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  چكيده

در جريان حيات سند تجاري يعني ) گير در برات و نيز برات(يا ظهرنويس  كليه امضاء كنندگان اسناد تجاري كه به عنوان صادر كننده، ضامن و
هرچند وجود مسئوليت . كنند در مقابل دارنده سند تجاري مسئوليت دارند از زمان صدور سند تجاري تا پرداخت آن، در سند تجاري نقش ايفا مي

ورت عدم پرداخت سند تجاري در سررسيد آن، عليه كليه ي تضامني در اسناد تجاري به دارنده سند تجاري اختيار مي دهد كه در ص
گان سند يا بعضي از آنان به ترتيب مورد انتخاب خود طرح دعوا كند اما در عين حال بايد توجه داشت كه شرايط تحقق مسئوليت دكنن امضاء

توجه به وجود شرايط تحقق مسئوليت آنان و به طور به ويژه در مورد ضامن و ظهرنويس سند تجاري، . مسئوالن پرداخت اسناد تجاري يكسان نيست
مهلت اعتراض عدم تأديه يا واخواست در مورد سفته و يا گواهي عدم پرداخت در مورد چك و نيز مهلت (اقدام قانوني  هاي خاص رعايت مهلت

و ) ضامن صادر كننده(مسئوليت ضامن با اين حال گاه در رويه قضايي ما تفاوت شرايط تحقق . اهميت خاصي پيدا مي كند) هاي طرح دعوا
هاي تحقق مسئوليت ظهرنويس  رأي مورد نقد يكي از اين آراء است كه با تعميم شرايط و مهلت. ظهرنويس سند تجاري مورد توجه قرار نمي گيرد

  .چك به ضامن صادر كننده چك، رأي دادگاه بدوي را كه به درستي صادر شده بوده است نقض نموده است

  ضامن، ظهرنويس، صادركننده، چك، سفته :كليديواژگان 

  

  مقدمه

بيانگر  اسناد تجاري به عنوان اسنادي كه در ميان بازرگانان و نيز اشخاص عادي و غير تاجر بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند اسنادي هستند كه
اين اسناد به دارنده حق مي دهد كه مبلغ مندرج در سند را در . مبلغي پول با سررسيد مشخص بوده و داراي امتيازات خاص و قواعد ويژه مي باشند

                                                            
 استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز -ي مسئول  نويسنده. 1

yousefdarvishihoveyda@yahoo.com 



هر چند نويسندگان حقوقي در آثار و تأليفات  2.سر رسيد آن از متعهد و در صورت عدم پرداخت از مسئوالن پرداخت سند تجاري دريافت نمايد
اين موضوع اتفاق نظر دارند كه اسناد تجاري در مفهوم خود، مصداق هاي يكساني را در مورد مصاديق اسناد تجاري ذكر نكرده اند همگي بر 

  3.گيرد ميخاص خود، سه سند رايج و شناخته شده چك، سفته و برات در بر 

دارنده سند قابليت نقل و انتقال ساده اسناد تجاري، به عنوان يكي از اوصاف اصلي اسناد تجاري و نيز به عنوان يكي از امتيازات مهم اين اسناد به 
يز با همين طور، دارنده جديد يا دارندگان بعدي ن 5.به شخص ديگر منتقل سازد» ظهرنويسي«كه سند تجاري را از طريق  4دهد ميتجاري اجاره 

همچنين ممكن است شخص يا اشخاصي به عنوان ضامن صادركننده سند . توانند سند تجاري را به ديگران منتقل سازند مياستفاده از همين اختيار 
وان سند تجاري به عن» صدور«بدينسان در كنار  6.تجاري يا ضامن هر يك از ظهرنويسان، پرداخت وجه سند تجاري را در سر رسيد آن ضمانت كنند

و » ظهرنويسي«به عنوان عملي كه تنها در برات، امكان تحقق دارد، » قبولي«عمل اصلي كه در تمامي اسناد تجاري لزوماً وجود دارد و در كنار 
دو عمل حقوقي هستند كه گاه در جريان حيات اسناد تجاري يعني از زمان صدور سند تا پرداخت وجه سند در سررسيد آن، ممكن است » ضمانت«

  7.در سند تجاري ظاهر شوند

سند ) و نيز برات گير در برات(هر يك از امضاء كنندگان اسناد تجاري اعم از اينكه به عنوان صادر كننده، ضامن و يا ظهرنويس سند تجاري 
اما نكته مهمي كه در . دتجاري را امضا كرده باشند در صورت عدم پرداخت سند تجاري در سررسيد آن، در مقابل دارنده سند، تعهد پرداخت دارن

هاي قضايي، به  از لحاظ عملي و در پرونده. اين ميان بايد بدان توجه داشت يكسان نبودن دامنه و شرايط مسئوليت امضاء كنندگان سند تجاري است
كننده سند تجاري، ضامن  در موارد زيادي ممكن است در كنار صادر. كند ميويژه اين موضوع در مورد ضامن و ظهرنويس سند تجاري نمود پيدا 

د نيز مسئوليت پرداخت داشته باشند اما ظهرنويس سند تجاري در همين پرونده، به لحاظ عدم اقدام الزم در مهلت قانوني از سوي دارنده، فاق
  .مسئوليت باشد و در موارد خاصي نيز عكس اين قضيه صادق باشد

ط تحقق مسئوليت امضا كنندگان اسناد تجاري و به طور خاص ضامنان و ظهرنويسان با اين حال گاه در آراي مراجع قضايي ما، تفاوت شراي
 .زند ميشود و استنباط ناصحيح قاضي، صدور رأيي خالف قانون را رقم  مياسناد تجاري در نظر گرفته ن
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مهلت هاي طرح دعوا عليه  اين موضوع قابل ذكر است كه به لحاظ تفاوت شرايط تحقق مسئوليت ضامن و ظهر نويس سند تجاري و تفاوت
. امضاء كنندگان مزبور، الزم است كه در ابتدا مشخص گردد كه آيا امضاي پشت سند به عنوان ضمانت صورت گرفته است يا به عنوان ظهر نويسي 

يكساني در مورد  در صورتي كه امضاي پشت سند فاقد هرگونه تصريح خاص باشد كه ظهر نويس يا ضامن بودن امضاء كننده را نشان دهد نظر
اي از نويسندگان امضاء هاي صرف پشت سند تجاري را دليل ضمانت  عده. داللت امضاي صرف به عنوان ظهر نويسي يا ضمانت وجود ندارد

را داللت به هر حال اگر اصوالً امضاي صرف در پشت سند تجاري  10 9دانند مياي ديگر امضاهاي مزبور را حاكي از ظهر نويسي  و دسته 8اند دانسته
ي سند به اثبات برسد يا ظاهري خالف اصل مزبور وجود داشته باشد بايد  بر ظهر نويسي نيز بدانيم چنانچه خالف آن توسط امضاء كننده يا دارنده

ريح وجود مانند اينكه اگر در پشت سفته يا چك در وجه حامل امضاي فاقد هرگونه تص. امضاء كننده را ضامن بدانيم نه ظهر نويس سند تجاري
. گردد  ميچرا كه چنين سندي با قبض و اقباض منتقل  ،داشته باشد چنين امضايي را بايد ناشي از ضمانت امضاء كننده دانست و نه ظهر نويسي وي

ن، شرايط مورد نقد دادگاه تجديد نظر استان با وجود توصيف امضاء كننده ي پشت سند به عنوان ضام رأيهمچنان كه در ادامه خواهيم ديد در 
  . را بر صادر كننده حاكم نموده است) چك ( تحقق مسئوليت ظهر نويس سند تجاري 

شود و سپس با هدف نقد رأي دادگاه تجديد نظر، ضمن بحث  ميدر اين مقاله، ابتدا متن آراي دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان نقل 
  .اصواب قضات دادگاه تجديد نظر استان را در صدور رأي مورد نقد، بيان خواهيم كردحول محور مسئوليت امضاكنندگان اسناد تجاري، برداشت ن

  

  رأي دادگاه

به خواسته مطالبه مبلغ سي ميليون ريال و هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه موضوع يك فقره ..... به طرفيت ..... در خصوص دعوي آقاي 
صادر و .... چك مذكور را آقاي «: با اين توضيح كه خواهان بيان نموده است.... بانك ملت شعبه  25/12/82در تاريخ  660071چك به شماره 

خوانده رديف اول امضاي ظهر چك را قبول » .نيز با امضا ظهر آن را ضمانت نموده است، تقاضاي محكوميت تضامني نامبردگان را دارم... .آقاي 
را  داشته و اظهار داشته پانصدهزار تومان را به خواهان داده است خواهان در پاسخ اظهارات خوانده رديف اول اظهار داشته كه من اظهارات وي

كپي مصدق ظهر چك : بنابراين با توجه به مراتب فوق و محتويات پرونده اوالً. باشد ميدارم مابقي طلب بنده دو ميليون و يكصدهزار تومان قبول 
اين : خوانده رديف اول در جهت قبول داشتن امضاي طهر چك؛ ثالثاً 6/4/85اظهارات در تاريخ : مورد دادخواست و گواهي عدم پرداخت آن؛ ثانياً

بنابراين دادگاه . ه خوانده رديف دوم با وجود ابالغ از طريق جرايد در جلسه دادگاه حاضر نشده و هيچ گونه دفاعي از خود به عمل نياورده استك
قانون  قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده دو 249و  314قانون آيين دادرسي مدني و  519، 198دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 

صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خواندگان به طور تضامني به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكصدهزار تومان 
بابت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه از زمان صدور چك تا زمان وصول آن بر اساس شاخص اعالمي از طرف بانك مركزي و همچنين مبلغ 

در خصوص ما به التفاوت خواسته خواهان و همچنين هزينه . دارد ميتومان بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم سي و هفت هزار 
. باشد مياظهار داشته است كه باقي طلب وي دو ميليون و يكصد هزار تومان  6/4/85دادرسي با توجه به اينكه خواهان طي صورتجلسه در تاريخ 

                                                            
 .نشر دادگستر، چاپ اول جلد سوم، حقوق تجارت، .)1374(ستوده تهراني، حسن،  .8
 .1374انتشارات سمت، چاپ دوم،  حقوق تجارت، برات سفته قبض انبار اسناد در وجه حامل و چك، .)1390(اسكيني، ربيعا،  .9
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رأي صادره در خصوص . دارد ميقانون آيين دادرسي مدني حكم به بطالن آن صادر و اعالم  197ير ثابت و به استناد ماده دادگاه دعوي وي را غ
خوانده رديف اول و خواهان حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه هاي تجديد نظر استان و نسبت به 

  .ف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه استخوانده رديف دوم غيابي و ظر

  

  

  

  

  دادگاه عمومي حقوقي كرج 18رئيس شعبه 

....  

  

  )دادگاه تجديد نظر استان تهران 15شعبه  13/1/1386مورخ  1208دادنامه شماره (متن رأي دادگاه تجديد نظر 

دادگاه عمومي حقوقي  18شعبه  24/5/85در تاريخ  582از رأي شماره ... ي به طرفيت آقا... در خصوص دادخواست تجديد نظر خواهي آقاي 
كرج در قسمتي كه حكم به محكوميت تجديدنظر خواه به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكصد هزار تومان بابت وجه يك فقره چك بالمحل به شماره 

فه مبلغ سي و هفت هزار تومان هزينه دادرسي با لحاظ خسارت تأخير بابت اصل خواسته به اضا... بانك ملت شعبه  25/12/82در تاريخ  660071
ونده، تأديه بر مبناي نرخ تورم به نحو تضامن با محكوم عليه ديگر دادنامه در حق تجديد نظر خوانده صادر گرديده است، با توجه به محتويات پر

نموده است نظر به اين كه چك در تهران صادر و محل تأديه نيز تهران تجديدنظرخواه با امضا ظهر چك تضمين پرداخت را از صادر كننده تضمين 
قانون تجارت وجه آن را مطالبه ننموده ديگر دعوي دارنده عليه ظهرنويس مسموع  315است و تجديد نظر خواه ظرف پانزده روز موضوع ماده 

به داليل پيش گفته شده با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته در قسمت بنابراين دادگاه با وارد تشخيص دادن ايراد و اعتراض تجديدنظر خواه . نيست
قانون آيين دادرسي مدني قطعي  365اين رأي طبق ماده . نمايد ميرا صادر و اعالم ... مورد اعتراض قرار رد دعوي خواهان نخستين به طرفيت آقاي 

  .است

  دادگاه تجديد نظر استان تهران 15مستشاران شعبه 

 

  مسئوليت تضامني امضاكنندگان اسناد تجاريامتياز  -1



دارنده سند . اصل يكي از مزاياي مهم اسناد تجاري، پيش بيني مسئوليت تضامني امضاءكنندگان اين اسناد در مقابل دارنده ي سند تجاري است
به دلخواه خود به هر يك از تواند با رعايت تشريفات و مهلت هاي قانوني،  ميتجاري در صورت عدم وصول وجه سند در سررسيد آن، 

  .امضاكنندگان سند تجاري مراجعه كند يا جمعاً عليه همه آنها اقامه ي دعوا نمايد و پرداخت وجه سند را از آنان مطالبه نمايد

ا غير تضامني ي) نسبي(زيرا در حقوق ما، اصل بر مسئوليت مشترك . آيد ميوجود مسئوليت تضامني در اسناد تجاري مزيت بسيار مهمي به شمار 
  .11است و مسئوليت تضامني جنبه ي استثنايي دارد

برات دهنده، كسي كه برات را قبول «: به موجب اين ماده. قانون تجارت بيان شده است 249اصل مسئوليت تضامني در اسناد تجاري در ماده 
رت عدم تأديه و اعتراض به هر يك از آنها كه بخواهد منفرداً كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات، مسئولي تضامني دارند دارنده برات در صو

اقامه . همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارد. يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد
اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي . اير مسئولين برات نيستي دعوا بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به س

ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت دارد كه از او ضمانت . را از حيث تاريخ رعايت كند
  .»نموده است

قانون تجارت در مورد  314و  309ل مربوط به برات بيان شده است طبق ماده مسئوليت تضامني در اسناد تجاري كه در ماده مزبور و در فص
  .سفته و چك نيز حاكم خواهد بود

مسئوالن پرداخت اسناد تجاري كه در مقابل دارنده ي سند تجاري مسئوليت تضامني دارند صادر كننده سند تجاري، ظهر نويس و ضامن 
كند و در سفته و چك، متعهد اصلي و واقعي  ميدر كننده، شخصي است كه سند تجاري را صادر توان گفت كه صا ميبه طور خالصه . 12باشند مي

سند تجاري ممكن است در . سازد ميظهرنويس نيز دارنده سند تجاري است كه سند را با امضاء در ظهر آن به ديگران منتقل . سند تجاري است
ضامن نيز شخصي است كه از صادر كننده يا از هر يك از ظهرنويسان . قرار گيرد) تقالنقل و ان(طول حيات خود يك يا چند بار مورد ظهرنويسي 

  .كند ميضمانت 

بدينسان هر يك از اشخاصي كه به عنوان صادر كننده، ضامن و يا ظهرنويس با امضاي خود در سند تجاري نقش دارند در صورت عدم 
اين امتياز قانوني كه اعتبار اسناد تجاري را افزايش داده است . مسئوليت پرداخت دارند پرداخت وجه سند تجاري در سررسيد، در مقابل دارنده سند

نمايد و وي  ميهم امكان طرح دعوا عليه كليه امضاكنندگان و هم اختيار گزينش از ميان امضا كنندگان سند تجاري را به دارنده سند تجاري اعطا 
  .جه سند تجاري عليه امضا كنندگان سند تجاري اقدام قانوني به عمل آوردتواند به ترتيب دلخواه خود تا وصول كامل و مي

  

  

  
                                                            

  .33منبع قبلي، ص  ،؛ خزاعي، حسين27نشر دادگستر، چاپ اول،  ص  ،عمومي تعهداتحقوق مدني؛ نظريه  ،)1379( ،كاتوزيان، ناصر .11
  .در برات، اگر برات گير، برات را قبول كرده باشد وي نيز به مسئوالن پرداخت سند تجاري اضافه مي شود .12



  هاي قانوني از سوي دارنده سند  تفاوت شرايط تحقق مسئوليت امضاكنندگان با لزوم رعايت اقدام و مهلت -2

خود عليه همه يا هر يك از امضا تواند به ترتيب دلخواه  ميدرست است كه در صورت عدم پرداخت سند تجاري در سررسيد آن، دارنده 
اند طرح دعوا نمايد اما اين اختيار منوط  كنندگان اسناد تجاري كه با عنوان صادر كننده، ظهر نويس يا ضامن سند اقدام به امضا در سند تجاري نموده

  .به انجام اقدام به موقع قانوني و رعايت مهلت هاي  مندرج در قانون است

نمايد بايد گفت كه منظور از اقدام به موقع قانوني و  ميبيان  كه حقوق و وظايف دارنده برات را 13ه بعد قانون تجارتب 274با توجه به مواد 
با توجه به اينكه، . طرح دعوا ظرف مهلت قانوني -2ظرف مهلت قانوني  14اعتراض عدم تأديه -1: باشد ميهاي قانوني دو موضوع  رعايت مهلت

كند  ميبرات در تجارت داخلي ما، به سندي متروك تبديل گرديده است و طبيعتاً رويه قضايي ما نيز مجالي جهت برخورد با مسائل خاص آن پيدا ن
  . دهيم ميويس و ضامن اين دو سند را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار شرايط تحقق مسئوليت امضا كنندگان چك و سفته يعني صادر كننده، ظهرن

  

  شرايط تحقق مسئوليت صادر كننده چك و سفته ) الف

بنابراين به طور منطقي نبايد طرح دعوا را عليه صادر كننده تابع شرط و . صادر كننده چك و سفته مديون واقعي و اصلي سند تجارت است
ها تفاوت مهمي كه در اين ميان در مورد طرح دعوا عليه صادر كننده چك و سفته وجود دارد اين است چون در چك، تن. مهلت خاصي بدانيم

كند عدم پرداخت وجه آن  ميدستور پرداخت وجه چك را صادر  15صادر كننده به شخص ديگر يعني محال عليه كه در اغلب موارد بانك است
اما اين امر يعني صدور گواهي نامه عدم پرداخت و نيز طرح دعوا پس . مورد تأييد قرار گيرد) بانك(ليه پس از رسيدن سررسيد بايد از سوي محال ع

تعهد «از سوي صادر كننده باشد دربردانده » دستور پرداخت«اما در مورد سفته، كه ماهيت آن به جاي اينكه مبين . از آن تابع مهلت خاصي نيست
از جاري نبودن هيچ مهلت خاصي، نياز به تأييد مورد اشاره در چك ندارد و دارنده سفته با صدور سفته از  از طرف صادركننده است غير» پرداخت

  .تواند پس از رسيدن موعد پرداخت، در هر زماني عليه صادر كننده طرح دعوا كند ميسوي صادركننده، و تنها با استناد به همين سند 

                                                            
با توجه به اختالف نظر دادگاه هاي . وز از تاريخ اعتراض عدم تأديه اشاره مي كندقانون تجارت به ارسال اظهارنامه رسمي يا نامه سفارشي دو قبضه ظرف ده ر 285و  284ماده  .13

يا خير، هيأت عمومي ديوان عالي حقوقي در خصوص اينكه آيا عدم ارسال اظهارنامه يا نامه سفارشي مورد اشاره به حق طرح دعوا عليه ظهرنويس سند تجاري خللي وارد مي كند 
اعالم نمود كه عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا نامه سفارشي دو قبضه خللي به حق طرح دعوا عليه ظهرنويس وارد نمي كند  11/7/1341مورخ  12ره كشور در رأي وحدت رويه شما

مربوط به مسئوليت تضامني امضاكنندگان  در نتيجه بايد گفت كه در استنتاج قواعد. و شرط استفاده از امتيازات مسئوليت تضامني ارسال اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه نمي باشد
مورخ  536غير از رأي ياد شده، بايد به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره . (سند تجاري، عالوه بر مواد قانوني آراي وحدت رويه نيز نقش مهمي دارند

در چك كافي مي داند و براي استفاده از امتياز مسئوليت تضامني در چك دارنده نيازي به اعتراض  نيز اشاره كنيم كه اين رأي صرف صدور گواهي عدم پرداخت را 10/7/1369
، توجيه و نقد و رويه قضايي، نشر »مسئوليت ظهرنويسان و ضامنان چك«دكتر ناصر كاتوزيان، : ك. جهت مطالعه درباره رأي مزبور و انتقادات وارد بر آن ر . عدم تأديه ندارد

  .به بعد 57،ص 1377اپ اول، دادگستر، چ
  .وضوع بحث ما نمي باشدالبته در مورد بعضي از موارد خاص برات و به منظور تعيين سررسيد برات، اعتراض نكول نيز شرط تحقق مسئوليت امضاكنندگان برات است كه م .14
ليه چك ، بانك است و قانون ياد شده در صورتي اعمال مي شود كه محال عليه با اصالحات بعدي آن محال ع 1355البته بايد توجه داشت كه طبق قانون صدور چك مصوب  .1

در عمل نيز محال عليه چك، بانك است و در موارد بسيار نادر پاره اي از موسسات اعتباري و صندوقهاي . بانك باشد اما در قانون تجارت محال عليه مي تواند بانك يا غير آن باشد
  .مي باشند قرض الحسنه، محال عليه چك 



مراجعه نكند ) محال عليه(از تاريخ صدور چك به بانك ) روز 45يا (روز  15چك ظرف مهلت  البته در مورد صادر كننده چك، اگر دارنده
و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه ... «: روزه مقرر شده است 45و  15قانون تجارت پس از بيان مهلت هاي  315در قسمت آخر ماده 

) بانك(در اين مورد خاص كه دارنده تنها عليه محال عليه . »ده نيز در محكمه مسموع نيستاست از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كنن
تأمين كرده و عدم پرداخت وجه چك مرتبط با صادر ) بانك(حق مراجعه دارد ناظر به حالتي است كه صادر كننده محل چك را نزد محال عليه 

لي اين امر ورشكستگي بانك است كه در عمل تا به حال واقعيت خارجي به خود نگرفته مصداق اص. كننده نباشد و به خود محال عليه منتسب باشد
  .است

هاي پنج  در مورد مهلت طرح دعوا عليه صادر كننده چك يا سفته ذكر اين موضوع ضروري است كه طبق يك نظر ممكن است مرور زمان
. موارد، دعواي عليه صادر كننده چك يا سفته را با محدوديت زماني مواجه سازددر بعضي ) 319و  318مواد (ساله يا ده ساله مقرر در قانون تجارت 

شوراي نگهبان كه مواد مربوط به مرور زمان در قانون آيين دادرسي مدني را  27/11/1361مورخ  7257توضيح آن كه برخي با وجود نظريه شماره 
ص قانون تجارت از شمول نظريه ي شوراي نگهبان خارج است و در نتيجه اين مخالف شرع اعالم نموده است عقيده دارند كه مرور زمان هاي خا

توان عدم شمول  مياما با وجود اينكه ترديدي در مفيد و الزم بودن نهاد مرور زمان وجود ندارد به سختي . 16مرور زمان ها هم چنان معتبر است
مبناي خاص بودن قانون تجارت و يا عدم صراحت نظريه ي شوراي نگهبان بر ي شوراي نگهبان را بر مرور زمان مقرر در قانون تجارت بر  نظريه

عي به مواد منسوخ دانستن مواد قانون تجارت و يا مباني مشابه ديگر، مورد پذيرش قرار داد به ويژه آنكه مواد قانون تجارت خود در اين زمينه به نو
  17.قانون آيين دادرسي مدني در باب مرور زمان ارجاع داده است

  

  ب ـ شرايط تحقق مسئوليت ظهرنويس چك و سفته

ض طرح دعوا عليه ظهرنويس سفته در صورتي مسموع است كه عالوه بر اينكه دارنده سفته بايد ظرف مهلت ده روز از تاريخ سفته اقدام به اعترا
قانون  390و  289و  286و  280مواد . (دنمايد الزم است دعواي خود را ظرف يك سال از تاريخ واخواست طرح نماي) واخواست(عدم تأديه 
  ).تجارت

تفاوتي ميان ظهرنويسان چك و سفته وجود ندارد اما در مورد شرط اول تحقق مسئوليت ظهرنويس ) مهلت يكسال(در مورد مهلت طرح دعوا 
روز و اگر چك از يك نقطه به نقطه  15ت قانون تجار 315بايد توجه داشت كه اوالً؛ اين مهلت طبق ماده ) واخواست ظرف ده روز از تاريخ سفته(

ماه است ثانياً؛ با توجه به  4روز و در مورد چك هاي صادر شده از خارج كه محل پرداخت آن ايران باشد  45ديگر ايران صادر شده باشد ظرف 
پرداخت، ديگر نيازي به اعتراض  ، با وجود صدور گواهي عدم10/7/1369مورخ  536رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 

مراجعه و ) بانك(از تاريخ صدور چك، به محال عليه ) روز 45و يا حسب مورد ظرف (روز  15عدم تأديه وجود ندارد و دارنده چك بايد ظرف 
  .تقاضاي صدور گواهي نامه عدم پرداخت نمايد

                                                            
نشر ميزان،  بررسي مسائل كيفري و حقوقي چك، ،؛ قائم مقام فراهاني، محمد حسين161منبع قبلي، ص  ،؛ اسكيني، ربيعا146منبع قبلي، ص  ،)1387( ،ستوده تهراني، حسن .16

  .134چاپ اول،  ص 
  .134نبع قبلي، ص م ،؛ صقري، محمد196منبع قبلي، ص  ،كاوياني، كوروش: ك. براي ديدن نظر موافق ر .17



  

  

  

  ج ـ شرايط تحقق مسئوليت ضامنان چك و سفته

ن شرايط طرح دعوا عله ضامن بپردازيم اشاره به اين موضوع ضروري است كه يكي از نويسندگان حقوقي معتقد است كه پيش از آن كه به بيا
اما ساير . و بايد مسئوليت ضامن چك را با توجه به مقررات قانون مدني تعيين كرد 18توان براي ضامن چك مسئوليت تضامني قائل شد مين

  19.دانند مييي ما، با توجه به مواد قانون تجارت، مسئوليت ضامن چك را تضامني نويسندگان حقوقي همسو با رويه قضا

قانون تجارت، اين شرايط در مورد ضامن  249در مورد شرايط تحقق مسئوليت ضامن چك و سفته بايد گفت كه با توجه به قسمت آخر ماده 
چنانچه ضامن از ظهرنويس چك يا سفته ضمانت كرده باشد همانند . اصالت ندارد و وابسته به شخصي است كه ضامن از وي ضمانت نموده است

يا حسب (روز  15خود ظهرنويس، استماع دعوا عليه ضامن مزبور منوط به اين است كه اوالً ظرف ده روز در مورد سفته واخواست صادر و ظرف 
يا گواهي عدم (ظرف يك سال از تاريخ واخواست : نياًاز تاريخ سررسيد چك، گواهي عدم پرداخت صادر شده باشد ثا) ماه 4روز يا  45مورد 

  .دعوا عليه ضامن طرح دعوا شده باشد) پرداخت

باشد طرح دعوا عليه ضامن همانند خود  مياما در صورتي كه ضامن از صادركننده ضمانت كرده باشد كه فرض شايع ضمانت در چك و سفته 
دادگاه ههاي حقوقي اختالف نظر وجود داشت آيا مهلت يك سال طرح دعوا كه در ماده  در گذشته ميان. صادركننده مقيد به مهلت خاصي نيست

با اعالم اينكه  12/2/1374مورخ  597قانون تجارت، مقرر شده است در مورد ضامن نيز بايد رعايت شود يا خير؟ رأي وحدت رويه شماره  286
تواند احترام به طرح  مينيست و دارنده عليه ضامن صادر كننده در هر زمان مهلت طرح دعوا عليه ضامن بر خالف ظهرنويس محدود به يك سال 

  .دعوا نمايد به اختالف نظر موجود پايان داد

در مورد اينكه آيا انجام واخواست در مورد سفته و صدور گواهي عدم پرداخت در مورد چك، شرط تحقق مسئوليت ضامن صادركننده چك 
ايد گفت كه با توجه به مقررات قانون تجارت كه تجاري تلقي شدن سند تجاري و استفاده از امتيازات مسئوليت نيز ب 20باشد يا خير مييا سفته 

داند بايد قائل بدان شد كه انجام چنين تكليفي بر دارنده الزم است و دارنده تنها در صورت انجام  ميتضامني را مستلزم اعتراض عدم تأديه 
تواند همزمان عليه صادر كننده چك يا سفته و ضامن آنها يا به ترتيب دلخواه ديگر  مي) يا صدور گواهي عدم پرداخت در مورد چك(واخواست 

  .يف، طرح دعوا وي عليه ضامن صادركننده همانند خود صادركننده مهلت زماني خاصي نداردطي دعوا نمايد هر چند كه با انجام اين تكل

  

                                                            
  .به بعد 77انتشارات مجد، چاپ اول، ص  حقوق تجارت،؛ 3هاي حقوقي  انديشه ،»ضامن در چك«، )1387( ،فخاري، اميرحسين .18
، 2، شماره 39فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره  »ماهيت و شرايط مسئوليت ضامن چك در حقوق ايران« ،)1388( ،اسكيني، ربيعا .19

  .143منبع قبلي، ص  ،به بعد؛ ستوده تهراني، حسن 73ص 
  اين سؤال به ويژه در مورد سفته مطرح مي شود كه آيا جهت طرح دعوا عليه ضامن صادر كننده سفته نياز به انجام واخواست مي باشد يا خير؟ .20



  استنباط ناصواب دادگاه تجديد نظر استان؛ تعميم شرايط تحقق مسئوليت ظهرنويس چك به ضامن صادركننده -3

با توجه به آنچه تا به حال در مورد مسئوليت تضامني امضاكنندگان اسناد تجاري و شرايط تحقق مسئوليت ضامنان و ظهرنويسان در چك و 
 سفته گفتيم و نيز با دقت نظر در متن رأي دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان تهران، برداشت ناصواب دادگاه تجديد نظر استان آشكار

ماند كه امضاكننده، پشت چك را به عنوان ضمانت از صادر كننده چك امضا نموده  مييرا از دقت در آراي مورد بحث ترديدي به جاي نز. شود مي
است و در نتيجه تحقق مسئوليت ضامن صادر كننده چك همانند خود صادر كننده چك تنها نياز به گواهي عدم پرداخت دارد و طرح دعواي عليه 

تنها در يك حالت خاص ممكن است دارنده حق طرح دعوا را عليه ضامن از دست بدهد و آن ناظر بر فرضي است . باشد ميخاصي ن آنها تابع مهلت
روز به محال عليه  15كه صادر كننده محل را به محال عليه رسانده باشد و چك از نظر پرداخت فاقد هرگونه مشكل باشد و دارنده ظرف مهلت 

در اين مورد دارنده نه حق . در عين حال وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است همانند ورشكستگي از بين برود مراجعه نكند و) بانك(
  21.را دارد) صادركننده(مراجعه به صادر كننده چك را دارد و نه حق مراجعه به ضامن صادر كننده كه وضعيتي مشابه مضمون عنه خود 

روز را  15د نظر نيز بر خالف رأي مورد نقد، مراجعه به بانك و صدور گواهي عدم پرداخت ظرف مهلت پاره اي از آراي دادگاه هاي تجدي
 966دادنامه شماره (دادگاه تجديد نظر استان  27توان به رأي شعبه  مياز جمله اين آرا . دانند ميبراي تحقق مسئوليت ضامن صادر كننده ضروري ن

را ) ضامن صادركننده(روز قانون تجارت براي مطالبه وجه چك شامل ظهرنويس است و ضامن  15ن مهلت اشاره نمود كه طبق آ) 6/6/1382مورخ 
تجديد نظر «استدالل تجديد نظرخواه را مبني بر اينكه  27/6/1385مورخ  984همينطور دادگاه تجديد نظر استان در دادنامه شماره  22.گيرد ميدر بر ن

هيأت  12/2/1374در تاريخ  597ضا نموده نه به عنوان ظهرنويس و با توجه به رأي وحدت رويه شماره خوانده به عنوان ضامن ظهر چك را ام
و با نقض رأي دادگاه  23مورد پذيرش قرار داده» قانون تجارت نيست 315عمومي ديوان عالي كشور، دعوي عليه ضامن، مقيد به مهلت مقرر در ماده 

روز صادر نموده است پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده  15ناي عدم رعايت مهلت بدوي كه قرار عدم استماع دعوا را بر مب
  24.نموده است

  

  گيري نتيجه

  :توان نتيجه گرفت كه ميبا توجه به آنچه گفته شد 

اقامه دعوا عليه . ان نيستو ظهرنويس يكس) ضامن صادر كننده(شرايط تحقق مسئوليت امضا كنندگان اسناد تجاري و به طور خاص ضامن  -1
ضامن در صورتي كه از ظهرنويس سند تجاري ضمانت كرده باشد . صادر كننده چك و نيز عليه صادر كننده سفته تابع شرط و مهلت خاصي نيست

                                                            
  .83ص  ،»ماهيت و شرايط مسئوليت ضامن چك در حقوق ايران« ،سكيني، ربيعاا .21
  .20اسناد تجاري، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص  هاي تجديد نظر استان تهران در امور مدني، رويه قضايي دادگاه ،)1390( ،زندي، محمدرضا .22
  .97ن ص اهم .23
زيرا با فرض صحت امضاي چك ها به عنوان «: مقرر نموده است 13/8/85مورخ  1195در مورد ضامن ظهرنويس، شعبه يك دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامه شماره  .24

محال عليه، طرح دعوي عليه نامبرده، وجه قانوني نداشته  قانون تجارت با گذشت بيش از پانزده روز از تاريخ عدم پرداخت در گواهي بانك 315ضامن ظهرنويس، با استناد به ماده 
  . 88همان، ص : »...



عهده گرفته باشد  از لحاظ شرايط و مهلت هاي طرح دعوا وضعيتي همانند خود ظهرنويس دارد اما در صورتي كه ضامن، ضمانت صادر كننده را بر
  .خواهد بود) صادر كننده(مسئوليت ضامن مشابه مسئوليت مضمون عنه 

و در (روزه  15ضامن در صورتي كه از ظهرنويس چك ضمانت كرده باشد در صورتي مسئوليت پرداخت دارد كه هم ظرف مهلت قانوني  -2
واهي نامه عدم پرداخت صادر شده باشد و هم از تاريخ صدور گواهي نامه مراجعه نموده و گ) بانك(به محال عليه ) ماه 4روز يا  45موارد خاص 

عدم پرداخت ظرف مهلت يك سال طرح دعوا كرده باشد اما در مورد ضامن صادر كننده همانند خود صادر كننده، طرح دعوا مهلت خاصي ندارد 
در كننده و ضامن صادر كننده چك طرح دعوا نمايد بي آنكه دهد كه عليه صا ميو صرف صدور گواهي نامه عدم پرداخت به دارنده چك اجازه 
  .صدور گواهي نامه پرداخت و طرح دعوا تابع مهلت خاصي باشد

دليل اين . مقررات قانون تجارت در خصوص اسناد تجاري و مسئوليت استفاده كنندگان آن در بسياري از موارد نارسا و داراي ابهام است -3
به همين . شود ميو بعضاً متناقضي است كه در مورد موضوعات مختلف مرتبط با اسناد تجاري در مراجع قضايي، صادر ادعا، آراي بسيار متفاوت 

دليل الزم است با بازبيني دقيق مقررات قانون تجارت، قواعد جامع و روشني در مورد اسناد تجاري وضع و به ويژه شرايط تحقق مسئوليت 
  .روشني پيش بيني گرددامضاكنندگان اسناد تجاري به طور 
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