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 به نام خدای مهربان

 

 چکدر  ضامن

 مقدمه

هر نویس ظبه عنوان ضامن صادر کننده یا  در این مقاله ، سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاصی 

 چگونه است؟ دارنده آن سند مداخله کنند، مسئولیّت آنان در قبال

پرداییم و در این  در ابتدا، به بررسییی مواد باچ چهارق قانون ارارد در یمینه دخالت ضییامن در اسییناد ارار  می

سؤال جواچ می سا مبحث به این  سئولیّت او ولیّتی دارد، آیا مئاین مقرّراد ضامن در چک چه مس سدهیم که بر ا

را پیش بینی نکرده  یا این که قانونگذار مسئولیّت اضامنی ضامن و ظهر نویس اضامنی است و همچون صادر کننده

 است؟

سعی خواهیم کرد در چارچوچ مقرّراد باچ دهم قانون ارارد سؤال ط در مبحث دوق  ضمانت به  صوص  رح در خ

ساییم آیا مطابق مقرّراد سخ دهیم و معلوق  صادر کناین باچ می شده پا ضامن چک همانند  ر نده و ظهاوان برا  

 اضامنی شناخت؟ نویس مسئولیّت

ضوع بحث، در پایان سؤال مو سی مواد قانون ارارد در یمینه  ضامن  پس ای برر ک چگونه چمقاله خواهیم دید که 

 .دارا  مسؤولیّت خواهد بود

  

 مبحث اوّل

 مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به مداخله ضامن چک

ویسی را کرده نبراد دهنده یا محال علیه یا ظهر  ضامنی که ضمانت»بیان قانون ارارد با این 249جزء آخر ماده  

 ،«مسئولیّت اضامنی دارد فقط با کسی که ای او ضمانت کرده

 .اوانند دارا  ضامن باشنداواّل مقرّر داشته است که براد دهنده، برااگیر و ظهر نویس می 

 .اضامنی استاو  ثانیا مسئولیّت ضامن چک همانند مضمون عنه
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ستقلدر این ماده چنانکه می ضامن چک را به طور م سئولیّت  ست. بلکه  بینیم قانونگذار م شناخته ا ر چارچوچ دن

 .شده است مسئولیّت مضمون عنه قائل به مسئولیّت ضامن

را به ویش دانیم که اگر دارنده سییند به وظایق قانونی خود ظرم مواعد مضیییّق مقرّر عمل نکند،رق مراجعه خمی

سئوالن ای دست می سئولیّت ابرخی ای م ضامن فقط با کسی م سلّما منظور قانونگذار ای این که  ضامنی دارد دهد.م

مراجعه کند،به ضامن او  که ای او ضمانت کرده این است که اگر دارنده به علّتی که مطرح شد نتواند به مضمون عنه

 .نیز رقّ رجوع ندارد

سفانه قانون ارارد در ی سنده کردهمتأ ضامن چک به همین مقدار ب ست. در این مقاله  مینه مداخله  ر مقاق آن دا

سی مطالب فقط اا آنرا که سناد ارار  بپرداییم و برر ضامن ا سائل مربوط به  ستیم که به کلیّه م اراباط پیدا  نی

 .شده،مورد نظر قرار دارد کند به سؤال مطرحمی

نده ضامن صادر کن،در مورد سفته نیز الیق الرّعایه است بنابراین  249ماده قانون ارارد،مقرّراد  309مطابق ماده 

 .باشندو ظهر نویس این سند نیز دقیقاً همانند مضمون عنه خود دارا  مسئولیّت اضامنی می

ر یمینه د 314پیدا کرده است.در ماده  به چک اختصاص 317اا  310فصل سوق باچ چهارق قانون ارارد ای ماده 

اده مورد بحث مقرّراد راکم بر چک،در موارد  به مقرّراد فصییل اوّل باچ مذکور راجب به براد ارجاع داده اسییت.م

چ ارارای محسیییو صیییدور چک و لو این که ای محلی به محل دیگر باشییید عاااً عمل»چنین مقرّر داشیییته اسیییت 

مفقود شده  وعتراض و اقامه دعو  ضمان نیست،لیکن مقرّراد این قانون ای ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و ا

 .«چک نیز خواهد شد راجب به برواد شامل

نین بایرگانی و هایی که احت عنوان قانون ارارد، قوانین ارار  و قواایم کلّیه مرموعه اا آنرا که بررسیییی کرده 

مه ای کلمه اقا منقول بعد 314رتی کتب رقوق ارارد ظرم بیسیییت و چند سیییال اخیر انتشیییار یافته،در ماده 

ضافه کرده «و» دعو ،ررم عطق صوّچ مرلس این ررم وجود ندارد و میرا ا اوان گفت اند.در رالی که در متن م

قوق و دادگسییتر ،اسییتادان و دانشییرویان ر اشییخاصییی که با قانون ارارد سییر و کار دارند،اعم ای قضییاد،وک  

دهند،ماده مذکور را به کنند و مورد اسیییتفاده قرار میچ اهیه میهایی که ای بایار کتابایرگانان و غیره در مرموعه 

نون ارارد باچ چهارق قا پندارند که مقرّراد مربوط به ضمان فصل اوّلکنند و چنین میمغلوط م رظه می صورد

 .در یمینه براد در مورد چک نیز قابل اعمال است

چاپ نشییده  1311قوانین سییال  ون ارارد در مرموعهیاد آور  این نکته خالی ای فایده نیسییت که اسییاسییا قان

است.پس ای آن،چندین بار روی نامه رسمی،مرموعه قوانین ساالنه  است.شاید علّت،ررم قابل م رظه مواد آن بوده

سال  را اردید چاپ ست.هیچ معلوق  خود دار  کرده 1311کرده،ولی بای ای درج قانون ارارد در مرموعه قوانین  ا
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ست متن شده و بای  بعد ای اقامه«و»ی که درآن اوّلین بار ررم عطقنی سی چاپ  ّسط چه ک شده او ضافه  دعو  ا

 .من باچ اشتباه بوده یا اعمّدا صورد گرفته است روشن نیست آیا افزودن این کلمه

سابق خود مرموعه قوانین دوره شورا  ملّی  ست.در م مرلس  شار داده ا ه دوره رموعها  قانونگذار  را چاپ و انت

صفحه  شتم چاپ مرلس ای  سال  به 221ه صوّچ  ست.در این مرموعه،در 1311بعد،قانون ارارد م شده ا  چاپ 

 .بعد ای کلمه اقامه دعو  ب  فاصله ضمان به کار رفته است 314 ماده

ون به بعد،قان 23مرلس ای صیییفحه  همچنین در مرموعه قوانین دوره پنرم اقنینیه مرلس شیییورا  ملّی چاپ

صوّچ ار شده 1304و  1303ارد م ست.در ماده  چاپ  ه براد در آن قانون که ماده ارجاع به مقرّراد راجب ب 236ا

شد،نیز بعد ای کلمه اقامه دعو ،ررممی مورد چک ضمان«و»با ست به کار نرفته و کلمه  شده ا ستعمال  .الیق به ا

سالها   صوّچ  ست که قانون ارارد م سال  600ه به موجب ماد 1304و  1303عکر ا یحا صر 1311قانون ارارد 

 .نسخ گردیده است

سمت اوّل ماده  سمت اوّل ماده 1304و  1303قانون ارارد  236ق سال  314 در ق س 1311قانون ارارد  ساخ ا تن

صوّچ  4ا  کم یا ییاد و عینا ارجمه جزء اوّل بند شده،بدون کلمه سه میفرا 1865ژوئن  14ماده وارده م شند، ن با

 :بدین قرار

autre, ne constitue pas,par sa nature un acte de commerce". "Láemission d'un 

cheque,meme  

lorsq'il est tire d'un lieu sur un 

ها و ر نویسو لیکن مقرّراد این قانون ای ضییمانت صییادر کننده و ظه»فوق الذکر بدین قرار  236قسییمت دوق ماده 

ضمان راجب شامل چک نیز خواهد بود به اعتراض و اقامه دعو   ی جزء دوق ،نیز ارجمه دقیق و احت اللفظ«برواد 

 :باشد.عین متن فرانسه چنین استماده وارده سابق الذکر می 4بند 

applicables aux cheques". l'exercice de l'action en garantie,en matiere de lette de 

change,sont garantie solidarie du tireur et des endosseurs,au protet et a 

"Toutefois,les dispositions du code de commerce relatives a la 

ء دوق بند و جز 1304و  1303مصوچ  قانون 236قانون ارارد با جزء دوق ماده  314انها افاود قسمت دوق ماده 

قود شدن براد فه شده که مقرّراد راجب به مفاضا 314است که در ماده  فرانسه در این 1865ماده وارده قانون  4

 .باشددر مورد چک نیز قابل اعمال می
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سیده که 314بنابراین ،بدون هیچگونه اردید در متن ماده  صویب ر به طور «انضم»قانون ارارد به نحو  که به ا

 .استعمال شده است«اقامه دعو »ب  فاصله پس ای مستقل به کار نرفته،بلکه این کلمه

هنده،قبول قانون ارارد در جزء اوّل،براد د 249چیسییت؟ماده «اقامه دعو  ضییمان»باید دید منظور مقنّن ایرال 

 می مناً مسئولو ظهر نویسان را در مقابل دارنده براد متضا«ثالث قبول کننده برااگیر قبول کننده و شخص»کننده

 .رار کرده استقنویسان نیز مسئولیّت اضمانی بر  شناسد. جزء آخر آن ماده برا  ضامن براد دهنده،برااگیر و ظهر

ست که عباراند اضامنی دارند معرّفی کرده ا ،قانونگذار اشخاصی را که در قبال دارنده چک مسئولیّت314در ماده 

 :ای

ن چک به دیگر،در این ماده مقرّر گردیده که صییادر کننده و ظهر نویسییا صییادر کننده و ظهر نویسییان.به عبارد

 ول میصییادر کننده و ظهر نویسییان براد در قبال دارنده آن سییند مسییؤولیّت اضییامنی دارند مسییئ نه کههمانگو

 .شناسند

مسلّماً مراد  چنانکه روشن است به هیچوجه مقنّن در مورد دخالت ضامن و مسئولیّت او مطلبی بیان نداشته است و

سند «ضمان اقامه دعو »قانونگذار ای ست که اگر دارنده  ضاین ا سئولیّت ا صادر  امنیبخواهد دعوایی در مورد م

ند.ای جمله این کراجب به براد را اعمال  کننده و ظهر نویسیییان چک اقامه کند،باید مقرّراد مربوط به اقامه دعوا 

 .داد خواست خود را به ثبت برساند 287و  286که ظرم مواعد مقرّر در مواد 

صوالًمسأله دخا 314بینیم که در ماده  اگر می شده، به لحاظ آن است که ا  در این لت ضامن در چک پیش بینی ن

ست.همانطور که می ضامن خالی ای وجه ا ست که قانوناً باید برا  پ بند مداخله  رداختها  نقد  دانیم چک ابزار  ا

ستفاده صادر کننده بخواهد وجوهی را که نزد محا مورد ا شود که یا  صادر  لیه دارد خود ل عقرار گیرد و یمانی باید 

 .دیگر  انراق دهد مسترد دارد و یا این که قصد داشته باشد پرداختی نقداً به نفب

ستفاد می 310هم ای ماده  شنی م ست و نباید وعده دار شود کهقانون ارارد به رو ستور پرداخت ا شد و  چک د با

ک را نیز به چاست. بنابراین،وقتی  وعده دار نبودن را ای جمله شرایط اساسی چک بر شمرده 311هم این که ماده 

ست چک را به عنوان دارنده قبول صی که قرار ا شخ ضاء  دلیل این که ارتمال دارد  شخاص ام ننده را ککند همه ا

صی شخ سد،ای نظر اطمینان اوّلین دارنده یا  شنا ضامن چک قاب ن شده،دخالت  سی دارنده  ل اوجیه که با ظهر نوی

 .است

سا شد بر ا سناد ارار  نمیچنانکه م رظه  ضامن س مقرّراد باچ چهارق قانون ارارد راجب به ا سئولیّت  اوان م

 .دهیم را در مقرّراد باچ دهم قانون ارارد مورد مطالعه قرار چک را اضامنی شناخت،رال الیق است موضوع
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 مبحث دوم

نی برا  ضامن مسئولیّت اضاماوان طبق آن مقرّراد  بررسی مقرّراد باچ دهم قانون ارارد ای این ریث که آیا می

 چک شناخت؟

ضمانت411اا  402ماده)ماده  10در باچ دهم قانون ارارد ایران  ست.ماده ( به  صاص پیدا کرده ا مقرّر  403 اخت

 :داردمی

ضمانت» صی  صو شد طلبکار  در کلیّه موارد  که به موجب قوانین یا موافق قرار دادهایی خ ضامنی با اواند به یما

اماق یا بقیه  ون اصلی مرتمعاً رجوع کرده یا پس ای رجوع به یکی ای آنها و عدق وصول طلب خود برا ضامن و مدی

 .«دیگر  رجوع نماید طلب به

ابق قانون در موارد  نیز جار  اسیییت که چند نفر طبق قرار داد یا مط 403رکم مقرّر در ماده  404برا  ماده 

 .باشند ده گرفتهمتضامناً مسئولیّت انراق اعهّد  را به عه

چه وظایفی  اسییت و این که مسییؤولین دیگر موادّ این باچ درباره اعریق و بیان معنی و مفهوق مسییئولیّت اضییامنی

ط اشییخاصییی  دارند و در موارد  که مسییؤولیّت اضییامنی ه کبه وجود می آید،مسییئولین چگونه ممکن اسییت اوسییّ

ر چه موارد  بر  ده قرار گیرند و ضامن دارا  مسئولیّت اضامنی آنها بر قرار گردیده،مورد مراجع مسئولیّت به نفب

را  مسییئولیّت مقرّر دارد چه اشییخاصییی دا شییود.قانونگذار در ادوین مواد این باچ در مقاق آن نبوده کهالذمّه می

سئولیّت را به پیش بینی قانون و یا قرا شد بر قرار  این م ستند و همانطور  که م رظه  ضامنی ه محوّل ر داد ا

مسئولیّت چگونه  ساخته است. به اعبیر دیگر در این باچ مسئولیّت اضامنی اعریق شده و نیز مقرّر گردیده که این

 .آید به وجود می

اضامن »ست.اصوال در نظاق رقوقی،قاعده ابن است که در صورد اعدّد مسئولین، مسئولیت آنها مشترک یا نسبی ا

سییت و بنابراین ،اصییل،مشییترک بودن یا نسییبی بودن مسییئولیّت مسییئوالن ا. «نصّ خ م قاعده اسییت و محتاج به

ضامنی می سئولیّت ا ستثناء،م شد و چنانکه مواد ا شته  404و  403با ضامنی محبیان دا سئولیّت ا تاج به نصّ اند م

ضا سئولیّت را ا صرارتا م ست،یا نصّ قانونی و یا نصّ قرار داد  و هر کرا قانون و یا قرار داد  شناخته،باید به منی ا ن

ضامنی سئولیّت ا ست و هر قانونی که رکم بر م سبی دان شترک یا ن سئولیّت را م شد  قاعده مراجعه کرد و م داده با

ضامنی اع ق کرده باشد ولی در  باید به نحو مضیّق افسیر شود. بدین ارایب که اگر قانون یا قرارداد مسئولیّت را ا

ب دسییت ید و مسییئولیّت فرد  که صییراد،نمی باشیی مورد  خاص اصییریب به عمل نیامده رتًا اوان به افسیییر موسییّ

 .شناخته نشده،اضامنی اشخیص داد اضامنی
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د.نظر به این که است ای این که   براد دهنده و برااگیر متعدّد باشن اوان در این خصوص آورد عبارد مثالی که می

مذکور را موسب افسیر  اوان ماده آنها داده نشده،نمی قانون ارارد رکم صریب در مسئولیّت اضامنی 249در ماده 

سبت به کل مبلغ براد در  بال دارنده براد قکرد و اظهار نظر نمود که هر کداق ای براد دهندگان و یا براد گیران ن

 .مسئولیّت اضامنی دارند

ها   نی در یمینهاسییت.مسییئولیّت اضییام در رقوق فرانسییه،در امور ارارای،به خ م رقوق مدنی اضییامن اصییل

انون مدنی که بر ق 1202آن کشیییور بر قرار بوده و قاعده مقرّر در ماده  بایرگانی رتّی قبل ای ادوین قانون ارارد

به موجب آن  مسییئولیّت مشییترک اسییت در مورد عقود بایرگانی قابل اعمال نبوده اسییت. رسییمی که اسییاس آن

مقرّراد  باشیید.این ماده در آن کشییور می قانون ارارد 542ده مسییئولیّت در امور ارارای اضییامنی اسییت منبب ما

هستند برا   دهد در گروه بستانکاران همه کسانی که متضامناً مسئولمی ورشکستگی قرار دارد و به بستانکار رق

سناد ارار  در مقرّ ضامنی به منظور اقویت اعتبار ا سئولیّت ا شود. این م ط راد مربودریافت کل طلب خود داخل 

 .به این اسناد وارد شده است

ست و به هیچوجه ضامن خ م قاعده ا شد در رقوق، ا ش نمی چنانکه گفته  ت که چون اوان این عقیده را ابرای دا

ص شور ا ست و درآن ک شده ا سه ارجمه و اقتباس  سئولیّتمقرّراد قانون ارارد عمدااً ای مقرّراد ارار  فران  ل م

ه قانونگذار،چنین دانست.مسلماً ماداق ک است،در رقوق ایران نیز اصل مذکور را جار اضامنی در امور ارا  بر قرار 

 .باشدک میا  نیست جز اینکه بگوییم مسئولیّت مسئوالن مشترمسئولیّتی را صرارتاً به وجود نیاورده، چاره 

شخص صورای که  ساس مقرّراد باچ دهم قانون ارارد نیز در  ضام بنابراین بر ا صادر کنندهبه عنوان  یا ظهر  ن 

شناخت.  اوان او را همانند صادر کننده و ظهر نویس چک به نحو اضامنی مسئول نویس در چک مداخله کند نمی

شد در ماده  صرارت مقرّر گردیده که 314ییرا همانطور  که م رظه  ظهر نویس  صادر کننده و قانون ارارد به 

و  مسییئولیّت اضییامنی هسییتند.لیکن در مورد ضییامن این دو  چک همچون صییادر کننده و ظهر نویس براد دارا

 .مسئولیّت اضامنی آنها نصّی وجود ندارد

  

 نتیجه

اسناد ارار ،و نه مطابق قواعد باچ دهم  چنانکه م رظه شد نه بر اساس مقرّراد باچ چهارق قانون ارارد راجب به

ضمانت،نمی صوص  سئولیّ اوان آن قانون در خ ضامن چک م ضا برا   شود که ام شناخت و اگر محقق  ضامنی  ت ا

نیست جز آن که  ا احت عنوان ضامن صادر کننده و یا ظهر نویس آن سند مداخله کرده باشد،چاره  کننده چک

اوان مستنداً به مقرّراد راکم بر  هیچگونه اردید نمی مسئولیّت او را در مقرّراد قانون مدنی جسترو کنیم و بدون

 .و مراجعه قرار داد و را مورد اعقیباسناد ارار  ا
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فعلی ایران  بایرگانان در وضب رقوقی مطلب مهم آن است که چک متداول ارین ابزار پرداخت در روابط فی ما بین

ردار اسییت،می و رویّه قضییایی،چک ای امتیایاد بزرو و متعدد  برخو باشیید و ای آنرا که مطابق مقرّراد قانونیمی

شییود،چه ای طریق می  اکثریت قریب به اافاق موارد،سییند  که ای طرم بدهکار به بسییتانکار دادهکه در  اوان گفت

امن چک افتد که امضا کننده ظهر چک احت عنوان ضمی باشد و بسیار اافاقصدور و چه ای طریق انتقال چک می

ض سئولیّت ا سریعتر در باچ م ضرورد دارد هر چه  ست. لذا  ضامن چک مقرّاقداق به مداخله کرده ا  راد قانونامنی 

سئولیّت برقرار گردد و هنگاق این صرارتا این م ئص قانون مزبور در اقداق،همه نقا ارارد مورد باینگر  قرار گیرد و 

 .بر طرم شود یمینه ضامن با ادوین مقرّراد مناسب و الیق

 دکتر امیر رسین فخّار 

  

 


