
 

 

 شورتی در خصوص چکنظریات م

 : 1نظریه شماره 

  جزئیات نظریه

  7/1401/239  : شماره نظریه •

   ح 239-88-1401  : شماره پرونده •

  1401/03/21  : تاری    خ نظریه •

 

  : استعالم 
توان به درخواست این  دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا یم چنانچه پس از صدور گوایه عدم پرداخت،

  کرد؟  ( اجراییه صادر 1397قانون صدور چک )اصالیح  ۲۳بر اساس حکم مقرر در ماده  شخص و 
 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اخذ  از  پس  دارنده  سؤال که  فرض  دیگگوایه   در  به  را  چک  پرداخت،  عدم  از نامه  انتقال  این  است،  داده  انتقال   ری 

با اصالحات   1355چک مصوب  شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور 

  .پذیر نیست( امکان1397این قانون )اصالیح  23وفق ماده  شود؛ لذا صدور اجراییه و الحاقات بعدی محسوب نم 
 

 : 2نظریه شماره 

  جزئیات نظریه

  7/1400/1059 : شماره نظریه •

   ح  1059-127-1400  : شماره پرونده •

  1401/01/21: تاری    خ نظریه •
 

  : استعالم 
عدم  -الف تاری    خ گوایه  و  صدور  سال    تاری    خ  به  مربوط  چیک  سال    1388پرداخت  در  دارنده  و  دعوای    1400است 

 مطرح کرده است.  مطالبه چک

شماره    رویه  وحدت  رأی  وفق  محکومیت    عمویم  هیأت  1/ 4/ 1400مورخ    812آیا  فرض  در  عایل کشور  دیوان 

تاری    خ از  تأدیه  تأخیر  خسارت  چک،  یم   صادرکننده  محاسبه  چک  از صدور  بیش  زمان  مرور  شمول  سبب  به  یا  و  شود 

  شود؟خسارت از تاری    خ تقدیم دادخواست محاسبه یم  پنج سال، این

واخواست   -ب سفته  دعوی  مستند  را  چنانچه  سفته  ظهر  شخیص  و  باشد  عنواننشده  باشد،   به  امضاء کرده  ضامن 

ان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن  ز د؟ آیا ضمانت به نحو تضامثز   نحوه و میر چگونه باید مورد حکم قرار گیر

   واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ است و یا به سبب

ک خودرو مایل است یا غیر م -ج    ایل؟دعوای فک پال



 

 

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  1311قانون تجارت مصوب    319و    318های مقرر در مواد  انقضاء مهلت   در فرض سؤال که دارنده چک پس از   -الف

به دارنده  اقدام  و  بوده  خارج  تجارت  قانون  شمول  از  مذکور  دعوای  است،  دعوا کرده  یم   طرح   
ً

طرفیت  رصفا به  تواند 

مقررات قانون مدنز اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت   رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس شخیص که  

شماره   تأدیه  1400/ 4/ 1مورخ    812رویه  تأخیر  خسارت  و  است  خارج  عایل کشور  دیوان  عمویم  مقررات   هیأت  برابر 

ماده   جمله  از  دادگاه   522عمویم؛  دادریس  ز  آییر و قانون  عمویم  مصوب    های  مدنز  امور  در  محاسبه    1379انقالب 

 د. شو یم

علیه یا دهنده یا محالبرات  »ضامثز که ضمانت 1311قانون تجارت مصوب  249به موجب قسمت اخیر ماده  -ب 

تضامثز ظهر  مسؤولیت  با کیس  فقط  را کرده  ماده    نویس  وفق  و  است«  نموده  ضمانت  او  از  قانون    403دارد که  این 

تواند به ضامن و  یم  های خصویص ضمانت تضامثز باشد، طلبکار به موجب قانون یا موافق قرارداد  »کلیه مواردی که

به ضمان  این  نماید«.   ... رجوع   
ً

مجتمعا اصیل  یم  مدیون  حق  سند  مضمون دارنده  به  هر دهد  یا  و  ضامن  یا  دو    عنه 

 مراجعه و 
ً

 مبلغ سند را وصول کند.  مجتمعا

 آید.  عنه به حساب یمبا صاحب امضا یا مضمون  ضامن متضامن   ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده،بدین  

پذیرفته    شخیص ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامثز   در فرض سؤال که

ص چرا که  توافق کرده ادر است؛  ضمثز  طور  به  ضامن  و  باشد؛    اند کهکننده  تضامثز  دارنده  قبال  در  ایشان  مسؤولیت 

مهلت در  سفته  واخواست  عدم  صادر   لذا  تضامثز  مسؤولیت  و  توافق  این  شدن  زایل  موجب  ضامن قانونز  و  کننده 

 .  نیست
 

 : 3 نظریه شماره 

  جزئیات نظریه

  7/1400/1339  : شماره نظریه •

   ح 1339-88-1400  : شماره پرونده •

  1401/01/17  : تاری    خ نظریه •

 

  : استعالم 
 پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک  آیا در مواردی که حذف گوایه عدم

جایز  احتمایل  خسارت  پرداخت  بدون  خواسته  ز  تامیر قرار  صدور  باشد  نداشته  خیر   یم  مطابقت  یا  فرض    باشد  بر  دو 

ز خواسته بدون پرداخت خسارتمسابقات امضا چ اض   نانچه قرار تامیر احتمایل صادر گردد و سپس خوانده قرار اعیی

چکمه زیر  را  خود  امضای  یا   به  باشد  یم  قرار  نقض  موارد  از  انکار  اظهار  رصف  آیا  خصوص  این  در  نماید  دادگاه   امکان 

دریافت یا  و  قرار  تایید  یا  و  نقض  مورد  حسب  و  ماهیت  برریس  به  باشد خسا  موظف  یم  احتمایل  طور کیل    رت  به  سه 

اض صورت گرفته به  به اعیی
ی

ح که آیا دادگاه   وظایف و صالحیت دادگاه در رسیدگ ز خواسته یم باشد بدین شر قرار تامیر

رعایت  عدم  یا  رعایت  باید   رصفا  اینکه  یا  برریس کند  باید  را  خواسته  ز  تامیر قرار  صدور  در  شکیل     مسائل 
ی

رسیدگ وارد 

ز بشو  ان خسارت احتمایل در زمانماهوی نیر ز ز خواسته وجود دارد یا    د آیا امکان افزایش میر اض به قرار تامیر وصول اعیی

 ؟ خیر 



 

 

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده  . 1 »ج«  بند  از  صدر   108مستنبط  دادگاه   110ماده    و  دادریس  ز  آییر مدنز قانون  امور  در  انقالب  و  عمویم  های 

شدهاین   1379  مصوب  واخواست  چک  وجه  بابت  خواسته  ز  تأمیر قرار  صدور  برای  پرداخت    است که  عدم  )گوایه 

 . عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست باشد و علتاخذ شده( نیازی به ایداع خسارت احتمایل نم 

ماده    . 3و   2 برابر   ،
ً

دادگاه   116اوال دادریس  ز  آییر انقالبقانون  و  عمویم  مصو   های  مدنز  امور  خوانده  1379ب  در   ،

یم دعوا(  خواسته)طرف  ز  تأمیر قرار  به  آن    تواند  به  نسبت  و   
ی

رسیدگ اض  اعیی به  جلسه  ز  اولیر در  دادگاه  و  اض کند  اعیی

ز   کند. تکلیف یم  تعییر

 و   با توجه به این  
ی

ز جلسه مکلف به رسیدگ اض است و با عنایت به این که در ماده    که دادگاه در اولیر ز تکلیف اعیی تعییر

ز خواسته  این قانون راهکار   120 ان خسارت احتمایل وارده به خوانده نایسر از اجرای قرار تأمیر بیثز شده است؛  پیش   جیر

 در  
ً

اض به عدم رعایتبنابراین، دادگاه رصفا ایط عمویم دعوا که مستلزم ورود به ماهیت    صورت اعیی ایط شکیل یا شر شر

مانند  ذیاین   نیست؛  خواهان  یا  نشده  تودیع  احتمایل  خسارت  وارد که  صورت  در  و  نیست؛  از    نفع  اض،  اعیی ز  دانسیی

ز خواسته عدول و قرار الغای آن خوانده ایراد ماهوی وارد کند، مانند    کند؛ اما اگر را صادر یم  تصمیم خود در مورد تأمیر

سؤال که را   فرض  خود  امضای  یا  و  است  جعیل  خواسته  ز  تأمیر مستند  چک  در  وی  امضای  است  از    مدیع  انکار کند، 

مستلزم آن  سقم  و  صحت  برریس  و  ادعا  این  به   
ی

رسیدگ رسم    آنجا که  به کارشناس  ارجاع   
ً

معموال و  ماهوی   
ی

رسیدگ

قب این  در  و  است  ی  امکان  یلدادگسیی تکلیف  ز  تعییر و  جلسه  ز  اولیر در  اض  اعیی برریس  نیست، لذا موارد  در    پذیر  دادگاه 

و  نیست  مواجه  تکلیفز  با  خواسته  ز  تأمیر قرار  به  اض  اعیی به   
ی

ز    رسیدگ نیر موضوع  این  به  دعوا  اصل  به   
ی

رسیدگ ضمن 

 یم
ی

 کند.  رسیدگ

چنانچه حال  هر  به    در  خواهان  دعوای  دعوا،  اصل  به   
ی

رسیدگ از  وفق نر پس  شود،  منجر  بطالن  یا    120ماده    حفی 

  .تواند خسارت وارده را مطالبه کند قانون یادشده خوانده یم 

، برابر قسمت اخیر تبرصه ماده  
ً

ز خواسته موکول    قانون یادشده ناظر بر بند »د« این  108ثانیا ماده، صدور قرار تأمیر

احتمایل است؛ لذا  خسارت  قرا  به ایداع  صدور  پیش از  را دادگاه  احتمایل  مبلغ خسارت  و  ان  ز میر خواسته باید  ز  تأمیر با    ر 

ز کند و پس از صدور این قرار افزایش آن   پذیر نیستامکان توجه به اوضاع و احوال قضیه تعییر
 

 : 4نظریه شماره 

  جزئیات نظریه

  7/1400/990  : شماره نظریه •

   ح 990-88-1400  : شماره پرونده •

  1400/12/14  : تاری    خ نظریه •
 

  : استعالم 
داد الشه چک از سوی محکوم  در صورنی که حکم به پرداخت وجه چیک و  علیه له به محکوم یا مبلغز وجه نقد به اسیی

محکوم   منوط و  صدور شود  درخواست  خود  طلب  وصول  جهت  چک،  اصل  مفقودی  ادعای  با  آیا   له  اجراییه کند، 

یم  رأی  صادرکننده  ماده  دادگاه  از  ک  مال وحدت  با  تج  263تواند  مصوب  قانون  و   1311ارت  ماده  این  مفاد  رعایت  و 

ی داد الشه چک، اجراییه صادر کند؟ دادن ضامن یا تعهد محرصز   بدون اسیی



 

 

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دادگاه، حکم  موجب  به  سؤال که  فرض  سوی    در  از  چک  الشه  داد  اسیی به  نقد،  وجه  مبلغز  یا  چک  وجه  پرداخت 

بهمحکوم  محکوممحکوم   له  و  است  شده  منوط  اجرایعلیه   ،
ً

اوال است،  شده  چک  مفقودی  مدیع  مدنز    له  احکام 

  .کند  له پرداختبه را به محکومتواند بدون وصول الشه چک، محکوم نم 

، در فرض سؤال که محکوم 
ً

این است که با عنایت به ماده    له مدیع مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسبثانیا

تجارت  320 ماده    قانون  ک  مال صدور   14و  مصوب    قانون  محکوم1382)اصالیح    1355چک  دادگاه صادر   (،  له از 

ز وی یم  کننده اجراییه تقاضا  با عنایت به    تواند   کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعالم کند. همچنیر

 صالحیتدار تقاضا کند.  ، اعالم بطالن چک را از دادگاه1311قانون تجارت مصوب  321ماده 

یم  مدنز  احکام  اجرای  کدادرس  مال از  استفاده  با  مصوب    263ماده    تواند  تجارت  از 1311قانون  ضامن  اخذ  با   ،

  سؤال را به وی پرداخت کند   به فرضله، محکوم محکوم 
 

 : 5شماره نظریه 

  جزئیات نظریه

  7/1400/996  : شماره نظریه •

   ح 996-88-1400  : شماره پرونده •

  1400/12/08  : تاری    خ نظریه •
 

  : استعالم 
صورت به  چیک  شود  ثابت  خسارات    چنانچه  محاسبه  مبدأ  آیا  است،  شده  صادر  امضا  سفید  یا  و  تضمیثز  وط،  مشر

چک    تأخیر  صدور  قانون  اطالق  با لحاظ  چک  آن  و الحاقات  1355صوب  متأدیه  بعدی همان شرسید    با اصالحات 

ط و یا که تاری    خ ناظر بر تح مندرج در چک است و یا آن    تاری    خ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟  قق شر
 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یم اثبات  سؤال که  فرض  بهدر  چک  خسارت    شود که  احتساب  مبدأ  است،  شده  صادر  تضمیثز  یا  و  وط  مشر صورت 

 مورد متفاوت است:   تأخیر تأدیه حسب

، در خصوص چک
ً

ز هانی که تاوال وط بودن آن در میی سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی   ضمیثز و مشر

ایرادات    شوند و استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک یم  اسناد تجاری و اصل غیر قابل

ک در نیت قابل استناد نم در قبال دارنده با حسن  خیر تأدیه با توجه به اطالق احتساب خسارت تأ  باشد، بنابراین مال

مجمع تشخیص    1377و قانون استفساریه این تبرصه مصوب    1376صدور چک مصوب    قانون  2تبرصه الحاقی به ماده  

شماره    مصلحت رویه  وحدت  رأی  و  عایل  1400/ 4/ 1مورخ    812نظام  دیوان  عمویم  در    هیأت  مندرج  تاری    خ  کشور، 

« یا »شر  ز ز چک است؛ اما چنانچه واژگان »تضمیر ک احتساب    ط« در میی چک قید شده و یا دارنده بالواسطه باشد، مال

با  تأدیه  تأخیر  مورد   خسارت  تعهد  انجام  عدم  یا  ط  شر تحقق  تاری    خ  از  مورد،  حسب  ز  طرفیر توافق  به  ز   توجه  تضمیر

  .است 



 

 

، دادن چک 
ً

ثی کیس چیک را چک دارد؛ بنابراین وق  های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارندهثانیا

یم به کیس  سفید  و  تاری    خ   بدون 
ً

عرفا دارنده   دهد،  به  را  تاری    خ  ز  اختیار گذاشیی چک  صادرکننده  است که  آن  معنای  به 

 وجه آن را دریافت کند.   است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاری    خ و مراجعه به بانک، داده

ایط شکیل الزم بوده و از نظر مطالبه   ر این امر پس از درج تاری    خ توسط دارنده چک که اختیا را دارد، چک واجد تمام شر

تأخیر  ماده    خسارت  ذیل  به  الحاقی  تبرصه  مشمول  مصوب    2تأدیه  چک  صدور  قانون  1376قانون  این   و  استفساریه 

هیأت عمویم    1400/ 4/ 1مورخ    812شماره    مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه  1377تبرصه مصوب  

  .یوان عایل کشور خواهد بودد
 

 : 6نظریه شماره 

  جزئیات نظریه

  7/1400/857  : شماره نظریه •

   ح 857-88-1400  : شماره پرونده •

  1400/11/18  : تاری    خ نظریه •
 

  : استعالم 
ماده   یک  تبرصه  صدور   21مطابق  )اصالیح    قانون  چک1397چک  مورد  در  الزم  (  از  سال  دو  از گذشت  پس  هانی که 

 در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق صا  این قانون  االجرا شدن
ً

مبلغ و تاری    خ مندرج   در یم شوند، تسویه چک رصفا

مالکیت صورنی که  در  و  شد  خواهد  انجام  صیاد  سامانه  قانون  آن   در  مشمول  باشد،  نشده  ثبت  صیاد  سامانه  در  ها 

بانک  و  نبوده  از   ها مذکور  اطالع  و  علم  با  شخیص  چنانچه  حال  خودداری کنند.  آن  وجه  پرداخت  از  حکم    مکلفند  این 

؛  چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند   ای چیک صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور در ازای ثمن معامله

  وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جریم شده است؟ در صورت مثبت   به طوری که بانک از پرداخت

   بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

، یادآوری یم
ً

 . ح شده است اصال  1400/ 1/ 29مکرر قانون صدور چک در تاری    خ  21ماده  شود که تبرصه یکاوال

همان  ،
ً

مصوب  ثانیا الحاقی  یک  تبرصه  در  در   1397/ 8/ 13گونه که  و  بود  شده   1400/ 1/ 29اصالیح    آمده  ترصی    ح 

دسته چکاست، چک  مذکور در تبرصه، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است   های پیش از زمانهای صادره از 

و  صدور  طرقز  از  سامانه صیاد پشت  و  در  درج  بدون  چک  صورتنوییس  این  در  اعتبار است که  فاقد  ز   ،  طرفیر روابط 

سامانه در  ثبت  عدم  ز  مقیز بنابراین  است؛  مدنز  قانون  عمومات  از    تابع  چک  شدن  خارج  موجبات  از   
ً

رصفا را  صیاد 

عام قانون مدنز دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در    شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات

قانون مجازات اسالیم    2ها و ماده  مجازات   یثز نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونز بودن جرایم و بسامانه پیش   این

  .نوییس چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه نداردپشت  ، رصف عدم ثبت صدور یا 1392مصوب 
 


