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مهد＾ رضاي∂۱

چكيده: 
ق→→انونگذار در م→→واد＾ از ق→→انون ت→→جارت ازجمله م→واد ۹℮۲ و ℮۳۱ آن و همچنين مواد＾ از ق→انون ص→دور 
چｅ م→→انند م→→واد ۳ و ۷ ق→→انون م→→ذكور ب→→ه ح→→قوق دارن→→د↓ چｅ، پ→→رداخ→→ته و پ→→يشبين∂ ك→→رده است ك→ه دارن→ده 
ح→→→ق دارد در ص→→→ورت ع→→→دم ت→→→أديه و اع→→→تراض، از ط→→ريق اق→→ام↔ دع→→وا＾ ح→→قوق∂، ص→→ادركننده، ظ→→هرنويس و 
ض→→امن را بهنحو ت→ضامن∂ ت→عقيب ن→مايد و ن→سبت ب→ه ص→دور قرار ت→أمين، ب→دون ت→وديع خ→سارات احتمال∂، 
م→→→طالبه وج→→→ه چｅ، خ→→سارات ت→→أخير ت→→أديه و خ→→سارات دادرس→→∂، اق→→دام ن→→مايد و ه→→مچنين از ط→→ريق داي→→ر↓ 
اج→→→را＾ اس→→→ناد رس→→→م∂ و ب→→→دون ن→→ياز ب→→ه ان→→جام ه→→ر گ→→ونه اق→→دام ق→→ضاي∂، وج→→ه چｅ را از ص→→ادركننده وص→→ول 
ن→→مايد و در ص→→ورت وج→ود شراي→ط∂ از طريق ش→كايت ك→يفر＾، ص→ادركنند↓ چｅ بالمحل را م→ورد ت→عقيب و 
م→جازات قرار داده و وج→ه چｅ و ض→رر و زيان خود را مطالبه نمايد. همچنين دارنده چｅ م∂تواند نسبت 

به انتقال آن از طريق قبض و اقباض يا ظهرنويس∂ اقدام نمايد.  
دارن→→د↓ چｅ م→→كلف است ب→→هموجب م→→واد ۳۱Ｑ و ۳۱۷ ق→→انون ت→→جارت ظ→→رف م→→واع→→د م→→قرر از ت→→اريخ ص→→دور 
چｅ، ن→سبت ب→ه م→طالب↔ وج→ه چｅ و در ص→ورت ع→دم ت→أديه آن نسبت به واخواست و اخذ گواهينام↔ عدم 
پ→→رداخت اق→→دام ن→→مايد. چ→→را ك→→ه در چ→→نين ص→ورت∂ م∂تواند از ام→تيازات مقرر در م→واد ۹℮۲ و ℮۳۱ ق→انون 
 ｅت→→جارت راجع ب→ه مسئوليت ت→ضامن∂ ام→ضاكنندگان، م→نتفع گ→ردد. همچنين ب→ا وج→ود ش→راي→ط∂ دارن→د↓ چ
م∂تواند از طريق شكايت كيفر＾ نيز صادركنند↓ آن را مورد تعقيب و مجازات قرار دهد. بهموجب ماد↓ 
۱۱ ق→→انون ص→دور چｅ، دارن→د↓ چｅ ب→را＾ اي→ن ك→ه ب→توان→د ع→ليه ص→ادركنند↓ چｅ بالمحل اقام↔ دعوا ن→مايد، 
عليه م→→راج→→عه  ẁم→→حال ｅب→→ه ب→→ان ｅب→→را＾ وص→→ول وج→→ه چ ｅب→→→ايست∂ ظ→→→رف م→→دت ششم→→اه از ت→→اريخ ص→→دور چ
ن→→→مايد و در ص→→→ورت ع→→→دم ت→→→أديه آن ن→→→سبت ب→→→ه اخ→→→ذ گ→→واه→→∂نام↔ ع→→دم پ→→رداخت چｅ اق→→دام و ظ→→رف م→→دت 

شش ماه از تاريخ صدور گواه∂نام↔ عدم پرداخت چｅ مبادرت به طرح شكايت كيفر＾ نمايد. 
واژگان كليد＾: چｅ، برات، ظهرنويس∂، اجرائي↔ ثبت∂، سند الزماالجرا، كنوانسيون ژنو. 

۱. سردفتر دفتر اسناد رسم∂ شماره ⅛۳℮۱ تهران و كارشناسارشد حقوق خصوص∂.                                                                   
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مقدمه: 
چｅ، ي→→→→ك∂ از اوراق ت→→→→جارت∂ و راي→→→جترين وس→→→يله ب→→→را＾ پ→→→رداخت است ك→→→ه ق→→→ائممقام پ→→→ول راي→→→ج 
ك→شور ش→ده است و در سطح جهان∂ نيز ابزار＾ برا＾ پرداخت است؛ چｅ به عنوان سادهترين 

وسيله پرداخت، نقش بهسزاي∂ در تنظيم روابط، اعمال حقوق∂ و دادوستدها＾ مردم دارد. 
عليه م→→→→→→∂توان→→→→→د ب→→→→→انｅ ي→→→→ا اف→→→→راد＾ غ→→→→يربانك∂ ب→→→→اشند. الب→→→→ته  ẁ۳۱ ق.ت. م→→→→→حالΩ ↓م→→→→→طابق م→→→→→اد
عليه «ب→→انｅ» ب→اشد، دارن→د↓ چ− م→∂توان→د  ẁاگ→ر م→→حال ｅن→→اگفته ن→→ماند ب→→هموجب ق→→انون ص→دور چ

نسبت به شكايت كيفر＾ و وصول وجه چｅ از طريق اجرا＾ ثبت اقدام نمايد.  
 ｅب→→→→→ه چ→→→→→هار دس→→→→→ته؛ ۱ ـ چ ｅه→→→→→→مچنين، م→→→→→→طابق م→→→→→→اده ي− ق→→→→→→انون ص→→→→→دور چ−، ان→→→→→واع چ

عاد＾، ۲ ـ چｅ تأييدشده، ۳ ـ چｅ تضمينشده و ℮ ـ چｅ مسافرت∂ تقسيم شده است.  
ب→→→→ا ت→→→→وجه ب→→→→ه اي→→→→نكه در ت→→→حقيق ص→→→ورتگرفته، م→→→جال ب→→→→ررس∂ ت→→→مام ان→→→واع چｅه→→→→ا＾ م→→→ذكور 
وج→→→→ود ن→→→→دارد، لذا، ف→→→قط ح→→→قوق و ت→→→كاليف دارن→→→د↓ چｅ ع→→→اد＾ ي→→→عن∂ چ→→→ك∂ ك→→→ه اش→→→→خاص ع→→→هده 
ب→→انｅها ب→→ه ح→→ساب ج→ار＾ خ→ود ص→ادر م→∂كنند و دارن→د↓ آن ت→ضمين∂ ج→ز اع→تبار ص→ادركننده آن 

ندارد، مورد تحليل و بررس∂ قرار گرفته است.  
در ب→→يشتر ن→→ظامها＾ ح→→قوق∂ م→→طالعه دي→→گر اس→→→ناد ت→→جار＾ از ج→→مله س→→فته و چｅ ب→→يشتر ب→→ر 
محور خصائص برات دور م∂زند؛ همچنان كه قسمت اخير ماده ℮۳۱ ق.ت. مقرر م∂دارد:  
«...م→قررات اي→ن ق→انون از ضمانت ص→ادركننده و ظهرنويسها و اع→تراض و اق→امه دعوا و ضمان و مفقود 

شدن راجع به بروات شامل چｅ نيز خواهد بود.» 
بنابراين، شناخت اين سند تجار＾ (چｅ) منوط به شناخت مقررات برات است؛  

از ن→→→→ظر ح→→→قوق م→→→دن∂، چｅ در دس→→→ته اس→→ناد ع→→اد＾ ق→→رار دارد. (م→→واد ⅛۱۲۸ و ۱۲۸۷ ق.م.) ام→→ا از 
دي→→→→دگاه ح→→→→قوق ت→→→→جارت، چｅ ب→→→→ه ع→→→نوان يｅ س→→→ند ت→→→جار＾ ت→→→لق∂ ش→→→ده و ن→→→سبت ب→→→ه خ→→→ود دارا＾ 

مزاياي∂ م∂باشد كه ساير اسناد عاد＾ غيرتجار＾، فاقد آن مزايا و ويژگ∂ها م∂باشند. 
 ،ｅب→→→→رات، س→→→→فته، دارن→→→→د↓ چ ،ｅاص→→→→→طالحات ك→→→→ليد＾ در اي→→→→ن ي→→→→ادداشت ع→→→→بارت است از؛ چ
ظ→→→→هرنويس∂، اج→→→→رائ→→→→ي↔ ث→→→→بت∂، س→→→→ند الزماالج→→→→را، دس→→→→تور اج→→→→را، ك→→→→نوان→→→→سيون (ق→→→→رارداد ب→→→ينالم→→→لل∂)، 

  .ｅكنوانسيون ژنو راجع به چ
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  ｅالف ـ حقوق دارند↓ چ
۱ ـ حقوق دارند↓ چｅ نسبت به انتقال آن  

۱ ـ ۱ ـ انتقال از طريق قبض و اقباض 
 چｅ، س→ند＾ است ت→جار＾ ك→ه ق→ابل ان→تقال م→→∂باشد و چｅ را م→→∂توان از ط→ريق قبض و 

اق→باض ب→ه دي→گر＾ م→نتقل ن→مود و اين شكل انتقال بدون تعيين علت معتبر است؛ ول∂ انتقال 
از ط→ريق ق→→بض و اق→باض، م→شروط ب→ر اي→ن است ك→ه چｅ در وج→ه ح→امل ص→ادر ش→ده باشد و يا 
اي→ن ك→ه ه→→يچ قيد＾ در مورد دارنده، رو＾ چｅ وجود نداشته باشد؛ چرا كه سند در وجه حامل 

در حكم مال منقول است و دارند↓ آن مالｅ و برا＾ مطالب↔ وجه آن محق محسوب م∂شود.  
۲ ـ ۱ ـ انتقال از طريق ظهرنويس∂ 

ه→→→→مانطور＾ ك→→→→ه ب→→→→عض∂ از ح→→→→قوقدان→→→→ان اع→→→→→الم ن→→→→مودهان→→→د: ظ→→→هرنويس∂ ي→→→عن∂ اع→→→→الم اراده 
 

مبن∂ بر واگذار＾، پشت سند انجام شود و كلمه ظهرنويس∂ هم به اين معناست.۱
ق→→→→→→انون ت→→→→→→جارت اي→→→→→→ران، ت→→→→→→→عريف∂ از ظ→→→→→→هرنويس＾ ارائ→→→→→ه ن→→→→→→كرده است؛ ول∂ ب→→→→→→هنظر م→→→→→→∂رسد 
ظ→→هرنويس∂ ي→→ا پ→→شتنويس∂ در اص→→طالح ح→→قوق ت→→جارت، ع→→بارت است از ق→→يد ع→→بارت∂ در ظ→هر 
الي→→ه ي→→ا دارن→→د↓  ẁب→→→ه ش→→→خص م→→→نتقل ｅك→→→ه اي→→→ن ع→→→مل ح→→→قوق∂، اغ→→→لب وس→→→يله ان→→→تقال چ ｅورق→→→ه چ

جديد، محسوب م∂گردد.  
ماد↓ ℮۱ كنوانسيون بينالملل∂ ژنو در بخش دوم، زير عنوان «در انتقال» مقرر داشته: 

”چｅ در وج→→→ه ش→→→خص م→→→عين ب→→ا ق→→يد ص→→ريح «ب→→ه ح→→واله ك→→رد» ي→→ا ب→→دون آن، ب→→ه وس→→يل↔ ظ→→هرنويس∂ ق→→ابل 
انتقال است.  

چｅ در وج→ه ش→خص م→عين ب→ا ق→يد ص→ريح «ب→دون ح→واله ك→رد» ي→ا ع→بارت∂ نظير آن، تنها بهصورت انتقال 
ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذار＾ به غير م∂باشد.  

چｅ م→→مكن است ب→→ه ن→→فع ص→→ادركننده ي→→ا ه→→ر ط→→رف دي→→گر در س→→ند ظ→→هرنويس∂ گ→→ردد. اي→→ن اش→→خاص ن→يز 
مجاز به ظهرنويس∂ مجدد خواهند بود.“  

الب→→ته ن→→اگفته ن→→ماند، ظ→→هرنويس∂، ف→→قط ب→→را＾ ان→→تقال م→→→الكيت آن ب→→ه ع→→مل ن→م∂آيد ب→→لكه در 
ع→→→→→مل از ظ→→→→→هرنويس∂ ب→→→→→را＾ وك→→→→→→الت ي→→→→→ا ض→→→→→مانت و ي→→→→→ا ب→→→→→را＾ وث→→→→يقه گ→→→→ذاش→→→→تن چｅ ن→→→→يز اس→→→→تفاده 

۱. ف→→→→خار＾، ام→→→→يرحسين، ج→→→→زوه درس→→→→∂ پ→→→→ل∂كپ∂شده ح→→→→قوق ت→→→→جارت ب→→→→ينالم→→→→لل، دور↓ ك→→→→ارشناس∂ارش→→→د ح→→→قوق                                                                   
  .Ｑ .۱۳۸، صＱ ∂خصوص∂، دانشگاه آزاد اسالم∂ واحد علوم و تحقيقات تهران، سال تحصيل



℮۸                                                                                     ماهنام↔ كانون / شمار↓ ۱۲۱ 

 

م→→→→∂شود ول∂ اص→→→→والҐ و در اغ→→→→لب م→→→→وارد ظ→→→→هرنويس∂ ب→→→→را＾ ان→→→→تقال است. م→→→→اده ۷℮۲ ق.ت. اي→→→ن 
م→→→→→طلب را ب→→→→→ا ص→→→→→راحت ب→→→→→يان ن→→→→→موده ك→→→→→ه ب→→→→→→هموجب م→→→→→اده م→→→→→→زبور «ظ→→→→هرنويس∂ ح→→→→اك∂ از ان→→→→تقال 

است.» 
۲ ـ اقدامات قانون∂  

۲ ـ ۱ـ حق اقام↔ دعوا＾ كيفر＾  
مطابق ماد↓ ۲ ق.م.ا. «هر فعل يا ترｄ فعل∂ كه در قانون برا＾ آن مجازات تعيين شده باشد، جرم 
محسوب م∂شود.» و مطابق ماد↓ ۷ ق.ص.چ.۱ صدور چｅ بالمحل، جرم محسوب م∂شود.  

ن→كت↔ ديگر آن كه همزمان با اعالم جرم عليه صادركنند↓ چｅ بالمحل م∂توان از طرق 
دي→گر نيز جهت وصول وجه چｅ اقدام نمود. ماد↓ ۱۸۷ آييننام↔ اجرا＾ مفاد اسناد رسم∂ در 
اي→→ن خ→→صوص م→→قرر م→→∂دارد: «اع→→الم ج→→رم ع→→ليه ص→→ادركنند↓ چｅ ب→→المحل ب→ه م→قامات صالحيتدار، م→انع 
درخ→→واست ص→→دور اج→→رائ→→يه ب→→را＾ وص→→ول وج→→ه چｅ از ط→→ريق اداره ث→→بت ن→→خواه→→د ب→→ود م→→گر اي→→نكه دس→تور＾ در 

 
اينباره از طرف مقامات قضاي∂ صادر شود.»۲

م→→→→→طابق م→→→→→واد ۱۱ و ۱۳ ق.ص.چ. ب→→→→→را＾ ت→→→→→عقيب ج→→→→زاي→→→→∂ ص→→→→ادركنند↓ چｅ ب→→→→→المحل وج→→→→ود 
 ،ｅظ→→رف م→→دت ح→→داك→→ثر ⅛ م→→اه از ت→→→اريخ س→→ررسيد آن ب→ه ب→ان ｅش→→راي→→ط ذي→→ل الزم است: ارائ→→ه چ
اخ→→→→ذ گ→→→→واه→→→→∂نامه ع→→→→دم پ→→→→رداخت، ط→→→→رح ش→→→→كايت ك→→→يفر＾ ظ→→→رف ح→→→داك→→→ثر م→→→دت ⅛ م→→→اه از ت→→→اريخ 
ب→→→رگشت، ص→→→دور چｅ ب→→→ه ت→→→→اريخ روز (وع→→دهدار ن→→باشد)، ب→→رگشت چｅ ت→→وسط ش→→اك∂ ب→→را＾ اولي→→ن 
ب→→→ار، ع→→→دم ص→→→دور چｅ ب→→→ابت ت→→→ضمين ان→→جام م→→→عامله ي→→ا ت→→عهد، وص→→ول وج→→ه آن م→→نوط ب→→ه ت→→حقق 

شرط، سفيد امضا و...، عدم انتقال چｅ يا حقوق آن پس از طرح شكايت كيفر＾.  
م→→→وضوع م→→→هم و م→→بتالبه ك→→ه در ج→→ريان ت→→عقيب و رس→→يدگ∂ ب→→ه ات→→هام ص→→دور چｅ ب→→→المحل 
م→→→طرح م→→→∂شود، ن→→→حوه و چ→→گونگ∂ وص→→ول وج→→ه چｅ م→→∂باشد. ن→→كته ق→→ابل ت→→وجه آن است ك→→ه 
دارن→د↓ چｅ ي→ا وك→→يل و＾ ب→ه ع→نوان ش→اك∂ م→∂توان→د ه→مزمان ب→ا طرح شكايت كيفر＾ با تقديم 
دادخ→→واست ض→→رر و زي→→ان ع→→الوه ب→→ر م→→→طالبه وج→ه چｅ ب→رگشت∂ ي→ا ك→سر＾ م→وجود＾ آن، ه→زينه 

۱. ي→→→→→ادآور＾: در اي→→→→→ن ي→→→→ادداشت ب→→→→هجا＾ ع→→→→بارت «ق→→→→انون ص→→→→دور چ−» ب→→→→ه اخ→→→→تصار «ق.ص.چ.» ب→→→→→ه ك→→→→ار ب→→→→رده                                                                   
م∂شود. 

۲. به نقل از روزنام↔ رسم∂ شمار↓ ۱۸ＱΩ۹ مورخ ۲℮/⅛/۱۳۸۷. 
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دادرس→∂ (ش→امل وج→وه ب→ابت اب→طال ت→مبر و حقالوكاله)، خسارات تأخير تأديه را نيز طلب نمايد 
ك→→ه در اي→→ن ص→ورت دادگ→اه م→→لزم خ→واه→د ش→د، ض→من ص→دور ح→كم ج→زاي→∂ در اي→ن م→ورد ن→يز ح→كم 

صادر نمايد.  
۲ ـ ۲ـ حق اقام↔ دعوا＾ حقوق∂  

ي→→→→→→→→→→→→ك∂ دي→→→→→→→→→→→→گر از ط→→→→→→→→→→→→رق وص→→→→→→→→→→→→ول چｅ م→→→→→→→→→→→→راج→→→→→→→→→→→→عه ب→→→→→→→→→→→ه دادگ→→→→→→→→→→→اهها＾ ح→→→→→→→→→→→قوق∂ است. ط→→→→→→→→→→→بق  
م→→→اد↓ ۲ ق.آ.د.م.: «ه→→→يچ دادگ→→→اه∂ ن→→→م∂توان→→→د ب→→ه دع→→واي→→∂ رس→→يدگ∂ ك→→ند م→→گر اي→→ن ك→→ه ش→→خص ي→→ا اش→→خاص 
ذ＾ن→→→→فع ي→→→→ا وك→→→→يل ي→→→→ا ق→→→ائممقام ي→→→ا ن→→→مايند↓ ق→→→انون∂ آن→→→ان رس→→→يدگ∂ ب→→→ه دع→→→وا را ب→→→راب→→→ر ق→→→انون درخ→→→واست ن→→→موده 

باشند.»  
 ك→→نوان→→سيون ژن→→و در ب→→خش ش→→شم، ت→→→حت ع→→نوان «در ح→→ق رج→وع ب→ه ج→هت ع→دم ت→أديه» از 

م→→→→→اده Ω℮ ت→→→→→ا ۸℮ ح→→→→→قوق دارن→→→→→د↓ چｅ را در اق→→→→→امه دع→→→→→وا و اس→→→→→تفاده از م→→→→→سئوليت ت→→→→→ضامن∂ ه→→→→مه 
مسئولين چｅ تصريح كرده است. ماد↓ ℮℮ كنوانسيون مذكور مقرر م∂دارد:  

”اشخاص∂ كه بهموجب چ− متعهدند، همگ∂ در مقابل دارنده مسئوليت تضامن∂ دارند.  
دارن→→→→ده ح→→→→ق دارد، ب→→→→دون الزام ب→→→→ه رع→→→→ايت ت→→→→رتيب ت→→→→عهد ه→→→ر يｅ از ح→→→يث ت→→→اريخ، ع→→→ليه اش→→→خاص ف→→→وق، 

مجتمعاҐ يا منفرداҐ اقام↔ دعوا نمايد.  
همين حق را هر شخص صاحب امضا در چｅ در صورت پرداخت مبلغ آن داراست.  

 اق→→ام↔ دع→→وا ع→→ليه ي→→ك∂ از م→→سئولين چｅ م→→انع اق→دام ع→ليه ديگران نيست، ولو اينكه ت→اريخ ت→عهد آن→ها 
مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقيب باشد.“ 

ب→→→→→ا ت→→→→→وجه ب→→→→→ه اي→→→→ن ك→→→→ه چｅ ي→→→→ك∂ از اوراق ت→→→→جار＾ و راي→→→→→جترين وس→→→→يله پ→→→→رداخت است ك→→→→ه 
ق→→→→ائممقام پ→→→→ول راي→→→→ج ك→→→→شور ش→→→→ده است و ن→→→→→ظر ب→→→→ه اه→→→→ميت و ن→→→→قش چｅ ب→→→→ه ع→→→نوان س→→→ادهترين 
وس→→→يله پ→→→رداخت و ت→→→نظيمكننده رواب→→ط و اع→→مال ح→→قوق∂ و داد و س→→تد در ب→→ين م→→ردم و ض→→→رورت 
ح→→→→→فظ ن→→→→→ظم و ت→→→→→أمين ام→→→→→نيت ف→→→→→عاليتها＾ اق→→→→→تصاد＾ ج→→→→→→امعه، ق→→→→→→انونگذار م→→→→زاي→→→→→ا＾ ب→→→→يشتر＾ در 
خ→→→صوص اي→→→ن س→→→ند ت→→→جار＾ ن→→→سبت ب→→→ه دي→→گر اس→→ناد ت→→→جار＾ ب→→→يان ن→→موده است ك→→ه از آن ج→→مله 

م∂توان به ماد↓ ⅛۱ ق.ص.چ. اشاره كرد.  
ماد↓ ⅛۱ ق.ص.چ. مقرر م∂دارد: «رسيدگ∂ به كلي↔ شكايات و دعاو＾ جزاي∂ و حقوق∂ مربوط به 

چｅ در دادسرا و دادگاه تا خاتم↔ دادرس∂، فور＾ و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.»  
ه→→→→مچنين، ع→→→→الوه ب→→→→ر م→→→→اد↓ ۱۱ ق.آ.د.م. (ام→→→→كان ط→→→→رح دع→→→→وا در م→→→→→حل اق→→→امت خ→→→وان→→→ده) در 
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خ→→→→صوص اس→→→→ناد ت→→→→جار＾ ـ م→→→→ن ج→→→→مله چｅ ـ ق→→→→→انونگذار ب→→→→هموجب م→→→اد↓ ۱۳ ق→→→→انون ي→→→ادشده از 
ح→→→يث ص→→→الحيت ق→→→→ائل ب→→→ه ام→→→تياز ش→→→ده و چ→→→نين م→→قرر داش→→ته است: «در دع→→او＾ ب→→ازرگان∂ و دع→→او＾ 
راج→ع ب→ه ام→وال م→نقول ك→ه از ع→قود و قرارداده→ا ن→اش∂ شده ب→اشد، خواه→ان م∂تواند به دادگاه∂ رجوع كند كه 
ع→→قد ي→→ا ق→→رارداد در ح→→وز↓ آن واق→→ع ش→→ده است ي→→ا ت→→عهد م→→∂بايست در آن→→جا ان→→جام ش→→ود.» در ح→→ال∂ ك→ه در 
خ→→→صوص ط→→→لب ع→→→اد＾، خ→→→واه→→→ان ب→→→→ايد ط→→→بق ق→→اعد↓ ك→→ل∂ در دادگ→→اه م→→حل اق→→امت خ→→وان→→ده اق→→→امه 
دع→→→→وا ن→→→→مايد. م→→→→ضافاҐ اي→→→→ن ك→→→→ه ق→→→→انونگذار، دادرس→→→→∂ ب→→→→دون ت→→→→شريفات، خ→→→ارج از ن→→→وبت و س→→→رعت 

 
دادرس∂ را تأكيد نموده و نظر به تشكيل دادگاه تخصص∂ و يا اختصاصيافته دارد.۱

يك∂ از امتيازات اسناد تجار＾ مسئوليت تضامن∂ مسئولين آن م∂باشد؛ در نظام حقوق∂ 
اي→→→→→→→ران در ب→→→→→→→اب م→→→→→→سئوليت ج→→→→→→مع∂ اص→→→→→→ل ب→→→→→→ر م→→→→→→سئوليت ن→→→→→→سب∂ ي→→→→→→ا م→→→→→→شتر∑ است و م→→→→→→سئوليت 
ت→→ضامن∂ ج→→نب↔ اس→تثناي∂ دارد و در ص→ورت∂ م→سئوليت ت→ضامن∂ ب→رقرار م→∂گردد ك→ه ن→ص خ→→اص 
چ→→نين م→→سئوليت∂ را پ→→يشبين∂ ن→→موده ب→→اشد، اي→→ن ن→→ص م→→∂توان→→د ق→→→انون ب→→اشد ي→→ا ق→رارداد و اي→→جاد 
م→سئوليت ت→ضامن∂ مطابق قانون در ماد↓ Ω۳℮ ق.ت. به صراحت بيان شده است. ۲ در حقوق 

ايران ماد↓ ۹℮۲ ق.ت. با صراحت كامل، اين مورد را بيان كرده است.  
الب→→→→→→ته م→→→→→→هلت ق→→→→→→انون∂ وص→→→→→→ول وج→→→→→→ه چｅ از ظ→→→→→→هرنويسان م→→→→→حدود است؛ اي→→→→→ن م→→→→→وضوع ب→→→→→ه 

صراحت در ماد↓ ۳۱Ｑ و ماده ۳۱۷ ق.ت. بيان گرديده است.  
ج→→→هت س→→→هولت و آس→→→ان∂ اح→→→قاق ح→→→ق ش→→→→اك∂ و خ→→→واه→→→ان (ح→→→سب م→→→ورد) ت→→→أمين خ→→واس→→ته از 
اب→زاره→اي∂ است ك→ه ق→→انونگذار ب→را＾ ج→لوگير＾ از ت→ضييع ح→ق اي→شان پ→يشبين∂ ك→رده است. به 
اي→→→ن ص→→→ورت ك→→→ه دارن→→→د↓ چｅ م→→→→∂توان→→→د ح→→→ت∂ ق→→→بل از ط→→رح دع→→وا＾ اص→→ل∂ ب→→ه م→→يزان خ→→واس→→ته از 
ام→→→→وال ط→→→→رف را ت→→→→وقيف ن→→→→مايد و درخ→→→→واستك→→→→نند↓ ت→→→→أمين از پ→→→→رداخت خ→→→→سارات اح→→→→تمال∂ م→→→عاف 

است. (ماد↓ ۱Ω۸ ق.آ.د.م.)  
ع→→→→→لت ع→→→→→دم ام→→→→→→كان درخ→→→→واست ت→→→→أمين در دع→→→→او＾ م→→→→ستند ب→→→→ه اس→→→→ناد ت→→→→→جار＾ آن است ك→→→→ه 

۱. ب→هرام→∂، ب→هرام، وص→ف ج→ايگزين∂ (وص→ف ت→بع∂ در اس→ناد ت→جار＾)، چ. ۲، ب→هار ۱۳۸۳، ت→هران، ان→تشارات مؤسسه                                                                   
فرهنگ∂ انتشارات∂ نگاه بينه، ص. ⅛. 

۲. رس→→→ول∂، م→→→جيد، پ→→→اياننامه ك→→→ارشناس∂ارش→→→د، ض→→→مانت در اس→→→ناد ت→→→جار＾، م→→→ؤسسه ع→→ال∂ ب→→انكدار＾ اي→→ران، ب→→هار 
۱۳۸۱، ص. ۲. 



حقوق و تكاليف دارند↓ چ− در حقوق ايران با مطالعه تطبيق∂ كنوانسيون ژنو                            ۸۷ 

 

اص→→→والҐ اي→→→راد＾ ن→→→سبت ب→→→ه اي→→→ن اس→→→ناد پ→→→ذيرفته ن→→→م∂شود؛ زي→→→را وص→→ف ت→→جريد＾ دارن→→د و م→→سئول 
 

پرداخت وجه اين اسناد، معموالҐ محكوم به پرداخت م∂شود. ۱
 ت→→→→→→→→→→بصره الح→→→→→→→→→→اق∂ ب→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→اد↓ ۲ ق→→→→→→→→→→→انون اص→→→→→→→→→→الح م→→→→→→→→→→واد＾ از ق→→→→→→→→→→انون ص→→→→→→→→→دور چｅ م→→→→→→→→→صوب 

Ω۳/۱Ω/⅛۱۳۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر م∂دارد:  
«دارن→د↓ چｅ م∂توان→د محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كلي↔ خسارات و هزينهها＾ واردشده 
ك→ه مستقيماҐ و بهطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحي↔ و＾ متحمل شده است، اعم از آن كه قبل 
از ص→→→→دور ح→→→→كم ي→→→→ا پس از آن ب→→→→اشد، از دادگ→→→→اه ت→→→→قاضا ن→→→مايد. در ص→→→ورت∂ ك→→→ه دارن→→→د↓ چｅ ج→→→بران خ→→→سارت و 
ه→→زينهها＾ م→→زبور را پس از ص→دور ح→كم درخ→واست ك→ند، ب→ايد درخواست خ→ود را ب→ه ه→مان دادگ→اه صادركنند↓ 

حكم، تقديم كند».  
۲ ـ ۳ـ حق مطالب↔ وجه چｅ و كليه خسارات وارده از طريق اجرا＾ ثبت  

 ماد↓ ۲ ق.ص.چ. مقرر م∂دارد:  
«چｅه→→→→→ا＾ ص→→→→ادر ع→→→→هد↓ ب→→→→انｅهاي∂ ك→→→→ه ط→→→→بق ق→→→→وان→→→→ين اي→→→→ران در داخ→→→→ل ك→→→→شور داي→→→→ر ش→→→→ده ي→→→→ا م→→→→∂شوند 
همچنين ش→عب آنها در خ→ارج از ك→شور در ح→كم اسناد الزماالجرا است و دارند↓ چｅ در صورت مراجعه به 
ب→انｅ و ع→دم دري→افت ت→مام ي→ا ق→سمت∂ از وج→ه آن ب→ه علت نبودن محل و يا به هر علت ديگر＾ كه منته∂ به 
ب→→رگشت چｅ و ع→→دم پ→→رداخت گ→→ردد، م→→∂توان→→د ط→→بق ق→→وان→→ين و آي→→يننامهها＾ م→→ربوط ب→→ه اج→→را＾ اس→→ناد رسم∂ 

وجه چｅ يا باق∂ماند↓ آن را از صادركننده وصول نمايد...» 
ب→→→→→ند (الف) م→→→→→اد↓ ي− آي→→→→→يننام↔ اج→→→→را＾ م→→→→→فاد اس→→→→نادرسم∂ الزماالج→→→→را و ط→→→→رز رس→→→→يدگ∂ ب→→→→ه 
ش→كايت از عمليات اجراي∂ مصوب Ω⅛/۱۱/۱۳۸۷ در تعريف «سند الزماالجرا» مقرر م∂دارد: 
«س→→ند رس→→م∂ ي→→ا ع→→اد＾ ك→→ه ب→→دون ص→دور حكم از دادگ→اه ق→ابل ص→دور اجرائ→يه برا＾ اجرا＾ م→دلول س→ند باشد. 

 
۲«ｅمانند: سند رسم∂ طلب و چ

ه→مچنين ماد↓ ۱۸۹ آييننام↔ مذكور مقرر م∂دارد: «دارند↓ چｅ كه حق تقاضا＾ صدور اجرائيه 
دارد، اع→→م است از ك→→س∂ ك→→ه چｅ در وج→→ه او ص→→ادر گ→→رديده ي→→ا ب→→ه ن→→ام او ظ→→هرنويس∂ شده ي→ا ح→امل چｅ (در 

مورد چｅها＾ در وجه حامل)» 
ش→→ايان ذك→→ر است ك→→ه اي→→ن م→→اده ش→→بيه ب→→ند اخ→→ير م→→اد↓ ۲ ق.ص.چ. م→→∂باشد، ب→ا اي→ن ت→→فاوت 

كه عبارت (يا قائممقام قانون∂ آنان) در آخر ماده ذكر نشده است.  
۱. زراعت، ع→→→→→باس، م→→→→→حشا＾ ق→→→→انون آي→→→→→ين دادرس→→→→∂ م→→→→دن∂، چ. اول، ت→→→→هران، ان→→→→تشارات ق→→→→قنوس، زم→→→→ستان ⅛۱۳۸،                                                                    

ص. ۳۲۳. 
۲. به نقل از روزنام↔ رسم∂ شمار↓ ۱۸ＱΩ۹ مورخ ۲℮/⅛/۱۳۸۷. 
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ن→→→→→→كته م→→→→→→هم∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ايد ي→→→→→ادآور＾ گ→→→→→ردد، اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ف→→→→→قط چｅه→→→→→ا＾ م→→→→→وضوع م→→→→→اد↓ ۲ 
ق.ص.چ. در ح→كم اس→ناد الزماالج→را ه→ستند و ب→رات و س→فته در ح→كم اس→ناد الزماالجرا نيستند 
و ص→دور اج→رائ→يه از ط→ريق م→راج→ع ث→بت∂ ب→ر خ→→الف اقام↔ دعوا مشمول «مرور زمان» نم∂گردد. 
ب→→نابراي→ن در ص→ورت ش→امل ش→دن م→رور زم→ان در م→وارد ج→زاي→∂ ي→ا ح→قوق∂، دارن→د↓ چｅ ب→→المحل، 
م→→→→→ختار است از ط→→→→→ريق ص→→→→دور اج→→→→رائ→→→→يه، اق→→→→دام ب→→→→ه اس→→→→تيفا＾ ح→→→→ق خ→→→→ود ن→→→→مايد و اي→→→→ن م→→→→زيت در 
ه→→يچيｅ از ط→→رح دع→→اوي∂ ح→→قوق∂ و ك→→يفر＾ وج→→ود ن→→دارد؛ چ→→را ك→→ه در ص→→ورت ف→→وت ص→ادركنند↓ 
 Ґاق→→→دام ج→→→زاي→→→∂ م→→→وقوف م→→∂گردد. ه→→مچنين، ص→→دور اج→→رائ→→يه م→→انند ت→→عقيب ج→→زاي→→∂ م→→نحصرا ،ｅچ
ع→ليه ص→ادركنند↓ چｅ ب→→المحل امكانپذير م∂باشد و ظهرنويس يا ضامن شامل اين موضوع 
ن→→→→→م∂شوند و در ص→→→→→ورت∂ ك→→→→→ه ص→→→→→ادركنند↓ چｅ ب→→→→→→المحل ي→→→→→ا وك→→→→→يل ي→→→→ا ن→→→→مايند↓ ق→→→→→انون∂ او ف→→→→وت 
ن→→→→→مايد، اج→→→→→رائ→→→→→يه م→→→→→وقوف ن→→→→→م∂گردد و ع→→→→→مليات اج→→→→→راي→→→→→∂ ع→→→→ليه ام→→→→وال ب→→→→→اقيمانده از م→→→→توف∂ و ب→→→→ه 
ط→→رفيت وراث و＾ ص→→ادر م→→∂شود. ه→→مچنين م→→طابق م→اد↓ ۱۹ ق.ص.چ. و م→اد↓ ۱۹Ω آي→يننام↔ 
اج→→→→را＾ م→→→→فاد اس→→→→ناد رس→→→→م∂ الزماالج→→→→را، در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه چｅ ب→→→→ه وك→→→الت ي→→→ا ن→→→مايندگ∂ از ط→→→رف 
ص→احبحساب ص→ادر ش→ده باشد، صادركنند↓ چｅ و صاحبحساب، متضامناҐ مسئول پرداخت وجه 

چｅ م∂باشند و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر م∂شود.  
عليه م→→راج→→عه  ẁم→→→حال ｅلذا، اي→→→ن ح→→ق ب→→را＾ دارن→→ده اي→→جاد ش→→ده ك→→ه ب→→ه ث→→→بت اس→→ناد م→→→حل ب→→→ان

نموده و با صدور اجرائيه و توقيف اموال و＾ طلب خود را مطالبه و دريافت نمايد.  
الب→→→→→ته ش→→→→→ايان ذك→→→→→ر است ك→→→→→ه در ص→→→→→ورت اق→→→→→دام دارن→→→→→د↓ چｅ از ط→→→→ريق داي→→→→ر↓ اج→→→→را＾ اس→→→→ناد 
رس→→→→→م∂، اي→→→→→ن ح→→→→→ق ب→→→→→را＾ او م→→→→→حفوظ است ك→→→→ه ض→→→→من ت→→→→→قاضا＾ م→→→→طالبه وج→→→→ه چｅ، درخ→→→→واست 

خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات دادرس∂ را نيز بنمايد.  
ب→→هنظر م→→∂رسد ب→→ا ت→→وجه ب→→ه اص→→ل اس→→تقالل ام→→→ضا و وص→→ف ت→→جريد＾ اس→→→ناد ت→→جار＾ م→انع∂ 
وج→→ود ن→→دارد ك→→ه ب→ا اص→الح م→اد↓ م→ذكور، ع→ليه ظ→هرنويس ن→يز اج→رائ→يه ص→ادر ش→ود. ق→انون ف→ران→سه 
ك→→→ه اله→→→→امبخش ق→→→→انون ت→→→جارت م→→→ا ب→→→وده است، ب→→ه ص→→راحت ب→→يان م→→→∂دارد؛ دارن→→ده ب→→دون ن→→ياز ب→→ه 
دس→→→→→→تور دادگ→→→→→اه از ت→→→→→اريخ اول ژان→→→→→ويه ۱۹۹۳ م→→→→→→∂توان→→→→→د ت→→→→→وسط اج→→→→→را＾ دادگ→→→→→اه و ي→→→→→ا ث→→→→→بت، ام→→→→→وال 

ظهرنويسان و صادركننده را توقيف نمايد.  
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اق→→→→→دام از ط→→→→→ريق اج→→→→→را＾ ث→→→→→→بت ب→→→→→ر خ→→→→الف اق→→→→→دام از ط→→→→ريق دادگ→→→→ستر＾ ك→→→→ه م→→→→ستلزم ت→→→→قديم 
دادخ→→واست و ت→→شريفات دادرس→→∂ و ق→→→طعيت ح→→كم و... م→→∂ ب→→اشد، م→→دت زم→→ان ك→متر＾ را ج→هت 

 
حصول نتيجه نيازمند است.۱

اخ→تصاراҐ س→ير اج→را ب→دين ن→حو است ك→ه پس از درخ→واست ص→دور اج→رائ→يه از س→→و＾ متقاض∂ 
و ارائ→→ه م→دارｄ از س→→و＾ م→سئول داي→ره اج→را＾ ث→بت از م→تقاض∂ اح→راز ه→ويت ب→ه ع→مل م→∂ آي→د و 
پس از اح→راز ه→ويت و تحويل رسيد به متقاض∂ به دستور رئيس ادار↓ اجرا، اجرائيه صادر و به 
ام→ضا＾ رئ→يس داي→ر↓ اج→را م∂رسد و سپس توسط مأمورين ابالغ م∂شود و از اين نظر نياز به 
آگ→ه∂ در مطبوعات نيست و ابالغ به اقامتگاه قانون∂ (آدرس بانك∂) به عمل م∂آيد. پس از 
ابالغ، اوراق ابالغشده به پرونده بر م∂گردد و در صورت∂ كه همچنان در موعد مقرر مديون 
(ص→→→→→→→→ادركنند↓ چｅ) از پ→→→→→→→→رداخت چｅ خ→→→→→→→→وددار＾ ك→→→→→→→ند، ام→→→→→→→وال م→→→→→→→نقول و غ→→→→→→→يرمنقول و＾ ط→→→→→→→بق 
م→→قررات ق→→انون∂ ق→→→ابل ب→→ازداشت است و از اي→→ن ط→→ريق وج→→ه چｅ ق→ابل م→→طالبه م→→∂باشد. پس از 
ب→→→ازداشت ام→→→وال م→→→نقول و غ→→يرمنقول، ارزي→→اب∂ ت→→وسط ك→→ارشناس ان→→جام و وج→→وه م→→ربوطه (ط→→لب 
م→→→→تقاض∂) ب→→→→ه و＾ داده م→→→→∂شود و ن→→→→يمعشر اج→→→→راي→→→→∂ ن→→→→يز از ام→→→→وال م→→→→ديون اخ→→→→ذ م→→→→∂شود؛ الب→→→→ته 
ن→→اگفته ن→→ماند ك→→ه ب→→ا ش→→→روع ع→→مليات اج→راي→∂ در ه→ر ص→ورت ع→ل∂الروال، ن→يمعشر اج→راي→∂ ت→وسط 
ث→→بت از م→→تقاض∂ اج→→را دري→→افت و در ن→→هايت م→→ديون ض→→من م→→حكوميت ب→ه پ→رداخت وج→ه چｅ و 

 
ساير خسارات ديگر به پرداخت نيمعشر اجراي∂ نيز محكوم م∂گردد.۲

ماد↓ ۱۸۳ آييننام↔ مذكور مقرر م∂دارد:  
«درخ→→واست اج→→را＾ چｅ از ث→→بت م→→حل∂ ك→→ه ب→→انｅ ط→→رف ح→ساب ص→ادركننده چｅ در آن م→حل واق→ع است 

به عمل م∂آيد. برا＾ صدور اجرائيه در مورد چｅ بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود: 
۱. تقاضانام↔ مخصوص صدور اجرائيه.  

ق چｅ و برگشت∂ آن.   ۲. اصل و فتوكپ∂ مصد√

۱. دم→يرچيل∂، م→حمد؛ ح→اتم∂، ع→ل∂ و ق→رائ→∂، م→حسن و... ق→انون ت→جارت در ن→ظم ح→قوق∂ ك→نون∂، ان→تشارات ميثاق                                                                   
 .⅛Ω۸ .عدالت، چ. ℮، ℮۱۳۸، ص

۲. ي→→→عقوب∂، ع→→→بداله→→→اشم، ن→→→حو↓ رس→→→يدگ∂ ب→→→ه ج→→→راي→→→م چ→→− و دع→→او＾ چ→→− و س→→فته در دادگ→→ستر＾ و اج→→را＾ ث→→→بت، چ.۳، 
 .۲Ω۲ .انتشارات بهنام∂، تهران، ۱۳۸۳، ص
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ت→→→بصره: درخ→→→واست اج→→→را＾ چｅه→→→ا＾ ص→→ادره از ش→→عب ب→→انｅها＾ اي→→ران→→∂ خ→→ارج از ك→→شور در اج→→را＾ ث→→بت 
 

تهران به عمل م∂آيد.»۱
همچنين ماد↓ ℮۱۸ آييننام↔ مذكور مقرر م∂دارد: 

«ه→→→رگاه چｅ ن→→→سبت ب→→→ه ق→→→سمت∂ از م→→→بلغ آن ب→→→دون م→→→حل ب→→اشد، دارن→→د↓ چｅ ن→→سبت ب→→ه ب→→اق∂مانده، ح→→ق 
صدور اجرائيه دارد.»  

م→تقاض∂ اج→رائ→يه ب→ايد ق→بل از ص→دور اج→رائ→يه م→بلغ مقرر جهت صدور اجرائيه را به صندوق 
اج→→را＾ ث→→بت پ→→رداخت ن→→مايد و لي→→ست ام→→وال م→→تعلق ب→→ه ص→→ادركنند↓ چｅ ب→→ه اس→تثنا＾ م→ستثنيات 
دي→→→→→ن را ب→→→→→ه داي→→→→→ر↓ اج→→→→را＾ اس→→→→ناد رس→→→→م∂ م→→→→عرف∂ ن→→→→→مايد، چ→→→→را ك→→→→ه ب→→→→راب→→→→ر ب→→→→خشنامهها＾ ث→→→→بت∂ ب→→→→ه 
ش→→→→→→→→→مارهها＾ ۱Ω/۳Ω۱ م→→→→→→→→→ورخ Ω/Ω۱/۱۹⅛۱۳ و ⅛۱Ω/۷۲ م→→→→→→→→ورخ Ω/Ω۲/Ω۱⅛۱۳ س→→→→→→→→→ازمان ث→→→→→→→→بت 
اس→→→→→ناد و ام→→→→→→الｄ ك→→→→شور ك→→→→ه ب→→→→ه اس→→→→تناد م→→→→صوبه ش→→→→→ورا＾ ع→→→→→ال∂ ق→→→→ضاي∂ ص→→→→ادر گ→→→→رديده، م→→→→سكن 
م→→→→تناسب و م→→→ورد ن→→→ياز ب→→→دهكار و ع→→→→ائل↔ او و وس→→→ايل دي→→→گر از ق→→→بيل ت→→→لفن و وس→→→ايل رفت و آم→→→د 

جزو مستثنيات دين بوده و به وسيل↔ اجرائي↔ ثبت∂، قابل توقيف و بازداشت نيستند.  
م→اد↓ ۱⅛ آي→يننام↔ اج→را＾ م→→فاد اس→ناد رس→م∂ الزماالجرا در خصوص مستثنيات دين مقرر 

م∂دارد: 
«اموال و اشيا＾ زير از مستثنيات دين است و بازداشت نم∂شود:  

۱. مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او.  
۲. لباس، اشيا، اسباب و اثاث∂ كه برا＾ رفع حوايج متعهد و اشخاص واجبالنفقه او الزم است. 

۳. آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.  
℮. وس→→→→→→ائل و اب→→→→→→زار ك→→→→→→ار ك→→→→→→سبه، پ→→→→→→يشهوران و ك→→→→→→شاورزان م→→→→→→تناسب ب→→→→→ا ام→→→→→رار م→→→→→عاش خ→→→→→ود و اش→→→→→خاص 

واجبالنفقه آنان.  
Ｑ.  وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او.  

⅛.  ساير اموال و اشياي∂ كه بهموجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف م∂باشد.  
ت→بصره ۱ ـ در ص→ورت فوت متعهد، دي→ون از ك→ليه ام→وال بهجا م→انده از او ب→دون اس→تثنا＾ چ→يز＾، استيفا 

م∂شود.  
ت→→بصره ۲ ـ در ص→ورت ب→روز اخ→تالف ن→سبت ب→ه م→تناسب ب→ودن ام→وال و اش→يا＾ م→وصوف ب→ا نياز اش→خاص 
ف→وقالذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماد↓ ۹⅛۱ اين آييننامه 

اتخاذ تصميم خواهد كرد».  
۱. نقل از روزنام↔ رسم∂ شمار↓ ۱۸ＱΩ۹ مورخ ۲℮/⅛/۱۳۸۷.                                                                   
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۳ ـ شرايط صدور اجرائيه  
ب→→را＾ ص→دور اج→رائ→يه از ط→ريق داي→ر↓ اج→را＾ ث→بت وج→ود ش→راي→ط∂ الزم و ض→رور＾ است ك→ه 
در م→→اد↓ ۲ ق.ص.چ. و آي→→يننام↔ اج→→را＾ م→→فاد اس→→ناد رس→→م∂ الزم االج→را ب→يان گ→رديده است ك→ه 

شرايط الزم بهشرح ذيل م∂باشد؛  
۱. چｅ ع→→هد↓ ب→→→انك∂ ص→→ادر ش→→ده ب→→→اشد ك→→ه ط→→بق ق→→وان→→ين اي→ران در داخ→ل ك→شور داي→ر ش→ده 

باشد و همچنين شعب آنها در خارج از كشور.  
۲. ج→→هت درخ→→واست اج→→رائ→→يه، دارن→→د↓ چｅ م→→→∂بايست ب→→ه داي→→ر↓ اج→→را＾ ث→→بت واق→→ع در م→→حل 

بانｅ ـ طرف حساب صادركنند↓ چｅ مراجعه نمايد.  
۳. م→→→→→راج→→→→→ع↔ دارن→→→→→د↓ چｅ ب→→→→→ه ب→→→→→انｅ و ع→→→→→دم دري→→→→→→افت ت→→→→→→مام ي→→→→→ا ق→→→→سمت∂ از وج→→→→ه چｅ و اخ→→→→ذ 

عليه.   ẁمحال ｅگواهينام↔ عدم پرداخت از طرف بان
  .ｅتوسط بان ｅبا نمونه امضا＾ موجود در بان ｅگواه∂ مطابقت امضا＾ چ .℮

Ｑ. ت→نظيم و ت→سليم ت→قاضانام↔ م→خصوص صدور اجرائيه چｅ به داير↓ اجرا＾ اسناد رسم∂ 
ب→ه ان→ضمام اص→ل و ف→توكپ∂ م→صدق چｅ و گ→واه→ينام↔ ع→دم پ→رداخت چｅ و گواهينامه مطابقت 

امضا.  
ش→→ايان ذك→→ر است ك→ه ق→→انون م→تحدالش→→كل ژن→و، راج→ع ب→ه چ→گونگ∂ و ك→يفيت «م→→طالب↔ وج→ه 
 Ґاز ط→→→→ريق اج→→→را＾ ث→→بت» و م→→اهيت ح→→قوق∂ آن، وارد ب→→حث ن→→شده و ه→→مانطور＾ ك→→ه ق→→بال ｅچ
ن→→→→يز ب→→→→يان گ→→→→رديد، ف→→→→قط م→→→→اد↓ ℮℮ ك→→→→نوان→→→→سيون م→→→→ذكور ب→→→→ه ح→→→→ق اق→→→→ام↔ دع→→→→وا ت→→→→وسط دارن→→→ده ع→→→ليه 

، بدون رعايت ترتيب تعهد از حيث تاريخ صراحت دارد.   Ґيا منفردا Ґمجتمعا ،ｅمتعهدين چ
 ｅب ـ تكاليف دارند↓ چ

 ｅدر صورت وجود محل چ ｅ۱. تكاليف دارنده چ
۱ ـ ۱ ـ ارائه چｅ جهت مطالبه وجه آن در مهلت مقرر قانون∂ و ضمانت اجرا＾ آن 

م→→اد↓ ۳ م→→كرر ق→→→انون ص→→دور چ− الح→→→اق∂ م→→صوب ۲/⅛/۱۳۸۲ م→→قرر م→→→∂دارد: «چｅ ف→→قط در 
تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانｅ خواهد بود.» 

لذا، م→→طابق م→فهوم م→خالف م→اد↓ م→ذكور، چｅ، ق→بل از ت→اريخ م→ندرج در آن قابل وصول از 
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ب→→→→انｅ ن→→→→خواه→→→→د ب→→→→ود. ب→→→→نابراي→→→→ن، دارن→→→→د↓ چｅ ح→→→→ق ارائ→→→ه چｅ و درخ→→→واست پ→→→رداخت وج→→→ه چｅ ي→→→ا 
ص→دور گ→واه→ينام↔ ع→دم پ→رداخت وج→ه چｅ را قبل از تاريخ مندرج در آن ندارد. البته در صورت 
ب→→→المحل ب→→ودن چｅ ب→→را＾ اي→→ن ك→→ه دارن→→ده ب→→توان→→د از م→زاي→→ا＾ ق→انون∂ چｅ اس→تفاده ن→→مايد ب→→ايد در 

ظرف مهلتها＾ مقرر قانون∂، چｅ را به بانｅ ارائه نمايد.  
دع→→→وا ع→→→ليه م→→→سئوالن پ→→→رداخت وج→→→ه چｅ ب→→→المحل ب→→→ايد در م→→هلت م→→→قرر ق→→انون∂ در دادگ→→اه 

مطرح شود و اال دعوا＾ مذكور در برخ∂ موارد مشمول مرور زمان م∂گردد.  
الب→→→→→→→ته م→→→→→→→وضوع∂ ك→→→→→→→ه در اي→→→→→→→ن ج→→→→→→→ا الزم است، رف→→→→→→→ع اب→→→→→→→هام گ→→→→→→→ردد، اي→→→→→→→ن است ك→→→→→→→ه م→→→→→→→→طابق  
م→→→→→→→→→اد↓ ۳۱۳ ق.ت. «وج→→→→→→→→→ه چｅ ب→→→→→→→→→ايد ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→حض ارائ→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→ارساز＾ ش→→→→→→→→ود.» و م→→→→→→→→طابق ق→→→→→→→→→سمت اخ→→→→→→→→ير  

م→اد↓ ۳ ق.ص.چ. «ه→رگاه در متن چｅ شرط∂ برا＾ پرداخت ذكر شده باشد، بانｅ به آن شرط ترتيب اثر 
ن→→خواه→→د داد.» م→→ستنبط از م→→واد م→ذكور اي→ن است ك→ه پ→رداخت وج→ه چｅ ب→ه رؤيت است و دارن→د↓ 
چｅ ام→→→كان وص→→ول ف→→ور＾ و ب→→دون ق→→يد و ش→→رط وج→→ه چｅ را دارد و ص→دور چｅ ن→→بايد وع→دهدار 
ب→→اشد ك→→ه اي→→ن م→→وضوع در ح→→ال ح→→اضر ب→→ا ت→→صويب م→→اد↓ ۳ م→→كرر ق→→→انون م→ذكور الح→اق∂ م→صوب 
Ω⅛/Ω۲/ ۱۳۸۲ اج→→از↓ ض→من∂ و ت→لويح∂ ب→ه ص→دور چｅ وع→ده دار داده است و دارن→د↓ چｅ ن→يز 
الزام→→→اҐ ب→→→ايست∂ در ت→→اريخ م→→ندرج در چｅ ج→→هت وص→→ول وج→→ه چｅ ي→→ا در ص→→ورت ب→→→المحل ب→→ودن 

جهت اخذ گواه∂نام↔ عدم پرداخت وجه چｅ به بانｅ مراجعه نمايد.  
م→→→اد↓ ۲۸ ق→→→→انون م→→→تحدالش→→→→كل ژن→→→و۱ م→→→قرر م→→→→∂دارد: «چｅ ب→→ه رؤيت ق→→ابل پ→→رداخت است و ش→→رط 
خ→→الف، ب→→الاع→→تبار م→→∂باشد. چ→ك∂ ك→ه پ→يش از روز م→ذكور در آن ج→هت پ→رداخت ب→ه ب→انｅ ارائ→ه شده است، در 

روز ارائه قابل پرداخت م∂باشد.» 
لذا، ه→→→رگاه چ→→→ك∂ ق→→→→بل از ت→→اريخ∂ ك→→ه ب→→ه م→→نزل↔ ت→→اريخ ص→→دور آن ذك→→ر ش→→ده، ارائ→→ه ش→→ود در 

روز ارائه قابل پرداخت م∂باشد. 
الب→→→→ته ن→→→→اگفته ن→→→ماند ك→→→ه در ك→→→نوان→→→سيون ژن→→→و ن→→→يز ص→→→دور چｅ وع→→→دهدار را ب→→→→هصورت اج→→→→مال∂ 
پيشبين∂ كرده و اين امر را بر عهده قوانين داخل∂ كشورها محول كرده است. بند ي− ماده 
۷ ق→→→رارداد دوم ك→→→نوان→→→سيون م→→ذكور زي→→ر ع→→نوان ”ك→→نوان→→سيون راج→→ع ب→→ه ح→→ل ب→→عض∂ م→→وارد ت→→عارض 

                                                                  

۱. ر.∑.: كنوانسيون راجع به قانون متحدالشكل درخصوص چ− مصوب ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو. 
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قوانين در خصوص چｅ“ مقرر م∂دارد: «قانون كشور محل پرداخت، موارد زير را تعيين م∂كند: 
۱.  آي→→→→ا چｅ لزوم→→→→اҐ س→→→→ند ب→→→→ه رؤيت است ي→→→→ا م→→→→∂توان→→→د ب→→→ه وع→→→ده از رؤيت ن→→→يز ت→→→نظيم گ→→→ردد و ه→→→مينطور 

اينكه صدور چｅ با درج تاريخ مؤخر چه آثار＾ دارد؛» 
م→→اد↓ ۳۱۳ ق.ت. ن→يز م→بن∂ ب→ر اي→ن ام→ر است ك→ه وج→ه چｅ ب→ايد ب→ه م→→حض ارائ→ه ك→→ارساز＾ 
ش→→ود. لح→ن آم→ران→ه م→اده م→∂رساند ك→ه ح→ت∂ اگ→ر چｅ دارا＾ ت→اريخ م→ؤخر ب→اشد ب→از ب→ايد در زم→ان 
ارائ→→→→ه ب→→→→ر ف→→→→رض ك→→→→ه ارائ→→→→ه ق→→→→→بل از ت→→→→→اريخ م→→→→نعكس در چｅ ب→→→→اشد، پ→→→→رداخت گ→→→→ردد. ادار↓ ح→→→قوق∂ 
ق→→→→و↓قضائيه در ه→→→مين راس→→→تا اع→→→→الم داش→→→ته است، ص→→→دور چｅ م→→→ؤجل م→→→حمول ب→→→ر ح→→→ال است و 
عليه ق→ابل وص→ول م→∂باشد. ب→ه ع→بارت دي→گر،  ẁم→حال ｅق→→بل از ح→→لول م→→وعد و ي→ا ارائ→↔ آن ب→ه ب→ان
س→→ررسيد چｅ ت→→أثير＾ در زم→→ان م→→طالبه ن→→دارد و چｅ ب→ه وع→ده ع→ندالم→طالبه ق→ابل وص→ول است. 
در خ→صوص ع→مليات اج→راي→∂ از ط→ريق اجرا＾ ثبت، اجرائيه پس از سررسيد صادر م∂شود. اما 
ق→→→→→→→اعد↓ دي→→→→→→→دار＾ ب→→→→→→→ودن چｅ ك→→→→→→ه م→→→→→→بنا＾ ح→→→→→→قوق∂ م→→→→→→حكم∂ در ق→→→→→→→انون ت→→→→→→جارت اي→→→→→→ران دارد، در 
اص→→→→→الحات س→→→→→ال ۸۲ ن→→→→→اديده گ→→→→→رفته ش→→→→ده است و ب→→→→ا ن→→→→اديده گ→→→→رفتن آن چｅ ب→→→→→هصورت وس→→→→يل↔ 
 ｅك→سب اع→تبار در آم→ده است. ب→ه اي→ن ت→رتيب چ Ґم→→طمئن ب→→را＾ پ→→رداخته→→→ا＾ م→→دتدار و اح→→يانا

از مبنا＾ اصل∂ خود دور شده است.  
ك→ميسيون ح→قوق ت→جارت ش→ورا＾ ع→ال∂ ت→وسعه ق→ضاي∂ در اين رابطه پيشنهاد نموده است 
چ→→→→نانچه ت→→→→اريخ م→→→→ندرج در چｅ ب→→→→ه ع→→→→نوان ت→→→→اريخ ص→→→→دور م→→→→ؤخر ب→→→→ر ت→→→اريخ واق→→→ع∂ ص→→→دور ب→→→اشد، 
اع→→→→→تبار چｅ را دارد، م→→→→→عذالｅ م→→→→سئوالن س→→→→ند از ح→→→→يث رع→→→→ايت م→→→→هلت ارائ→→→→ه و اق→→→→ام↔ دع→→→→وا ح→→→→ق 

استناد به تاريخ واقع∂ را ندارند.  
الب→→→ته ن→→→اگفته ن→→ماند ك→→ه در ق→→وان→→ين ص→→دور چｅ ك→→ه ت→→اكنون ب→→ه ت→→صويب رس→→يده يｅ «ح→→لقه 
گ→مشده» وج→ود دارد و آن «ن→ظام ب→→انك∂» است ك→ه پ→يشنهاد م→→∂شود وظ→ايف و ت→كاليف دقيق 
را از زم→→→→→ان اف→→→→→تتاح ح→→→→→ساب و دادن دس→→→→→ته چｅ ت→→→→→ا ص→→→→→دور چｅ پ→→→→رداختن→→→→شدن∂ و ن→→→→يز ت→→→→ضمين 
پ→رداخت وج→ه چｅ پ→يشبين∂ ن→مايد و بهموجب اين مقررات بانｅ تكليف داشته كه صالحيت 
ش→→خص∂ ك→→ه ج→→هت ب→→→از ن→→كردن ح→→ساب ج→→ار＾ م→→راج→→عه ك→→رده است را ب→→→ررس∂ ك→→ند. م→→ثالҐ م→يزان 
 ｅداراي→→→∂، اخ→→→ذ دو ض→→→امن م→→عتبر، ك→→→اركرد ف→→عال ح→→ساب ج→→ار＾ ح→→داق→→ل ب→→ه م→→دت شش م→→اه ت→→ا ي
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س→→→→ال و س→→→→پس اع→→→→طا＾ دس→→→→ته چｅ و الب→→→→ته ب→→→→راس→→→→→اس م→→→→عيارها＾ م→→→→→شخص و ق→→→→→ابل ك→→→→نترل ك→→→ه 
چ→نانچه ب→انｅ از اي→ن م→عيارها ت→خط∂ ك→رد، م→سئوليت م→دن∂ داش→ته ب→اشد و ه→→مچنين به محض 
ي→→→ا ظ→→→رف م→→→هلت ك→→→وتاه پس از ع→→دم پ→→رداخت اولي→→ن چｅ، ب→→ه ص→→ادركننده اخ→→طار ك→→ند ت→→ا ت→→مام∂ 
چｅ را م→سترد ن→مايد و م→راتب را ب→ه س→→اير ب→انｅها ن→يز اعالم كند تا دسته چｅها＾ و＾ را پس 

بگيرند و موضوع به بانｅ مركز＾ هم اعالم شود.  
عليه در قانون تجارت، محدوديت∂ برا＾ مدت  ẁم→حال ｅب→ه ب→→ان ｅدرخ→صوص م→دت ارائ→ه چ
عليه پ→→→يشبين∂ ن→→→شده و م→→→واد ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.ت.  ẁم→→→→حال ｅو م→→→طالب↔ وج→→→ه آن از ب→→→ان ｅارائ→→→→ه چ
م→→رور زم→→ان م→→ربوط ب→ه دع→او＾ چｅ را ع→نوان ن→موده ك→ه اي→ن م→وضوع ارت→باط∂ ب→ه پ→رداخت وج→ه 
چｅ ت→→وسط ب→→انｅ ن→→دارد، ام→→ا در ق→انون ص→دور چｅ م→اد↓ ۱۱ ق→انون م→ذكور م→هلت شش م→اهه را 
ج→→هت م→→طالبه وج→ه چｅ از ت→→اريخ ص→دور و ط→رح ش→→كايت ك→يفر＾ از ت→اريخ ص→دور گ→واه→∂ ع→دم 
پ→رداخت ت→عيين ن→موده است. چ→ون م→مكن است چ→ندين ن→فر م→سئول پ→رداخت وج→ه چｅ ب→اشند، 
لذا دارن→→→د↓ چｅ ب→→→را＾ اي→→→ن ك→→→ه ب→→→توان→→→د ج→→→هت وص→→→ول وج→→→ه چｅ ب→→ه دي→→گر م→→سئولين ن→→يز م→→راج→→عه 
ن→مايد، ب→ايست∂ در م→هلتها＾ م→قرر ق→→انون∂ ب→ه بانｅ مراجعه نموده و ضمن ارائه چｅ، وجه آن 
 ｅـ در خ→صوص م→طالب↔ وج→ه چ ｅرا م→→طالبه ن→→مايد. در ح→→قوق اي→→ران، ت→→كليف ق→انون∂ دارن→د↓ چ

در سر وعده ـ تعيين گرديده است.  
م→اد↓ ۳۱Ｑ ق.ت. م→قرر م→∂دارد: «اگ→ر چｅ در همان م→كان∂ ك→ه ص→ادر شده است بايد ت→أديه گردد، 
دارن→→→د↓ چｅ ب→→→ايد در ظ→→→رف پ→→→انزده روز از ت→→اريخ ص→→دور، وج→→ه آن را م→→طالبه ن→→مايد و اگ→→ر از يｅ ن→→قطه ب→→ه ن→→قط↔ 

ديگر ايران صادر شده باشد، بايد در ظرف چهلوپنج روز از تاريخ صدور چｅ مطالبه شود...» 
م→اد↓ ۳۱۷ ق.ت. نيز مقرر م∂دارد: «مقررات راجعه به چｅهاي∂ كه در ايران صادر شده است در 
م→ورد چｅه→اي∂ كه از خ→ارجه ص→ادر ش→ده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ـ ليكن مهلت∂ 

كه در ظرف آن دارند↓ چｅ م∂تواند وجه چｅ را مطالبه نمايد، چهار ماه از تاريخ صدور است.»  
م→→→→اد↓ ۱۱ ق.ص.چ. ن→→→→→يز م→→→→هلت ششم→→→→اهه را ج→→→→هت م→→→→→طالبه وج→→→→ه چｅ از ت→→→→→اريخ ص→→→→دور و 

طرح شكايت كيفر＾ از تاريخ صدور گواه∂ عدم پرداخت تعيين نموده است.  
م→→→اد↓ ۲℮ ك→→→نوان→→→سيون ژن→→→و در اي→→→ن خ→→→صوص ذي→→ل ع→→نوان ب→→خش ش→→شم «در ح→→ق رج→→وع ب→→ه 
ج→هت ع→دم ت→أديه» م→قرر م→→∂دارد: «دارن→د↓ چｅ بايد عدم ت→أديه را ب→ه ظ→هرنويس خ→ود ي→ا ب→ه صادركننده 
ظ→→→رف چ→→→هار روز غ→→→يرتعطيل از ت→→→اريخ ت→→→نظيم اع→→→تراضن→→→امه ي→→→ا گ→→→واه→→∂ م→→عادل آن و در م→→ورد ش→→رط ”ب→→ازگشت 
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ب→→→→→دون م→→→→→خارج“ از روز ارائ→→→→→ه چｅ، اط→→→→→الع ده→→→→→د. ه→→→→→ر ظ→→→→هرنويس ب→→→→ايد ظ→→→→رف دو روز غ→→→→يرتعطيل م→→→→تعاقب روز 
دري→→→→افت اط→→→→العنامه، ظ→→→→هرنويس م→→→اقبل را ب→→→ا ذك→→→ر ن→→→ام و ن→→→شان∂ آن→→→هاي∂ ك→→→ه اط→→→العنامهها＾ ق→→→بل∂ را ب→→→را＾ او 
ارس→→→→ال داش→→→→ته ان→→→د، آگ→→→اه ن→→→مايد و اي→→→ن ع→→→مل ب→→→ه ه→→→مين ت→→→رتيب ادام→→→ه ي→→→ابد ت→→→ا ب→→→ه ش→→→خص ص→→→ادركننده ب→→→رسد. 

مدتها＾ فوق از تاريخ دريافت اطالعنام↔ قبل∂ شروع م∂شود.  
وق→→→ت∂ ك→→→ه م→→→طابق ب→→→ند ف→→→وق اط→→→العنامه ب→→→را＾ ش→→→خص∂ ك→→→ه چｅ را ام→→→ضا ك→→→رده است ارس→→→ال ش→→→د، ه→→مين 

اطالع بايد در همان محدود↓ زمان∂ برا＾ ضامن او نيز فرستاده شود.  
در م→→→ورد ظ→→→هرنويس∂ ك→→→ه ن→→→شان∂ خ→→→ود را ذك→→ر ن→→كرده ي→→ا آن را ب→→ه ط→→ور ن→→اخوان→→ا ذك→→ر ن→→موده است، ت→→سليم 

اطالعنامه به ظهرنويس قبل از او كفايت م∂كند.  
ش→خص مكلف به دادن اطالعنامه م∂تواند اين عمل را به هر نحو، حت∂ به صرف اعاد↓ چｅ، به انجام 

برساند.» 
ه→→مچنين، م→→اد↓ ۲۹ ك→→نوان→→سيون ژن→→و م→→قرر م→→∂دارد: «چｅ ق→→ابل پ→→رداخت در ك→→شور م→→حل ص→→دور، 

بايد ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد.  
چｅ ص→→ادره در ك→→شور＾ غ→→ير از ك→→شور＾ ك→→ه در آن ق→→ابل پ→→رداخت م→→∂باشد، ب→ايد ظرف ب→يست ي→ا ه→فتاد 
روز، ب→→→سته ب→→→ه اي→→→ن ك→→→ه م→→→حل ص→→→دور و م→→→حل پ→→→رداخت ه→→→ر دو در يｅ ق→→اره ي→→ا ي→→ك∂ از آن→→ها در ق→→ار↓ دي→→گر＾ از 

جهان واقع شده باشد، ارائه گردد.  
در اي→ن م→ورد، چｅها＾ ص→ادره در يｅ ك→شور اروپ→اي∂ و ق→ابل پ→رداخت در يｅ كشور س→احل∂ مديترانه يا 

برعكس، به عنوان چｅها＾ صادره و قابل پرداخت در يｅ قاره محسوب م∂شوند.  
 مبدأ مهلتها＾ فوق، در روز مذكور در چｅ به عنوان تاريخ صدور م∂باشد.» 

ه→→مانطور＾ ك→→ه م→→→الحظه م→→∂گردد، در ك→نوان→سيون ژن→و ن→يز م→هلتهاي∂ ب→را＾ ارائ→ه چｅ و 
م→→→→→طالب↔ وج→→→→→ه آن در م→→→→→وعد م→→→→→قرر پ→→→→→يشبين∂ ش→→→→ده است. ن→→→→كته ج→→→→الب ت→→→→وجه و ن→→→→وآور＾ ك→→→→ه در 
ك→→→نوان→→→سيون م→→→ذكور ب→→→هكار رف→→→ته اي→→→ن است ك→→→ه م→→→تعهدان پ→→→رداخت چｅ م→→→→∂توان→→→ند ت→→→وسط ش→→→رط 
«ب→→→→ازگشت ب→→→→دون م→→→→خارج» و «ب→→→→→دون اع→→→تراض»، ي→→→ا ه→→→ر ع→→→بارت م→→→عادل آن ك→→→ه در س→→→ند ق→→→يد و 
ام→→→→ضا م→→→→∂شود، دارن→→→→ده را از ت→→→→نظيم اع→→→تراضن→→→امه ي→→→ا گ→→→واه→→→∂ م→→→→عادل آن، ب→→→→همنظور اع→→→مال ح→→→ق 
رج→→وع م→→عاف ن→→→مايند ك→→ه ب→→هتر است اي→→ن ن→كته م→ورد ت→وجه ت→دوينكنندگان ق→انون چｅ ب→عد＾ ي→ا 

اصالحات احتمال∂ بعد＾، قرار گرفته و وارد قوانين ايران گردد.  
ماد↓ ۳℮ كنوانسيون ژنو مقرر م∂دارد:  

”ص→ادركننده، ظ→هرنويس ي→ا ضامن م∂توان→د توسط شرط «بازگشت بدون مخارج» و «بدون اعتراض»، 
ي→→ا ه→→ر ع→→بارت م→→عادل آن ك→→ه در س→→ند ق→→يد و ام→→ضا م∂شود، دارن→ده را از ت→نظيم اع→تراضنامه ي→ا گ→واه→∂ م→عادل 

آن، بهمنظور اعمال حق رجوع معاف نمايد...“  
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ب→→→→→ايست∂ گ→→→→فت ك→→→→ه ارائ→→→→↔ چｅ در م→→→→هلتها＾ م→→→→قرر ق→→→→انون∂ و م→→→→طالب↔ وج→→→→ه آن از ت→→→→كاليف 
دارن→→→→د↓ چｅ م→→→∂باشد و م→→→هلتها＾ م→→→قرر ق→→→→انون∂ در خ→→→صوص م→→→طالب↔ وج→→→ه چｅ ب→→→ه ن→→→فع و در 
ح→→→→→→→→→مايت و ت→→→→→→→→→قويت ح→→→→→→→→→قوق دارن→→→→→→→→د↓ چｅ است و ق→→→→→→→→→انونگذار اي→→→→→→→→ران در ص→→→→→→→→ورت ع→→→→→→→→دم رع→→→→→→→→ايت 

مهلتها＾ مقرر قانون∂ ضمانت اجراهاي∂ را تعيين نموده كه به تفصيل بيان م∂گردد.  
قسمت اخير ماد↓ ۳۱Ｑ ق.ت. مقرر م∂دارد: 

« اگر دارن→د↓ چｅ در ظرف مواع→د مذكوره در اي→ن م→اده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، ديگر دعو＾ او 
بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و... » 

الب→ته س→ؤال و ش→بهها＾ ك→ه در اي→→نجا م→مكن است پيش بيايد اين است كه آيا در صورت 
ع→→دم رع→→ايت م→هلتها＾ م→قرر ق→→انون∂ ج→هت ارائ→ه و م→طالبه وج→ه چｅ، ط→رح دع→وا ع→ليه ض→امن 

نيز منتف∂ است يا نه؟  
ب→→ايست∂ گ→→فت ك→→ه ج→واب اي→ن س→ؤال در رأ＾ وح→دت روي→↔ ش→مار↓ Ｑ۹۷ م→ورخ ۲/۱۲/۱۳۷℮ 
ب→→يان گ→→رديده است ب→→ه اي→→ن م→→ضمون ك→→ه؛ «م→→هلت م→→قرر در م→→اد↓ ⅛۲۸ ق.ت. ج→→هت اس→→تفاده از 
ح→→→ق∂ ك→→→ه در م→→→اد↓ ۹℮۲ ق.ت. ب→→→را＾ دارن→→→د↓ س→→→ند ت→→→جار＾ م→→نظور گ→→رديده، ن→→→اظر ب→→ه ط→→رح دع→→وا 
ع→→→→ليه ظ→→→→هرنويس ظ→→→→رف م→→→→هلت م→→→→قرر از ت→→→→اريخ ص→→→→دور گ→→→واه→→→∂ ع→→→دم پ→→→رداخت است و ن→→→اظر ب→→→ه 
ش→→→→→خص∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه ع→→→→نوان ض→→→→امن ظ→→→→هر چｅ را ام→→→→ضا ك→→→→رده و ي→→→→ا ب→→→→ه ه→→→→ر ت→→→→قدير ض→→→→→مانت و＾ از 
ص→ادركننده احراز شده، نيست.» زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت 

(ب→→→→→نابر ق→→→→→ول ذم→→→→→ه ب→→→→ه ذم→→→→ه ي→→→→ا ن→→→→→قل آن) در ق→→→→بال دارن→→→→د↓ س→→→→فته ي→→→→ا ب→→→→رات، م→→→→→حدوديت م→→→→ذكور در  
 

ماد↓ ۲۸۹ ق.ت. دربار↓ ضامن، مورد نداشته است.۱
ماد↓ ۱۱ ق.ص.چ. نيز مقرر م∂دارد:  

«... در ص→ورت∂ ك→ه دارن→د↓ چｅ ت→ا شش م→اه از ت→اريخ ص→دور چｅ برا＾ وص→ول آن به ب→انｅ مراجعه نكند 
ي→ا ظرف ششماه از ت→اريخ ص→دور گواه→∂ ع→دم پرداخت، شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفر＾ نخواهد 

داشت...» 
بنابراين، در صورت قصور دارند↓ چｅ از انجام تكاليف خود، حق رجوع به ظهرنويسان و 

                                                                   .Ｑ℮۷ و Ｑ℮⅛ .۱. دميرچيل∂، همان، صص
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ط→→→رح ش→→→كايت ك→→→يفر＾ را از دست خ→→→واه→→→د داد. ام→→→ا ن→→→بايد م→→→نكر اي→→→ن ب→→اشيم ك→→ه دادن اخ→→تيار ب→→ه 
م→سئوالن چｅ در اف→زايش م→هلت ارائ→ه چｅ و م→طالب↔ وج→ه آن و ي→ا ت→مديد آن اع→تبار و سرعت 
الزم→→→→→→→→→↔ گ→→→→→→→→→ردش چｅ را ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→خاطره م→→→→→→→→∂ان→→→→→→→→دازد. لذا، ض→→→→→→→→رورت دارد ق→→→→→→→→انونگذار در م→→→→→→→→حدود↓ 
چ→→→هارچوب م→→عين∂ ب→→ه اف→→راد اج→→از↓ ف→→→عاليت ب→→دهد ت→→ا ض→→→من ح→→فظ اع→→تبار اي→→ن س→→ند م→→هم ت→→جار＾، 

سرعت گردش آن را نيز ـ كه از ويژگ∂ها＾ مهم آن محسوب م∂شود ـ افزايش دهد.  
در خ→→→صوص ض→→→مانت اج→→→را＾ ع→→→دم رع→→ايت م→→هلتها＾ م→→→قرر ق→→انون∂ ج→→هت ارائ→→ه و م→→→طالب↔ 
وج→ه آن در كنوانسيون ژنو ماد↓ ۲℮ كنوانسيون مذكور بيان م∂كند: «دارند↓ چｅ بايد عدم تأديه 
را ب→→ه ظ→→هرنويس خ→→ود ي→→ا ب→→ه ص→→ادركننده ظ→→رف چ→→هار روز غ→→يرتعطيل از ت→→اريخ ت→→نظيم اع→→تراضن→→امه ي→ا گواه→∂ 
م→→→عادل آن و در م→→→ورد ش→→→رط «ب→→→ازگشت ب→→دون م→→خارج» از روز ارائ→→ه چｅ، اط→→→الع ده→→→د. ه→→ر ظ→→هرنويس 
ب→ايد ظ→رف دو روز غ→يرتعطيل م→→تعاقب روز دري→افت اط→→العنامه، ظ→هرنويس م→اقبل را ب→ا ذك→ر نام 
و ن→→شان∂ آن→→هاي∂ ك→→ه اط→→العنامهها＾ ق→بل∂ را ب→را＾ او ارس→ال داش→تهان→د، آگ→→اه ن→→مايد و اي→ن ع→مل 
ب→→ه ه→→مين ت→→رتيب ادام→→ه ي→→ابد ت→ا ب→ه ش→→خص ص→ادركننده ب→رسد. م→دتها＾ ف→وق از ت→اريخ دري→→افت 

اطالعنام↔ قبل∂ شروع م∂شود.  
 وق→→ت∂ ك→ه م→طابق ب→ند ف→وق اط→→العنامه ب→را＾ ش→خص∂ ك→ه چｅ را ام→ضا ك→رده است ارس→ال 

شد، همين اطالع بايد در همان محدود↓ زمان∂ برا＾ ضامن او نيز فرستاده شود.  
در م→→→ورد ظ→→→هرنويس∂ ك→→→ه ن→→→شان∂ خ→→→ود را ذك→→→ر ن→→→كرده ي→→→ا آن را ب→→→ه ط→→→ور ن→→→اخوان→→→ا ذك→→→ر ن→→→موده 

است، تسليم اطالعنامه به ظهرنويس قبل از او كفايت م∂كند.  
ش→→→→خص م→→→كلف ب→→→ه دادن اط→→→→العنامه م→→→→∂توان→→→د اي→→→ن ع→→→→مل را ب→→→ه ه→→→ر ن→→→حو، ح→→→ت∂ ب→→→ه ص→→→رف 
اع→اد↓ چｅ، ب→ه ان→→جام ب→رساند.» و ض→→مانت اج→را＾ ع→دم رع→ايت م→واع→د م→قرر در اي→ن م→اده در ب→ند 
آخ→→ر ه→→مين م→→اده ب→دين ص→ورت ب→يان گ→رديده است: «ع→دم اط→الع ظرف اي→ن م→هلت، ح→قوق ش→خص را 
زاي→→ل ن→م∂كند، ام→ا اگ→ر ب→ر اث→ر س→هلانگار＾ او ض→رر و زيان∂ وارد شود، اي→ن ش→خص م→سئول جبران خ→سارات 

وارده حداكثر تا مبلغ اسم∂ چｅ خواهد بود.» 
همچنين ماد↓ Ｑ۲ كنوانسيون ژنو ذيل عنوان: «در مرور زمان» مقرر داشته: 

«دع→→→→او＾ م→→→→بتن∂ ب→→→→ر ح→→→→ق رج→→→→وع دارن→→→→ده ع→→→→ليه ظ→→→→هرنويسان، ص→→→→ادركننده و دي→→→→گر م→→→سئوالن چｅ پس از 
گذشت ششماه از تاريخ انقضا＾ مهلت ارائه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود.  
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دع→→→→او＾ م→→→بتن∂ ب→→→ر ح→→→ق رج→→→وع م→→→سئوالن م→→→ختلف پ→→→رداخت چｅ ن→→→سبت ب→→→ه ي→→→كديگر پس از ششم→→→اه از 
روز＾ ك→ه م→سئول پ→رداخت، چｅ را ت→أديه ن→موده يا روز＾ ك→ه ب→ه و＾ مراج→عه شده است، م→شمول م→رور زمان 

خواهد گرديد.» 
لذا، م→→→→ستنبط از م→→→→واد م→→→→ذكور اي→→→→ن است ك→→→→ه ب→→→→رخالف ق→→→→→انون اي→→→ران، ك→→→نوان→→→سيون ژن→→→و م→→→رور 
زم→ان ششم→اهه را ج→هت ط→رح دع→وا ت→عيين ن→موده ك→ه اي→ن امر سرعت الزم گردش چｅ را كه 

از ويژگ∂ها＾ مهم آن محسوب م∂شود، افزايش م∂دهد.  
 ｅ۲ ـ ۲ـ محل ارائه چ

عليه مراجعه نمايد.   ẁمحال ｅبايست∂ به بان Ґبرا＾ وصول وجه آن صرفا ｅدارند↓ چ
عليه دستور پرداخت  ẁمحال ｅبه بان ｅ۳۱ ق.ت. ت→صريح م→→∂كند كه صادركننده چΩ ↓م→اد
م→→→∂دهد. ب→→→نابراي→→→ن ب→→→ايد ن→→→ام پ→→→رداختك→→نند↓ چｅ م→→علوم ب→→اشد و ام→→روزه م→→→عموالҐ چｅ ف→→قط ب→→را＾ 
 ｅك→→→→شيده م→→→→→∂شود و ن→→→→ام ب→→→→→انك∂ ك→→→→ه ب→→→ايد وج→→→ه را پ→→→رداخت ك→→→ند، در ب→→→اال＾ چ ｅ(ب→→→→رعهد↓) ب→→→→ان

 
چاپ شده است و صادركننده چｅ به او دستور پرداخت م∂دهد.۱

م→→ستنبط از م→→اد↓ م→→ذكور و م→→واد ۳، ۲۹، ⅛۳ و دي→→گر م→→واد م→→رتبط ك→نوان→سيون ژن→و اي→ن است 
ك→→→→ه ص→→→→ادركننده، چｅ را ب→→→ر ع→→→هد↓ ب→→→→انك∂ ص→→→ادر م→→→→∂نمايد ك→→→ه در آن م→→→حل (م→→→وجود＾) داش→→→ته 
عليه م→→∂توان→د ه→ر ب→انك∂ در س→راس→ر ج→هان ب→اشد؛ لذا، دارن→ده ب→ايست∂ جهت  ẁم→حال ｅب→اشد و ب→→ان
وص→→→ول وج→→→ه چｅ آن را ب→→→ه ب→→→انك∂ ك→→ه در م→→تن س→→ند ب→→ه ع→→نوان م→→حل پ→→رداخت، م→→عين گ→→رديده، 

ارائه دهد.  
ب→ايد ت→وجه داشت ك→ه ط→→بق ب→ند اول م→اد↓ ℮ ك→نوان→سيون ژن→و م→ربوط ب→ه حل تعارض قوانين 
س→→→ال ۱۳۹۱ ژن→→→و در م→→ورد ش→→راي→→ط ص→→دور چｅ، ق→→انون م→→حل ص→→دور و ق→→→انون م→→حل پ→→رداخت در 
ردي→ف ي→كديگر ق→رار داده ش→ده است و ح→ال آن كه قانون ايران بر خالف اصل كل∂ مربوط به 
ط→→رز ت→→نظيم اس→→→ناد ك→→ه ت→→→ابع م→→→حل ت→→نظيم خ→→ود م→→∂باشند. ۲ در م→→ورد چｅه→→اي∂ ك→→ه در خ→ارج از 
اي→→ران ص→ادر ش→ده و در اي→ران پ→رداخت م→∂شود، رع→ايت ق→→انون م→حل پ→رداخت را ب→ر ق→→انون م→حل 

۱. ستوده تهران∂، حسن، حقوق تجارت، ج.۳، چ.۹، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۲، ص. ۱۲℮.                                                                   
۲. م→→→→اده ۸⅛۹ ق.م. م→→→→قرر م→→→→∂دارد: «ت→→→→عهدات ن→→→→اش∂ از ع→→→→قود ت→→→→ابع ق→→→→انون م→→→→حل وق→→→وع ع→→→قد است، م→→→گر اي→→→→نكه 

متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاҐ يا ضمناҐ تابع قانون ديگر＾ قرار داده باشند». 
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ص→→→دور ت→→→رجيح داده و چｅه→→→→ا＾ م→→→زبور را ت→→→→ابع م→→→قررات اي→→→ران ش→→→مرده و ت→→نها م→→طالب↔ اي→→ن گ→→ونه 
چｅها را چهارماه از تاريخ صدور قرار داده است (ماده ۳۱۷ ق.ت.).  

  ｅ۱ ـ ۳ ـ دريافت و وصول وجه چ
 دارن→→د↓ چｅ ب→→عد از م→→راج→→عه ب→→ه ب→→انｅ، ت→→قاضا＾ وص→ول و پ→رداخت وج→ه چｅ را م→∂نمايد و 
م→→تصد＾ پ→→رداخت وج→ه چｅ ن→يز ب→ايد م→طابق م→قررات، ن→سبت ب→ه ص→ادركننده و دي→→گر م→سئوالن 
چｅ م→راقبتها＾ الزم را در حدود عرف بانكدار＾ به عمل آورد كه از آن جمله م∂توان به ـ 
رع→ايت م→قررات راج→ع ب→ه ت→نظيم چｅ، ت→طبيق ام→ضا＾ ص→ادركننده ب→ا ن→مونه ام→→ضا＾ م→وجود و＾ 
ك→ه قبالҐ در كارت مخصوص∂ نگه داشته م∂شد كه با پيشرفت تكنولوژ＾ و ابزار الكترونيك∂ 
و م→جهز ش→دن بانｅها به رايانه و آنالين بودن بانｅها، نمونه امضا＾ صادركنند↓ چｅ با وارد 
ك→→ردن ش→→ماره ح→→ساب اخ→→تصاص∂ و＾، رو＾ ص→→فح↔ راي→→→انه ظ→→اهر م→→∂گردد ك→→ه اي→→ن ام→→ر ت→طابق 
ام→→→ضا＾ ص→→→ادركننده را آس→→→انتر و دق→→→→يقتر از ق→→→بل ك→→رده است؛ اح→→راز ه→→ويت م→→طالبهكنند↓ وج→→ه 
چｅ در خ→→صوص چｅه→→اي∂ ك→→ه در وج→→ه ش→→خص م→عين است، رس→يدگ∂ ب→ه م→رتب ب→ودن ردي→ف 
ظ→هرنويسها ب→ا ت→سلسل ام→→ضاها، ك→نترل ام→ضا＾ پ→→شت چｅ ك→ه در ح→ضور خ→ود ت→وسط گ→يرند↓ 
وج→→ه چｅ ب→→ه ه→→نگام م→→طالبه وج→→ه آن ان→جام م→→∂شود و اگ→ر چｅ در وج→ه ح→امل ب→اشد، پ→رداخت 
وج→→→→→→ه چｅ در ص→→→→→→ورت وج→→→→→→ود م→→→→→→حل و اج→→→→→→را＾ دس→→→→→→تور ع→→→→→→دم پ→→→→→→رداخت وج→→→→→ه چｅ ك→→→→→ه از س→→→→→و＾ 
ص→ادركننده در ص→ورت ج→عل، س→رقت، م→فقود＾، ت→حصيل آن از ط→ريق ك→→الهبردار＾، خيانت در 

امانت و جرايم ديگر، صادر م∂شود، نام برد.  
ب→هموجب ق→سمت∂ از م→اد↓ ۳ ق.ص.چ، چｅ ن→→بايد بهصورت∂ تنظيم شود كه مواجه با عدم 
پ→→رداخت در ب→→→انｅ ش→→ود. ق→انونگذار ب→عض∂ از اي→ن م→وارد را ب→ه ع→نوان ن→مونه، ذك→ر ن→موده است از 
ق→→بيل ع→→دم م→→→طابقت ام→→ضا ي→ا ق→→لمخوردگ∂ در م→تن چｅ و ي→ا اخ→تالف در م→ندرجات آن و ام→ثال 
آن. ام→→ضا＾ چｅ ب→→ايد م→→→طابق ن→→مونها＾ ب→→اشد ك→→ه ب→→ه ه→→نگام اف→→تتاح ح→ساب ب→ه ب→→انｅ داده ش→ده 
است. ك→→→ارمند ب→→→انｅ ق→→→بل از پ→→رداخت م→→وظف ب→→ه ك→→نترل ام→→ضا است. ك→→نترل ام→→ضا در ح→→د ع→→رف 
ب→انكدار＾ است ب→→هطور＾ ك→ه در م→→قام م→→قايسه يｅ ش→→خص م→عمول∂ ك→ه ب→ا ك→→ار ام→ضا سر و كار 
دارد ب→→→→→→توان→→→→→→د ع→→→→→→دم م→→→→→→طابقت را ت→→→→→شخيص ده→→→→→→د. اگ→→→→→ر ام→→→→→ضا＾ چｅ در ح→→→→→د ع→→→→→رف ب→→→→→انكدار＾ ب→→→→→ا 
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ام→→→→→ضاي∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه ه→→→→→→نگام اف→→→→→تتاح ح→→→→→ساب داده ش→→→→ده است، م→→→→طابقت داشت، ب→→→→→انｅ وج→→→→ه چｅ را 
پ→→رداخت م→→∂كند. در اي→ن ص→ورت ام→→كان ج→عل ام→ضا وج→ود دارد ك→ه اگ→ر در ح→د ع→رف ب→انكدار＾ 
اح→→→→تياط ن→→→→موده ب→→→→اشد، ب→→→→→انｅ م→→→→قصر ن→→→→يست. در م→→→→تن چｅ ن→→→→يز ن→→→→→بايد ق→→→→→لمخوردگ∂ وج→→→ود داش→→→ته 
ب→→→اشد؛ زي→→→را، وج→→→ود ق→→→لمخوردگ∂ ح→→→اك∂ از اخ→→الل در ت→→نظيم چｅ است. م→→شكل دي→→گر＾ م→→شابه 
ق→لمخوردگ∂ م→انند آبخ→وردگ∂ ب→ه ن→حو＾ ك→ه ك→اغذ را ب→ا م→شكل خواندن مواجه كرده باشد و يا 
پ→→→→ارگ∂ ب→→→→ه ش→→→→كل∂ ك→→→→ه ق→→→→سمت∂ از چｅ وج→→→ود ن→→→داش→→→ته ب→→→اشد و ي→→→ا چ→→→سبانيدن آن پس از پ→→→ارگ∂ 
اي→→→→رادات→→→→∂ است ك→→→→ه در ب→→→→→انｅ م→→→واج→→→ه ب→→→ا م→→→مانعت از پ→→→رداخت م→→→→∂گردد. م→→→ندرجات چｅ ن→→→يز ب→→→ايد 
م→نطبق ب→ر ه→م ب→اشد؛ ف→رضاҐ در م→ورد ت→اريخ ص→دور چｅ اگر با حروف و رقم هر دو نوشته شده 
است، رق→→م و ح→→روف ب→→ا ه→→م م→→نطبق ب→→اشند. ع→→دم ان→→طباق آن در ب→→→انｅ اي→→→جاد م→→→شكل م→→∂كند و 
م→→اد↓ ۲۲Ｑ ق.ت. ك→→ه ب→→→هموجب آن ت→→اريخ ت→→حرير و م→→→بلغ ب→→رات ب→→ا ت→→مام ح→→روف ن→وشته م→∂شود. 
اگ→→ر م→→بلغ ب→→يش از يｅ دف→عه ب→ا ت→مام ح→روف ن→وشته ش→ده و ب→ين آن→ها اخ→تالف ب→→اشد، م→بلغ ك→متر 
م→→ناط اع→→تبار است و اگ→→ر م→→→بلغ ب→→ا ح→→روف و رق→→م ه→→ر دو ن→→وشته ش→→ود و ب→→ين آن→→ها اخ→→تالف ب→→اشد، 

  .ｅمبلغ با حروف معتبر است و در دادگاه حل مشكل م∂نمايد نه در بان
  ｅدر صورت بالمحل بودن چ ｅ۲ ـ تكاليف دارنده چ

۲ ـ ۱ ـ تسجيل عدم پرداخت يا كسر موجود＾ 
دارن→د↓ چｅ ب→→ايست∂ ب→ا رع→ايت مهلتها＾ مقرر قانون∂ با مراجعه به بانｅ تقاضا＾ وصول 
و پ→→→→→رداخت وج→→→→→ه چｅ را ن→→→→مايد ك→→→→ه در ص→→→→ورت وج→→→→ود م→→→→وجود＾ در ح→→→→ساب ص→→→→ادركننده و ن→→→→بود 
ه→→رگونه م→→نع ق→→→انون∂ ي→ا ش→خص∂، م→تصد＾ پ→رداخت وج→ه چｅ، پس از رع→ايت م→قررات ق→انون∂، 
وج→→→→→→→ه چｅ را ب→→→→→→ه دارن→→→→→→د↓ چｅ پ→→→→→→رداخت م→→→→→→→∂نمايد و در ص→→→→→→→ورت ب→→→→→→→المحل ب→→→→→→ودن چｅ ي→→→→→→ا ع→→→→→→دم 
پ→رداخت آن ب→ه ه→ر دلي→ل، دارند↓ چｅ برا＾ آن كه بتواند از مزايا＾ مقرر در قانون ـ من جمله 
اق→→→→→ام↔ دع→→→→→وا ـ ت→→→→→أمين خ→→→→→واس→→→→→ته ب→→→→→دون ت→→→→→وديع خ→→→→→سارات اح→→→→→تمال∂ و... ع→→→→ليه ص→→→→ادركننده و س→→→→اير 
م→→→→→سئوالن چｅ اس→→→→→تفاده ن→→→→→مايد، ب→→→→→ايست∂ درخ→→→→→واست ب→→→→→رگشت چｅ و ص→→→→→دور گ→→→→واه→→→→∂نام↔ ع→→→→دم 

پرداخت نمايد؛ به عبارت ديگر، بايست∂ عدم پرداخت چｅ را تسجيل نمايد.  
اع→→تراض ي→ا واخ→واست چｅ ع→بارت است از اح→راز رس→م∂ اي→ن ام→ر ك→ه دارن→د↓ چｅ در م→وعد 
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م→→قرر پ→→رداخت وج→→ه آن را م→→طالبه ن→→موده ول∂ وج→→ه چｅ پ→→رداخت ن→→گرديده است. در ح→→قيقت ب→→ا 
ت→→نظيم اع→→تراضن→→امه ث→→→ابت م→→→∂شود ك→→ه دارن→→د↓ چｅ ب→ه وظ→يف↔ ق→→انون∂ خ→ود در ارائ→ه چｅ ج→هت 

مطالب↔ وجه آن در سررسيد اقدام نموده و چｅ با عدم پرداخت مواجه شده است.  
م→اد↓ ℮۳۱ ق.ت.، اع→تراض و اق→ام↔ دع→وا را مطابق مقررات مربوط به برات دانسته است و 
دارن→→→→→→د↓ چｅ ب→→→→→→ايست∂ اق→→→→→دام ب→→→→→ه اع→→→→→تراض ي→→→→→ا واخ→→→→→واست ن→→→→→مايد. ح→→→→→ال س→→→→→ؤال اي→→→→→ن است ك→→→→→ه آي→→→→→→ا 
گ→→→→واه→→→∂نام↔ ع→→→دم پ→→→رداخت چｅ م→→→∂توان→→→د ن→→→بود م→→→حل (ب→→→→المحل ب→→→ودن چ−)، ك→→→سر م→→→وجود＾، 

تسجيل عدم پرداخت چｅ و... را اثبات نمايد يا نه ؟  
ش→→ايان ذك→ر است ك→ه در اي→ن خ→صوص، آرا＾ م→تعدد＾ ص→ادر گ→رديده ك→ه در ن→هايت دي→وان 
ع→→ال∂ ك→→شور ب→→ا ص→دور رأ＾ وح→دت روي→↔ ش→مار↓ ⅛Ｑ۳ م→ورخ Ω۷/۱Ω/۹⅛۱۳ روي→↔ م→تحدالش→كل∂ 

را برا＾ اجرا در تمام دادگاهها مقرر نمود.  
رأ＾ وحدت روي↔ شمار↓ ⅛Ｑ۳ مورخ Ω۷/۱Ω/۹⅛۱۳ مقرر م∂دارد:  

«ق→انون ص→دور چｅ م→صوب ۱۳ＱＱ در مادتين ۲ و ۳ و قانون تجارت بهشرح مواد ۳۱Ω تا ۳۱Ｑ ق.ت. 
شراي→ط خ→اص∂ را در م→ورد چｅ مقرر داش→ته ك→ه از آن ج→مله ك→يفيت ص→دور چｅ و ت→كليف دارند↓ چｅ از لحاظ 
عليه ب→ه پ→رداخت وج→ه چｅ ي→ا ص→دور گواه∂ عدم تأديه وجه آن و  ẁم→حال ｅو اقدام بان ｅم→وعد مراجعه ب→ه بان
وظ→→يف↔ ق→→انون∂ ب→→انｅ داي→→ر ب→→ه اخ→→طار م→→راتب ب→→ه ص→→ادركنند↓ چｅ م→→∂باشد. م→→سئوليت ظهرنويس چｅ موضوع 

م→→→→اد↓ ℮۳۱ ق.ت. ه→→→→م ب→→→→راس→→→→اس اي→→→ن ش→→→راي→→→ط ت→→→حقق م→→→∂يابد و واخ→→→واست ب→→→رات و س→→→فته ب→→→ه ت→→→رتيب∂ ك→→→ه در  
عليه داي→→ر ب→→ر ع→→دم  ẁم→→حال ｅپ→→يدا ن→→م∂كند. ب→→نابراي→→ن، گ→→واه→→∂ ب→→ان ｅ۲۸ ق.ت. ق→→→يد ش→→→ده ارت→→→باط∂ ب→→ا چΩ ↓م→→→اد
ت→أديه وج→ه چｅ ك→ه در م→دت ۱Ｑ روز ب→ه ب→انｅ مراجعه ش→ده ب→ه م→نزل↔ واخ→واست م∂باشد و رأ＾ ش→عب↔ ش→شم 
دي→وان ع→ال∂ ك→شور ك→ه ه→يئت ع→موم∂ ح→قوق∂ ديوان ع→ال∂ ك→شور ه→م با آن موافقت داشته، صحيح و منطبق 
ب→ا موازين قانون∂ است. اين رأ＾ بر طبق ماده واحد↓ قانون وحدت روي↔ قضاي∂ مصوب ۱۳۲۸ برا＾ شعب 

ديوان عال∂ كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزماالتباع است.» 
م→→→اد↓ Ω℮ ك→→نوان→→سيون ژن→→و زي→→ر ع→→نوان (ب→→خش ش→→شم: در ح→→ق رج→→وع ب→→ه ج→→هت ع→→دم ت→→أديه) 

مقرر م∂دارد:  
«در ص→→→ورت∂ ك→→ه وج→→ه چｅ در ه→→نگام ارائ→→ه آن در م→→وعد م→→قرر پ→→رداخت ن→→گردد، ع→→دم پ→→رداخت م→→زبور (ب→→ه 

يك∂ از طرق زير) گواه∂ م∂شود.  
عليه، تحريرشده با تاريخ در  ẁسند رسم∂ (اعتراضنامه)، يا ۲. به وسيل↔ اعالمي↔ محال ｅ۱. از طريق ي
رو＾ چｅ ب→→→→ه اض→→→→اف↔ ذك→→→→ر روز ارائ→→→→ه، ي→→→ا ۳. ت→→→وسط اع→→→الميه ت→→→اريخدار ات→→→اق پ→→→اياپا＾ ح→→→اك∂ از ت→→→سليم چｅ در 

مهلت مقرر و عدم پرداخت آن.  



۱Ω۲                                                                                     ماهنام↔ كانون / شمار↓ ۱۲۱ 

 

دارن→→→→د↓ چｅ م→→→→∂توان→→→د ح→→→ق رج→→→وع خ→→→ود را ع→→→ليه ظ→→→هرنويسان، ص→→→ادركننده و س→→→اير م→→→سئوالن چｅ اع→→→مال 
نمايد».  

همچنين ماد↓ ۱℮ كنوانسيون مزبور مقرر م∂دارد: 
«اعتراضنامه يا گواه∂ معادل آن بايد پيش از انقضا＾ مهلت ارائه چｅ تنظيم شده باشد.  

در ص→→→ورت∂ ك→→→ه چｅ در آخ→→→رين روز م→→→هلت ارائ→→→ه ش→→→ود، اع→→→تراضن→→→امه ي→→→ا گ→→→واه→→→∂ م→→عادل آن م→→∂توان→→د در 
اولين روز كار＾ بعد تنظيم گردد.» 

ب→→را＾ م→→طالبات ع→→اد＾ ن→→ياز ب→→ه اع→→الم ق→بل∂ ن→يست ام→ا ب→را＾ م→→طالبه وج→ه چｅ و اس→تفاده از 
م→→→→زاي→→→→→ا＾ ق→→→انون∂ آن ارائ→→→ه چｅ ب→→→ه ب→→→→انｅ و دري→→→افت گ→→→واه→→→∂ ع→→→دم پ→→→رداخت ض→→→رور＾ است؛ اي→→→ن 
گ→واه∂ وسيله اثبات نبود موجود＾ يا كسر موجود＾ و شرط الزم تعقيب كيفر＾ است. هرگاه 
گ→→→واه→→→∂نام↔ م→→→ذكور ارائ→→→ه ن→→→گردد ب→→→ه ح→→→كم م→→→اد↓۱۱ ق.ص.چ. ت→→→عقيب ك→→يفر＾ ص→→ادركننده م→→جاز 
 ｅم→→→راج→→→عه و وج→→ه چ ｅب→→→ه ب→→→→ان Ґدارن→→→ده آن م→→→جددا ،ｅن→→→خواه→→→د ب→→→ود. الب→→→ته اگ→→→ر ب→→→عد از ب→→→رگشت چ
م→→وجود ب→→اشد، ب→→→انｅ م→→كلف ب→→ه پ→→رداخت آن است در اي→→ن ص→→ورت گ→→واه→→∂ ب→→رگشت ق→→بل∂ ت→→وسط 

بانｅ ابطال خواهد شد.  
چｅ ح→→اك∂ از ط→→→لب دارن→→ده و گ→→واه→∂ ع→دم پ→رداخت گ→ويا＾ ع→دم پ→رداخت ط→→لب ب→ه دارن→ده 
است. از س→و＾ دي→گر، چ→ون چｅ ب→ه ص→رف ام→ضا ب→ه دي→گر＾ م→نتقل م∂شود، بنابراين منع∂ در 
ان→تقال چｅ ب→ه دي→→گر＾ حت∂ پس از صدور گواه∂ عدم پرداخت وجود ندارد؛ قضات كشور در 

اي→→→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→→صوص م→→→→→→→→→عتقدند ه→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→ند ص→→→→→→→→→دور گ→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→∂نام↔ ع→→→→→→→→→دم پ→→→→→→→→→رداخت چｅ دارا＾ آث→→→→→→→→→ار و  
ت→→→بعات∂ از لح→→اظ ك→→يفر＾ و م→→دن∂ م→→→∂باشد ول∂ گ→→واه→→∂ م→→زبور م→→→انع ان→→تقال ب→→ه دي→→→گر＾ ن→→يست. 
م→→اد↓ ۳۱۲ ق.ت. م→→قرر داش→ته: «چｅ م→مكن است در وج→ه حامل ي→ا ش→خص م→عين ي→ا بهحوالهك→رد باشد، 
م→→→→مكن است ب→→→→ه ص→→→→رف ام→→→→ضا در ظ→→→→هر ب→→→ه دي→→→گر＾ م→→→نت→→→قل ش→→→ود». ب→→→نابراي→→→ن ح→→→ق ان→→→تقال چｅ ب→→→ا ص→→→دور 
الي→ه م→→∂توان→د م→بادرت ب→ه ت→قديم دادخواست و  ẁگ→واه∂نام↔ ع→دم پ→رداخت زاي→ل ن→م∂شود و م→نتقل

اقام↔ دعوا نمايد.  
اليه  ẁاز ن→→ظر ك→يفر＾ چ→نين ان→تقال∂ س→بب اس→قاط ح→ق ش→كايت ك→يفر＾ م→→∂شود، زي→را، م→نتقل
ب→→ه م→→فهوم م→اد↓ ۱۱ ق.ص.چ. دي→گر دارن→ده م→حسوب ن→م∂شود. روي→↔ ق→ضاي∂ ن→يز اي→ن ع→قيده را 
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تأييد م∂كند.۱

چ→→→→→ك∂ ك→→→→→ه ق→→→→→→ابليت گ→→→→→ردش دارد و از م→→→→→نشأ خ→→→→→ود م→→→→→نفｅ م→→→→→→∂شود دي→→→→→گر م→→→→بين يｅ راب→→→→طه 
ح→قوق∂ صرف م→يان ط→لبكار و ب→دهكار ن→يست. وضعيت مال∂ و اعتبار＾ تجار، تحت تأثير اين 
س→→→ند ق→→رار م→→→∂گيرد و چ→→ه ب→→سا ك→→ه ورش→→كستگ∂ ص→→ادركنندها＾ ب→→→ر وض→→عيت م→→ال∂ س→→ايرين ت→→أثير 
م→→→→ستقيم∂ ب→→→→اق∂ م→→→→∂گذارد. پس ك→→→→سان∂ ش→→→→ايسته چ→→→نين س→→→ند＾ ه→→→ستند ك→→→ه ع→→→→الوه ب→→→ر ت→→→→مكن 
م→→→ال∂، ب→→→ه ت→→→أمين وج→→→ه م→→→ندرج در آن م→→→تعهد ب→→→وده و ب→→ه آث→→ار ح→→قوق∂ و ت→→بعات ن→→اش∂ از ام→→ضا＾ 
خ→ود، م→طلع باشند. لذا، هرگاه آثار ب∂قيد＾ در قبال اين سند ظاهر شد و صادركننده با صدور 
چｅ ب→→→المحل ن→→شان داد دي→→گر ب→→ه ع→→هد ب→→سته ش→→ده وف→→ادار ن→→يست ب→→→ايد ح→→رب↔ ارت→كاب ج→رم را از 

دست او گرفت تا از بروز اخالل در روابط مال∂ و تجار＾ تجار جلوگير＾ شود.  
ب→→→→انｅها ب→→→→ه ه→→→→نگام اف→→→→تتاح ح→→→→ساب ج→→→→ار＾، م→→→→قرر م→→→→→∂نمايند ك→→→→ه اگ→→→→ر م→→→→شتر＾ م→→→→بادرت ب→→→ه 
ص→→→→→دور يｅ ف→→→→→قره چｅ ب→→→→→→المحل ن→→→→مايد، ح→→→→ساب ج→→→→→ار＾ و＾ را درگ→→→→ير ت→→→→لق∂ ك→→→→رده و از اع→→→→طا＾ 

 
دسته چｅ جديد به چنين مشتريان∂ خوددار＾ م∂نمايند.۲

اي→→ن ت→→عهد ري→→شه در ت→→واف→→ق ب→→انｅ و م→شتر＾ دارد. ب→رخ∂ از ك→شورها ب→ا ب→ر داش→تن گ→امهاي∂ 
ب→→ه ج→→لو ب→را＾ آن م→بنا＾ ق→→انون∂ پ→يشبين∂ ك→ردهان→د. م→اد↓ ۲ ـ Ｑ⅛ اص→→الح∂ س→ال ۱۹۹۱ ق→انون 
ف→→→ران→→→سه از ج→→→مله اي→→→ن ق→→→وان→→ين است ك→→ه در ارت→→باط ب→→ا م→→وضوع م→→ورد ب→→حث ب→→يان م→→→∂دارد: «وق→→ت∂ 
عليه و س→→→→اير ب→→→→انｅها ب→→→→ا آگ→→→→اه∂ از م→→→→ورد،  ẁم→→→→حال ｅب→→→→∂محل ك→→→→شيده ب→→→→اشد ب→→→→ان ،ｅف→→→→قره چ ｅم→→→→شتر＾ ح→→→→ت∂ ي
ب→→→هوسيل↔ ب→→→انｅ م→→ركز＾، دي→→گر ن→→م∂توان→→ند دس→→ته چｅ ع→→اد＾ ت→→حويل ن→→امبرده ن→→مايند». روي→→↔ ق→→ضاي∂ ن→→يز از 
س→→→→الها ق→→→→→بل در راس→→→→تا＾ چ→→→→نين س→→→→ختگير＾ س→→→→→نجيدها＾ گ→→→→ام ب→→→→رداش→→→→ته است. چ→→→→نانكه ش→→→→→عبه 
ب→→→→ازرگان∂ دي→→→→وان ك→→→→شور ف→→→→ران→→→سه در ي→→→ك∂ از آرا＾ ص→→→ادره ب→→→يان داش→→→ته است: «ه→→→ر ب→→→انｅ ك→→→ه وض→→→ع 
پ→ريشان م→شتر＾ را بدان→د و معذلｅ دس→ته چｅ ع→اد＾ در اختيارش قرار دهد در صورت اصدار چｅ ب∂محل، 

 
مسئوليت خواهد داشت».۳

۱. ك→→→→اميار، غ→→→→→المرضا، م→→→→جموعه م→→→→حشا＾ ق→→→→انون ص→→→→دور چ→→→→− (ع→→→→لم∂، ت→→→→طبيق∂، ك→→→ارب→→→رد＾)، ان→→→تشارات م→→→جد، چ. ۲،                                                                   
  .۱ΩΩ .۱۳۸، صＱ ،تهران

۲. ر.∑.: مقررات و شرايط عموم∂ حساب سپرده قرضالحسنه جار＾. 
۳. ح→كم م→ورخ ⅛۱ ژوئ→→ن ۱۹۸Ｑ ش→عبه ب→ازرگان∂ دي→وان ك→شور فران→سه ( ب→ه ن→قل از؛ صقر＾، محمد، مقاله جهات 

قابل مداقه در حقوق كنون∂ فرانسه، مجله حقوق∂ دادگستر＾، ش. ۳۱، ص. ۲۱) 



℮۱Ω                                                                                     ماهنام↔ كانون / شمار↓ ۱۲۱ 

 

وف→ق م→اد↓ ۲۱ ق.ص.چ. ب→→انｅها م→→كلفان→د كلي↔ حسابها＾ جار＾ اشخاص∂ كه بيش از 
يｅب→→ار چｅ ب→→→∂محل ص→→ادر ك→→رده و ت→→عقيب آنه→→ا م→→نته∂ ب→→ه ص→→دور ك→→يفرخواست ش→ده ب→اشد را 

بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جار＾ ديگر＾ باز ننمايند.  
در ع→مل ب→انｅها ب→ا اس→تناد ب→ه ق→رارداد منعقده بين بانｅ و مشتر＾ ـ كه ط∂ مواد＾ از آن 
ب→→→ه م→→→شتر＾ ت→→→→ذكر داده ش→→→ده ك→→→ه در ص→→→ورت ص→→→دور چｅ ب→→→→المحل، ب→→→انｅ ح→→ساب ج→→ار＾ و＾ را 
م→سدود و از دادن دسته چｅ به و＾ خوددار＾ خواهد كرد ـ اقدام م∂كنند كه بهنظر م∂رسد 
اي→→ن اق→→دام ب→→انｅ ب→→→ا م→→اد↓ ۲۱ م→→ذكور در ت→→ضاد م→→∂باشد. و ب→ه اي→ن ت→رتيب، لغ→و آي→يننام↔ م→غاير ب→ا 

 
قانون از طرف ديوان عدالت ادار＾ را ايجاب م∂نمايد. ۱

چ→→→نين ت→→→مهيدات→→→∂، م→→→راق→→→بت در ص→→→دور چｅ را اف→→→زايش م→→→→∂دهد و ع→→→مالҐ س→→→بب خ→→لع س→→→الح 
ص→→→→→→ادركنندگان چｅه→→→→→→ا＾ ب→→→→→→المحل م→→→→→→∂شود. الب→→→→→ته ق→→→→→انون م→→→→→ا در خ→→→→→صوص اس→→→→→ترداد چｅه→→→→→ا＾ 
ب→→→→→اق∂مانده در دست م→→→→→شتريان س→→→→→اكت است. ن→→→→→→گران→→→→→∂ از ص→→→→→دور چｅه→→→→→ا＾ ب→→→→→→المحل از دس→→→→→ته 
چｅه→→ا＾ آت→→∂، ك→→متر از ن→→گران→→∂ از ص→→دور چｅ ب→→→المحل ت→→وسط چｅه→→→ا＾ ب→→→اق∂مانده در دست 
عليه مسترد  ẁمحال ｅها＾ موجود به بانｅم→شتريان ب→د ح→ساب ن→يست. پس ب→→ايد ب→ه گ→ونها＾ چ

 
شود. ۲

۲ ـ ۲ـ مهلتها＾ مقرر قانون∂ جهت اخذ گواه∂نامه عدم پرداخت 
 ｅب→→→ايد در م→→→هلتها＾ م→→→قرر ق→→→انون∂ ب→→→ه ب→→→ان ｅدر اي→→→→→ن خ→→→→صوص ب→→→→ايست∂ گ→→→→فت ك→→→ه دارن→→→د↓ چ
عليه م→→راج→→عه ن→→موده و اق→→دام ب→→ه وص→→ول وج→ه چｅ ن→مايد و در ص→ورت ب→المحل ب→ودن ن→سبت  ẁم→→حال
عليه و  ẁمحال ｅبه بان ｅب→ه اخ→ذ گ→واه→∂نام↔ ع→دم پ→رداخت اقدام نمايد. در خصوص مهلت ارائه چ
اخ→ذ گ→واه→∂نام↔ ع→دم پ→رداخت در ق→انون ص→دور چｅ و ق→انون تجارت، محدوديت∂ برا＾ مدت ارائه 
عليه و اخ→→→ذ گ→→واه→→∂نام↔ ع→→دم پ→→رداخت، پ→→يشبين∂ ن→→شده و  ẁم→→→حال ｅو م→→→طالب↔ وج→→→ه آن از ب→→→ان ｅچ
م→→→→→واد ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.ت. م→→→→→رور زم→→→→ان م→→→→ربوط ب→→→→ه دع→→→→او＾ چｅ را ع→→→→نوان ن→→→→موده ك→→→→ه اي→→→→ن م→→→→وضوع 

۱. ب→ه نقل از؛ قائممقام فراهان∂، محمدحسين، بررس∂ مسايل كيفر＾ و حقوق∂ چ−، چ. اول، نشر ميزان، تهران،                                                                   
 .۳Ω .۱۳۷۸، ص

۲. كاميار، همان، ص. ۱۹۹. 
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ارت→باط∂ ب→ا پ→رداخت وج→ه چｅ و ص→دور گ→واه∂نام↔ ع→دم پ→رداخت ت→وسط ب→انｅ ن→دارد. چ→ون م→مكن 
است چ→→→ندين ن→→→فر م→→→سئول پ→→رداخت وج→→ه چｅ ب→→اشند، لذا، دارن→→د↓ چｅ ب→→را＾ اي→→ن ك→→ه ب→→توان→→د ج→→هت 
وص→→→ول وج→→→ه چｅ ب→→→ه دي→→گر م→→سئوالن ن→→يز م→→راج→→عه ن→→مايد، ب→→ايست∂ در م→→هلتها＾ م→→قرر ق→→انون∂ ب→→ه 
عليه مراجعه نموده و ضمن ارائه چｅ، وجه آن را مطالبه نمايد و در صورت بالمحل  ẁم→حال ｅب→ان
 ｅب→→ودن، اق→→دام ب→→ه اخ→→ذ گ→واه→∂نام↔ ع→دم پ→رداخت ن→مايد. در ح→قوق اي→ران، ت→كليف ق→انون∂ دارن→د↓ چ
در خ→→→صوص م→→→طالب↔ وج→→→ه چｅ در س→→→ر وع→→→ده و در ص→→→ورت ب→→→المحل ب→→ودن، اخ→→ذ گ→→واه→→∂نام↔ ع→→دم 

پرداخت در مواد ۳۱Ｑ، ۳۱۷ ق.ت. و ماد↓ ۱۱ ق.ص.چ. و ديگر مواد مرتبط تعيين شده است.  
ك→نوان→سيون ژن→و نيز طبق مواد ۲۸، ۲۹، ۸℮ و ديگر مواد مرتبط، مهلتهاي∂ را جهت ارائ↔ 

چｅ تعيين نموده است.  
 
۳ ـ ۲ ـ  ضمانت اجرا＾ عدم رعايت مهلتها＾ مقرر قانون∂ جهت اخذ گواه∂نامه عدم پرداخت۱

در خ→→→→→→صوص اي→→→→→ن م→→→→→وضوع ب→→→→→ايست∂ گ→→→→→فت ك→→→→→ه ارائ→→→→→ه چｅ در م→→→→→هلتها＾ م→→→→→→قرر ق→→→→→انون∂ و 
م→→→→→→→طالبه وج→→→→→→→ه آن از ت→→→→→→كاليف دارن→→→→→→د↓ چｅ م→→→→→→∂باشد و م→→→→→→هلتها＾ م→→→→→→→قرر ق→→→→→→انون∂ در خ→→→→→→صوص 
م→→→طالب↔ وج→→→ه چｅ و اخ→→→ذ گ→→→واه→→→∂نام↔ ع→→→دم پ→→→رداخت در ص→→→ورت ب→→→→المحل ب→→→ودن ب→→ه ن→→فع دارن→→د↓ 
چ− و در ح→→→→→→→مايت و ت→→→→→→قويت ح→→→→→→قوق و＾ است و ق→→→→→→→انونگذار اي→→→→→→ران در ص→→→→→→ورت ع→→→→→→دم رع→→→→→→ايت 

مهلتها＾ مقرر قانون∂ ضمانت اجراهاي∂ را تعيين نموده كه بهتفصيل بيان م∂گردد.  
قسمت اخير ماد↓ ۳۱Ｑ ق.ت. مقرر م∂دارد: 

«اگ→ر دارن→د↓ چｅ در ظ→رف مواع→د م→ذكوره در اي→ن م→اده پ→رداخت وج→ه آن را م→طالبه نكند، دي→گر دعو＾ او 
بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و...» 

الب→ته س→ؤال و ش→بهها＾ ك→ه در اي→→نجا م→مكن است پيش بيايد اين است كه آيا در صورت 
ع→→دم رع→→ايت م→→هلتها＾ م→→قرر ق→→→انون∂ ج→→هت ارائ→→ه و م→→طالبه وج→→ه چｅ و اخ→ذ گ→واه∂نام↔ ع→دم 

پرداخت در صورت بالمحل بودن، طرح دعوا عليه ضامن نيز منتف∂ است يا نه؟  
 ب→→→→→→→→→→→ايست∂ گ→→→→→→→→→→→فت ك→→→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→→→واب اي→→→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→→→ؤال در رأ＾ وح→→→→→→→→→→→دت روي→→→→→→→→→→→↔ ش→→→→→→→→→→→مار↓ Ｑ۹۷ م→→→→→→→→→→ورخ 
۲/۱۲/℮۱۳۷ بيان گرديده است به اين مضمون كه؛ «مهلت مقرر در ماد↓ ⅛۲۸ ق.ت. جهت 

۱. ت→→→→→وضيح م→→→→اهنام↔ «ك→→→→انون»: در اي→→→→ن ق→→→→سمت، ظ→→→→اهراҐ ن→→→→گارنده م→→→→حترم، ب→→→→→هناچار، ج→→→→هت ت→→→→بيين دق→→→→يق م→→→→وضوع،                                                                   
مطالب∂ را به تكرار آورده است. 
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اس→تفاده از ح→ق∂ ك→ه در م→اد↓ ۹℮۲ ق.ت. ب→را＾ دارن→د↓ س→ند تجار＾ منظور كرده، ناظر به طرح 
دع→وا ع→ليه ظ→هرنويس ظ→رف م→هلت م→قرر از ت→اريخ صدور گواه∂ عدم پرداخت است و ناظر به 
ش→→→→→خص∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه ع→→→→نوان ض→→→→امن ظ→→→→هر چｅ را ام→→→→ضا ك→→→→رده و ي→→→→ا ب→→→→ه ه→→→→ر ت→→→→قدير ض→→→→→مانت و＾ از 

صادركننده احراز شده، نيست.»  
 ماد↓ ۱۱ ق.ص.چ. نيز مقرر م∂دارد:  

 «... در ص→ورت∂ ك→ه دارن→د↓ چｅ ت→ا ششماه از ت→اريخ ص→دور چｅ ب→را＾ وص→ول آن ب→ه ب→انｅ مراجعه نكند 

ي→ا ظرف ششماه از ت→اريخ ص→دور گواه→∂ ع→دم پرداخت، شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفر＾ نخواهد 
داشت...» 

بنابراين، در صورت قصور دارند↓ چｅ از انجام تكاليف خود، حق رجوع به ظهرنويسان و 
ط→→→رح ش→→→كايت ك→→→يفر＾ را از دست خ→→→واه→→→د داد. ام→→→ا ن→→→بايد م→→→نكر اي→→→ن ب→→اشيم ك→→ه دادن اخ→→تيار ب→→ه 
م→→→→→→→→→→سئوالن چｅ در اف→→→→→→→→→→زايش م→→→→→→→→→هلت ارائ→→→→→→→→→ه چｅ و م→→→→→→→→→طالب↔ وج→→→→→→→→→ه آن و ي→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→مديد آن و اخ→→→→→→→→→ذ 
گ→→→واه→→→∂نام↔ ع→→→دم پ→→→رداخت، اع→→→تبار و س→→→رعت الزم→→→↔ گ→→→ردش چｅ را ب→→→ه م→→خاطره م→→∂ان→→دازد. لذا، 
ض→→رورت دارد ق→→→انونگذار در م→→حدود↓ چ→→هارچوب م→→عين∂ ب→→ه اف→→راد اج→→از↓ ف→→عاليت ب→→دهد ت→→ا ض→من 
ح→→→→→فظ اع→→→→→تبار اي→→→→ن س→→→→ند م→→→→هم ت→→→→جار＾، س→→→→رعت گ→→→→ردش آن را ن→→→→يز ك→→→→ه از وي→→→→ژگ∂ها＾ م→→→→هم آن 

محسوب م∂شود، افزايش دهد.  
℮ ـ ۲ ـ اقام↔ دعوا در مهلتها＾ مقرر قانون∂ و ضمانت اجرا＾ آن  

 ب→→ا ب→→ررس∂ م→واد م→ندرج در ق→انون ت→جارت م→توجه م→∂شويم ك→ه ب→را＾ ط→رح دع→وا＾ ح→قوق∂ 
چｅ چهار نوع مرور زمان پيشبين∂ شده است كه به ترتيب بهشرح آنها م∂پردازيم.  

۱ ـ مرور زمان يｅساله: 
 ماد↓ ⅛۲۸ ق.ت. مقرر م∂دارد: 

«اگ→ر دارن→د↓ برات→∂ ك→ه ب→ايست∂ در ايران ت→أديه ش→ود و ب→ه ع→لت ع→دم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از 
ح→→ق∂ ك→→ه م→→اد↓ ۹℮۲ ب→→را＾ او م→→قرر داش→→ته اس→→تفاده ك→→ند ب→→ايد در ظ→→رف يｅسال از ت→اريخ اعتراض اق→ام↔ دعوا 

نمايد.»  
ماد↓ ۳۱۸ ق.ت. مقرر م∂دارد:  

«دع→→او＾ راج→→عه ب→→ه ب→→رات و ف→→تهطلب و چｅ ك→→ه از ط→→رف ت→→جار ي→→ا برا＾ ام→ور ت→جارت∂ ص→ادر ش→ده پس از 
ان→→قضا＾ پ→→نجسال از ت→→اريخ ص→→دور اع→تراضن→امه و يا آخ→رين تعقيب ق→ضاي∂ در محاكم م→سموع ن→خواه→د ب→ود 
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م→→گر اي→→ن ك→→ه در ظ→رف اي→ن م→دت رس→ماҐ اقرار ب→ه دي→ن واقع شده ب→اشد ك→ه در اي→ن ص→ورت مبدأ م→رور زمان از 
تاريخ اقرار محسوب است.  

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضا＾ مهلت اعتراض شروع م∂شود.» 
ماد↓ ۳۱۹ ق.ت. مقرر م∂دارد: 

«اگ→→ر وج→→ه ب→رات يا ف→تهطلب يا چｅ را ن→توان بهواسط↔ ح→صول م→رور زم→ان پنجساله مطالبه كرد، دارن→د↓ 
ب→→رات ي→→ا ف→→تهطلب ي→→ا چｅ م→→∂توان→→د ت→ا ح→صول م→رور زم→ان اموال م→نقوله (۱Ω س→اله) وج→ه آن را از ك→س∂ ك→ه ب→ه 

ضرر او استفاد↓ بالجهت كرده است، مطالبه نمايد...» 
ماد↓ ۳۱Ｑ ق.ت. مقرر م∂دارد:  

«اگ→ر چｅ در ه→مان مكان∂ ك→ه ص→ادر شده است بايد ت→أديه گ→ردد، دارن→د↓ چｅ بايد در ظرف پانزده روز 
از ت→→اريخ ص→→دور، وج→→ه آن را م→→طالبه ن→مايد و اگ→ر از يｅ ن→قطه ب→ه ن→قط↔ ديگر ايران ص→ادر شده ب→اشد، ب→ايد در 

ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چｅ مطالبه شود...» 
 ماد↓ ۳۱۷ ق.ت. نيز مقرر م∂دارد:  

«م→قررات راج→عه ب→ه چｅهاي∂ ك→ه در ايران صادر شده است در مورد چｅهاي∂ كه از خارجه صادر شده 
و ب→ايد در ايران پ→رداخ→ته ش→ود ن→يز رعايت خ→واهد شد؛ ليكن مهلت∂ كه در ظرف آن دارند↓ چｅ م∂تواند وجه 

چｅ را مطالبه نمايد، چهارماه از تاريخ صدور است.» 
البته شورا＾ نگهبان، مرور زمان را غيرشرع∂ اعالم نموده است.  

كنوانسيون ژنو در ماد↓ Ｑ۲ ذيل عنوان «بخش ششم: در مرور زمان» مقرر م∂دارد:  
«دع→→→→او＾ م→→→→بتن∂ ب→→→→ر ح→→→→ق رج→→→→وع دارن→→→→ده ع→→→→ليه ظ→→→→هرنويسان، ص→→→→ادركننده و دي→→→→گر م→→→سئوالن چｅ پس از 

گذشت ششماه از تاريخ انقضا＾ مهلت ارائه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود.  
 دع→→→او＾ م→→→بتن∂ ب→→→ر ح→→→ق رج→→→وع م→→→سئوالن م→→→ختلف پ→→→رداخت چｅ ن→→سبت ب→→ه ي→→كديگر پس از ششم→→اه از 
روز＾ ك→ه م→سئول پ→رداخت، چｅ را ت→أديه ن→موده يا روز＾ ك→ه ب→ه و＾ مراج→عه شده است، مشمول م→رور زمان 

خواهد گرديد.»  
 لذا، م→→→→→→ستنبط از م→→→→→اد↓ م→→→→→ذكور اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ك→→→→→نوان→→→→→سيون ژن→→→→→و يｅ م→→→→→هلت و م→→→→→→رور زم→→→→→ان 

ششماهه را جهت اقام↔ دعوا مقرر نموده است.  
م→→→→اد↓ ۱۱ ق.ص.چ. ن→→→→→يز م→→→→هلت ششم→→→→اهه را ج→→→→هت م→→→→→طالبه وج→→→→ه چｅ از ت→→→→اريخ ص→→→→دور و 

طرح شكايت كيفر＾ از تاريخ صدور گواه∂ عدم پرداخت تعيين نموده است.  
م→→طالب↔ وج→→ه چｅ از ط→ريق اج→را＾ ث→بت م→حل م→قيد ب→ه م→هلت∂ ن→شده و م→اد↓ ۲ ق.ص.چ.، 
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اق→→دام ب→→ه وص→→ول وج→→ه چｅ را م→→قيد ب→→ه رع→→ايت ق→→وان→→ين و آي→→يننامهها＾ م→ربوط ب→ه اج→را＾ اس→ناد 
رسم∂ كرده است. 

Ｑ ـ ۲ ـ  ضمانت اجرا＾ عدم رعايت مهلتها＾ مقرر قانون∂ جهت اقام↔ دعوا 
 در اي→→ن خ→→صوص ب→→ايست∂ گ→→فت ك→→ه در ص→→ورت∂ ك→→ه دارن→د↓ چｅ ب→→المحل ط→بق ق→→انون ب→ه 
ت→→→كاليف خ→→→ود ع→→→مل ن→→→نمايد، از ب→→→رخ∂ از ح→→→قوق و ام→→→تيازات→→→∂ ك→→→ه ق→→→→انونگذار ب→→→را＾ دارن→→ده، م→→قرر 
ن→→موده، م→→حروم م→→→∂شود. الب→→ته ن→→اگفته ن→→ماند ك→→ه ض→→مانت اج→→را＾ ع→→دم رع→ايت م→هلتها＾ م→قرر 
ق→→→→→→انون∂ ج→→→→→→هت اق→→→→→→ام↔ دع→→→→→→وا＾ ك→→→→→→يفر＾، ح→→→→→→قوق∂ و م→→→→→→طالب↔ وج→→→→→→ه چｅ از ط→→→→→→ريق اج→→→→→را＾ ث→→→→→بت، 

تفاوتهاي∂ با هم دارند كه به تفصيل ذيالҐ بيان م∂گردد.  
م→→طابق م→→اد↓ ۱۱ ق.ص.چ. در ط→→رح دع→وا＾ ك→يفر＾ در ص→ورت∂ ك→ه دارن→د↓ چｅ ب→→المحل، 
ظ→→رف م→→دت ⅛ م→→اه پس از ص→→دور، چｅ را ب→→ه ب→→→انｅ ارائ→→ه ن→→نمايد ي→→ا ظ→رف ⅛ م→اه از زم→ان ص→دور 
گ→→واه→→∂نام↔ ع→→دم پ→→رداخت، ش→→كايت ك→→يفر＾ ن→→نمايد، ح→→ق ش→→كايت ك→→يفر＾ در ه→ر ح→ال (چ→ه ب→ه 
دلي→ل ع→دم م→راج→عه و دري→→افت ب→ه موقع گواه∂ عدم پرداخت و چه عدم اقدام به موقع در مورد 

شكايت كيفر＾ پس از دريافت گواه∂نام↔ عدم پرداخت) از و＾ سلب م∂شود.  
عليه، همچنانكه پيش از اين بيان شد، اخذ  ẁمحال ｅبه بان ｅدر خصوص مهلت ارائه چ
گ→→→واه→→→∂نام↔ ع→→→دم پ→→→رداخت و ط→→→رح دع→→→وا＾ ح→→→قوق∂ ب→→→ايست∂ گ→→فت ك→→ه در ق→→→انون ص→→دور چｅ و 
عليه و اخ→ذ  ẁم→→حال ｅو م→طالب↔ وج→ه آن از ب→ان ｅق→→انون ت→→جارت، م→→حدوديت∂ ب→را＾ م→دت ارائ→ه چ
گ→→واه→→∂نام↔ ع→→دم پ→→رداخت، پ→→يش ب→→ين∂ ن→→شده و م→واد ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.ت. م→رور زم→ان م→ربوط ب→ه 
دع→او＾ چｅ را ع→نوان ن→موده ك→ه اي→ن موضوع ارتباط∂ به پرداخت وجه چｅ و اخذ گواه∂نام↔ 
ع→→دم پ→→رداخت ت→→وسط ب→→انｅ ن→→دارد. الب→→ته، چ→→ون م→→مكن است چ→→ندين ن→→فر م→→سئول پ→→رداخت وج→→ه 
چｅ ب→اشند، لذا دارند↓ چｅ برا＾ اين كه بتواند جهت وصول وجه چｅ به ديگر مسئوالن نيز 
عليه مراجعه نموده و ضمن  ẁمحال ｅم→راج→عه ن→→مايد، ب→ايست∂ در م→هلتها＾ م→قرر ق→→انون∂ ب→ه ب→ان
ارائ→ه چｅ، وج→ه آن را م→طالبه نمايد و در صورت بالمحل بودن، اقدام به اخذ گواه∂نام↔ عدم 

پرداخت نمايد.  
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نتيجه 
ق→→→→→انونگذار در اع→→→→→تبار ب→→→→→خشيدن ب→→→→→ه س→→→→→ند ت→→→→→→جار＾ چ−، م→→→→→وفقيت چ→→→→→شمگير＾ ن→→→→داش→→→→ته و 
ب→→هناچار م→→قررات ح→→اكم ب→→ر چｅ، ب→→ارها م→ورد ت→جديدنظر ق→رار گ→رفته است. ح→ال آن ك→ه ب→ه دلي→ل 
اب→هام و ت→عارضها＾ فراوان نتوانسته جايگاه ويژه چｅ را معين كند و به همين دليل، دستگاه 
ق→→→→ضاي∂ ك→→→→شور در ح→→→→→لوفصل دع→→→→→او＾ م→→→→ربوطه ب→→→→ا م→→→→شكالت ع→→→→ديدها＾ روب→→→→هروست. واق→→→ع آن 
است ك→→ه اي→→ن وس→يل↔ پ→رداخت ن→قد＾ ب→ا ه→م↔ ت→داب→→ير ق→انون∂ و ق→ضاي∂ ه→نوز ب→ه ع→نوان يｅ س→ند 
ت→→→جار＾ اع→→→تبار＾ م→→→ورد اس→→→تفاده ق→→→رار م→→→→∂گيرد. ب→→→ه م→→→نظور ك→→→اربرد ص→→→حيح اي→→→ن س→→ند، ع→→→الوه ب→→ر 
داش→→→تن م→→قررات ك→→امل و م→→نسجم، ه→→ماهنگ∂ م→→يان س→→ه ق→→و↓مقننه، ق→→ضائيه و م→→جريه ض→→رور＾ 

بهنظر م∂رسد.  
ب→→→→→ا اي→→→→→ن ك→→→→→ه ظ→→→→→هرنويس∂ و ان→→→→→واع آن در ك→→→→→نوان→→→→→سيونها＾ ژن→→→→و و آن→→→→سيترال و ح→→→→قوق اي→→→→ران 
ت→→عريف ن→→شده است، ام→→ا در ح→→قوق اي→→ران م→→→∂توان چ→→نين گ→→فت ك→→ه ظ→→هرنويس∂ ع→→بارت است از 
ق→→→يد ع→→→بارات→→→∂ در ظ→→→هر س→→→ند ك→→→ه اي→→→ن ع→→→مل ح→→→قوق∂، اغ→→→لب وس→→→يل↔ ان→→→تقال س→→→ند ت→→→→جار＾ (ب→→→رات، 
الي→ه م→حسوب م→∂گردد. ظ→هرنويس∂ عالوه ب→ر ان→تقال م→→الكيت  ẁب→→ه ش→→خص م→نتقل (ｅس→→فته و چ

سند تجار＾ بهعنوان وكالت، ضمانت و يا وثيقه نيز صورت م∂گيرد.  
در م→→→→قايسه ب→→→→ا ك→→→→نوان→→→→سيونها＾ ژن→→→→و و آن→→→→سيترال، ظ→→→→هرنويس∂ و ان→→→واع آن در ح→→→قوق اي→→→ران 

بهصورت ناقص بيان شده است.  
در ظ→هرنويس∂ ب→ه عنوان وكالت در كنوانسيون ژنو و حقوق ايران پيشبين∂ گرديده است 
ك→→→→ه دارن→→→→د↓ چｅ ب→→→را＾ وص→→→ول وج→→→ه آن م→→→∂توان→→→د ك→→→ليه ح→→→قوق ن→→→اش∂ از آن را اج→→→را ن→→→مايد، م→→→گر 
اي→→نكه ظهرنويس، شرط خالف∂ را قيد كند. ول∂ در حقوق ايران دارند↓ سند تجار＾ تا زمان∂ كه 
ح→→→ق وك→→→الت در ت→→→وكيل ت→→→صريح ن→→→شده ب→→→اشد، ن→→→م∂توان→→→د ب→→→را＾ وص→→→ول اق→→→دام ب→→ه ظ→→هرنويس∂ م→→جدد 

نمايد. همچنين با فوت وكيل و يا حجر ظهرنويس، دارنده، منعزل م∂شود.  
پ→→يشنهاد م→→∂گردد در ق→→انون ت→→جارت اي→→ران ن→→يز در ظ→→هرنويس∂ ب→ه ع→نوان وك→→الت ب→ا ف→وت ي→ا 

حجر ظهرنويس، وكيل در وصول از سمت خود منعزل نشود.  
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ظ→هرنويس∂ ب→هعنوان ضمانت در كنوانسيون ژنو بهتفصيل بيان شده است؛ اما قانونگذار 
ايران به طور مختصر به ظهرنويس∂ مذكور اشاره كرده است. در اين نوع ظهرنويس∂، ضامن 
عنه خود، م→سئوليت ت→ضامن∂ پ→يدا م→∂ ك→ند.  ẁدر م→قابل دارن→ده ه→مراه ب→ا م→ضمون ｅب→ا ام→ضا＾ چ
عنه م→→شخص ن→→باشد، در ك→→نوان→→سيون ژن→→و، ف→→رض ب→ر اي→ن ش→ده ك→ه ت→ضمين ب→ه ن→→فع  ẁاگ→→ر م→→ضمون
ص→→→→→→→ادركننده داده ش→→→→→→ده است؛ ام→→→→→→ا ق→→→→→→انون اي→→→→→→ران در اي→→→→→→ن زم→→→→→→ينه س→→→→→→اكت است؛ لي→→→→→→كن چ→→→→→→ون ب→→→→→→ا 
ب→→→→→رئالذم→→→→→→هشدن ص→→→→→ادركننده، س→→→→اير م→→→→سئوالن چｅ ن→→→→يز ب→→→→رئالذم→→→→ه م→→→→→∂شوند، لذا، ب→→→→هتر است، 
عنه،  ẁق→→→→→→→انونگذار اي→→→→→→→ران ن→→→→→→→يز ه→→→→→→→مانند ك→→→→→→→نوان→→→→→→→سيون ژن→→→→→→→و در ص→→→→→→→ورت م→→→→→→→شخص ن→→→→→→بودن م→→→→→→ضمون

عنه تلق∂ نمايد.   ẁصادركننده را مضمون
در ك→→→→→→→نوان→→→→→→→سيون ژن→→→→→→→و پ→→→→→→→يشبين∂ ش→→→→→→→ده است ك→→→→→→→ه ه→→→→→→→ر ش→→→→→→→خص∂ اع→→→→→→→م از ش→→→→→→→خص ث→→→→→→→الث و 
ام→→→ضاكننده چｅ م→→→→∂توان→→→د چｅ را ب→→→→هعنوان ض→→→مانت ام→→→ضا ن→→→→مايد؛ در اي→→→ن م→→→ورد ن→→يز ق→→انونگذار 
اي→→→→→ران س→→→→→كوت اخ→→→→→تيار ك→→→→→رده است. ول∂ در اي→→→→→ن خ→→→→→صوص م→→→→∂توان گ→→→→فت ب→→→→ا ت→→→→وجه ب→→→→ه اي→→→→→نكه 
ق→→انونگذار اي→→ران، م→→سئوالن س→ند ت→جار＾ را از ام→ضا ب→→هعنوان ض→مانت م→نع ن→كرده است، لذا، ب→ا 
ت→→→→→وجه ب→→→→→ه اص→→→→→ل اب→→→→→احه، پ→→→→→يشنهاد م→→→→→→∂شود ك→→→→→ه در ح→→→→قوق اي→→→→ران ن→→→→يز ع→→→→→الوه ب→→→→ر ش→→→→→خص ث→→→→→الث، 
م→→→→→سئوالن س→→→→→ند ت→→→→→جار＾ ه→→→→→م ب→→→→توان→→→→ند چｅ ي→→→→ا س→→→→ند ت→→→→جار＾ را ب→→→→ه ع→→→→نوان ض→→→→امن، ظ→→→→هرنويس∂ 

نمايند.  
ظ→→→هرنويس∂ س→→→ند ت→→→جار＾ ب→→→ه ع→→→نوان وث→→يقه در ك→→نوان→→سيون ژن→→و م→→ورد پ→→ذيرش واق→→ع ش→→ده و 
م→قررات م→→ربوط ب→ه آن ب→يان ش→ده است؛ لي→كن در ح→قوق ت→جارت اي→ران ب→ه اي→ن ن→وع ظهرنويس∂ 
اش→→→اره ن→→→شده است. ام→→→ا ب→→→ا ت→→→وجه ب→→→ه م→→→قررات ع→→قد ره→→ن در ق→→انون م→→دن∂، وث→→يقه ق→→رار دادن س→→ند 
ت→→→→→→جار＾ م→→→→→→ثل چｅ، ج→→→→→→ايز ن→→→→→→يست. لي→→→→→→→كن ب→→→→→→ا ت→→→→→→وجه ب→→→→→ه ق→→→→→→انون اي→→→→→ران پ→→→→→يشنهاد اي→→→→→ن است ك→→→→→ه، 
ظ→→→→→هرنويس∂ چｅ ي→→→→→ا اس→→→→→ناد ت→→→→→جار＾ دي→→→→گر ن→→→→يز ب→→→→ا ت→→→→صويب م→→→→خصص∂ ب→→→→ر ق→→→→→انون م→→→→دن∂، ج→→→→ايز 

شمرده شود.  
ـ  در ك→نوانسيون ژنو و حقوق ايران، دو اصل «مسئوليت تضامن∂ ظهرنويسان» و «عدم 
ت→وجه ب→ه اي→رادات» ان→تقال ط→لب ن→اش∂ از س→ند ت→جار＾ را م→→تمايز از ان→تقال ط→→لب موضوع حقوق 
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م→→دن∂ ك→→رده است. در ح→→قوق اي→→ران ب→→ا ت→وجه ب→ه دالي→ل م→ختلف «اص→ل ع→دم ت→وجه ب→ه اي→رادات» 
قابليت اعمال دارد و پيشنهاد م∂گردد؛ مقررات قانون تجارت در اين زمينه با استفاده از مفاد 
ك→→نوان→→سيونها＾ م→→تحدالش→→كل ژن→→و و ك→→نوان→→سيون ب→→رات و س→→فته ب→→ينالم→→لل∂ س→ازمان م→لل م→تحد 

مورد اصالح قرار گيرد.  
 ـ  ب→→هموجب ك→نوان→سيون ژن→و تا زمان∂ كه عبارت «حوالهكرد» با صراحت منع نشده باشد، 
چｅ ق→→→ابل ظ→→هرنويس∂ است. لي→→كن، ق→→انونگذار اي→→ران ب→ه اي→ن م→ورد ت→صريح ن→كرده است. ام→ا ب→ا 
ت→وجه ب→ه اي→نكه ق→→ابل ان→تقال ب→ودن اس→ناد ت→جار＾ ام→ر＾ ذات→∂ است، لذا، در ح→قوق اي→ران ن→يز تا 
زم→→ان∂ ك→→ه ب→→→هصورت ص→→→ريح، ان→→تقال چｅ م→→نع ن→→شده ب→→اشد، ق→→→ابل ان→→تقال خ→→واه→د ب→ود. ب→ه ع→بارت 

ديگر، هر سند تجار＾ قابل انتقال به ديگر＾ است، مگر اين كه خالف آن تصريح شود.  
در ك→→نوان→→سيون ژن→→و پ→→يشبين∂ گ→→رديده است ك→→ه اگ→→ر ظ→→→هرنويس∂، چｅ را ب→→عد از س→→ر رس→يد 
ام→→→→ا ق→→→→بل از ت→→→نظيم اع→→→تراضن→→→امه (پ→→→روتست) ي→→→ا گ→→→واه→→→∂ م→→→عادل آن ي→→→ا ق→→→بل از ات→→→→مام م→→→هلت آن 
ص→→→→ورت گ→→→→يرد، واج→→→→د ه→→→→مان آث→→→→ار ظ→→→هرنويس∂ ق→→→→بل از م→→→وعد است. لي→→→كن ب→→→عد از اع→→→تراض ع→→→دم 
ت→→→→→أديه ي→→→→→ا ب→→→→عد از ات→→→→→مام م→→→→هلت اع→→→→تراض، ظ→→→→هرنويس∂ ت→→→→نها اع→→→→تبار يｅ ان→→→→تقال س→→→→اده را دارد. در 
ح→قوق اي→ران چ→نين م→ورد＾ پ→يشبين∂ ن→شده است؛ ول∂ ب→ا ت→وجه ب→ه ع→دم منع قانونگذار ايران، 

ظهرنويس∂ پس از سررسيد و اعتراض عدم تأديه، امكانپذير است.  
در حقوق ايران و كنوانسيون ژنو عدم قيد تاريخ ظهرنويس∂ موجب بطالن آن نيست.  
ق→انونگذار اي→ران همانند كنوانسيون ژنو در ماد↓ ⅛℮۲ ق.ت. به «ظهرنويس∂ بانام» اشاره 

كرده است و از مفهوم مخالف آن، ظهرنويس∂ سفيدامضا، استنباط م∂گردد.  
در ك→→→→→→نوان→→→→→→سيون ژن→→→→→→و، ظ→→→→→→هرنويس∂ ج→→→→→→زئ∂، ب→→→→→اطل و ب→→→→→→الاث→→→→→ر است و ه→→→→→→مچنين ش→→→→→رط∂ ك→→→→→ه 
ظ→→→→→→→هرنويس∂ را م→→→→→→→قيد ن→→→→→→→مايد، ك→→→→→→→أن لمي→→→→→→→→كن، ت→→→→→→→لق∂ م→→→→→→→→∂شود؛ در ح→→→→→→→قوق اي→→→→→→→ران ب→→→→→→→ا اي→→→→→→→→نكه ب→→→→→→ه 
ظ→→→هرنويس∂ ج→→→زئ∂ و م→→→شروط اش→→→ارها＾ ن→→→شده است، م→→→نع∂ ه→→م دي→→ده ن→→م∂شود. ب→→→هرغم اي→→→نكه 
اي→→→→نگونه ظ→→هرنويس∂ها ب→→ه اع→→تبار چｅ لط→→مه وارد م→→∂سازند، ن→→اچاراҐ ب→→ه ع→→لت ع→→دم م→→نع ق→→→انون∂ 
ب→ايد م→عتقد ب→ه ص→حت آن ب→اشيم. بنابراين، جهت تقويت اعتبار سند تجار＾ و چｅ بهتر است كه 

قانونگذار ايران در اين خصوص، مقررات خود را با مقررات كنوانسيون ژنو هماهنگ سازد.  
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در ق→→→→انون ت→→→جارت اي→→→ران ه→→→→مانند ك→→→نوان→→→سيون ژن→→→و اگ→→→ر ش→→→خص ث→→→الث∂ ب→→→دون درج ه→→ر گ→→ونه 
م→→→→→طلب∂ ظ→→→→→هر چｅ را ام→→→→→ضا ك→→→→→ند، ظ→→→→→→هرنويس∂ ت→→→→لق∂ م→→→→∂شود، م→→→→گر اي→→→→ن ك→→→→ه دالي→→→→ل و ق→→→→رائ→→→→ن 

حكايت از ضمانت بكند.  
ب→→→رخالف ك→→نوان→→سيون ژن→→و در ح→→قوق اي→→ران ظ→→هرنويس ن→→م∂توان→→د ب→→ا ق→→يد ش→→رط∂، م→→سئوليت 

خود را محدود يا منتف∂ نمايد.  
ك→→→→→→→نوان→→→→→→→سيون ژن→→→→→→→و در م→→→→→→→ورد گ→→→→→→→م ش→→→→→→→دن چｅ ـ ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→لت وج→→→→→→→ود اخ→→→→→→تالف ع→→→→→→قيده در ب→→→→→→ين 
ك→شورها＾ ش→ركتكننده ـ م→قررات→∂ را بيان نداشته و موضوع را به قانون كشور محل پرداخت 
اح→→→→اله ك→→→→رده است؛ در م→→→→قابل ق→→→→→انونگذار اي→→→→ران ن→→→→حو↓ پ→→→رداخت وج→→→ه چｅ م→→→فقودشده را ب→→→هطور 

مختصر و مفيد بيان داشته است.  
در اي→→→ن م→→→ورد ك→→→ه ك→→ليه م→→سئوالن چｅ در م→→قابل دارن→→د↓ چｅ، م→→سئوليت ت→→ضامن∂ دارن→→د و 
دارن→→→د↓ چｅ در ص→→→ورت ع→→→دم ت→→→أديه و اع→→→تراض م→→→→∂توان→→د ب→→دون رع→→ايت ت→→رتيب ت→→عهد ه→→ر يｅ از 
، اق→→→ام↔ دع→→وا ن→→مايد، ح→→قوق اي→→ران و ك→→نوان→→سيون ژن→→و،  Ґي→→→ا م→→نفردا Ґح→→→يث ت→→→اريخ، ع→→→ليه آن→→→ها م→→→جتمعا

وجه اشتراｄ دارند.  
ه→→→→مچنين در ح→→→قوق ت→→→جارت اي→→→ران ب→→→→هموجب م→→→واد ۲۹۲ و ℮۳۱ ق.ت. دارن→→→د↓ چｅ پس از 
اق→→→→→→ام↔ دع→→→→→وا و اع→→→→→تراض، ح→→→→→ق درخ→→→→→واست ت→→→→→أمين خ→→→→→واس→→→→→ته را دارد و دادگ→→→→→اه م→→→→→لزم ب→→→→→ه ت→→→→→بعيت از 
درخ→واست دارند↓ چｅ م∂باشد. بهرغم بعض∂ از قرارها＾ تأمين، قرار تأمين خواسته به هيچ وجه 

قابل رفع اثر نم∂باشد. ول∂، در كنوانسيون ژنو به اين حق دارند↓ چｅ، اشاره نشده است.  
از ن→→→→→ظر م→→→→وعد پ→→→→رداخت، م→→→→اده ۲۸ ك→→→→نوان→→→→سيون ژن→→→→و زي→→→→ر ع→→→→نوان ب→→→→خش چ→→→هارم «در ارائ→→→ه و 

پرداخت» مقرر م∂دارد:  
«چｅ به رؤيت قابل پرداخت است و شرط خالف، بالاعتبار م∂باشد.  

چ→ك∂ ك→ه پيش از روز مذكور در آن جهت پرداخت به بانｅ ارائه شده است، در روز ارائه قابل پرداخت 
م∂باشد.» 

ب→→→→→→نابراي→→→→→→ن، ك→→→→→→نوان→→→→→→سيون ژن→→→→→→و ص→→→→→دور چｅ وع→→→→→دهدار را ن→→→→→پذيرفته است؛ ام→→→→→ا در ق→→→→→انون اي→→→→→ران 
ب→→رخالف ك→→نوان→→سيون ژن→→و، م→طابق م→اده ۳ ق.ص.چ.، چｅ ف→قط در ت→اريخ م→ندرج در آن ي→ا پس 

از تاريخ مذكور قابل وصول از بانｅ خواهد بود.  
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اص→→→والҐ ارائ→→→ه چｅ ج→→→هت پ→→→رداخت و اح→→→راز ام→→→تناع از آن در ك→→→نوان→→سيون ژن→→و و ح→→قوق اي→→ران 
الزام→→∂ م→→∂باشد. الب→ته م→هلت ارائ→ه در ك→نوان→سيون م→ذكور ب→ا ح→قوق اي→ران م→تفاوت است؛ چ→را ك→ه 

ماد↓ ۲۹ كنوانسيون مذكور در اين خصوص مقرر م∂دارد:  
«چｅ قابل پرداخت در كشور محل صدور، بايد ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد.  

چｅ ص→→ادره در ك→→شور＾ غ→→ير از ك→→شور＾ ك→→ه در آن ق→→ابل پ→→رداخت م→→∂باشد، ب→ايد ظرف ب→يست ي→ا ه→فتاد 
روز، ب→→→سته ب→→→ه اي→→→ن ك→→→ه م→→→حل ص→→→دور و م→→→حل پ→→→رداخت ه→→→ر دو در يｅ ق→→اره ي→→ا ي→→ك∂ از آن→→ها در ق→→اره دي→→گر＾ از 

جهان واقع شده است، ارائه گردد...»  
در ح→→→→قوق اي→→→→ران و ك→→→→نوان→→→→سيون ژن→→→→و ع→→→→دم پ→→→رداخت ب→→→ايد از ط→→→ريق اع→→→تراض م→→→→حرز گ→→→ردد و 
الزم→→→↔ اق→→ام↔ دع→→وا و رج→→وع ب→→ه م→→سئوالن چｅ، اع→→تراض ب→→ه م→→وقع م→→∂باشد. ام→→ا ت→→فاوت اس→→اس∂ ك→→ه 
ح→→قوق اي→→ران ب→→ا ك→→نوان→→سيون ژن→و دارد، در اي→→ن است ك→ه در ح→قوق اي→ران، دارن→ده در ه→ر ح→ال م→كلف 
ب→→ه اع→→تراض (واخ→→واست) م→∂ ب→اشد و ه→يچ يｅ از م→سئوالن چｅ ي→ا دي→گر اس→ناد ت→جار＾، ن→م∂توان→د 
او را از واخ→→→واست م→→→عاف ن→→→مايد. ام→→→ا در ك→→→نوان→→→سيون ژن→→→و، ص→→→ادركننده، ظ→→→هرنويس ي→→→ا ض→→→امن ب→→ا ق→→يد 

شرط «بدون اعتراض» يا هر عبارت معادل آن م∂تواند دارنده را از اعتراض، معاف نمايد.  
در ك→نوان→سيون ژن→و دارن→ده م∂توان→د عدم پرداخت چｅ در موعد مقرر را از طريق يｅ سند 
عليه ت→→→→→→→حريرشده در رو＾ چｅ، اع→→→→→→→→الميه  ẁرس→→→→→→→→م∂ (اع→→→→→→→→تراضن→→→→→→→→→امه)، اع→→→→→→→→→الميه ت→→→→→→→→اريخدار م→→→→→→→→→حال
ت→اريخدار ات→→اق پاياپا＾ حاك∂ از تسليم چｅ در موعد مقرر و عدم پرداخت آن، تسجيل نمايد، 
عليه، واخواست  ẁمحال ｅص→ادره از طرف بان ｅام→ا در ح→قوق اي→ران گ→واه→∂نام↔ ع→دم پ→رداخت چ
ت→→→لق∂ م→→→∂گردد. م→→→اد↓۳۳ ك→→→نوان→→→سيون ژن→→→و م→→→قرر م→→→∂دارد؛ «ف→→→وت ي→→→ا م→→→حجور ش→→→دن ص→→→ادركننده 
چｅ پس از صدور آن به هيچ وجه تأثير در چｅ نخواهد داشت. البته م∂توان مقرر نمود كه 

عليه نيز، دارنده از اعتراض عدم تأديه معاف شود.   ẁدر صورت فوت يا ورشكستگ∂ محال
در خ→→→→صوص م→→→→هلت اع→→→→تراض ع→→→→دم ت→→→→أديه ن→→→يز ح→→→قوق اي→→→ران ب→→→ا ك→→→نوان→→→سيون ژن→→→و ه→→→ماهنگ 

نيست.  
م→→→قررات ك→→نوان→→سيون ژن→→و و ح→→قوق اي→→ران در م→→ورد م→→رور زم→→ان از ه→→مديگر م→→تفاوت ه→→ستند. 
ول∂ در اي→ن خ→صوص ك→ه دارن→د↓ چｅ ب→ايد در ظ→رف م→هلت كوتاه∂ حق خود را مطالبه كند تا 

مسئوالن در كوتاهمدت از زير بار تعهدات خود آزاد شوند، نزديｅ به هم هستند.  
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در خ→→→صوص ق→→→انون∂ ب→→→ودن م→→رور زم→→ان اش→→اره ش→→ده در ق→→→انون ت→→جارت اي→→ران ب→→ايد گ→→فت ك→→ه 
چ→→→→→→ون غ→→→→→→يرشرع∂ ب→→→→→→ودن م→→→→→→رور زم→→→→→→انها＾ ق→→→→→→انون ت→→→→→جارت ب→→→→→→هصورت ص→→→→→→ريح از ط→→→→→رف ش→→→→→ورا＾ 
ن→→→گهبان اع→→→→الم ن→→→→گرديده است، ف→→→لذا، ه→→→مچنان دارا＾ وج→→→اهت ق→→→انون∂ م→→→∂باشد و ب→→→عد از م→→→→رور 
زم→ان م→قرر در ق→انون تجارت، دارنده چｅ فقط براساس تئور＾ دارا شدن بالجهت م∂تواند به 

كس∂ كه محل چｅ در نزد اوست مراجعه نمايد.  
در ك→→→→→→نوان→→→→→→سيون ژن→→→→→→و دارن→→→→→→د↓ چｅ ف→→→→→→قط م→→→→→→∂توان→→→→→→د از ط→→→→→→ريق اق→→→→→→ام↔ دع→→→→→→وا＾ ح→→→→→قوق∂ ع→→→→→ليه 
م→→سئوالن چｅ، ط→→رح دع→→وا ن→→مايد، ام→→ا در ح→→قوق اي→→ران ع→→الوه ب→→ر اق→→ام↔ دع→→وا＾ ح→قوق∂، دارن→د↓ 
چｅ م→→→∂توان→→→د از ط→→ريق اق→→ام↔ دع→→وا＾ ك→→يفر＾ و داي→→ر↓ اج→→را＾ اس→→→ناد رس→→م∂، ن→→سبت ب→→ه ت→→عقيب 
ك→→→→يفر＾ ص→→→→ادركنند↓ چｅ و وص→→→ول وج→→→ه چｅ اق→→→دام ن→→→→مايد ك→→→ه در اي→→→ن خ→→→صوص ح→→→قوق اي→→→ران 
راهه→→ا＾ ب→→يشتر＾ را ج→هت وص→ول وج→ه چｅ پ→يش پ→ا＾ دارن→ده گ→ذارده است. لي→→كن ب→هتر است، 
ت→عقيب ك→يفر＾ ص→ادركنند↓ چｅ و م→حكوميت اي→شان ب→ه ح→بس ب→ه دليل جرمزداي∂ و تبعات منف∂ 

حبس، حذف گردد و به جا＾ آن، بانｅها، صدور چｅ را مشروط به شرايط خاص∂ نمايند.  
ب→→رخالف ك→نوان→سيون ژن→و، ش→راي→ط ش→كل∂ چｅ و ان→واع آن ي→ا ظ→هرنويس∂ و م→قررات م→→ربوط 
ب→→→ه آن در م→→→تون ق→→→انون∂ ب→→→سيار ن→→→اقص پ→→→يشبين∂ ش→→→ده است. در ح→→→قوق اي→→→ران، م→→سئله ت→→عارض 
ق→→→→وان→→→→ين ن→→→→ظير اه→→→→ليت، ق→→→→انون م→→→→حل پ→→→→رداخت و... ط→→→→رح ن→→→→شده و ب→→→→→هنظر م→→→→∂رسد ب→→→ا ع→→→نايت ب→→→ه 
ن→يازها＾ ب→ينالم→لل∂ و ض→→رورت م→بادله اس→→ناد ت→جار＾، ب→→ايد م→قررات كامل∂ در اين زمينه تدوين 

گردد و تعارضها＾ فعل∂ ميان قانون تجارت و قانون صدور چｅ از اين طريق مرتفع گردد.  
در ك→→→نار ق→→→وان→→→ين م→→→→زبور ب→→→ايد ق→→→وان→→→ين ب→→→انك∂ ك→→→شور ن→→→يز م→→→ورد ب→→→ازنگر＾ ق→→→رار گ→→→يرد، چ→→→را ك→→→ه 
ق→وان→ين ب→→انك∂ م→ا ب→ا ن→يازها＾ روز و استانداردها＾ بينالملل∂ فاصله دارد. قانونگذار ما بايست∂ 
م→→يان ان→→واع چｅه→→→ا＾ م→→ربوط ب→ه ح→ساب ج→ار＾ ت→→فكيｅ ن→مايد و چｅه→→ا＾ ق→→ابل ان→تقال ف→قط در 
اخ→تيار ك→سان∂ ق→رار گ→يرد ك→ه از م→→الئت ق→→ابلاعتنا برخوردار م∂باشند و برا＾ نظام بانك∂ هم از 
زم→→ان اف→تتاح ح→ساب ج→ار＾ ت→ا ع→دم پ→رداخت، يｅ س→لسله ت→كاليف پ→يشگيران→ه و ب→ازدارن→ده ه→مراه 

با ضمانت اجرا＾ مناسب از جهات مدن∂ و كيفر＾ پيشبين∂ كند.  
ن→→→هايتاҐ اي→→→→نكه ق→→→→انون ت→→→جارت در زم→→→ينه اس→→→ناد ت→→→→جار＾ ب→→→→ايست∂ ه→→→مگام ب→→→ا س→→→اير ن→→→→ظامها＾ 
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ح→قوق∂ و ك→نوان→سيونها＾ ب→ينالم→لل∂ م→→تحول ش→ود ت→ا ب→يش از پ→يش ن→سبت به تقويت ارزش و 
اع→تبار اس→ناد ت→→جار＾ و ت→سريع گ→ردش آن م→ساعدت ش→ود. در اي→ن راس→تا اس→تفاده از راهح→→لها＾ 
ات→→→→خاذشده در ك→→→→نوان→→→→سيونها＾ م→→→→تحدالش→→→→→كل ژن→→→و م→→→صوب ۱۹۳۱ و ك→→→نوان→→→سيون ب→→→رات و س→→→فته 

بينالملل∂ مصوب ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد راهگشا خواهد بود.  
منابع  

الف) كتاب 
۱. ب→→هرام→→∂، ب→→هرام، وص→ف ج→ايگزين∂ (وص→ف ت→بع∂ در اس→ناد ت→جار＾)، چ. ۲، ت→هران، ان→تشارات م→ؤسسه ف→رهنگ∂ 

انتشارات∂ نگاه بينه، بهار ۱۳۸۳. 
۲. دم→→يرچيل∂، م→→حمد؛ ح→→اتم∂، ع→ل∂ و ق→رائ→∂، م→حسن، ق→انون ت→جارت در ن→ظم ح→قوق∂ ك→نون∂؛ ان→تشارات م→يثاق 

عدالت، چ.℮، ۱۳۸℮. 
۳. زراعت، عباس، محشا＾ قانون آيين دادرس∂ مدن∂، چ. اول، تهران، انتشارات ققنوس، ⅛۱۳۸. 

℮. ستوده تهران∂، حسن، حقوق تجارت، ج. ۳، چ. ۹، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۲. 
Ｑ. ف→→خار＾، ام→→يرحسين، ج→→زو↓ درس→→∂ پ→→ل∂كپ∂ ش→ده ح→قوق ت→جارت ب→ينالم→لل، دوره ك→ارشناس∂ ارش→د رش→ته 

 .۱۳۸Ｑ ∂حقوق خصوص∂، دانشگاه ازاد اسالم∂ واحد علوم و تحقيقات تهران، سال تحصيل
⅛. ق→→→→→ائممقام ف→→→→→راه→→→→→ان∂، م→→→→→حمدحسين، ب→→→→→ررس∂ م→→→→→سائل ك→→→→→يفر＾ و ح→→→→→قوق∂ چｅ، چ. اول، ت→→→→→هران، ن→→→→→شر م→→→→يزان، 

بهار۱۳۷۸. 
۷. ك→→اميار، غ→→→المرضا، م→→جموعه م→→حشا＾ ق→→انون ص→→دور چｅ (ع→→لم∂، ت→→طبيق∂، ك→→اربرد＾)، چ. ۲، ت→→هران، ان→→تشارات 

 .۱۳۸Ｑ ،مجد
۸. ي→→عقوب∂، ع→→بداله→→اشم، ن→حوه رس→يدگ∂ ب→ه ج→راي→م چｅ و دع→او＾ چｅ و س→فته در دادگ→ستر＾ و اج→را＾ ث→بت، چ. ۳، 

تهران، انتشارات بهنام∂، ۱۳۸۳. 
ب) مقاله 

۱. رس→ول∂، م→جيد، پ→اياننامه ك→ارشناس∂ارش→د، ض→مانت در اس→ناد تجار＾، مؤسسه عال∂ بانｅدار＾ ايران، بهار 
 .۱۳۸۱

   


