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  1ماده 
  :انواع چک عبارت است از: ماده یک

 چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن                 -1

  . نداردتضمینی جز اعتبار صادر کننده آن

 چک تاییده شده، چکی است که اشخاص عهده بانکهـا، بـه حـساب جـاری خـود صـادر و                      -2

  .توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود

 چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مـشتری     -3

  .صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود

رتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانـک یـا                    چک مساف  -4

  .توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد

  

  2ماده
چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایـران در داخـل کـشور دایـر شـده یـا مـی                        

ت و دارنـده چـک      شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد الزم االجرا اسـ              

در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبـودن محـل و                     

یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین                  

و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یـا باقیمانـده آن را از صـادر کننـده           

  .ل نمایدوصو

 و یـا گـواهی      3برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مـذکور در مـاده                

 را به اجرای ثبت اسناد محل تـسلیم         4 و یا گواهی نامه مندرج در ماده         3نامه مندرج در ماده     

  .نماید

ادر اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای ص                

  .کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد



 3

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یـا بـه نـام او پـشت نویـسی                      

  .یا قائم مقام قانونی آنان) در مورد چکهای در وجه حامل(شده یا حامل چک 

  

   قانون اصالح موادی از2ره به ماده صقانون الحاق یک تب
   مجلس شورای اسالمی12/2/1375ک مصوب قانون صدور چ

 قانون اصالح موادی از قانون صـدور چـک          2 متن زیر به عنوان تبصره به ماده         -ماده واحده 

  . مجلس شورای اسالمی الحاق می گردد12/2/1375مصوب 

 دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیـه خـسارات و                 -تبصره

ده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خـود از ناحیـه وی                 هزینه های وارد ش   

متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمایـد،            

در صورتی که دارنده چـک جبـران خـسارت و هزینـه هـای مزبـور را پـس از صـدور حکـم                         

  . دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نمایددرخواست کند، باید درخواست خود را به همان

مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجـرای اصـل                  

یکصد و دوازده قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهـم خردادمـاه یکهـزار و سیـصد و                    

  .هفتاد و شش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و عینا به تصویب رسید

  

 قانون اصالح موادی از قانون صـدور چـک مـصوب            2قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده       

 مـورخ   15716 مجمع تشخیص مصلحت نظـام روزنامـه رسـمی شـماره             10/3/1376مورخ  

17/11/1377  

  

  :موضوع استفسار

از قانون اصالح مـوادی     ) 2(آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده              

، کلیـه خـسارات و هزینـه هـای الزم از قبیـل هزینـه                10/3/1376قانون صدور چک مصوبه     
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دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن مـی باشـد؟ در           

این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یـا مبنـای آن عـرف مـی باشـد کـه                     

  قاضی به استناد نظر به

  

  :نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام
 مـذکور در تبـصره    "...کلیه خسارات و هزینه های وارد شـده         "منظور از عبارت    : ماده واحده 

 مجمـع   10/3/1376قانون اصالح موادی از قـانون صـدور چـک مـصوب             ) 2(الحاقی به ماده    

 تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنـای نـرخ تـورم از تـاریخ چـک تـا زمـان                     

وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده و هزینه دادرسی و حـق                 

  .الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذرماه یکهـزار و سیـصد             

  .و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده است

  

  3ه ماد
نقـد یـا    (صادر کننده چک باید در تاریخ صدور و معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محـل                  

داشته باشد و نباید تمام یا قـسمتی از وجهـی را کـه بـه اعتبـار آن چـک                     ) اعتبار قابل استفاده  

صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهـد و نیـز                    

ا یا قلـم خـوردگی در مـتن چـک یـا اخـتالف در منـدرجات چـک و امثـال آن از               مطابقت امض 

  .پرداخت وجه چک خودداری نماید

هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشـد، بانـک بـه آن شـرط ترتیـب اثـر                       

  .نخواهد داد

  

  4ماده 
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 در  پرداخـت نگـردد بانـک مکلـف اسـت      2هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مـاده            

برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامـل صـادر کننـده در آن ذکـر شـده                     

باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نمـوده و بـه دارنـده چـک                        

  .تسلیم نماید

در حـدود   (در برگ مذبور باید مطابقت امضا صادر کننده با نمونـه امـضای موجـود در بانـک                   

  .و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود) یعرف بانکدار

بانک مکلف است به منظور اطالع صادر کننده چک فورا نسخه دوم این بـرگ را بـه آخـرین                    

  .نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد

  .در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد

  

  5ماده 
صورتی که موجودی حساب صادر کننده چـک نـزد بانـک کمتـر از مبلـغ چـک باشـد بـه                       در  

تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنـده چـک بپـردازد و                   

دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامـه مـشتمل                   

چـک مزبـور نـسبت    .  از بانک دریافت می نمایدبر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده 

به مبلغی که پرداخت نگردیده بـی محـل محـسوب و گواهینامـه بانـک در ایـن مـورد بـرای                       

  .دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را بـرای صـاحب حـساب                   

  .ارسال نماید

  

  6ماده 
  .مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایندبانکها 
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  7ماده 

 گردد به حبس تعزیری از شش مـاه تـا دو سـال و               3هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده        

حسب مورد پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمـام وجـه چـک یـا یـک چهـارم کـسر                      

  .واهد شدموجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خ

  

  8 ماده

چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهای به گواهی عدم                  

  .پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود

  

  9 ماده

درصورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا بـه دارنـده آن                   

ه یا با موافقت شـاکی خـصوصی ترتیبـی بـرای پرداخـت آن داده باشـد، یـا موجبـات                      پرداخت

  .پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چـک حـساب صـادر کننـده را مـسدود            

  .را بپردازدنماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن 

  

  10ماده 

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صـدور چـک نمایـد عمـل وی در       

 محکوم خواهـد    7حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در بنده               

  .شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است

  

  11ماده 
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یت دارنده چک قابل تعقیب نیـست و در صـورتی کـه             جرائم مذکور در این قانون بدون شکا      

دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظـرف                    

شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخـت شـکایت ننمایـد دیگـر حـق شـکایت کیفـری                    

  .نخواهد داشت

ن بار چک را به بانک ارائه داده        منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولی           

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده                . است

است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک بـا                   

  .ذکر تاریخ قید نمایند

 حـق شـکایت کیفـری نخواهـد         کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیـده            

در صورتی که دارنده چـک بخـواد چـک را بـه وسـیله               . داشت مگر آن که انتقال قهری باشد      

شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بـی                  

محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور                

 را به نام صـاحب      4 و   3چک قید نماید و در این صورت بانک اعالمیه مذکور در ماده             در ظهر   

  .چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود

  

  تبصره
هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بـه                 

  .یفری موقوف خواهد شدچک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب ک

  

  12ماده 
هر گاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خـسارات               

تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخـت کنـد، موجبـات پرداخـت وجـه چـک و خـسارات                      

 در را فـراهم کنـد یـا   ) از قرار صدی دوازده در سـال ازتـارخی ارائـه چـک بـه بانـک            (مذکور  
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صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قـرار موقـوفی تعقیـب صـادر                 

  .خواهد کرد

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سـایر         

  .خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند

یا این که محکوم علیه به ترتیب فـوق         هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و            

موجبات پرداخت وجه چک و خـسارات تـاخیر تادیـه و سـایر خـسارات منـدرج در حکـم را                   

فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شـود و محکـوم علیـه فقـط ملـزم بـه پرداخـت مبلغـی                       

 معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان بـه نفـع دولـت                   

  .وصول خواهد شد

  

  13ماده 
. صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، و عده دار یا سفید امضا ممنوع اسـت      

 2صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجـازات حـبس از شـش مـاه تـا                      

  .سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد

  

  14ماده 
صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به تصریح به این که چک مفقود یا سـرقت                 

یا جعل شده و یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیـده                  

بانـک پـس از احـراز هویـت     . می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهـد     

ز پرداخت وجـه آن خـودداری خواهـد کـرد و در صـورت ارائـه چـک بانـک                     دستور دهنده ا  

  .گواهی عدم پرداخت را با ذکر  علت اعالم شده صادر و تسلیم می نماید
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دارنده چک می توانند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگـاه خـالف                

ه بـر مجـازات مقـرر در    ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده عـالو      

  . این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد7ماده 

  

  1تبصره 
ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک بـه او                       

  .)یا چک در وجه حامله به او واگذار گردیده(واگذار گردیده باشد 

 ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چـک را تـا تعیـین                  در موردی که  

  .تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید

  
  2تبصره 

دستور دهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را بـه مراجـع قـضائی تـسلیم و                     

قدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این           حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی ت      

صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجـه آن را                  

  .پرداخت کند

  
  3تبصره 

پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمـود مگـر آنکـه بانـک صـادر         

نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قـضائی     در این مورد    . کننده ادعای جعل نماید   

  . محفوظ خواهد بود14طبق مفاد قسمت اخیر ماده 

  

  15ماده 
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دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیـان خـود را در دادگـاه کیفـری مرجـع رسـیدگی              

  .مطالبه نماید

  

  16 ماده

ادسـرا و دادگـاه تـا       رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چـک در د              

  .خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد

  

  17 ماده

وجود چک در دست صادر  کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شـاکی از شـکایت اسـت                    

  .مگر این که خالف این امر ثابت گردد

  

  18 ماده

 اسـت وجـه     در صورتی که وجه چک در بانـک تـامین نـشده باشـد، مرجـع رسـیدگی مکلـف                   

معادل وجـه چـک یـا    ) که تا تعیین تکلیف نهائی معتبر باشد(الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی  

هرگاه صادر کننده چک متعـدد      . قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید           

باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را بـه میـزان مـسئولیت                    

  . یک از انان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت بطور تساوی تقسیم نمایدهر

در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجـه الـضمان یـا ضـمانتنامه بـانکی داده                   

  .باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد

 در بانک تـامین نـشده     نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک        14در موارد مذکور در ماده      

باشد تا زمانی که دالئل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادر کننده چک یا ذینفع به دسـت                   

  .نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد
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همچنین در صورتی کـه مـتهم بـرای پرداخـت وجـه چـک درخواسـت مهلـت نمایـد، مرجـع                       

  .ن مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهدرسیدگی در صورت اقتضا می تواند با اخذ تامی

در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الـضمان         

  .تبدیل خواهد شد

  

  تبصره

در صورت که وجه الضمان یا ضـمانت نامـه مـذکور در ایـن مـاده تودیـع شـده باشـد تـامین                         

ورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجـه          در این ص  . خواسته از اموال متهم جایز نیست     

  .الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد

  

  19 ماده

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعـم از شـخص حقیقـی یـا               

حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متـضامنا مـسئول پرداخـت وجـه                  

بـه  .  و زیان بر اساس تضامن علیـه هـر دو صـادر مـی شـود                چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر      

عالوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر ایـن کـه                 

ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او اسـت                  

  .فری مسئول خواهد بودکه در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کی

  

  20 ماده

مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خـود بـاقی                 

  .است

  

  21 ماده
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بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده                 

سه سال به نام آنهـا حـساب        و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا              

  .جاری دیگری باز ننمایند

مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مـورد بـا توجـه بـه شـرائط و       

 قـانون رسـیدگی بـه       9امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقـرر در مـاده                

  .خواهند شدتخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم 

  

  1 تبصره

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به               

صدور چک بالمحل نموده اند به صورت مرتب و مـنظم ضـبط و نگهـداری نمایـد و فهرسـت                     

  .اسامی این اشخصا را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد

  

  2 بصرهت

ضوابط و مقررات مربوط به محرومیـت اشـخاص از افتتـاح حـساب جـاری و نحـوه پاسـخ بـه           

استعالمات بانکها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظـرف مـدت سـه مـاه توسـط بانـک                      

  .مرکزی جمهوری اسالمی ایران  تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد

  

  22 ماده

صـل نـشود آخـرین نـشانی مـتهم در بانـک محـال علیـه                 در صورتی که به متهم دسترسی حا      

اقامتگاه قانونی او محسوب است  و هر گونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل می ایـد مگـر آن                     

 قانون آئـین دادرسـی کیفـری نـشانی دیگـری            125که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده         

  .تعیین کرده باشد



 13

ا نشانی تعیین شده شناخته نشود یـا چنـین محلـی    هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی ی       

وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابالغ اوراق تلقی می شـود و رسـیدگی بـدون لـزوم                    

  .احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت

  . نسخ می شود1344 قانون صدور چک مصوب خرداد 22ماده 

  

  

  ط بامفادی از مواد قانون تجارت در ارتبا
  و چک) سفته( فته طلب-برات

   برات-فصل اول
  

   صورت برات-مبحث اول

  

  223 ماده

  :برات عالوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد

  در ورقه) برات( قید کلمه -1

  )روز و ماه و سال( تاریخ تحریر -2

   اسم شخصی که باید برات کننده را تادیه نماید-3

  لغ وجه برات تعیین مب-4

   تاریخ تادیه وجه برات-5

   مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر-6

  . اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود-7

   تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است-8
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  224 ماده

  .ه کرد شخص دیگری باشد یا به حواله کرد خود برات دهندهبرات ممکن است به حوال

  

  225 ماده

تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود اگر مبلغ بیش از یک دفعه بـه تمـام          

حروف نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حـروف و   

  .ها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر استرقم هر دو نوشته شده و بین آن

  

  226ماده 
 8 و   7-6-5-4-3-2در صورتی که برات متضمن یکـی از شـرایط اساسـی مقـرر درفقـرات                 

  . نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود223ماده 

  

  227ماده 

  .برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود

  

  

  مبحث دوم

  قبول و نکولدر 

  

  228ماده 

  .قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می شود

  .درصورتی که برات به وعده از رویت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد

  .اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود
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  229ماده 

ال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبول محسوب است مرگ این کـه                هر عبارتی که مح   

  .صریحا عبارت مشعر بر عدم قبول باشد

اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبـول یـک جـز از بـرات باشـد بقیـه وجـه بـرات قبـول شـده                           

در صورتی که محال علیه بدون تحریر هـیچ عبـارتی بـرات را امـضا یـا مهـر                    . محسوب است 

  .ت قبول شده محسوب می شودنماید برا

  

  230ماده 

  .قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تادیه نماید

  

  231ماه 

  قبول کننده حق نکول ندارد

  

  232ماده 

ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشـد در ایـن صـورت دارنـده بـرات                     

  .برای بقیه اعتراض نماید

  

  233ماده 

ط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود ولی معهذا قبـول کننـده بـه                 اگر قبولی مشرو  

  .شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است

  

  234ماده 
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در قبول براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده بایـد تادیـه شـود تـصریح بـه                       

  .مکان تادیه ضروری است

  

  235ماده 

  . ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود24ائه یا منتهی در ظرف برات باید به محض ار

  

  236ماده 

نکول برات باید به موجب تصدیق نامه که رسما تنظیم می شـود محقـق گـردد تـصدیق نامـه                     

  .نکول) پروتست(مزبور موسوم است به اعتراض 

  

  237ماده 

 باید ضـامنی بـرای تادیـه    پس از اعتراض نکول ظهر نویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده   

وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامـه و مخـارج بـرات                     

  .فورا تادیه نماید) اگر باشد(رجوعی 

  

  238ماده 

اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیـه شـود                    

خص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است مـی            دارنده براتی نیز که همان ش     

تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یـا پرداخـت آن را بـه               

  .نحو دیگری تضمین کند
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  مبحث سوم

  در قبولی شخص ثالث

  

  239ماده 

 را بـه نـام بـرات        هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثـالثی مـی توانـد آن                 

 قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قیـد شـود و   -دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند    

  به امضا او برسد

  

  240ماده 

بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول                  

  .فوظ خواهد بودآن در مقابل برات دهنده و ظهرنویسها حاصل می شود مح

  

  

  مبحث چهارم

  در وعده برات

  

  241ماده 

برات ممکن است برویت باشد یا به وعده یک یا چند روزه یا یک یا چند ماه از رویت برات،                    

 ممکـن اسـت پرداخـت بـروز         -یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند مـاه ازتـاریخ بـرات                

  معینی موکول شده باشد

  

   242ماده 

  وعده قبول شد باید فورا پرداخت شودهرگاه برات بی 
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  243ماده 

موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد بوسیله تـاریخ                  

  .قبولی با تارخی اعتراض نامه نکول معین می شود

  

  244ماده 

  .اگر مود پرداخت برات با تعطیل تصادف کرد باید روز بعد از تعطیل تادیه شود

  

  بصرهت

  .همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد

  

  مبحث پنجم

  ظهر نویسی

  

  245ماده 

  .انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید

  

  246ماده 

ظهر نویسی باید به امضا ظهر نویس برسد ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که                  

  . قید گرددبرات به او انتقال داده می شود

  

  247ماده 
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ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که وکالت در وصول را قید نمـوده باشـد کـه                     

در این صورت انتقال برات واقع نـشده ولـی دارنـده بـرات حـق وصـول ولـدی االقتـضا حـق                        

اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جـز در مـواردی کـه خـالف ایـن در بـرات               

  .ده باشدتصریح ش

  

  248ماده 

  .هر گاه ظهر نویس در ظهر نویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود

  

  مبحث ششم

  مسئولیت

  

  249ماده 

 کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویـسها در مقابـل دارنـده بـرات مـسئولی                   -برات دهنده 

  .تضامنی دارند

) منفـردا (هر کدام از آنها که بخواهد       دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند ب          

همین حق را هر یک از ظهر نویسها نـسبت          . یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید          

  .به برات دهنده و ظهرنویسهای ما قبل خود دارند

یک اقامه دعوی بر علیه یک یـا چنـد نفـر از مـسئولی موجـب اسـقاط حـق رجـوع بـه سـایر                           

اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهـر نویـسی را از حیـث تـاریخ             مسئولین برات نیست    

رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یامحال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط بـا کـسی                   

  مسئولیت تضامنی ندار که از او ضمانت نموده است

  

  250ماده 
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اعتـراض نامـه و     هر یک از مسئولین تادیه بـرات مـی توانـد پرداخـت را بـه تـسلیم بـرات و                      

  صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند

  

  

  251ماده 

هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنـده بـرات مـی توانـد در هـر یـک از                       

داخـل  ) وجه برات و متفرعات و مخارج قـانونی       (غرما یا در تمام غرما برای وصول طلب خود          

مـدیر تـصفیه هیچیـک از ورشکـستگان نمـی           . ب خود را کامال وصول نماید     شود تا این که طل    

توانند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخت مـی شـود بـه مـدیر تـصفیه ورشکـسته                     

دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجـوهی کـه از دارایـی تمـام ورشکـستگان بـه                     

 در ایـن صـورت مـازاد بایـد بـه            صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلـب او باشـد            

ترتیب تاریخ تعهد تا میـزان وجهـی کـه هـر کـدام پرداختـه انـد جـز دارایـی ورشکـستگانی               

  محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند

  

  تبصره

مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دیـن مـسئولیت              

  . خواهد بودتضامنی داشته باشند مرعی

  

  

  مبحث هفتم

  در پرداخت

  

  252ماده 
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  پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می آید

  

  253ماده 

اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیـر از آن                     

متناع از قبول و یا عدم   نوع که در برات تعیین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا ا               

تادیه اعتراض شود، دارنده برات می تواند از دهنده برات یا انتقال دهنـده نـوع پـولی را کـه                     

داده یا نوع پولی را که در برات معین شـد مطالبـه کنـد ولـی از سـایر مـسئولین وجـه بـرات                          

  .جزنوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست

  

  254ماده 

  ه باید روز آخر وعده پرداخت شودبرات به وعد

  

  255ماده 

روز رویت در برواتی که به وعده از رویت است و روز صدرو برات در برواتی که به وعـده از    

  .تاریخ صدور است حساب نخواهد شد

  

  256ماده 

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات                   

  ئول استحقی دارند مس

  

  257ماده 

اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد بـه ظهـر نویـسهای مـا                    

  .قبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت
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  258ماده 

شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب می شـود مگـر آن کـه                     

  .جه برات قانونا در نزد او توقیف شده باشدو

  

  259ماده 

پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یـا رابـع الـخ، بـه عمـل آیـد در           

صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه بـه موجـب ایـن نـسخه         

  .دیگر از اعتبار ساقط است

  

  260ماده 

ا بر حسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبـولی نوشـته نـشده در                 شخصی که وجه برات ر    

  مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است

  

  261ماده 

در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند وصـول وجـه آن را         

  بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند

  

  262 ماده

اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضـای پرداخـت از روی                   

  نسخه های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می آید

  

  263ماده 
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اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته شده یا نـشده باشـد مـی توانـد                       

 یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات این که برات متعلـق بـه او اسـت          نسخه ثانی یا ثالث   

  می تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند

  

  264ماده 

 به عمل آمده است از تادیه وجه بـرات  263 و  262 و   261اگر با وجود تقاضایی که در مواد        

تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامـه محفـوظ            امتناع شود صاحب برات مفقود می       

  بدارد

  

  265ماده 

 ساعت ازتاریخ وعده برات تنظیم شده و در         24اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید ظرف         

مواعد و ترتیبی که در این قانون برای ابالغ اعتراض نامه معین شده است به بـرات دهنـده و                    

  .ظهر نویسها ابالغ گردد

  

  266 ماده

صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهر نویسی که بالفاصله قبـل از او بـوده                   

  است رجوع نماید

ظهر نویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهر نـویس مـا قبـل خـود را                     

 خـود   داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهر نویسی باید اختیار رجوع به ظهر نویس ما قبل                

  بدهد تا به برات دهنده برسد مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود

ظهر نویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بـر                  

  صاحب برات مفقود وارد شده است
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  267ماده 

مـدتی بـرای ضـمانت خـود        ) 263 و   262رجوع بـه مـواد      (در صورتی که ضامن برات مفقود       

معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسما مطالبه یـا                    

  اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود

  

  268ماده 

ها بـری مـی    اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهـر نویـس                

  شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند

  

  269ماده 

  محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه مهلتی بدهند

  

  مبحث هشتم

  تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

  

  270ماده 

وجـه بـرات اعتـراض    هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویـسها         

شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یـا در ذیـل                   

  آن قید شود

  

  271ماده 

  شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است
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  272ماده 

نویـسها بـرای الذمـه      اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهر              

می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهر نویسها به عمل آید ظهر نویسهای بعـد از                    

  او بری الذمه اند

  

  273ماده 

اگر دو شخص متفقا هر یک از جانب یکـی از مـسئولین بـرات بـرای پرداخـت  وجـه حاضـر                   

 زیادتری از مـسئولین را     شوند پیشنهاد آن کسی پذیرفته است که تادیه وجه از طرف او عده            

 اگر خود محال علیه پس از اعتراض برا ی تادیه وجه حاضر شود بر هـر                 -بری الذمه می کند   

  .شخص ثالثی ترجیح دارد

  

  مبحث نهم

  حقوق و وظایفت دارنده برات

  

  274ماده 

نسبت به براتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعـده از رویـت تادیـه شـود اعـم از                         

که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنـده بـرات مکلـف اسـت پرداخـت یـا                      این

قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و اال حق رجوع به ظهـر نویـسها و                     

  .همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت

  

  275ماده 

 از این که در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت                اگر در برات اعم   

بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همام مدت قبولی برات را تقاضا نمایـد                  
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و اال حق رجوع به ظهر نویسها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیـه رسـانیده اسـت                      

  .نخواهد داشت

  

  276ماده 

اگر ظهر نویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور                

تقاضای قبولی نماید واال در مقابل آن ظهر نویس نمی توانـد از مقـررات مربوطـه بـه بـروات                     

  .استفاده کند

  

  277ماده 

بایـد در   هر گاه دارنده برات به رویت یا بـه وعـده کـه در یکـی از شـهرهای ایـران صـادر و                         

ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در موارد فـوق قبـولی نوشـتن یـا پرداخـت وجـه را                      

  .مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد

  

  278ماده 

مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنـده بـرات و بـرات دهنـده و ظهرنویـسها قـرارداد                     

  .دیگری مقرر گردد

  

  279اده م

  دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند

  

  280ماده 

امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تـاریخ وعـده بوسـیله نوشـته کـه اعتـراض              

  .عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد
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  281ماده 

  اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد به عمل خواهد آمد

  

  282ماده 

نه فوت محال علیه و نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی، دارنـده بـرات را از اعتـراض عـدم       

  تادیه مستغنی نخواهد کرد

  

  283ماده 

در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعـده ورشکـست شـود حـق اعتـراض بـرای دارنـده                

  برات باقی است

  

  284ماده 

 روز از تـاریخ     10تـراض شـده اسـت بایـد در ظـرف            دارنده براتی که به علت عـدم تادیـه اع         

اعتراض عدم تادیه را بوسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات                

  .را به او واگذار نموده اطالع دهد

  

  285ماده 

 روز از تاریخ دریافت اطالع نامه فـوق آن را بـه             10هر یک از ظهر نویسها نیز باید در ظرف          

  سیله به ظهر نویس سابق خود اطالع دهدهمان و

  

  286ماده 
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اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شـود و بـه علـت عـدم پرداخـت اعتـراض شـده                       

 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال ازتـاریخ  249بخواهد از حقی که ماده    

  )26/10/58اصالحی (اعتراض اقامه دعوی نماید 

  

  تبصره

ر گاه محل اقامت مدعی خارج از محلی باشد که وجه برات در آنجا پرداخت شود برای هر                  ه

  شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد

  

  287ماده 

در مورد برواتی که باید در خارج تادیه شود اقامه دعـوی بـر علیـه بـرات دهنـده و یـا سـایر             

اصـالحی  (بـه عمـل آیـد       ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تـاریخ اعتـراض بایـد               

26/10/58(  

  

  288ماده 

 به او داده شده اسـتفاده نمایـد بایـد           249هر یک از ظهر نویسها بخواهد از حقی که در ماده            

 مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت بـه او موعـد             287 و   286در مواعدی که به موجب مواد       

 بـدون اینکـه بـر علیـه او          از فردای ابالغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه بـرات را            

  .اقامه دعوی شده باشد تادیه نماید از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد

  

  289ماده 

پس از انقضا مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهر نویسها و همچنین دعوی                 

  هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد
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  290ماده 

ز انقضا مواعد فوق دعـوی دارنـده و ظهرنویـسهای بـرات بـر علیـه بـرات دهنـده نیـز                       پس ا 

پذیرفته نمی شود، مشروط بر این که برات دهنده ثابت نماید که در سر وعده وجه بـرات را                   

  .به محال علیه خواهد داشت

  

  291ماده 

مه دعـوی مقـرر     اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابالغ اعتراض نامه یا برای اقا              

است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یـا عنـوان دیگـر وجهـی را کـه                      

برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد و دارنده برات بر خالف مقررات دو                 

  .ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید

  

  292ماده 

از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه                پس  

  .اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید

  

  مبحث دهم

  )پروتست(در اعتراض 

  

  293ماده 

  :اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید

   در مورد نکول-1

  د امتناع از قبول یا نکول در مور-2

   در مورد عدم تادیه-3
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اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مامور اجرا بـه              

  :محل اقامت اشخاص ذیل ابالغ شود

   محال علیه-1

   اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عنداالقتضا معین شده اند-2

  قبول کرده است شخص ثالثی که برات را -3

اگر در محلی که اعتراض به عمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بـه      

  عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود

  

  294ماده 

  :اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد

  نویسی و غیره سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهر -1

   امر به تادیه وجه برات-2

مامور اجرا باید در حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد وعلل امتناع از تادیه یا                   

از قبول و همچنین علل عدم امکان امضا یا امتناع امضا را در ذیـل اعتـراض نامـه قیـد و امـضا                        

  .کند

  

  295ماده 

نده برات جای گیر اعتراض نامـه شـود مگـر در مـوارد              هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دار       

   راجع به مفقود شدن برات263 و 262 و 261مندرجه در مواد 

  

  296ماده 

 را  293مامور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در مـاده                 

  بدهد
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  297ماده 

 می دهند بایـد مفـاد اعتـراض نامـه را           دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام         

روز به روز به ترتیب تاریخ و نمـره در دفتـر مخـصوصی کـه صـفحات آن بـه توسـط رئـیس                         

در صورتی که محـل اقامـت بـرات    . محکمه یا قائم مقام او نمرده و امضا شده است ثبت نماید  

 را توسط کاغـذ  دهنده یا ظهر نویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها        

  .سفارشی از علل امتناع از تادیه مستحضر سازد

  

  مبحث یازدهم برات رجوعی

  

  298ماده 

برات رجوعی براتی است که دارنده اصلی پس از اعتراض برای دریافت و جـه آن و مخـارج                   

  .صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می کنند

  

  299ماده 

اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تادیـه بـرات                  

اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهر                    

نویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفـاوت نـرخ مکـانی کـه بـرات اصـلی را در آن جـا                        

  م کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است در آیدمعامله یا تسلی

  

  300ماده 

ضـمیمه شـود در صـورت حـساب         ) حـساب بازگـشت   (به برات رجوعی باید صورت حـساب        

  :مزبور مراتب ذیل قید می گردد
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   اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است-1

   مبلغ اصلی برات اعتراض شده -2

 اعتراض نامه و سایر مخارج معموله از قبل حق العمل صراف و دالل و وجه تمبر و                   مخارج -3

  مخارج پست وغیره

  )299( مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده -4

  

  301ماده 

صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو  نفر تاجر تصدیق شود به عالوه الزم اسـت                   

  .اضات به صورت حساب مزبور ضمیمه گرددبرات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتر

  

   302ماده 

هر گاه برات رجوعی بعده یکی از ظهر نویسها صادر شود عالوه بر مراتـب مـذکور در مـواد                     

باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکـان صـدور آن                 301 و   300

  را معین نماید ضمیمه شود

  

  303ماده 

ورت حـساب بازگـشت متعـدد نمـی توانـد ترتیـب داد و اگـر بـرات                   نسبت به یک برات صـ     

رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیا به توسـط ظهـر                 

  .نویسها پرداخته می شود تا به برات دهنده اولی برسد

تحمیالت براتهای رجوعی را نمی توان بر یک نفـر وارد سـاخت هـر یـک از ظهـر نویـسها و                       

  .برات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است

  

  304ماده 
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خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی بـرات کـه بوسـیله عـدم تادیـه اعتـراض شـده اسـت از روز                       

اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتـراض و مخـارج بـرات رجـوعی فقـط از روز اقامـه        

  .دعوی محسوب می شود

  

  مبحث دوازدهم

  قوانین خارجی

  

  305ماده 

در موارد برواتی  که در خارج ایران صادر شده شـرایط اساسـی بـرات تـابع قـوانین مملکـت                      

  صدور است

نیـز کـه در     ) تعهدات ناشی از ظهر نویس ضمانت قبولی و غیره        (هر قسمت از سایر تعهدات      

خارجه بوجود آمده تابه قوانین مملکتی است که تعهد در انجا وجود پیدا کرده است معذلک                

ط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتـی موافـق قـانون ایـران                  اگر شرای 

صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حـق اسـتناد بـه ایـن ندارنـد کـه شـرایط           

  .اساسی برات یا تعهدات برات مقدم  بر تعهدات مطابق با قوانین خارجی نیست

  

  306ماده 

امی کـه بـرای حفـظ حقـوق ناشـیه از بـرات و اسـتفاده از آن در                    اعتراض و بطور کلی هر اقد     

  .خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود

  

  فصل دوم 

  )سفته(در فته طلب 
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  307ماده 

فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کنـد مبلغـی در موعـد معـین یـا                       

  .لبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نمایدعندالمطا

  

  308ماده 

  :فته طلب عالوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد

   گیرنده وجه-1

   تاریخ پرداخت-2

  

  309ماده 

در مـورد   ) اباز مبحث چهارم الی آخر فصل اول این بـ         (تمام مقررات راجع به بروات تجاری       

  .فته طلب نیز الزم الرعایه است

  

  فصل سوم

  چک

  

  310ماده 

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کـال                    

  یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

  

  311ماده 

د پرداخت چک نباید    در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برس              

  .وعده داشته باشد
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  312ماده 

ممکـن اسـت بـه صـرف        . چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد باشـد             

  امضا در ظهر چک به دیگر منتقل شود

  

  313ماده 

  وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود

  

  314ماده 

مل تجارتی محسوب نیـست لـیکن       صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتا ع            

مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعـوی و ضـمان و                   

  مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود

  

  315ماده 

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنـده چـگ بایـد در ظـرف                     

ر چک وجه را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صـادر                  روز ازتاریخ صدو   15

   روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود45شده باشد باید در ظرف 

اگر دارنده چک در ظرف مواعده مـذکوره در ایـن مـاده پرداخـت وجـه آن را مطالبـه نکنـد                     

به سـببی کـه مربـوط    دیگر دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک              

به محال علیه است از بین برود دعوی چک  بـر علیـه صـادر کننـده نیـز در محکمـه مـسموع         

  نیست

  

  316ماده 
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کسی که وجه چک را دریافت می کند باید آن را امضا یا مهـر نمایـد اگـر چـه چـک در وجـه                 

  حامل باشد

  

  317ماده 

 مـورد چکهـایی کـه از خارجـه          مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در           

صادر شده و باید در ایران پرداخت شود نیز رعایت خواهد شد، لـیکن مهلتـی کـه در ظـرف                     

  .آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است

  

  فصل چهارم

  در مرور زمان

  

  318ماده 

یا بـرای امـور تجـارتی صادرشـده         دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار            

پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیـب قـضایی در محـاکم                    

مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقـع شـده باشـد کـه در                     

  :این صورت مبدا و مرور زمان تاریخ اقرار محسوب است

   مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شوددر صورت عدم اعتراض مدت

  

  تبصره

مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهایی که قبل از تـاریخ اجـرای قـانون تجـارت                      

 صادر شده است قابل اجرا نبـوده و         1304 خرداد   12 فروردین و    2 و   1303دلو  25مصوب  

  ط به مرور زمان راجع به اموال منقوله استاین اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربو
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  319ماده 

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به وسیله حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کـرد                    

دارنده برات یا فته طب یا چک می تواند تا حصول مـرور زمـان امـوال منقولـه وجـه آن را از                        

  البه نمایدکسی که به ضرر او استفاده بالجهت کرده است مط

  

  تبصره

حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلـب یـا چـک یکـی از شـرایط اساسـی                    

  مقرر در این قانون را فاقد باشد

  

  فصل پنجم

  اسناد در وجه حامل

  

   320ماده 

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالهب وجه آن محق محـسوب مـی شـود مگـر                     

لک اگر مقامات صالحیت دار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند            درصورت ثبوت خالف، معذ   

را منع کند تادیه وجه به حال مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلـق بـه          

  او باشد بری نخواهد کرد

  

  321ماده 

جز در موردی که حکم بطالن سند صادر شده مدیون سـند در وجـه حامـل مکلـف بـه تادیـه                       

  .قابل اخذ سندنیست مگر در م

  

  322ماده 
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در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقـه هـای کـوپن یـا دارای ضـمیمه بـرای                       

تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند بـه                   

دارنده آن حق می دهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای اصدار حکـم بطـالن مطـابق                    

  قررات ذیل عمل خواهد شدم

  

  323ماده 

مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بـوده و فعـال مفقـود                    

شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشـد ابـزار                    

  خود سند کای است

  

  324ماده 

و احوال قابل اعتماد دانـست بایـد وسـیله اعـالن در             اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع         

جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سـال سـند      

را ابراز ننموده حکم بطالن آن صادر خواهد شده محکمه می تواند لدی االقتضا  مـدتی بـیش                   

  از سه سال تعیین کند

  

  325ماده 

 محکمه می تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر                به تقاضای مدعی  

  پس از گرفتن ضامن یا تامینی که محکمه تصویب نماید

  

  326ماده 

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی الزم التادیه مـی        

   عمل خواهد شد333 و 332شود به ترتیب مقرر در موارد 
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  327ماده 

 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می تواند اعالن             324اخطار مذکور در ماده     

  در جراید دیگر را نیز مقرر دارد

  

  328ماده 

اگر پس از اعالن فوق سند مفقود شده ابراز شود محکمـه بـه مـدعی مهلـت متناسـبی داده و                      

را تعقیب و دالئل خود را اظهـار نکنـد          اخطار خواهد کرد هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود           

  .محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید

  

  329ماده 

 مقرر و اعالن شده سند ابزار نگـردد محکمـه حکـم             324اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده        

  بطالن آن را صادر خواهد نمود

  

  330ماده 

وسیله دیگری که محکمه مقتـضی بدانـد بـه          ابطال سند فورا بوسیله درج و مجله رسمی و هر           

  اطالع عموم خواهد رسید

  

  331ماده 

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کنـد کـه بـه خـرج او سـن جدیـدی یـا لـدی                          

 اگر سند حال شـده باشـد مـدعی حـق تقاضـای تادیـه                -االقتضا اوراق کوپن تازه به او بدهند        

  خواد داشت
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  332ماده 

  : نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد322شده از اسناد مذکور در ماده هر گاه سند گم  

محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتمـاد دیـد حکـم                    

 در  -می دهد که مدیون وجه سـند را فـورا در صـورتی کـه حـال باشـد و پـس از انقـضا اجـل                          

   به صندوق عدلیه بسپارد-صورت موجل بودن

  

  333اده م

اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیـست                   

 رفتار واال وجهی که در صندوق علیه امانت گذاشته شـده بـه              328سند ابراز شده مطابق ماده      

  مدعی داده می شود

  

  334ماده 

  مقررات این باب شامل اسکناس نیست

  

  ی مالیقانون نحوه اجرای محکومیتها

  16/9/77 مورخ 15666روزنامه رسمی شماره 

  

در امـر جزایـی بـه پرداخـت جـزای نقـدی محکـوم                هر کس به موجب حکم دادگاه        -1ماده  

و یا مالی غیر از مستثنیات دیـن از او بدسـت نیایـد بـه دسـتور قاضـی                     گردد و آن را نپردازد    

  وز بازداشت می گرددصادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک ر

در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از                

تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون بـرای آن                  
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جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بـدل از جـزای نقـدی نبایـد از پـنج سـال         

  ز نمایدتجاو

 مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هـر سـه سـال یـک بـار بـه پیـشنهاد وزیـر                         -تبصره

دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سـال صـادر                  

  می گردد الزم االجرا خواهد بود

عـین یـا    هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چـه بـه صـورت اسـترداد        -2ماده  

قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الـزام                        

به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشـد آن را ضـبط و بـه میـزان محکومیـت از                    

در مال ضبط شده استیقا می نماید و در غیر اینصورت بنـا بـه تقاضـای محکـوم لـه، ممتنـع را                        

  صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد

 چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خـود                  -تبصر

مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مـورد اسـترداد عـین در صـورتی مقـررات فـوق                     

ه که برابـر مقـررات مربوطـه عمـل       اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلول           

  خواهدشد

به ادعـای وی خـارج از       )  ضمن اجرای حبس  ( هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود        -3ماده  

نوبت رسیدگی و در صورت  اثبـات اعـسار از حـبس آزاد خواهـد شـد و چنانچـه مـتمکن از                        

 تقـسیط   پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب بـا وضـعیت مـالی وی حکـم بـر                  

  محکوم را صادر خواهد کرد

 در صورتی که محکوم  علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حـبس موجـب                   -تبصره

  شدت بیماری و یا تاخیر دران وی شود اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد

االجـرا و کلیـه      هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسـناد الزم                 -4ماده  

محکومیتهای مالی مال خود را به دیگری انتقال دهد بـه نحـوی کـه باقیمانـده امـوالش بـرای                     

پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکـب بـه چهـار مـاه تـا دو سـال حـبس                         
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تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقـدام کـرده              

شریک جرم محسوب می شود و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد                باشد  

عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنـده بابـت تادیـه بـه دیـن                        

  استیفا خواهد شد

 مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهـد              -5ماده  

  بود

 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و بـه                 -6ماده  

  تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید

شـامل کلیـه    ) 1( این قانون ازتاریخ تصویب الزم االجرا بوده و حکم مندرج در مـاده               -7ماده  

ین و مقـررات مغـایر      آرای صادره قبل از الزم االجرا شده این قانون نیز می گردد و کلیه قوان              

 و قـانون منـع توقیـف        1351با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مـالی مـصوب              

   لغو می گردد1352اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکـشنبه مـورخ دهـم آبـان                     

ــزار و   ــاه یکه ــارخی      م ــصویب و در ت ــالمی ت ــورای اس ــس ش ــت مجل ــاد و هف ــصد و هفت سی

   به تایید شورای نگهبان رسیده است20/8/1377

  

   قانون نحوه اجرای6آیین نامه اجرایی موضوع ماده 

   مجلس10/8/77محکومیت های مالی مصوب 

  شورای اسالمی

  

  18/9/78 مورخ 15960روزنامه رسمی شماره 

  

  : جزای نقدی-بخش اول
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نقـدی را نپـردازد و اظهـار          چنانچه محکوم علیه پس از الزم االجرا شده حکم، جزای          -1 ماده

نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هـم خـالف ایـن اظهـار مـسلم                    

نباشد، طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یـک روز بازداشـت                  

  می شود

ان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتـر از پنجـاه هـزار ریـال            اگر میز  -1تبصره  

  باشد نیز به ازای آن یک روز بازداشت می شود

 منظور از مرجع صادر کننده حکم در این آیین نامه، در هر حال مرجع بدوی است                 -2تبصره  

  که حکم زیر نظر او اجرا می شود

زای نقدی مهلت بخواهـد مرجـع اجـرا کننـده            هر گاه محکوم علیه برای پرداخت ج       -2ماده  

  حکم می تواد مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد

مرجع صادر کننده حکم می تواند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با                

در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه و میزان جزای نقـدی و سـایر اوضـاع و احـوال            

  ین مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کندموثر ا

منقـول یـا غیـر      ( چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مـالی               -3ماده  

غیر از مستثنیات دین از او به دست آید که بتوان تمام یا قـسمتی از جـزای نقـدی را                     ) منقول

  :عمل می شوداستیفا نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل 

 اگر مال مورد نظر و جه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و بـه حـساب مربـوط                      -الف

  واریز می شود

 در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقـرر                 -ب

 می رسد   در حکم و هزینه های اجرایی فورا توقیف و مطابق مقررات این آیین نامه به فروش               

  و جزای نقدی و هزینه های مربوط  استیفا می شود

 پس از توقیف مال برای استیفا جزای نقدی، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع                -4ماده  

مجری حکم در مورد ارزش آن مـال تحـصیل مـی شـود سـپس روز و سـاعت و محـل انجـام                
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م مزایده به اطالع عموم مـی رسـد و          مزایده تعیین و با الصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجا          

  به باالترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می شود

 اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یـک نوبـت                 -تبصره

نیـز درج مـی     در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه های کثیراالنتـشار                

  شود

 هر گاه مال مـورد نظـر خریـدار نداشـته باشـد یـا مبلـغ پیـشنهادی کمتـر از قیمـت                         -5ماده  

کارشناسی باشد حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیـابی کارشـناس بـه دسـتور                   

مرجع صارد کننده حکم در ازای جزای نقدی به تملک دولت در می آید و در اختیار سازمان                  

  ری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایندجمع آو

 اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، همچنـین مـالی کـه نگهـداری آن مـستلزم هزینـه           -6ماده

نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است، و نیز مـالی کـه ارزش آن کمتـر از        

  مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می رسدسی میلیون ریال است بدون انجام 

 چنانچه مالی از محکوم علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم یا قرائن قویه احتمال                -7ماده  

دهد محکوم علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که می توان با فروش آن جـزای نقـدی را                    

  .استیفا نمود تحقیقات الزم در این خصوص به عمل می آید

 اگر محکوم علیه در ازای جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مـالی                 -8ده  ما

از او به دست آید کـه بتـوان باقیمانـده جـزای نقـدی را اسـتیفا نمـود مـال مـذکور توقیـف و                           

  اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت می شود

متناسب با میزان محکومیت او بـه جـزای نقـدی نباشـد و               هر گاه اموال محکوم علیه       -9ماده  

نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میـزان محکومیـت                   

فاحش باشد محکوم علیه در ازای جزای نقدی بازداشت مـی شـود و اقـدامات اجرائـی بـرای                    

  .فروش و استیفای قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهد یافت
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 هر گاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقـرر در حکـم و هزینـه هـای                     -10ماده  

  اجرائی پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف به عمل می آید

 در کلیه مواردی که برای پرداخت جـزای نقـدی مهلـت داده مـی شـود یـا اسـتیفا                      -11ماده  

ست کـه اجـرای حکـم را بـه تـاخیر مـی              جزای نقدی از اموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی ا        

اندازد، چنانچه قبال از حکم متناسب با میـزان محکومیـت او مطـابق مقـررات آئـین دادرسـی                    

کیفری قرار تامین صادر می کند و هر گاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شـود از               

  میزان محکومیت او کسر خواهد شد

مالی و آتی محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالـث در    حقوق و مزایا و عوائد احت      -12ماده  

  ازای جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی باشد

 در کلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشـته باشـد مرجـع                  -13ماده  

تور صادر کننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریـان فـروش و اقـدامات اجرایـی دسـ                   

  تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود

 از وجوه حاصل از فروش اموال توقیـف شـده جهـت اسـتیفای جـزای نقـدی، بـدوا                     -14ماده  

هزینه های ضروری اجرای حکـم از قبیـل هزینـه کارشناسـی و نگهـداری مـال و نظـایر آن،                      

  پرداخت می شود

 حضور نماینده مرجع مجـری   فروش اموال توقیف شده جهت استیفا جزای نقدی با       -15ماده  

  حکم به عمل می آید

 در مواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجـرای                -16ماده  

  احکام مدنی عمل می شود

  

   سایر محکومیتهای مالی-بخش دوم

 قـانون مـستلزم صـدور احراییـه         2الزام به تادیه محکومیتهای مـالی موضـوع مـاده           -17ماده  

ق قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم                مطاب
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دادخواست حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الـزام بـه                  

  تادیه است

  :  هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه ننماید  به طریق ذیل عمل می شود-18ماده

وع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذینفـع تحویـل                 چنانچه موض  -الف

از اموال محکوم علیه بدون رعایت      ) مثل یا قیمت  (می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن           

  .مستثنیات دین استیفا می گردد

  در مورد سایر محکومیتهای مالی، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجرای             -ب

  احکام مدنی مال وی جهت استیفا محکوم به  توقیف و به فروش می رسد

 چنانچه استیفا محکوم به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفـع و                 -ج

  به دستور مرجع صادر کننده حم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود

مقررات اعسار در مرجع بـدوی رسـیدگی مـی           به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق        -19ماده  

  شود

 چنانچه رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیـست محکـوم بـه را                  -تبصره

یکجا بپردازد و لی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشـد، مرجـع رسـیدگی متناسـب بـا                     

  وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند

واردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مـالی متعـدد حـبس شـده اسـت                  در م  -20ماده  

دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهایی که محکـوم لـه آنهـا یکـی                   

  است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می شود

چـه محکـوم علیـه در        در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنان            -21ماده  

زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبـات اعـسار او                   

  .از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود

 صدور حکم اعسار یا تقسیط، مانع اسـتیفا حقـوق محکـم لـه از امـوالی کـه بعـدا از                       -22ماده  

  .محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود
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 قانون، پزشکی قانونی و در صـورت        3 مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده        -23ماده  

  نبودن آن پزشک معتمد است

 قـانون نحـوه اجـرای       6 تبـصره در اجـرای مـاده         4 مـاده و     24 این آئـین نامـه در        -24ماده  

 مجلس شورای اسالمی توسط وزارت دادگستری تهیـه         10/8/77محکومیتهای مالی مصوب    

  . به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید26/2/78اریخ و در ت

  

  نکات مهم در ارتباط با قانون چک

  

 قانون تجارت کـه     318 تا   310 ضمن مطالعه قانون چک توجه خوانندگان را به مفاد ماده            -1

  در ارتباط با چک می باشد جلب می نماید

ه از سـفته و بـرات        اساسا هدف قانون گذار استفاده از چک در معـامالت نقـدی و اسـتفاد               -2

  جهت معامالت غیر نقدی است

  مزیت چک بر سایر اسناد بهـادار نظیـر سـفته و بـرات عـالوه بـر قـدرت نقـدی چـک و                           -3

 مجـازات کیفـری و جزائـی صـادر کننـده            "در صورت تخلف وی   "مجازات صادر کننده چک     

ل صادر کننده   چک می باشد در حالیکه سفته صرفا جنبه جزائی داشته و حداکثر می توان اموا              

  .سفته را تملک و تصاحب نمود ولی نمی توان صادر کننده سفته را به زندان افکند

 به ترتیب ظهـر نویـسان   "ج" و "ب" و اشخاص    "الف" چنانچه صادر کننده چک شخص       -4

 دارنده چک باشد نکـات ذیـل در         "د" و شخص    "یعنی آنرا پشت نویسی کرده باشند     "چک  

  : باشداین ارتباط حائز اهمیت می

 می تواند طلب خود را که معـادل وجـه چـک مـی               "د"قانون اشعار می دارد که شخص       : 1/3

 هر کدام را که مایل باشـد مطالبـه نمایـد            "ج" یا   "ب" یا   " الف "باشد از هر یک از اشخاص       

 مـی باشـد در واقـع مـسئولیت کیفـری چـک           "الـف "اما مجازات کیفری صرفا متوجه شخص       
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 اصلی ولی مسئولیت حقوقی آن شامل صـادر کننـده اصـلی و کلیـه     همیشه متوجه صادر کننده 

  کسانی است که بهر نحو چک را پشت نویسی کرده باشند

 "برگشت خوردن چـک   "دارنده چک صرفا تا پانزده روز از تاریخ صدور چک یا تاریخ           : 2/3

در غیـر ایـن صـورت مـسئولیت حقـوقی ظهـر نویـسان               . علیه ظهر نویسان اقامه دعوی نماید     

  قط خواهد شد و نمی توان وجه چک را از ظهرنویسان مطالبه کردسا

باشـند مهلـت    ) دو شهر (چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جای متفاوت            : 3/3

   روز خواهد بود45برگشت زدن 

چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت آن داخل کشور باشـد مهلـت                 : 4/3

   ماه خواهد بود4برگشت زدن 

   روز خواهد بود15چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد مهلت برگشت زدن همان : 5/3

حق شکایت کیفری برای دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور چـک یـا صـدور                   : 6/3

گواهی عدم پرداخت می باشد و پس از این تاریخ حق شکایت کیفری از دارنده چک سلب و                  

  صرفا شکایت حقوقی صورت خواهد گرفت

 ماه تـا دو  6 مجازات صادر کننده چک عاله بر تادیه مبلغ حبس       3در ارتباط با مثال بند      : 7/3

  سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک به نفع دولت می باشد

دارنده چک می تواند عالوه بر شکایت کیفـری دادخواسـت ضـرر و زیـان علیـه صـادر                    : 8/3

   کیفری تسلیم نمایدکننده اصلی چک را نیز به دادگاه

دارنده چک می تواند به طور همزمان علیه صادر کننده اصلی چـک و ظهـر نویـسان در           : 9/3

  دادگاههای حقوقی دادخواست ارائه نماید

چنانچه دارنده چک قبل از اقدام کیفری به دادگاههـای حقـوقی جهـت اسـتیفای حـق                 : 10/3

  .یه صادر کننده چک به عمل آوردخود مراجعه نماید دیگر نمی تواند اقدام کیفری عل

 قبل از اقدام حقوقی جهت استیفای حق خود بـه اجـرای ثبـت مراجعـه              "الف"چنانچه شخص   

  نماید می تواند پس از آن نیز به دادگاههای حقوقی مراجعه نماید
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 امضا کننـده چـک باشـد        "ب" صاحب حساب باشد اما شخص       "الف"چنانچه شخص   : 12/3

  : باشدنکات ذیل حائز اهمیت می

 تقاضـای مطالبـه وجـه چـک را     "ب" یـا  "الـف "دارنده چک می تواند از هر یک از اشـخاص     

   می تواند تقاضای مجازات طبق قانون چک را نماید"ب"نماید  ولی صرفا علیه 

 باشـد ولـی امـضا       "شـرکت یـا موسـسه     "چنانچه چک متعلق به یک شـخص حقـوقی          : 13/3

 مدیران شـرکت باشـند در صـورت برگـشت            از "ج" و   "ب" و   "الف"کنندگان آن اشخاص    

 "الـف "خوردن چک دارنده چک می تواند وجه چک را از اموال شـرکت یـا امـوال اشـخاص                    

 می باشد و سایر     "الف،ب،ج" مطالبه کند اما مجازات کیفری چک صرفا بر علیه           "ج" و   "ب"

  مدیران که چک را امضا نکرده اند مسئولیت کیفری ندارند

 شرکت تعـویض یـا تغییـر کننـد دارنـده چـک صـرفا بـر علیـه امـضا               چنانچه مدیران : 14/3

کنندگان می تواند اقامه دعوی کیفری نماید اما مدیران امضا کننده چک چنانچه ثابـت کننـد                 

می باشد مستوجب عواقـب     ) جدید(که برگشت خوردن چک ناشی از عملکرد مدیران بعدی          

یریت مـدیران امـضا کننـده چـک         کیفری نخواهند شد در غیر اینصورت حتـی بـا تغییـر مـد             

  .مستوجب مجازات کیفری خواهند بود


