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  ایران و فرانسه حقوقمسئولیت ضامن چک در

 زینب ثابت بیرجندی، پژوهشگر، :نویسنده مسئول 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغانکارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 Z_sabet95@yahoo.com:آدرس پست الکترونیک 

  سادات حسینیدکتر سید حسین : استاد راهنما 

 دکتری تخصصی حقوق خصوصی

 استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان

 

 چکیده  

که  ییازآنجامالی در اقتصاد بوده است اما  انتقاالتترین وسیله برای نقل و  چک از دیرباز بعد از پول نقد بهترین و راحت

 حقوقدانان است؛ شده مطرحر تجار بحث ضمانت در آن ی محکمی برای نقد شدن نداشته و به جهت اطمینان خاط پشتوانه

یر تفاس در مواد قانون تجارت مبنی بر تضامنی بودن یا نبودن مسئولیت ضامن؛ گذار قانونمختلف به جهت عدم تصریح 

ات تبعیت که در قانون فرانسه مسئولیت ضامن چک از مقررات حاکم بر ضمانت در بر ینابه  با توجه .اند دادهمختلفی را ارائه 

ی عال یواندیرفته است و همچنین از آراء مختلف را پذکند کنوانسیون ژنو اصل بر تضامنی بودن مسئولیت ضامن در چک  یم

همچنان جریان  اما توان استنباط کرد، یمواضح  طور بهی قضاییه این موضوع را  قوهکشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی 

ی  مادهاین تردید به نگارش  است که منشأ اصلی شده  واقعید ترد موردی ضامن و مضمون عنه  رابطهمسئولیت تضامنی در 

ی مجلس این ماده مورد بررسی قرار گیرد  ی مزبور بر اساس مصوبه متن ماده بر اساساگر  که گردد یبازمقانون تجارت  3 4

شترک است و چنانچه بدون در نظر گرفتن آن و با توان مسئولیت تضامنی برای ضامن قائل شد بلکه مسئولیت از نوع م نمی

 .یت ضامن تضامنی استمسئول های قضایی عمل شود، توجه به رویه

 یت مشترکمسئول یت تضامنی،مسئول ضمانت،: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                 
به را هنمایی  و1/10/43 که در تاریخ «تجاری با مطالعه ی تطبیقی مسئولیت ضامن در اسناد »:این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  -  

 .جناب آقای  دکتر سید حسین سادات حسینی دفاع شده است؛ استخراج گردیده است 
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 مقدمه

 اسنادی گیرند می قرار استفاده مورد بسیار تاجر غیر و عادی اشخاص نیز و بازرگانان میان در که اسنادی عنوان به تجاری اسناد

ترین و  باشند، که چک راحت می ویژه قواعد و خاص امتیازات دارای و بوده مشخص سررسید با پول بیانگر مبلغی که هستند

 در و متعهد از در سررسید چک را مندرج مبلغ که دهد می حق دارنده به سند این. رود ترین این اسناد به شمار می عمومی

 .نماید دریافت تجاری سند پرداخت مسئوالن از پرداخت عدم صورت

های مختلف تصور نمود نیاز به ابزار پرداخت اعتباری بدون انتقال پول که امکان  از زمانی که بتوان وجود تجارت را میان ملت

طع و یقین همراه با ق به هذا، مع .شد می احساس یان تجار مقیم شهرهای دوردست را فراهم آورد،م اجرای تعهدات بازرگانی،

های صلیبی و از حدود قرن دوازدهم میالدی به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاری  المللی پس از جنگ ی بازرگانی بین توسعه

 در انگلستان و سپس در فرانسه، ابتدا ی مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، سابقه ی بی سرانجام توسعه ؛ وآغاز گردید

ها داشت در گرو  ها که منافع زیادی برای آن های دیداری بانک یش سپردهافزا درواقع،. چک انجامید بانامنوعی برات تأسیس  به

ین امر سبب شد تا در ابزار مناسب یعنی هم .پرداخت مالیات بوده است بدون های شخصی، امکان برداشت فوری از حساب

 صقری، . )آن مالزمه با ابطال تمبر مالیاتی نداشته باشد صدور ثانیاً، و ه،ی مالی بود علیه صرفاً یک موسسه محال ،اوالً چک،

 431) 

شکل رسمی امروزه را به خود گرفت و از دیرباز به دلیل سهولت صدور در بین تجار و مردم عادی رواج پیدا  مرورزمان بهچک 

حمایت صریح و کامل دولت از این سند  دلیل عدماما به ؛ توجهی دارد عنوان جایگزین پول کاربرد قابل به که طوری به .کرد

کنند برای اطمینان خاطر از نقد  ی اعتبار کمتری از پول رایج دارد و به همین دلیل تجار و افرادی که از چک استفاده می درجه

 .کنند ی آن در اغلب موارد ضامن درخواست می شدن این سند از صادرکننده

مدنی و تجاری است زیرا در هر دو حوزه، طلبکار از طریق نهاد حقوقی مهم ضمانت، بحث ضمانت از مسائل مهم در حقوق 

خواهد جهت ایجاد اطمینان  درواقع زیرکی طلبکار است که از بدهکار می. رسد یابد که به طلب خود می اطمینان بیشتری می

رغم اینکه در قانون مدنی در  علی. برای پرداخت دین خود ضامن معرفی کند تا در سررسید به وصول طلب خود مطمئن شود

عنوان یک عقد تبعی پیرو  بخش مربوط به ضمان مقرراتی برای ایجاد اطمینان طلبکار مقررشده است و با انعقاد عقد ضمان به

بحث گذار در یک اقدام بسیار مهم در قانون تجارت،  وجود قانون یابد ولی بااین قرارداد اصلی ضریب اطمینان طلبکار ارتقاء می

تر از قانون مدنی  که در حقوق تجارت نحوه بحث ضمان قوی طوری به بینی کرده است اما با یک دیدگاه خاص، ضمانت را پیش

کند زیرا در قانون مدنی با مداخله  ای افزون می سابقه است و ضریب اطمینان طلبکار را دررسیدن به طلب خود به روش بی

شود؛ و به عبارتی ضامن  یعنی ذمه مضمون عنه بری و بر ذمه ضامن منتقل می پذیرد ضامن، نقل ذمه به ذمه صورت می

شده است یعنی با مداخله ضامن، ذمه  بینی شود ولی در قانون تجارت قاعده ضم ذمه به ذمه پیش جایگزین مضمون عنه می

ک در مقابل طلبکار به میزان شود و هر ی شود بلکه با بقای ذمه مضمون عنه، ذمه ضامن هم مشغول می مضمون عنه بری نمی

مراتب ضریب  شود که بحث ضمانت در قانون تجارت در باب اسناد تجاری به باشند لذا مالحظه می کل طلب مسئول می

گذار در قانون تجارت تحقق اهداف مهم  آورد؛ که البته هدف قانون اطمینان بیشتری نسبت به قانون مدنی فراهم می
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تجارت که همانا ایجاد اصل سرعت، اصل تسهیل در گردش ثروت و اصل امنیت است با این نوع  گذاری در عرصه قانون قانون

 .گردد فراهم می( ضم ذمه به ذمه)مسئولیت یعنی مسئولیت تضامنی 

کند که اعتبار صادرکننده یا  طلب ضامن می طورمعمول زمانی دارنده، دهد و به ضمانت ارزش سند تجاری را افزایش می

و یا از یکی ( گیر علیه برات یا برات و نیز محال) ضامن ممکن است از صادرکننده سند تجاری .ای وی محرز نباشدبر ظهرنویس

ضامن  .ضمانت نمایند از صادرکننده یا ظهرنویس ممکن است از دو یا چند ضامن، همچنان که .از ظهرنویس آن ضمانت کند

عنوان ضمانت پشت سند تجاری را امضا کند و  که ضامن به کند و درصورتی کند که از چه شخصی ضمانت می مشخص می

زیرا که صادرکننده نسبت به  مضمون عنه را مشخص نکند، اصل بر این است که ضامن از صادرکننده ضمانت کرده است؛

ضامن همانند  در چنین مواردی،. تری دارد و در غالب موارد متعهد اصلی سند تجاری اوست مسئولیت عام ظهرنویس

عدم پرداخت وجه سند و با رعایت شرایط قانونی به ضامن مراجعه  در صورتتواند  درکننده مسئولیت دارد و دارنده سند میصا

بدون آنکه مضمون عنه بری  شود، ضامن متعهد پرداخت به دارنده می از تحقق ضمانت، پس (. 44 درویشی هویدا )نماید

 (430 اسدی .)شده باشد

بریم که در داخل این قالب کلی مسائل جزئی وجود  شویم پی می ارد بحث ضمانت در اسناد تجاری میطور دقیق و ولی وقتی به

. کند که مستلزم این است که در حاالت متفاوت بحث ضمانت موردبررسی قرار گیرد هایی را ایجاد می ها و شبهه دارد که شاخه

تمایزاتی است؛ و همین امر موجب دوشاخه شدن بحث  که بحث ضمانت در برات و سفته با ضمانت در چک دارای طوری به

طور منفک و جدا از چک باید بررسی کرد؛انجام این تحقیق موجب  که بحث ضمانت در برات و سفته را به طوری شود به می

ن آن چنین به جهت مبتال بودن و کاربردی بود یابد و هم های علمی در این خصوص توسعه  شود که جنبه بنیادی و تئوری می

 .استفاده هم دانشجویان، هم قضات و وکال قرار گیرد مباحث علمی آن با مسائل کاربردی توأم شده و قابل

 چک ( 

 ی آن، وسیله ای که به چک عبارت است از ورقه چ و عرف موجود در ایران،.ص.ق و ماده تجارت  قانون  1 4بر طبق ماده 

دهد که آن را به شخص  کند و یا به بانک دستور می خود برداشت می داشته، نگهصادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او 

های آن نیز، تعریفی از چک  قانون صدور چک و اصالحیه در .(431 اسکینی )کرد شخص مزبور پرداخت کند ثالث یا به حواله

 .به عمل نیامده و صرفاً به بیان انواع این سند تجاری اکتفا شده است

چک،  اما از دیدگاه حقوق تجارت م؛.ق 31   و 30  مواد  ی اسناد عادی قرار دارد، چک در دسته دنی،ازنظر حقوق م

باشد که سایر اسناد عادی  و نسبت به خود دارای مزایایی می( همان قانون 3 4. م)آید  حساب می یک سند تجاری به عنوان به

 (.همان ماده) نیایدحساب  ف صدور آن، عمل تجارتی ذاتی به، اگرچه صرباشند ها می فاقد آن مزایا و ویژگی غیرتجاری،

حساب صادرکننده موجود  شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به درواقع، چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می

د که شو با توجه به قانون صدور چک و اصالحات آن، چک، به سندی گفته می (.431 ستوده تهرانی)است به دارنده چک

 .علیه آن بانک باشد محال

                                                 
مسترد یا به دیگری واگذار  بعضاًیا  کالًدارد  علیه محالوجوهی را که نزد  صادرکنندهآن  موجب بهاست که  ای نوشتهچک » :ت.ق 1 4ماده  -  

 «نماید می
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و جـزائی یک کشور بتواند برای چک آن اعتباری  اداریقـوانین تـجاری،  اگر. وسیله پرداخت است  ترین رایجپول،   از  چک بعد

و   ینتر مطمئنبهترین،   عنوان و چک به  این دو وسیله پرداخت جای خود را عـوض کرده مسلماًپول رایج دارد ایجاد کند،   را که

 .آمد درخواهدترین وسیله پرداخت یا مبادله  رایج

  صادرکننده و در صورت  مـحل مـعتبر و متکی به اعتبار  سند مزبور دارای زیرااقتصادی چک دارای اهمیت زیادی است،   ازنظر

ستد و جلوگیری از همین جهت عـامل مؤثری در سـرعت دادوه جزا است و ب  قانون  مقرر در مجازاتاعتبار مشمول   انفقد

  موجب  خـصوصیات و مشخصات این. اسـت  المللی بازارهای داخلی و بین  در  تورم  پول و باالخره مانع ایجاد  حجم  افزایش

منقول و هـمچنین   اموال  در فرانسه بهای معامالت مثالًی چک در بسیاری از معامالت شده است،  اجباری شدن مبادله

ترین رجحان چک  بزرگ .(403 حسینی تهرانی(وسیله چک انجام پذیرد به  منحصراً  بایدکند،   معینی تجاوز  مبلغ  خـدمات که از

که چک هم پول اسـت و هـم سـند پرداخت و در بعضی موارد هم به اعتبار مقام صادرکننده   است  ایـن  نـسبت بـه پول

کننده  دهد و هم از دریافت مالی خـود را انـجام مـی  تعهد  هم  سند رسمی است و صادرکننده ضمن صدور و تسلیم چک یک آن

 .گیرد و انجام تـعهد می و سند پرداخت  وجه  آن رسید

دهد  وقت اجازه نمی که هیچ یک عیب بزرگ وجود دارد  رایج  پول  با تـمام امتیازاتی که برای چک برشمردیم در چک نسبت به

پول   برخالف  کـه  بزرگ موردنظر این است یبع .را پیدا کند و جای آن را بگیردپول رایج   ای چـک اهـمیت و ارزش مبادله

و اعتبار این وسیله مبادله و   رواج اجباری نیست دارایکند یعنی مثل پول،  و اعتبار آن را دولت تضمین نمی ارزشرایج، 

ار یا برآورد میزان آن بسته به نظر بالقید و شرط آن اعتب  رد  یـا  به اعتبار صادرکننده آن است کـه قـبول بستهپرداخت خوب، 

 .چـک را قبول بکند یا نکند  کـه  است نفع ذی

 در حقوق فرانسه چک(  - 

از این سنت انگلیس تبعیت ننمود و تصمیم گرفت  گذار چک را ایجاد کرد، قانون 301 که در سال  در فرانسه، برعکس وقتی

 41قانون  .شد چک همیشه روی یک بانک صادر می هرچند که در عمل، ،تواند روی هر شخص کشیده شود که چک می

 441 اکتبر  41موجب قانون  به این خصیصه ابتدا، .ی بانکی داده است به چک خصیصه ،4با ایجاد چک بسته ،  4 دسامبر 

قانون عمومی  3 4موجب ماده  و نیز به این قانون 4موجب ماده  به .شدند داده شد تمامی اسنادی که چک تلقی می به

و هر سندی که جز  ای صادر کرد که یک بانک و یا یک موسسه مشابه باشد یهعل محالتوان جز بر روی  چک را نمی ها، مالیات

 اکتبر 41قانون  4در حقوق فرانسه چک فقط باید روی یک بانک و یا مؤسساتی که در ماده . آید حساب نمی این باشد چک به

 ( 44 اسکینی . )که مؤسسات مالی و مشابه به بانک هستند شوداند کشیده  آمده 441 

 ماهیت حقوقی چک(  - 

                                                 
بخواهد گردش یا انتقال چک را محدود نماید بر روی چک صادره به نام شخص معین دو خط ( چک صادرکننده)دارنده حساب  که هنگامی :چک بسته 4

 .دهد میموازی مورب رسم کرده و به ذینفع 

این نوع . خود نزد بانکی که در آن حساب دارد منظور نماید حساب بهنفع باید وجه آن را و ذی باشد نمی پذیر امکاننقد  صورت بهپرداخت وجه چک بسته 

 .گویند میچک را بسته عام 

 حساب بهچک در بین دو خط موازی مورب نام بانکی را قید کرده باشد وجه چک باید توسط همان بانک وصول و پس از وصول  صادرکننده که درصورتی

 .گویند میآن چک بسته خاص ذینفع منظور شود که به 
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گذار  قانون   4 تجارت مصوب   قانون  1 4ماده  موجب به .شود مثل برات و سفته جزء اوراق تجارتی محسوب می  اساساًچک 

رعایت تعاریفی که قـانون مـدنی از   ه مـزبور و بابه مـفاد مـاد  توجه  با بنابراین ؛دانسته است'«نوشته »' یکرا   ایران چک

 31  ماده ) داشته  دخالت  در تنظیم آن  که  به اعتبار نحوه صدور و مقامی  است  ممکن چکاسـناد رسمی و عادی داده است، 

ماده ) سند عادی یک  یـک سـند رسمی یا در حکم آن و گاهی گاهی( .م.ق  4  ماده ) آناصالت صدور   بعدی  احراز یا( .م.ق

 .حساب آید نوشته ساده به مدنی فقط یک  قانون 33  مفاد ماده   از  استنباط  آنکه با  یـا  گـردد محسوب( .م.ق 34  

فته   تجارت  قانون  411 ماده  در  ارزش کـمتری قـائل شده است زیرا  طـلب  برای چک در مقایسه با فته   4 گذار سال  قانون

های بعد تحت تأثیر تحوالت اقتصادی و اهمیت چک در مبادالت بازرگانی،  در سال لکن. است  کـرده  توصیف '«سند'»طلب را 

پا را از این  بلکهدانسته،   سند  یک  سفته  مانند  را  تنها آن تجدیدنظر کرده و نه حقوقی چک  اهمیت  به  تشخیص خود نسبت در

اصالحات بعدی که در این زمینه وضع کرده،   41 و  411 ،433 ،441 ، 44 های  حد هم فراتر نهاده و در قوانین سـال

 .االجرا نیز شناخته است را یک سند الزم آن

دانان بر این باورند که صدور چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین  ای از حقوق عده: ی قراردادی نظریه( الف

طرف او نیز  شود، چک با صدور آن ملتزم و متعهد به پرداخت وجه آن میی  طوری که صادرکننده یعنی همان بوده است؛

 .گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد متقابالً متعهد می

جانبه متعهد به  طور یک خود را در برابر دیگران به گروهی بر این باورند که صادرکننده با صدور چک، :ی ایجاد تعهد نظریه( ب

باشند که  امضاکننده و تمام ظهر نویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملزم می طبق این نظریه، نماید، جه چک میپرداخت و

 .وجه چک را پرداخت نمایند

 :ی صدور قائل به تفکیک شد ی امضا و مرحله در این نظریه باید بین مرحله: ی ترکیبی نظریه( ج

توان  باشد که به آن نمی کننده درواقع مبین حصول توافق ارادی هردو طرف میی صادر امضا چک از ناحیه: ی امضا مرحله(  

 .جز قرارداد چیز دیگری اطالق نمود

. شود ی دارندگان بعدی ملزم و متعهد می جانبه در قبال کلیه طور یک مدیون با صدور چک به: ی صدور مرحله(  

 (444 زینالی)

 اشخاص دخیل در چک( 4- 

دهد مبلغ معینی را به دارنده  به وی دستور می علیه، کننده شخصی است که با صدور چک بر روی محالصادر: صادرکننده(  

عنوان شخص  علیه به چک را خطاب به محال قانون تجارت باید گفت که صادرکننده، 1 4با توجه به ماده  .چک پرداخت کنند

ت خود .ق 1 4تواند بنا به ماده  اما صادرکننده می ؛( 431 اسکینی)کند و حق ندارد چک را بر روی خود بکشد دیگر صادر می

 .علیه برداشت نماید دارنده چک باشد یعنی وجوهی را از حساب خود از محال

شود و مبلغ چک را که دستور صادرکننده جهت پرداخت  علیه شخصی است که چک بر روی وی صادر می محال :علیه محال(  

تواند بانک یا هر شخص حقیقی  علیه طبق قانون تجارت می گونه که گفتیم محال همان .کنند است به دارنده چک پرداخت می
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علیه  ترین محال اصلی ها، در حال حاضر نیز بانک. داند علیه می عنوان محال یا حقوقی باشد اما قانون صدور چک، تنها بانک را به

با  الحسنه های قرض مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای صادرشده در ایران هستند و در مواردی استثنایی نیز بعضی  چک

 .باشند علیه چک مطرح می عنوان محال به در اختیار قرار دادن دست چک در اختیار مشتریان خود،

 علیه، کند و وی حق دارد با مراجعه به محال ی چک شخصی است که صادرکننده چک را به وی تسلیم می دارنده :دارنده( 4

 ( 44 درویشی هویدا)علیه دریافت نمایند از محال( سررسید چکدر )وجه چک را 

 تکالیف قانونی دارنده چک در قانون ایران و فرانسه( 3- 

بینی نموده است  ی را پیشا شده مشخصعلیه رعایت مهلت عمل  ی چک به محال گذار برای ارائه در حقوق فرانسه و ایران قانون

پرداخت چک در سرزمین اروپایی فرانسه واقع  و محلدر محل صدور  اگر است، روز( هشت) 3این مهلت در حقوق فرانسه 

 .3یا خارج از اروپا صادرشده و در فرانسه قابل پرداخت استو است اگر چک در اروپا  روز 11الی  1 است و 

یکی باشد و که محل صدور و محل پرداخت  روز درصورتی 1 کند یکی  ت دو مهلت را تعریف می.ق 1 4ی  درواقع ماده

نیز مهلتی را که در ظرف آن دارنده چک  1 4ماده . در دو نقطه از ایران باشد مذکورکه دو محل  درصورتی روز 31دیگری 

هایی که در خارج  مورد چک در( یعنی مهلتی را که در ظرف آن باید به بانک مراجعه کند)تواند وجه چک را مطالبه کند  می

 .ماه از تاریخ صدور معین نموده است چهار اخت شود،و باید در ایران پرد صادرشده

علیه میان حقوق ایران و فرانسه تشابهی وجود دارد که در هردو  ی دارنده به بانک محال بنابراین در خصوص مهلت مراجعه

مجاز در تأخیر در  تنها در صورتی دارنده گذار معین کرده است و نتیجتاً در حقوق ایران و فرانسه، کشور مهلت مراجعه را قانون

 .یر به سبب وجود فورس ماژور باشدکه تأخشود  ارائه تلقی می

 ضمان(  

معنی اعم و آن تعهد به مال و یا نفس انسان است و به این معنی ضمان : باشد در اصطالح حقوقی ضمان دارای دو معنی می

باشد و  دارد که ضمان عقدی می ی دیگری قرار معنی اخص آن تعهد به مال است که در ذمه شود؛ و شامل حواله و کفالت می

به پیروی از فقیهان  ، درمی بابیم که نویسندگان این قانون،1م.ق 043 موجب ماده به .نماید م آن را تعریف می.ق 033ی  ماده

ی طلب  هی ضامن وثیق شود؛ ذمه ی مدیون به ضامن منتقل می موجب آن ذمه اند که به امامیه مفهومی از ضمان را پذیرفته

 ( 44 کاتوزیان . )دهد جایی دین جوهر ضمان را تشکیل می ی فرعی ندارد و جابه نیست و جنبه

مدیون  شود و از مدیون به ضامن منتقل می ی منفی تعهد، ی ضمان جنبه ضمان مبتنی بر انتقال دین است، یعنی درنتیجه

ی ضامن در مقابل  ذمه ی مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه بنابراین اگر کسی ضامن کس دیگری شود، گردد، اصلی بری می

ی آن هریک از  توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که درنتیجه داشت که می ولی نباید ازنظر دور شود؛ طلبکار مدیون می

د مزبور به لفظ مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عق ضامن و

                                                 
 4 های قانون متحدالشکل ژنو هستند که در ماده  ها درواقع همان مهلت این مهلت - 3
 «.شود ی ضامن به مضمون له مشغول می ی مضمون عنه بری و ذمه ذمه طور صحیح واقع شد، بعدازاین که ضمان به» :م.ق 043ماده . 1
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 که این امر در عقد تصریح گردد زیرا درصورتی ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا به الفاظ دیگری که معنی مقصود را برساند،

 .ی مطالبه را نیز قید کنند توانند در عقد مزبور نحوه باشد و همچنین طرفین می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی معلوم می

و  باشد ی ضامن می ی مدیون به ذمه ضمان مزبور نقل ذمه طور مطلق ضامن دیگری شود، ته شد هرگاه کسی بهبنا بر آنچه گف

 (403 امامی ) .صورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند که ضمان به چنانچه طرفین بخواهند

 یت حقوقی عقد ضمانماه(  - 

 راهى جستجوى در جامعه همواره، و است انسان نیازهاى و بشرى جوامع احتیاجات مولود معامالت، و عقود است، مسلم آنچه

 تعهد ایفاى به اطمینان مالى، الزامات و تعهدات به مربوط امور در و شود تأمین آن در اجتماع و افراد مشروع منافع که است

 که شده اقدام و عینی، شخصى از وثائق، انواع تأسیس به است، مال آن موضوع که تعهداتى در دلیل همین به. شود بیشتر

 کیفیت مورد در ضمان، ماهیت از حقوقدانان و فقیهان تصور نحوۀ اعتبار به لکن دانست؛ ها آن از اى نمونه توان مى را ضمان

 پذیرفته عامه فقهاى نزد و اروپایى حقوق در که اى نظریه: است آمده وجود به نظریه دو آن، وسیلۀ به تعهدات توثیق و تأمین

 که اى نظریه دیگر، و 0شناسد مى آن بقاى با همراه و دین این کنار در و اصلى دین براى وثیقه و تضمین نوعى را آن و شده

 اى دسته تصور، نحوۀ دو این بر اساس. دانند مى اصلى مدیون ذمۀ برائت وسیلۀ را آن و قرارگرفته امامیه فقهاى موردقبول

 1.شناسند مى ذمه به ذمه نقل مفید را آن دیگر دسته و دانند مى ذمه به ذمه ضم را، ضمان اقتضاى

 ضمان در قانون تجارت عقد(  - 

هم ضامن  دائنباشد یعنی در برابر متعهد له یا  ضمانت در حقوق تجارت بیشتر به معنای تضامنی و ضم ذمه به ذمه می

 .تضامن طولی و عرضی :شود تضامن به دو صورت استفاده میدر قانون تجارت مبحث  .مسئولیت دارد و هم مضمون عنه

موجب عقد ضمان بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون  مقصود از تضامن در اینجا این است که به :تضامن طولی (الف

قد ضمان برای به این معنی که بستانکار پس از ع .تضامن در لغت به معنای مشارکت است از ضامن مطالبه کند؛ و چه 3اصلی

وصول طلب خود مکلف است نخست به مضمون عنه مراجعه کند و چنانچه به جهتی از جهات نتوانست طلب خود را وصول 

ی مضمون  ی ضامن در طول ذمه در اینجا هم ضم ذمه به ذمه وجود دارد ولی ذمه .حق مطالبه از ضامن را داشته باشد کند،

 ؛«التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد» :بینی کرده است و گفته است وع تضامن را پیشم این ن.ق 044 ی ماده عنه قرار دارد،

 (404 جعفری لنگرودی)  .اند معلق بر هر چیزی که طرفین در عقد ضمان ذکر کرده

                                                 
 یزدى، فقه؛ قواعد)  1  ص پیشین؛ ،  ج اإلسالم، شرائع تنقیح إلی األفهام علی، مسالک بن الدین زین ثانی، شهید. 0

 (34 : صفحه پیشین   ج داماد محقق مصطفى سید)
 و مدیون معتقدند حنبل بن احمد و شافعى ابوحنیفه، ازجمله بعضى دارند؛ عقیده اختالف توثیق و تضمین این نحوه دربارۀ نیز عامه فقهاى البته. 1

 ص ،  ج الفقهاء؛ تذکرۀ) کند مطالبه را آن از بخشى یا و خود طلب تمام دو آن از یک هر از تواند مى طلبکار و کنند مى پیدا تضامنى مسئولیت ضامن

 ولى ؛(033 م العدلیۀ؛ حکام اال مجلۀ و 11 ص ،1 ج ؛(الکبیر شرح با همراه) المغنى احمد؛ بن عبداهلل قدامه، ابن و 434 ص ،1 ج القدیر؛ فتح شرح و  4

ضامن  به تواند مى صورتى در طلبکار که معنى بدین شناسند؛ مى تبعى و فرعى را ضامن ذمه و ممتاز را اصلى مدیون ذمه مالک ازجمله عامه از گروهى

 (. 4 ص ،  ج الفقهاء؛ تذکرۀ) شود غیرممکن او برای دیگر جهات یا و اعسار یا و غیبت علت به اصلى مدیون از طلب وصول که کند مراجعه
 .شود که مضمون عنه نامیده می - 3
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دلخواه خود به هریک از ضامن و مضمون  بستانکار به تضامن عرضی به این معناست که پس از عقد ضمان، :تضامن عرضی (ب

 .کند نفر مراجعهعنه و یا به هردو 

 در حقوق فرانسه ضمان( 4- 

پرداخت دین ( ضامن)عنوان شخص ثالث  بانک به ترین شکل تعهد ضمانت مربوط به حقوق مدنی است، در حقوق فرانسه ساده

 تر از بدهکار اول است، کند که بسیار مطمئن ستانکار بدهکار دومی اعطا میاین تضمین به ب شود، یکی از مشتریان را متعهد می

حتی بدون قرارداد مخصوص زیرا مسئولیت تضامنی در تعهدات تجاری در نظر  طور طبیعی یک ضمانت مشترک است، این به

 (443 ستوده .)شود گرفته می

 یف ضمانتتعر( 3- 

اما در اصطالح معادل مفهوم تعهد  گرفتن است، بر عهدهو  پذیرفتن ل کردن،ضمان در لغت به معنی قبو همانطورکه گفته شد

ضمان مشترک : گویند فقهای امامیه می .است از قرارداداست که این مفهوم مشتمل بر تعهدات قراردادی و نیز الزامات خارج 

 .ی اعم و اخص استدو معنلفظی بین 

که قانون مدنی  همان عقد ضمان یا ضمان عقدی است و معنای اخص آن 4معنای اعم آن عبارت است از تعهد به مال یا نفس

باشد و به همین دلیل به پیروی ازنظر مشهور  و قانون مدنی برگرفته از فقه می به آن اشاره نموده است 1 033ی  نیز در ماده

یت رؤ قابل وضوح به   م.ق 043ماده  در، این مسئله (403 امامی)داند  فقهای امامیه ضمان را مبتنی بر نقل ذمه به ذمه می

 .باشد می

 .ی ضمان عقدی آمده متفاوت است ماهیت ضمانت در قانون تجارت و اسناد تجاری با آنچه که در قانون مدنی درباره

طور متمرکز ضمانت را تعریف نکرده است و تنها در  به قانون تجارت ایران در هیچ یک از موارد مربوط به برات و سفته و چک

 را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد یا ظهرنویس ضامنی که ضمانت برات دهنده» :مقرر کرده 34  ی قسمت آخر ماده

توان گفت که ضمانت  ی ذکر شده برای تعریف ضمانت در اسناد تجاری می توجه به ماده با« .که از او ضمانت نموده است

 ( 44 درویشی هویدا)د تجاری در سررسید آنعبارت است از تعهد شخص ثالث به پرداخت وجه سن

که عبارت است از مسئولیت افراد متعدد در مقابل یک دین به این معنی که در برابر ( مسئولیت جمعی)مسئولیت تضامنی 

ها مدیون  ی آن چند نفر ضامن پرداخت آن باشند و مانند این است که همه مبلغ معینی که یک نفر به دیگری بدهکار باشد،

ها جهت  باشند زیرا طلبکار به هریک از آن ها متعهد به پرداخت آن می ی آن تند و تا مبلغ موردبحث تأدیه نگردد همههس

 (413 رسایی نیا)شوند  الذمه می که یک نفر آن وجه را بپردازد سایرین بری نماید و درصورتی مراجعه تواند یموصول آن مبلغ 

                                                 
 شود تعهد به نفس همان عقد کفالت است و تعهد به مال شامل عقود و حواله و ضمان می - 4
 را دیگر طرف ضامن را متعهد. بگیرد عهده به است دیگری ی ذمه بر که را مالی شخصی که این از است عبارت ضمان عقد» :م.ق 033ماده  - 1 

 «.گویند می اصلی مدیون یا عنه را مضمونٌ ثالث شخص و له مضمونٌ
 «.شود می مشغول له مضمونٌ به ضامن ی ذمه و بری عنه مضمونٌ ی ذمه شد واقع صحیح طور به ضمان که بعدازاین» :م.ق 043ماده  -   
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احکام ضمان را  باب دهم قانون تجارت که عنوان ضمانت را داراست، نشده است؛ ی در قانون تجارت تعریفطورکل بهضمان 

تعریفی مغایر آنچه در قانون مدنی آمده است  با مقررات قانون مدنی، ی آورده است و با وجود مغایرت آن احکام و آثار،طورکل به

 .ارائه نشده است

ی ضامن منتقل  ی مضمون عنه به ذمه منعقد گردید، دین از ذمهازآنکه عقد ضمان  پس( 033ماده)مطابق مقررات قانون مدنی

 عنوان نفر بهاین نوع ضمانت در حقیقت تعهدی است انفرادی به این معنی که یک  گردد، بری می شود و مضمون عنه، می

رت پس از تحقق که طبق مقررات قانون تجا درحالی  ؛ (443 ستوده، )گیرد ضامن مسئولیت پرداخت دین دیگری را به عهده می

درواقع با انجام ضمانت  .بری شده باشد گردد بدون آنکه مضمون عنه، ضامن متعهد به پرداخت وجه سند به ذینفع می ضمان،

به مضمون  تواند طبق مقررات مربوط، از طرفی وقتی ضامن مبلغ را پرداخت کرد می شود، مسئولی به مسئوالن سند افزوده می

بنا بر آنچه که گفته شد در مورد ضمانت در برات تعریفی قانونی در حقوق ایران وجود  .جوع کندعنه و امضاکنندگان سند ر

خواهند از امضاکنندگان برات یا غیر صاحبان  ضمانت عبارت است از تعهد شخصی یا اشخاصی که می :توان گفت ندارد اما می

در سررسید وجه برات را ( ضامن قبلی ظهرنویس گیر، برات برات دهنده،)که یک یا چند شخص از مسئولین  امضا به این

 ( 44 اسکینی . )پرداخت خواهد کرد

 :دارند مشارکت( طرف سه) شخص سه ضمانت، در

 یا( عنه مضمونٌ) شخصی چنین. شود می ضمانت دیگری شخص مقابل در او از و اوست عهده بر دینی یا تعهد که شخصی (اول

 .شود می نامیده ضمانت کننده درخواست

 .گویند می« ضامن» شخصی چنین به اصطالح در که گیرد می عهده بر را تعهد یا دین آن که شخصی( دوم

 .شود می نامیده (له مضمونٌ) اصطالحاً شخصی چنین که گیرد می انجام او نفع به ضامن تعهد که شخصی (سوم

 :است نموده بیان زیر شرح به را ضمانت های طرف مدنی قانون 033 ماده اخیر جمالت

 .(گویند می اصلی مدیون یا عنه مضمونٌ را ثالث شخص و له مضمونٌ را دیگر طرف ضامن، را متعهد )...

ین صورتی تعهد او پس از در چن گیر قبول خواهد شد، عالوه بر این ممکن است ضامن فقط تعهد کند که برات توسط برات

 (431 اسکینی .)شود گیر زایل می قبولی برات توسط برات

 جمعى دسته ضمانت فردی، ضمانت: دارد وجود ضمانت نوع دو حقوقى اشخاص و بازرگانان بین در

صورت ضمانت حکمی ندارد بنابراین با تمسک به قواعد  شکل ضمانت قانون تجارت ایران راجع به: یط شکلی ضمانتشرا( 1- 

توان این نتیجه را گرفت که در حقوق ایران نیز امضای  و عرف حاکم بر حقوق اسناد تجارتی می سو یکعمومی قراردادها از 

 .سازد شرایط صوری ضمانت را محقق می( سند   در متن یا ظهر)سند توأم با درج عبارتی دال بر ضمانت 

                                                 
 نویسی پشت: پشت؛ ظهرنویسی :ظهر_   
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تجاری نیز تشریفات خاصی  ضمانت در اسناد همچون ظهرنویسی، .شود طورمعمول در پشت سند تجاری انجام می ضمانت به

ضامن »یا « کنم ضمانت می... . از صادرکننده یا آقای» که این مانند یدنماندارد و ضمانت با قید هر عبارتی که داللت بر ضمانت 

 ( 44 درویشی هویدا . )شود های مشابه آن و با امضای ضامن محقق می و یا عبارت« ضمانت موردقبول است»یا « هستم

الرعایه دانسته است و این همان  م اسناد حقوق ایران مقررات کشوری را که سند در آنجا تنظیم شده است الزماز حیث تنظی

این قاعده از قواعد حقوق خصوصی است که هنوز هم در بیشتر  .ی حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند است قاعده

 ( 41 نصیری . )شود کشورها از قواعد آمره محسوب می

ازلحاظ شرایط اساسی که « .باشند تابع قانون محل تنظیم خود می اسناد از حیث طرز تنظیم،» :گوید م ایران می.ق 404 ماده

هاست  اسناد موصوف نیز از قانون کشوری که محل صدور آن دهد، مندرجات اسناد تجاری به معنی خاص را تشکیل می

شرایط  در مورد براتی که خارج از ایران صادرشده،» :دارد مقرر میت چنین .ق 411ی  نماید چنانکه صدر ماده متابعت می

موجب مقررات بند فوق  چنانچه تعهدات مندرج در برات یا سفته به ذالک، مع« .اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است

موجب  واحوالی که به اوضاع معتبر نباشد ولی منطبق با مقررات کشوری باشد که تعهدات مؤخر در آنجا صورت گرفته است،

هریک از دول معظم متعاهد اختیار دارد . گردد باعث عدم اعتبار و تعهدات مؤخر نخواهد بود عدم اعتبار تعهدات مقدم می

توسط یکی از اتباع خود را در خارج از کشور در قبال یکی دیگر از اتباع خود در قلمرو داخلی معتبر بداند  شده انجامتعهدات 

 (441 اخالقی )  .منطبق با شرایط شکلی مقرر در قانون ملی باشد شده انجامکه تعهدات  مشروط بر این

ظهرنویسی الزاماً  به نظر بعضی از اساتید حقوق، «ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد»ت آمده است که .ق 30 در ماده 

 مدنظر را سند پشت امضای نیز متحدالشکل ژنو نقانو 4 ماده در(.431 ستوده تهرانی)ی سند صورت گیرد باید در پشت ورقه

د است که ظهرنویسی را تصدیق و آثار ظهرنویسی از قبیل انتقال سند و مسئولیت سن پشت امضای با نوعی به و قرارگرفته

قی نویسی است اما باید گفت در اینجا عمل حقو رسد هرچند ظهرنویسی به معنای پشت می اما به نظر ؛یابد تضامنی تحقق می

گیرد مهم است چه درروی برات باشد چه در ظهر برات و عمل ظهرنویسی معموالً از سایر اعمال  که توسط دارنده انجام می

البته امضاء روی . هرچند این نظر با بحث رعایت قواعد شکلی اسناد تجاری متعارض است. حقوقی مشخص و قابل تمیز است

توانند از مزایای سند  کند و نمی کش را پیدا می رنویسی همانند متعهد سمت براتکه ظه هم این سند یک تالی فاسد دارد و آن

موضوعی . تضامنی امضاء کنندگان استفاده نمایند و دو نفر بالمناصفه وجه سند تجارتی را بدهکارند تجاری از قبیل مسئولیت

 34  ی ماده»  :گوید می 1 4 /4/4  - 33 که در رویه قضایی آمده است، شعبه ششم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 

ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و  رات را قبول کرد و ظهرنویسب که کسی و برات دهنده که است حاکی ت .ق

 (433 صقری)  «در موردی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت نخواهند داشت

 قوق فرانسهاسناد تجاری در ح ضمانت( 0- 

این شخص  که شخص ثالثی تضمین بدهد که برات را در سررسید خواهد پرداخت، عبارت است از این در فرانسه ضمانت

 .شود تعیین گردد این یک تضامن در پرداخت دین است که باید برای کسی که متعهد برات می شود؛ دهنده نامیده می ضمانت

آورد؛ بعالوه ضمانت  یاپای را به وجود میپایه و به نفع حامل شکایتی با ماهیت عل طور طبیعی ی برات به دهنده امضای ضمانت

را  قبول قابلبه وی یک تضمین معتبر و  ی برات بر اساس روابط از پیش موجود که نسبت به حامل متعهد شده است، دهنده
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ی که اعتبار یا طلب را تضمین کند هر فردکنند که اسناد اعتباری توسط  طور متداول تقاضا می بانکداران به .نوید داده است

 (443 علیرضا ستوده، . )کند مانند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود که شخصاً امضاء اداری را ضمانت می

 ظهرنویس یز ضامن وتما( 1- 

 او به یا و صادرشده او وجه در سفته که است شخصی ظهرنویس باشند می هم از جدا و مستقل شخص دو ضامن و ظهرنویس

 ظهرنویس تجارت، قانون در مذکور شرایط تحقق صورت در است نموده منتقل دیگری به را آن ظهرنویسی با او و یافته انتقال

 شخص ضامن اما دارد؛ تضامنی مسؤولیت سفته دارنده مقابل در ظهرنویس آن سایر و سفته صادرکننده با همراه موردبحث

 و صادرکننده با تضامنی مسؤولیت ضامن است کرده ضمانت را سفته وجه پرداخت که( دارنده و صادرکننده از غیر) است ثالثی

 هم نفر یک اینکه فرض بنابراین. دارد تضامنی مسؤولیت کرده ضمانت او از که باکسی فقط بلکه ندارد را ظهرنویس آن

 (410 بازگیر) .نیست ممکن قانوناً ضامن هم و باشد ظهرنویس

و  کرد او صادر حواله به برات که است کسی ظهرنویس اوالً وجود دارد چه تفاوت و ظهرنویس ضامن بین تجارت قانون ازنظر

 ضامن خصوص در وضع این که( تجارت قانون 30  و 31  مواد) نماید غیر واگذار می به را برات آن ظهر نیز با امضای وی

 ضامن امضای با آنکه حال و است برات انتقال از ظهرنویس حاکی شعار اال فوق قانون 31  ماده حکایت ثانیاً به ندارد، مصداق

 است نموده ضمانت او از که باکسی تنها ضامن قانون همان از 31  ماده اخیر قسمت اجرای در ثالثاً پذیرد، نمی صورت انتقالی

 تضامنی مسئولیت دارای دیگر ظهرنویس آن کلیه و متعهد با هر ظهرنویس ولی دارد، تضامنی مسئولیت برات دارنده قبال در

 اعتراض است، را نیز تجویز کرده طلب فته االشعار در خصوص فوق مقررات اعمال یادشده قانون 34  و 30  مواد رابعاً است،

 (410 بازگیر)گردد  می... نقض... تشخیص وارد قرار تجدیدنظر خواسته به...

تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از : مسؤولیت در اصطالح

 (403 جعفری لنگرودی) .تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد

 یگاه ضمانت در چکجا( 4

علیه چک و در موارد خاصی تنها صادرکننده و  دارنده و محال سه شخص صادرکننده، هرچند اشخاص اصلی دخیل در چک،

اند از ضامن و  علیه هستند، اما ممکن است غیر از اشخاص مذکور دو شخص دیگر نیز حضور پیدا کنند که عبارت محال

 .دیگر چک نیز ممکن است مانند سفته و برات مورد ظهر نویسی و ضمانت قرار گیرد عبارت به ظهرنویس؛

چک ممکن است با ظهر نویسی چک را به دیگری انتقال دهد و دارنده و دارندگان جدید ممکن است چک را به دیگران  دارنده

ضامن یا ضامنانی از صادرکننده ضمانت کنند یا پس از صدور و به  همچنین امکان دارد به هنگام صدور چک، منتقل سازند،

 ( 44 درویشی هویدا .)انت نمایدضامن از هریک از ظهر نویسان ضم جریان افتادن چک،

ی ضامن و مضمون عنه موردتردید واقع  البته در مورد چک باید به این نکته توجه کرد که جریان مسئولیت تضامنی در رابطه

سکوتی  .)گردد دانان از طرف دیگر برمی طرف و تفسیر حقوق ت ازیک.ق 3 4منشأ تردید به نگارش ماده  شده است،

 (444 نسیمی
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های  مجموعه قانون مطالعه، درواقع. است  شده  ایجاد ت.ق 4 3متن منتشر شده ماده   در  کـه  ین تردید اخـتالفی اسـتسبب ا

: چنین است  ماده  ها عبارت بعضی مجموعه در. شده است  چاپ  مختلف  دهد که قسمت و در دسترس نـشان مـی یافتهانتشار

بروات شامل   و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به  ها و اعتراض نده و ظهرنویساز ضـمانت صادرکن  قـانون  ایـن  مقررات»

قانون از ضمانت   این  مقررات»: اند ها عـبارت ماده را چنین نوشته مـجموعه  بعضی (.404 اشرفی)بـود  چک نیز خواهد

. «جع به بروات شامل چک نیز خواهد بودو ضمان و مـفقود شـدن را  دعوی  ها و اعتراض و اقامه و ظهرنویس  صادرکننده

دارند   تفاوت« ضمان  اقامه دعوی» عـبارت در« و» حـرف  و نبود  باال با یکدیگر در وجود  متونشود،  می  مالحظه  طور که همان

 حرف با« اقامه دعـوی»  ندارد و در دیگری عـبارت وجود« و» حرف« ضمان» کلمه و« دعوی  اقامه» عبارت  در یکی بین  یعنی

 .شده است جدا« ضمان» لفظ از« و»

« دعـوی ضـمان  اقامه» از  بعضی  خویش  در کتب  نیز  موجود بـاعث شـده اسـت که مؤلفین  های مجموعه  های تفاوت در عبارت

 )«قامه دعوی و ضمانا» ازو بعضی .(قرآنی و ستوده تهرانی حاتمی، کاتبی، دمیرچیلی، عرفانی، اعظمی زنگنه، ) کنند صحبت

 (. مقام فراهانی و دکتر اسکینی قائم

چـک   ضـامن  تضامنی یا غیر تضامنی مسئولیت  ماهیت  ایران تأثیری در قانون تجارت 4 3ماده  در« و» نبودآیا وجود یا اما 

دیـده نـشده و  تعهد ضامن در چک  که  معنی این است به« و» حرفوجود  عدم. فخاری معتقد است دکتردارد یا خیر؟ 

که چـه نزد  درحالی. ضامن  متن ماده به معنی ضـمانت صـادرکننده و ظـهرنویس اسـت و نـه در« اقامه دعوی ضمان» عـبارت

 .تأکید شده است  در چک  تضامنی ضامن  تعهد  اکثر مؤلفین و چه در رویه قضائی بر

هستند که معتقدند ضامن در چک برخالف ضامن در برات و   لفیمؤ  تنها  تا آنجا که نـگارنده مـطلع است آقای دکتر فخاری

بیان   وجه در مورد دخالت ضامن و مسئولیت او مطلبی هیچ مقنن به 4 3ماده   در»: گویند تضامنی ندارد و می تعهدسفته، 

مسئولیت   است که اگر دارنده سند بخواهد دعوائی درباره این« اقامه دعوی ضمان» ازگذار  مراد قانون  مسلماًنـداشته اسـت و 

  ازجملهراجع به برات را اعمال کـند،   تضامنی صادرکننده و ظهر نویسان چک اقامه کند باید مقررات مربوط بـه اقـامه دعوای

مسئولیت ضامن چک را با باید (411  فخاری) .«خود را به ثبت برساند  دادخواست  13و   03که در موعد مقرر در مواد  این

نه بر اساس مقررات باب چهارم قانون تجارت راجع به اسناد تجاری و نه مطابق قواعد  توجه به مقررات قانون مدنی تعیین کرد،

مسئولیت تضامنی شناخت و اگر محقق شود که  توان برای ضامن چک، نمی باب دهم آن قانون در خصوص ضمانت،

که  ای نیست جز آن چاره امن صادرکننده و یا ظهرنویس آن سند مداخله کرده باشد،ی چک تحت عنوان ض امضاکننده

ی قضایی ما با توجه به مواد  اما هم سایر نویسندگان حقوقی و هم رویه مسئولیت او را در مقررات قانون مدنی تعیین کرد؛

 ( 44 یدادرویشی هو .)دانند مسئولیت ضامن چک را نیز مسئولیت تضامنی می قانون تجارت،

در چارچوب  بلکه. نشناخته است  طور مستقل ضامن را به مسئولیتگذار  بینیم قانون چنانکه می ت.ق 34 آخر ماده  در جزء

 .شده است  ضامن مسئولیتمضمون عنه قائل به  مسئولیت

ویش را به برخی از مراجعه خ حقدانیم که اگر دارنده سند به وظایف قانونی خود ظرف مواعد مضیق مقرّر عمل نکند،  می

که ضامن فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده  گذار از این منظور قانون مسلماً. دهد مسئوالن از دست می

 .ضامن او نیز حقّ رجوع ندارد بهمراجعه کند،   این است که اگر دارنده به علّتی که مطرح شد نتواند به مضمون عنه
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بالفاصله   این کلمه بلکهطور مستقل به کار نرفته،  به« ضمان» کهکه به تصویب رسیده  نحوی ن تجارت بهقانو 3 4در متن ماده 

 .شده است استعمال« اقامه دعوی» ازپس 

 یت حقوقی ضمانت در چکماه(  -4

 :اند از عبارتگذار اشخاصی را که در قبال دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند معرفی کرده است که  ، قانون3 4در ماده 

گونه که  در این ماده مقرر گردیده که صادرکننده و ظهر نویسان چک به همان دیگر، عبارت به صادرکننده و ظهر نویسان؛

چنانکه روشن است  شناسند، صادرکننده و ظهر نویسان برات در قبال دارنده آن سند مسئولیت تضامنی دارند مسئول می

اقامه دعوی » گذار از ضامن و مسئولیت او مطلبی بیان نداشته است و مسلماً مراد قانونوجه مقنن در مورد دخالت  هیچ به

 این است که اگر دارنده سند بخواهد دعوایی در مورد مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهر نویسان چک اقامه کند، «ضمان

 31 و  30 که ظرف مواعد مقرر در مواد  نازجمله ای .ی دعوی راجع به برات را اعمال کند باید مقررات مربوط به اقامه

آن است که اصوالً در این بند  ت،.ق 3 4ی ضامن در ماده  بینی مداخله دلیل عدم پیش .دادخواست خود را به ثبت برساند

 (.411 فخاری)ی ضامن خالی از وجه است مداخله

در . ا رجوع به قانون تجارت این مهم حل شودبلکه اجازه داده ب قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده است،

علیه یا ظهرنویس را کرده باکسی  یا محال دهنده  ضامن که ضمانت برات» :دارد ت مقرر می.ق 34 ی  این خصوص بند آخر ماده

انت بنابراین مسئولیت ضامن چک، بسته به این است که از چه کسی ضم« .مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است

 (431 ستوده تهرانی . )نموده است

که پشت چک پر شده باشد بر روی  درصورتی گیرد، ظهر نویسی معموالً در پشت چک صورت می: ی ظهر نویسی چک طریقه

 .شود نماید امضا می ی کسی که آن را الصاق می وسیله شود و به ورقه که به چک ملحق می

 تعهد صادرکننده چکیت حقوقی ضمانت صادرکننده چک و ماه(  -4

نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای  ی آن تسلیم می صادرکننده شخصی است که چک را ایجاد کرده و به دارنده

 باشد؛ ی آن می انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سررسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده

 (444 زینالی . )به جریان گذاشت و مسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت توان سند را زیرا نمی

با ( موکل و اصیل)هم صادرکننده و هم صاحب حساب  (نماینده و وکیل)چ از جانب صادرکننده .ص.ق 4 موجب ماده  به

ا کرده ولی عرضی یا طولی ی فوق به بیان مسئولیت تضامنی اکتف گذار در ماده قانون .همدیگر مسئولیت تضامنی خواهند داشت

صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً ... . » :ی مزبور که مقرر داشته است ظاهر ماده .بودن آن را مشخص نکرده است

با مسئولیت « ... .شود  مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هردو صادر می

ی مزبور و همچنین با توجه به مواد دیگر قانون صدور چک  بیشتری دارد ولی با تأمل و دقت در مادهتضامنی عرضی سازگاری 

شود که مسئولیت این دو شخص در عرض هم نبوده بلکه مسئولیت نماینده و صادرکننده در طول مسئولیت صاحب  معلوم می

مراجعه و وجه  ی صاحب حساب است، که درواقع نماینده علیه ی چک در سررسید ابتدا باید به بانک محال حساب بوده و دارنده

 .شود ی آنها بری می سند را مطالبه نماید که با پرداخت بانک مسئولیت هردو شخص منتفی و ذمه
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صادرکننده چک در  تجارت،. ق 34 ، 3 4؛4 4طبق مواد ... . » 404 /1/3 -1 با توجه به رأی اصراری هیات عمومی شماره 

 .ی چک ندارد ی چک نیز تأثیری در حق دارنده ی ظهرنویس با صادرکننده رنده مسئول است و کیفیت رابطهقبال انتقال گی

باشد و چگونگی  ی وجه آن را از صادرکننده دارا می دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه... »

دمرچیلی، حاتمی،  )« ... .باشد ی انتقال گیرنده با صادرکننده نمی طهی دارنده اولی با صادرکننده چک مؤثر در راب رابطه

 (.444 قرائی

که صادرکنندگان چک دو نفر یا بیشتر باشند و چک توسط تمامی آنها صادر شود مسئولیت حقوقی آنها در برابر  درصورتی

 .ستدارنده تضامنی است ولی مابین خود نسبی بوده و در صورت عدم وجود نسبت تساوی ا

عنوان صادرکننده، ضامن و یا ظهرنویس با امضای خود در سند تجاری نقش دارند در  سان هر یک از اشخاصی که به بدین

این امتیاز قانونی که اعتبار . صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سررسید، در مقابل دارنده سند مسئولیت پرداخت دارند

کان طرح دعوا علیه کلیه امضاکنندگان و هم اختیار گزینش از میان امضاکنندگان اسناد تجاری را افزایش داده است هم ام

تواند به ترتیب دلخواه خود تا وصول کامل وجه سند تجاری علیه  نماید و وی می سند تجاری را به دارنده سند تجاری اعطا می

 .امضاکنندگان سند تجاری اقدام قانونی به عمل آورد

 یف دارنده چکتکال( 4-4

تواند برای وصول  ی چک از سه طریق می دارنده. توان اقدامات قانونی انجام داد طور که گفته شد جهت وصول چک می همان

 :مبلغ چک اقدام کند

 شده باشد، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین» :ا.م.ق  ی  مطابق ماده: ی دعوای کیفری حق اقامه (الف

 «.شود صدور چک بالمحل جرم محسوب می» :4 چ.ص.ق 1ی  و مطابق ماده« .دشو جرم محسوب می

توان از طریق دیگر نیز جهت وصول وجه چک اقدام  ی چک بالمحل می جرم علیه صادرکننده ی دیگر آنکه همزمان با اعالم نکته

ی چک  جرم علیه صادرکننده ماعال» :دارد ی اجرای مفاد اسناد رسمی در این خصوص مقرر می نامه آیین 31 ی  ماده .نمود

ی ثبت نخواهد بود مگر  خواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره مانع در دار، بالمحل به مقامات صالحیت

 «.باره از طرف مقامات قضایی صادر شود که دستوری دراین این

ی چک ظرف مدت  ارائه :شرایط ذیل الزم استی چک بالمحل  چ برای تعقیب جزایی صادرکننده.ص.ق 4 و    مطابق مواد 

 ماه از تاریخ برگشت، 0عدم پرداخت، طرح شکایت کیفری ظرف حداکثر   ی نامه اخذ گواهی ماه از تاریخ سررسید آن به بانک، 0

عدم صدور چک بابت تضمین انجام  برگشت چک توسط شاکی برای اولین بار، ،(دار نباشد وعده) صدور چک به تاریخ روز،

عدم انتقال چک یا حقوق آن پس از طرح شکایت ... . سفید امضا و وصول وجه آن منوط به تحقق شرط، معامله یا تعهد،

 (.   ی  شماره ی کانون، ماهنامه ،رضایی)کیفری

                                                 
 قانون صدور چک= چ .ص.ق- 4 
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 جاری وی مسدود گردد، و حساب اگر محل پس از صدور چک به علت حکم ورشکستگی مواجه با سلب اختیار از اموال شده

سبب سقوط جنبه کیفری چک پرداخت نشدنی یا غیرقابل تأدیه  علیه با فرض وجود محل، داخت آن توسط بانک محالعدم پر

 (431 صقری . )زیرا در این حالت عنصر معنوی جرم مذکور کامالً مفقود است خواهد بود؛

  ی  ماده طور که در همان .ستهای حقوقی ا یکی دیگر از طرق وصول چک مراجعه به دادگاه :ی دعوای حقوقی حق اقامه (ب

مقام یا  نفع یا وکیل یا قائم تواند به دعوا رسیدگی کند که شخص یا اشخاص ذی م آمده است دادگاه در صورتی می.د.آ.ق

 .ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند نماینده

ی چک را در  حقوق دارنده 33تا  31ی  از ماده« به جهت عدم تأدیهدر رجوع »تحت عنوان  در بخش ششم، 3 کنوانسیون ژنو

 1 .ی مسئولین چک تصریح کرده است ی دعوا و استفاده از مسئولیت تضامنی همه اقامه

مقام پول رایج کشور شده است و نظر به  ی پرداخت است که قائم ترین وسیله که چک یکی از اوراق تجاری و رایج با توجه به این

کننده روابط و اعمال حقوقی و دادوستد در بین مردم و  ی پرداخت و تنظیم ترین وسیله عنوان ساده و نقش چک بهاهمیت 

گذار مزایای بیشتری در خصوص این سند تجاری نسبت  قانون های اقتصادی جامعه، ضرورت حفظ نظم و تأمین امنیت فعالیت

 0 چ اشاره کرد.ص.ق 0 توان به ماده  میبه دیگر اسناد تجاری بیان نموده است که از آن جمله 

نامه اجرای مفاد اسناد  آیین  ی  و بند الف ماده 1 چ.ص.ق  بر طبق ماده  :ی وجه چک از طریق اجرای ثبت حق مطالبه (ج

 :دارد االجرا مقرر می در تعریف سند الزم 431 /0/  االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب  رسمی الزم

مانند سند رسمی طلب  ند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد؛س»

های موضوع  ی مذکور باید یادآوری گردد که فقط چک نامه آیین 34 ی  ماده با توجه به مواد ذکرشده و همچنین« .و چک

شوند و صدور اجراییه از طریق مراجع  ند و برات و سفته مشمول این مورد نمیاالجرا هست چ در حکم اسناد الزم.ص.ق  ی  ماده

 بنابراین در صورت شامل شدن مرور زمان در موارد جزایی یا حقوقی،؛ گردد ی دعوا مشمول مرور زمان نمی ثبتی برخالف اقامه

یک از طرح  د نماید و این مزیت در هیچاقدام به استیفای حق خو مختار است از طریق صدور اجراییه، ی چک بالمحل، دارنده
                                                 

14
 - Convention de Genève  -  

بدون  دارنده حق دارد، .همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند موجب چک متعهدند، اشخاصی که به» :دارد کنوانسیون مقرر می 33ی  ماده - 1 

 .ی دعوا کند مجتمعاً یا منفرداً اقامه علیه اشخاص فوق، الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک از حیث تاریخ،

 .ص صاحب امضا در چک در صورت پرداخت مبلغ آن داراستهمین حق را هر شخ

 «.ها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد که تاریخ تعهد آن ولو این ی دعوا علیه یکی از مسئولین چک مانع اقدام علیه دیگران نیست، اقامه
فوری و خارج از  ی دادرسی، دادسرا و دادگاه تا خاتمه ی شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در رسیدگی به کلیه» :چ.ص.ق 0 ماده - 0 

 «.آید نوبت به عمل می
در خارج از کشور  ها آنشوند همچنین شعب  هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می های صادر عهده بانک چک» :چ.ص.ق   ماد - 1 

عه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت در صورت مراج چک است و دارنده االجرا الزمدر حکم اسناد 

آن را  مانده باقییا  چک های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه نامه تواند طبق قوانین و آئین و عدم پرداخت گردد می چک دیگری که منتهی به برگشت

 .وصول نماید صادرکنندهاز 

محل تسلیم  اسناد ثبترا به اجرای  5 ماده نامه مندرج در و یا گواهی 4 ماده نامه مذکور در و گواهی چک باید عین چک دارنده اجرائیه صدور برای

 .نماید

 .در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد صادرکنندهبا نمونه امضای  چک کند که مطابقت امضای اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می

یا ( در وجه حامل های چک مورددر ) چک شده یا حامل نویسی پشتدر وجه او صادر گردیده یا به نام او  چک اعم از کسی است که چک دارنده

 .قانونی آنان مقام قائم
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صدور  همچنین، .گردد اقدام جزایی موقوف می ی چک، چراکه در صورت فوت دارنده دعاوی حقوقی و کیفری وجود ندارد؛

پذیر است و ظهرنویس و یا ضامن شامل این  ی چک بالمحل امکان اجراییه مانند تعقیب جزایی منحصراً علیه صادرکننده

گردد و  ی قانونی او اجراییه موقوف نمی ی چک بالمحل و یا وکیل و نماینده ند و در صورت فوت صادرکنندهشو موضوع نمی

 4 ی  الزم به ذکر است مطابق ماده .شود مانده از متوفی و به طرفیت وراث وی صادر می عملیات اجرایی علیه اموال باقی

که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب  درصورتی االجرا، الزممفاد اسناد رسمی  نامه اجرای آیین 41 ی  چ و ماده.ص.ق

باشند و اجراییه و حکم  متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می ی چک و صاحب حساب، صادرکننده حساب صادرشده باشد،

تجریدی اسناد  رسد با توجه به اصل استقالل امضا و وصف به نظر می .شود ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هردو صادر می

صراحت بیان  قانون فرانسه به .علیه ظهرنویس نیز اجرائیه صادر شود ی مذکور، تجاری مانعی وجود ندارد که با اصالح ماده

اموال ظهر نویسان  تواند توسط اجرای دادگاه و یا ثبت، می 444 دارنده بدون نیاز به دستور دادگاه از تاریخ اول ژانویه  :دارد می

 (.   ی  شماره ی کانون، ماهنامه رضایی،)ه را توقیف نمایدو صادرکنند

 (مضمون عنه)یت حقوقی ضمانت ظهر نویسان در چک و تعهد ظهر نویسان ماه( 4-3

در همین راستا یکی از علمای  یسی چک به عمل نیامده است؛ظهر نوتعریفی از  نه در قانون تجارت و نه در قانون صدور چک

ی  ی چک کلیه موجب آن دارنده یسی چک عبارت است از عملی که بهظهر نو» :دارد یسی اظهار میظهر نوحقوق در تعریف 

ی چکی است که چک  ظهرنویس دارنده(414  مقام فراهانی قائم )« .کند حقوق خود را نسبت به چک بر دیگری واگذار می

بلکه ظهرنویس  .انتقال طلب ساده نیست یسی فقط یکظهر نو. دهد یسی به دیگری انتقال میظهر نوی  وسیله خود را به

شود بلکه ظهرنویس در  ی بین ظهرنویس و دارنده چک قطع نمی با انتقال چک رابطه .کند پرداخت وجه چک را تضمین می

 3 .ت.ق 34 ی بعدی ضامن پرداخت است بر طبق ماده  ی جدید چک و دارنده مقابل دارنده

در این نوع ظهر نویسی ضامن با امضای چک  .است کرده اشارهعنوان ضمانت  یسی بهوظهر نطور مختصر به  گذار ایران به قانون 

 .کند در مقابل دارنده همراه با مضمون عنه خود مسئولیت تضامنی پیدا می

ی چک مسئولیت تضامنی دارند معرفی کرده است که  گذار اشخاصی را که در قبال دارنده ، قانون4 ت.ق 3 4ی  در ماده

دیگر در این ماده مقرر گردیده که صادرکننده و ظهر نویسان چک به  عبارت به صادرکننده و ظهر نویسان؛ :ازاند  عبارت

چنانکه روشن  .شناسند مسئول می آن سند مسئولیت تضامنی دارند، گونه صادرکننده و ظهر نویسان برات در قبال دارنده همان

ی دعوی  گذار از اقامه ت او مطلبی بیان نداشته است و مسلماً مراد قانونوجه مقنن در مورد دخالت ضامن و مسئولی هیچ است به

 ی سند بخواهد دعوایی در مورد مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهر نویسان چک اقامه کند، ضمان این است که اگر دارنده

ت .ق 31  و 30 واعد مقرر در مواد که ظرف م ازجمله این .ی دعوای راجع به برات را اعمال کند باید مقررات مربوط به اقامه

 (430 زراعت.)دادخواست خود را به ثبت برساند

به لحاظ آن است که اصوالً در این  نشده است، بینی یشپدر چک  ی دخالت ضامن ت مسئله.ق 3 4ی  بینیم در ماده اگر می

های نقدی  نوناً باید برای پرداختدانیم چک ابزاری است که قا طور که می همان .ی ضامن خالی از وجه است بند مداخله

                                                 
 «.ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند قبول کرده و ظهرنویس برات دهنده کسی که برات را » :ت.ق 34 ماده  - 3 
ضمانت  محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از اینکه از چک ولو صدور» :ت.ق 3 4ه ماد - 4 

 « .خواهد بود ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز اقامه دعوی و ها و اعتراض و صادرکننده و ظهرنویس
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علیه دارد خود مسترد دارد و  قرار گیرد و زمانی باید صادر شود که یا صادرکننده بخواهد وجوهی را که نزد محال مورداستفاده

شود  یروشنی مستفاد م قانون تجارت به 1 4ی  هم از ماده .که قصد داشته باشد پرداختی نقداً به نفع دیگری انجام دهد یا این

دار نبودن را ازجمله شرایط اساسی چک  وعده   4ی  که ماده دار باشد و هم این که چک دستور پرداخت است و نباید وعده

ی آن صادرشده ارائه و وجه آن  محض دریافت به بانکی که به عهده تواند به وقتی چک را دارنده آن می بنابراین، برشمرده است؛

 (411 فخاری . )تواند دارای توجیه باشد الت ضامن نمیدخ را مورد مطالبه قرار دهد،

اما  است؛ شده دادهفرض بر این شده که تضمین به نفع صادرکننده  در صورت مشخص نبودن مضمون عنه در کنوانسیون ژنو،

 شوند، ه میالذم سایر مسئوالن چک نیز بری الذمه شدن صادرکننده، لیکن چون با بری قانون ایران در این زمینه ساکت است؛

 .صادرکننده را مضمون عنه تلقی کند گذار ایران نیز همانند کنوانسیون ژنو در صورت نبودن مضمون عنه، قانون لذا بهتر است،

  بیان 1 ت.ق 1 4ی  و ماده 1 4ی  صراحت در ماده این موضوع به البته مهلت قانونی وصول چک از ظهر نویسان محدود است؛

 .گردیده است

کند و عمل او حاکی از انتقال حقوق مربوط به این اسناد نباشد  که ظهر سفته یا برات یا چک را امضا میشخص ثالثی 

 314و ماده  34 ی  شود و طبق قسمت آخر ماده بلکه ضامن محسوب می ظهرنویس به مفهوم مقرر در قانون تجارت نیست،

 .ی که از او ضمانت نموده مسئولیت تضامنی داردباکسفقط  ت؛.ق

ضمانت پرداخت وجه آن  امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفا، :کند ی قضاییه ابراز می داره حقوقی قوها

 ت موجب مسئولیت تضامنی امضاکننده ظهر چک خواهد بود،.ق 3  و  34 توسط امضاکننده محسوب و طبق ذیل ماده 

و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل و    ت کرده استلیکن ضامن تنها باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان

 .  یا در وجه شخص معین وجود ندارد

 باشد ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز می مورد ضمانت صادرکننده و ظهر نویسان و اعتراض و اقامه دعوی،

 .یدشدههیئت عمومی دیوان عالی کشور صریحاً ق 31/ /3 و در رأی اصراری مورخ 

 صورت رعایت مواعد از سوی دارنده در( الف

                                                 
مطالبه  وجه آن را که صادرشده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدورچک درهمان مکانی  اگر» :ت.ق 1 4ماده - 1 

  .چک مطالبه شود از تاریخ صدور وپنج روز ایران صادرشده باشد باید در ظرف چهل نقطه دیگر به طرف نقطه اگر ازیک کندو

علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه  دیگری دعوی او ت وجه آن را مطالبه نکنداین ماده پرداخ مذکوره در ظرف مواعد دارنده چک در اگر

  .دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست بین برود علیه است از چک به سببی که مربوط به محال

خارجه صادرشده و باید در ایران پرداخته شود نیز  های که از کمورد چ ایران صادرشده است در هایی که در مقررات راجعه به چک » :ت.ق 1 4ماده 

 « .تاریخ صدوراست مطالبه کند چهار ماه از وجه چک را ظرف آن دارنده چکمی تواند شد لیکن مهلتی که در رعایت خواهد
 مضمون عنه-   
   ص ،1 0ش  ی روزنامه رسمی، ضمیمه اداره حقوقی،  3/1/ /4 11ی شماره  نظریه) -   
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روز از تاریخ  1 ی دعوا کند باید ظرف  که شخص بتواند علیه مسئولین چک اقامه برای این ،4 ت.ق 3 4 و 1 4طبق مواد 

ی  هایی که مکان صدور و تأدیه یکی است و در خصوص چک ها آنی  هایی که مکان صدور و تأدیه سررسید در خصوص چک

 .ی وجه کند روز و در خارج از ایران ظرف چهار ماه مطالبه 31متفاوت است اگر در ایران باشد ظرف  ها آن

اعتراض عدم تأدیه را انجام  ،3 ت.ق 31 ی  برای اینکه دارنده امکان مراجعه به ظهر نویسان را داشته باشد باید مطابق ماده

ماه از  0نده چک بتواند از حق شکایت کیفری استفاده کند باید ظرف که دار دهد و از طرفی طبق قانون صدور چک برای این

 .ی عدم پرداخت دریافت نماید نامه از بانک گواهی تاریخ صدور چک،

 چ،.ص.ق    ی عدم پرداخت مطابق ماده نامه ی چک عالوه بر گواهی شود که آیا دارنده اکنون در این مورد پرسشی ایجاد می

 روز انجام دهد یا الزم نیست؟ 1  تأدیه را ظرف مدتحتماً باید اعتراض عدم 

که دیوان عالی کشور وارد عمل شد و در رأی وحدت رویه  نظر وجود داشت تا این ها اختالف در این خصوص بین دادگاه

 1 4تا  1 4 قانون تجارت به شرح مواد 4 و  در مواد  411 قانون صدور چک » :چنین ابراز داشت 1/1/04 -140ی  شماره

موعد  ازلحاظی چک  کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده ت شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله،.ق

ی قانونی بانک دایر  یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه علیه به پرداخت وجه چک، مراجعه به بانک و اقدام بانک محال

ت هم بر اساس این شرایط تحقق .ق 3 4موضوع ظهرنویس چک موضوع ماده  .باشد بر اخطار مراتب به صادرکننده چک می

بنابراین گواهی ؛ کنند ت قیدشده ارتباطی با چک پیدا نمی.ق 31  ی یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده می

باشد و رأی  ی واخواست می منزله روزبه بانک مراجعه شده و به 1 ی وجه چک که در مدت  علیه دایر بر عدم تأدیه بانک محال

ی ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق یا  شعبه

 .موازین قانونی است

برای  .تغییر یافت 3 و 4به مواد   41 /3/  با توجه به قانون اصالحی  ها آنقانون صدور چک که شماره با ( 4 و  )مواد 

ها را  باشد مهلت چک کجا می ی وجه که محل تأدیه در این مورد مقنن با توجه به این های قانونی برای دفاع، رعایت مهلت

ی آن در ایران باشد و به علت عدم پرداخت اعتراض شده  ت چکی که محل تأدیه.ق 30 ی  بر طبق ماده.مشخص کرده است

سال از تاریخ اعتراض  برای او مقرر داشته است باید ظرف مدت یک 1 ت.ق 34  ی باید برای استفاده از حقی که ماده باشد،

ی دعوی  سال از تاریخ اعتراض اقامه  ی چک خارج از ایران باشد باید ظرف  که محل تأدیه درصورتی .ی دعوی نماید اقامه

 .نماید

 در صورت عدم رعایت مواعد از سوی دارنده( ب

                                                 
 وجه آن را چک درهمان مکانی که صادرشده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور اگر» :ت.ق 1 4ماده  - 4 

 «.چک مطالبه شود از تاریخ صدور وپنج روز ایران صادرشده باشد باید در ظرف چهل نقطه دیگر به طرف نقطه اگر ازیک مطالبه کندو

تاریخ صدور  انقضای پنج سال از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادرشده پس از چک که از دعاوی راجعه به برات گفته طلب و» :ت.ق 3 4ماده 

این صورت  شده باشد که در بدین واقع ظرف این مدت رسماً اقرار حاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در یا آخرین تعقیب قضائی درم نامه و اعتراض

 « .محسوب است تاریخ اقرار زمان ازمبدأ مرور 
شود معلوم  ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می وسیله نوشته امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به » :ت.ق 31 ماده  - 3 

 « .گردد
 .باشد ی چک می منظور مسئولیت تضامنی صاحبان امضا در مقابل دارنده - 1 
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 خارج در که ای چکه ماه در خصوص  3)روز از تاریخ صدور چک و  1 دارنده چک باید ظرف  تجارت،قانون  1 4طبق ماده 

ی چکی  صورت برای دارنده این غیر در  گردد، اقدام  پرداخت عدم گواهی اخذ به نسبت( شوند پرداخت ایران در باید و صادر

حق رجوع به ظهرنویس  رعایت ننموده باشد( نیدر مهلت قانو)ی دعوا  که وظایف قانونی خود را در خصوص واخواست اقامه

 ،  ها چک این  خصوص در خواسته تأمین قرار صدور برای محاکم، معمول رویه طبق همچنین و اهد رفت وچک از بین خ

 (444 زینالی . )گیرد می تعلق احتمالی خسارت

ی این ضوابط واخواستی است که در ماده  ازجملهباشد که  با توجه به قانون تجارت شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی می

ای ازجمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین  ت هیچ نوشته.ق 41 ی  و مطابق ماده است؛ شده اشارهت به آن .ق 34 

سلب حق  موجب شود که عدم رعایت مواعد از سوی دارنده، پیرو موارد ذکرشده این نتیجه حاصل می .واخواست نخواهد بود

 0 » :عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور یئته ح 0. 3 4 . به حکایت پرونده کالسه .شود ها می علیه ظهرنویس شکایت

از طرف دارنده چک علیه صادرکننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران  دعوایی

دادگاه شهرستان سابق پس از  . رداخت وجه چک استناد گردیده استشده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پ اقامه

استدالل   ها به این رسیدگی صادرکننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس

مه شود گواهی عدم نا تواند جایگزین اعتراض ای نمی قانون تجارت هیچ نوشته 41 که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده 

مؤثر ندانسته و دعوی  یسقانون تجارت برای مسئولیت ظهرنو 3 4و  41 و  31 و  33 پرداخت وجه چک را طبق مواد 

 .استییدشده به بطالن اعالم نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأ را محکوم یسخواهان علیه ظهرنو

 :گیری نتیجه

گوید تمام قوانین و مقررات برات در چک هم جاری  ت که می.ق 3 4ی  باید گفت با توجه به مادهدر خصوص ضمانت در چک 

با توجه به نظر مرحوم فخاری که معتقد بودند بحث ضمانت در برات و سفته در چک جاری نیست چراکه چک  اما است،

 بانک مراجعه و وجه چک را دریافت کرد،توان به  محض صدور چک می ی پرداخت فوری است و نه اعتباری چراکه به وسیله

ای  معرفی کردن ضامن کار عبث و بیهوده پس .شود شود و یا نمی یافت میدر( وجه نقد)وجود محل که طلب  درصورت

نظر است ولی نتیجه این شد که مسئولیت بین ضامنین از نوع نسبی  هرگاه با تعدد ضامن مواجه شویم هرچند اختالف.باشد می

 .منیاست نه تضا

دانند ولی با تحلیلی حقوقی  در مورد چک گفته شد هرچند در رویه قضایی ضامن در چک را همانند برات و سفته، تضامنی می

به عمل آمد مشخص شد که نوع مسئولیت چک از نوع تضامنی نیست بلکه بر اساس قانون مدنی باید مسئولیت وی تعیین 

 .شود
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  مجله حقوقی441 الملل، دیدگاه پیام ژنو  تجاری در قلمرو تجارت بیناخالقی، بهروز، اسناد ، 

 ،04  ؛ ص 44  انتشارات مجد اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی 

 ،431  سمت، انتشارات تهران، حامل، وجه در اسناد چک، سفته، برات، (...چک، سفته، برات،)ربیعا، حقوق تجارت  اسکینی، 

  3  ص ، دهم؛ چاپ

  ،مجله علمی تخصصی کانون وکالی دادگستری منطقه فارس، بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری، فاطمه،اسدی 

 03-01ص  ،430 زمستان  ،0شماره  دوره سوم،

  ،44 ص ، 403 میه الحقوق مدنی ، انتشارات اسامامی؛ سید حسن  

 ،14  ص پیشین، ،(انگلیس فرانسه، ایران،برات در حقوق  سفته، چک،) حقوق تجارت تطبیقی، ربیعا، اسکینی 

  33، ص 404 دانش   گنج  انتشارات کتابخانه ،مجموعه قوانین و مـقررات بـازرگانی و تجاری رضا، غالم ،اشرفی . 

 ،قرآنی و ستوده تهرانی حاتمی، کاتبی، دمیرچیلی، عرفانی، اعظمی زنگنه 

 ،4  صفحه 410  سال - اول چاپ - ققنوس انتشارات کشور؛ عالی در دیوان حقوقی آرا نقض یداهلل، علل بازگیر  

  ،03، ص 430 ، چ اول، سینا ابن، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، محمدجعفرجعفری لنگرودی . 

 ،3  ص 404 محمد، عقد ضمان، انتشارات فرانکلین؛ جعفری لنگرودی  

  ،ص  4شماره  - 403 پاییز  » مطالعات حقوقی و قضائی» حقمجله ؛چک و مقررات حقوقی آن ،مرتضی سیدحسینی تهرانی
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 ،11و  13ص  44 میزان، نشر( چک ،سفته، برات) تجاری اسناد حقوق یوسف، درویشی هویدا 

 ،1  ص ،413 تهران انتشارات آوای نور  رسایی نیا، حقوق مدنی عقود و تعهدات  

 ،ی  شماره ی کانون، ی تطبیقی کنوانسیون ژنو؛ ماهنامه ی چک در حقوق ایران بامطالعه حقوق و تکالیف دارنده م، رضایی   ، 

 1   الی  3 از ص

 ،430 انتشارات ققنوس  چاپ اول،م .د.محشای آ عباس، زراعت 

 ،4  و 3  ص انتشارات چراغ دانش، اجرای ثبت، های عملی وصول چک از طریق مراجع قضایی و شیوه توحید، زینالی 

 ،3  ص ،444 انتشارات چراغ دانش  چک، ای نوین بر قانون صدور حاشیه اکبر، علی سبحانی، توحید؛ زینالی 

 44 ، ص4 جلد ،   چاپ ،431  دادگستر، نشر هران،ت تجارت، حقوق حسن؛ تهرانی، ستوده  

 ،1  ص پیشین، ،(فرانسه آمریکا، انگلیس،)علیرضا، ضمانت در حقوق ایران  ستوده 

  44ص 444 سکوتی نسیمی، رضا، مباحث تحلیلی از حقوق اسناد تجاری ،انتشارات مجد 
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 یزدى، فقه؛ قواعد)  1  ص پیشین؛ ،  ج اإلسالم، شرائع تنقیح إلی األفهام علی، مسالک بن الدین زین ثانی، شهید 

 (34 : صفحه پیشین   ج داماد محقق مصطفى سید)

 ،تهران ،431 چاپ دوم  شرکت سهامی انتشار، ، ج  حقوق بازرگانی اسناد، محمد، صقری 

 ،11 ص ،411  انتشارات مجد ؛4های حقوقی  اندیشه ضامن چک، حقوق تجارت، امیرحسین، فخاری 

  ،4 و 3مقاله ضامن در چک ص  ؛3 -4 امیرحسین، مجله تحقیقات حقوقی شماره فخاری 

 10  ص ،414 نشر دادگستر،  ،(4)راهنمایی طرح دعاوی چک  محمدحسین، دکتر مقام فراهانی، قائم 

 ،4-3  ص ،4 -3 مجله تحقیقات حقوقی ریال شماره  امیرحسین، ضامن در چک، فخاری 

 ،ص  ، 44 ، انتشارات شرکت سهامی انتشار،3 جلد عقود معین، کاتوزیان، ناصر    

 ،34 ؛ ص 41 الملل، انتشارات پیام  حقوق تجارت بین مرتضی، نصیری 
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