فصل چهارم
چک
(مواد  310تا  317ق.ت و ق.ص.چ)
مبحث اوّل :کلیات (مواد  588تا  591ق.ت)


تعریف چک :نوشتهای (سندی) است که به موجب آن ،شخصی به نام صادرکنندة چک ،وجوه یا

اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محالٌعلیه دارد ،کالً یا بعضاً مسترد میکند یا به شخص دیگری
واگذار میکند(1.م  310ق.ت) در این خصوص باید توجه داشت که:
 .1چک نیز مانند برات ،متضمّن دستور پرداخت است .البته فقط چک عادی و تأییدشده ،متضمّن دستور
پرداخت هستند .همانطور که خواهیم دید چک تضمینشده و مسافرتی ،متضمّن تعهّد پرداخت هستتند و
نه دستور پرداخت.
 .2در برات با مقولة قبولی یا نکول محالعلیه مواجهایم؛ اما در چک ،اینچنین نیست .اگتر محت چتک
نزد محالٌعلیه تأمین شده باشد ،به محض ارائه چک توسط دارنده ،محالٌعلیته مکلت استت وجته آن را
پرداخت کند و اگر مح آن ،تأمین نشده باشد ،محالعلیه ،تکلیفی به پرداخت ندارد.



مزایای چک نسبت به دیگر اسناد تجاری

 .1رسیدگی به کلیة شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چتک در دادسترا و دادگتاه تتا خاتمته
دادرسی ،فوری و خارج از نوبت انجام میشود( .م  16ق.ص.چ) البته این امتر بته معنتی رستیدگی بتدون
دعوت از طرفین نیست؛ بلکه به معنی تعیین وقت دادرسی زودتر از مواعد عادی دادگاه است.
 .1در مادة  310ق.ت .صرفاً از استرداد یا در اختیار گذاشتن وجوه برای تعری چک سخن گفته شده است؛ امتا بایتد
«اعتبار» را نیز به آن افزود.

 .2چک در حکم سند الزماالجراست و میتوان برای وصول مبلغ آن ،از طریق اجرای ثبت اقتدام کترد.
(م  2ق.ص.چ)
 .3صدور چک پرداخت نشدنی ،جز در استثنائاتی که مشاهده خواهد شد ،قاب تعقیتب کیفتری استت و
میتوان به وسیلة طرح شکایت کیفری ،ضمن مجازات صادرکننده ،مبلتغ چتک را بتا تشتریفات کمتتر و
سریعتر وصول کرد( .م  7ق.ص.چ)
 .4در صورت صدور چک به نمایندگی ،نماینده و اصی  ،هر دو نسبت به وجه چک مسئولیت تضامنی دارند.



متعهّدله و متعهّدین چک :در بررسی مقرّرات صدور چک و تأدیة وجه چک با چهار نفر ستر و

کار داریم:
 .1صادرکنندة چک :شخصی که چک را صادر میکند و آن را به دیگری تقدیم میکند تا این شتخص
وجه چک را از شخص ثالثی که محالٌعلیه نام دارد ،دریافت کند.
 .2دارندة چک :شخصی که چک در اختیار اوست و میتواند با رجوع به محالٌعلیه (شخص ثالث) وجه
چک را دریافت کند.
 .3ظهرنویس :شخصی که سابقاً دارندة چک بوده است و او چک را به شخص دیگتری منتقت کترده
است و در حال حاضر ،دارندة چک نیست.
 .4محالٌعلیه :همان شخص ثالثی که در چک برای پرداخت مبلغ چک ،پیشبینی شده است.



محالٌعلیه چک :در خصوص اینکه محالٌعلیه چک میتواند چته شخصتی باشتد ،بتا دو مقترّره

مواجهایم:
 .1بنابر مقرّرات راجعه به چک در مادة  310قانون تجارت ،محالٌعلیه میتوانست هر شخص حقیقی یتا
شخص حقوقی باشد .این شخص حقوقی هم میتوانست بانک یا سایر اشخاص حقوقی ،مانند صتندوقهای
قرضالحسنه ،مؤسّسات مالی و اعتباری ،انجمنها ،بنیادها ،سازمانها و  ...باشد.
 .2اما بنا بر قانون صدور چک ،محالٌعلیه یک چک فقط و فقط میتواند بانک ،اعم از بانکهای دولتتی
یا خصوصی باشد؛ زیرا در مادة  1قانون صدور چک که با عباراتی حصری ،اقستام چتک را تعریت کترده
است ،بانک بهعنوان محالٌعلیه همة اقسام چک ،معرفی شده است .در حال حاضر متادة  1قتانون صتدور
چک ،مادة  310ق.ت .را جزئاً نسخ کرده است و بنابراین چک فقط میتواند بر عهدة بانک صادر

شود1.

 .1برخی معتقدند که در حال حاضر هم محالٌعلیه چک میتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ با ایتن توضتی
که اگر محالعلیه بانک نباشد ،این چک صرفاً تابع مقررات ق.ت .قرار میگیرد و اگر بانک باشد ،هم تابع ق.ت.
و هم تابع ق.ص.چ خواهد بود .این نظر به وضوح خالف مادة  1ق.ص.چ است کته فقتط بانتک را محتالٌعلیته
میداند.

چک 361 

 سؤال :بیان شد که در حال حاضر ،چک فقط بر عهدة بانکها قابل صدور استت امتا بر ت
اشخاص دارای حساب جاری در صندوقهای قرضالحسنه یا مؤسّستات متال و اعتبتاری
هستند و دستورات پردا ت صادر م کنند و در صورت که صادرکننده در نزد مؤسّسة مال و
اعتباری یا صندوق قرضالحسنه وجه یا اعتباری داشته باشد ،آن مؤسسه یا صندوق ،اقتدام
به پردا ت وجه آن دستور پردا ت م کند .این دستور پردا ت تابع چه مقرّرات است؟

جواب :در این خصوص باید توجه داشت که:
 .1اسناد مبتنی بر دستور پرداختی که اشخاص مزبور بر عهدة صندوقهای قرضالحسنه یا مؤسّسات متالی
و اعتباری صادر میکنند ،چک نیست و تابع مقرّرات چک نیست و از مزایای مربوط به چک برخوردار نیستت
و صرفاً تابع مقرّرات مدنی و نوعی انتقال طلب است1.بدین معنی که صادرکنندة آن ،وجتوهی را کته در نتزد
مؤسّسة مالی و اعتباری یا صندوق قرضالحسنه دارد که به موجب صدور دستور پرداختت ،از آن مؤسّسته یتا
صندوق میخواهد که تمام یا قسمتی از آن وجوه را به دارندة دستور پرداخت ،بپردازد.
 .2این دستور پرداختها تابع احکام انتقال طلب است که در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار میگیرد.
 .3اگر این دستور پرداخت ،مورد ظهرنویسی واقع شود ،این ظهرنویسی تابع انتقال طلتب متدنی استت؛
یعنی به موجب ظهرنویسی ،طلب دارندة قبلی به دارندة جدید منتق میشود .اگر چنین دستتور پرداختتی،
به دلی عدم کفایت موجودی یا به هر دلی دیگری ،پرداخت نشود ،دارندة دستور پرداخت میتواند صترفاً
علیه صادرکنندة سند تجاری طرح دعوی کند و نمیتوانتد بته ظهرنویستان رجتوع کنتد؛ زیترا مستئولیت
تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان ،ویژة اسناد تجتاری استت؛ امتا در خصتوص دستتور پرداختت متدنی،
مسئولیت تضامنی حاکم نیست و فقط صادرکننده ،مسئول است.
 .4این اوراق ،از سایر مزایای اسناد تجاری نیز بیبهرهاند .برای مثال ،نسبت بته ایتن دستتور پرداختت،
اص غیر قاب استناد بودن ایرادات اعمال نمیشود و صدور قرار تأمین خواسته نسبت به آنها منتوط بته
ایداع خسارت احتمالی است.



اقسام چک :بنابر قانون تجارت ،همیشه شخصی به نام صادرکننده (صتاحب حستا ) چکتی را

صادر میکند و آن را به شخص دیگری که به او دارندة چک میگوییم ،تحوی میدهد تا او مبلغ چک را
از محالٌعلیه (که معموالً بانک است) دریافت کند؛ اما در قانون صدور چک ،چکهایی نیز تعری شدهاند
 .1نظریة مشورتی ادارة حقوق قوة قضائیه به شمارة  7/1594مورخ  62/4/27در تأییتد ایتن امتر بیتان متیدارد« :بتا
توجه به مادة  1ق.ص.چ بالمح که به موجب آن چکهای صادره بر عهده بانکهایی که طبق قتوانین ایتران
در داخ کشور دایر شده یا میشوند و همچنین شتعب آنهتا در ختارج از کشتور در حکتم استناد الزماالجترا و
مشمول مقررات ق.ص.چ است و از آنجا که صندوقهای قرضالحسنه بانک نیستتند و تتابع ضتوابط و مقتررات
حاکم بر عملیات بانکی نمیباشند ،بنابراین حوالههای صادره از جانب آنها چک تلقی نمیگردد بلکه یتک ستند
عادی و تابع مقررات عمومی است».

که صادرکنندة آنها ،صاحب حسا نیست؛ بلکه بانک اقدام بته صتدور آنهتا متینمایتد .طبتق متادة 1
ق.ص.چ میتوان چکها را چنین تقسیم کرد:
 .1چکهای که صادرکنندة آنها م تواند هر شخص باشد :این چتکهتا ختود بته اقستام ذیت
تقسیم میشوند:
 چک عادی (چک معمول ) :چکی است که توسط شخصی که صاحب حسا جاری استت ،بتر
عهدة بانک صادر میشود و دارندة آن ،هیچ تضتمینی بترای قابت پرداختت بتودن چتک و امکتان
دریافت مبلغ آن از بانک در اختیار ندارد؛ جز اعتبار صادرکننده و اطمینان به او.
 چک تأیید شده (چک گواه شده) :شبیه چک عادی است؛ با این تفاوت که بانک محالٌعلیه،
تأدیة وجه چک را تأیید میکند؛ بنابراین ،دارندة چنین چکی ،یک تضمین در اختیتار دارد و آن ،ایتن
است که چه در حسا صادرکنندة چک ،وجه کافی موجود باشد و چه نباشد ،بانک ،چک را پرداخت
میکند .چنین چکهایی جز در برخی مقاطع ،چندان در کشورمان مورد استفاده واقع نشدهاند.
 .2چکهای که صادرکنندة آن بانک است :این چکها خود به اقسام ذی تقسیم میشوند:
 چک تضمینشده :چکی است که صدور آن توسط شخصی ،از بانک مطالبته میشتود و بانتک
اقدام به صدور این چک بر عهدة خودش میکند؛ یعنی در این چک خود بانتک ،هتم صتادرکننده و
هم محالٌعلیه است .تأدیة وجه این چک ،توسط بانک تضمین میشود .ایتن چتک در کلیتة شتعب
بانک صادرکننده ،قاب وصول است1.در خصوص ماهیت چک تضمینشده اختالف نظر استت .نظتر
اقوی آن است که آن را مانند پول بدانیم؛ زیرا وصول مبلغ آن مسلم است .بنا بتر ایتن نظتر ،چتک
تضمینشده ،وسیلة پرداخت نیست؛ بلکه عین پرداختت استت2و اگتر مشتتری بخواهتد بابتت ثمتن
قرارداد ،چک تضمینشده ارائه دهد ،بایع ملزم به پذیرش است .همانطور که دیتده میشتود چتک
تضمینشده ،متضمّن دستور پرداخت نیست؛ بلکه ماهیت آن ،نوعی تعهّد بانک به پرداخت است.
 چک مسافرت (چک در گردش) :چکی است که توستط بانتک صتادر میشتود و وجته آن در
هریک از شعب بانک صادرکننده ،قاب تأدیه است .این چک به درخواست اشخاص صادر نمیشتود،
 .1نوع دیگری از چک به نام چک رمزدار وجود دارد که از هر حیث شبیه چک تضمینی است با ایتن تفتاوت کته در
چک رمزدار ،حسا مشخصی در چک درج شده است که چک به همان حسا قاب انتقال است؛ بنابراین:
چک تضمینی از طریق کِلِر ،به هر حسابی در سایر بانکها قاب انتقال است ،همچنتین ممکتن استت وجته آن در
هریک از شعب بانک صادرکننده ،نقداً دریافت شود.
اما چک رمزدار فقط به طریق منظورکردن به همان حسا مشخصی کته در آن درج شتده استت و نستبت بته آن
حسا تعری شده است ،قاب وصول است و به صورت نقدی قاب دریافت نیست.
اصطالحاً به چک تضمینی ،چک «بانکی» و به چک رمزدار ،چک «بین بانکی» نیز میگویند.
 .2رأی اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شمارة  74مورخ  1346/10/27نیز که جع در چتک تضتمینشتده را
مشمول عنوان جع در اسکناس و تابع بند  9مادة  98قانون کیفر عمومی سابق دانسته است ،مؤید همین نظر است.

چک 363 

بلکه خود بانک آن را صادر میکند و به درخواست اشخاص آن را در اختیار آنها متیگتذارد1.چتک
مسافرتی نیز مانند چک تضمینشده ،نوعی تعهّد بانک به پرداخت است؛ نه دستور پرداخت.



شرایط شکل چک :چک باید حاوی مفاد ذی باشد:

 .1امضای صادرکننده (م  311ق.ت) همانطور که در مبحث اوّل از فصت اوّل ایتن کتتا بیتان شتد،
صدور چک با مهر تنها امکانپذیر نیست.
 .2نام صادرکنندة چک .بنا بر ق.ص.چ .بانکها مکل اند بتر روی کلیتة بتر هتای چتک ،نتام و نتام
خانوادگی صاحب حسا را درج کنند( .م  6ق.ص.چ)
 .3مبلغ چک (م  311ق.ت)
 .4نام محالٌعلیه ،مانند بانک کشاورزی شعبة بازار تهران( .م  310ق.ت)
 .5مح صدور که منظور همان وجوه یا اعتباری است که صادرکنندة چک در نزد محالٌعلیه

دارد2.

 .6تاریخ صدور که همان تاریخ مندرج در گوشة باالیی در سمت راست چک است .اصت بتر آن استت کته
چک ،در همان تاریخ مندرج در گوشة سمت راست صادر شده است؛ مگر خالف آن اثبات شود( .م  311ق.ت)
 .7دستور پرداخت :توجه داشته باشید که دستور پرداخت ،دستوری بیقید و شرط

است3.

 .8گیرندة وجه یا همان کسی که چک در وجه او صادر میشود (دارندة چک) .البته چک ممکن است در
وجه حام باشد.



ضمانت اجرای شرایط شکل چک :اگر در صدور چک ،شرایط فوق رعایت نشود ،با ضمانت

اجرای ذی مواجهایم:
 .1در حال حاضر به موجب مصوبه مورخ  8/12/86هیأت وزیران چاپ انواع چکپولها کته چتک مستافرتی نیتز از
اقسام آن میباشد ،متوق شده است .به موجب این مصوبه ،چک جدیدی به نام ایران چک ابداع شده است کته
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایتران چتاپ و منتشتر میشتود .ایتران چکهتای متذکور توستط کلیته
بانکهای دولتی و خصوصی قاب عرضه و بازخرید میباشند و جایگزین چکپولهای ستابق متیباشتند .البتته
رئیس مجلس در تاریخ  ،90/12/27به دلی آنکه ایران چک با تعری هیچیک از چکهایی کته در قتوانین بته
رسمیت شناخته شدهاند ،همخوانی و انطباق ندارد ،مصوبة دولت نسبت به ایران چک را ابطال کرد و بدینوسیله
چاپ و انتشار ایران چک ممنوع گردید.
 .2برخی چنین توهمی دارند که منظور از مح  ،مکان جغرافیایی صدور چک است .این نظر برخالف عترف تجتاری
و رویة عملی است و با توجه به مفهوم حقوقی مح  ،به کلی مردود است.
 .3در قانون متحدالشک ژنو ،شرایط دیگری برای چک در نظتر گرفتته شتده استت کته در قتوانین متا پتیشبینتی
نشدهاند .این شرایط عبارتند از:
 درج واژة «چک» بر روی سند تجاری؛
 مح تنظیم چک؛
 مح پرداخت وجه چک.

 .1اگر چک بدون امضا یا مهر صادر شده باشد ،نوشتة صادره ،نه تنها سند تجاری محستو نمیشتود،
بلکه اصالً سند نیست؛ زیرا بنا بر قسمت آخر مادة  1293قانون مدنی ایران ،ابتداییترین رکنی کته یتک
سند (البته جز در موارد استثنائی) باید داشته باشد تا بهعنوان سند عادی شمرده شود ،امضا یا مهر است.
 .2ضمانت اجرای تخل از سایر شروط ،آن است که در صورت فقدان آنهتا ستند صتادره ،یتک ستند
تجاری و معرّف یک دین تجاری نیست و تابع احکام قانون تجارت نمیباشد ،بلکه فقط یک سند تعهّدآور
مدنی است و تابع احکام حقوق مدنی است.



دستور پردا ت در چکهای مشروط و تضمین  :صدور چک به صورت مشروط یا تضمینی موجب

بیاعتباری چک نیست؛ ولی این چک از قواعد خاصی به شرح ذی تبعیت میکند( :م  310ق.ت و م  3ق.ص.چ)
 .1اگر صادرکنندة چک پرداخت آن را منوط به شرطی کرده باشد یا آنکه صدور چتک را بابتت تضتمین
قراردادی معرفی کرده باشد ،بانک به این شرط توجه نمیکند؛ حتی اگر شرط مزبتور یتا تضتمینی بتودن
چک در متن چک تصری شده باشد.
 .2با توجه به بند فوق ،بانک در صورت کفایت موجودی ،وجه چک را پرداخت میکند و در صورت عدم
کفایت ،گواهی عدم پرداخت صادر میکند.
 .3اگر نسبت به چک مزبور ،گواهی عدم پرداخت صادر شود و دارندة آن ،برای دریافت مبلتغ چتک بخواهتد
دادخواست تقدیم کند ،باید در دعوای مطروحه ،استحقاق خود را اثبات کند1.به عبارت دیگر ،در چنین متواردی،
صرف صدور چک و بودن چک در ید دارنده ،داللت بر مدیونیت صادرکننده ندارد؛ بلکه بته دلیت آنکته چتک
مشروط یا تضمینی است ،دارندة چک باید ثابت کند که شرط مندرج در چک ،حاص شده است یا تعهّدی کته
چک برای تضمین آن صادر شده است ،ایفا نشده است و در نتیجه ،او مستحق دریافت وجه چک است2.

 .1گرچه در خصوص برات و سفتة مشروط یا تضمینی در قانون سخنی گفته نشده است؛ اما با توجه به وحتدت متال ،
این قاعده در خصوص برات یا سفتة مشروط یا تضمینی نیز جاری است؛ یعنی برای وصتول وجته بترات یتا ستفتة
تضمینی یا مشروط نیز دارنده باید ثابت کند که شرط مندرج در برات یا سفته حاص شده است یا تعهّدی که بترات
و سفته برای تضمین آن صادر شده است ،ایفا نشده است و درنتیجه او مستحق دریافت وجه آن است.
 .2ممکن است این توهم ایجاد شود که در چکهای مشروط و تضمینی نیتز ،چتون بتا یتک ستند تجتاری مواجته
هستیم ،باید دارندة سند تجاری را مستحق دریافت وجه سند تجاری بدانیم مگر آنکه صادرکنندة سند تجاری یتا
سایر مسئولین سند تجاری عدم استحقاق او را ثابت نمایند؛ اما این توهم را باید از ذهن زدود؛ چراکته در صتدور
یک سند تجاری به صورت مشروط یا تضمینی از ابتدا سند تجاری به صورت مقید و مشروط متولد شتده استت،
از همین رو این دارندة سند تجاری است که برای دریافت وجه سند تجاری باید استحقاق ختود را ثابتت نمایتد،
یعنی باید ثابت نماید که شرطی که سند تجاری بابت آن صادر شده است ،محقق شده است .رویة قضائی نیز به
نحوی قاطع در این موارد ،بار اثبات استحقاق دریافت وجه چک را بر عهدة دارندة چک متیگذارنتد .آرا متعتدد
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ،نیز مؤید همین نظر است.
ر . .محمدرضا زندی ،اسناد تجاری (رویة قضائی دادگاههای تجدیتدنظر استتان تهتران در امتور متدنی) ،تهتران،
جنگ  ،1390 ،چاپ اوّل ،صص .83 ،82 ،78 ،63
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 .4دارندة چک مشروط یا تضمینی میتواند با اثبات استحقاق خود برای دریافت مبلغ آن ،دادخواست حقتوقی
تقدیم کند؛ اما طبق مادة  13ق.ص.چ .طرح شکایت کیفری نسبت به چکهای مشروط و تضمینی امکانپذیر
نیست؛ چه مشروط یا تضمینی بودن آنها در متن چک تصری شده باشد و چه به موجب سایر ادله اثبات شود.
 .5اگر در متن چک ،مشروط یا تضمینی بودن آن درج شده باشتد ،رجتوع بته ادارة ثبتت بترای صتدور
اجراییه ثبتی وصول وجه چک از آن طریق نیز امکانپذیر نیست.
اوصاف چک :چک دارای اوصاف ذی است:

 .1از مطالب فوق فهمیده میشود که چک حتماً باید به صورت کتبی صادر شود .اگر این امتر بته طتور
شفاهی صورت گیرد ،تابع حقوق مدنی و نوعی حوالة مدنی محسو میشود.
 .2در حال حاضر با توجه به آنکه طبق مادة  1ق.ص.چ .محالٌعلیه چک فقط بانتکهتا هستتند ،چتک
دارای فرم چاپی مخصوص و تهبر است که به همان نحو باید تنظیم و صادر شتود و در نتیجته صتدور
چک بر روی یک برگة معمولی ،بیمعنی است و بانکها اقدام به پرداخت آن نمینمایند .عرف بتانکی در
این خصوص کامالً قطعی و مُسَجَّ است.
 .3برخالف برات و سفته که صدور آنها به تصری قانون هم با امضا امکانپذیر استت و هتم بتا مهتر
صادرکننده ،قانون تجارت در بحث صدور چک فقط از امضا ،سخن میگوید و از صدور چک با مهر سخن
نمیگوید؛ بنابراین بر طبق قانون تجارت ،صدور چک فقط با امضا امکانپذیر است.
سررسید چک :در این خصوص با دو مقرّره مواجه هستیم:

 .1طبق مادة  311قانون تجارت که در حال حاضر نسخ شده است ،چک نمیتوانست وعده داشته باشد؛
یعنی به محض رجوع دارندة چک به محالٌعلیه ،چک باید پرداخت میشد .بنابر قانون تجارت ،چک بایتد
همیشه بدون وعده صادر میشد و در صورت وعدهدار بودن ،چک به معنای تجاری کلمه ،محسو نمی-
شد و از مزایای آن برخوردار نبود.
 .2بنا بر قانون صدور چک که قانون مؤخر است و در نتیجه ،قانون تجتارت را در ایتن خصتوص نستخ
کرده است ،چک میتواند وعدهدار باشد و الزم نیست که همیشه بیوعده باشد .در مادة  ،3مادة  3مکرر و
بند «ه» مادة  13قانون صدور چک تلویحاً صدور چک وعدهدار پذیرفته شده است .در مادة  192آیین نامة
اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا (مصو 1)1387چک وعدهدار بته رستمیت شتناخته شتده استت؛ بته
عبارت دیگر ،قانون صدور چک ،صدور چک وعدهدار را پذیرفته استت و مزایتای چتک را نستبت بته آن
جاری کرده است؛ اما صرفاً وجه کیفری چنین چکی را از آن سلب کرده است.
به عبارت دیگر ،چک وعدهدار از کلیة مزایای چک برخوردار استت ،جتز امکتان طترح شتکایت کیفتری؛
بنابراین( :م  3ق.ص.چ)
 .1این ماده بیان میدارد« :در مورد چکهای وعدهدار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد».

 در حال حاضر با توجه به آنکه قانون مؤخر ،قانون مقدم را نسخ میکند ،چک متیتوانتد وعتدهدار
باشد .تاریخ مندرج در چک ،تاریخ سررسید آن فرض میشتود کته مبلتغ چتک در آن تتاریخ ،قابت
پرداخت است و بانک محالٌعلیه قب از تاریخ مزبور ،به دلی عدم حلول سررستید چتک ،نته مبلتغ
چک را پرداخت میکند و نه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت مینماید.
 وعدة چک صرفاً باید به صورت درج تاریخی معین باشد؛ نه به شک وعده از رؤیت یا به وعده از
تاریخ صدور.



مبلغ چک

 .1مبلغ چک ممکن است به وجه رایج یا ارز خارجی باشد.
 .2اگر مبلغ چک به پول خارجی درج شده باشد ،در صورتی توسط بانک محالعلیه قاب پرداخت استت
که حسا جاری شخص در بانک ،یک حسا ارزی از همان نوع پولی باشد که در چک مندرج است.
 .3اگر نوع پولی که در چک درج شده ،با نوع پولی که حسا جاری بر مبنای آن افتتاح شتده ،یکستان
نباشد ،بانک از پرداخت وجه خودداری میکند.
 .4در حالت فوق ،گرچه بانک از پرداخت وجه چک امتناع میکند؛ ولی چنین چکی همچنان یتک ستند
تجاری است؛ بنابراین:
 دارندة این چک میتواند به نحو تضامنی علیه همة مسئولین طرح دعوی کند.
 در صورت اجتماع شرایط مسئولیت کیفری ،دارندة این چک میتواند به دلی پرداخت نشدن وجه
چک ،شکایت کیفری طرح کند.
 .5اگر مبلغ چک دو بار با حروف یا دو بار با عدد نوشته شود و بتین آنهتا اختتالف باشتد ،مبلتغ کمتتر
مال عم است.
 .6اگر مبلغ یک بار با حروف و یک بار با عدد نوشته شود و بین آنها اختالف باشد ،باز هم مبلغ کمتتر
را مال قرار میدهیم؛ برخالف برات و سفته که در این خصوص مبلغ حروفی مال



است1.

محل چک :در خصوص مح چک توجه داشته باشید که:

 .1مح چک باید وجه یا اعتبار قطعی غیر قاب برگشت صادرکنندة چک نزد بانک محالٌعلیه باشد.
 .2مطابق مادة  311ق.ت .وجود مح در زمان صدور چک شرط صحت چک استت؛ امتا طبتق قتانون
صدور چک ،وجود مح در زمان صدور آن ،شرط اعتبار چک دانسته نشده است .قتانون صتدور چتک در
این خصوص قانون تجارت را نسخ کرده است.
 .1دلی این امر قبالً در ص  294همین کتا دیده شد.
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 .3در چکهای صادره بر عهدة بانکها ،مح  ،همان موجودی شمارة حسا مندرج در چتک استت(1.م
 311ق.ت)
 .4مح چک باید وجه کافی ،حداق معادل مبلغ چک باشد و نباید به واسطة دستتور مقامتات قضتائی
توقی شده باشد.
 .5اوراق تجاری که محالٌعلیه به وکالت از صادرکنندة چک وصول کرده است و وجه آن را بته حستا
او منظور داشته است (کِلِر) ،میتواند مح چک واقع شود؛ اما اوراق تجاری که صادرکننده بترای وصتول
مبلغ آنها را در اختیار بانک گذاشته است؛ اما بانک هنوز مبلغ آنها را وصتول نکترده استت ،نمتیتوانتد
مح چک واقع شود.
 .6براتی که ذینفع آن صادرکنندة چک است و بانک ،محالٌعلیه آن باشد و آن را قبول کرده باشتد یتا
آنکه بانک بهعنوان ثالث ،آن را قبول کرده باشد ،میتواند مح چک تلقی شود؛ زیرا داللت بر طلبکتاری
صادرکنندة چک از بانک دارد؛ اما براتی که هنوز از جانب بانک ،قبول نشده ،نمیتواند مح چک باشد.
یعنی فرض کنید که شخصی براتی صادر کرده که بانک ،براتگیر آن است و آن را بته شتخص دیگتری
داده است .بانک آن برات را قبول میکند و در نتیجه بهعنوان براتگیر نسبت به آن برات متعهّد میشود.
حال اگر دارندة آن برات ،چکی بر عهدة آن بانک صادر کند ،آن چک بالمح نیست؛ زیرا میتوان طلبی
را که صادرکنندة چک به خاطر برات از بانک دارد ،بهعنوان مح برات تلقی کرد.
 .7توجه داشته باشید که فوت ،حجر یا ورشکستگی صادرکنندة چک یا هریک از ظهرنویسان آن ،متانع
پرداخت وجه چک توسط بانک نیست.



دارندة چک :چک مانند سفته ،ممکن است در زمان صدور ،در وجه حامت یتا در وجته شتخص

معین یا به حوالهکرد شخص معین صادر شود؛ برخالف برات که در قانون ،صدور آن فقط در وجه شخص
معین یا به حوالهکرد شخص معین پیشبینی شده است( .م  312ق.ت) بنابراین:
 .1اگر چک در وجه حامل باشد :نق و انتقال آن ،ممکن است به صِرف قبض و اقباض به عم آیتد.
البته ،این چک قاب ظهرنویسی نیز میباشد.
 .2اگر چک در وجه شخص معین باشد (عبارت حوالهکرد ط ورده باشد) :انتقال چنین چکتی
 .1برخی منظور از مح صدور را مکانی میدانند که چک در آن صادر شده است( .مرتضی حسینی طهرانتی ،مقالتة
«چک و مقررات حقوقی آن» ،فص نامة حق (مطالعات حقوقی و قضائی) ،شتمارة  ،3پتاییز  ،1364ص  )111امتا
این تفسیر با توجه به مفهوم حقوقی مح در اسناد تجاری صحی نیست .از سوی دیگر همانطور که در عترف
بانکی و تجاری جاری است ،در چکهای فعلی که بر روی برگههای چاپی تنظیم شتدهانتد قستمتی بترای درج
مکان صدور پیشبینی نشده است و مکان صدور نیز درج نمیشتود .از همتین رو بترای محاستبة متدت امکتان
دریافت گواهی عدم پرداخت ،چنین فرض میکنیم که چک در همان شهر مح استقرار بانک محالٌعلیه صتادر
شده است ،مگر خالف آن ثابت شود.

به دیگران ،تابع قواعد ظهرنویسی تجاری نیست و نوعی انتقال طلب مدنی است؛ بنتابراین ،منتق ٌالیته از
مزایایی چون اص مسئولیت تضامنی و اص غیر قاب استناد بودن ایرادات برخوردار نخواهد بود.
 .3اگر چک به حوالهکرد شخص معین باشد (عبارت حوالهکرد ط نخورده باشد) :چتک ،قابت
ظهرنویسی است و انتقال آن به دیگران ،تابع قواعد ظهرنویسی تجاری است.



شیوة پردا ت وجه چک توسط بانک :در این خصوص توجه داشته باشید که:

 .1دارندة چکی که وجه آن را دریافت میکند ،باید پشت چک را امضا یا مهر کنتد؛ حتتی اگتر چتک در
وجه حام باشد( .م  316ق.ت)
 .2بانک مکل است به محض مراجعة دارندة چک ،هویت کام او را در پشت چک با ذکر تتاریخ قیتد
کند( .م  11ق.ص.چ)
 .3در صورت عدم مطابقت امضا یا قلمخوردگی در متن چک یا اختالف در مندرجات چک و امثتال آن،
بانک از پرداخت وجه چک خودداری میکند( .م  3ق.ص.چ)



گواه عدم پردا ت :در صورت فقدان موجودی یا کسر موجودی در حسا بانکی صادرکننده

یا اگر وجه چکی به هر دلیلی ،مانند خطخوردگی یا عدم مطابقت امضا پرداخت نشود ،بانک گواهینامهای
به نام گواهی عدم پرداخت صادر کرده و به دارندة چک تسلیم میکند .نسخة دوم این گواهینامه باید به
آخرین نشانی صاحب حسا ارسال شود1.در این گواهینامه باید موارد ذی درج شود( :م  4ق.ص.چ)
 .1مشخصات چک؛
 .2هویت و نشانی کام صادرکننده؛
 .3نام و نام خانوادگی و نشانی کام دارندة چک؛
 .4علت یا عل عدم پرداخت؛ منجمله عدم موجودی ،عدم مطابقت امضا ،مغایرت مندرجات و ...
 .5مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکنندة چک با نمونه امضای موجود در بانتک (در حتدود عترف
بانکداری).
 سؤال :آیا آدرس صادرکننده که در گواه عدم پردا ت مندرج است ،صَرف نظر از حضور
یا عدم حضور صادرکننده در آدرس مزبور ،برای ابالغ اوراق قضائ جهت طتر دعتوای
حقوق یا شکایت کیفری علیه نامبرده ،کاف است یا یر؟

جواب :در این خصوص توجه داشته باشید که:
 .1بانکها در حال حاضر به این تکلی عم نمیکنند که البته این امر نوعی نقتض قتوانین و مقتررات استت و در
نتیجه به استناد بند  2مادة  8قانون تخلفات اداری ،تخل است.

چک 369 

 .1طر شکایت کیفری :این آدرس برای طرح شکایت کیفری نسبت به جرم صدور چتک بالمحت ،
کافی است و اگر صادرکننده در آن آدرس شناخته نشود یا چنین آدرسی وجود نداشته باشد ،گواهی متأمور
ابالغ به منزلة ابالغ اوراق قضائی به صادرکنندة چک است و نیاز به نشر آگهی در روزنامتة کثیراالنتشتار
نیست( .م  22ق.ص.چ)
 .2طر دعوای حقوق  :این آدرس برای طرح دعوای حقوقی کافی نیست؛ یعنی اگر خواهتان ،آدرس
مذکور در گواهی عدم پرداخت را در دادخواست نوشته باشتد و آدرس مزبتور نادرستت باشتد ،ایتن آدرس
کفایت نمیکند و مدیر دفتر اقدام به صدور اخطار رفع نقص خطا به خواهان مینماید .خواهان میتواند
در دادخواست تقدیمی ،آدرسی غیر از آن آدرس را بهعنوان آدرس صادرکننده معرفی کند ،همچنین میتوانتد
او را مجهولالمکان معرفی کرده تا ابالغ از طریق نشر آگهی در روزنامة کثیراالنتشار به عم



آید1.

تکلیف چک در صورت کسر موجودی :سؤال آن است که اگر موجودی حسا صادرکنندة چتک،

کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد ،آیا دارنده ملزم به قبول همان مبلغ میباشد ،یا خیر؟ بته عبتارت دیگتر ،آیتا
دارنده میتواند بابت ک مبلغ چک گواهی عدم پرداخت اخذ کند یا آنکه فقط باید بابت میزان کسر موجتودی،
گواهی عدم پرداخت بگیرد؟ در این حالت ،دارندة چک میتواند به نحو زیر عم کند( :م  5ق.ص.چ)
 .1میتواند همین مبلغ را دریافت کند و بابت کسر موجودی ،گواهی عدم پرداخت اخذ کند.
 .2میتواند هیچ بخشی از مبلغ را دریافت نکند و بابت ک مبلغ چک ،گواهی عدم پرداخت اخذ کند.



پردا ت قسمت از وجه چک توسط بانک محالٌعلیه (م  5ق.ص.چ)

 .1بانک مکل است مبلغ موجود در حسا را به دارندة چک پرداخت کند و اص چک نزد بانک میماند.
 .2بانک نسبت به بقیه مبلغ که کسر موجودی محسو میشود ،دو گواهینامه به دارندة چک میدهد:
 گواهینامهای مشتم بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت نشتده ،صتادر و بته دارنتدة چتک
تحوی میدهد.
 عالوه بر این گواهینامه ،یک گواهی عدم پرداخت نیز بابت مبلغ کسر موجودی از طترف بانتک،
صادر و به دارندة چک تسلیم میشود2.
 .3چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده ،بیمح محسو و گواهینامته بانتک در ایتن متورد
 .1آنچه گفته شد ،چیزی است که از متن قانون برمیآید؛ اما رویة قضائی برخی از محاکم که البته رویة مستحستنی
است ،خالف آن ترتیبی است که بیان شد .بسیاری از محاکم ،درج آدرسی غیر از آدرس مندرج در گتواهی عتدم
پرداخت را از خواهان نمیپذیرند و برخی از آنها اگر صادرکنندة چک در آدرس مندرج در گواهی عدم پرداختت
شناخته نشود ،همان ابالغ به آدرس مندرج در گواهی عدم پرداخت را نوعی ابالغ قانونی به او تلقی میکنند.
 .2نص ماده  5ق.ص.چ .داللت بر لزوم صدور این دو گواهینامه توستط بانتک دارد؛ امتا بعضتاً مشتاهده شتده کته
بانکها در رویة عملی خود ،اقدام به صدور یک گواهینامه میکنند.

برای دارندة چک جانشین اص چک میشود و در صورت مراجعه مجدّد دارنتدة ایتن نتوع گتواهینامته و
موجود بودن بقیة وجته چتک در حستا صتادرکننده چتک ،بانتک مکلت استت وجته آن را از حستا
صادرکننده برداشت و به ذینفع پرداخت کند .این امر میتواند چندین بار صورت پذیرد.



طریقه دستور عدم پردا ت وجه چک (م  14ق.ص.چ)

 .1اشخاصی که میتوانند به بانک دستور عدم پرداخت بدهند ،عبارتند از :صادرکننده چک یا ذینفع یتا
قائممقام قانونی آنها .در این خصوص باید توجه داشت که:
 منظور از ذینفع ،شخصی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چتک بته او واگتذار
شده باشد .این واگذاری میتواند ناشی از وکالت یا وثیقه یا هر عنوان دیگری باشد.
 .2جهات دستور عدم پرداخت :در دستور عدم پرداخت ،باید به علت این دستور ،مانند اینکه چک ،مفقود یتا
سرقت یا جع شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصی شده ،تصری شود.
 .3نسبت به پرداخت چکهایی که توسط بانک صادر شدهاند؛ یعنی چکهای تضمینشده و مستافرتی،
نمیتوان دستور عدم پرداخت داد؛ مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جع کند.
 .4دستور عدم پرداخت وجه چک باید کتباً صورت گیرد و به بانک تسلیم شود.
 .5بانک پس از احراز هویت دستوردهنده ،از پرداخت وجه آن خودداری میکند.
 .6در مواردی که دستور عدم پرداخت صادر میشود بانک مکل است وجه چک را تا تعیین تکلیت آن
در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حسا مسدودی نگهداری کند.
 .7اگر چنین چکی از سوی دارندة آن به بانک ارائه شود ،بانک از پرداختت مبلتغ ختودداری متیکنتد و
گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت ،صادر و تسلیم میکند.
 .8دستوردهنده مکل است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دستور عدم پرداخت ،شتکایت ختود را
مبنی بر جرم صورت گرفته ،به مراجع قضائی تقدیم و گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم کند؛ در غیتر
این صورت پس از انقضای مدت مذکور ،دستور عدم پرداخت ،خودبهخود بال اثر میشود و بانک از محت
موجودی ،به تقاضای دارندة چک ،وجه آن را پرداخت میکند.
 .9دارندة چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده ،شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که
موجب عدم پرداخت شده ،ثابت شود ،دستوردهنده عالوه بر مجازات مقرّر برای جرم صدور چک پرداختت
نشدنی ،به پرداخت کلیة خسارات وارده به دارندة چک محکوم میشود.

مبحث دوم :وصول وجه چک (مواد  588تا  591ق.ت)


طُرُق وصول وجه چک :برای وصول وجه چک سه روش قاب تصور است:

چک 371 

 .1اقامة دعوای حقوقی؛
 .2صدور اجرابیه توسط ادارة ثبت اسناد؛
 .3طرح شکایت کیفری.



اقامة دعوای حقوق  :در این طریق ،دارندة چک میتواند علیه صادرکننده و ظهرنویسان و اگتر

هریک از آنها ضامن داشته باشند ،علیه ضامن ایشان نیز اقامة دعوی کند و کلیة مسئولین تأدیتة چتک،
در برابر او مسئولیت تضامنی دارند .در اقامة دعوای حقوقی ،دارندة چک باید با مراجعه به دادگاه عمتومی،
مطابق تشریفات و ترتیبات قانون آیین دادرسی مدنی ،اقدام به تنظتیم دادخواستت نمایتد .بتدین منظتور،
دارندة چک باید وظایفی را رعایت کند که در ذی میآید.



وظایف دارندة چک :دارندة چک برای آنکه بتواند علیه صادرکننده و ظهرنویسان اقامة دعتوای

حقوقی کند و از اص مسئولیت تضامنی ایشان برخوردار شود ،باید وظای ذی را رعایت کند:
 .1مطالبة وجه چک ظرف  15روز از تاریخ صدور چک (اگر مح صدور و تأدیه یکستان باشتد) ،یتا 45
روز (اگر مح صدور و تأدیه دو جای مختل از ایران باشد) ،یا  4ماه (اگر مح صتدور ختارج از ایتران و
مح تأدیه داخ ایران باشد) و اعتراض عدم تأدیه (واخواست) در ایتن مواعتد( .م  315،317ق.ت) بایتد
توجه داشت که:
 اگر مح صدور چک ،داخ ایران و مح تأدیة چک ،خارج از ایران باشد ،طبق مادة  306ق.ت.
مهلت ارائة چک و اخذ گواهی عدم پرداخت ،تابع قانون همان کشور خارجی است.
 .2اقامة دعوی ظرف حداکثر یک سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه (اگر مح تأدیة چتک داخت ایتران
باشد) یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه (اگر مح تأدیة چک خارج از ایتران باشتد) (م  287 ،286و
314

ق.ت)1

 سؤال :با توجه به آنکه در حال حاضر ،اکثر قریب به اتفاق چکهتای بتانک  ،چتکهتای
یکپارچه و بر ط ) (onlineهستند ،اگر چک یکپارچه ،در شهری غیر از شهر محل وقوع
بانک گشایندة حساب (بانک محالٌعلیه) صادر شده باشتد ،مهلتت دارنتدة چتک بترای
دریافت گواه عدم پردا ت چند روز است 15 ،روز یا  45روز؟

جواب :در خصوص مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت نسبت به چکهای یکپارچه ،قانون ساکت است .در
 .1در قانون تجارت راجع به مهلت اقامة دعوی در خصوص چک ،حکمی بیان نشده است ،اما با توجه به متادة 314
ق.ت .که برخی از احکام برات را به چک نیز سرایت داده است ،در مورد چک نیز قائ به این امر میباشتیم کته
اقامة دعوی باید ظرف یک سال یا دو سال از اعتراض عدم تأدیه صورت گیرد.

این خصوص ،باید توجه کرد که با توجه به اینکه چنین چکهایی در همان شهر مح صدور قابت دریافتت
هستند و عنداللزوم در همان شهر ،گواهی عدم پرداخت صادر میشود ،هیچ دلیلی وجود ندارد که مهلت اختذ
گواهی عدم پرداخت را نسبت به آنها  45روز بدانیم ،بلکه باید مهلت دارنده را بترای دریافتت گتواهی عتدم
پرداخت نسبت به آنها 15 ،روز دانست؛ مگر در فرض نادری که به دالیلی مانند تازه تأسیس بتودن بانتک،
در شهر مح صدور چک مزبور ،هیچ شعبهای از بانتک مزبتور وجتود نداشتته باشتد و در نتیجته علتیرغتم
یکپارچه بودن چک مزبور ،آن چک در آن شهر قاب وصول نباشد یا آنکه شعب موجود در آن شتهر ،بته هتر
دلیلی مانند بخشنامه یا رویة داخلی ،از صدور گواهی عدم پرداخت خودداری کنند؛ که در ایتن صتورت ،بایتد
مهلت دارنده برای دریافت گواهی عدم پرداخت را  45روز از تاریخ مندرج در چک دانست.
 سؤال :اگر سررسید چک  ،اوّل اردیبهشت باشد ،با فرض اینکه چک در همان شهر محل
صدور ،قابل پردا ت باشد ،آ رین روزی که دارندة چک برای استتفاده از مزایتای ستند
تجاری م تواند آن را وا واست کند ،چه روزی است؟

جواب :آخرین روز ،شانزدهم اردیبهشتماه است .این امر از آن روست که طبق مادة  314ق.ت .پتارهای
از احکام برات مانند اعتراض ،در خصوص چک هم جاری است .بنابر دالیلی که در فص برات بیان شتد،
روز سررسید جز مدت محاسبه نمیشود؛ اما روز واخواست (در خصوص چک ،گواهی عدم پرداخت) جتز
مدت محسو میشود .از همین رو دارندة چک عمالً  16روز برای واخواست مهلت دارد1.



بررس حدود مسئولیت مسئولین چک :در این خصوص ،قانونگذار به موجب مادة  314ق.ت.

قواعد برات را در خصوص چک ،جاری و ساری دانسته است .این قواعد طبق مادة  249ق.ت .عبارتند از:
 .1اگر دارندة چک به تکالی قانونی خود که پیش از این بیان شد ،عم کرده باشد:
 صادرکننده و ظهرنویسان در برابر دارندة چک ،مسئولیت تضامنی دارند و او میتواند به هریتک از
مسئولین چک ،مجتمعاً یا منفرداً مراجعه کند و تمام یا بخشی از وجه چک را از همة آنها یا هریک
از آنها یا هرچند نفر از آنها که بخواهد ،دریافت کند.
 در دریافت وجه چک از مسئولین آن نیاز به رعایت ترتیب نیست؛ یعنی الزم نیستت کته دارنتده بته
ظهرنویس ماقب خود رجوع کند و او هم به ظهرنویس ماقب خود تا به صادرکننده برسد؛ بلکه دارنتده
 .1البته برخی در این خصوص قائ به این نظرند که طبق مادة  445ق.آ.د.م که روز ابالغ و اقدام را جتز متدت بته
حسا نیاورده و مواعد را خالص میدانند ،روز سررسید و روز دریافت گواهی عدم پرداخت ،هیچکتدام در مهلتت
 15روزه محاسبه نشده و در نتیجه دارندة سند تجاری دارای  17روز مهلت واخواست است؛ اما این نظر با توجته
به استدالالتی که در فص برات بیان شد ،صحی نیست .مضافاً اینکه متادة  445ق.آد.م نتاظر بته آن دستته از
مواعد مرتبط با دادرسی است که از روز ابالغ آغاز میشوند ،در حالی که در بحث واخواست سند تجتاری ،موعتد
از روز ابالغ آغاز نمیشود و از همین رو موضوعاً از شمول مادة  445ق.آ.د.م خارج است.

چک 373 

میتواند به هر شخصی که بخواهد یا به چند نفر یا تمام مسئولین به نحو تضامنی مراجعه کند.
 پس از آنکه دارنده به یکی از ظهرنویسان رجوع کند و وجه چک را از او دریافت کند ،همین حتق
را هریک از ظهرنویسان نسبت به صادرکننده و ظهرنویسان ماقب از خود داراست ،البتته بتا همتان
ترتیب و شروطی که پیش از این در مبحث چهارم از فص اوّل این بخش1در خصوص شیوة رجتوع
ظهرنویس به ایادی ماقب بیان شد.
 اگر دارنده ،علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک اقامة دعوی کترده باشتد ،ایتن امتر متانع از آن
نیست که علیه اشخاص دیگری از مسئولین چک نیز اقامة دعوی کند.
 .2اگر دارندة چک به تکالی قانونی خود مبنی بر اعتراض عدم تأدیه و اقامة دعتوی در مواعتد ختاص
عم نکرده باشد ،دیگر نمیتواند از مسئولیت تضامنی صتادرکننده و ظهرنویستان استتفاده کنتد .در ایتن
صورت دارندة چک طبق مادة  315ق.ت:
 فقط میتواند به صادرکنندة چک و ضامن او رجوع کند.
 اگر صادرکننده اثبات کند وجه چک به دلیلی که مربوط بته محالٌعلیته (بانتک) بتوده استت؛ ماننتد
ورشکستگی یا انحالل بانک از بین رفته است ،دعوای دارنده علیه صادرکننده نیز مسموع نخواهد بود.
 .3هریک از مسئولین چک ،اگر ضامن داشته باشد ،مسئولیت ضتامن در قالتب مستئولیت مضتمونٌعنه
است؛ یعنی اگر مضمونٌعنه مسئول باشد ،ضامن او نیز مسئول است و اگتر مضتمونٌعنه مستئول نباشتد،
ضامن او نیز مسئول نیست.



جایگزین گواه عدم پردا ت نسبت به وا واست :بنابر رأی وحدت رویتة دیتوانعتالی

کشور2،در حال حاضر که بانکها ،محالٌعلیه چک هستند ،گواهی عدم پرداختت صتادره از ستوی بانتک،
جایگزین اعتراض عدم تأدیه (واخواست) است و دیگر نیازی به اعتراض عدم تأدیه نیست.



مطالبة سارات توسط دارندة چک :در خصوص مطالبتة خستارات دادرستی و تتأخیر تأدیته

توسط دارندة چک با الزامات ذی مواجهایم:
 .1دارندة چک میتواند جبران خسارات خود را اعم از خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی را به سته
صورت از صادرکنندة چک و دیگران بخواهد:
 در ضمن همان دادخواست مطالبة وجه چک؛
 در جریان رسیدگی به دادخواست مطالبة وجه چک؛
 .1ر . .صص  330-321همین کتا .
 .2در رأی وحدت رویة شمارة  536مورخ  1369/7/10بیان شده است« :گواهی بانک محالٌعلیه دائر به عتدم تأدیتة
وجه چک که در مدت  15روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد».

 پس از صدور حکم و به موجب دادخواستی جداگانه( .م  515ق.آ.د.م و م  2ق.ص.چ)
 .2خسارات دادرسی عبارت است از :هزینههایی که به طور مستقیم مربوط بته دادرستی استت و بترای
اثبات دعوا ،الزم بوده است؛ مانند هزینة دادرسی و حقالوکاله وکی ( .م  519ق.آ.د.م)
 .3نسبت به خسارات دادرسی دادگاه در رأی صادره کلیة خواندگان ،اعم از صادرکننده و ظهرنویستان و
نیز ضامنین ایشان را متضامناً محکوم

میکند1.

 .4نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ،دادگاه در رأی صادره فقط صادرکننده را محکوم میکند .ظهرنویستان
و ضامنین (چه ضامن صادرکننده و چته ضتامن ظهرنتویس) نستبت بته خستارت تتأخیر تأدیته محکتوم
نمیشوند(2.تبصرة الحاقی مادة  2ق.ص.چ)
 .5خسارت تأخیر تأدیه ،طبق نرخ رسمی تورم که از طرف بانک مرکزی ارائه میشود ،از تاریخ منتدرج
در چک تا زمان وصول مبلغ چک محاسبه میشود؛ بنابراین در این خصوص ،تاریخ مندرج در چک.
 .6بالمح  ،مال عم است؛ نه تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت(3.قانون استفساریة تبصره الحتاقی بته
مادة  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصو

4)1376/3/10

 .7بالمح  ،مال عم است؛ نه تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت( .قانون استفساریة تبصرة الحاقی بته
مادة  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصو )1376/3/10
 .1نسبت به خسارات دادرسی برخالف خسارت تأخیر تأدیه ،تمام خواندگان متضامناً محکوم میشوند؛ چراکته طبتق متادة
 519ق.آ.د.م خسارات دادرسی از محکومٌعلیه قاب مطالبه است و اص بر امکان مطالبتة خستارات دادرستی استت .از
سوی دیگر مطالبة خسارات دادرسی برخالف خسارت تأخیر تأدیه ،منوط به شرایط و قیود خاصی نشده است.
 .2در این خصوص بین محاکم اختالف نظر استت .برختی از ایشتان در چنتین متوردی تمتام خوانتدگان را ،اعتم از
صادرکننده ،ظهرنویسان و ضامنین ایشان را نیز به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه محکوم مینمایند؛ اما نظر اقوی
همان است که بیان شد؛ چراکه:
ت در تبصرة الحاقی مادة  2قانون صدور چک صرفاً از محکومیت صادرکننده به خسارات تأخیر تأدیته ستخن گفتته
شده است.
ت در قانون ،ظهرنویسان نسبت به اص مبلغ با صادرکننده مسئولیت تضامنی دارند .با توجه به سکوت قانون نسبت
به خسارت تأخیر تأدیه ،اص عدم مسئولیت حکمفرماست.
ت ضامنین فقط برای پرداخت اص مبلغ ضمانت کردهاند ،نه برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه.
 .3دادگاه باید در رأی صادره ،صادرکننده را به پرداخت خسارت طبق نرخ تورم اعالمتی از ستوی بانتک مرکتزی از
تاریخ مندرج در چک تا تاریخ اجرای حکم و وصول مبلغ محکوم کنتد؛ بنتابراین دادگتاه در رأی صتادره میتزان
خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه نمیکند؛ بلکه صرفاً صادرکننده را به پرداخت خسارات از تاریخ مندرج در چک تا
تاریخ اجرای حکم ،محکوم کرده و محاسبة خسارت تأخیر تأدیه را به مرحلة اجرا واگذار میکند.
 .4این قانون استفساریه بیان میدارد« :ماده واحده  -منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینههای وارد شتده  »...متذکور
در تبصره الحاقی به مادة  2قانون اصتالح متوادی از قتانون صتدور چتک مصتو  1376/3/10مجمتع تشتخیص
مصلحت نظام ،خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توستط بانتک مرکتزی
جمهوری اسالمی ایران اعالم شده و هزینة دادرسی و حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است».
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صدور اجراییه توسط ثبت :صدور اجراییه توسط ادارة ثبت اسناد ،نسبت به استناد الزماالجترا

صورت میگیرد .قواعد صدور اجراییه توسط ثبت تابع «آیین نامة اجرای مفاد استناد رستمی الزماالجترا و
طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی1مصو  »1387است( .م  2ق.ص.چ)
 سؤال :اسناد الزماالجرا چه اسنادی هستند؟

جواب :اسنادی که برای اجرای مفاد آنها میتوان عالوه بر رجوع به دادگاه و اقامتة دعتوی ،بتا صترف
مراجعه به ادارة ثبت اسناد نیز درخواست اجرای آنها را کرد .ذکر این نکته نیز الزم است که علیاالصول
اسناد الزماالجرا ،اسناد رسمی میباشند؛2اما برخی از اسناد عادی هستتند کته قتانونگتذار آنهتا را ستند
الزماالجرا تلقی کرده است؛ مانند چک.



متعهدین اجراییه :سؤال آن است که از طریق ادارة ثبت ،اجراییه علیته کتدامیک از مستئولین

چک قاب صدور است .در این خصوص باید توجه داشت که:
 .1اجراییه فقط علیه صادرکننده ،قاب صدور است و علیه ظهرنویسان قاب صدور نیست.
 .2اجراییه علیه ضامن صادرکننده قاب صدور نیست.
 .3اگر چک به نمایندگی ،صادر شده باشد ،اجراییه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حستا صتادر
میشود( .م  190آ.ا.م.ا.ر.ل)



احکام وصول وجه چک از طریق ادارة ثبت :در مورد وصتول وجته چتک از طریتق صتدور

اجراییه باید به نکات ذی توجه داشت:
 .1چکهای صادره بر عهده بانکهایی که طبق قتوانین ایتران در داخت کشتور ،تأستیس شتدهانتد و
همچنین شعب آنها در خارج از کشور ،در حکم سند الزماالجرا استت( .م  2ق.ص.چ) در ایتن خصتوص
تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیست.
 .2اگر محالعلیه چک ،بانکی باشد که بین ایران و یک کشور خارجی مشتر است ،چنانچه تابعیت آن
بانک ،ایرانی باشد ،چک صادره بر عهده آن بانک ،در حکتم ستند الزماالجراستت؛ ولتی اگتر تابعیتت آن
بانک ،غیر ایرانی باشد ،چک صادره بر عهده آن ،در حکم سند الزماالجرا محسو نمیشود.
 .1آخرین نسخة این آییننامه در سال  1387به تصویب رئیس قوة قضائیه رسیده است.
 .2مادة  92قانون ثبت اسناد و امال بیان میدارد« :مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و ستایر امتوال منقتول
بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه الزماالجرا است مگتر در متورد تستلیم عتین منقتولی کته شتخص ثتالثی
متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
همچنین مادة  93همین قانون بیان میدارد« :کلیة اسناد رسمی راجع به معامالت امال ثبت شده مستقالً و بدون
مراجعه به محاکم الزماالجرا است».

 .3چک ،سندی عادی است؛ اما در عین حال ،سند الزماالجرا نیز میباشد.
 .4چک از سایر مزایای اسناد رسمی برخوردار نیست و فقط از مزیت الزماالجرا بودن ،برخوردار است.
 .5درخواست دارندة چک برای وصول وجه چک ،طبق قواعد مذکور در «آییننامتة اجترای مفتاد استناد
رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصو  »1387صورت میگیرد.
 .6اگر عدم تأدیة وجه چک توسط بانک به هر دلی باشد ،دارندة چک میتواند از ثبت درخواست صدور
اجراییه نماید ،مگر آنکه عدم تأدیه ،به دلی مغایرت امضا باشد( .م  188آ.ا.م.ا.ر.ل)
 .7برای صدور اجراییه ،دارندة چک باید اص چک و اص گواهینامه عدم پرداخت را بته اجترای ثبتت
اسناد مح تسلیم کند؛ برخالف طرح دعوی در محاکم دادگستری کته مستتلزم تستلیم تصتویر چتک و
گواهینامه عدم پرداخت است( .م  183آ.ا.م.ا.ر.ل)
 .8اگر بخشی از مبلغ چک در حسا صادرکننده موجود باشد و دارندة چتک ،همتان مبلتغ را دریافتت کنتد،
اص چک به بانک تحوی داده میشود و بابت بقیة مبلغ ،گواهی جایگزین چک و گواهی عدم پرداختت اختذ
میشود .دارندة چک میتواند نسبت به مبلغ پرداختنشده به ادارة ثبت مراجعه کند( .م  184آ.ا.م.ا.ر.ل) در ایتن
صورت نیز ،دارندة چک میتواند از طریق ادارة ثبت اقدام کند .برای این منظور ،باید گواهینامتهای کته طبتق
مادة  5ق.ص.چ .بانک برای بقیة مبلغ چک صادر و در اختیار او قرار داده است را به ادارة ثبت تسلیم کند.
 .9برای صدور اجراییه ،باید از طرف بانک ،مطابقت امضای مندرج در چک با نمونه امضای صتادرکننده
در بانک ،تأیید شده باشد .مال ِ مطابقت ،مطابقت دقیق نیست؛ بلکه مطابقتت در حتد عترف بانکتداری
کافی است؛ بنابراین اگر علت عدم پرداخت وجه چک ،عدم مطابقت امضا یا نقص امضا یا فقدان مهتر در
اشخاص حقوقی یا حقیقی1باشد ،نمیتوان برای وصول وجه چک به ادارة ثبت رجوع کرد و دارنتدة چتک
باید برای وصول وجه آن ،اقدام به طرح دعوی در محاکم دادگستری نماید( .مادة  188آ.ا.م.ا.ر.ل)
.10

برای صدور اجراییه نیز ،دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نتام

او پشتنویسی شده یا حام چک (در مورد چکهای در وجه حام ) یا قائممقام قانونی آنان؛ مانند ورّاث.
(م  2ق.ص.چ و م  189آ.ا.م.ا.ر.ل)
.11

اگر چک به نمایندگی صادر شده باشد ،اجراییه به نحو تضامن علیته هتر دو نفتر صتاحب حستا

(منو ٌعنه) و امضاکنندة چک (نماینده) صادر میشود و هر دو متضامناً مسئولاند( .م  190آ.ا.م.ا.ر.ل)
.12

چک صرفاً نسبت به اص مبلغ ،در حکم سند الزماالجراست؛ بنابراین خسارت تتأخیر تأدیتة وجته

چک ،از طریق اجرای ثبت قاب وصول نیست.
 .13اگر در متن چک ،چک به صورت مشروط یا تعلیقی صادر شده باشتد ،از طریتق اجترای ثبتت قابت
مطالبه نیست.
 .1منظور آن دسته از اشخاص حقیقی است که عالوه بر امضای خود ،مهری را نیز به بانک معرفی کردهاند.
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ادارة ثبت صالح برای صدور اجراییه (م  183آ.ا.م.ا.ر.ل)

 .1ادارة ثبت مح وقوع بانک محالٌعلیه برای صدور اجراییه صال است؛ یعنی ادارة ثبت محت وقتوع
شعبهای که صادرکنندة چک در آن شعبه ،افتتاح حسا کرده است.
 .2در چکهای یکپارچه ) (onlineنیز به ادارة ثبت مح وقوع شعبة محالٌعلیه مراجعه میکنتیم؛ نته
ادارة ثبت مح وقوع بانکی که اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت کرده است.
 .3اجرای چکهایی که بر عهدة شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور صادر شدهاند ،در اجرای ثبتت
تهران به عم میآید.
طر شکایت کیفری :برای طرح شکایت کیفری ،دارندة چک با رجوع به دادسرا ،اقدام به طرح

شکایت از صادرکننده ،به خاطر صدور چک غیر قاب پرداخت میکند .صتدور چتک غیتر قابت پرداختت
(پرداخت نشدنی) طبق مواد  3و  7قانون صدور چک عنوان کیفری دارد و قاب مجازات است .ابتتدا بایتد
دارندة چک با رجوع به دادسرا ،خواستار تعقیب کیفری صادرکننده شود .پس از انجام تحقیقتات مقتدماتی
در دادسرا و صدور کیفرخواست ،دادگاه کیفری برای شخصی که اقدام به صتدور چتک پرداختت نشتدنی
کرده است ،مجازات مقرّر میکند .در این خصوص باید توجه داشت که:
 .1صِرف این مجازات ،برای دارندة چک ،نفعی در وصول مطالباتش ندارد .از همین رو ،دارندة چتک بترای
مطالبة مبلغ چک و خساراتی که به او وارد شده است ،مِنجمله خسارت تأخیر تأدیته ،ابطتال تمبتر دادرستی،
حقالوکالة وکی و  ...باید دادخواستی بنا بر تشریفات آیین دادرسی مدنی تنظیم کند و آن را به همان دادگتاه
کیفری که مشغول رسیدگی به اص جرم است ،تقدیم کند.
 .2مادة  15ق.ص.چ نیز بیان میکند که دارندة چک میتواند وجه چک و ضرر و زیتان ختود را در دادگتاه
کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.
چکهای قابل شکایت کیفری :چکهایی که میتوان در مورد آنهتا طترح شتکایت کیفتری

کرد ،عبارتند از( :م  8ق.ص.چ)
 .1چکی که بر عهدة یک بانک ایرانی صادر شده باشد.
 .2چکی که در ایران بر عهدة یک بانک خارج از ایران صادر شده باشد .توجه داشته باشتید کته در ایتن
فرض ،باید مح صدور چک ،در ایران باشد.
 سؤال :در مادة  8قانون صدور چک ،بیان شده است که «چکهای کته در ایتران عهتده
بانکهای ارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقرّرات ایتن قتانون
واهند بود ».منظور از بانکهای ارج از کشور کدام بانکهاست؟

جواب :در این خصوص به شرح ذی اختالف نظر است:

 .1برخی معتقدند که این ماده ،فقط آن دسته از بانکهای خارج از کشور را در برمیگیرد که شعبة یتک
بانک ایرانی باشند؛ نه هر بانک خارجی را1.
 .2برخی معتقدند که این ماده ،هر بانک خارجی را شام میشود و منحصر به شعب بانکهای ایرانی نیست.
با توجه به اطالق عبارت «بانکهای واقع در خارج از کشور» در متادة متذکور ،نظتر اقتوی ،نظتر دوم استت؛
بنابراین صِرف صدور چک پرداخت نشدنی در ایران ،بر عهدة یک بانک واقع در خارج از کشور ،مشمول ایتن
ماده و دارای جنبة کیفری است؛ چه آن بانک ،شعبهای از بانکهای ایرانی باشد و چه بانکی خارجی باشد.
مشتک عنه در شکایت صدور چک پردا ت نشدن  :سؤال آن است که علیه چه اشخاصی

میتوان طرح شکایت کیفری کرد .در این خصوص باید توجه داشت که:
 .1فقط علیه صادرکنندة چک میتوان طترح شتکایت کیفتری کترد؛ نته علیته ضتامنان او و نته علیته
ظهرنویسان .البته مسئولیت حقوقی ضامنان و ظهرنویسان به قوت خود باقی است و میتوان علیته آنهتا
دعوای حقوقی اقامه کرد( .م  20ق.ص.چ)
 .2اگر چکی به نمایندگی از جانب شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ،ماننتد آنکته شخصتی بته
وکالت از صاحب حسا  ،چک صادر کند یا آنکه مدیر شرکت از حسا شترکت چکتی صتادر کنتد ،هتم
صادرکننده (نماینده) و هم صاحب حسا (اصی ) متضامناً مسئول پرداخت وجه چتک هستتند؛ امتا فقتط
میتوان علیه نماینده طرح شکایت کیفری کرد؛ مگر اینکه آن نماینده ثابت کند که عدم پرداخت مستتند
به عم صاحب حسا یا وکی یا نمایندة بعدی او بوده است ،که در این صورت کسی که موجتب عتدم
پرداخت شده از نظر کیفری مسئول است( .م  19ق.ص.چ)
 .3اگر صادرکنندة چک فوت کند ،گرچه وراث او در صتورت رد نکتردن ترکته ،نستبت بته مبلتغ چتک
مسئولیت دارند؛ اما طبیعی است که به دلی اص شخصی بتودن مجتازاتهتا ،دارای مستئولیت کیفتری
نیستند و قاب مجازات نمیباشند.
 سؤال :اگر مدیر شرکت اقدام به صدور چک از حساب شرکت کرده باشد ،دارندة چتک
علیه چه اشخاص م تواند دعوای حقوق یا شکایت کیفری طر کند؟
 .1ادارة حقوق قوة قضائیه نیز در نظریة مشورتی خود به شمارة  7/1311مورخ  1371/4/7همین نظتر را تأییتد میکنتد.
در این نظریه آمده است« :با توجه به مادة یک (در حال حاضر مادة  )2قانون صدور چک مصو  1355مقتررات
آن قانون فقط شام چکهایی است که بر عهدة بانکهایی که در ایران مطابق قانون تشکی شده است صتادر
گردد و مادة  7آن قانون نیز (در حال حاضر مادة  )8ناظر به شعب آن بانکها در خارج از کشتور استت و شتام
چکهایی که عهدة بانکهای خارج از کشور که طبق قوانین ایران تشکی نشده است نمیگردد».
این نظر مشورتی قاب انتقاد است .استناد به مادة  2قانون صدور چک در این نظر مشورتی صحی نیستت؛ چراکته
مادة  2قانون مزبور در خصوص الزماالجرا بودن چک و اقدام از طریق ادارة ثبت برای وصول وجه چک است و
ارتباطی با جنبة کیفری چک ندارد.
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جواب :مدیر شرکت ،نمایندة شرکت محسو میشود ،از همین رو:
 .1برای اقامة دعوای حقوقی ،شرکت و مدیر یا مدیران امضاکنندة چک هر دو مسئولیت تضامنی دارنتد
و میتوان علیه هر دو اقامة دعوی کرد.
 .2برای طرح شکایت کیفری فقط میتوان ،علیه مدیر یا مدیران امضاکنندة چک اقدام کرد.



وظایف دارندة چک برای طر شکایت کیفری :برای آنکه دارندة چک بتواند علیه صتادرکننده

طرح شکایت کیفری نماید ،باید وظایفی را رعایت کند که به شرح ذی است( :م  11ق.ص.چ)
 .1دارنده باید ظرف مدت  6ماه از تاریخ صدور چک ،اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کند.
 .2دارنده باید ظرف مدت  6ماه از اخذ گواهی عدم پرداخت ،اقدام به طرح شکایت کیفری کند.



شاک در طر شکایت :چه کسی میتواند برای طترح شتکایت کیفتری ،اقتدام کنتد؟ (م 11

ق.ص.چ)
 .1شخصی میتواند برای طرح شکایت کیفری اقدام کند که:
 اوالً :دارندة چک باشد.
 ثانیاً :گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد؛ یعنی او از بانتک ،گتواهی عتدم پرداختت را
گرفته باشد.
 ثالثاً :برای اوّلین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.
 .2برای تشخیص اینکه چه کسی اوّلین بار برای وصول چک به بانتک مراجعته کترده استت ،بانکهتا
مکل اند به محض مراجعة دارندة چک ،هویت کام او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.
 .3کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتق شده ،حق شتکایت کیفتری نتدارد؛ مگتر آنکته
انتقال قهری ،یعنی به واسطة ارث ،باشد.
 .4اگر دارندة چک بخواهد چک را به وسیلة شخص دیگری به نمایندگی از طرف ختود وصتول کنتد و
حق شکایت کیفری خود را در صورت پرداخت نشدن چک محفوظ نگه دارد ،باید هویت و نشانی ختود را
با تصری به نمایندگی شخصی که قرار است به بانک مراجعه کند ،در ظَهر چک قید کند .در این صورت،
بانک گواهی عدم پرداخت را به نام صاحب چک صادر میکند ،نه به نام شخصی که به بانک رجوع کرده
است و حق شکایت کیفری برای صاحب چک محفوظ است.
 .5هرگاه بعد از شکایت کیفری ،شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به
هر نحو دیگری واگذار کند ،تعقیب کیفری موقوف میشود( .تبصرة م  11ق.ص.چ) اما اگتر ایتن انتقتال،
قهری باشد؛ یعنی شاکی فوت کند و حقوق ناشی از چک به ورّاث او منتق شود ،تعقیب کیفری همچنان
ادامه مییابد.

چکهای فاقد وصف کیفری :برخی از چکها قابلیت شکایت کیفری ندارند و فقتط متیتتوان

نسبت به آنها اقدام به اقامة دعوای حقوقی یا درخواست اجرا از ادارة ثبت اسناد کرد .این چکها از قترار
ذی اند( :تبصرة م  ،7م  13ق.ص.چ)
 .1چک سفید امضا :اگر ثابت شود که چک سفید امضا بوده استت؛ یعنتی صتادرکننده ،چتک را امضتا
نموده ،ولی برخی از مفاد چک را (که معموالً مبلتغ چتک استت) ،درج نکترده استت و تکمیت آن را بته
خواست و سلیقة خود دارندة چک وانهاده است.
 .2چک مشروط :اگر در متن چک ،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشتد ،بترای مثتال در
متن چک درج شود که به شرط انعقاد معامله ،وجه چک پرداخت میشود یا آنکه بدون قید در متن چتک،
ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است .برای مثتال در ستندی جداگانته ،وصتول
وجه چک را منوط به انعقاد معامله نمایند.
 .3چک تضمین (چک بابت تضمین) :اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضتمینِ انجتامِ
معامله یا تعهّدی است یا آنکه بدون قید در متن چک ،ثابت شود که چک بابت تضمینِ انجتامِ معاملته یتا
تعهّدی است؛ مانند آنکه در قراردادی جداگانه نوشته شود که چک شمارة  ...بابت حُسن انجام کار یا بابت
تخلیة به موقع دریافت میشود.
 .4چک بدون تاریخ :در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده استت؛ یعنتی صتادرکننده،
چک را بدون تاریخ به دارندة چک تحوی داده باشد و دارنده خود یا توسط شخص دیگتری ،تتاریخی در
آن درج کند و چک را به بانک ارائه کند ،این چک جنبة کیفری ندارد.
 .5چک وعدهدار :اگر تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متتن چتک باشتد؛ بایتد توجته
داشت که:
 چکی که تاریخ مندرج در آن منطبق با تاریخ واقعی صدور چک باشد ،اصطالحاً چتک روز نامیتده
میشود .فقط چنین چکی ،قاب تعقیب کیفری است.
 فرض را بر این میگذاریم که چک در همان تاریخ مندرج در متتن آن صتادر شتده استت ،مگتر
خالف آن اثبات شود که در صورت اثبات اینکه تاریخ واقعی صدور ،مقدم بر تتاریخ منتدرج در متتن
چک بوده است ،این چک جنبة کیفری ندارد.
 .6چکی که بابت معامالت نامشروع مانند بهرة رِبَوی صادر شده باشد.
 سؤال :اگر برای شکایت کیفری صدور چک پردا ت نشدن از دادسرا کیفر واست صادر و
پرونده در دادگاه کیفری مطر باشد و در دادگاه کیفری نیز ،داد واست وصول وجته چتک
تقدیم شود اما شکایت کیفری چک پردا ت نشدن  ،منته به صدور قرار منع تعقیتب یتا
موقوف تعقیب شود ،یا به هر علت به نتیجه نرسد ،تکلیف داد واست حقوق چیست؟
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جواب :صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری ،به رسیدگی نسبت به اص جرم خاتمه
میدهد؛ اما مانع از رسیدگی دادگاه و صدور حکم نسبت به جنبه حقوقی و مالی جرم ،یعنی سایر خسارات
مورد مطالبه نیست( .م  12ق.ص.چ)



جهات طر شکایت :هر چکی که منجر به عتدم تأدیتة وجته آن از ستوی بانتک شتود (جتز

استثنائات فوق) ،این قابلیت را دارد که به خاطر آن طرح شکایت کیفری صورت گیرد؛ بته عبتارت دیگتر،
صدور چک پرداخت نشدنی ،بنا بر قانون صدور چک ،واجد جنبتة کیفتری استت .جهتات طترح شتکایت
کیفری بنا بر مواد  3و  10ق.ص.چ و نیز رأی وحدت رویة شتمارة  34متورخ 11352/3/29از قبیت ذیت
است .توجه داشته باشید که با توجه به مادة  3قانون صدور چک که از عبتارت «از قبیت » استتفاده کترده
است ،این جهات ،تمثیلیاند؛ یعنی به هر دلیلی که وجه چک پرداخت نشود ،جترم صتدور چتک پرداختت
نشدنی محقق شده است2.این جهات عبارتاند از:
 .1عدم موجودی حسا به میزان مبلغ چک .در این حالت به اصطالح چک بالمح است.
 .2خارج کردن موجودی حسا پس از صدور چک به نحوی که موجودی حسا کافی برای تأدیة مبلغ
چک نباشد.
 .3دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک ،البته اگر خالف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ،ثابت شود.
 .4عدم مطابقت امضای موجود در چک با امضائی که صادرکننده به بانک معرفی کرده است.
 .5تنظیم چک به نحوی که بانک به عللی از قبی قلمخوردگی یا اختالف مندرجات یا  ...از تأدیة مبلتغ
آن امتناع ورزد ،مانند آنکه بین مبلغ عددی و حروفی چک مغایرت وجود داشته باشد.
 .6صدور چک از حسا مسدود ،با علم به بسته بودن حسا  .توجه داشتته باشتید کته صتدور چتک از
حسا مسدود ،بدون علم به مسدود بودن حسا از جهات شکایت کیفری نیست.
 .7صادر کردن چک از حسابی که وجوه موجود در آن حسا به دلیلی ،مانند قرار تأمین خواسته ،در نزد
بانک توقی شده است ،با علم به توقی شدن وجوه موجود در حسا بانکی .در این خصوص باید توجته
داشت که:
 .1این رأی وحدت رویه بیان میدارد« :چکی از حسا مسدود صادر شده است موضوعاً از شتمول متاده ( )3قتانون
صدور چک مصو خرداد  1344خارج نیست؛ زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بالمح اعم استت از اینکته
معادل وجه چک صادرکننده مح از نقد و اعتبار در بانک محالٌعلیه نداشته و یا چک از حستا مستدود صتادر
شده و یا چک به عللی دیگر از قبی خطخوردگی متن یا نقص امضا قاب پرداخت نباشد»
 .2ممکن است با توجه به آنکه قانونگذار ما به اشتباه ،به جتای عبتارت «جترم صتدور چتک پرداختت نشتدنی» ،از
عبارت «جرم صدور چک بالمح » استفاده کرده است ،این توهم پیش آید که فقتط فقتدان یتا کستر موجتودی
چک ،دارای جنبة کیفری است و عدم پرداخت چک به دلی سایر جهات مانند عتدم مطابقتت امضتا و  ،...جنبتة
کیفری ندارد؛ اما با توجه به رأی وحدت رویة فوقالذکر باید این توهم را از ذهن زدود.

 این مورد در قانون نیامده است؛ اما با وحدت مال از مادة  10ق.ص.چ که صدور چک از حسا
مسدود با علم به بسته بودن حسا را از جهات طرح شکایت کیفری دانسته استت ،صتدور چتک از
حسا توقی شده را در صورت علم صادرکننده به توقی بودن حسا  ،متیتتوان از جهتات طترح
شکایت کیفری دانست.
 توجه داشته باشید که صدور چک از حسا مسدود و صدور چک از حسابی که وجتوه آن در نتزد
بانک توقی شده است ،در صتورتی دارای جنبتة کیفتری و مشتمول عنتوان کیفتری صتدور چتک
بالمح است که با علمِ صادرکننده به بسته بودنِ حسا یا بتا علتمِ او بته توقیت شتدنِ حستا ،
صورت گرفته باشد .در صورت جه به این امتر ،صتادرکننده دارای مستئولیت کیفتری نیستت؛ امتا
عنوان چک از سند تجاری سلب نمیشود و صادرکننده و ظهرنویسان و ضتامنین ایشتان ،همچنتان
نسبت به پرداخت مبلغ چک مسئولاند و دارنتدة چنتین چکتی از مزایتای قتانونی آن چتک ،ماننتد
مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان ،اص غیر قاب استناد بتودن ایترادات ،اصت استتقالل
امضائات و درخواست تأمین خواسته ،برخوردار است( .م  10ق.ص.چ)
 سؤال :تفاوت چک بالمحل و چک پردا ت نشدن چیست؟

جواب :توجه داشته باشید که عرفاً و مسامحتاً دو عبارت چک بالمح و چک پرداخت نشتدنی بته یتک
مفهوماند .همانطور که در مادة  7ق.ص.چ نیز وقتتی از چتک بالمحت ستخن میگویتد ،همتان چتک
پرداخت نشدنی را مد نظر خود دارد؛ اما به عبارت دقیقتر ،چک بالمح چکی استت کته صتادرکننده در
حسا بانکی خود به اندازة مبلغ آن چک ،موجودی نداشته باشد و چک پرداخت نشدنی ،چکی استت کته
به هر دلی  ،اعم از فقدان موجودی کافی ،مسدود بودن حسا  ،عدم مطابقت امضا یا  ...پرداختت نشتود؛
بنابراین رابطة این دو عبارت ،عموم و خصوص مطلق است .با وجتود ایتن ،در ق.ص.چ هرکجتا از چتک
بالمح سخن گفته شده است ،منظورش همان چک پرداخت نشدنی است.



جنبة صوص جرم صدور چک پردا ت نشدن  :این جرم جنبته خصوصتی دارد ،در ایتن

زمینه نکات ذی حائز اهمیت است:
 .1بدون شکایت دارندة چک ،صادرکننده ،قاب تعقیب نیست و دادستان نمیتواند ابتدائاً وارد تحقیتق در
این جرم شود( .م  11ق.ص.چ)
 .2اگر صادرکننده چک ،قب از تاریخ شکایت کیفری ،وجه چتک را نقتداً بته دارنتدة آن بپتردازد ،قابت
تعقیب کیفری نیست( .م  9ق.ص.چ)
 .3اگر صادرکننده چک ،با موافقت شاکی خصوصی ،ترتیبی بترای پرداختت آن داده باشتد یتا موجبتات
پرداخت آن را در بانک محالٌعلیه فراهم کند ،قاب تعقیب کیفری نیست( .م  9ق.ص.چ)

چک 383 

 .4هرگاه قب از صدور حکم قطعی:
 شاکی گذشت کند ،مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد( .م  12ق.ص.چ)
 متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارندة آن پرداخت کند یا موجبات پرداختت وجته
چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای
ثبت بسپارد ،مرجع رسیدگی ،قرار موقوفی تعقیب صادر میکند( .م  12ق.ص.چ)
 .5هرگاه پس از صدور حکم قطعی:
 شاکی گذشت کند ،اجرای حکم موقوف میشود( .م  12ق.ص.چ)
 محکومعلیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تتأخیر تأدیته و ستایر خستارات
مندرج در حکم را فراهم کند ،اجرای حکم موقوف میشود( .م  12ق.ص.چ)
 .6وجود چک در دست صادرکننده آن ،در هر مرحلهای که باشد ،دلی (اماره قانونی) پرداخت وجه آن و
انصراف شاکی از شکایت است؛ مگر خالف آن ثابت شود( .م  17ق.ص.چ)



مجازات صدور چک پردا ت نشدن

 .1اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد :به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم میشتود( .م 7
ق.ص.چ)
 .2اگر مبلغ چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد :از ششماه تتا یتک ستال حتبس
محکوم میشود( .م  7ق.ص.چ)
 .3اگر مبلغ چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد :به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از
داشتن دستهچک به مدت دو سال محکوم میشود( .م  7ق.ص.چ)
 .4اگر عدم پردا ت چک ،به دلیل بسته بودن حساب بانک باشد و صدور چک با علم به این

امر صورت گیرد :در هر مورد ،به حداکثر مجازاتی که در مادة  7ق.ص.چ تعیین شده ،محکوم میشود و
مجازات تعیین شده ،غیر قاب تعلیق است( .م  10ق.ص.چ)
 .5تمام حسا های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک پرداخت نشدنی صادر کرده و تعقیب آنها
منجر به صدور کیفرخواست شده باشد ،باید بسته شود و تا سه سال به نام آنهتا حستا جتاری دیگتری
افتتاح نشود(1.م  21ق.ص.چ)
 .1نظریه مشورتی شماره  7/1825مورخ  1383/3/20ادارة حقوقی قوة قضائیه:
سؤال :چه فرقی بین مجازات مقرر در بند «ج» مادة  7قانون صدور چک ،اصالحی  1382/6/2با مجتازات مقترر در
مادة  21این قانون وجود دارد؟
نظریه اداره ک حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
«مجازات مقرر در بند «ج» مادة  7قانون صدور چک اصالحی  1382/6/2راجع به کسانی است کته مرتکتب صتدور
چک بالمحلی شدهاند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است ،لذا چنانچه عمت ارتکتابی
مشمول این بند از ماده فوقاالشعار باشد ،دادگاه ضمن صدور حکم حبس صتادرکننده چتک را بته ممنوعیتت از

 سؤال :اگر از حساب که با دو یا چند امضا گشوده شده است ،چک صتادر شتود و چتک
مزبور به امضای همگان برسد ،هریک از امضاکنندگان از حیث مسئولیت کیفری ،بته چته
میزان دارای مسئولیتاند؟

جواب :در این حالت ،برای مجازات هریک از صادرکنندگان ،ک مبلغ چک مال قرار میگیرد و هریک
به مجازات فاع مستق محکوم میشوند( .م  125قانون مجازات اسالمی مصو )1392
 سؤال :اگر از حساب که با دو یا چند امضا گشوده شده است ،چک صتادر شتود و چتک
مزبور به امضای یک از ایشان برسد ،امضاکنندة مزبور و سایر صتاحبان امضتا از حیتث
مسئولیت کیفری ،به چه میزان دارای مسئولیتاند؟

جواب :امضاکنندة مزبور دارای مسئولیت کیفری است و ک مبلغ چک برای مجتازات او ،متال عمت
قرار میگیرد و سایر صاحبان امضا که چک به امضای ایشان نرسیده استت ،مستئولیت کیفتری نخواهنتد
داشت؛ چه امضای ایشان برای صدور چک الزم باشد و چه امضتای ایشتان الزم نباشتد؛ زیترا ایشتان در
وقوع عنصر مادی جرم دخی نبودهاند1.



تعدد جرم صدور چک پردا ت نشدن  :اگر شخصی اقدام بته صتدور چنتد چتک پرداختت

نشدنی نماید ،به خاطر صدور هر چک ،یک مجازات جداگانه تعیین نمیشود ،بلکه مجموع مبتالغ منتدرج
در متون چکها مال تعیین میزان مجازات شخص است( .م  7ق.ص.چ)



تعلیق مجازات جرم صدور چک پردا ت نشدن  :مجازات تعیین شده در مورد صدور چک

پرداخت نشدنی ،قاب تعلیق است؛ اما اگر چک با علم به بسته بودن حسا  ،از حسا مسدود صادر شتده
باشد ،مجازات قاب تعلیق نیست( .م  10ق.ص.چ)

داشتن دستهچک به مدت دو سال محکوم مینماید .اعمال این بند از ماده فوق ،موکول به تکرار نیست و صدور
چک بالمح حتی برای بتار اوّل نتیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود در حالی که موضوع متاده 21
قانون فوقالذکر و تکلی بانکها در مسدود کردن حسا جاری راجع به اشخاصی است کته بتیش از یتک بتار
اقدام به صدور چک بالمح و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک کردهاند؛ لذا شرط اِعمال و اِجترای ایتن متاده
راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار مرتکب صدور چک بالمح شدهاند؛ بنابراین موضتوع متواد  7و 21
قانون صدور چک متفاوت و دو امر علیحده و جداگانه است که هر یک در جای خود قابلیت اِعمال و اِجرا دارد».
 .1در نظریة مشورتی شمارة  7/325مورخ  1372/2/4در تأیید این امر آمده است که:
«چنانچه صاحبان حسا جاری دو نفر بوده و چک با امضا دو نفر قاب پرداخت باشتد و یکتی از آنتان بتا جعت امضتا
صاحب حسا دیگر بدون اینکه وجه چک در بانک محالٌعلیه تأمین شده باشد مبادرت بته صتدور چتک نمایتد بتا
توجه به مادة  2قانون صدور چک مصو  16تیرماه سال ( 1355مادة  3قانون صدور چک فعلی) عم صتادرکنندة
چک ،به جهت عدم تأمین وجه چک در بانک و عدم تنظیم چک به نحو صتحی  ،جترم و از مصتادیق جترم چتک
بالمح بوده و تنها صادرکننده چک قاب تعقیب کیفری از این حِیث و همچنین از حِیث جع خواهد بود».

چک 385 



قرارهای تأمین کیفری در جرم صدور چک پردا ت نشتدن  :مرجتع رستیدگیکننده در

جرم صدور چک پرداخت نشدنی یکی از قرارهای تأمین ذی را صادر میکند( :م  18ق.ص.چ)
 .1کفالت؛
 .2وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول)؛
 .3اگر متهم نتواند کفی یا وثیقه معرفی کند ،طبق متادة  226ق.آ.د . .متتهم بته بازداشتتگاه معرفتی
میشود؛
 .4توجه داشته باشید که نسبت به این جرم ،قرارهای بازداشت ،التزام به حضور با قول شرف و التزام بته
حضور با تعیین وجهالتزام راه ندارد.



زمان وقوع جرم صدور چک پردا ت نشدن  :زمان وقوع این جرم ،همان زمان صتدور چتک

است؛ نه زمان دریافت گواهی عدم پرداخت؛ زیرا در زمان صدور چک ،عناصر مادی جرم محقق شده

است1.

 .1ادارة حقوقی قوة قضائیه نیز در دو نظریتة مشتورتی بتر ایتن نکتته تأکیتد کترده استت .یکتی در نظریتة متورخ
 1353/6/13و دیگری در نظریة شمارة  7/7600مورخ  1372/11/4که بیان متیدارد« :تتاریخ وقتوع بتزه چتک
بالمح تاریخ صدور آن است و به عبارت دیگر ،تاریخ مندرج در متن چک تاریخ وقوع بزه و تاریخ صدور بتر
عدم پرداخت بانک محالٌعلیه تاریخ کش جرم نه اجزای تشکی دهندة جرم است».

