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:چكيده
ب.آيد انتقال برات با ظهرنويسي به عمل مي و ،دون توجه به علتظهرنويسي شكلي است

ميموجب انتقال از اين قاعده در حقوق تجارت ايران قاعده.شودحقوق مندرج در سند
و غيرقابل انعطاف  با دامنه شمول وسيع نتيجه) عدم توجه ايرادات در اسناد تجارتي(خشك

ه و مدت در صدور رايي بين دادگاهي اخيراً.ده استركتاد سال حكومت بالمعارضفشده

و بر خالف ايرا و ايرادات ماهوي ايادي انتقال دهنده چك تفكيك قائل شده دات ذاتي چك

ا به اين لحاظ راي. ده استكرچك در وجه حامل صادر الشه سترداد سنت گذشته حكم به

و تفسير است . صادره شايسته توجه

:واژگان كليدي
.ادگاه كيفريد- دادگاه حقوقي- ظهر نويسي-ايرادات-چك– برات

 Email:hosein.Khazaei@gmail.com 02122412164فاكس∗
ص شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر .اين مقاله نگاه كنيد فحه پاياني از اين نويسنده در همين مجله، به
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 مقدمه
مي245طبق ماده به عمل ظهرنويسي شكلي.آيد قانون تجارت انتقال برات با ظهرنويسي

به علت، و بدون توجه مي ظهرنويسي موجب انتقال است . شودحقوق مندرج در صورت سند

و غيرقابل به حقوق تجارت ايران قاعده خشك از اين قاعده از همان ابتداي ورود برات

و مدت هشتاد) عدم توجه ايرادات در اسناد تجارتي(طاف انع با دامنه شمول وسيع نتيجه شده

. ده استكرسال حكومت بالمعارض 

 در دادگاهي ماحصل دفاعيات وكيل خوانده اين بوده است كه ايرادات چك بر دو اخيراً

رابطه بين دو نوع اول ايرادتي است كه با عدم توجه دادگاه مواجه هستند مانند. نوع است

كه يكي از اين تعهدات پرداخت وجه سند در  و يا عدم ايفاء تعهدات متقابل و ايفاء شركت

و نظم عمومي. مقابل تحويل كاال بوده است به ذات سند تجارتي است كه نوع دوم مربوط

ذا. تواند به اين نوع ايرادات توجه ننمايددادگاه نمي به هر علت كه اعتبار كيفري آن يلچكي

كه مدت دار بودن آن ثابت شده باشد فاقد وصف كيفري است اعم از شده است، مانند چكي

دادگاه.يا ظهرنويس يا دارنده چك در وجه حامل باشدشاكي اينكه طرف مستقيم معامله 

و ايرادات ماهوي غيرقابل توجه ايادي انتقال  حقوقي بر اساس تفكيك ايرادات ذاتي قابل توجه

كه در خور تامل استكرد چك رايي صادر .ه

 طرح مسئله- مبحث اول
يكي از طرفين بابت در شهرستان قائن بين دو شركت تجارتي قراردادي منعقد مي كه شود

 شعب بانك سپه سراسر تمامخريد ماشين آالت از ديگري چندين فقره چك قابل پرداخت در 

و به علت عدم تحقق شروط.نمايدميتسليم طرف ديگر كشور در وجه حامل صادر سپس

و) گرفتن وام از بانك(مندرج در قرارداد  درخواست متعهد دادخواستي تقديم دادگاه قائن

مياسترداد الشه  دادگاه راي غيابي صادر. نمايدهاي چك طبق شرط مندرج در قرارداد

چك.نمايدمي به استرداد الشه آن هاي در وجهطرف ديگر قرارداد دو فقره از كه حكم  حامل

مي در قائن صادر شده را دردر تهران تسليم شخص ثالث و او با مراجعه به شعبه بانك  نمايد

و سپس بر همان به طرح دعوي كيفري و ابتدا اقدام اسالمشهر گواهي عدم پرداخت را تحصيل

و به تبع امر كيفري دادخواست ضرر ه عمومي كيفري زيان حقوقي تقديم دادگا اساس

.ندكاسالمشهر مي
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 دعوي كيفري- الف
به آراء به649و21/7/1383مورخ669وحدت رويه شماره وكيل دارنده چك با استناد

در حوزه قضائي اسالمشهر عليه صادر كنندگان چك مقيم قائن طرح دعوي 5/7/1379 تاريخ

دف. نمايدكيفري مي و استماع طي تشريفات بيدادسرا پس از و توجهي به اعيات وكيل شاكي

و تقاضاي مجازات  اعتراض مشتكي عنهم با استناد به عدم توجه ايرادات كيفر خواست صادر

ميصادر كنندگان چك به. نمايدهاي بي محل دادگاه بر اساس كيفر خواست تقديمي دعوت

و مي محاكمه به صدور راي .يدنمابا توجه به دفاعيات وكيل مشتكي عنهم اقدام

به اين شرح است :اساس دفاعيات وكيل مشتكي عنهم

 مدت دار بودن-اول

و متن قرارداد3 در ماده بـه) صورتجلـسه(اصالحي مكمل آن موصوف بـه قرارداد فروش

.ها تصريح شده استمدت دار بودن چك

 مشروط بودن-دوم

ج ماده در  بـه دريافـت هـا مـشروط پرداخـت چـك) صورتجلـسه( قرارداد اصالحي5 بند

كه نتيجه نداده است .تسهيالت بانكي از بانك سپه شده

 فقدان اعتبار-سوم

ج ماده بر اساس هـاي چـك( اگر تسهيالت بانكي داده نـشود5 شرط مندرج در همان بند

.است) قيد شده در اين اصالحيه فاقد اعتبار

 مخالفت با نظم عمومي-چهارم

ذي استناد اين ماده از به هـاي فاقـد اعتبـار طـرح نفع جهت اسـترداد چـك قرارداد شركت

و دادگاه حقوقي قائن طي دادنامـهكردعوي   هـا از جملـه اي حكـم بـه اسـترداد الشـه چـك ده

.هاي مستند اين دعوي صادر نموده استچك

ن و...در خصوص اتهام آقاياند وشتهدر اين راي و ساير دفاعيات از جمله مدت دارد

و ساير مندرجات پرونده چك موصوف منوط به مدت بودن فاقد وصف دارمشروط بودن

و مستندا به ماده برائت 1382 قانون اصالحي صدور چك مصوب سال13كيفري بوده

و اعالم مي .نمايدنامبردگان را صادر
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 نقد مبناي صالحيت كيفري دادگاه-ب
از.ي دادگاه استراي وحدت رويه استثناء بر اصل صالحيت محل صالحيت محلي دادگاه

و  و استثناء وارده توسط هيئت عمومي ديوانعالي كشور اخالل در اين نظم قواعد نظم عمومي

كه اصل بر حمايت از اوست متهم صدور. موجب اشكاالت عديده به ضرر متهم جزائي است

زات قانون صدور چك بري از امتياچك بالمحل در خارج از محل اقامت خود ناتوان از بهره

و. است جلوگيري از بازداشت به اين توضيح كه صادر كننده چك بالمحل براي دفاع از خود

و. موقت حق معرفي ضامن يا وثيقه دارد حال اگر صادر كننده چك در قائن اقامت داشته باشد

كه صادر اي از بانك محال عليه در نا آشنا چك در خرم آباد يا اردبيل يا اروميه يا شعبه آباد

در كننده حتي هرگز اسم محل را نشنيده است و و گواهي عدم پرداخت تحصيل به بانك ارائه

و و كدام ضامن را معرفي همان محل اقامه دعوي كيفري نمايد، متهم غريب ناآشنا چگونه

و صدور حكم برائت قرار كدام ملك را وثيقه نجات فعلي خود  از بازداشت دادسرا تا رسيدگي

و در غريب آباد به دنبالد به سود دارنده چك از محل اقامت خود جابجا هد؟ چرا متهم بايد

و صحه بر سوء استفاده از و حقوق مدني حق برائت خود بگردد؟ آيا اين مخالف قانون اساسي

و و برائت از تشويش نيست؟ اصل برائت در مفهوم وسيع آن به معناي برائت از مزاحمت

غيرضروري نيز نيست؟ در دعوي مطروحه تحصيل حكم برائت بعد از دوسال برائت از هزينه 

به  و پرداخت حق الوكاله سنگين همه و گرفتن وكيل و صدور كيفر خواست و گريز تعقيب

به دليل وجود راي وحدت رويه تحصيل شده است و .ضرر صادر كننده

وتمامقبول ارائه چك به و طرح دعوي در تمام نقاط ايران و شعب سيله بسيار ساده

به علت طرح دعاوي  مؤثري براي ايجاد ورشكستگي تاجر غيرمتوقف ولي ناتوان از دفاع

 فقره20در قضيه مطروحه مشتكي عنه حدود. متعدد همزمان در نقاط مختلف كشور است

بهكرچك مدت دار در وجه حامل صادر كه قابل ارائه در20ده است  نقطه20 شعبه بانك

و طب  مجتمع20ق راي وحدت رويه موصوف قابل طرح دعوي كيفري در حوزه قضائي كشور

 دارنده چك به هنگام ارائه،اگر اين استثناء را راي وحدت رويه وارد نكرده بود.قضائي است

به حقانيت خود در وصول وجه بيشتر فكر مي به بانك كرد، وكيل در نتيجه بخش بودن چك

وطرح دعوي كيفري بيشتر تامل مي و دارنده با توجه به هزينه دادرسي در كرد سرگرداني سفر

و مالي وقتي همه طرح دعوي واهي در ديار ناآشنا ترديد مي كرد؟ در وضعيت آشفته اقتصادي

و مفت است از آن گنه . باكي نيست..چيز مقرون به آسايش
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ق و هيئت عمومي ديوانعالي كشور بايد در صدور راي وحدت رويه جوانب ضيه را سنجيده

و نسخ آن بر خالف محتاط عمل نمايد، زيرا راي وحدت رويه در ايران حكم قانون را دارد

.پذير است با شرايط مشكلتري امكان1حقوق فرانسه

 دعوي حقوقي-ج
 رد صالحيت-اول

و براي راي وحدت رويه فقط مربوط به طرح دعوي كيفري صدور چك بالمحل است

لذا. قي اصل قاعده صالحيت دادگاه محل اقامت مديون متزلزل نشده استطرح دعوي حقو

و استدالل   با صدور حكم برائت ده است كه اوالًكروكيل خوانده به صالحيت دادگاه اعتراض

و ثانياً به دعوي حقوقي را ندارد  راي وحدت رويه مربوط به دادگاه كيفري صالحيت رسيدگي

و استثناء بر صالح و افزون بر آن با وجود امور كيفري يت دادگاه محل اقامت خوانده است

كه هر دو شركت تجارتي ثبت شده هستند طبق ماده   قانون13تاجر بودن طرفين دعوي

وتشكيل دادگاه و محل انجام تعهد و انقالب در امور مدني محل وقوع عقد محل هاي عمومي

و محل استقرار بانك محال عليه شهرستان قائ و دادگاه بايد قرار عدم صدور چك ن است

به صالحيت دادگاه عمومي قائن صادر نمايد از. صالحيت تعيين دادگاه محل اقامت مديون

و عدول از قاعده موجب اجحاف به حق او قواعد. است جهت حفظ حق دفاع خوانده است

و دادگاه نميتعيين صالحيت دادگاه به نظم عمومي  آن عمل تواند خالفها از قواعد مربوط

.نمايد

چكو قانون صدور چك قاعده كلي15ماده به هائي است كه بانك محال عليه در مربوط

به استثناء و درچك حوزه قضائي دادگاه قراردارد  شعب موضوع آراء تمامهاي قابل پرداخت

بنابراين آراء وحدت رويه مستند دادخواست در خصوص.كندوحدت رويه تسري پيدا نمي

چكصالحيت  هاي قابل پرداخت در كليه شعب مربوط به دعوي كيفري است دادگاه در مورد

نه،به اين ترتيب.و ارتباطي با دعاوي حقوقي ندارد و  صالحيت دادگاه كيفري استثنائي است

نه در دامنه شمول ماده و به امور حقوقي مي15مربوط افزون بر اين.گنجد قانون صدور چك

به تبع آن دادگاه فارغ2ها در امر كيفري حكم برائت صادر شده استدر رابطه با همين چك و

1.Revirement Jurisprudenciel رويه قضائي. در فرانسه امكان صدور راي بر خالف رويه قضائي موجود، وجود دارد

در.ديگري متزلزل نشده باشد شود كه با راي مرجع قضائيتا زماني معتبر شناخته مي در صورت تزلزل موضوع بار ديگر

ميديوانعالي كشو و اتخاذ تصميم جديد و. شودر مطرح به عبارت ديگر با سعه صدر بيشتر به قاضي بدوي حق اختالف نظر

اين روش به اين دليل كه قاضي بدوي با واقعيات منجر به تشكيل. اندمناقشه با راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور را، داده

و بهتر از كرسي نشينان دي ميوانعالي اختالف را درك مي كند، مناسبراي وحدت رويه در گير است .رسدتر به نظر

 86/995پرونده كيفري كالسه.2
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 سوء استفاده از صالحيت محلي دادگاه از موارد جابجائي،از طرف ديگر. از رسيدگي است

و در صالحيت قضائي به قانون است زيرا با صدور حكم برائت اخالل در نظم عمومي وحيله

كه طرح به وضوح روشن است  دعوي كيفري فقط براي انحراف در صالحيت امر كيفري

دادگاه قرار عدم صالحيت به صالحيت دادگاه عمومي قائن صادر باالخره. دادگاه حقوق است

.ه استكرد

 قبول صالحيت- دوم
به حضور و با تعيين وقت دعوت خواهان.ه استكرددادگاه عمومي قائن قبول صالحيت

كه ساكن اسالمشهر بو و دادگاه را دور وهزينه سفر را سنگيندهو وكيل ايشان اند مسافت زياد

و با تقديم اليحه به اين.انددهكراي تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده را تشخيص داده

كه اجراي راي وحدت رويه براي مشتكي عنه در پرونده كيفري بوجودترتيب  مشكلي

صحمي و با عدم حضور برآن .انده گذاشتهآورده را لمس

به صدور راي به شرح زير اقدام .ده استكردادگاه با قبول اليحه در وقت مقرر

 راي دادگاه
و...و آقا...به طرفيت خوانده شركت...با وكالت ...در خصوص دعوي خواهان آقاي

به شماره... با وكالت ...خانم شم...و مبلغ...به خواسته مطالبه يك فقره چك ...اره از جاري

عهده بانك سپه قائن به انضمام كليه حسارات از قبيل تاخير تاديه هزينه دادرسي وحق الوكاله

و سوم  كه وكيل خواهان توكيال اظهار داشته است خواندگان رديف دوم وكيل بدين توضيح

به عنوان مسئولين شركت رديف اول چك مذكور را صادر  بهدهكرمشتركا كه با مراجعه اند

وبانك  به گواهي عدم پرداخت گرديده است تقاضاي محكوميت تضامني محال عليه منتهي

و ساير خسارات به شرح ستون خواسته به پرداخت اصل وجه .ده استكربه مطال خواندگان را

طي اليحه به دادنامه شماره در مقابل وكيل خوانده  شعبه5/8/86-13/520اي مفصل با استناد

به تاريخ802/ب/18031كه بر اساس قرارداد فروش شماره اول دادگاه عمومي قائن

چك...بين شركت5/2/1385 چكو شركت خوانده حكم بر استرداد الشه هاي مستند از جمله

و پرداخت مستند دعوي صادر شده پك هاي مذكور را از جمله مشتند دعوي از ابتدا بي محل

ووجه چك مذكور با اين توصيف را ايفاي ناروا دانست و نيز مخالف نظم عمومي  تقاضاي..ه

طي اليحه. ده استكررد دعوي خواهان را اي مفصل اعالم داشته وكيل خواهان نيز در مقابل

و نسبت به آن اصل عدم ايرادات حاكم: است چك مستند دعوي جزء اسناد تجارتي محسوب

ب و ادعاي مخالف با مفاد سند تجاري مذكور نسبت به ثالث دارنده ا حسن نيت پذيرفته است
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به...و) وصف تجريدي اسناد تجارتي(نيست و توجه  دادگاه با بررسي محتويات پرونده

و به اينكه دادنامه فوق الذكر صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي قائن كه بر اساس آن با توجه

به به استرداد آن صادر5ماده   گرديده قرارداد فوق الذكر چك فتقد اعتبار بوده است حكم

كه با اين وصف بنظر مي و دادنامه مذكور نيز قطعيت يافته است  چك مذكور رسد اساساًاست

كه. از ابتداي تحقق شرط مندرج در قرارداد مذكور فاقد اعتبار بوده است مضاف اينكه همچنان

و قرارداقانون و غير قابل انتقال صادر گردد د گذار اجازه داده كه چك در وجه شخص معيين

و مورد فوق التوصيف نيز حكايت از قراردادن چك مستند دعوي در چنين وضعيتي است

كه قانونمذكور نيز به نظر مي به ضرر رسد از مواردي است گذار تسري قرارداد بين طرفين

به وي را بر خالف اصل نسبي بودن قراردادها تجويز   لذا بنا به آنچه.ده استكرشخص ثالث

به اصل عدم ايرادات گفته شد چون اساساً  اعتباري وجود نداشته است كه منتقل گردد تمسك

و ضمن پذيرش دفاعيات وكيل خواندگان نيز پذيرفته نيست لذا بنا به توجهات موصوف

خ به مادهودادگاه دعوي و مستندا  قانون آئين دادرسي مدني 197اهان را ثابت تشخيص نداده

و اعالم 312و مالك ماده 310و ماده به رذد دعوي خواهان صادر  قانون تجارت حكم

در.نمايدمي و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهي  راي صادره حضوري

. مراجع محترم تجديد نظر است

 ارزيابي راي دادگاه- مبحث دوم
دصرف ازنظر از نحوه ثقيل انشاي راي،  ادگاه در ماهيت با تفكيك ايرادات قابل توجه

و راي پرباري صادر نموده است به نظم عمومي سنت شكني و اشاره  ايرادات غير قابل توجه

ج( .)1،1385خزاعي،

 منشأ قاعده عدم توجه ايرادات-الف
با قانون د گذار به شكلي بودن اسناد تجاراتي به آنها امتياز استقالل امضاء كه از آن توجه اده

كه امضاء كنندگان سند تجارتي اعـم. قاعده عدم توجه ايرادات نتيجه شده است  به اين توضيح

و در حـدي به امضاء خويش هـستند از صادر كننده يا ظهر نويس يا برات گير يا ضامن متعهد

نا. اند بايد ايفاء تعهد نمايندكه با امضاء سند متعهد شده  اهـل يـا در برات ممكن اسـت امـضاء

هـر.گـذارد اين نوع امضاء بر امضاء ساير مسئولين برات اثر نمـي. غيرواقعي وجود داشته باشد 

و ارتباطي با امضاء در مقابل ساير امضاء امضاء و ها استقالل دارد .بعدي سـند نـدارد هاي قبلي
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و بلعكـس مـزور جعلي بودن امضاء صادر كننده موجب عدم مسئوليت ضامن يا ظهـر نـويس

.1گردددن يكي از ظهرنويسان رافع مسئوليت ساير ظهر نويسان يا ضامن نميبو

مي اين قاعده استقالل امضاء نتايج الزام هر. دهدآور خود را در موارد تغيير متن برات نشان

كه آن كه متن اوليه برات را امـضاء. ده استكررا امضاء امضاء كننده متعهد به متني است كسي

كه متن تغيير يافتـه را امـضاء. يتي در مورد تغييرات بعدي ندارد نموده است مسئول  ده كـر كسي

.تواند به متن اوليه استناد نمايداست نمي

كه هريك از امضاء كننـدگان نتيجه طبيعي قبول اصل استقالل امضاء اين است كه ادعاهائي

كه با هم انجام داده  بقبلي عليه يكديگر در مورد معامالتي ر حقوق دارنده سند تاثيري اند، دارند

به دليل اينكه مبيع تسليم نشدهبه عنوان مثال از پرداخت چك در وجه حامل نمي. نگذارد توان

به استناد ماده  ازبه همين ترتيب براتگير نمـي. قانون مدني امتناع ورزيد377است توانـد پـس

كه براتكش وج  به اين دليل به او نرسانيده است قبولي از تاديه مبلغ برات در سرسيد ه برات را

.2امتناع نمايد

 ايرادات قابل توجه-ب
به حقوق تجارت ايران وارد شده3اصطالح عدم توجه ايرادت از حقوق تجارت فرانسه

و قاعده عدم توجه. چون وارداتي است طريق مصرف آن به درستي مشخص نشده است است

به ايرادات كه بين ايادي انتقال دهنده سند تجارتي در ايرادات در اسناد تجارتي محدود ي است

كه. آيدرابطه با معامله خاص بوجود مي وبه اين توضيح چون اسناد تجارتي ذاتا قابل نقل

و يا بين  و انتقال دهنده كه بين دارنده سند انتقال هستند هميشه اين امكان وجود دارد

و به عنوان. ناشي از آن اختالف بوجود آيدايفاء تعهدات ظهرنويسان در مورد اصل هر معامله

كه براي وصول آن مراجعه مي يكي از ظهرنويسان به دارنده برات و نمايدمثال  ثابت ايراد

و دريافت نشده مي و انتقال داده است ارسال نمايد كه كاالئي كه بابت آن برات را ظهر نويسي

ميدر اين وضعيت قاعده عدم توجه ايرادات. است كهبه دارنده سند تجارتي اين حق را دهد

و برات گير249طبق ماده  به هر كدام مسئولين برات اعم از برات كش ظهرو قانون تجارت

و تا وصول كل طلب خود تعقيب نويسان منفردا يا مجتمعا بر اساس مسئوليت تضامني مراجعه

و هيچ كدام از آنها نتوانند در مقابل او عدم ايف اء تعهد طرف خود را مستند رد قرار نمايد

 
1. G.RIPERT.R.ROBLOT، Traite de droit commercial .tome 1,14e Edition .L.G.D.J .Paris, 
2001.p,137. 
2. G.RIPERT.R.ROBLOT,op cit .n,2001.p,165. 

مي  purge des exceptionsدر حقوق فرانسه از اصطالح.3 .شود استفاده
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مي.دهند و حق در صورت كاغذ بدون شوداين حق ازآنجا ناشي كه اسناد تجارتي شكلي

. ارتباط با معامله نهفته است

كه اصل استقالل امضاء در اسناد تجارتي اصل عدم توجه ايرادات توسط اصل مكمل خود

اص. گيرداست مورد حمايت قرار مي ل در اسناد تجارتي امضاء سند تعهد آوربه موجب اين

مي. است منتهي مسئوليت.شوندبه اين ترتيب ضامن نيز وارد گردونه مسئولين اسناد تجارتي

او ضامن كه وارد معامله اصلي با سند تجارتي نشده است، كه از محدود به شخصي است

و  يا(ضمانت نموده است كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه  ظهرنويسي را كرده ضامني

كه از او ضمانت نموده است  ). فقط با كسي مسئوايت دارد

در دعوي مطروحه ايرادي از اين نوع وجود نداشته است ولي وكيل خواهان به غلط

به سنت ديرينه قبول اصل مطلق عدم توجه ايرادات در اسناد تجارتي  كه با توجه پنداشته است

.ده استكردعوي موفقي را طرح 

 ايرادات ذاتي غير قابل توجه-ب
و بي اعتباري يا از اعتبار افتادگي و اسناد تجارتي مانند هر نوشته ديگر در معرض جرم

به هرعلت ذات سند مخدوش شده باشد انتقال آن  و هر گاه شروط مندرج در آنها قرار دارند

و در صورت انتقال وصول آن با ايراد درست مسئول پرداخت  شدغيرموجه . مواجه خواهد

 تحصيل سند از طريق ارتكاب جرم-اول
به اين شرح بر شمرده شده14در ماده  قانون صدور چك بعضي از ايرادات قابل توجه

يا. است يا سرقت يا جعل با تصريح به اينكه چك مفقود... طبق اين ماده صادر كننده چك

ي ميا جرائم ديگرشده ويا از طريق كالهبرداري يا خيانت در امانت  تواند كتباًتحصيل گرديده

 ...دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد

كه چك در وجه حامل يا غير آن از طريق ارتكاب جرم تحصيل در اينجا تفاوتي نيست

و و ظهر نويسان و مسئوليت صادر كننده و در هر وضعيت پرداخت چك با شده باشد ضامن

كه در شكل موجه وظاهري چك ناشي از تحصيل جرم وجهي اين ايراد ذاتي مواجه  است

يا.دميده نشده است كه بابت آن خدمت .ارزش پولي ندارد كاالئي ارائه نشده است، كاغذي

چه شخصي با حسن نيت يا بدون حسن نيت باشد كه به جزء. دارنده چك نيز مهم نيست

و و احتما اينكه اگر با سوء نيت  از باب نگهداري يا استفاده از مالالًمطلع باشد شريك جرم

.حاصل از جرم قابل تعقيب كيفري باشد
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 فقدان وصف كيفري-دوم
. قانون صدور چك بخش ديگري از ايرادت قابل توجه چك درج شده است13در ماده

 در موارد زير صادركننده 1382به موجب آخرين قانون اصالحي قانون صدور چك مصوب

 سنتي حقوقي دانستن چك سفيد امضاء، در اين ماده پنج مورد.فري نيستچك قابل تعقيب كي

و مشروط، .بدون تاريخ بار ديگر احياء شده است تضميني

و كه مدت. سوء نيت وجود ندارد در اين ماده نيز تفاوتي بين دارند با حسن نيت چكي

ه كه باشد با خصيصه غيركيفري بند  ذكر مواجه است ماده مارالـدار است در يد هر كس

با.اي را براي اثبات داشتن مدت چك به رسميت شناخته استهر وسيله گذارقانون بنابراين

دار يا مشروط يا تضميني يا سفيد امضاء يا بدون تاريخ بودن چك وصف كيفر احراز مدت

به اينكه در وجه حامل يا شخص معيين صادر ظه چك بدون توجه رنويسي شده اعم از اينكه

. شوديا نشده باشد، ذايل مي

 ايراد نظم عمومي-سوم
 قرارداد فوق الذكر بين دو شركت5در ماده. مخالفت با نظم عمومي قابل تحمل نيست

و جهت صدور چك و تاريخ و مقرر است كه شماره  در صورت عدم اخذ ...(ها مشخص شده

و هايچك ها،تسهيالت بانكي قبل از سر رسيد چك  قيد شده در اين اصالحيه فاقد اعتبار

). تعويض خواهد شد

به خواسته فقدان بر اساس اين شرط شركت خوانده دعوي بر عليه طرف قرارداد خود

به ماده اعتبار چك و عدم دريافت5هاي موضوع قرارداد از جمله چك مستند دعوي با استناد

طي دادنامه و دادگاه چكتسهيالت بانكي اقامه دعوي دهكرها صادر اي حكم به استرداد الشه

تواند نظم دادگاه صادر كننده راي نمي. حكم دادگاه ارزش امر مختومه يافته است. است

كه قبالً و خالف حكم قطعي دادگاهي به استرداد الشه چك داده عمومي را ناديده انگارد  حكم

با. است، حكم صادر نمايد نه تنها فاقد وصف كيفري يا از اين لحظه به بعد چك هرجا كه شد

و متصرف امين ودر صورت تقصير  حقوقي جهت مجازات يا وصول وجه است، بلكه اماني

به بند. مسئول تلف يا سوء استفاده از آن خواهد بود  قرارداد5با صدور اين حكم وبا توجه

بي محلي آن چك به احتمال و طرفين قرارداد نيز حداقل . اندواقف بودهها از ابتدا بي محل

و از طرف ديگر در قبال دادن اين چك ها شركت طرف قرارداد هيچ بدست نياورده است

حكم. در حد امضاء عقيم مانده است5/2/85موضوع قرارداد مورخ  و صدور استفاده بالجهت

و ايفاء  و قرارداد منعقده و سوءاستفاده از سند تجارتي به پرداخت آنها خالف اصول حقوقي

.ارواستن
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 نتيجه
و دادن اجازه طرح دعوي كيفري عليه صادر كننده چك در سراسر-الف  راي وحدت رويه

به حقوق. كشور اجحاف به حقوق صادر كننده چك است استفاده از امكانات الكترونيك نبايد

.اشخاص لطمه وارد آورد

رداشتن اين وصفب.اندها هميشه آمادگي بر داشتن وصف كيفري چك را داشتهدادگاه-ب

به كسي زياني وارد نمي ونه تنها صادر كننده را از فشار غير آورد بلكه بار دادگستري را سبك

و حقوق او را با . انداحراز حقانيت در دادگاه حقوق محفوظ نگه داشته موجه دارنده چك رها

كه از اجراي حكم دادگاه افزون بر اين در چكي  حقوق نهايت وصف كيفري صادر كننده

ميامتناع نمايد با اجراي قانون محكوميت .شودهاي مالي به نوعي احياء

به پرداخت وجه چكي كه دارنده آن مي تواند از وصف تجريدي ولي در مورد صدور حكم

و استقالل امضاءها و تفكيك ايرادت ذاتي چك از ايرادات چك استفاده نمايد آمادگي الزم

دادگاه حقوقي قائن در رويه جاري صدور احكام.نشده استماهوي ايادي انتقال چك ديده 

به تقديم دادخواست ديگريو توانسته است حكم به نفع خواهان صادرمي اثبات ايفاء ناروا را

و تقليد استراه. بين طرفين قرارداد موكول نمايد و حل دادگاه حقوقي قائن شايسته تقدير

و واهي . استموجب پرهيز از طرح دعوي تكراري
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