانک مکلف است مبلِغ موجودی در حساب را به دارندۀ چک بپردازد و دارنده  

 کسری مبلغ چک را در سامانۀ یکپارچه بانک مرک بنا به درخواست دارندۀ چک . بانک مکلف است  بانک تسلیم نماید 
ً
زی وارد  فورا

با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به  نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای 

 شود. گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی 

ۀ بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین  گواهیناممحل محسوب و  ، بی نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیدهچک مزبور  

 را برای صاحب حساب ارسال نماید.  اعالمیۀ مذکور در ماده قبل. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است  شوداصل چک می 

 وظایف بانک در صورت کسر موجودی حساب: 

 جه شویم، باید: در صورتی که بخشی از مبلغ چک در حساب موجود باشد و با کسر موجودی حساب موا 

شود و نسبت  میاصل چک از دارندۀ چک دریافت    ، در صورتی که دارندۀ چک درخواست کند، مبلغ موجود در حساب، به او پرداخت شود ✓
 شود.شود و در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی قید می صادر می  گواهی عدم پرداختبه کسری موجودی 

دارندۀ چک مخّیر است بین اینکه چک را نسبت به کّل مبلغ برگشت بزند و یا اینکه مبلغ موجود در حساب را دریافت و نسبت به مابقِی  ✓
 مبلِغ مندرج، چک را برگشت بزند.
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بودن یا کسری مبلغ چک در سامانۀ یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه  پرداخت   (: بعد از ثبِت غیرقابِل ۱۳۹۷مکرر )الحاقی    ۵ماده  

ها و  دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیۀ بانک ها و مؤسسات اعتباری اطالع می مراتب را به صورت برخط به تمام بانک 

 نسبت به صاحب حساب إعمال نمایند: مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را  

 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ -الف

یۀ حساب   - ب
ّ
ق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه  ها و کارت مسدودکردِن وجوِه کل

ّ
های بانکی و هر مبلِغ متعل

 سوی بانک مرکزی؛اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از 

 های ارزی یا ریالی؛ نامهعدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت  -ج

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.  -د

با توّجه به شرایط،    1های اقتصادی های مذکور در بندهای »الف«، »ج« و »د« در خصوص بنگاه : چنانچه إعمال محرومیت۱تبصرۀ  

به  موارد مذکور  به تشخیص شورای تأمین استان شود،    موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوطال اقتصادی اوضاع و احو 

نامۀ اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات  . آیین 2آید به حالت تعلیق در می   مّدت یک سال 

شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی  االجراء سه ماه از الزم   بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مّدت 

 رسد. و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می 

صادر شود، اقدامات    از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی  به وکالت یا نمایندگی : در صورتی که چک  ۲تبصرۀ  

اثبات  گردد مگر اینکه در مرجِع قضایِی صالح  احب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز إعمال می موضوع این ماده عالوه بر ص 

ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامۀ  . بانکمستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدِی او است  عدم پرداخت   نماید 

 باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامۀ مذکور درج نمایند. عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده  

 و به صورت برخط  ۳تبصرۀ 
ً
: در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی اعالم کند تا فورا

 از چک رفع سوءاثر شود: 

 
 

یه و ارائۀ درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است  الف ـ واریِز کسرِی مبلِغ چک به حساِب جاری نزد بانک ُمحال
َ
َعل

ضمن مسدودکردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعۀ دارندۀ چک و حداکثر به مّدت یک سال، ظرف مّدت سه روز، واریِز مبلغ را به  

 بخش و قابل استناد به اطالِع دارندۀ چک برساند. ای اطمینان شیوه 

 ب ـ ارائۀ الشه چک به بان 
 

یه؛ ک ُمحال
َ
 َعل

 
. تعداد کارکنان  1مکرر قانون صدور چک حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:    5مادۀ  1نامۀ اجرایی تبصرۀ  های اقتصادی طبق آیینبنگاه   1

یدی  . میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تول2نفر و بیشتر باشد؛    ۱۰۰ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حّق بیمۀ پرداختی   ۱۲بنگاه در  

های نگهداری و  نامۀ مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش آیین ۲های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اّول موضوع ماده طبق آخرین صورت

مصوب    -یم  های مستقاصالحی قانون مالیات  ۹۵نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده  

. میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعالم گمرک جمهوری اسالمی  3وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد؛    -  ۱۳۹۴

انده شده  ( یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخۀ اقتصادی کشور بازگرد۱.۰۰۰.۰۰۰ایران، بیش از یک میلیون )

تقلب    - تبصره  .باشد یا  و  به تقصیر  یا دارای حکم ورشکستگی  قانون مجازات اسالمی  اقتصادی موضوع  به جرایم  اشخاص دارای محکومیت قطعی 

 پس از ایجاد امکان استعالم سامانهمشمول این آیین
ً
 ای )سیستمی( برقرار خواهد بود.نامه نخواهند بود. این شرط صرفا

 سه سال پس از    تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادیشده برای در نظر گرفته سالۀمّدت یک  2
ً
قابل تمدید نخواهد بود و هر بنگاه اقتصادی صرفا

 ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. انقضای مدت یک
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شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارندۀ چک یا نامۀ رسمی از شخِص حقوقِی دولتی یا عمومِی  نامۀ رسمی )تنظیم ج ـ ارائۀ رضایت 

 غیردولتِی دارندۀ چک؛ 

 صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ د ـ ارائۀ نامۀ رسمی از مرجِع قضایی یا ثبتِی ذی 

 حکم قضایی مبنی بر برائت ذمۀ صاحب حساب در خصوص چک؛ هـ ـ ارائۀ  

سال از تاریخ صدور گواهینامۀ عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص  و ـ سپری شدن مّدت سه 

 چک توسط دارنده. 

های آن باشد،  انون و تبصره این ق  ۱۴: چنانچه صدور گواهینامۀ عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده  ۴تبصرۀ  

 سوءاثر محسوب نخواهد شد. 

: بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و  ۵تبصرۀ 

 های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. تبصره 

 است. در این مورد نکات ذیل قابل توّجه است:  نشدنی یا دارای کسر موجویِک پرداختموارد تنبیهی برای صادرکنندۀ چکنندۀ  مادۀ فوق بیان ❖
 این موارد تنبیهی تا رفع سوءأثر از چک پابرجاست.  ✓
 این موارد تنبیهی به شرح ذیل هستند:  ✓

 عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید؛  •
مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه  های بانکی و هر  ها و کارت مسدودنمودِن وجوِه کلیۀ حساب  •

 اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛ 
 های ارزی یا ریالی؛ نامه عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت  •
 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. •

های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت  ها و کارت فوق غیر از مورِد »مسدودنمودن وجوه کلیۀ حساباجرای موارد تنبیهی   ✓
هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی« ممکن است به تشخیص  

 سال به حالت تعلیق درآید. دی، به مّدت یکهای اقتصا شورای تأمین استان در خصوص بنگاه 
در فرض صدور چک توسط وکیل یا نماینده مانند مدیر شرکت، اقدامات تنبیهی فوق در مورد شخِص حقیقِی نماینده یا وکیل نیز إعمال   ✓

 شود؛ مگر ثابت کند عدم پرداخت منتسب به او نیست. می
شود و إقدامات تنبیهی أثر تلقی نمیباشد، سوء   دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب در صورتی که گواهینامۀ عدم پرداخت به دلیل   ✓

 فوق إعمال خواهد شد. 
مسدود شود، به این    ها و مؤسسات اعتباری در نزد بانک های برگشتی باید به میزاِن کسرِی مبلِغ چک  اینکه وجوِه صادرکنندگاِن چک  ✓

رسد وفق اصالحات جدید، چک فقط  چک تلقی شود. به نظر می  های صادره بر عهدۀ مؤسسات اعتباری دستور پرداخت معنا نیست که 
 قابل صدور دانسته شده است.  بانک بر عهدۀ 

 إعمال نخواهد شد:  إقدامات تنبیهی فوقخواهد شد و در نتیجه  رفع سوءاثر در موارد ذیل از چِک برگشتی  رفع سوءاثر: 

روز واریز مبلغ را به دارندۀ    3)بانک باید ظرف    مسدودی آن تا برداشِت دارندۀ چک یا نهایتًا سپری شدن یک سالواریز کسری موجودی و   ✓
 چک اطالع دهد.( 

 ارائۀ الشۀ چک به بانک  ✓
 ؛ عمومی غیردولتییا  دولتینامۀ محضری رسمی یا نامۀ رسمی شخص حقوقِی  رضایت  ✓
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 مۀ صاحب حساب؛ حکم قضایی مبنی بر برائت ذ ✓
 سال از تاریخ صدور گواهینامۀ عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری.  3سپری شدن  ✓

ها شوند و بدون آنکه چِک آنها نیز چک اصطالحی های مالی و اعتباری بدون آنکه مشمول امتیازات بانک نکته: طبق قانون صدور چک مؤسسه
اند از جمله تکلیف ثبت در سامانۀ صیاد، مسدودکردن  اشته باشد مشمول تکالیف قانون صدور چک قرار گرفته محسوب شود و امتیازاِت چک را د

 ها و ...  حساب

 از طریق  برای ارائۀ دسته چک به مشتریان خودها مکلفند  : بانک ( 1400)اصالحی    ( ۱۳۹۷)اصالحی    ۶مادۀ  
ً
سامانۀ صدور  ، صرفا

بانک مرکزی  نزد  از    یکپارچۀ چک )صیاد(  استعالم  با  از صحت مشخصات متقاضی  از اطمینان  این سامانه پس  نمایند.  اقدام 

سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانۀ  سامانه نظام هویت 

های تولیدی  طرح و تسریع در اجرای طرح های  »قانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش هزینه   ۵ملی اعتبارسنجی موضوع ماده  

»قانون    1ماده    ۲۱بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند  یا رتبه  3« ۱۳۸۶/ ۵/۴ها مصوب  و افزایش منابع مالی و کارایی بانک 

ایران مصوب   جمهوری اسالمی  بهادار  اوراق  مجاز    4« 1384/ 1/9بازار  اعتبار  سقف  دریافتی،  نتایج  با  متناسب  و  نموده  اقدام 

ط دریافت دسته چک، نحوۀ  دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایاختصاص می  شناسه یکتا متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک  

سال  محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک 

 رسد. شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می االجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میپس از الزم 

بانک ۱۳۹۷)الحاقی    ۱تبصرۀ   یا    ها(:  اعتبارسنجی  نیاز  مورد  اطالعات  مربوط،  مقررات  یا  قوانین  طبق  که  اشخاصی  سایر  و 

 باشند. دهند، مکلف به ارائۀ اطالعات صحیح و کامل می بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می رتبه

دار، بانک مرکزی  ابزاِر پرداخِت وعده (: به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به  ۱۳۹۷)الحاقی    ۲تبصرۀ  

شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت  االجراء مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزم 

اندازی نماید تا بدون نیاز به  برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه   چک موردی 

نفعاِن معّین فراهم  بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی ارسنجی، رتبه اعتب 

شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در  

تا د ماده   الف  و نیز محرو  ۵بندهای  قانون  این  از  مکرر  از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده    چک موردی میت 

 باشد. می

دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع  های متقلبانه مبادرت به  (: هر شخصی که با توسل به شیوه۱۳۹۷)الحاقی    ۳تبصرۀ  

صدور چک  ،  دریافت دسته چک، به مّدت سه سال از  دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایدکرده یا    مالی و اعتباری خود

شود و در صورتی که عمل  محکوم می   جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمیبه    و محروم    استفاده از چک موردی و    جدید 

 شود. ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازاِت آن جرم محکوم می 

 
کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک  نون با ایجاد و به سال از تاریخ تصویب این قادولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک  3

گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین های مشاور مالی و سرمایه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروهجامع اطالعات، رتبه

 اعتبار، زمینۀ تسهیل و تسریع اعطاء تسهیالت بانکی را فراهم نماید. 
گذاری،  گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایهتوان به کارگزاران، کارگزاران/معاملهنهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می  منظور 4

رتبه صندوق مؤسسات  سرمایه بندی،  شرکتهای  سرمایهگذاری،  شرکتهای  شرکتگذاری،  مالی،  اطالعات  پردازش  و های  سرمایه  تأمین    های 

 های بازنشستگی اشاره کرد.صندوق 
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 سنجی متقاضیان برای اعطای دسته چک: اعتبار 

 ها را باید طبق سامانۀ صیاد تنظیم و صادر کنند. ها تمام دسته چک در این ماده مقرر شده است که بانک ✓
 شود.اختصاص داده می  کتای  ۀتحت عنوان شناس  یا ژه یو  ۀشناس  ،به هر برگ چکها از طریق اعتبارسنجی صادر شده و  این دسته چک  ✓
آنها   ✓ به  چک،  دسته  متقاضیاِن  اعتبارسنجِی  به  توّجه  مشّخصیبا  اعتبار  با  چکی  می   دسته  چک داده  مبالغ  مجموع  که  شود.  هایی 

تواند از سقف اعتبار مزبور بیشتر باشد، در غیر این صورت، سامانۀ صیاد، این  اند، نمیصادرکنندگان صادر کرده و هنوز پرداخت نشده 
 اسد. شنچک را به رسمیت نمی

اش متناسب نباشد یا دریافِت  این ماده، اگر شخصی به شکل متقلبانه دسته چکی دریافت کنه با اوضاع مالی و اعتباری   3طبق تبصرۀ   ✓
 شود: های زیر محکوم می دسته چِک نامتناسِب شخِص دیگر را تسهیل کند، به مجازات 

 شود. حروم میم چک موردیو  صدور چک جدید و  دریافت دسته چکـ  تا سه سال از 
 ریال( مگر مجازاِت شدیدتری برای أعمالش قابل تصور باشد.  180,000,000ریال تا  80,000,000بیش از )  ۵ـ  جزای نقدی درجۀ  

رسد و تا  طبق قسمت اخیر ماده، دستورالعمل این ماده ظرف یک سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می  ✓
 کنند. های رایج فعلی از احکام چک تبعیت میچک قبل از آن، همان 

 چک موردی برای اشخاصی که دارای دسته چک نیستند قابل صدور است.چِک موردی: 

 احکام چک موردی: 

 بانک مرکزی باید ظرف یک سال، ضوابط چک موردی را تعیین نماید.  ✓
 صدور چک موردی، نیازمند اعتبارسنجی و داشتن دسته چک نیست. ✓
صورتی که برای پرداخِت وجِه چِک موردی، موجودی کافی در حساب نباشد تا زمانی که وجه آن پرداخت نشده، مشمول موارد تنبیهی  در   ✓

تواند دسته چک دریافت کند یا چک موردی دیگری یا هر نوع چک دیگری  مندرج در مادۀ قبل )سوءاثر( است و همچنین شخص نمی 
 صادر کند. 

 .شوداجرا می نیز   دربارۀ چک موردیصدور اجرائیه، ضمانت، مسؤولیت تضامنی و غیره سایر احکام چک، مانند  ✓
 وعده.است، نه بی  دارهای وعده پرداختطبق نِصّ مادۀ فوق، چک موردی برای   ✓
 چک موردی در وجه حامل قابل صدور و ظهرنویسی نیست.  ✓

 

 رح ذیل محکوم خواهد شد: (: هرکس مرتکب بزه صدور چک بالمحل گردد به ش ۱۳۸۲)اصالحی  ۷مادۀ 

 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.   -الف

سال حبس محکوم خواهد  ماه تا یک چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش  - ب

 شد. 

مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن  چنانچه    - ج

های بالمحل نموده باشد  چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک دسته

 ها مالک عمل خواهد بود. مجموع مبالغ مندرج در متون چک 

)الحاقی  تبص مجازات (:  ۱۳۸۲رۀ  که    این  مواردی  شودشامل  ربوی چک   ثابت  بهرۀ  یا  و  نامشروع  معامالت  بابت  بالمحل    های 

 . باشدنمی صادرشده، 
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ایران هایی که  (: چک ۱۳۷۲)اصالحی    ۸مادۀ   مشمول    از لحاظ کیفری  های خارج از کشور صادر شده باشند عهدۀ بانک   در 

 مقررات این قانون خواهند بود.

 به دارنده آن پرداخته قبل از تاریخ شکایت کیفری صادرکنندۀ چک: در صورتی که  ۹مادۀ  
ً
به موافقت شاکی   یا، وجه چک را نقدا

   یا خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد  
 

یه فراهم نماید قابل تعقیب  موجبات پرداخت آن را در بانک ُمحال
َ
کیفری نیست.  َعل

و به محض مراجعۀ دارنده و تسلیم   حساب صادرکننده را مسدود نماید  تا میزان وجه چک در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است  

 چک وجه آن را بپردازد. 

در حکم  مبادرت به صدور چک نماید عمل وی    بودن حساب بانکی خودبا علم به بسته (: هر کس  ۱۳۷۲)اصالحی    ۱۰مادۀ  

  غیرقابل تعلیق شده،  محکوم خواهد شد و مجازاِت تعیین   ۷حداکثر مجازات مندرج در ماده  خواهد بود و به    محلصدور چک بی 

 خواهد بود. 

تا شش ماه از  و در صورتی که دارندۀ چک    قابل تعقیب نیست   بدون شکایت دارندۀ چک : جرایم مذکور در این قانون  ۱۱مادۀ  

  شکایت ننماید   ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت   یا   اجعه ننماید برای وصول آن به بانک مر   تاریخ صدور چک 

 . )مرور زمان خاص( دیگر حّق شکایت کیفری نخواهد داشت 

 . شخصی است که برای اّولین بار چک را به بانک ارائه داده استمنظور از دارندۀ چک در این ماده 

به محض مراجعۀ دارندۀ  ها مکلفند  ک به بانک مراجعه کرده است، بانک برای تشخیص این که چه کسی اّولین بار برای وصول چ

 ، هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. چک

 . مگر آنکه انتقال قهری باشد  حّق شکایت کیفری نخواهد داشت  کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده 

حّق شکایت کیفری او    و  را به وسیلۀ شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند چک  در صورتی که دارندۀ چک بخواهد  

در َظهِر چک قید    با تصریِح نمایندگِی شخِص مذکورباید هویت و نشانی خود را  ،  بودن چک محفوظ باشد محلدر صورت بی 

کند و حّق شکایت کیفری وی محفوظ  ادر میص  به نام صاحب چکرا    ۵و    ۴اعالمیۀ مذکور در ماده    بانک  در ]این[ صورتو    نماید

 خواهد بود. 

حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار  یا    چک را به دیگری انتقال دهدتبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی  

 تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. )قرار موقوفی تعقیب(   نماید

متهم، وجِه چک و خسارِت تأخیر  اینکه  یاو   شاکی گذشت نماید، حکم قطعی قبل از صدور هرگاه (:  ۱۳۸۲)اصالحی   ۱۲مادۀ 

 به دارندۀ آن پرداخت کند
ً
  موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور )از تاریخ ارائۀ چک به بانک( را فراهم کند   یا   تأدیه را نقدا

صدور قرار موقوفی  صادر خواهد کرد.  ]تعقیب[ قرار موقوفیمرجع رسیدگی  در صندوِق دادگستری یا اجراِء ثبت تودیع نماید  یا

 . رسیدگی و حکم صادر کند  دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبهمانع از آن نیست که  تعقیب در دادگاه کیفری 

یه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات  محکوم  اینکه    یا و    شاکی گذشت کند،  پس از صدور حکم قطعیهرگاه  
َ
َعل

و   شود[شود ]قرار موقوفی اجرا صادر میاجرای حکم موقوف می  یر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نمایدتأخ

یه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع  محکوم  
َ
َعل

 دولت وصول خواهد شد. 
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قانون اصالح موادی از   ۲(: میزان خسارات و نحوۀ احتساب آن بر مبنای »قانون الحاق یک تبصره به ماده  ۱۳۸۲تبصره )الحاقی 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام( خواهد بود. )این تبصره، در باال توضیح داده شد(  ۱۳۷۶٫۳٫۱۰قانون صدور چک« )مصوب 

 یفری نیست: قابل تعقیب ک صادرکنندۀ چک(: در موارد زیر ۱۳۸۲)اصالحی   ۱۳مادۀ 

 داده شده باشد.  سفید امضاء   چک ثابت شودالف ـ  در صورتی که  

 . منوط به تحّقق شرطی شده باشد  وصول وجه آن  در متن چک ب ـ  هرگاه  

 . بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است  قید شده باشد که چک  در متن چکج ـ  چنانچه 

بابت تضمین انجام معامله یا  یا چک  منوط به تحّقق شرطی بوده وصول وجه آن ثابت شود که  بدون قید در متن چکد ـ  هرگاه  

 . تعهدی است 

 باشد.  تاریخ مندرج در متن چکمقدم بر  تاریخ واقعی صدور چک   یاصادر شده و   بدون تاریخ ـ ـ  در صورتی که ثابت شود چک  ه

 

  جعل یا    سرقتیا    مفقود   با تصریح به اینکه چک  مقام قانونی آنهاائم قیا    ذینفعیا    صادرکنندۀ چک(:  ۱۳۷۲)اصالحی    ۱۴مادۀ  

 تواند تحصیل گردیده می  جرائم دیگرییا   خیانت در امانتیا   کالهبرداریشده یا از طریق 
 
را   دستور عدم پرداخت وجه چک کتبا

گواهی    بانک  در صورت ارائۀ چکو    خواهد کرد خودداری    از پرداخت وجه آن   پس از احراز هویت دستوردهنده به بانک بدهد. بانک  

ت اعالم را   عدم پرداخت 
ّ
 نماید. صادر و تسلیم می  شدهبا ذکر عل

  خالف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده و هرگاه    علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند   تواند می   دارندۀ چک 

به پرداخت کلیۀ خسارات وارده به دارندۀ چک محکوم خواهد    این قانون   ۷عالوه بر مجازات مقرر در ماده  دستوردهنده    ثابت گردد

 شد. 

شده یا چک به او واگذار    ظهرنویسی یا    صادرنفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او  (: ذی۱۳۷۶)اصالحی    ۱تبصرۀ  

 گردیده باشد )یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده( 

تعیین تکلیف آن در مرجع  بانک مکلف است وجه چک را تا    شودمطابق این ماده صادر می  اختدستور عدم پرددر موردی که  

 در حساِب مسدودی نگهداری نماید.  انصراف دستوردهنده یا  رسیدگی

موارِد غیرقابِل تعقیِب کیفری
ک

 بودِن چ

چک سفید امضاء

چک مشروط

چک تضمینی

چک بدون تاریخ

.چک وعده دار که تاریِخ واقعِی صدوِر آن مقّدم بر تاریِخ مندرج در متن چک است
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شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف    پس از اعالم به بانک   مکلف است (: دستوردهنده  ۱۳۷۲)الحاقی    ۲تبصرۀ  

پس از انقضا مدت مذکور )یعنی بعد از اتمام    در غیر این صورت   ک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید مّدت ی

 موجودی   یک هفته( 
ّ

 کند.وجه آن را پرداخت می   به تقاضای دارندۀ چک بانک از محل

آنکه    توان متوقف نمود نمی را    مسافرتی و    شدهتضمین های  (: پرداخِت چک ۱۳۷۶)الحاقی    ۳تبصرۀ     بانِک صادرکنندهمگر 

نماید. در این مورد نیز حّق دارندۀ چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده    اّدعای جعلنسبت به آن  

 محفوظ خواهد بود.  ۱۴

 . مطالبه نماید در دادگاِه کیفرِی مرجِع رسیدگی ضرر و زیان خود راو  وجه چکتواند می  : دارندۀ چک ۱۵مادۀ 

فوری و خارج  ،  کلیۀ شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی : رسیدگی به  ۱۶مادۀ  

 به عمل خواهد آمد.   از نوبت

 مگر خالف این امر ثابت گردد.   دلیل پرداخِت وجِه آن و انصراِف شاکی از شکایت است   صادرکننده وجود چک در دست  :  ۱۷مادۀ  

اتهام طبق    کننده ]به[ جرائم مربوط به چک بالمحل، (: مرجع رسیدگی ۱۳۷۲)اصالحی    ۱۸مادۀ   از متهمان در صورت توّجه 

کمیسیون    ۱۳۷۸٫۶٫۲۸قالب )در امور کیفری( ـ مصوب های عمومی و انقانون آیین دادرسی دادگاه   ۱۳۴در ماده  ضوابط مقرر 

نامۀ بانکی یا مال  )اعم از وجه نقد یا ضمانت   وثیقهیا    کفالتحسب مورد یکی از قرارهای تأمیِن    قضایی مجلس شورای اسالمی ـ

 نماید. منقول و غیرمنقول( اخذ می 

( َنسخ شده اما خیلی  1394)با آخرین اصالحاِت  1392رسی کیفری مصوب به موجب قانون آیین داد  78نکته: قانوِن آییِن دادرسِی کیفرِی سال 
تواند صادر کند در چک فقط یک از دو قراِر »أخذ  خواد بگه: از ده قراِر تأمینی که بازپرس میمی  18در اینجا این َنسخ، مهم نیست چراکه ماده  

 نامۀ بانکی یا مال منقول و غیرمنقول« قابل صدور است.  الکفاله« و »أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت کفیل با تعیین وجه

صادر شده باشد،   اعم از شخص حقیقی یا حقوقی  نمایندگی از طرف صاحب حسابیا  وکالت به  : در صورتی که چک  ۱۹مادۀ 

  صاحب امضاو    صادرکنندۀ چک 
 
مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر    متضامنا

مگر اینکه ثابت نماید که    مسؤولیت کیفری خواهد داشت طبق مقررات این قانون    امضاکنندۀ چکشود. به عالوه  دو نفر صادر می 

در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت    که   ، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی او استعدم پرداخت  

 شده از نظر کیفری مسؤول خواهد بود. 

 

 . کماکان به قوت خود باقی است   طبق قوانین و مقررات مربوط ]مثاًل قانون تجارت[  نویسان چکمسؤولیت مدنی پشت :   ۲۰مادۀ  

ِک صادره به وک
مسؤولیت نسبت به چ

نمایندگی از طرف صاحب حسابالت یا 

مسؤولیت مدنی
.صادرکنندۀ چک و صاحب امضاء متضامنًا مسؤول پرداخت وجه چک هستند

.اجراییه و حکم ضرر و زیان، بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود

ریمسؤولیت کیف

.داشتاصواًل امضاء کنندۀ چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد

یاسابحصاحبعملبهمستندپرداختعدمکهنمایدثابتامضاء کنندگاناگر
شدهتپرداخعدمموجبکهکسیصورتایندرکهاوست،بعدینمایندۀیاوکیل

بودخواهدمسؤولکیفرینظراز
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  و محل صادر کرده  بار چک بی از یک   که بیشهای جاری اشخاصی را  ها مکلفند کلیۀ حساب (: بانک ۱۳۷۲)اصالحی    ۲۱مادۀ  

 بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.  تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد 

های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم  با تجمیع اطالعات گواهینامه  بانک مرکزی مکلف است (:  ۱۳۹۷)اصالحی    ۱تبصرۀ  

و    ها و مؤسساِت اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک امکاِن دسترسِی برخِط بانک یکپارچه خود،    در سامانۀ  دربارۀ چک 

ی عدالتامکان استعالم گواهینامههمچنین 
ّ
قوۀ  ایجاد نماید.   های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکۀ مل

ِبه و همچنین آراِی  زی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم  امکاِن دسترسِی برخِط بانِک مرک  قضائیه نیز مکلف است

این قانون به همراه گواهینامۀ عدم پرداخت مربوط را    ۱۴دعاوی مطروحه طبق ماده  و    های برگشتیقطعِی صادرشده دربارۀ چک 

 فراهم نماید.   های مالیاز طریق سامانۀ سجل محکومیت

ها  قرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوۀ پاسخ به استعالمات بانک (: ضوابط و م۱۳۷۲)الحاقی    ۲تبصرۀ  

ایران تنظیم و به تصویب هیأت  ای خواهد بود که ظرف مّدت سه نامه به موجب آیین  ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 رسد. دولت می 

شدن این  االجراء ظرف مّدت دو سال پس از الزم   مرکزی مکلف استبانک  :  ( 1400  ی)اصالح  ( ۱۳۹۷مکرر )الحاقی    ۲۱مادۀ  

، از دریافت دسته چک و  دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشدهیا    ِبه معسر از پرداخت محکوم  ،  ورشکستهقانون در مورد اشخاِص  

آخرین وضعیِت صادرکنندۀ    صدور چک جدید در سامانۀ صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکاِن استعالِم 

 برای کسانی   نشده های تسویه میزان تعهدات چکو  سابقۀ چک برگشتی در سه سال اخیر، سقف اعتبار مجاز شامل  چک 
ً
را صرفا

،  مستلزم ثبت هویت دارنده  صدور هر برگه چک که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانۀ مذکور به نحوی خواهد بود که  

برای شناسۀ یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط    اریخ مندرج در چک تو    مبلغ

پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختالِف  دارنده تا قبل از تسویۀ آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان 

 یشتر باشد. ب  نشدههای تسویه تعهدات چک و   سقف اعتبار مجاز 

شوند، تسویۀ چک  صادر می  ۱۳۹۹اسفندماه سال  ان یشده پس از پاارائه ی هاکه از دسته چک   ییهادر مورد برگه چک : ۱تبصرۀ 

 در  
ً
و در وجِه دارندۀ نهایِی چک بر اساس استعالم از سامانه    تاریخ مندرج در سامانه و    مبلغطبق    سامانۀ تسویۀ چک )چکاوک( صرفا

ها مکلفند  ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک  در سامانۀ صیاد که مالکیِت آنها  صیاد انجام خواهد شد و در صورتی 

ع است و ثبِت انتقاِل چک در  در وجه حامل ممنو   نویسِی چکپشت و    صدوراز پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد،  

ها قبل  آن دسته چک   ۀ ارائ خ یکه تار  یی هاچک صادرشده از دسته  ی هاچک .  خواهد بود نویسی چک جایگزین پشت سامانۀ صیاد 

  اد ی ص  ۀها در سامانبه ثبت آن چک  ازی ها بدون ندسته چک است و بانک   ۀ تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائ  نی از زمان مذکور در ا

عبارت »صدور    دی الذکر بافوق   خ یپس از تار   هشدارائه   ی هادسته چک   یها برگه  ۀی . در کلکنندی ت به پرداخت وجه چک اقدام منسب 

 فاقد اعتبار است.« درج شود.  ادی ص ۀ بدون درج در سامان  ،چک ِی سی نوو پشت 

  دارای چِک برگشتِی رفِع سوءاثرنشده یا    ِبهمعسر از پرداخِت محکوم  ،  ورشکستههای این ماده در مورد اشخاِص  : ممنوعیت ۲تبصرۀ  

 نیز مجری است.  کنندکه به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

 بینی شده است. ای به نام سامانۀ صیاد پیشای رایانه ِی چک، سامانه سظهرنویو صدور در این ماده برای سامانۀ صیاد: 

 عملکرد سامانۀ صیاد: 
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اند و هنوز  اشخاصی که چک برگشتی صادر کرده یا  ِبهمعسر از پرداخت محکوم  ، ورشکستهسال نام اشخاص  2بانک مرکزی باید ظرف  ✓
  صدور چک جدید در سامانۀ صیاد و    فت دسته چک توسط آنهادریارا در سامانۀ صیاد درج کرده و از  رفع سوءأثر نشده است

 جلوگیری نماید.  استفاده از چک موردیو 
بر آن حاکم است. این ماده داللت بر آن ندارد که    با رعایت قواعد ورشکستگیچکی صادر کنند، احکام چک    اشخاص ورشکستهاگر   ✓

ِبه تابع احکام قانون صدور چک نیست؛ بلکه داللت بر آن دارد که  چِک صادره توسط اشخاص ورشکسته یا معسر از پرداخت محکوم  
 دسته چک بدهند.  آنها ها نباید به بانک 

شده نیز مجری است. برای مثال اگر شخصی به وکالت یا به عنوان   هایی که به وکالت صادرممنوعیت مندرج در مادۀ فوق، دربارۀ چک  ✓
گرفتن  شود و آنها از  مدیر شرکت، چک امضاء کند و آن چک منتهی به عدم پرداخت شود، نام آن وکیل یا مدیر در سامانۀ صیاد درج می 

 شوند. ممنوع می صدور هرگونه چک یا   صدور چک موردییا  دسته چک 
میزان و    سال اخیر   3سابقۀ چک برگشتی ظرف  و    سقف اعتبار ، شامل  ن استعالم آخرین وضعّیت صادرکنندۀ چک امکابانک مرکزی باید   ✓

 فراهم کند.  برای کسانی که قصد دریافت چک را دارندرا صرفًا  نشدهتعهدات تسویه 
در سامانۀ   اسۀ ویژۀ )یکتا( آن چک شنهمراه با   نام دارندۀ آن چک و  تاریخ مندرج در چکو   مبلغ صدور هر برگ مشروط به آن است که   ✓

 خواهد بود.  سند تعهدآور مدنی صیاد درج شود. در صورتی که صدور چک در سامانۀ صیاد درج نشود، آن چک به منزلۀ یک 
 پذیر است. برای همان شناسۀ یکتا امکان ثبت هویت شخصی جدید انتقال چک قبل از تسویۀ آن با  ✓
هایی که  بیشتر باشد. به عبارت دیگر، مجموع مبالغ چک   های تسویه نشدهتعهدات چک و    ر مجازسقف اعتبا مبلغ چک نباید از اختالِف   ✓

تواند از سقف اعتباری  اند، نمیکند و هنوز پرداخت نشدهکند و در سامانۀ صیاد درج می های خود صادر مییک شخص از دسته چک 
 تر باشد. که در سامانۀ اعتبارسنجی برای او در نظر گرفته شده است، بیش

، در سامانۀ تسویۀ چک )چکاوک( تسویه  شوند یصادر م  ۱۳۹۹اسفندماه سال    انیشده پس از پا ارائه  ی هاکه از دسته چک   ییهاچک ✓
شود. تسویۀ آنها طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانۀ صیاد و در وجه دارندۀ نهایی است که نام او به عنوان دارنده در سامانۀ صیاد  می

 است. درج شده 
سال از تاریخ اجرای این قانون، مالکیِت دارندۀ چک در سامانۀ صیاد ثبت نشده باشد، آن چک مشمول قانون صدور    2اگر بعد از گذشت    ✓

شود و تابع  محسوب می   سند تعهدآور مدنی ها باید از پرداخت آن خودداری کنند؛ در غیر این صورت، این چک یک  چک نیست و بانک 
 چک نیست. احکام قانون صدور 

 ممنوع است. ِی چک در وجه حاملظهرنویسو   صدوربعد از تشکیل این سامانه توسط بانک مرکزی،  ✓
شود؛ بنابراین بعد از تشکیل سامانۀ مذکور، انتقال چک نیازمند امضاء و ثبت انتقال چک در سامانۀ صیاد جایگزین ظهرنویسی چک می  ✓

 شود.إَلیه در سامانه انجام میموجِب درِج مشخصاِت منتقل  ظهرنویسی در پشت چک نیست؛ بلکه صرفًا به 

 

 ،  دسترسی حاصل نشود  متهم (: در صورتی که به  ۱۳۸۲)اصالحی    ۲۲مادۀ  
 

یه آخرین نشانی متهم در بانک ُمحال
َ
اقامتگاِه    َعل

نشانی  یا    نشانی بانکی آید. هرگاه متهم حسب مورد در  شود و هرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل می قانونِی او محسوب می 

ی وجود نداشته باشدیا    شناخته نشود  شدهتعیین
ّ
شود و رسیدگی به  گواهی مأمور به منزلۀ ابالغ اوراق تلقی می   چنین محل

 به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.   متهم بدون لزوم احضار متهم 

صدور اجرائیه نسبت به کسری  تواند با ارائۀ گواهینامۀ عدم پرداخت، از دادگاه صالح  (: دارندۀ چک می ۱۳۹۷)اصالحی    ۲۳مادۀ  

سب مورد  را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر ح   الوکالۀ وکیل طبق تعرفه قانونیمبلغ چک و حّق 

 اجرائیه صادر نماید.   هر دویا  صادرکننده، صاحب حسابعلیِه 

 الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحّقق شرطی نشده باشد؛ 
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 ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ 

 های آن صادر نشده باشد. این قانون و تبصره ۱۴ج ـ گواهینامۀ عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 

ظرف مّدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارندۀ چک ترتیبی برای    مکلف استصادرکننده  

ی احکام  پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرا

« به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای  1394/ 23/3های مالی مصوب  دادگستری، اجرائیه را طبق »قانون نحوۀ محکومیت

 نماید. مبلغ چک اقدام می 

مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا  اگر صادرکننده یا قائم 

یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در  خیان  ت در امانت 

ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین  مواردی که مرجع قضایی ظِنّ قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران 

شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده  نماید. در صورتی که دلیل ارائه ادر می ص  قرار توقف عملیات اجراییمناسب،  

، توقف عملیات اجرائی بدون  را قابل قبول بداند شده دالیِل ارائه  مرجع قضاییمقاِم قانونی مّدعِی مفقودشدِن چک بوده و یا قائم 

 رسیدگی خواهد شد. أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت 

برای چک در نظر گرفته است و آن، این است که دارندۀ چک    مزیت جدیدیدر این ماده قانون  صدور اجرائیه برای وصول وجه چک:  
 نماید.   درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صالح ، به جای طرح دعوا در دادگاه تواند برای وصول وجه چک می

 اجرائیه:شیوۀ درخواست صدور 

به دادگاه صالحدارندۀ چک   ✓ نیاز به ،  الوکالۀ وکیلحّق و    وجه چکبرای وصول    دادگاهکند که  درخواست می  با رجوع  بدون 
 ، اجرائیه صادر کند و وجه چک را وصول کند. رسیدگی قضایی و بدون نیاز به صدور حکم 

االجراء و طرز رسیدگی نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم »آئین وفق    عالوه بر اجرای مادۀ فوقاالجراء است و  چک، سنِد عادِی الزم  ✓
از طریق قابلیت صدور اجرائیه برای اجراء را    (۱۳۹۸رئیس قوۀ قضائیه با اصالحات    ۱۳۸۷به شکایت از عملیات اجرائی« )مصوب  

 دارد.  ثبتی
دادگاه محِلّ    یاالح برای اصل دعوا است؛ یعنی  ، دادگاه صالح برای صدور اجرائیه، همان دادگاه ص688طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ   ✓

دادگاه محِلّ صدور    یا  َعَلیه )دادگاه محّل انجام تعهد(دادگاه محِلّ وقوع شعبۀ ُمحال    یا  )محّل اقامت خوانده(  اقامِت صادرکنندۀ چک
 . چک )محّل وقوع عقد یا قرارداد(

توان از این روش بهره برد  ، نمی خسارت تأخیر تأدیه شود. برای دریافت  صادر می  الوکالۀ وکیلحّق و    کسری مبلغ چکاجرائیه نسبت به   ✓
 و باید اقدام به طرح دعوا نمود. 

 قابل وصول است. الوکالۀ مرحلۀ اجرا حّق الوکالۀ وکیل، معادل در این روش، حّق  ✓
 شود.در نمی صا ظهرنویس و  ضامن شود، به عبارتی دیگر علیه صادر می   فقط علیه صاحب حساباجرائیه  ✓
قابل صدور    به نحو تضامن علیه هر دو یا    صادرکنندهیا    صاحب حسابدر مواردی که چک به نمایندگی صادر شده است، اجرائیه علیه   ✓

 است.
 : منوط به آن است که صدور اجرائیه برای وصول وجه چک  ✓

 صادر نشده باشد.  به صورت مشروط یا بابت تضمین ـ در متن چک، چک 
 نباشد.  دستور عدم پرداخت از جانب صادرکنندهردن چک، ـ دلیل برگشت خو
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مالی را معرفی نماید که اجرای حکم  یا    موافقِت دارنده را جلب کند یا    مبلغ را بپردازد   روز از ابالغ اجرائیه  10ظرف  صادرکنندۀ چک باید    ✓
کند میسر  این صورت  را  غیر  در  نحوۀ محکومیت .  اجرای  مالیقانون  دارندۀ چک می  های  یعنی  است؛  اجرا  قابل  او  به  تواند  نسبت 

 را داشته باشد. الخروجی اوممنوع و  جلب او، درخواست توقیف اموال او
اّدعای پرداخت وجه چک و عدم مدیونیت  یا    امضای خود را در چک جعلی بداند یا   بابت تضمین یا امانت بدانداگر صادرکننده، چک را   ✓

باشد نماید.  ، میداشته  اقامۀ دعوا  ابطال اجرائیه،  برای  اقامۀ دعوای صادرکنندهتواند  آنکه  مانع جریان اجراء نیست  این  مرجع ، مگر 
قرار توقف  ،  با أخذ تأمین مناسب که در این صورت    ناپذیری به او وارد شوداز اجرای سند ضرر جبرانیا    قضایی ظِنّ قوی پیدا کند

 شود. صادر می عملیات اجرائی
 به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ✓
 شود.در دو حالت بدون أخذ تأمین، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می ✓

 ، مستند به سند رسمی باشد. ادعای صادرکنندۀ چک برای ابطال اجرائیهـ 
 . مرجع قضایی دالیل او را قابل قبول بداند و باشد   مّدعی مفقودشدن چکـ صادرکنندۀ چک 

استفاده  اند، نیز قابل صادر شده   هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانوننسبت به چک توجه به عموم و اطالق این ماده، این امتیاز  با   ✓
 است.

 

 شده تابع احکام ذیل است: چک تضمین   - ( 1400)الحاقی   ۲۴ماده

 از  شده توسط بانک های تضمین صدور و تحویل چک   ـ  ۱
ً
الکترونیکی دسته چک    ۀ صدور یکپارچ  ۀطریق سامان ها به مشتری، صرفا

امکان  شعب )صیاد(  در  متقاضی  توسط  درخواست  )فرم(  برگه  تکمیل  مستلزم  و  درج    ۀپذیر  بانکی،  متصدی  حضور  در  بانک 

اساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری    شده برگیرنده روی چک تضمین  مشخصات هویتی و شماره حساِب 

یکتا    ۀمذکور به هر برگه چک، شناس  ۀصیاد می باشد. سامان  ۀ ان و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در ساماناسالمی ایر 

 نفع( فراهم نماید. شده را برای گیرنده )ذیدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعالم اطالعات چک تضمین اختصاص می 

 در ـ پرداخت مبلغ چک تضمین۲
ً
نفع( که مشخصات وی روی چک  گیرنده )ذی   وجه و به شماره حساِب   شده توسط بانک صرفا

پذیر  شده درج گردیده است، امکان باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمینپذیر می شده درج گردیده است، امکان تضمین 

 شده فاقد اعتبار است. باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین می

اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب  ۀ  قانونی وی با ارائۀ  است متقاضی یا وکیل یا نمایندشده به درخوـ ابطال چک تضمین ۳

پذیر است.  نفع( تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده )ذی 

پذیر  ها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان نفع( با ارائه اصل چک تن شده به گیرنده )ذیهمچنین پرداخت چک تضمین

های( مربوط به مبارزه با پولشویی توسط  است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه)فرم

 باشد. نفع( و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده میمتقاضی یا گیرنده )ذی

نفع( هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل  شده، هرگاه متقاضی و گیرنده )ذی ـ در صورت مفقودی چک تضمین ۴

المثنی  ۀ  عا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخعدم اّد   ۀشده و تعهدنامو امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین 

از بانک درخواست کنند،   را  بر احراز هویت متقاضی و گیرنده )ذی آن  به استعالم صحت  بانک مکلف است عالوه  نفع( نسبت 

نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک    ۀ نفع( از سامانمشخصات هویتی متقاضی و گیرنده )ذی 

 اد اقدام کند. مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صی 
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های قانونی مقرر، به حکم  شده مجعول، مرتکب عالوه بر مجازات شده یا استفاده از چک تضمینـ در صورت جعل چک تضمین  ۵

 شود. شده محروم میدادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین 

 

از  ۱۳۹۷)الحاقی    25مادۀ   از تکالیف مقرر در این قا (: در صورت تخلف  یا مؤسسات اعتباریبانک برای    نون هر یک  از    ها  اعم 

های  حسب مورد با توّجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات   مسؤول شعبه مربوط و    کارمند خاطیدولتی و غیردولتی،  

صالحیت    شوند که رسیدگی به این تخلفات در « محکوم می 7/9/1372»قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب    ۹مقرر در ماده  

 بانک مرکزی است. 

 
 : طرح شکایت کیفری علیه صادرکنندۀ چک :  طریِق اّوِل پیگیرِی چک 

مطرح نماید. نکات    صدور چک بالمحل شکایت کیفری به جرم  صادرکننده  تواند علیه  در صورت عدم پرداخت وجه چک می  دارندۀ چک 
 موردتوجه از قرار ذیل است: 

 ماهه رعایت شده باشد یعنی:  6قانون صدور چک برای طرح شکایت کیفری بایستی مواعد   11مستندًا به ماده  .1
 اخذ نموده باشد.  گواهی عدم پرداخت، ماه از تاریخ صدور چک   6در ظرف اواًل: بایستی دارنده 

 طرح نموده باشد.  شکایت کیفری ، ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 6ظرف  ثانیًا: دارندۀ چک بایستی  
 االشعار طرح شکایت کیفری منتفی است. در صورت عدم رعایت یکی از مواعد فوق 

ق.چک    19هرگاه چک به وکالت صادر گردد و یا به نمایندگی صادر شود و یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک نمایند. مستندًا به ماده   .2
 متوّجِه صادرکننده یعنی امضاءکننده خواهد بود. مسؤولیت کیفری

با    صادرکننده،  از حیث پرداخت وجه چکد  هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود و یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک کن .3
 مسؤولیت تضامنی دارند.  شرکت با   مدیران و یا  موکلبا   وکیلیعنی   صاحب حساب

  6د سؤال: هرگاه چکی به وکالت یا نمایندگی صادر شود و یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک نمایند چنانچه به دالیلی مثاًل عدم رعایت مواع
مسؤولیت تضامنی حکم فرماست؟ برخی معتقدند در این قبیل    از حیث پرداخت وجه چک یفری باشد آیا در این صورت باز  ماهه، چک فاقد جنبه ک

موارد که چک فاقد جنبۀ کیفری است مسؤولیت تضامنی حاکم نیست و پرداخت وجه چک به عهدۀ صاحب حساب )یعنی موکل یا شرکت است(  
ق.تجارت چک یک حکم استثنایی است و منصرف به موردی    19این امر آن است که حکم مقرر در ماده  و وکیل یا مدیر مسؤولیتی ندارند. دلیلی  

است که چک دارای جنبۀ کیفری نیز باشد. اگر چک فاقد جنبۀ کیفری نیز باشد. اگر چک فاقد جنبۀ کیفری باشد مثل برات یا سفته است. برات  
ولیت پرداخت آن بر عهدۀ موکل و یا شرکت برحسب مورد است و وکیل و مدیر مسؤولیتی  ای که منجر به عدم تأدیه گردیده است مسؤو سفته 

بر اساس    حکم ضرر و زیانو    اجراییه  ...قانون صدور چک گفته: »  19چون عالوه بر اینکه در خوِد ماده    این نظر، ضعیف استنخواهند داشت؛  
به قانون صدور چک الحاق شده است اینگونه آمده    97که در سال    مکرر  5مادۀ    2تبصرۀ  شود ...«، در  صادر می  تضامن علیه هر دو نفر

است: »در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده  
گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل  ینده نیز إعمال میعالوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نما 

ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامۀ عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر  صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدِی او است. بانک 
 مۀ مذکور درج نمایند.«شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینا

درخواست   از دوایر اجرای ثبت توان  هایی میَعَلیِه آن بانک است. همچنین در مورد چک های دارای جنبۀ کیفری هستند که محال  چک .4
د زیرا هم وصف  َعَلیِه آن بانک باش َعَلیِه آن بانک باشد؛ بنابراین چکی مشمول قانون صدور چک است که ُمحال  صدور اجراییه نمود که ُمحال  

َعَلیِه چک محتمل است هر شخص  االجراءبودن آن منبعث از قانون صدور چک است اما مطابق ق.تجارت ُمحال  کیفری چک و هم الزم 
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الحسنه مشمول ق.صدور چک نیستند  های قرض های صادره بر عهدۀ مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق حقیقی یا حقوقی باشد. پس چک 
 رت هستند. اما مشمول ق.تجا

 توان شکایت کیفری طرح کرد. نمی  علیه ضامن و ظهرنویسپذیر است و امکان فقط علیه صادرکنندهشکایت کیفری در مورد چِک بالمحل  .5
 اند. ق.چک احصاء شده  13باشد در ماده  تعقیب کیفری نمی مواردی که صادرکنندۀ چک قابل  .6
توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به  ده و مسافرتی را نمیشهای تضمین ق.چک پرداخِت چک   14ماده    3مطابق تبصرۀ   .7

 آن اّدعای جعل نماید. 
توانند طرح کنند، اما شکایت کیفری فقط  می  همه علیه همهدهنده و طرِف دعوا محدودیتی ندارد یعنی دعوای حقوقی از حیِث دادخواست .8

(؛ به عبارت بهتر، دارندۀ سندی که اّولین بار به بانک مراجعه کرده  یکی علیه یکی )تواند طرح شکایت کند آن هم فقط علیِه یکی  یکی می
تواند علیه یکی یعنی فقط صادرکننده، شکایت  و گواهِی عدِم پرداخت به نامش صادر شده )مالِک نهایی »گواهی عدم پرداخت« است( می

 إَلیه.اجرائیه باشند چه دارندۀ چک چه منتقل   توانند متقاضِی کیفری مطرح کند بر خالف اجرائیۀ ثبتی که همه می 
 

 : 5اقدام از طریق ثبتی : طریق دوم پیگیری چک
االجراء و طرز رسیدگی به  نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی الزم از طریق ثبتی به موجب »آئین  در صورت عدم پرداخت وجه چک تواند دارندۀ چک می 

 شکایت از عملیات اجرائی« درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده نماید. نکات موردتوّجه از قرار ذیل است: 

 
مواردی که  ...    مفاد اسناد رسمی ]یا در حکم رسمی مانند چک[ در   درخواست اجرای: »شدهاشاره نامۀ  به موجِب آخرین اصالحاِت آیین  .1

. نحوه پذیرش و اقدام  گیردصورت می  از طریق دفترخانه اسناد رسمی  باشدمی  ادارۀ اجرای ثبت یا    ثبت محلصدور اجراییه بر عهدۀ  
 « .تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسیدای است که به نامه نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه

پس از احراز شــرایط قانونی صــدور اجرائیه و احراز هویت و صــالحیت    سررردفتر(: »1398نامۀ ذکرشــده )اصــالحی آیین 5مطابق مادۀ   .2
لکترونیکی  اقدام، مدارک و مســتندات مربوط را به ســند ا  ســامانۀ اجرا ، مکلف اســت نســبت به ورود و تکمیل اطالعات در  کنندهدرخواســت

ارسـال و اصـول مدارک و   ادارۀ اجرای ثبت محلسـاعت از طریق سـامانه مذکور، به   ۴۸تبدیل و بانضـمام اجراییۀ صـادره حداکثر ظرف  
ود باید از صـدور آن خودداری کرده و ظرف ۱تبصـره  .مسـتندات را ضـبط و بایگانی نماید کالی روبرو ـش ردفتر در صـدور اجرائیه با اـش : هرگاه ـس

ای  ـشده: ـصدور اجراییه فقط نـسبت به تعهداِت حال۲تبـصره  .اـستعالم و کـسب تکلیف نماید  ثبت محلبا طرح ـصریح اـشکال، از    اعتسـ   ۲۴
 «.االجرا منجزًا قید شده باشد و اجرای آن در صالحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر استکه در سنِد الزم

ترتیبی  یا   مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد  ظرف ده روزباید    متعهد ریخ ابالغ اجرائیهاز تا(: »1398نامۀ یادشـده )اصـالحی  آیین  21وفق مادۀ  .3
نداند باید ظرف همان    اجرای مفاد اجرائیهاگر خود را قادر به    .مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداَندیا    برای پرداخت دین خود بدهد

 
(  ۱۳۹۸رئیس قوۀ قضائیه با اصالحات    ۱۳۸۷االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی )مصوب  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم ین قسمت بر مبنای آیین ا   5

 ن تغییرات، جزوه بروزرسانی شده است. تغییر نموده است. بر مبنای همی  6/12/1398نامه در  بروزرسانی شده است. این آیین

الزماالجراسند

صدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهرسمیایسند
طلبرسمیِسندِمثلباشدسندمدلولِاجراءِبرایاجرائیه

صدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهعادیایسند
چکمثلباشدسندمدلولِاجراءِبرایاجرائیه
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. بدهکاری که در مّدت مذکور قادر به پرداخت اگر مالی ندارد صــریحًا اعالم کند  ورا به مســئول اجراء بدهد    صــورت جامع دارائی خودمدت  
تبصـــره: ادارات اجرای ثبت    .دین خود نبوده مکلف اســـت هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قســـمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد

های اطالعاتی  های متعهد از طریق بانکنـسبت به ـشناـسایی و توقیف اموال و دارایی ی الکترونیکیبا تـشکیل پرونده اجرایمکلفند بالفاـصله  
ها که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشـخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی  سـازمان ثبت و سـایر دسـتگاه

 «.شود، نخواهد بوده و استیفای طلب معرفی میکه از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائی
 نامۀ به موضوع چک اختصاص داده شده است:آیین 193تا  183از مادۀ  .4

ــ درخواست اجرای چک از  ۱۸۳ماده َله به عمل    یا  کنندۀ چک در آن محل واقع شدهمحّلی که بانِک طرِف حساِب صادرــ محّل اقامِت متعهد 
فتوکپی مصردق چک و و   اصرلو همچنین    تقاضرانامۀ مخصروص صردور اجرائیه مکلف اـست  نکاربـستا،  برای ـصدور اجرائیه.  آیدمی

ارائه نماید. دفترخانه اصــل چک را ممهور به مهر )پذیرش اجرا   دفترخانۀ اســناد رســمی مســئول پذیرش اجرائیهرا به    گواهی برگشرتی آن
 نماید.شد( نموده و آن را به بستانکار مسترد می

ــ درخواـست اجرای ۱تبـصره نامۀ  که در ـشیوه  های اـسناد رـسمی تهراندفترخانهدر    های ایرانی خارج از کـشورهای ـصادره از ـشعب بانکچکــ
 خواهد آمد. گردد، به عملسازمان ثبت معّین می

اگر ، گواهی الزم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت،  ضمن اعالم انصرافتواند  می  دارندۀ چکــ پس از صدور اجرائیه،  ۲تبصره
 (۱۳۹۸. )اصالحی گرددپرونده مختومه میو  وصول االجراء برابر مقرراتاجرائیه ابالغ شده باشد، حّق 

 مانده حّق صدور اجرائیه دارد.قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارندۀ چک نسبت به باقیـ هرگاه چک نسبت به ۱۸۴ماده 
 موکول به رفع تعارض از همان بانک است. صدور اجرائیههای متعدد و متعارض از بانک صادر گردد ـ هرگاه گواهینامه۱۸۵ماده 
ــ دعوی ـصادرکنندۀ چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان۱۸۶ماده   ـشود و همچنین مطالب مذکور در  بابت … در متن چک نوـشته می ــ

در اداره    قابل صردور اجرائیهوجِه مرقوم در چک  و فقط    باشردنمی  قابل رسریدگیدر اداره ثبت ظهر چک در مورد ظهرنویس  
 .باشدثبت می

از طریق  صدور اجرائیه برای وصول وجه چک مانع درخواست   دارمحل به مقامات صالحیتاعالم جرم علیِه صادرکنندۀ چِک بیــ  ۱۸۷ماده  
 نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود. اداره ثبت

ــ اگر عدم پرداخت وجه چک  ۱۸۸ماده   و همچنین    عدم مطابقت امضـای زیر چک با امضـای کسـی که حّق صـدور چک را دارد  علِت  بهـــ
 .در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد باشدفقدان مهر در اشخاص حقوقی 

یا   به نام او ظهرنویسی شدهیا    در وجه او صادر گردیدهــ دارندۀ چک که حّق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک  ۱۸۹ماده  
 .های در وجه حامل(حامل چک )در مورد چک

متضـامنًا    صراحب حسرابو    صرادرکنندۀ چکحسـاب صـادر شـده باشـد   از طرف  نمایندگییا    وکالتـــــ در صـورتی که چک به  ۱۹۰ماده  
 شود.مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می

 لغ چکنسبت به مب  علیه امضاءکنندهــ در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه ۱۹۱ماده  
 گردد.صادر می

 صادر خواهد شد. پس از سررسیداجرائیه  دارهای وعدهچکـ در مورد ۱۹۲ماده 
تواند ضـمن اعالم انصـراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه اسـترداد الشـه چک را می  دارنده چک  پس از صـدور اجرائیه چکـــــ   ۱۹۳ماده  

 پرونده مختومه محسوب است. در این مورداالجرا را باید بپردازد و بکند در این صورت اگر اجرائیه ابالغ شده باشد، حّق 
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توان درخواست اجرای چک نمود. پس علیه ظهرنویسان و ضامنین درخواست اجرای چک ممکن  از طریق ثبتی فقط علیه صادرکننده می .5
 نیست. 

که چک سند رسمی  رغم این مختص به برخی اسناد رسمی و عادی است. علی  اقدام به صدور اجراییه از طریق ثبتی، بدون مراجعه به دادگاه .6
سند  دستور به اجرای    االجرابودِن برخی از اسناِد رسمی را در مورد چک نیز جاری دانسته است؛ به عبارت بهتر،نیست مقنن ویژگِی الزم 

 .شودکنندۀ سند صادر میسردفتِر تنظیم حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا  رسمی )و یا در حکم سند رسمی مانند چک(
 در طریق ثبتی، نیازی به رعایت مواعد نیست یعنی اینکه چک چه زمانی برگشت خورده و در چه زمانی به مراجع ثبتی مراجعه شده مؤثر نیست.  .7
عرف بانکداری تأیید شده باشد.  برای صدور اجرائیه از طریق ثبتی، باید مطابقت امضاء منعکس در چک با نمونه امضاء موجود در بانک در   .8

ُمهِر شخِص حقوقِی صاحب حساب در چک نخورده باشد در ادارۀ  توان به طریق ثبتی اقدام کرد. در صورتی هم که  در غیر این صورت، نمی
 ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد. 

ــدور چک کنند ا  .9 ــرکت مبادرت به ص ــود یا مدیران ش ــادر ش ــادرکننده و چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی ص ــامن علیه ص جراییه به نحو تض
ــد؛ به عـبارت بهتر،   ــادر خواهد شـ ــاب صـ ــاحب حسـ ــاءاجرائـیه علـیه    بسرررترانکرار )دارندۀ چک(به تقراضرررای  صـ ـــیل و   کنـندهامضـ اصـ

 .شودبر اساس تضامن صادر می حساب()صاحب
 باشد. می  االجرا سند الزم است. چک    رسمی در حکم سند  باشد. چک  می  سند تجاری است. چک    سند عادی نیست. چک    سند رسمی چک   .10
شود، ضمنًا شامل خسارت  عشِر اجرائیه است که هزینۀ آن از حقوقی و کیفری بیشتر است ولی بعد از اجرا وصول میهزینۀ اجرای ثبت، نیم  .11

 شود. الوکاله نمیتأخیر تأدیه و حّق 
نفر چک را امضاء کرده باشند هر کدام مسؤولیت پرداخت چه مبلغی را    4همۀ سؤال: اگر صادرکنندگان چک متعدد باشند مثاًل چهار نفر باشند و  

پرداخت یک  در  دارند؟ هر کدام مسؤول  این است که  نکتۀ مهم  اما  است  یعنی بحث مسؤولیِن متعدِد َعرضی مطرح  چهارِم وجِه چک هستند 
 گردد.صادر می علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک ئیه  اجرا  چک با امضای احدی از آنان باشد  و صاحبان حساب متعدد بوده که مواردی

 : اقامۀ دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست: طریق سوم پیگیری چک
اقامۀ دعوی تجاری نماید مزایای اقامۀ دعوی تجاری    با تقدیم دادخواست  ظهرنویسانو    صادرکنندهتواند علیه همۀ مسؤولین اعم از  دارندۀ چک می

 : از قرار ذیل است 
 اقامۀ دعوی علیه همۀ مسؤولین از جمله ظهرنویسان؛  -الف

 صدور قرار تأمین خواسته )بدون تودیع خسارت احتمالی(.  -ب
 شرایط اقامۀ دعوی تجاری: 

 ق.تجارت برحسب مورد.  317و  315مستندًا به مواد  از تاریخ صدور چکماه   4روز یا   45روز یا  15در ظرف    اخذ گواهی عدم پرداخت . 1
 ق.تجارت برحسب مورد.  314و  287و  286مستندًا به مواد  از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداختدر ظرف یک سال یا دو سال   اقامۀ دعوی. 2

 توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود. با سه استناِد ذیل می چک: در مورد نکته
ماهه مقرر در   6. در این صورت بایستی مواعد ( بدون تودیع خسارت احتمالی1394با اصالحات  1392ق.آ.د.ک )مصوب  107مستندًا به ماده  -

قانون صدور چک رعایت شده باشد یعنی چک باید دارای جنبه کیفری باشد. البته استناد به این ماده صرفًا در مراجِع جزایی مورد قبول    11ماده  
. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادلۀ  بخواهدتأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس    تواندمی شاکی  ق.آ.د.ک مقرر داشته:»  107چراکه مادۀ    است،

 «. کند ...قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می 
در مورد چک، نظر قوی بر این است که با توّجه به رأی    .مالیق.آ.د.م بدون تودیع خسارت احت  108ق.تجارت و بند ج ماده    282مستندًا به ماده    -

اخذ گواهی باشد و دارندۀ چک در صورت  می  واخواست عدم تأدیه ، جایگزین  گواهی عدم پرداختوحدت رویۀ ایجادشده که مقرر داشته در چک،  
ند باشد یعنی مطابق این نظر اگر دارندۀ چک بر حسب مورد  متواند از مزایا بهره همچنان می  ه ماه  4روزه یا    45روزه،    15عدم پرداخت در مواعد  

تواند درخواست  ماهه اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد همچنان می   4روزه یا    45روزه یا    15ق.ت در مواعد    317و    315مطابق مواد  
 صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی را بنماید. 
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ق.ت عمل    317و    315)در صورتی که خواهان به وظایف قانونی مقرر در مواد    .ق.آ.د.م با تودیع خسارت احتمالی  108د ماده    مستندًا به بند  -
 نکرده باشد.( 

 توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود. با دو استناد ذیل می   سفتهو   برات : در مورد نکته
در این مورد دارندۀ برات و سفته باید به وظایف قانونی  . ق.آ.د.م بدون تودیع خسارت احتمالی 108ق.تجارت و بند ج ماده   292مستندًا به ماده  -

واخواست عدم تأدیه در خارج  و همچنین اگر    به واخواست عدم تأدیه نشده باشد منجر  اگر این دو سند  در مورد برات و سفته    خود عمل نموده باشد.
، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی خواهد بود یعنی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت  از مؤعد قانونی باشد

 واست عدم تأدیه را بعمل آورده باشد.احتمالی منوط به آن است که خواهان در مهلت قانونی ده روزه واخ
 .ق.آ.د.م با تودیع خسارت احتمالی  108مستندًا به بند د ماده  -

 تواند دعوای حقوقی طرح کند؟ : چه کسی میتست
 دارندۀ چکی که گواهِی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.  ×
 إلیه قرار گرفته است. منتقل  دارندۀ چکی که با ظهرنویسی پس از صدور گواهی عدم پرداخت   ×
 دارندۀ چکی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت به واسطۀ ارث دارندۀ سند است.  ×
 همۀ موارد  ✓

 :  صدور اجرائیه از طریق دادگاه:  طریق چهارم پیگیری چک
رائۀ گواهینامه عدم پرداخت، از  تواند با ا بدین شیوه بیان شده است: »دارندۀ چک می  1397قانون صدور چک اصالحی   23این طریق در مادۀ 

را درخواست نماید. دادگاه مکلف   الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونیحّق و    کسری مبلغ چکصدور اجرائیه نسبت به دادگاه صالح 
در متن چک، وصول وجه آن   -اجرائیه صادر نماید: الف هر دویا  صادرکننده ،  صاحب حساب است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه 

گواهینامه عدم   -در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج - منوط به تحّقق شرطی نشده باشد؛ ب
کند مفقود یا سرقت یا  ذینفع اّدعا می  های آن ]چکی که صادرکننده یا این قانون و تبصره 14پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 

 «.جعل شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده[ صادر نشده باشد 
ی  در این طریق »صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برا 

،  اجرای احکام دادگستریصورت، حسب درخواست دارنده، پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این 
به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام   1394های مالی مصوب طبق قانون نحوۀ اجرای محکومیت اجرائیه را 

 «.نماید می
تواند از دادگاه نیز تقاضای صدور اجراییه نماید؛ یعنی عالوه بر  و سه به نظِر مالکریمی مهّمه! به موجب این ماده دارندۀ چک می  این مادۀ بیست

باشد و از طریق مرجع ثبتی امکان صدور اجرائیه دارد از  االجرا میقانون صدور چک، چک، سنِد عادِی در حکِم الزم  2اینکه به موجب مادۀ 
الوکاله وجود دارد به شرط آنکه چک مربوطه، چک مشروط یا مقّید بابت  اه نیز امکان صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حّق طریق دادگ

 تضمین و یا چکی که مواجه با دستور عدم پرداخت شده نباشد.  
 

 برات: 
شرط از    7ق.تجارت برای    226م نموده است. در ماده  شرط دیگر را در مورد برات اعال  8ق.تجارت عالوه بر امضاء یا مهر برات دهنده   223ماده  

شده آن است که در صورت فقدان یکی از این شرایط، نوشته دیگر سند  بینی بینی کرده است. ضمانت اجرای پیشاین شرایط، ضمانت اجرا پیش 
ق.تجارت ضمانت    223ماده    1بند    ق.تجارت در خصوص  226تجاری قلمداد نگردیده بلکه فقط یک سند عادی قلمداد خواهد شد. در ماده  

گیر و دارندۀ برات مطرح شده و نیازی  کش و براتبینی نشده است. شاید دلیل این امر آن باشد که در چند جای این سند بحث براتاجرایی پیش
از شرایط، نوشته، دیگر سند    ق.تجارت آن است که در صورت فقدان یکی  226باشد. از طرف دیگر در ماده  به درج این که نوشته برات است نمی
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براتآنکه می شود. حال تجاری قلمداد نگردیده بلکه سند عادی قلمداد می  یا امضاء  اگر نوشته فاقد مهر  نه دانیم  تنها سند تجاری  دهنده باشد 
 قابلیت استناد ندارد. یا شود یعنی چنین نوشته مداد نمی گردد بلکه حتی سند عادی هم قل قلمداد نمی 

ق.تجارت صدور برات را هم با مهر تنها تجویز کرده و هم با امضاء تنها )منظور از مهر، اثر انگشت است( در ماده    223نکته: قانونگذار در ماده  
 ق.تجارت نیز مقنن صدور سفته را هم با مهر تنها و هم با امضاء تنها تجویز نموده است.  308
ق.تجارت صدور چک با مهر تنها تجویز نشده است بلکه مقنن صدور چک را فقط با امضاء تجویز نموده است.    311چک در ماده  آنکه در مورد  حال

 سواد نتوانند مبادرت به صدور چک کنند. خواسته افراد بی علت این امر آن است که چک دارای جنبۀ کیفری بوده و مقنن می
پذیر  پذیر دانسته است. حال سؤال این است که آیا با مهر تنها ظهرنویسی برات امکانامضاء امکان  ق.تجارت ظهرنویسی برات را با   246نکته:  

ق.تجارت خلق یعنی صدور این   223معتقدند خیر؛ اما نظر اقوی این است که ازآنجاکه قانونگذار در ماده  246است یا خیر؟ برخی با توجه به ماده 
 اولی ظهرنویسی آن نیز با مهر تنها صحیح خواهد بود.طریق ده و به سند تجاری را با مهر تنها تجویز نمو

 گانه برات )شرایط اساسی برات(:شرایط هشت 
 شرط اول: قید اینکه نوشته برات است:

 گفته شد که این شرط فاقد ضمانت اجرا است زیرا احتمال اشتباه این سند با اسناد دیگر منتفی است.
 برات:شرط دوم: قید تاریخ صدور 

 برای قید تاریخ برات مزایای ذیل مترتب است: 
کند که آیا برات دهنده در تاریخ صدور برات صالحیت صدور این سند تجاری را داشته یا خیر؟ برای مثال  اواًل قید تاریخ صدور برات مشخص می 
 ورشکسته یا محجور بوده است یا خیر؟ 

قضیه  بر  قانون حاکم  برات،  تاریخ  از طریق  زیرا می مشخص می   ثانیًا:  زمان صدور خود  گردد  در  قانون حاکم  تابع  از حیث صدور  اسناد  دانیم 
 باشند. می

ق.تجارت چنانچه در ظرف یک    274شود. برای مثال مستندًا به ماده  ثالثًا: از طریق صدور برات در برخی موارد مرور زمان دعوی مشخص می 
م مقتضی به عمل نیامده باشد. دیگر دارندۀ برات حق اقامۀ دعوی بر علیه ظهرنویسان را نخواهد سال در برات به رؤیت، از تاریخ صدور برات اقدا 

 داشت.
شود یعنی در موردی که سررسید برات به وعده از تاریخ صدور برات رابعًا: از طریق تاریخ صدور برات در برخی موارد سررسید برات مشخص می

 شود.مشخص می باشد تاریخ سررسید از طریق تاریخ برات 
ق.تجارت مقرر داشته که تاریخ صدور برات و مبلغ برات بایستی به تمام حروف قید شود. حال اگر تاریخ صدور یا مبلغ برات فقط   225سؤال: ماده 

برات همچنان    بینی نشده است بنابراینبه عدد تنها قید شود چنین براتی چه وضعیتی دارد؟ ازآنجاکه برای حکم این ماده ضمانت اجرایی پیش 
 معتبر است. 
 شرط سوم: 

گیر را مردد بین چند  توان براتگیر الزامًا باید شخص معین باشد؛ بنابراین نمی گیر محتمل است شخص حقوقی باشد یا شخص حقیقی. براتبرات
 گیر محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشد. نفر قرار داد. برات

گیر باشد؟ پذیرش این امر در حقوق ایران مشکل است. در صورت جمع دو عنوان برات دهنده  تواند برات حال می ینسؤال: آیا خود برات دهنده درع 
 توان سفته قلمداد نمود.ای را می گیر در شخص واحد در صورت جمع سایر شرایط چنین نوشتهو برات
 ی باشد. در این صورت مسؤولیت متوجه اصیل خواهد بود نه نماینده. ق.ت به وکالت یا نمایندگ  227: صدور برات ممکن است مستند به ماده  نکته

 : تعیین مبلغ برات:شرط چهارم
توان در برات تعهد به انجام سایر تعهدات غیرپولی نمود. اگر برات متضمن تعهد  برات الزامًا بایستی متضمن پرداخت وجه نقد باشد؛ بنابراین نمی 

 د تجاری برات قلمداد نگردیده بلکه فقط یک سند عادی است.ای دیگر سنغیرپولی باشد چنین نوشته 
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ق.نحوۀ    6توان در برات تعهد به پرداخت یک ارز خارجی نمود زیرا مطابق ماده  برات بایستی متضمن پرداخت وجه رایج کشور باشد؛ بنابراین نمی 
است. الزم به ذکر است اگر صدور برات دارای منشاء  معامالت ارزهای خارجی جرم قاچاق قلمداد شده    1374اعمال تعزیرات حکومتی مصوب  

ارز  خارجی باشد قید ارز خارجی در برات نخواهد داشت اما در این قبیل موارد محاکم به دلیل احترام به پول رایج کشور، حکم به معادل ریالی  
 خارجی خواهند داد. 

 تعیین سررسید برات: : شرط پنجم
 ق.تجارت سررسید برات محتمل است به یکی از چهار صورت ذیل باشد:   241مستندًا به ماده 

 به رؤیت  .1
 به وعده از رؤیت  .2
 به تاریخ معین  .3
نوشته  .4 باشد چنین  از چهار صورت فوق  به غیر  برات  تاریخ صدور چنانچه سررسید  از  نمی به وعده  قلمداد  تجاری  دیگر سند  شود مثاًل  ای 

 زیر امور خارجه فالن کشور به ایران قرار داد.توان سررسید برات را تاریخ مسافرت و نمی 
 تعیین مکان تأدیه برات: :  شرط ششم 

 گیر یا مکانی دیگر باشد. محل پرداخت برات محتمل است محل اقامت برات 
خیر؟ پاسخ این است که باید بین  شده در برات به جای دیگر تغییر دهد یا  تواند مکان تأدیه را از محّل تعیین گیر در هنگام قبولی میسؤال: آیا برات 

گیر بخواهد مکان تأدیه را در داخل همان شهر تغییر دهد مثاًل محل پرداخت برات اقامتگاه  دو مورد قائل به تمایز شویم. مورد اول اینکه برات 
تأدیه را داخل شهر تهران از دفتر    نات، مکاتواند در هنگام قبولی بر گیر که دفتر تجاری تاجر در بازار است تعیین شود. در این صورت تاجر می برات

 تجاری خود مثاًل به بانک طرف حساب خود تغییر دهد. این امر ایرادی ندارد. 
 مورد دوم اینکه تاجر بخواهد محل پرداخت وجه برات را از تهران به یک شهر دیگر تغییر دهد. چنین تغییری پذیرفته نیست. 

 ق.تجارت:  242تفسیر ماده  
دانیم  وعده این نیست که سررسید آن مشخص نشده باشد زیرا میوعده در اینجا برات به رؤیت است. پس منظور مقنن از برات بی برات بیمنظور از  

 شود.براتی که سررسید آن مشخص نشده است سند تجاری قلمداد نمی 
 : قید نام دارندۀ برات:شرط هفتم

  در وجه شخص خاصی صادر شوند. برات الزامًا بایستی    هم در وجه شخص معّینو    وجه حامل هم در  توانند  سفته که در هنگام صدور می   برعکِس 
البته می صادر شود و نمی صورت حامل درآوریم یعنی شخصی که برات در وجه او صادر شده  توانیم برات را به تواند در وجه حامل صادر گردد. 

اید و در اختیار دیگری قرار دهد در این صورت برات در وجه حامل درخواهد آمد. مثال: »الف«: ، برات را امضاء نمِاَلیهبدون قید نام ُمنتقل  چنانچه  
تواند نام او را قید نکند و فقط  خواهد ظهرنویسی کند می گیر. در اینجا »ب« برای کسی که می صادرکنندۀ برات، »ب«: دارندۀ برات، »ج«: برات

 امضاء کند. 
آن را به دیگری منتقل کند و فایدۀ عملی این اقدام آن    ، تواند بدون امضاءآن است که دارندۀ سند می  حاملاسناد تجاری در وجه  مزیت عمدۀ  

توان علیه او اقامۀ دعوی نمود. عیب این نوع  ای که برات را امضاء نکرده است نمیدهنده وجه سند تأدیه نشود آن انتقال   ، است که اگر در سررسید
 سند این است که در صورت سرقت یا مفقود شدن اثبات مالکیت آن بسیار دشوار است.

 باشد. غیرقابل ظهرنویسی می  شرط درج نویسی نمود ظهر توان سند تجاری را غیرقابل : تنها طریقی که می نکته
شده باشد اما علیرغم این شرط، سند تجاری به دیگری منتقل شود چه اثری    سؤال: هرگاه شرط غیرقابل ظهرنویسی تجاری در سند تجاری درج

 شود. بر آن بار است؟ ظهرنویسی تجاری باطل است و انتقال، انتقال مدنی محسوب می
سفید امضاء چیست؟ براتی است که فاقد برخی مندرجات باشد. بحث است که آیا چنین براتی معتبر است یا  سؤال: منظور از برات سفید مهر یا  

تجاری از صادرکننده اجازۀ تکمیل مندرجات را گرفته باشد چنین براتی    گویند اگر از باب وکالت باشد معتبر است یعنی اگر دارندۀ سندِ خیر؟ می 
 معتبر است. 
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 برات نسخه چندم است. : قید این که  شرط هشتم
اعمال  بینی نموده اما باید توجه داشت این ضمانت اجرا در مواردی قابل ق.تجارت مقنن برای این مورد نیز ضمانت اجرا پیش  226هرچند که در ماده  

 باشد. ی نمی برات در یک نسخه صادر گردد قید که برات نسخه چندم است الزام اگراست که برات در بیش از یک نسخه صادر شود پس 
 گیر دارد. محّل برات عبارت است از طلب یا اعتباری که برات دهنده در نزد برات محّل برات و تئوری محّل برات:

شود. اثر پذیرش تئوری محّل برات آن  محض صدور برات محّل برات از صادرکنندۀ برات به دارندۀ برات منتقل می گوید به تئوری محل برات می
گیر اما قبل از سررسید صادرکنندۀ برات ورشکسته شود، دیگر ادارۀ تصفیه یا مدیر  ز صدور برات و پس از قبولی آن توسط براتاست که اگر پس ا 

گیر  گیر مراجعه کند و براتتواند به استناد اصل تساوی حقوق بستانکاران برای مطالبه طلب منشاء صدور برات به برات تصفیۀ صادرکنندۀ برات نمی 
گیر باید به جای یک بدهی دو بار پرداخت کند.  آنکه اگر تئوری محل برات پذیرفته نشود برات ال دارندۀ برات مسؤول خواهد بود. حال فقط در قب 

بار دیگر به دارندۀ برات به استناد اصل  بار به ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه صادرکنندۀ ورشکسته به استناد اصل تساوی حقوق بستانکاران و یک یک 
 رقابل استناد بودن ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری. غی

تئوری محّل برات یک تئوری فرانسوی است در هنگام تدوین کنوانسیون یکنواخت ژنو به دلیل اختالف کشورها پذیرش یا عدم پذیرش این تئوری  
د در قوانین داخلی خود آن را بپذیرد واال خیر. برخی کشورها مثل  این امر جزو مواد اختیاری کنوانسیون قلمداد شد تا هر کشوری که مایل باش

اند ولی برخی کشورها که در قوانین داخلی خود آن خود آن را نپذیرفته بودند در عمل  فرانسه در حقوق داخلی خود به موجب قوانین آن را پذیرفته 
 شرط در برات تئوری محّل برات را پذیرفتند. خأل ناشی از عدم پذیرش این تئوری را احساس کردند لذا از طریق درج 

 سؤال: آیا در حقوق ایران تئوری محل برات پذیرفته شده است یا خیر؟ 
 نّص صریح در قوانین ایران در موردپذیرش این تئوری وجود ندارد. 

هایی از تئوری محل  ق.تجارت رگه   274و    290توان این تئوری را پذیرفت؟ خیر، زیرا مواد  سؤال: آیا در حقوق ایران با درج شرط در خود برات می
اصل تساوی  برات بوده و بیانگر آن است که قانونگذار ایران مطلع از وجود تئوری محل برات بوده اما تعهدات آن را نپذیرفته است یعنی قانون ایران  

یر بابت یک بدهی باید وجه برات را دو بار پرداخت کند.  گحقوق بستانکاران را به تئوری محل برات ترجیح داده است؛ بنابراین در حقوق ایران برات
گیر  ها براتبار به ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیۀ صادرکنندۀ ورشکسته. البته باید توجه داشت بابت یکی از این پرداخت بار به دارندۀ برات و یک یک 
 ورشکسته شود.  ۀتواند داخل در صف غرمای صادرکنندمی

 برات: شرایط قبولی 
 تواند مفید باشد. قبولی برات بایستی به صورت کتبی باشد. پس قبولی شفاهی فقط به موجب مقررات مدنی می  .1
 قبولی برات بایستی در خود برات به عمل آید. قبولی در سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی مؤثر خواهد بود.  .2
 باشد. بوده و نیازی به درج عبارت دیگر نمی کننده کافی رف امضای قبول برای تحّقق قبولی ِص  .3

ق.تجارت بایستی آن را    235گیر نامبرده در ظرف چه مدتی باید آن را قبول یا نکول نماید؟ مستندًا به ماده  سؤال: از تاریخ ارائه برات به برات 
 ساعت قبول یا نکول نماید.  24فورًا یا نهایتًا ظرف 

اما قبل از استرداد آن به دارنده برات،  گیر آن را امضاء کرده  گیر نماید اگر برات بولی برات را تسلیم براتسؤال: هرگاه دارندۀ برات جهت اخذ ق
 شود یا نکول شده؟ شده محسوب میامضاء خود را خط بزند آیا چنین براتی قبول 

 شده قلمداد نمود: توان آن را نکولذیل می کنوانسیون یکنواخت ژنو آن را نکول شده قلمداد کرده است. در حقوق ایران نیز با دو دلیل 
ق.مدنی برای ایجاد عمل حقوقی هم وجود قصد انشاء الزم است و هم ابراز قصد انشاء الزم است در فرض فوق    191دلیل اول: با توجه به ماده  

قصد انشاء امضاء خط خورده است لذا قبولی محقق  توان امضاء را قصد انشاء و استرداد سند را ابراز قصد انشاء قلمداد کرد. چون قبل از ابراز می
 نشده است. 

گیر پس از امضاء  و رد قضیه فوق محتمل است برات  خوانندکنند و بعد آن را می دلیل دوم: در عرف عوام جامعه، اشخاص اول اسناد را امضاء می 
برات به  بدهکار  اصاًل  اسدهنده نمی متوجه شده است که  زده  را خط  امضاء  و  به ذکر است ماده  باشد  ق.تجارت که مقرر داشته    231ت. الزم 

 کننده حق نکول ندارد منصرف از این مورد است زیرا در این مورد بحث ما بر سر این است که آیا قبولی تحقق یافته است یا خیر؟ قبول 
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 موارد نکول برات: 
 کنم. این از مصادیق بارز نکول برات است. نمیگیر محتمل است برات را صریحًا نکول نماید مثاًل بنویسد قبول برات .1
گیر را پیدا کند باز از موارد  شود. اگر دارندۀ برات نتواند براتگیر محتمل است امتناع از قبول یا نکول نماید این نیز نکول محسوب میبرات .2

 نکول برات است. 
گیر در حدود شرط ات است. باید توجه داشت در قبولی مشروط براتگیر را به صورت مشروط قبول کند این نیز از موارد نکول بر چنانچه برات .3

 مسؤول است.
 ق.تجارت(  237)تفسیر ماده  مزایای اعتراض نکول 

تواند اعتراض نکول به عمل آورد. مزایای اعتراض  می  ه گیر برات را نکول کند دارندگیر مراجعه کند اگر براتبرای اخذ قبولی به برات  ه چنانچه دارند
تواند به مسؤولین یعنی برات دهنده و ظهرنویسان مراجعه نموده و از آنها مطالبۀ ضامن نماید. اگر ضامن معرفی کردند  می   هآن است که دارندنکول  

مشکلی نخواهد بود ولی اگر ضامن معرفی نکنند برات مؤجل حال خواهد شد. بین حقوق ایران و کنوانسیون یکنواخت ژنو در خصوص مزیت  
آنکه در  شود حالل یک تفاوت عمده وجود دارد. در کنوانسیون یکنواخت ژنو با اعتراض نکول برات مؤجل تبدیل به برات حال می اعتراض نکو 

تواند به مسؤولین مراجعه نموده از آنها ضامن  حقوق ایران با اعتراض نکول برات مؤجل حال نخواهد شد بلکه پس از اعتراض نکول دارنده می
 معرفی نکردند برات حال خواهد شد. بخواهد اگر ضامن 

 ق.تجارت:  238تفسیر ماده  
 . 2؛ برات شماره 1: برات شماره می دو برات دار 

 . 2برات شماره  ۀ»د«: صادرکنند ی ؛ آقا1برات شماره  ۀ»الف«: صادرکنند یآقا
 . 2برات شماره   ۀ«: دارند»ه ی ؛  آقا1برات شماره  ۀب. دارند یآقا
 . 2براِت شماره  رِ یگ»ج«: برات  ی؛  آقا 1براِت شماره   رِ یگ»ج«: برات یآقا

 . 10/9/1402: 2براِت شماره  دِ ی؛ سررس 4/1402/ 10: 1براِت شماره   دِ یسررس
 

را تأدیه    در صورت سررسید وجه برات  1گیر در برات شماره  گیر در هر دو مورد یک نفر است و هر دو برات را قبول نموده است. براتمثال: برات 
گیر  گیر مراجعه کند، برات تواند به براتمی 2آورد. متعاقب آن دارندۀ برات شماره  نکرده است. آقای »ب« در اینجا اعتراض عدم تأدیه به عمل می 

یر ضامن ندهد و یا  گیا باید ضامن بدهد یا پرداخت وجه برات را به نحو دیگری تضمین کند. در مورد این ماده بحث بر سر این است که اگر برات
بینی نکرده است اما با وحدت مالک از ماده  ضمانت اجرایی را پیش   238پرداخت وجه برات را به نحو دیگری تضمین نکند تکلیف چیست؟ ماده  

 شود.توان گفت اگر ضامن ندهد و یا پرداخت وجه را به نحو دیگری تضمین نکند برات مؤجل تبدیل به برات حال می ق.تجارت می 237
 مزایا اعتراض عدم تأدیه: 

 ق.تجارت.   292ق.آ.د.مدنی و ماده  108صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی مستندًا به مواد  -1
 مسؤولین از جمله ظهرنویسان.  اقامۀ دعوی علیه همۀ  -2

موعد   نکته: استفاده از مزایایی فوق منوط به آن است که اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی به عمل آمده باشد و متعاقب آن اقامۀ دعوی نیز در
 قانونی به عمل آمده باشد. 

 اعتراض یا واخواست یا پروتست: 
 اعتراض دو نوع است:  .1

 واخواست نکول. -الف
 واخواست عدم تأدیه.  -ب

 گیر برات را قبول ننموده است. واخواست نکول مختص برات است و نمایانگر آن است که برات .2
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گواهی عدم پرداخت در چک جایگزین    1369واخواست عدم تأدیه مختص به برات و سفته است. با توجه به رأی وحدت رویه ایجادشده در سال   .3
 باشد. واخواست عدم تأدیه می 

 باید به صورت کتبی باشد.واخواست  .4
 آید.واخواست از طریق دادگستری به عمل می  .5
 مالک ما برای واخواست تاریخ ثبت آن در دفتر واخواست است نه ابالغ به طرف.  .6
و   روز، روز سررسید  10روز از تاریخ سررسید است. باید توجه داشت در محاسبۀ   10ق.تجارت    280مهلت اعتراض عدم تأدیه مستندًا به ماده   .7

 باشد. می  21/4/99باشد آخرین مهلت برای اعتراض عدم تأدیه  10/4/99شود. پس اگر سررسید برات روز اقدام محاسبه نمی 
توان اقدام به اعتراض نکول کرد. الزم به ذکر است در  مقنن در مورد اعتراض نکول مهلت خاصی را بیان نکرده است؛ بنابراین تا سررسید می  .8

 ق.تجارت در ظرف یک سال از تاریخ صدور برات به عمل آید.  274ز رؤیت، درخواست قبولی باید مستندًا به ماده مورد برات به وعده ا 
 گیر در برات و به صادرکننده سفته؛ بنابراین ابالغ به سایر مسؤولین الزامی نیست. ابالغ واخواست به متعهد اصلی الزامی است یعنی به برات .9

باشد  ( می 287-286-285-284-280  - 274ق.تجارت شامل همۀ مواعد مذکور در مواد )  290و    289مواد    سؤال: آیا منظور از مواعد در 
 یا خیر؟ 

ق.تجارت شامل    290و    289برخی محاکم معتقد بودند بله شامل مواعد مذکور در همه مواد است و برخی معتقد بودند مواعد مقرر در مواد  
ق.تجارت نیست. نهایتًا هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر دوم را پذیرفت یعنی اینکه عدم اعالم مراتب    284و    285مواعد مذکور در مواد  

  285و    284کند. بنابراین برای دارندۀ برات، رعایت مواد  ای به حقوق دارندۀ برات ایجاد نمی روز خدشه   10عدم تأدیه به ایادی ماقبل ظرف  
 ق.تجارت الزامی نیست. 

ندۀ سند تجاری از اعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه چه وضعیتی دارد؟ منظور این است که اگر شرط شود دارندۀ سند  شرط معافیت دار  .10
ی آنها استفاده نماید این شروط چه وضعیتی دارند؟ حقوقدانان  ا تجاری بدون اینکه اعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه به عمل آورد از مزای

تقدند به دلیل اصل حاکمیت اراده این شروط معتبر است اما نظر اقوی این است که به دلیل مخالفت این شروط نظر دارند. برخی معاختالف
دانیم اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه دارای هزینۀ سنگین بوده و این هزینه جزء درآمد  با نظم عمومی این شروط باطل است زیرا می 

 قرارداد خصوصی مانع وصول درآمد دولت شوند. توانند با انعقاد  دولت است. اشخاص نمی 
 مداخلۀ شخص ثالث در برات: 

مداخلۀ شخص ثالث محتمل است یا برای قبولی برات باشد و یا برای پرداخت وجه برات که در ذیل به تفصیل در این زمینه بحث خواهیم  
 کرد:
ین تأسیس حقوقی مختص به برات است زیرا بحث قبولی شود. ا مداخلۀ شخص ثالث جهت قبولی که اصطالحًا شخص ثالث گفته می  -الف

آید. قبولی شخص  گیر فقط در این سند قابلیت اعمال دارد. قبولی شخص ثالث متعاقب نکول برات و متعاقب اعتراض نکول بعمل می برات
تواند ذینفع قبولی ثالث  گیر نمی راتثالث بایستی به نفع یکی از مسؤولین باشد که محتمل است برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان باشد. ب

 گیر که برات را قبول نکرده است سمتی در برات ندارد که ثالث بتواند به نفع او برات را قبول کند. قبولی ثالث بر دو نوع است:باشد زیرا برات
 قبولی ثالث با درج شرط در برات:  .1

شده در برات مراجعه گیر، برات را نکول کرد دارنده به شخص ثالث تعیین کند که اگر برات یعنی برات دهنده در هنگام صدور برات شرط می 
ش این  نماید. قانون تجارت ایران اشاره به این نوع قبولی ثالث نکرده است اما کنوانسیون ژنو آن را پذیرفته است و به اعتقاد حقوقدانان پذیر 

 نوع قبولی ثالث در حقوق ایران اشکالی ندارد. 
گیر شده مراجعه کند اگر براتگام صدور برات شرط شود که دارنده باید در صورت نکول برات جهت اخذ قبولی به ثالث تعیین سؤال: اگر در هن

ولی رجوع کند دارندۀ برات چه مزایایی را از  ب برات را نکول کند ولی دارندۀ برات به این وظیفه خود در خصوص مراجعه به ثالث جهت اخذ ق
کدام؟ فقط مزایای اعتراض نکول را از دست خواهد  ی اعتراض نکول یا مزایای اعتراض عدم تأدیه یا هر دو یا هیچ دست خواهد داد؟ مزایا 

 داد. مزایای اعتراض عدم تأدیه برای دارندۀ محفوظ خواهند ماند. 
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 قبولی ثالث به ابتکار خود:  .2
نکول شده را به نفع یکی از مسؤولین )برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان(  یعنی ثالث پس از اعتراض نکول با ابتکار خود مداخله نموده و برات  

 ق.تجارت بیان شده است.  240و  239قبول نماید. مقررات این نوع قبولی ثالث در مواد 
 گیرمثال: آقای »الف«: برات 

 آقای »ب«: صادرکننده برات 
 آقای »ج«: ظهرنویس اول
 آقای »د«: ظهرنویس دوم

 یس سوم آقای »ه«: ظهرنو
 آقای »و«: ظهرنویس چهارم 
 آقای »ز«: ظهرنویس پنجم 

 آقای »ح«: دارنده برات
به هر یک از ظهرنویسان    237تواند مطابق ماده  گیر مراجعه کند و مواجه با نکول او شود میاگر دارنده قبل از سررسید برای اخذ قبولی به برات 

شود و حال اگر ثالثی به نفع یکی از ظهرنویسان مثاًل ظهرنویس سوم  د، برات حال میرجوع کند و از آنها ضامن بخواهد. اگر بر فرض ندادن
 استفاده کند؟  237ی ماده اتواند از مزای)ه( مداخله کند سؤال این است که آیا دارنده همچنان می 

از    240ظاهر ماده   ناشی  باز مزایای  ثالث  از قبولی  از آن دارد که پس  اعتراض نکول در قبال همۀ مسؤولین همچنان  ق.تجارت حکایت 
محفوظ است. پذیرش این نظریه به منزلۀ آن است که بگوییم تأسیس حقوقی ثالث عملی بیهوده است. برای پرهیز از این موارد بایستی ماده  

ر قائل شویم و لذا در موردی که  را به نحوی تفسیر کنیم که هم ظاهر ماده را تا حدی حفظ کنیم و هم به تأسیس حقوقی قبولی ثالث اث   240
گیر، اعتراض نکول به عمل آورد و متعاقب آن ثالثی مداخله نموده و به  براتی دارای مسؤولین فوق باشد، اگر دارندۀ برات بعد از نکول برات
شخاص مابعد ذینفع قبولی ثالث  تواند از مزایای اعتراض نکول در قبال ا نفع ظهرنویس سوم )ه( برات را قبول کند باید گفت دارندۀ برات می

  )ظهرنویسان چهارم و پنجم( همچنان استفاده کند یعنی از آنها ضامن بخواهد و اگر ضامن ندارند برات نسبت به آنها حال خواهد شد اما این 
ی اعتراض نکول نخواهد دارندۀ برات پس از قبولی ثالث دیگر حق رجوع به ذینفع قبولی ثالث و ایادی ماقبل او را جهت استفاده از مزایا 

 داشت.
پذیرد و  ق.تجارت منصرف به موردی است که ثالث جهت قبولی مداخله نموده ولی دارندۀ برات آن را نمی  240نکته: برخی معتقدند ماده  

 تواند از مزایای اعتراض نکول استفاده کند. چون دارنده، مداخلۀ ثالث را جهت قبولی نپذیرفته، می
ق.تجارت بیان شده    273الی    270گردد. مقررات پرداخت ثالث در مواد  پرداخت که از آن به پرداخت ثالث تعبیر می  مداخلۀ ثالث جهت  -ب

گیر  ق.تجارت ذینفع پرداخت شخص ثالث را برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان بیان نموده است. در این ماده از برات  270است. مقنن در ماده  
نامی برده نشده است. علت این امر آن است که اگر پرداخت ثالث به نفع برات دهنده و یا یکی از ظهرنویسان  به عنوان ذینفع پرداخت ثالث  

گیر،  گیر باشد چون براتآنکه اگر ذینفع پرداخت ثالث برات کننده حق رجوع به ذینفع و ایادی ماقبل را خواهد داشت. حال باشد ثالث پرداخت 
وضوع دیگر مشمول مقررات تجاری نیست بلکه بحث ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون در امور مدنی یعنی  مدیون اصلی این سند تجاری است م

گیر باشد حق مراجعه به  گیر، مأذون از ناحیه برات کننده به نفع برات باشد که در این فرض اگر ثالث پرداختق.مدنی مطرح می   267ماده  
 ایشان را دارد و اال خیر. 

 تجارت: ق.  271تفسیر ماده 
در برخی موارد درست است و در برخی موارد درست   قانونگذار است بیان  تمام حقوق دارندۀ براتدارای  کنندهثالث پرداخت گوید این ماده می 

قب آن  به عمل آورد، متعا اعتراض عدم تأدیه برات  ۀگیر در سررسید، وجه برات را تأدیه نکند و دارندنیست. برای مثال اگر در مثال قبل برات
پس از  ح اقامۀ دعوی نموده و وجه برات را مطالبه کند. حال هرگاه    ، و  ،تواند علیه همۀ مسؤولین یعنی آقایان الف، ب، ج، د، ه دارندۀ می 

  کننده دارای تمام حقوقثالثی مراجعه نموده و وجه برات را به نفع ظهرنویس پنجم پرداخت کند در اینجا ثالث پرداخت   اعتراض عدم تأدیه
( وجه برات را پرداخت کرد در  کننده به نفع ظهرنویس سوم )ه اما اگر ثالث پرداخت   رجوع به همۀ مسؤولین را دارد   دارنده برات است زیرا حّق 
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هتر  ظهرنویسان چهارم و پنجم را ندارد؛ بنابراین بکننده دارای تمام حقوق دارندۀ برات نخواهد شد زیرا حّق رجوع به این فرض، ثالِث پرداخت 
و   رجوع به ذینفع  حّق کننده برات است بگوییم شخص ثالث پرداخت ۀکننده دارای تمام حقوق دارنداست به جای این جمله که ثالث پرداخت

 مؤید این امر است.   272را دارد. ماده  اوایادی ماقبل 
 

 کننده:سؤال: شخص ثالث پرداخت 
 دارای تمام حقوق دارندۀ برات است. .1
 کننده فقط حق رجوع به ذینفع را دارد. پرداخت ثالث  .2
 کننده حق رجوع به ذینفع و ایادی مابعد او را دارد. ثالث پرداخت  .3
بِل او را دارد..  ثالث پرداخت4 ✓

َ
 کننده حق مراجعه به ذینفع و ایادِی ماق

 
 کننده:سؤال: شخص ثالث پرداخت 

 .  دارای تمام حقوق دارنده برات است.1 ✓
 ذینفع را دارد. فقط حق رجوع به   .2
 گیر را دارد.فقط حق رجوع به برات .3
 کس را ندارد. حق رجوع به هیچ  .4
 

 ق.تجارت:  273تفسیر ماده  
خواهم وجه برات را پرداخت  گوید من به نفع ظهرنویس دوم میاند. یکی می برای مثال، برات منجر به اعتراض عدم تأدیه شده است. دو نفر آمده

خواهم پرداخت کنم. در اینجا پرداخت کدام را باید قبول کنیم؟ در اینجا باید پرداخت ثالثی  گوید من به نفع ظهرنویس سوم میمینمایم و دیگری  
پرداخت می  نفع ظهرنویس دوم یعنی )د(  به  این فرض ظهرنویسان  پذیرفته شود که  در  زیرا  افراد بیش   5و    4و    3نماید  و  الذمه  تری بری  بری 

 گردند.می
َعنه ضامن معلوم نباشد  گیرد. بدین شرح که اگر مضمون : الزم به ذکر است حکم مقرر در فوق در مورد ضمانت نیز مورد استفاده قرار میهنکت

گیر و در  تری بری شوند؛ بنابراین در چک صادرکنندۀ چک، برات، براتشود که با پرداخت ضامن افراد بیش َعنه شخصی محسوب میمضمون
 گیر را قبول کرده باشد. گیر منوط بر آن است که برات َعنه فرض نمودن برات شوند. مضمون َعنه فرض میندۀ سفته، مضمونسفته، صادرکن 

 تفاوت ضامن و ظهرنویس: 
آنکه ظهرنویس کسی است که خود زمانی دارندۀ سند تجاری بوده است و در  ضامن کسی است که ضمانت یکی از مسؤولین را نموده است حال

 کند. ضامن هیچ وقت دارندۀ سند تجاری نبوده است. واگذاری آن سند به دیگری، ظهر آن را امضا ء می  هنگام
آنکه برای مراجعه به سؤال: فایدۀ تشخیص ضامن از ظهرنویس چیست؟ آن است که برای مراجعه به ضامن رعایت مواعد شرط نیست. حال 

نشده باشد حق اقامۀ دعوی بر علیه ظهرنویس وجود ندارد. منظور از مواعد، مواعد مقرر    ظهرنویس رعایت مواعد شرط است یعنی اگر مواعد رعایت 
ق.ت است. الزم به ذکر است منظور از ضامن در اینجا ضامن مدیون اصلی است. اگر ظهرنویس    317و    315و    287و    286و    280و    274در مواد  

 واعد شرط است برای رجوع به ضامن ظهرنویس نیز رعایت مواعد شرط خواهد بود. دارای ضامن باشد ازآنجاکه برای رجوع به ظهرنویس رعایت م
در این    1374گوییم برای رجوع به ضامن مدیون اصلی رعایت مواعد شرط نیست منبعث از رأی وحدت رویه ایجادشده در سال  : اینکه مینکته

 زمینه است. 
 ای ظهرنویس؟ سؤال: آیا امضای مجهول، امضای ضامن فرض خواهد شد یا امض 

دانیم که آیا ایشان  منظور از امضای مجهول این نیست که صاحب امضای معلوم نیست بلکه منظور آن است که صاحب امضاء معلوم است اما نمی
 به عنوان ضامن سند تجاری را امضاء نموده یا به عنوان ظهرنویس؟ فروض ذیل الزم به ذکر است: 
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کند. در حال حاضر این سفته در دست آقای »ب« است اما  ای را در وجه آقای »ب« صادر می ، سفته آقای »الف« به عنوان صادرکننده سفته .1
شود. بدون قید اینکه آیا ایشان ضامن بوده یا ظهرنویس؟ در این مورد بدون تردید آقای »ج« به  امضای آقای »ج« در ظهر سفته دیده می 

 باشد. عنوان ضامن مطرح می 
دست آقای »ج« است.    رکند. در حال حاضر این سفته د ای را در وجه آقای »ب« صادر می درکنندۀ سفته، سفته آقای »الف« به عنوان صا .2

شود اما قید نشده است که آیا ایشان به عنوان ضامن سفته را امضاء کرده و یا به عنوان ظهرنویس.  امضای آقای »ب« در ظهر سفته دیده می
 شود. ویس فرض می در این فرض آقای »ب« بدون تردید ظهرن

ظهر    درای را در وجه حامل صادر کند که اگر حال حاضر این سفته در دست »ج« باشد اما  هرگاه »الف« به عنوان صادرکننده سفته، سفته  .3
که  آن امضاء »ب« دیده شود تردید وجود دارد که آیا »ب« به عنوان ضامن این سند تجاری را امضاء کرده یا ظهرنویس؟ حقوقدانان در این

 شوند. نظر دارند. نظر اقوی این است که ایشان ظهرنویس تلقی می ایشان ضامن فرض شوند یا ظهرنویس. اختالف 
 

 ظهرنویسی: 
 شرایط ظهرنویسی: 

 ظهرنویسی باید به صورت کتبی باشد؛ بنابراین ظهرنویسی شفاهی فقط به موجب مقررات مدنی مفید و مؤثر است.  .1
خود سند به عمل آید یعنی ظهرنویسی در سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی مفید و مؤثر خواهد بود.  ظهرنویسی سند تجاری باید در   .2

شود سند تجاری  بعضی حقوقدانان معتقدند ظهرنویسی در سند جداگانه معتبر است زیرا در این صورت ظهرنویسی در سند جداگانه موجب می 
آنکه اگر قرار باشد ظهرنویسی فقط در خود سند تجاری به عمل آید سند تجاری، کمتر  د. حال تری مورد ظهرنویسی قرار گیر به دفاعیات بیش 

 تواند مورد ظهرنویسی قرار گیرد.می
ق.تجارت برای تحقق ظهرنویسی صرف امضای ظهرنویس کافی بوده و نیازی به درج عبارت دیگر نیست. الزم به ذکر    246مستندًا به ماده   .3

 تنها )اثر انگشت( همان اثر امضاء را دارد. است ظهرنویسی با مهر 
دهد که آیا ظهرنویس در تاریخ ظهرنویسی  قید تاریخ در هنگام ظهرنویسی الزامی نیست. هرچند قید تاریخ مزایایی دارد از جمله اینکه نشان می  .4

طریق قید تاریخ ظهرنویسی قانون حاکم    صالحیت ظهرنویسی داشته است یا خیر؟ برای مثال آیا ورشکسته یا محجور بوده یا خیر؟ ضمنًا از 
 باشند. دانیم اسناد از حیث ظهرنویسی تابع قانون حاکم در زمان ظهرنویسی می شود زیرا میبر ظهرنویسی مشخص می 

کند  میبحث است که آیا رشتۀ ظهرنویسی باید مرتب باشد یا خیر؟ یعنی آیا مرتب نبودن رشتۀ ظهرنویسی بر حقوق دارنده برات خدشه ایجاد  .5
ق.تجارت معتقدند در حقوق ایران رشتۀ ظهرنویسی باید مرتب باشد ولی   288و    266یا خیر؟ هرچند که برخی از حقوقدانان مستندًا به مواد  

 این نظر ضعیف است. 
 ِالیه.نام منتقل    دبا قی الزم به ذکر است مرتب بودن رشتۀ ظهرنویسی به طرق زیر قابل اثبات است: اول با قید شماره، دوم با قید تاریخ، سوم  

 انواع ظهرنویسی: 
 ظهرنویسی محتمل است به یکی از سه منظور ذیل به عمل آید: 

کند. در این ظهرنویسی، دارندۀ سند تجاری  ظهرنویسی به منظور انتقال: یعنی دارندۀ سند تجاری با امضاء سند آن را به دیگری منتقل می .1
گیر در سررسید، وجه برات را تأدیه نکند دارندۀ برات کند و لذا اگر براتؤولیت خود را نیز منتقل میکند بلکه مسفقط حقوق خود را منتقل نمی 

ای که در هنگام انتقال، برات را امضاء نموده است را نیز خواهد داشت.  دهنده پس از اعتراض عدم تأدیه حق اقامۀ دعوی علیه آن انتقال 
ای دهنده توان پس از اعتراض عدم تأدیه علیه چنین انتقال گام انتقال، سند تجاری را امضاء نکند نمی دهنده در هندانیم اگر انتقال البته می

 اقامۀ دعوی نمود. 
بود.  نکته خواهد  انتقال  جهت  ظهرنویسی  بر  حمل  ظهرنویسی  نوع  این  کند  ظهرنویسی  را  تجاری  سند  عبارتی  قید  بدون  ظهرنویس  هرگاه   :

 ثیقه و همچنین ظهرنویسی به منظور وکالت نیازمند تصریح است. ظهرنویسی به عنوان تضمین یا و
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ظهرنویسی به منظور وکالت: یعنی دارندۀ سند تجاری برای انجام برخی امور از طریق این ظهرنویسی سند تجاری را در اختیار دیگری قرار   .2
 واقعی بدهد. دهد که وکیل وجه سند را وصول کند و آن را به دارندۀ دهد برای مثال وکالت می می

حساب شماره فالن واریز گردد چنین ظهرنویسی به منظور وکالت  : اگر ظهرنویس در هنگام ظهرنویسی قید نماید لطفًا پس از وصول به  نکته
 است.

به نفع بانکی ظهرنویسی می را  به سؤال: شخصی چکی  از وصول وجه سند را  بانک بعد  را بنویسید.  اینکه عبارتی  واریز    حساب خودکند بدون 
 کند این ظهرنویسی جهت وکالت بوده نه انتقال؛ آیا ادعای ظهرنویس مسموع است یا خیر؟ کند. ظهرنویس به دادگاه مراجعه و ادعا می می

انتقال است و ظهرنویسی به  منظور وکالت نیازمند تصریح است. در قضیۀ مذکور چنین تصریحی  خیر زیرا گفتیم اصل بر ظهرنویسی به منظور 
کند طرفی که به موجب ظهرنویسی سند تجاری در اختیار ایشان  شود. تفاوت نمیندارد لذا این نوع ظهرنویسی به عنوان انتقال محسوب می وجود  

 شود بانک باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.قرار داده می 
 منظور وکالت فرض گردد مسموع نیست. کالت بوده این بار نیز به منظور و هایی که در اختیار بانک گذاشته شده به تر چک بنابراین اینکه چون بیش 

خواهم به تو بدهم  گوید وامی که میگیرد. بانک میمیلیون تومان وام می  10ظهرنویسی به منظور تضمین یا وثیقه: مثال: شخصی از بانک   .3
میلیون. در    15ای دارم به مبلغ  گوید سفته باید یک مالی را در رهن من بگذاری. این شخص هیچ مالی ندارد که به بانک رهن بدهد اما می 

ای در قبال بازپرداخت وام است. کنوانسیون  منظور تضمین و وثیقه تواند پشت سفته را ظهرنویسی کند و این سفته ظهرنویسی شده به اینجا می 
  247یکنواخت ژنو هر سه نوع ظهر نویسی )ظهرنویسی به منظور انتقال، وکالت و تضمین یا وثیقه( را پذیرفته اما قانون تجارت ایران در ماده 

اره به ظهرنویسی به منظور انتقال و ظهرنویسی به منظور وکالت کرده است. حال به دلیل سکوت قانونگذار در مورد ظهرنویسی  ق.ت فقط اش
پذیر است یا خیر؟ نظر  منظور تضمین یا وثیقه در حقوق ایران امکاننظر دارند که آیا منظور ظهرنویسی به منظور تضمین حقوقدانان اختالف به 

دانیم مطابق مقررات ظهرنویسی به منظور وثیقه یا تضمین در حقوق ایران باطل است و دلیل این امر آن است که می   اقوی این است که
. منظور از عین، اموال استآنکه تصور عین در مورد اسناد تجاری منتفی  رهن، مورد رهن باید عین باشد و همچنین باید عید معین باشد. حال

منظور از عین معین اموال مادی قابل لمس هستند که در عالم خارج تشّخص و تعّین دارند. مثل این کتاب، این  مادی قابل لمسی است و  
 ماشین و... 

 ظهرنویسی مشروط چه وضعیتی دارد؟ 
رد قائل  است که باید بین دو مو  این   یعنی هرگاه ظهرنویس در هنگام ظهرنویسی شرطی را درج کند وضعیت شرط و ظهرنویسی چگونه است؟ پاسخ 

 به تمایز شویم: 
ق.تجارت در این    -   275مثل شرط مندرج در اعمال ماده    - مندرج هیچ مغایرتی با مندرجات اساسی برات نداشته باشد    شرطمورد اول: اینکه  

 مورد هم شرط و هم ظهرنویسی معتبر است. 
تواند علیه همۀ  اخت نگردد در ظهر نویس تجاری دارنده میسؤال: تفاوت ظهر نویسی تجاری و انتقال مدنی چیست؟ اگر وجه سند در سررسید پرد

تواند بر علیه مدیون اصلی و ضامن ایشان اقامۀ دعوی نماید و  آنکه در انتقال مدنی، فقط می مسؤولین حتی ظهرنویسان اقامۀ دعوی نماید حال 
 حق اقامۀ دعوی بر علیه ظهرنویس ندارد. 

 گردد.دارد؟ این ظهرنویسی تجاری باطل است و انتقال، انتقال مدنی محسوب می سؤال: ظهرنویسی قسمتی از برات چه وضعیتی 
این   دارد؟  این ظهرنویسی چه وضعیتی  کنند  را ظهرنویسی  تجاری  آنها سند  از  برخی  و فقط  باشند  متعدد  تجاری  دارندگان سند  سؤال: هرگاه 

 گردد.ظهرنویسی تجاری باطل است و انتقال، انتقال مدنی محسوب می 
این قبیل ظهرنویسی کتهن شود در حقوق دارندگان سند تجاری  ها موجب می : علت بطالن ظهرنویسی تجاری در دو سؤال فوق آن است که 

 مسائلی مطرح شود ازجمله اینکه با این سند تجاری در دست چه کسی باید باقی بماند. 
 تواند به عمل آورد؟ گردد چه اقداماتی را می تجاری می سؤال: در ظهرنویسی جهت وکالت، وکیلی از طریق ظهرنویسی، دارندۀ سند 

 چنین وکیلی حق وصول وجه سند تجاری را خواهد داشت.  .1
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در صورت عدم وجه سند، چنین وکیلی در مورد چک، حق دریافت گواهی عدم پرداخت و در مورد برات و سفته، حق اعتراض عدم تأدیه را   .2
 خواهد داشت.

علیه آن بانک  تجاری، حق توکیل به غیر را خواهد داشت. برای مثال شخص دارندۀ چکی است که محال   چنین وکیلی برای وصول وجه سند .3
دهد هرچند که در این  ل وجه سند وکالت می و خارجی است. دارندۀ چک به بانک ایرانی خود از طریق ظهرنویسی جهت وکالت برای وص

تواند به یکی از شعب خود در خارج وکالت این بانک ایرانی با استفاده از حق توکیل میظهرنویسی، حق توکیل مورد اشاره قرار نگرفته است اما  
 دهد که این وجه سند تجاری را وصول کند. 

ای که از طریق ظهرنویسی جهت وکالت سند تجاری در دست اوست( حق اقامۀ دعوی  ق.ت مقرر داشته چنین دارندۀ ای )دارنده  247ماده  .4
( نسخ شده است زیرا به موجب این قانون  1315ق.تجارت به موجب مقررات وکالت )مصوب    247شت این قسمت از ماده  را دارد. باید توجه دا 

ی  اقامۀ کننده دعوی یا باید اصیل باشد یا نمایندۀ قانونی یا وکیل دادگستری باشد. در حالی که در قضیه فوق چنین وکیلی که وکیل دادگستر 
 نیست حّق اقامۀ دعوی ندارد. 

رود. حال بحث این است که اگر پس از ظهرنویسی  دانیم به موجب مقررات قانون مدنی، عقد وکالت به فوت و جنون و سفته از بین می می .5
جهت وکالت، ظهرنویس )موکل( فوت کند یا مجنون یا سفیه شود آیا وکیلی که از طریق ظهرنویسی، سند تجاری در اختیار او قرار گرفته حق  

تواند در خصوص عدم  انونی را خواهد داشت یا خیر؟ بعضی از حقوقدانان حقوق، تجارت معتقدند بله چنین وکیلی کماکان میانجام اقدامات ق
تأدیه و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کند و عدم پرداخت مقید به زمان محدودی هستند و اگر بگوییم وکالت از بین رفته و وکیل حق اقدام 

 ارنده سند یا وراث او خواهد بود. ندارد این امر به ضرر د
 مسؤولیت اسناد تجاری: 

گیر، صادرکننده سفته و صادرکننده  در این قسمت هدف ما بررسی مسؤولیت برات دهنده، ظهرنویس برات، ظهرنویس سفته، ظهرنویس چک، برات 
 باشد. االشعار می چک و صادرکننده چک و مسؤولیت ضامن هر یک از مسؤولین فوق

 درکنندۀ برات: مسؤولیت صا
 قبل از سررسید که در این دوره صادرکننده مسؤولیت قبولی دارد. -الف

 صادرکننده مسؤولیت پرداخت دارد. دورهپس از سررسید که در این   -ب
  237تواند مستندًا به ماده  می مسؤولیت قبولی صادرکنندۀ برات بدین نحواست که اگر براتگیر، برات را نکول نمود، پس از اعتراض نکول، دارندۀ  

 شود.برات حال می  ندهد   دهنده مراجعه نموده و تقاضای ضامن نماید و اگر ضامنق.تجارت به برات 
گیر وجه برات را پرداخت ننمود. دارندۀ پس از اعتراض عدم  مسؤولیت پرداخت صادرکنندۀ برات نیز بدین نحو است که چنانچه در سررسید، برات

ق.تجارت جهت مطالبۀ وجه برات علیه صادرکننده اقامۀ دعوی نماید اما برای اقامۀ دعوی علیه صادرکننده    249ند مستندًا به ماده  توا تأدیه می 
 برات بایستی فرازهای ذیل را موردتوجه قرار داد: 

 گیر تأمین ننموده است:صادرکنندۀ برات محل برات را در نزد برات -الف
پس از اعتراض عدم تأدیه، خواه دارندۀ برات وظایف قانونی خود را در خصوص اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی  در این مورد پس از سررسید و 

تواند در این فرض علیه صادرکننده اقامۀ دعوی  و اقامۀ دعوی در موعد قانونی عمل نموده باشد و خواه عمل ننموده باشد درهرحال دارنده می 
 ماید.نموده و وجه برات را مطالبه ن

 گیر تأمین نموده باشد: صادرکنندۀ برات محل برات را در نزد برات -ب
گیر در سررسید، وجه برات را به دارنده نپردازد، دارنده در صورتی در این فرض حق اقامه دعوی علیه صادرکنندۀ برات را دارد که به  هرگاه برات

 ذیل است:وظایف قانونی خود عمل نموده باشد. وظایف دارنده از قرار 
ق.تجارت و چنانچه سررسید برات به رؤیت باشد اقدام مقتضی در طرف   280روز از سررسید، مستندًا به ماده  10اعتراض عدم تأدیه در ظرف   .1

 ق.ت  274یک سال از تاریخ صدور برات مستندًا به ماده 
 ق.تجارت. 287و  286سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد   2سال یا  1اقامۀ دعوی در ظرف  .2
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 : اصل بر آن است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر اینکه برات دهنده اثبات نماید محل برات را تأمین کرده است.نکته
ولیت قبولی این  تواند مسؤولیت قبولی خود را سلب نماید یا خیر؟ و در صورت درج شرط سلب مسؤسؤال: آیا برات دهنده در هنگام صدور برات می 

شود بلکه فقط دارندۀ برات مزایای اعتراض  ای به مندرجات اساسی برات وارد نمیشرط چه وضعیتی دارد؟ ازآنجاکه با درج این شرط هیچ خدشه 
تراض عدم تأدیه  باشد و در این فرض مسؤولیت پرداخت یعنی مزایای اعاالتباع میدهند. این شرط صحیح و معتبر بوده و الزم نکول را از دست می 
 همچنان پابرجاست. 

تواند مسؤولیت خود را سلب نماید یا خیر؟ و به عبارت دیگر شرط سلب مسؤولیت پرداخت چه وضعیتی  سؤال: آیا برات دهنده هنگام صدور برات می
صورت یک الشه  ا قبول نکند این سند به گیر برات ر باشد زیرا چنانچه این شرط معتبر قلمداد گردد چنانچه براتدارد؟ باید گفت این شرط باطل می

تواند  طرف دیگر نمی  ازگیر مراجعه کند زیرا او برات را قبول نکرده است و تواند برای مطالبۀ برات به براتطرف نمی درخواهد آمد زیرا دارنده از یک 
شود سند تجاری برات  ذا چون چنین شرطی موجب می به برات دهنده مراجعه نماید زیرا برات دهنده مسؤولیت پرداخت خود را سلب نموده است فل

 به صورت یک الشه درآید بنابراین شرط باطل است. 
 مسؤولیت ظهرنویس برات: 

 باشد: مسؤولیت ظهرنویس برات نیز همانند مسؤولیت برات دهنده شامل دو دوره می
 دوره اول، قبل از سررسید و دورۀ دوم، پس از سررسید. 

باشد یعنی اینکه اگر برات نکول شد و دارندۀ برات اعتراض نکول به عمل آورد، دارنده در  ای مسؤولیت قبولی برات میدورۀ اول، ظهرنویس دار  
 تواند به ظهرنویس جهت مطالبۀ ضامن مراجعه نماید. ق.ت می 237اعمال ماده 

یر، وجه برات را نپردازد و دارنده اعتراض عدم تأدیه  گباشد یعنی چنانچه در سررسید، برات مسؤولیت ظهرنویس در دورۀ دوم مسؤولیت پرداخت می
پذیر  ق.تجارت علیه ظهر نویس نیز اقامۀ دعوی نماید اما اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس زمانی امکان  249تواند در اعمال ماده  به عمل آورد، دارنده می 

 است که دارنده و به وظایف خود عمل نماید. وظایف دارنده از قرار ذیل است: 
های به رؤیت اقدام مقتضی ظرف یکسال از تاریخ صدور  ق.تجارت و در مورد برات   280روز از سررسید مطابق ماده    10اعتراض عدم تأدیه ظرف   -1

 ق.ت  274برات مطابق ماده 
 ق.ت  287و  286سال برحسب مورد مطابق مواد   2سال یا  1اقامۀ دعوی در ظرف  -2

 ید حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویسان را ندارد. اگر دارندۀ به یکی از وظایف خود عمل ننما
 باشد. : در مورد ظهرنویسان بحث از تأمین و عدم تأمین محل برات مطرح نمی نکته

تواند شرط سلب مسؤولیت را در برات درج نماید یا خیر؟ با توجه به شرحی که در باب سلب مسؤولیت قبولی برات سؤال: آیا ظهرنویس برات می 
 ر مورد ظهرنویسان نیز درج چنین شرطی صحیح است.دهنده گفته شد د

باشد بنابراین با این شرط  تواند شرط سلب مسؤولیت پرداخت، باز برات دارای یک مسؤول است و آن برات دهنده می سؤال: آیا ظهرنویسان می
گویند ظهرنویس  دق است. اصطالحًا می آید )این شرط در مورد ظهرنویس سفته و ظهرنویس چک نیز صادیگر برات به صورت یک الشه در نمی

 حقوق خود را منتقل نموده است نه مسؤولیت خود را( 
 

 مسؤولیت ظهرنویس سفته: 
باشد یعنی چنانچه صادرکننده سفته )متعهد( در سررسید از پرداخت وجه سفته امتناع ورزد، دارنده  ظهرنویس سفته دارای مسؤولیت پرداخت می

ق.تجارت علیه ظهرنویس اقامۀ دعوی نماید مشروط بر اینکه دارنده به وظایف قانونی خود    249تواند در اعمال ماده  پس از اعتراض عدم تأدیه می 
 وظایف دارنده از قرار ذیل است:  ... عمل نموده باشد

  309و    274با توّجه به مواد    عندالمطالبه های  در مورد سفته قانون تجارت و    280مطابق مادۀ    از سررسید روز    10در ظرف  اعتراض عدم تأدیه    .1
 .از تاریخ صدور سفتهسال  1در ظرف قانون تجارت اقدام مقتضی 
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قانون تجارت هرگاه دارنده به یکی از   287و  286بر حسب مورد مطابق مواد   از تاریخ اعتراض عدم تأدیهظرف یک یا دو سال اقامۀ دعوا  .2
 لیه ظهرنویِس سفته را نخواهد داشت.وظایف خود عمل نکند حّق اقامۀ دعوا ع

 مسؤولیت ظهرنویس چک: 
پرداخت می دارای مسؤولیت  دارنده چک درصورتی ظهرنویس چک  پرداخت گردد،  به صدور گواهی عدم  یعنی چنانچه چک منجر  به  باشد  که 

 وظایف قانونی ذیل عمل نموده باشد حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس چک خواهد داشت: 
 ق.تجارت.  317و  315ماه از تاریخ صدور چک برحسب مواد  4روز یا  45روز یا   15اول: اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف وظیفه 

ق.تجارت. چنانچه دارندۀ چک به یکی از   314و  287و  286سال تاریخ برگشت چک مطابق مواد  2سال یا  1وظیفۀ دوم: اقامۀ دعوی در ظرف 
 شد در این صورت حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس را نخواهد داشت.االشعار عمل ننموده باوظایف فوق 

 گیر برات: مسؤولیت برات 
تواند  باشد، خواه دارنده به وظایف خود عمل بکند خواهد نکند درهرحال دارنده میگیر در برات مدیون اصلی این سند تجاری می ازآنجاکه برات 

 گیر برات را قبول باشد.( گیر مشروط بر آن است که براتباشد )مسؤولیت براتت مواعد الزامی نمیگیر رعایگیر اقامۀ دعوی در مورد برات علیه برات 
 مسؤولیت صادرکنندۀ سفته: 

باشد، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل بکند خواه نکنند، حق مراجعه به  ازآنجاکه مدیون اصلی سند تجاری سفته، صادرکنندۀ سفته می
باشد. همچنین باید توجه داشت بدون اعتراض عدم  ا دارد؛ بنابراین برای مراجعه به صادرکنندۀ سفته رعایت مواعد الزامی نمی صادرکنندۀ سفته ر 

ای برای اعتراض  گیر برات اقامۀ دعوی کنیم. محتمل است مثاًل مواعد منقضی گردیده و هیچ فایدهتوانیم علیه صادرکنندۀ سفته یا براتتأدیه می 
توان بدون تودیع خسارت  توان به ظهرنویس مراجعه کرد و از طرف دیگر نمی مترتب نباشد یعنی به دلیل انقضاء مواعد از یک طرف نمیعدم تأدیه  

 باشد. احتمالی درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود. در این صورت نیازی به واخواست )اعتراض( عدم تأدیه نمی 
 مسؤولیت صادرکنندۀ چک: 

باشد. خواه دارنده به وظایف خود در خصوص اخذ گواهی عدم پرداخت در موعد قانونی  رکنندۀ چک مدیون اصلی این سند تجاری میازآنجاکه صاد
تواند به صادرکننده در هر زمانی که بخواهد  و اقامۀ دعوی در موعد قانونی عمل نموده باشد و خواه عمل ننموده باشد، درهرحال دارندۀ چک می

 علیه او اقامۀ دعوی نماید.  مراجعه نموده و 
ق.تجارت چنانچه وجه چک به سببی که    315االشعار، مطابق قسمت آخر ماده  : الزم به یادآوری است در صورت عدم رعایت مواعد فوق نکته

کنندۀ چک، وجه  علیه است از بین برود. دعوی دارندۀ چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. برای مثال اگر صادر مربوط به محال 
علیه صادر گردد، در این  علیه تأمین نموده باشد ولی دارندۀ چک در مواعد قانونی اقدام ننماید و بعدًا حکم ورشکستگی محال را در نزد محال 

 علیه گردد. صورت دارنده حق اقامۀ دعوی علیه صادرکننده نخواهد داشت و باید داخل در صف غرماِء محال 
 مسؤولیت ضامن: 

گیر یا صادرکنندۀ سفته یا صادرکنندۀ چک باشد، همچنان  عنه ضامن، براتبرای بررسی مسؤولیت باید دید مضمون ضامن کیست؟ اگر مضمون
باشد، برای مراجعه به ضامن آنها نیز  گیر، صادرکنندۀ سفته، صادرکنندۀ چک( رعایت مواعد شرط نمی که برای مراجعه به این سه مسؤول )برات

باشد که برای مراجعه به ضامن مدیون اصلی رعایت  خود مؤید این امر می  1374اعد شرط نیست. رأی وحدت رویه ایجادشده در سال  رعایت مو 
باشد؛ اما چنانچه ضامن، ضامن ظهرنویس باشد، همچنان که برای مراجعه به آور نمی ق.ت الزام  274و    287و    286و    280مواعد مقرر در مواد  
باشد. خالصه آنکه مسؤولیت ضامن در خصوص  اعد شرط است، برای مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز رعایت مواعد شرط می ظهرنویس رعایت مو 

 باشد. عنه او می رعایت مواعد کار مسؤولیت مضمون
 مسؤولیت ضامن صادرکنندۀ برات همان مواردی است که در خصوص مسؤولیت خود صادرکنندۀ برات گفته شد. 

 سناد تجاری و مدنی: تفاوت پرداخت در ا 
آنکه در مورد اسناد تجاری در وجه حامل، مدیون سند تجاری  در اسناد مدنی، مدیون در هنگام اداء دین باید هویت دائن را احراز نماید. حال  .1

 لزومی نیست که هویت دارندۀ سند تجاری را احراز نماید. 
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آنکه در مورد اسناد تجاری با توجه چنانچه مدیون  اخت دین را تقسیط نماید، حال تواند پردق.مدنی حاکم می  277در امور مدنی با توجه به ماده   .2
آنکه در مورد اسناد تجاری  باشد. حال ق.مدنی نمی  277بخواهد قسمتی از بدهی را پرداخت نماید طلبکار ملزم به اخذ آن با توجه به ماده  

 باشد. ق.تجارت مکلف به تمکین می  268دۀ سند با توجه به ماده چنانچه مدیون سند بخواهد قسمتی از وجه سند را بپردازد، دارن
کند اما چنانچه در اسناد  ای به حقوق طلبکار وارد نمیچنانچه در امور مدنی طلبکار برای پرداخت دین به مدیون مهلت دهد، این امر خدشه  .3

مر موجب تضییع حقوق دارنده سند تجاری گردد زیرا  تجاری دارنده سند جهت پرداخت وجه سند به مدیون مهلتی بدهد، محتمل است این ا 
دانیم که اگر اسناد تجاری در مواعد مقرر منجر به اخذ گواهی عدم پرداخت )در مورد چک( و اعتراض عدم تأدیه )در مورد برات و سفته(  می

 نگردند، دارنده سند تجاری حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویسان نخواهد داشت. 
ور مدنی بدهی خود را قبل از سررسید بپردازد برائت ذمه حاصلمی نماید زیرا گفته شد پرداخت دین در امور مدنی با احراز  چنانچه مدیون در ام .4

آید اما در اسناد تجاری مدیونی که قبل از سررسید سند تجاری، وجه آن را بپردازد محتمل است در مقابل دارندۀ واقعی هویت دائن به عمل می
  10/7/99کند یابنده این سند تجاری در تاریخ  آن را گم می  1/7/99ؤول باقی بماند. برای مثال دارندۀ سند تجاری در  آن سند، همچنان مس

بوده    1/11/99دارد. سررسید این سند تجاری  به مدیون اصلی مراجعه نموده و با بخشیدن مقداری از وجه سند، مابقی آن را دریافت می
به دادگاه مراجعه نموده و همان روز از دادگاه دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجهان    3/7/99خ است. دارندۀ واقعی سند در تاری

گردد. در این صورت مدیون سند تجاری مکلف حکم به نفع خواهان در ماهیت امر نیز صادر می   99/ 1/2نماید و در تاریخ  سند تجاری اخذ می 
ق.تجارت مدیونی که قبل از سررسید تجاری   256گردد مستندًا به ماده واقعی تأدیه نماید. مالحظه میاست وجه این سند را دوباره به دارنده 

نماید زیرا قبل از سررسید از دادگاه صالحه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه آن وجه آن را تأدیه نموده، برائت ذمه حاصل نمی 
 سند صادر گردیده است. 

 
 ضمانت: 

طلبد. این نص  ق ایران در صورت تعدد مسؤولین اصل بر مسؤولیت مشترک است. مسؤولیت تضامنی استثناء بر اصل بوده و نص می در حقو
اصِل نقل ذمه به ذمه را مفروض دانسته است. ضمانت    403ق.تجارت محتمل است نّص قراردادی باشد و یا نّص قانونی. مادۀ    403مطابق مادۀ  

ت در حقوق مدنی از حیث اصل و استثناء تفاوتی با هم ندارند؛ یعنی اصل بر نقل ذمه به ذمه و انتقال مسؤولیت است  در حقوق تجارت با ضمان
در صورت تصریح در قانون یا قرارداد، تضامن را پذیرفته    403چراکه ضم )تضامن به مفهوم عام( استثناء و مستلزم تصریح است، به نحوی که مادۀ  

شده در قانون برخی به غلط اصل را بر تضامن در حقوق  های تضامنِی تصریح ض دانسته است؛ البته به عّلت کثرِت مسؤولیتاست وااّل نقل را مفرو
َعنه، اصل به تضامن )به مفهوم خاص( است  اند. از سویی در صورت تصریح بر ضمانت ضم در باب نحوۀ رجوع به ضامن و مضمون  تجارت دانسته 

َعنه و سپس رجوع به ضامن مستلزم تصریح در قانون یا قرارداد دانسته شده  ای اّواًل رجوع به مضمون  ضمانت وثیقه   402چراکه به موجب مادۀ  
 است.

نمایند. چنانچه این دو پیمانکار به تعهد  نّص قراردادی مثل اینکه دو پیمانکار با کارفرما برای احداث یک پل در ظرف یک سال قراردادی منعقد می
د قرارداد  تواند برای مطالبۀ نصف خسارت به هر یک از آنها مراجعه کند اما چنانچه در هنگام انعقاخود در موعد مقرر عمل ننمایند. کارفرما می 

پیمانکاری، شرط تضامن درج شده باشد در این صورت هر یک از پیمانکاران در قبال کل خسارات مسؤول خواهند بود. مسؤولیت تضامنی منبعث  
باشد. باید توجه داشت هرچند که هم در  های تضامنی میق.تجارت« یعنی شرکت  116یعنی اسناد تجاری و مسؤولیت تضامنی موجود در »ماده  

توجه داشت بین این دو مسؤولیت تضامنی تفاوت وجود دارد.    یدمسؤولیت تضامنی حاکم است اما با های تضامنی،  سناد تجاری و هم در شرکت ا 
آنکه در اسناد تجاری مسؤولیت تضامنی است اما محدود  های تضامنی مسؤولیت هم تضامنی است و هم نامحدود حال بدین نحو که در شرکت 

های تضامنی آن است که شرکت تضامنی بدهکار و یا ورشکسته گردد و دارایی آن کافی  از تضامنی بودن مسؤولیت در شرکت باشد. منظور  می
های  برای دیون خود نباشد هر یک از شرکاء در قبال کل بدهی شرکت مسؤولیت تضامنی دارند و منظور از نامحدود بودن مسؤولیت در شرکت

دیگر  پذیرند به عبارت دانند که در قبال چه مبلغی مسؤولیت تضامنی را می کت در هنگام ورود به شرکت نمیتضامنی آن است که شرکای این شر 
میلیون و یا اصاًل    100میلیون یا    10سقف این مسؤولیت نامحدود است چون معلوم نیست که آیا شرکت یک میلیون تومان بدهکار خواهد شد یا  

 بدهکار نخواهد شد. 
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تواند از باب  بودن مسؤولیت در اسناد تجاری آن است که اگر مدیون سند تجاری در سررسید وجه سند را پرداخت نکند دارنده می   منظور از تضامنی 
ن  تضامن علیه همۀ مسؤولین اعم از صادرکننده، ظهر نویسان و ضامنین اقامۀ دعوا نمایند و منظور از محدود بودن مسؤولیت در اسناد تجاری آ

پذیرند یعنی اینکه سقف مسؤولیت محدود به  اسناد تجاری فقط در قبال مبلغ مندرج در سند تجاری، مسؤولیت تضامنی را می   است که مسؤولین
 باشد.مبلغ مندرج در سند تجاری می

این رابطه مسؤولباید توجه داشت در شرکت  یت تضامنی  های تضامنی دو رابطه وجود دارد: رابطۀ اول حاکم است بین طلبکاران و شرکاء. در 
دلخواه خود، مراجعه نمایند اما در رابطه دوم که  توانند برای مطالبۀ طلب خود به هر یک از شرکاء به فرماست یعنی اینکه همۀ طلبکاران میحکم

ی شرکت  بین خود شرکاء حاکم است دیگر مسؤولیت تضامنی حاکم نیست بلکه مسؤولیت نسبی حاکم است یعنی اینکه اگر یکی از شرکاء کل بده
 الشرکه آنها را خواهد داشت. را پرداخت نماید آن شریک حق مراجعه به سایر شرکاء به نسبت سهم

فرماست اما باید به خاطر سپرد مسؤولیت تضامنی در اسناد تجاری در  باید توجه داشت درست است که در اسناد تجاری مسؤولیت تضامنی حکم
 ت. در مورد مسؤولین متعدد عرضی مسؤولیت مشترک حاکم است. اعتماد اسمورد مسؤولین متعدد طولی، قابل 

 مثال برای مسؤولین متعدد طولی:
 آقای »الف«: صادرکننده سفته 

 آقای »ب«: ظهر نویس اول 
 آقای »ج«: ظهر نویس دوم 

 آقای »د«: دارندۀ سفته 
مدیون اصلی وجه آن را پرداخت نکند پس از واخواست هرگاه آقای »د« در سررسید به مدیون اصلی سفته یعنی آقای »الف« مراجعه نماید ولی  

تواند از باب مسؤولیت تضامنی علیه همۀ مسؤولین یعنی آقایان »الف و ب و ج« اقامۀ دعوی نماید. در این صورت دادگاه همه آنها را  عدم تأدیه می 
 به نحو تضامن به پرداخت وجه سفته محکوم خواهد کرد. 

گفتیم دادگاه از باب تضامن آقایان »الف و ب و ج« را محکوم خواهد کرد به آن دلیل است که کمکی در وصول طلب  نکته: در اینکه در این مثال 
 ل کند. و به طلبکار شود اما این بدان معنی نیست که دارندۀ سفته بتواند سه برابر وجه سفته را وص

کند اما در هنگام اجرای حکم با  این مثال به نحو تضامن محکوم می   دیگر درست است که رد هنگام صدور حکم، دادگاه سه نفر را در   به عبارت 
 االجراء خواهد شد. وصول مبلغی معادل وجه سفته حکم موقوف 

 مثال برای مسؤولیت متعدد عرضی:
اقامۀ دعوی نماید. در این  توان علیه »الف، ب و ج« آقایان »الف، ب و ج«: صادرکننده سفته< چنانچه وجه سفته در سررسید پرداخت نگردد می 

1صورت مسؤولیت آنها مشترک است یعنی اینکه در این مثال هر کدام از آنها به پرداخت 

3
 وجه محکوم خواهند شد.  

 اند: مثال برای موردی که مسؤولین متعدد طولی و عرضی باهم جمع شده
 آقایان »الف و ب«: صادرکننده سفته

 آقایان »ج، د و ه«: ظهرنویس اول
 »و«: ظهر نویس دوم  آقای

 آقای »ک«: دارندۀ سفته 
توانند علیه همۀ مسؤولین اقامۀ دعوی نماید و دادگاه هر یک از آنها به شرح  اگر این سفته در سررسید منجر به واخواست عدم تأدیه گردد دارنده می

 ذیل محکوم خواهد کرد: 
1من با سایرین، هریک از آقایان »ج و د و ه« هر کدام به هر یک از آقایان »الف و ب« هر کام به نصف وجه سفته به نحو تضا

4
وجه سفته به نحو    

 گردند.تضامن با سایرین محکوم می
 سؤال: چنانچه صادرکنندگان سند تجاری متعدد باشند هر کدام چه مسؤولیتی دارند؟ 

 هیچ مسؤولیتی ندارند.  -الف
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 مسؤولیت مشترک دارند.  -ب ✓
 مسؤولیت تضامنی دارند.  -ج
 کدام هیچ  -د

کنند. اگر وجه سفته در سررسید  ای در وجه آقایان »الف، ب« صادرشده، بعدًا آن دو را ظهرنویسی کرده به شخص دیگری منتقل می سؤال: سفته 
 پرداخت نگردد. 

 الف. آقایان الف و ب هیچ مسؤولیتی ندارند. 
 ب. هر کدام در قبال کل وجه مسؤولیت تضامنی دارند. 

 ارند. ج. مسؤولیت مشترک د ✓
 کدام د. هیچ 

 سؤال: هرگاه مسؤولین اسناد تجاری متعدد باشند: 
 هر کدام مسؤولیت مشترک دارند.  -الف

 هر کدام مسؤولیت تضامنی دارند.  -ب
 کدام مسؤولیتی ندارند. هیچ  -ج ✓

 صادرکننده مسؤولیتی ندارد.  -د
 به این صورت است.  هاعنوان نماینده هستند. در همۀ شرکت فقط شرکت مسؤول است زیرا مدیان به 

 سؤال: هرگاه مدیر شرکت چکی صادر کند مسؤولیت حقوقی متوجه کیست؟ 
 مدیر و شرکت به نحو تضامن -الف ✓

 مدیر -ب
 شرکت  -ج
 کدام مسؤولیتی ندارند. هیچ  -د

 قانون چک بیان شده است.  19نکته: این حکم استثنائی در ماده 
 یه جوِر خوبی میتان با خواندن نکات زیر، مطالب، در ذهن 

ً
 تون!شینه توی ُعمِق وجودتونتثبیت خواهد شد و اصال

 بندی اسناد تجاری جمع 

شامل برات، سفته و چک. اسنادی قابل نقل و انتقال هستند و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین )موضوع اسناد تجاری    اسناد تجاری  :1نکته 

 گیرند و از امتیازات ویژه برخوردار هستند.ی پرداخت قرار می مدت هستند و به جای پول وسیله وجه نقد است( به رؤیت یا به سررسید کوتاه 

سند رسمی به شمار آورده است؛ یعنی برای    در حكم   هستند. فقط در مورد چک قانونگذار آن را از حیث اجراء،اسناد تجاری، اسناد عادی   :2نکته 
 توان از طریق ادارات اجرای ثبت نیز اقدام نمود.وصول آنها عالوه بر اقدام از طریق دادگستری، می 

الوکاله  ی دادرسی و حق یه خسارتی که ممكن است از بابت هزینهتواند برای تأدمكرر ق.آ.د.م، خوانده در دعاوی مدنی می   225ی  وفق ماده :3نکته 
ار تأمین  به وی وارد شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید که تأمین دعوای واهی نام دارد و دادگاه در صورتی که تقاضای او را موجه بداند باید قر

 شود. تأمین دعوای واهی از خوانده پذیرفته نمی   اما در دعاوی كه مستند آن برات یا سفته یا چك باشد تقاضایصادر کند  

تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معیّن کند یا مقرر کند به اقساط  در حقوق مدنی، هرگاه بدهكار تقاضا کند، دادگاه می  :4نکته 
برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت اعطاء کند  تواند بدون رضایت دارندۀ برات  ق.م( در حالی که هیچ دادگاهی نمی  652و    277بپردازد )موادّ  

 (.  269)مادۀ 

ی این  ق.م( نتیجه  277تواند، چنین پیشنهادی را از جانب مدیون رد کند )ماده  ی دین، ممكن نیست و طلبكار می در حقوق مدنی تجزیه  :5نکته 
گردد اما در اسناد  الذمه نمیشده بری قسمت پرداخت قاعده این است که هرگاه مدیون قسمتی از دین را در صندوق دادگستری بسپارد نسبت به  

شود شده بری می بینی شده است و اگر مقداری از وجه سند پرداخت شود، مسؤول سند به نسبت پرداخت ی دین پیش تجاری )به جز چک(، تجزیه 
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توان دارنده را ملزم به دریافت  اما در مورد چک نمیق.ت(    268تواند اعتراض عدم تأدیه کند )ماده  مانده وجه سند می و دارنده فقط نسبت به باقی 
 قسمتی از چک نمود.

توان مقررات قانون مدنی را در آن  های خاص خود است و نمیسند تجاری، سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی :6نکته 
 حاکم دانست. 

 کند. ی برات پرداخت میبه دارنده برات دهنده با صدور برات، طلب خود را از براتگیر وصول و بدهی خود را   :7نکته 

بازرگان ورشكسته در صورتی مجاز به صدور برات است که قرارداد ارفاقی تنظیم نموده باشد. اگر براتی توسط شخص فاقد اهلیت صادر   :8نکته 
بع  اما اگر همین سند مورد ظهرنویسی قرار گیرد به استناد اصل استقالل امضائات، مسؤولین  باید وجه برات را  شود قابلیت پرداخت ندارد  دی 

توانند به این ایراد استناد کنند  که صادرکننده برات محجور باشد، براتگیر و سایر مسؤولین سند تجاری نمیدرصورتی پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر  
 )اصل استقالل امضاها(. 

عبارتی صادرکنندگان متعدد باشند. در خصوص مسؤولیت  محتمل است برات از سوی چند نفر به عنوان صادرکننده، امضاء یا مهر شود و به   :9نکته 
 آنها دو نظر وجود دارد: 

 . مسؤولیت نسبی: طبق این نظر هرکدام از صادرکنندگان مسؤولیت پرداخت نیمی از سند را دارند. 1

 . مسؤولیت تضامنی: طبق این نظر هرکدام از صادرکنندگان در مقابل دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. 2

 مورد است.  8شكلی برات عالوه بر مهر و امضاء،  شرایط  :10نکته 

 شود.ای که مهر و امضاء نداشته باشد، سند محسوب نمی نوشته  :11نکته 

 باید ذکر شود. فواید ذکر تاریخ صدور عبارت است از:  تاریخ تحریر برات ق.ت،  223ماده  2طبق بند  :12نکته 

است. مشخص می 1 داشته  را  اهلیت الزم  تاریخ صدور  در  که صادرکننده  باشد موجب  یا خیر. درصورتی  شود  که صادرکننده محجور 
 کنندگان مسؤولیت خواهند داشت. اعتباری تعهد وی خواهد بود ولی سایر امضاء بی

ای  ی قرض به هیچ وسیله تاجر پس از تاریخ توقف حق تأدیه   423ی  ماده  2. تشخیص اهلیت صادرکننده برای صدور برات: به موجب بند  2
 نخواهد داشت. 

خیص نوع برات. اگر سررسید برات یک یا چند ماه از تاریخ صدور برات باشد، در این حال تعیین سررسید برات از تاریخ تحریر تعیین  . تش3
 شود.می

َعلَیه شخص حقیقی یا )براتگیر(: یعنی شخصی که باید وجه برات را تأدیه کند، الزامی است و ممكن است محال   عَلَیه ذكر نام محال   :13نکته 

 شد.حقوقی با

 شود. تواند خود براتكش باشد در این صورت سند سفته محسوب می براتگیر می  :14نکته 

ی شخص ثالث  ی دیگر صادر شود، صدور برات بر عهدهی شخص حقوقی توسط شرکت مادر یا شعبه ی شعبهچنانچه برات بر عهده  :15نکته 
 شود.محسوب می 

 ته شود اما اگر با عدد باشد ضمانت اجرایی ندارد. ، الزامی است و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشتعیین مبلغ برات :16نکته 

 چنانچه مبلغ برات دو بار نوشته شود و بین آنها اختالف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است.  :17نکته 

 چنانچه مبلغ با حروف و عدد نوشته شود و بین آنها اختالف باشد، مبلغ با حروف معتبر است.  :18نکته 

ست باید در برات قید شود و ممكن است توسط دارنده و به وکالت از صادرکننده بعد  که همان سررسید برات ا  ی برات تاریخ تأدیه :19نکته 

 از صدور برات تعیین شود و ایرادی ندارد. 

 َعلَیه برای قبولی و پرداخت ارائه دهد.الزامی است و عبارت است از محلی که دارنده باید برات را به محال    ی براتمکان تأدیهبیان  :20نکته 

ق.آ.د.م هم دادگاه محل اقامت براتگیر   13ی برات و محل اقامت براتگیر متفاوت باشد، برای طرح دعوی به استناد ماده  اگر مكان تأدیه   :21نکته 
 باشند. و هم دادگاه محل تأدیه صالح به رسیدگی می 

 تواند صادر شود.اسناد تجاری به چهار صورت می   :22نکته 
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کرد خط خورده باشد شود و ممكن بر روی برات عبارت حواله ی برات است صادر می ه در وجه شخص معین که با نام شخصی که دارند  :23نکته 
رات  یا عبارت غیرقابل انتقال ذکر شده باشد، در چنین صورتی انتقال برات ایرادی ندارد اما انتقال تابع ظهرنویسی تجاری نبوده و مشمول مقر

 انتقال طلب مدنی است. 

تواند شخصاً به براتگیر مراجعه یا برات را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله  برات است می کرد: شخصی که نامش روی  به حواله   :24نکته 
 دهد )انتقال(. 

 تواند خودش برای وصول اقدام کند و یا برات را به دیگری منتقل کند )حواله دهد(. کرد: در این صورت دارنده می در وجه یا حواله  :25نکته 

 َعلَیه ارائه دهد و وجه سند را مطالبه کند. تواند آن را به محال  س می در وجه حامل: سند در وجه حامل یعنی هر ک :26نکته 

شود، باید در سند برات قید شود. درنتیجه صدور  کرد او پرداخت می یعنی شخصی که برات در وجه یا به حواله   ی براتنام دارنده  :27نکته 

 برخالف سفته و چک(. ممنوع است )برات در وجه حامل  

 چندم است، در برات اجباری است. ذکر اینكه برات نسخه  :28نکته 

توان با  شدن یكی از نسخ می که گمق.ت درصورتی  261ی صدور برات در چند نسخه در تسهیل اخذ قبولی است. به استناد ماده فایده   :29نکته 
 ی نسخه دیگر، قبولی برات را مطالبه نمود. ارائه 

شود که متضمن نوعی و یک سند حقوقی محسوب می   د شونمی که شرایط شكلی برات رعایت نشود، سند تجاری محسوب  درصورتی   :30نکته 

 دین حقوقی یا تجاری است. 

ی بین صدور برات تا سررسید است. بر این اصل اوالً استثنایی قانونی در مورد برات به رؤیت و برات به وعده  موعد گرفتن قبولی، فاصله  :31نکته 
 (ق.ت 276الی  274از رؤیت و ثانیاً استثنای قراردادی وارد است )مواد 

را از ارائه جهت قبولی منع کند و نسبت به ظهر   تواند دارنده برات برات دهنده در مورد برات به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور می :32نکته 
الرعایه است+ اگر ظهرنویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد و دارنده برات در مدت مذکور، تقاضای قبولی نكند،  نویسان نیز الزم 

 تواند به ظهرنویس مراجعه کند.مین

ی برات  توانند دارنده ها نمی شود. پس برات دهنده یا ظهرنویسدر مورد برات به وعده از رؤیت، پس از قبولی براتگیر سررسید تعیین می  :33نکته 
 را از قبول منع کنند. 

است ضمناً با    ظهرنویسیپشت سند اصوالً   قبولی برات باید در خود سند برات صورت گیرد و اصوالً بر روی برات است زیرا امضائات  :34نکته 

 امضاء یا مهر براتگیر، برات قبل از قبولی نیز قابل ظهرنویسی است. 

 تواند به ایرادات موجود استناد نماید. باشد و براتگیر نمی شده قابل نكول نمیبرات قبول  :35نکته 

از وجه برات باشد. در این صورت نسبت به مابقی   تواند نسبت به مبلغی شود و قبولی می قبولی قسمتی از برات، نكول محسوب نمی   :36نکته 
 شود. نكول شده محسوب می 

تواند از مزایای  تواند در صورت تحقق شرط در سررسید به براتگیر مراجعه نماید. همچنین می ی براتی که مشروط قبول شده می دارنده   :37نکته 
 واهد. نكول استفاده نموده و به سایر مسؤولین مراجعه نموده و از آنها ضامن بخ

 ساعت، قبول یا نكول شود. 24برات باید به محض ارائه یا منهتی ظرف   :38نکته 

براتگیر الزامی به قبول برات ندارد حتی در فرضی که محل ّ برات نزد وی تأدیه شده باشد به عنوان مثال اگر آقای »الف« مبلغی به آقای   :39نکته 
آن را از آقای »ب« اخذ کند، هرچند اصطالحاً محل ّ برات نزد آقای    »ب« قرض داده باشد و سپس براتی در وجه آقای »ج« صادر کند تا وجه 

»ب« وجود دارد اما وی مجبور به قبول نیست زیرا محتمل است این شخص تمایلی به قبول یک تعهد براتی نداشته باشد. به عالوه، قبول برات  
 ی مدیونیت براتگیر به براتكش است. به نوعی اماره 

تواند در ص ورت تحقق ی براتی که مش روط قبول ش ده اس ت، میش ود اما دارندهروط، نكول محس وب میقبولی مش    قبولی مشررو:  :40نکته 

تواند از مزایای نكول اس  تفاده نموده و به س  ایر ی چنین براتی میش  رط و در حدود ش  رط، در س  ررس  ید به براتگیر مراجعه نماید. البته دارنده
 د.مسؤولین مراجعه نموده و از آنها ضامن بخواه

ش ود و )یا قبولی نس بت به مبلغی از وجه برات(: در این ص ورت نس بت به مابقی نكول ش ده محس وب می  قبولی قسرمتی از برات :41نکته 

 شود.مقررات نكول نسبت به آن مقدار قبول نشده جاری می
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ارد یا ممكن است ضمنی باشد نكول ممكن است صریح باشد. با این قید که براتگیر برات را امضاء نموده و ذکر کند که آن را قبول ند :42نکته 
 ساعت از ارائه از انجام قبولی امتناع کند یا ممكن است به صورت مشروط قبول شود. 24مانند آنكه ظرف 

تعیین می   :43نکته  آن  رؤیت سررسید  از  به وعده  براتی که  برات نكول شده  چنانچه در  برات مواجه شود  رؤیت  برای  براتگیر  امتناع  با  شود، 

 شود.محسوب می   تاریخ رؤیت ین صورت تاریخ واخواست، شود و در امحسوب می 

تواند برات را قبول نمایند. به عالوه ورشكستگی ورشكستگی براتگیر قبل از قبول نیز در حكم نكول است زیرا براتگیر یا مدیر تصفیه نمی   :44نکته 
 کند. براتگیر دارنده را از اعتراض نكول معاف نمی 

 رات نخواهد بود.با نكول برات، براتگیر دیگر مسؤولیتی در مقابل دارنده نخواهد داشت و در شمار مسؤولین ب :45نکته 

توان مجدداً آن را جهت بینی نشده است. درنتیجه اگر براتی ارائه شده و مورد نكول واقع شود نمی در حقوق ایران قبول ثانویه پیش  :46نکته 
 ساعت از ارائه اولیه باشد.  24ق.ت ارائه مجدد ظرف  235قبولی ارائه داد مگر اینكه وفق ماده 

عتراض نكول ب ه عم ل آورد و از مزای ای اعتراض نكول اس   تف اده کن د ام ا اعتراض نكول، اجب اری  توان د ای برات نكول ش   ده میدارن ده :47نکته 
 نیست.

ق.ت محروم    237که دارنده پس از نكول اعتراض نكول به عمل نیاورد از مزایای ماده  و درصورتی   باشدنمی اعتراض نكول اجباری    :48نکته 

 سایر مسؤولین برات مراجعه کند. ی ضامن به تواند برای ارائهشود و در نتیجه نمی می

 اعتراض نكول فقط در برات وجود دارد و در سفته نیازی به اخذ قبولی وجود ندارد. درنتیجه نكول در سفته راه ندارد.   :49نکته 

واند  تق.ت )اثر نكول نسبت به سایر مسؤولین از قبیل صادرکننده، ضامن و ظهرنویس(: با نكول برات و اعتراض آن، دارنده می   237ماده    :50نکته 
ی وجه برات در سر وعده )موعد پرداخت( نماید و چنانچه ایشان ضامن  به سایر مسؤولین برات مراجعه نموده و از آنها تقاضای ضامن برای تأدیه 
 معرفی نكنند باید وجه برات را به انضمام سایر مخارج فوراً تأدیه نمایند.

بول شده(: آقای »الف«، دو برات متعلق به آقایان »ب« و »ج« را قبولی نوشته  های قق.ت )اثر عدم تأدیه برات بر سایر برات   238ماده    :51نکته 
کنند ایشان وجه برات را پرداخت نكرده و برات  است. زمانی که در سررسید به آقای »الف« مراجعه می  5/5/99است. سررسید  برات  آقای »ب« 

تواند به آقای »الف« مراجعه کند  است می   99/ 9/9قای »ج« که سررسید  براتش  شود. در این بین آمواجه با عدم پرداخت و اعتراض عدم تأدیه می 
 شود. الف« ضامنی ندهد، برات حال می و از وی تقاضای ضامن یا تضمین پرداخت براتش را در سر وعده نماید و چنانچه آقای 

 قبولی شخص ثالث: زمان قبولی شخص ثالث، پس از اعتراض نكول برات است.   :52نکته 

 ها برات را قبول نماید. تواند به نفع برات دهنده )صادرکننده( یا یكی از ظهرنویسثالث می   :53نکته 

 باشد زیرا براتگیر با نكول برات از مسؤولین برات نخواهد بود. برات به نفع براتگیر قابل قبولی ثالث نمی   :54نکته 

تواند قبول شخص  ی برات می ید ولی دارنده تواند به عنوان شخص ثالث برات را به نفع یكی از مسؤولین برات قبول نمابراتگیر می   :55نکته 
 ثالث را نپذیرفته و از مزایای نكول استفاده کند. 

 انواع سررسید   :56نکته 

 وعده(: براتی است که به محض ارائه باید پرداخت شود. در این برات، دارنده تكلیفی به قبولی ندارد. . برات به رؤیت )برات بی 1

 نماید پرداخت نماید. ی معینی از تاریخی که دارنده آن را به وی ارائه می وجه آن را در وعده. برات به وعده از رؤیت: براتگیر باید 2

 باشد. . برات به وعده از تاریخ برات: پرداخت آن موکول به مدت معینی از تاریخ صدور برات می 3

 . برات به وعده از تاریخ معین: تاریخ معینی برای پرداخت قید شده است. 4

 شود.ج از یكی از چهار صورت فوق باعث خروج آن از شمول مقررات راجع به بروات تجاری می صدور برات خار :57نکته 

محل اگر براتی در روز معین باید پرداخت شود و اختالف بین تقویم محل صدور و محل پرداخت باشد؛ تاریخ پرداخت طبق تقویم   :58نکته 

 )پرداخت( معتبر است.  تأدیه 

آید. ضمناً ظهرنویسی باید در خود برات باشد نه در  در ظهر آن )پشت آن( به عمل می ظهرنویسی فقط با امضای سند    ظهرنویسی   :59نکته 

 سند جداگانه. 

 است.  باطل  ظهرنویسی قسمتی از برات، :60نکته 
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 ی برات باشند با ظهرنویسی یكی از آنها انتقال باطل است. هرگاه دو نفر دارنده :61نکته 

 است.  وجه  ی رسیدعلیه، به منزلهظهرنویسی به نفع محال  :62نکته 

 نویسی یا جهت انتقال است یا جهت وکالت در وصول وجه سند یا جهت وثیقه. ظهر  :63نکته 

ی برات باید وارد در صف غرما شود در برات وصولی )جهت وکالت در وصول(، هرگاه وکیل پس از وصول وجه ورشكست شود: دارنده   :64نکته 
 ورشكسته مراجعه کند. تواند برای استرداد آن به تاجر اما اگر وجه برات وصول نشده باشد، صاحب برات می 

 باشد )ظهرنویسی سفید امضاء( برخالف صدور برات که حتماً باید در وجه شخص معین باشد.  در وجه حامل تواند ظهرنویسی می :65نکته 

باشد و سند در وجه  چنانچه ظهرنویسی در وجه حامل باشد برای انتقال مجدد آن از سوی دارنده )حامل( نیاز به ظهرنویسی مجدد نمی   :66نکته 
 شود.باشد که با قبض و اقباض منتقل می ی حاملی م

باشد اما ذکر تاریخ فوایدی دارد ازجمله تشخیص اهلیت ظهرنویس در زمان انتقال و همچنین تشخیص  ذکر تاریخ ظهرنویسی الزامی نمی  :67نکته 
تواند  پرداخت وجه سند می ق.ت هر ظهرنویسی در صورت   249ها به یكدیگر پس از پرداخت وجه برات زیرا به استناد ماده حق رجوع ظهرنویس 

های ماقبل )مقدم( باید به تاریخ ظهرنویسی مراجعه شود. البته  های ماقبل خود و صادرکننده رجوع کند و برای تشخیص ظهرنویس به ظهرنویس 
 شود.اگر ظهرنویس تاریخ را ذکر کرد نباید تاریخ مقدم باشد در غیر این صورت جاعل شناخته می 

ی ظهرنویسی در برات باید مرتب باشد چون ظهرنویسان پس از پرداخت مبلغ برات، به  ق.ت رشته   249در ماده    بر طبق نظری، با تأمل :68نکته 
 ی ظهرنویسی مرتب باشد. کنند و مراجعه به ید ماقبل منوط بر این است که رشته ید ماقبل خود مراجعه می 

 دهنده مراجعه نماید. تواند به برات پرداخت نماید می ی ظهرنویسی مرتب نبوده باشد هر کدام از ظهرنویسان که چنانچه رشته   :69نکته 

های  که صادرکننده یا یكی از دارندگان برات آن را با قید غیرقابل انتقال صادر یا ظهر نویسی نماید، در این صورت ظهرنویس درصورتی  :70نکته 
 شوند. بعدی مشمول ظهرنویسی مقرر در قانون تجارت نمی 

دین   :71نکته  تضمینات  برات  تعلق میدر ظهرنویسی  دین الحق  به  با  سابق  وثایق سابق همراه  با ظهرنویسی  مدنی  قانون  برخالف  و  گیرد 
 شود.ظهرنویسی سند منتقل می 

اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت وکالت، خالف اصل است و نیاز به تصریح دارد. به عنوان مثال با قید وکالت   :72نکته 
 شود. ی در وصول یا برای وصول ظهرنویسی م

امضای ظهر سند یا ضمانت است یا ظهرنویسی. ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرده او صادر شده و وی با امضای خود در   :73نکته 
کند. ظهرنویس به همراه  عنه خود تضمین می کند. ضامن کسی است که پرداخت وجه سند را از سوی مضمون ظهر سند آن را به غیر منتقل می 

 عنه خود مسؤولیت تضامنی دارد. دیگر سند مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن فقط با مضمون کلیه امضاکنندگان 

 در خصوص ماهیت امضای مجهول در ظهر سند )شک در ضامن یا ظهرنویس بودن امضای ظهر سند( اختالف وجود دارد.   :74نکته 

شود مگر آنكه خالف آن ثابت  می است و امضای مجهول ظهرنویسی فرض  ظهرنویسی اکثریت قضات دادگستری معتقدند اصل بر    :75نکته 

 شود.

 دانسته است.  ضمانتکسبه و تجار امضاء جهت  عرف امضای ظهر چک را در   2/4/72- 7/ 1950ی حقوقی در نظریه اداره   :76نکته 

فایده تشخیص ظهرنویس از ضامن در این است که برای مراجعه به ضامن صادرکننده برات رعایت مواعد شرط نیست اما برای مراجعه    :77نکته 
 رنویس رعایت مواعد شرط است. به ظه 

ای که با ظهرنویسی برات با تاریخ مقدم طلب یكی از طلبكاران را پرداخته و به این وسیله به سایر طلبكاران ضرر وارد تاجر ورشكسته  :78نکته 
 شود. کند مزور شناخته می می

 شود و تمام مسؤولین در عرض هم قرار دارند. مسؤولیت در اسناد تجاری، تضامنی محسوب می  :79نکته 

 ق.ت  249+  231+  230مواردی که مؤید اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات است: مواد  :80نکته 

 بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، استثنای حجر و جعل و ایرادات شكلی وارد است.  :81نکته 
 ی منشاء صدور سند؛ در هیچ صورت پذیرفته نیست. ی با حسن نیت ایراد به معاملهدر قبال دارنده :82نکته 

 توانند به آن استناد کنند. دعای جعل از سوی براتكش، براتگیر و سایر مسؤولین نمیدر صورت ا :83نکته 

 توانند به آن استناد کنند )اصل استقالل امضاها(. اگر صادرکننده محجور باشد، براتگیر و بقیه مسؤولین نمی  :84نکته 
 نند. توانند به این ایراد استناد کاگر صادرکننده استناد به ایراد شكلی کند، بقیه هم می  :85نکته 
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 تواند به آن ایراد کند. ی برات باشد و مبنای معامله صدور برات نامشروع باشد، براتگیر می اگر براتكش، خود دارنده  :86نکته 
تواند ایراد به عدم مدیونیت  ی دعوی علیه براتگیر؛ اگر براتگیر مدیون نباشد می ی برات، برات دهنده باشد، در صورت اقامه اگر دارنده  :87نکته 

کند که برات  ی برات، شخص ثالث نیست تا در پناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی این مورد دارنده خود کند زیرا در  
 ی برات شده است. دهنده از ابتدای صدور دارنده بوده یا بر اثر ظهرنویسی دارنده

 باشد و فقط یكی امضا کند، مدیر صادرکننده مسؤول است. هر گاه مطابق اساسنامه شرکت، صدور برات باید با امضا دو مدیر شرکت  :88نکته 

ی شرکت باشد، شرکت مسؤول است مگر اینكه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند  هرگاه صدور برات از ناحیه  :89نکته 
نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور  شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی  که در این صورت خود مدیر، صادرکننده فرض می 

میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسؤول و مدیر نسبت به مازاد مسؤول است.    10برات تا  
مقرر در اساسنامه برات صادر کند  های مختلف، متفاوت است. در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد )البته این تحدید مسؤولیت در شرکت 
 بازهم شرکت مسؤول پرداخت است(. 

 مسؤولیت براتگیر مشروط بر این است که براتگیر برات را قبول کرده باشد.  :90نکته 

کند و صحیح است و در این فرض فقط دارنده، حق اعتراض نكول را از دست  ای وارد نمی شرط عدم مسؤولیت قبولی، هیچ خدشه  :91نکته 
 دهد.می
 آید. صورت یک الشه در می ؤولیت پرداخت، شرطی باطل است زیرا اگر براتگیر برات را پرداخت نكند، این سند به شرط عدم مس :92نکته 
ش ود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنكه  براتگیری که برات را قبول کرده اس ت، مدیون اص لی این س ند تجاری قلمداد می :93نکته 

ی دعوی تواند علیه براتگیری که وجه برات را در س ررس ید نپرداخته اقامهده باش د و دارنده در هر حال میدارنده به وظایف خود عمل کرده یا نكر
 کند.
ی برات خود  براتكش باشد )مثل اینكه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آن را به نفع براتكش اگر دارنده :94نکته 

 .مسؤولیت براتگیر مطلق نخواهد بودظهرنویسی کرده باشد( 
ی دعوی علیه براتگیر، اگر براتكش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نكرده باش  د )در در این ص  ورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه :95نکته 

ثالث نیست تا در پناه اصل عدم   ی برات، شخصتواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارندهواقع براتگیر مدیون نباشد(؛ وی می
کند که برات دهنده از ابتدای ص دور برات، دارنده بوده باش د )براتی به نفع خود ص ادر کرده باش د( یا بر اثر اس تماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی

 ی به خود براتكش منتقل کرده باشد(.ظهرنویسی دارنده برات شده است )براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آن را با ظهرنویس

را روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه    10ظرف  ی براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض ش ده اس ت باید در  دارنده 284وفق ماده   :96نکته 

 ی سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد.ی اظهارنامه رسمی یا مراسلهوسیلهبه
ی  قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده   249با اطالق ماده  ی کشور در خصوص این ماده به شرح ذیل نظر داده است:  دیوان عال  :97نکته 

ی دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون ی برات متض  امناً مس  ؤول ش  ناخته اس  ت و حق مراجعه و اقامهها را در مقابل دارندهبرات و ظهرنویس
ی دعوی قانون مزبور که مدت اقامه 287و   286ی برات محفوظ داش ته اس ت و با توجه به مدلول مواد  یخ برای دارندهرعایت ترتیب از حیث تار

همان قانون که    288ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده اس ت و عنایت به مفاد ماده ماه و ش شی برات را س هاز طرف دارنده
قانون تجارت از تاریخ    287و   286ها داده ش  ده به رعایت مواعد مقرر در مواد  قانون به ظهرنویس 249ی  در مادهش  رط اس  تفاده از حقی را که  

های مزبور را از فردای ابالغ احض ار به محكمه به او وهمچنین در ص ورت تأدیه وجه برات را به دارنده  اعتراض موکول و ش روع مرور زمان مدت
این قانون به    289امه دعوی ش ده باش د موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی اس ت که اش اره و منظور ماده آن بدون آن که بر علیه او اق

ی س فارش ی دو قبض ه مذکوره  ی رس می و یا نامهمواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ده روز ارس ال اظهارنامه
 باشد.ن تجارت نمیقانو 285و  284در مواد 

ی برات یا اطالع نامه از طرف هر ظهرنویس به  ی س  فارش  ی دو قبض  ه به واگذارندهی رس  می یا مراس  لهلذا عدم ارس  ال اظهارنامه :98نکته 
ه ا و همچنین هر ی برات بر واگ ذارن ده و قبول کنن ده و ظهرنویسی دعوی دارن دهتوان د موج ب اس   ق اط حق اق ام هظهرنویس س   ابق خود نمی

 س بر ظهرنویس سابق خود گردد.ظهرنوی

 صور مسؤولیت صادركننده برات   :99نکته 
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دهنده رجوع کند و تقاضای ضامن کند و اگر تواند به برات . مسؤولیت قبولی: اگر براتگیر نكول کرد، پس از اعتراض نكول، دارنده می 1
 شود.ضامن نداد، برات حال می 

 . مسؤولیت پرداخت: 2

نزد براتگیر تأمین ننموده باشد: در این فرض، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده و خواه  الف. صادرکننده محل برات را  
 تواند علیه صادرکننده، اقامه دعوی کرده و وجه برات را مطالبه کند.نكرده باشد، در هر حال دارنده می

تواند علیه وی طرح دعوا کند که به وظایف قانونی  ی می ب. صادرکننده محل برات را نزد براتگیر تأمین نموده باشد: دارنده در صورت
 نامه عمل کرده باشد. خود از جمله تنظیم اعتراض 

 اصل بر این است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر اینكه برات دهنده ثابت کند محل برات را تأمین کرده است.   :100نکته 
ی سند تجاری مبادرت به صدور سند تجاری یا وجودش در موعد پرداخت، صادرکننده وجهی است که به اتكای وجود فعلی آن و    محل: :101نکته 
 و همیشه یكسان نیست.  کند. منبع محل برات با محل برات متفاوت استمی

برات ممكن است یک سند تجاری باشد که   :102نکته  وجود محل ممكن است ناشی از وجود دین  حال یا مؤجل  مبلغی باشد اما منبع محلّ 
 ی برات مأمور وصول آن است.  جانب صادرکننده  براتگیر از

 تواند به براتكش رجوع کند. اگر محل برات نزد براتگیر تأمین نشده باشد براتگیر پس از قبول برات و پرداخت آن می  :103نکته 

به وظایف خود اگر محل در برات تأدیه شده باشد و براتگیر پس از پرداخت حق رجوع به براتكش را ندارد. در چنین حالتی اگر دارنده   :104نکته 
 باشد. ق.ت مسموع نمی  290در خصوص مواعد عمل نكند، دعوی وی علیه براتكش به حكم ماده 

در قانون تجارت ایران اصل بر این است که محل برات تأدیه نشده است و درنتیجه اگر برات تأدیه شده باشد براتكش باید این موضوع   :105نکته 
ای که به وظایف  ی کاهل )دارنده کند و مسؤولیت وی را در مقابل دارنده نیاز می از اثبات امر بی را در برات قید کند و قید این موضوع، مدعی را  

برد. در غیر این صورت اصل بر این است که محل تأدیه نشده و عدم رعایت مواعد مسقط حق دارنده  قانونی خود عمل نكرده است( از بین می 
 شود.برای رجوع به وی نمی 

 در اسناد تجاری وجود و انتقال محل الزامی نیست؛ یعنی وجود محل در هنگام تأدیه مناط اعتبار است.     عدم ضرورت وجود محل  :106نکته 

تئوری انتقال محل در قانون تجارت ایران پذیرفته نشده است. در نتیجه مالكیت    تأثیر وجود محل در صورت ورشکستگی  :107نکته 

از اعالم حكم ورشكستگی تمامی اموال وی بر اساس اصل تساوی طلبكاران  تاجر ورشكسته تا زمان سررسید بر وجه سند باقی است و چون پس  
شود اما در کشورهایی که انتقال محل  ی خود داخل در غرما می گردد   صاحب سند برای دریافت حصه میان طلبكاران به نحو غرمایی تقسیم می 

 کند. را دریافت می شود و تمام وجه آن  پذیرفته شده است، صاحب سند تجاری وارد در غرما نمی 

 صور مسؤولیت ظهرنویس برات   :108نکته 

ی ضامن  تواند به ظهر نویس جهت مطالبهمی  237ی برات اعتراض نكول کرد، مستند به ماده  . مسؤولیت قبولی: اگر برات نكول شد و دارنده 1
 مراجعه کند. 

تواند علیه ظهر نویس نیز  می  249اعتراض کند، دارنده مستند به ماده . مسؤولیت پرداخت: چنانچه در سررسید، براتگیر، وجه را نپردازد و دارنده  2
 ی دعوی نماید مشروط بر اینكه دارنده به وظایف خود عمل نموده باشد. اقامه 

هرگاه به علت عدم تأدیه وجه برات از سوی براتگیر، وجه برات را یكی از ظهرنویسان پرداخت کند وی حق مراجعه به ایادی ماقبل   :109نکته 
 ق.ت(.   249دارد )ماده  خود را

تواند به کلیه ایراداتی که از سوی  عنه او است. درنتیجه ضامن میمسؤولیت ضامن در حدود مسؤولیت مضمون   مسؤولیت ضامن   :110نکته 

ی تشخیص ظهرنویس از ضامن در این است که برای مراجعه به ضامن صادرکننده برات رعایت  عنه وی مسموع است استناد کند. فایده مضمون 
 د شرط نیست اما برای مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است. مواع 
که برای مراجعه به این سه مسؤول رعایت مواعد  ی برات یا سفته یا چک باشد، همچنان عنه ضامن، براتگیر یا صادرکننده اگر مضمون  :111نکته 

 شرط نیست برای مراجعه به ضامن آنها نیز رعایت مواعد شرط نیست. 
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ظهرنویس باشد برای مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است. پس برای مراجعه به ضامن او نیز رعایت    عنه ضامن،اگر مضمون  :112نکته 
 مواعد شرط است، 

 ی کاهل مسؤولیت ندارند. ضامن ظهرنویس و ظهرنویس در مقابل دارنده   :113نکته 
 را دارد. عنه و ایادی ماقبل او ی ضامن، وی حق مراجعه به مضمون در صورت پرداخت وجه برات به وسیله :114نکته 
علیه یا ظهرنویس را کرده است فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد )م  دهنده یا محال ضامنی که ضمانت برات  :115نکته 
 ق.ت(.  249

 ی برات  وظایف دارنده  :116نکته 

از تاریخ    لظرف یك سا ( و چنانچه برات به رویت باشد اقدام مقتضی  280از سررسید )م    روز   10ظرف  . اعتراض عدم تأدیه در  1

 (. 274صدور برات )ماده 

 ق.ت  287و  286از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد  ظرف یك یا دو سال   ی دعوی حسب مورد. اقامه2

درخواست  تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی  ی دعوی علیه ظهر نویسان را ندارد و نمی اگر دارنده به یكی از وظایف خود عمل نكند، حق اقامه  
تواند تأمین خواسته بدون تودیع  ی سند تجاری می قرار تأمین خواسته نماید. )دکتر شمس معتقد است حتی در صورت عدم رعایت مواعد، دارنده 

 خسارت احتمالی را بخواهد(. 

در مواعد مقرر برای قبولی یا  ای را که دارد کند. یعنی برات یا سفته ق.ت را رعایت نمی  286و  274ای که مواد ی کاهل: دارنده دارنده  :117نکته 
 ها و ضامن آنها را ندارد. کند که در این موارد حق مراجعه به ظهرنویس ی دعوی نمیدهد و یا در موعد مقرر اقامهعلیه ارائه نمیپرداخت به محال 

 ی دعوی ظرف مهلت قانونی.صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی: با اعتراض عدم تأدیه یا عدم پرداخت و اقامه :118نکته 

پس از دادن ضامن به عمل   امر محکمهشدن براتی که قبولی روی آن نوشته شده، تقاضای پرداخت فقط به موجب در صورت گم  :119نکته 

 آید. می
 تواند وصول وجه آن را به حسب نسخ بعدی بخواهد. شدن براتی که هنوز قبولی نوشته نشده است، صاحب برات می در صورت گم  :120نکته 
 ی برات دو نفر باشند، هر دو نفر باید با هم اعتراض عدم تأدیه کنند. اگر دارنده  :121نکته 

 دیگران نیست.  ی دعوی علیه یک یا چند نفر از مسؤولین برات، موجب اسقاط حق رجوع به اقامه  :122نکته 
نامه و مخارج قانونی موکول  تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض کند، می هر یک از مسؤولین برات که وجه برات را تأدیه می  :123نکته 
 کند.

 ق.ت(.   251تواند در صف تمام یا هر یک از غرما داخل شود )ماده هرگاه چند نفر از مسؤولین برات ورشكسته شوند، دارنده می  :124نکته 
تواند به مدیر ای که وجه برات را پرداخته است نمی ی تصفیه ی مسؤولین برات ورشكسته شوند، مدیر تصفیه یا اداره که همه تی درصور :125نکته 

 ق.ت(.  251ی دیگر مراجعه نماید )ماده ی تصفیه ورشكستهتصفیه یا اداره 
تواند در صف هر یک از غرما  شوند، طلبكار می هرگاه چند نفر از کسانی که برای پرداخت یک دین مسؤولیت تضامنی دارند ورشكسته   :126نکته 

 یا تمام غرما وارد شود. 

پرداخت باید روز وعده یا پس از آن باشد. در برات به رویت و به وعده از رؤیت برات باید ظرف یک سال ارائه شود پرداخت برات   :127نکته 

 سررسید آن را مطالبه کند. روز از   10اما در براتی که موعد یا سررسید معین دارد دارنده باید حداکثر ظرف 

 کننده است مگر در دو فرض: شدن پرداختالذمه پرداخت برات موجب بری  اثر پرداخت وجه برات   :128نکته 

قانون اجرای احكام    95الی    87کننده توقیف شده باشد، وفق مواد  ق.ت اگر وجه برات قانوناً نزد پرداخت   258فرض اول: وفق ماده   :129نکته 
 شود.مدنی عمل می 

کننده پیش از موعد برات، وجه آن را پرداخت کند ممكن است در مقابل کسانی که حقی نسبت به آن دارند  پرداخت فرض دوم: اگر   :130نکته 
 همچنان مسؤول باشد. 

ی شوند و دارنده اگر قسمتی از وجه برات تأدیه شود مسؤولین برات به همان اندازه بری می  اثر پرداخت قسمتی از وجه برات  :131نکته 

 تواند اعتراض کند. برات فقط برای بقیه آن می 
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 گیرد.این امر پس از اعتراض عدم تأدیه صورت می  ی شخص ثالث  ی وجه برات به وسیله تأدیه  :132نکته 

 شود.( قید می 270نامه )ماده ی ثالث در پرداخت، در اعتراض مداخله  :133نکته 

شود و همان حقوق و تكالیف  می   نماید و جایگزین وی ی سابق دریافت می نامه را از دارنده کننده، برات و اعتراض شخص ثالث پرداخت   :134نکته 
 را خواهد داشت. 

هرگاه برات پنج ظهرنویس داشته باشد و شخص ثالث به نفع ظهرنویس دوم مبلغ برات را پرداخت نموده باشد در این صورت، برخی   :135نکته 
عش پرداخت نموده و همچنین مسؤولین  تواند به ظهرنویسی که به نف ی برات می از حقوق دارنده برات را دارد؛ زیرا پس از پرداخت به عنوان دارنده 

 قبل از او رجوع کند. 

 شوند.الذمه می ها بری ی ظهرنویس دهنده پرداخت کند، همه اگر وجه برات را ثالث از طرف برات :136نکته 
  شوند. مثالً شود که با پرداخت وی افراد بیشتری بری می کننده داشته باشیم پرداخت کسی قبول میهرگاه چند نفر )ثالث( پرداخت  :137نکته 

یكی به نفع ظهرنویس دوم و یكی به نفع ظهرنویس چهارم حاضر به پرداخت وجه برات هستند. در این صورت پرداخت ثالث به نفع ظهرنویس  
 شود.دوم پذیرفته می 

 علیه برای قبولی بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. خود محال  :138نکته 
کند، پرداخت او، و قید نكند که به نفع چه کسی پرداخت می   هرگاه پس از اعتراض عدم تأدیه، شخص ثالثی وجه برات را پرداخت کند :139نکته 

کنیم زیرا کسی که مدیون بوده و  شوند. براتگیر را اصالً حساب نمی شود زیرا در این حالت افراد بیشتری بری می به نفع برات دهنده فرض می 
 پرداخت نكرده شایسته نیست که پرداخت را به نفع او تصور کنیم. 

ق.م( )اگر با اذن باشد حق مراجعه   267پرداخت ثالث، اگر منتفع ثالث براتگیر باشد بحث ایفای دین از ناحیه غیر مدیون است )ماده  در   :140نکته 
 به براتگیر را دارد(. 

بنابراین در  شوند.  شود که با پرداخت وی افراد بیشتری بری می عنه شخصی محسوب میعنه ضامن معلوم نباشد، مضمون اگر مضمون  :141نکته 
 شوند.عنه فرض می چک، صادرکننده و در برات، براتگیر )به شرط اینكه برات را قبول کرده باشد( و در سفته، صادرکننده مضمون 

شوند، مراجعه کند  الذمه می کند، حق ندارد به مسؤوالنی که با فرض قبولی پرداخت ثالث بری ی براتی که پرداخت ثالث را رد می دارنده  :142نکته 
 تواند قبول شخص ثالث را نپذیرد. ی برات می مورد قبول شخص ثالث اینگونه نیست و دارنده  ولی در

 

 سفته )فته طلب( 

 کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه بپردازد. فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می   :143نکته 
که سند مبلغ به تمام حروف و تاریخ پرداخت و نام گیرنده درصورتی شرایط صورت سفته: با امضا یا مهر صادرکننده و تاریخ صدور و   :144نکته 

 در وجه حامل نباشد. 

دهد  ی برات، دستور پرداخت وجه سند را به دیگری نمی ی سفته برخالف صادرکننده تفاوت سفته و برات در این است که صادرکننده :145نکته 
 کند.بلكه خود وجه آن را در سررسید پرداخت می 

 تنظیم نمود. در وجه حامل برخالف برات به صورت سند توان سفته را می   :146نکته 

 باشد مگر در مواردی که استثناء شده است. الرعایه می مقررات راجع به برات در سفته نیز الزم   :147نکته 

 ی سفته برای قبولی و نكولی برات، در مورد سفته جاری نیست. مقررات مربوط به ارائه  :148نکته 

 شود. نكول و اعتراض نكول در سفته اجرا نمی  :149نکته 

 بولی شخص ثالث در سفته راه ندارد )اما امكان پرداخت از سوی ثالث وجود دارد(. ق :150نکته 

 مقررات مربوط به محل سفته مصداق ندارد.  :151نکته 

 مقررات مربوط به الزامی بودن قید نام دارنده برات در سفته مصداق ندارد.  :152نکته 

کننده حق رجوع به ایادی قبلی البه کند و پرداخت تواند وجه سفته را مطدر صورت عدم تأدیه سفته، دارنده از هرکدام از مسؤولین می  :153نکته 
 خود را دارد. 

 ق.ت(.  256الذمه نشود )ماده شخصی که وجه سفته را قبل از موعد بپردازد ممكن است بری  :154نکته 
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 ی دعوی کند. عنه خود و ایادی ماقبل او اقامه هرگاه ضامن پرداخت کند، حق دارد علیه مضمون  :155نکته 
 ، فقط حق رجوع به مدیون اصلی )صادرکننده( را دارد. هرگاه دارنده مواعد را رعایت نكند :156نکته 

 شود.محسوب می  تبعیاز اعمال تجاری   اگر از سوی تاجر باشد صدور سفته   :157نکته 

 سفته نیز همانند برات، قابل ظهرنویسی است و مقررات برات در این مورد نیز جاری است.  :158نکته 

کننده  تواند از هرکدام از مسؤولین وجه سفته را مطالبه کند و پرداخت می بر مبنای مسؤولیت تضامنی، در صورت عدم تأدیه سفته دارنده   :159نکته 
 حق رجوع به ایادی قبلی خود را دارد. 

 

 مسؤولین سفته 

صادرکننده مسؤول نهایی سند است و در هر صورت مسؤولیت پرداخت دارد و حتی اگر دارنده به مسؤولیت صادركننده سفته    :160نکته 

تواند علیه صادرکننده طرح  ی سفته می مادام که مرور زمان دعاوی اسناد تجاری حاصل نشده باشد دارنده وظایف قانونی خود عمل نكرده باشد  
 دعوی نماید. 

ظهرنویس سفته دارای مسؤولیت پرداخت است. یعنی چنانچه صادرکننده در سررسید وجه را نپردازد، دارنده مسؤولیت ظهرنویس    :161نکته 

 ی دعوی کند مشروط بر اینكه به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد. اقامه   249ل ماده تواند در اعماپس از اعتراض عدم تأدیه می 

عنه ضامن، صادرکننده سفته باشد، همچنانكه برای مراجعه به این مسؤول رعایت مواعد شرط نیست  اگر مضمون   مسؤولیت ضامن   :162نکته 

 برای مراجعه به ضامن آن نیز رعایت مواعد شرط نیست. 

امن، ظهرنویس باشد برای مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است. پس برای مراجعه به ضامن او نیز  عنه ضچنانچه مضمون   :163نکته 
 رعایت مواعد شرط است. 

 اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون هیچ قیدی امضاء نماید این امر ظهور در ضمانت دارد.  :164نکته 

 ی سفته  وظایف دارنده  :165نکته 

ظرف یك  اقدام مقتضی    309و    274های عندالمطالبه با توجه به مواد  و در مورد سفته   280روز مطابقم    10. اعتراض عدم تأدیه ظرف  1

 سفته  صدوراز تاریخ  سال 

 اعتراض عدم تأدیه از تاریخ  ظرف یك یا دو سالی دعوی  . اقامه2

ز تاریخ ابالغ اظهارنامه به ی واخواست ای وجه سفته عندالمطالبه باید از طریق اظهارنامه به متعهد ابالغ شود و زمان محاسبهمطالبه   :166نکته 
 شود.مدیون محاسبه می 

ای را که دارد در مواعد مقرر برای پرداخت به کند یعنی سفته ق.ت را رعایت نمی  286و    274ای که مواد  ی کاهل: دارنده دارنده   :167نکته 
 ها و ضامن را ندارد. مراجعه به ظهرنویس کند که در این موارد حقّ دهد و یا در موعد مقرر اقامه دعوی نمی علیه ارائه نمی محال 

 

 چك 

 کند.به دیگری واگذار می  جزئاًیا   كالًَعلَیه دارد ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد مُحال  چک نوشته   :168نکته 

 شود.محسوب می  حالچک سندی   بر طبق قانون تجارت  :169نکته 

 حامل باشد. تواند در وجه صدور چک همانند سفته و برخالف برات می   :170نکته 

 امكان دارد.  امضای صادركننده صدور چک برخالف برات و سفته فقط با   :171نکته 

 تواند بانک نباشد. َعلَیه در چک می باشد. طبق قانون تجارت، مُحال   بانك َعلَیه باید  طبق قانون صدور چک، مُحال   :172نکته 

 شود.محسوب می  تَبَعیجاری   صدور چک، عمل تجاری نیست و اگر از طرف تاجر در امر تجاری صادر شود از أعمال  ت :173نکته 
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ی کیفری داشتن، اقدام از طریق اجرای ثبت است و مزایای آن عبارت است از: صدور تأمین خواسته، جنبه   االجراسند الزم چک   :174نکته 

 اسناد.

ی چک مدیون اصلی سند است و چه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کند یا نكند  صادرکننده   ی چك مسؤولیت صادركننده  :175نکته 

 هر حال، دارنده، حقّ مراجعه به صادرکننده را دارد. در 

ماده :176نکته  آخر  مُحال    315ی  مطابق قسمت  به  که مربوط  به سببی  وجه چک  علیه  چنانچه  دارندۀ چک  برود، دعوی  بین  از  است  َعلَیه 
 صادرکننده نیز در محكمه مسموع نیست. 

است.  مسؤولیت ظهرنویس چك    :177نکته  پرداخت  دارای مسؤولیت  عدم  ظهرنویس چک  به صدور گواهی  منجر  یعنی چنانچه چک 

 ی دعوی علیه ظهرنویس را دارد. ی چک در صورتی که به وظایف قانونی ذیل عمل کرده باشد، حقّ اقامه پرداخت گردد، دارنده 
 باشد. فردی که ظهر چک را امضاء خالف اصل می  وکالت در وصولشود و محسوب می  ظهرنویسی جهت انتقال امضای َظهر  چک،   :178نکته 

 باشد. و به دیگری منتقل نموده است، مسؤولیت کیفری نخواهد داشت زیرا مسؤولیت کیفری فقط مختص ّ صادرکننده می 

 ی چك  وظایف دارنده  :179نکته 

 ق.ت(  317و  315چک )مطابق مواد  صدورماه از تاریخ  4روز و  45روز،   15ظرف  اخذ گواهی عدم پرداخت. 1

 ق.ت(  314و   287و   286چک )مطابق مواد   برگشت ل از تاریخ در ظرف یک سال یا دو سا ی دعویاقامه. 2

 ی دعوی علیه ظهرنویس را ندارد. چنانچه دارنده به یكی از وظایف فوق عمل نكند حقّ اقامه

 کند )دارنده(، باید ظهر آن را امضاء یا مهر کند. کسی که وجه چک را دریافت می  :180نکته 

 . مسافرتیو  شدهتضمین ، تأییدشده، عادی: انواع چك :181نکته 

های دولتی و خصوصی داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور  ی بانکهای صادره عهدههای مشمول قانون صدور چک، چک چک :182نکته 
 باشد. الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول قانون صدور چک نمی های قرض باشند و صدور چک از صندوق می

از طریق اجرای ثبت، اجراییه صادر نمود مشروط   ی چك صادركننده توان فقط علیه  باشد و می االجرا میچک در حكم سند الزم   :183نکته 

 بر آنكه مطابقت امضای صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد. 

اظهار داشته که درخواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد و امالک در   25/3/82 –  1213/7ی حقوقی در نظریه شماره اداره  :184نکته 
 باشد. مورد چک مقید به مهلت معین نمی

 : معایب اجرای ثبتی :185نکته 

مورد    گیرد که پنج درصد مبلغاالجرا حقّی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیۀ اسناد رسمی میاالجرا: حقّ . هزینۀ باالی حق1ّ
 اجراست. 

نامۀ  شود. به عبارت بهتر، مطابق اصالحات آیین شدن از طریق اجرای ثبتی و پس از ابالغ اجراییه، هزینه، مسترد نمی . در صورت منصرف 2 
ره ثبت  تواند ضمن اعالم انصراف، گواهی الزم را از ادا ، پس از صدور اجرائیه، دارندۀ چک می 98االجرا در سال  اجرای اسناد رسمی الزم 

 گردد.االجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه می درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابالغ شده باشد، حقّ 

های  قانون نحوه اجرای محكومیت   2َعلَیه در صورتی که مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده  . حبس  محكوم  3 
االجراء  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم توان چنین اقدامی نمود چراکه در »آئین دادگستری است و با اجرای ثبتی نمی مالی مختص اقدام  

( اجرائی«  عملیات  از  شكایت  به  رسیدگی  طرز  پیش 98اصالحی  ؛  87مصوب  و  حبس  اجرای  (  نحوۀ  قانون  »در  اما  است  نشده  بینی 
 شده است.  بینی( پیش 1394های مالی« )مصوب محكومیت 

 توان سایر مسؤولین را از این طریق تعقیب نمود. . اقدام از طریق اجرای ثبتی فقط علیه صادرکننده امكانپذیر است و نمی 4

 : مزایای اجرای ثبتی :186نکته 

 . نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حكم ندارد.1
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 کیفری دارد. . مدت زمانی بسیار کمتری نسبت به اقامۀ دعوای حقوقی و 2

زمان با اعالم جرم علیه صادرکننده برای وصول وجه چک از  تواند هم. اقدام ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده می 3
 ی ثبت اقدام نماید. طریق اداره 

علیه آنها بر اساس تضامن صادر  . در صورت صدور چک به نمایندگی، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسؤول هستند و اجراییه  4
 شود.می

های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف دارنده در جهت وصول متحمل شده است را مطالبه تواند کلیه خسارات و هزینه دارنده می  :187نکته 
 کند.

 دهد. به آن ترتیب اثر نمی  بانك در صورتی که شرطی برای پرداخت در چک درج شده باشد  :188نکته 

شود و عدم پرداخت آن از طرف بانک کاشف از وقوع  محقق می   تاریخ صدور چكصدور چک بالمحل یک جرم ساده است و از   :189نکته 

 شده دادگاه محلی که چک در آنجا برگشت خورده است صالح است. جرم در زمان صدور است. بنابراین در مورد جرم واقع 

كلف است همان میزان را پرداخت نموده و نسبت به مازاد گواهی عدم  در صورتی که موجودی حساب کمتر مبلغ چک باشد بانک م  :190نکته 
 پرداخت صادر نماید. 

 مجازات صدور چك بالمحل   :191نکته 

 ماه.  6حبس تا  میلیون ریال باشد 10کمتر از . مبلغ چک 1

 سال.  1ماه تا  6حبس از  میلیون ریال باشد   50میلیون تا   10از . مبلغ چک 2

 سال.  2سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  2تا  1حبس از  یال باشدمیلیون ر 50بیش از . مبلغ چک 3

سال حبس(   2صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدودبودن حساب، در حكم صدور چک بالمحل است و به حداکثر مجازات )  :192نکته 
 شود و این جرم غیر قابل تعلیق است. محكوم می 

اخذ گواهی عدم ماه از تاریخ    6برای اخذ گواهی عدم پرداخت +    دور چك ص از تاریخ    ماه   6  مرور زمان تعقیب كیفری   :193نکته 

 برای طرح دعوای کیفری.    پرداخت

 کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حقّ طرح  دعوی کیفری ندارد مگر اینكه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد.   :194نکته 

 باشد. صی است و قابل رسیدگی غیابی می جرم خصو جرم صدور چک بالمحلقانون صدور چک،  12طبق ماده   :195نکته 

شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود صادر می   قرار موقوفی تعقیب در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی    :196نکته 

 نخواهد داشت. 

شود ظر ارسال می چنانچه شاکی پس از صدور حكم قطعی گذشت نماید، اعالم رضایت شاکی با درخواست  تجدیدنظر به دادگاه تجدیدن  :197نکته 
 نماید. قانون صدور چک، حكم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می  12و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده 

تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نماید و دادگاه مكلف است به  به صورت کلّی شاکی می   :198نکته 
تواند جبران تمام ضرر و  ق.آ.د.ک »شاکی می   14یدگی و حكم مقتضی صادر نماید حتی اگر حكم بر برائت متهم دهد. پس، مطابق مادۀ  آن رس
ق.آ.د.ک »پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار    15الحصول  ناشی از جرم را مطالبه کند. به موجب مادۀ  های مادی و معنوی و منافع  ممكن زیان 

تسلیم کند و    به مرجع تعقیبتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده  یده از جرم می دگرفت، زیان 

قانون اخیرالذکر آمده    16توجّه که در مادۀ  کند و نكتۀ قابل  دادگاهرا تسلیم    دادخواست ضرر و زیان خود،  دادرسی  ختم  از اعالم  تا قبل

خصوصی  اینكه: »هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنكه مدعی
تواند با استرداد دعوی، به  یز بوده است که در این صورت می پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجّه شود که موضوع واجد جنبۀ کیفری ن

أخیر  دادگاه کیفری مراجعه کند، اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حكم کیفری به جهتی از جهات قانونی با ت
خصوصی قبالً هزینه  به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی   تواند با استرداد دعوی، برای مطالبۀ ضرر و زیان خصوصی می مواجه شود، مدعی 

همین قانون: »دادگاه مكلف است ضمن صدور رأی    17دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.« و نهایتاً به موجب مادۀ  
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ادر کند، مگر آنكه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم  خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صکیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی
 نماید.« تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می 

 خواهد بود. خارج از نوبترسیدگی به دعاوی چک فوری و   :199نکته 

 باشد:موارد صدور چک بالمحل که قابل تعقیب کیفری نمی   :200نکته 

 . چک سفید امضاء 1

 . چک مشروط 2

 . چک بابت تضمین یا تعهد باشد.3

 . چک وعده دار و چک بدون تاریخ. 4

 موارد امكان صدور دستور عدم پرداخت و اقدامات متأخر بر آن: ادعای مفقود یا سرقت شدن یا جعل چک  :201نکته 

 کند.دارنده تسلیم میدر این صورت بانک با قید دلیل عدم پرداخت چک، گواهی عدم پرداخت صادر و به  :202نکته 

 دستوردهنده مكلف است ظرف یک هفته در مراجع کیفری طرح دعوا نموده و گواهی مخصوص به بانک ارائه دهد.  :203نکته 

 بانک مكلف است تا تعیین تكلیف نهایی در مراجع قضایی یا انصراف دستوردهنده، وجه چک را در حساب مسدودی نگهداری نماید.  :204نکته 

تواند تواند به بانک مراجعه و وجه چک را وصول نماید. به عالوه دارنده می ک هفته، دارنده می درصورت عدم طرح شكایت پس از ی  :205نکته 

كلیه    7علیه دستوردهنده شكایت نماید، اگر خالف ادعای دستوردهنده معلوم شود عالوه بر محكومیت دستور دهنده به حبس مقرر در ماده  

 را مطالبه کند.   خسارات وارده

 نماید. جعل توان متوقف نمود مگر آنكه بانک ادعای شده و مسافرتی را نمی های تضمین پرداخت چک  :206نکته 

صدور چک بالمحل به نمایندگی و وکالت از شرکت: )بر خالف برات و سفته( صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت    :207نکته 
 باشند. می

 باشد. مرور زمان دعاوی راجع به اسناد تجاری پنج سال می   :208نکته 

 
 

ــت که انرژی: از بهترین راهتوصرریۀ ُمخلصررانهیه  ــتیابی به اهداف این اس ــش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دس نفس خودمان بهخواهیم اعتمادمان را در بخش
اگر ها را القا کنیم و دیگری اینخواهیم باید در شـــخِص  اندیشـــی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتبیشـــتر شـــود، ســـعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

. این »اثر دیگران« اســت بر زندگی ما! اثِر موجِی کمک به دیگران و بخشــیدِن ســخاوتمندانۀ  خواهیم برای دیگران هم بخواهیم موفقیت را برای خودمان می
ــت ـکه خودـمان بزرگوـقت و انرژی ــتی« خواهیم بود. وترین ذینفع این »نوعـمان ـبه آنـها این اسـ أثیرـگذارترین بخشدوسـ ـها بر زـندگی هر کس  قتی هم آموختیم یکی از ـت

ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوسـتم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده باشـد، لذا با بهبود وضـع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سـمت خوبی تغییر دادهاطرافیانش می
با نوشرتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشرویق به خواندن آن کنم تا یا   من به دیگری هدیه کنم   اسـت و از آن متأثر شـده، آن را به من هدیه کند،

ــده  هم خودم لذت ببرم، هم جامعه ــاس کنند. من متوّجه ش ــتو اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احس آوردن چیزهایی که در ام بهترین راه برای به دس
ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن ن است که انرژیخواهم ایام میزندگی

 نبود آن را پیدا کند.
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با ما   mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شــدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انســانی دیگر که ما از آن غافل مانده  اگر در حین مطالعه با موارد ســهو 
تطبیقی دکتر علی کتاب »حقوق تجارت در نظم  ،  دکتر توکلی«  تجارت»مختـصر حقوق   های این جزوه از کتابدر میان بگذارید تا اـصالح نماییم. در نگارش بعـضی از قـسمت

 omid_mollakarimiاینستاگرام نویسنده:                1402 روزرسانی جزوه:به ایم.کمک گرفته فالح« و کتاب »حقوق تجارت دکتر پاشایی«

 
ارـشد ـشدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم داـشتم که های حقوق وارد دورۀ کارـشناـسیآموختهبعد از اینکه لیـسانـسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداسرتان نویسرنده:  

ارـشد و یا حّتی دکتری  ین نتیجه رـسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دـسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارـشناـسیگرفتم. رفته رفته به اماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می
وِج ها رسـیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اخوام یه کارمنِد سـطِح باال توو یه اداره بشـم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شـاید برای خیلیدر بهترین حالت می

های بد دیدم. همیـشه دوـست داـشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتآرزوهاـشون محـسوب بـشه اما من رـسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی
فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید   قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رـضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکـشم و بگم »تونـستم!«. از این

عطای حقوِق ثابت را به   بجنگه و از »یه جا نـشـستن« یا همون »صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم
اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن:   لقایش ببخشم و از اّول فروردین شروع کنم به خوندن! البته این

دارن و تو بدوِن سـهمیه ُعمرًا شـانسـی  کنن و نهایتًا سـه هزار تا َور میخوای بشـینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صـد و ده  هزار تا شـرکت می»تو که کاِر ثابت داری، می
ام خواـستم که توو الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلـشم از خانوادهداری!« اطمینان نداـشتم که به موفقیت برـسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بـسمهن

ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصـش کنم برات: »با وجوِد نهاین مسـیر کمکم کنن و این هشـت ماه یه کم توقع و انتظارشـون رو از من کم کنن. من ریسـِک شـیریِن بلندپروازا
گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی ی خدا اوومد توو ذهنم که میام راضی بودم!«. جملۀ یه بندهتماِم ترـسی که از شکست داشتم، از تصمیم

ســـینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و رســـی! منم بدون معّطلی، رفتم یک ســـنجاقه به ماشـــینه میبرای ماشـــینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشـــته باش ک
ُاومد. مثاًل با مـسؤول یه کتابخونه ـصحبت های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا ـشروع کردم کمکهای کانون همیـشه روی ُکت یا مانتوـشون میوکیل

شــب هم از کتابخونه اســتفاده کنی! خالصـه   ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶اینکه ســاعِت کاِر اوونجا تا    کردم و با وجود
ُعسـر، ُیسـرا«. خوشـحالم از اینکه که شـم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع المند میاینکه ایمان داشـتم اگر امروز زحمت بکشـم فردا از نتیجه و میوۀ شـیریِن اوون زحمات بهره

های حقوقی )وکالت، قضــاوت، ارشــد، دکتری( قبول شــدم و به عضــویت »هیأت علمی« رســیدم و امروز که این متن رو نوشــتم در وضــعیتی هســتم که در تمامِی آزمون
 جا بپیچه!« خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همهمی

 مالکریمی   امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم
 )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.( 
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ها درخواست بدین تا تمام رسان بدین و یا از طریق پیام پیام 09352213175به شماره 
 ارسال کنم!های حقوقی است را برایتان کنندۀ قبولی شما در آزمون جزواتی که تضمین

 

ارزشِ اصلیِ من در زندگی، كمك به دیگران و تأثیرگذاری    !  60پَرتِ متولدِ دهۀ  امید مالكریمی هستم؛ یه حواس

ی زیادی دارم. البته همه تالشم  دیگران عالقه هایم با گذاشتن آموخته بر زندگی آنهاست. به یادگیری و  اشتراک

تا روش را می افزایشِ كیفیتِ یادگیری كمك می كنم  به  را كه  از افزودن تجربیات  هایی  بعد  كنند یاد بگیرم و 

نویسی« خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده

خواهی باید به من به این جمله ایمان دارم  »اگر موفقیتِ بیشتری می  های روان« متفاوتم!مثالو »به كار بردن  

 یابند.«  دیگران كمك كنی تا به موفقیت بیشتری دست
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