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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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آرای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درحقوق تجارت و قانون صدور چک

1- رأی وحدت رويه ی شماره ی ۴3۹1 مورخ 133۸/۰۹/1۷

رافع  امر  این  بی محل،  چک  صادرکننده ی  مدنی  مسئوليت  رفع  فرض  بر 
مسئوليت کيفری مشاراليه نيست.

موضوع

ب: گزارش پرونده

در مورد جرم بودن صدور چك بی محل در صورتی كه صدور چك برای بیعانه انجام 
معامله ای باشد و آن معامله انجام نشده باشد احكام مختلفی از شعبه ی دیوان عالی 

كشور به شرح ذیل صادر گردیده است : 
الف( شعبه ی نهم دیوان عالی كشور به شرح حكم شماره 1003-36/3/23 اظهار 
عقیده كرده : صدور چك بی محل اگر برای بیعانه ی معامله ای باشد كه انجام نشود 

جرم نیست . 
ب( شعبه سوم دیوان عالی كشور به شرح حكم شماره ی 2332-37/4/26 عقیده 

دارد كه : در چنین موردی عمل جرم است .
 براثر تحقق اختالف طبق قانون مربوط به وحدت رویه ی قضایی موضوع مختلف 
فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و با استماع عقیده ی دادستان 

كل كه به شرح زیر بیان شده است :
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ج: نظريه ی دادستان کل کشور

این طور استفاده می شود كه اصدار چك بی  الف و ب ماده 238 مكرر  »از بند 
محل ذاتاً جرم است؛ بدین ترتیب كه اگر صادر كننده چك بی محل فاقد سوء نیت 
باشد مجازات او جزای نقدی است و برعكس چنانچه دارای سوء نیت باشد عمل او 
كالهبرداری محسوب و مجازات آن حبس تأدیبی است و راجع به احراز سوء نیت 
قانونگذار در ذیل ماده 238 مكرر به طور اجمال و در ماده 7 قانون راجع به چك بی 
محل مورخ 37/12/16 به طور تفصیل در ضمن تعیین موارد تعقیب جزایی متهم 
تصریح كرده چنانچه صادركننده در ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه ی رسمی و 
یا اعتراض نامه وجه چك را نپردازد سوء نیت او محرز و مشمول بند ب ماده 128 
مكرر قانون كیفر همگانی می باشد. بدیهی است در موردی كه گیرنده ی وجه چك 
استحقاق آن را نداشته باشد صادر كننده ی چك می تواند طبق مقررات در مقام 
تعقیب حقوقی او برآید . حكم ماده ی 238 مكرر قانون مجازات عمومی در مورد 
صادركننده ی چك شامل مواردی كه چك از راه سرقت و یا فقدان و یا جعل و یا 

اجبار به دست آمده نخواهد بود«. به اكثریت چنین رأی داده اند:

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
با اطالق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسولیت 
مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد. این امر رافع مسیولیت کیفری مشارالیه نبوده و 
حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 1337/12/16 در باره اوقابل 
قانون  این حکم شامل مواردی که چک بموجب ماده 310   باشد بدیهی است  اعمال می 
آن  صادرکننده  اجبار  و  جعل چک  و  سرقت  و  مواردفقدان  قبیل  از  نگردیده  صادر  تجارت 
نخواهد بود این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه 

الزم االتباع است.
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ماده 23۸ مكرر الحاق شده به قانون مجازات عمومی مصوب 1۸ مرداد ماه 1312 
شمسی

الف- هر كس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد يا اعتبار چك صادر نمايد به جزاي نقدي 
معادل عشر وجه چك محكوم مي شود و اگر محل كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي به 
نسبت تفاوت بين محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي 

نقدي نبايد كمتر از دويست ريال باشد:
 ب- هر كس از روي سو نيست بدون محل و يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادركند و 
يا پس از صادر كردن چك تمام يا يك قسمت وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده 
به نحوي از انحا از محال عليه پس بگيرد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و به تاديه 
جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد.
جرائم مذكور در فوق بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب نيست استرداد شكايت 

در مورد بند )الف ( اين ماده در تمام مراحل مانع تعقيب و مجازات است .
هر گاه صادر كننده چك در ظرف پنج روز از تاريخ ابالغ اظهاريه رسمي يا از تاريخ ابالغ 

اعتراضنامه وجه چك را نپردازد سو نيت او محرز است .
ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مصوب1337/12/16

 ماده 7- در صورتی كه به هر يك از علل مذكور در بند الف و ج و د ماده سه، بانك ها از 
پرداخت وجه چك خودداری و صادركننده ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی يا 
اعتراض نامه وجه چك را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مكرر در قانون كيفری همگانی 

بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
 تبصره- جرائم مذكور در اين ماده بدون شكايت مدعی خصوصی قابل تعقيب نيست و 

استرداد شكايت بعد از صدور كيفرخواست مانع از تعقيب و مجازات نخواهد بود.
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2- رأی وحدت رويه ی شماره ی 32۷1 مورخ 133۹/1۰/1۹

تأمين  دادگاه  وسيله  به  را  خود  طلب  متوقف،  اموال  از  که  بستانکاراني 
کرده اند مشمول ماده 58 قانون اداره تصفيه و ورشکستگي بوده و  مشمول 

ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني نيستند.

موضوع

ب: گزارش پرونده

شعبه دو و پنج دیوان عالي كشور در پرونده هاي فرجامي 2636/17 و 2215/21 
در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح:

الف ـ در دعوي شخصي به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگي بدین توضیح كه 
خواهان مبلغي به موجب یك طغري سفته از ورشكسته اي طلبكار و به موجب قرار 
ایران تأمین گردیده  بانك ملي  نامبرده از حساب جاري مشارالیه در  تأمین مبلغ 
بر اثر صدور حكم ورشكستگي مدیون  اداره مزبور برخالف ماده 269 قانون آئین 
دادرسي مدني حق تقدم او را بر سایر طلبكاران نشناخته و وجه توقیف شده در 
بانك را در اختیار گرفته ، تقاضاي صدور حكم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت 
وجه تأمین شده نموده است. شعبه 4 دادگاه شهرستان پس از رسیدگي حكم به رد 
دعوي خواهان داده است. محكوم علیه از این حكم پژوهش خواسته و دادگاه استان 
در رسیدگي پژوهشي به استدالل  اینكه: ماده 269 قانون آئین دادرسي مدني ناظر 
به بدهكاران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفیه نافذ و موثر 

است،  دادنامه پژوهش خواسه را استوار كرده است.
مورخ  دادنامه  طبق   2636/17 پرونده  شرح  به  كشور  عالي  دیوان  دوم  شعبه 

21338/30 حكم  دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب ـ  در دعوي مشابه كه به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگي جانشین ورشكسته 
دیگري اقامه شده و دعوي به این توضیح بوده كه مقداري را اثاثیه ورشكسته مزبور 
در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا كرده حكم بر حق تقدم وي در استیفاء 
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اثاثیه  را ذیحق در  از رسیدگي خواهان  طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس 
استان  دادگاه  تصفیه  اداره  پژوهشي  درخواست  اثر  در  است.  دانسته  شده  توقیف 
به استناد صریح ماده 269 قانون آئین دادرسي مدني دائر به شناختن حق تقدم 
درخواست كننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبكاران 

دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم دیوان عالي كشور به شرح پرونده شماره 1177 طبق دادنامه شماره 

1335/5/30 به استدالل اینكه:
در قانون تصفیه امور ورشكستگي صریحاً  تعرض نشده كه طلب ممتاز منحصر به مورد 
وثیقه بوده بلكه از ماده 33 قانون مسطور خالف این معني مستفاد است و ماده 269 
قانون آئین دادرسي مدني كه تاریخاً موخر از قانون فوق االشعار مي باشد مطلق و 

مفید به مورد مخصوصي نیست، حكم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اینكه شعبه دوم دیوان عالي كشور ماده 269 قانون آئین دادرسي مدني را ناظر 
به بدهكاران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفیه را نافذ دانسته و 
برعكس شعبه پنجم به استناد ماده 269 مذكور حق تقدم درخواست كننده تأمین را 
شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضائي مصوب تیرماه 1328 و قابل طرح 
در هیأت عمومي دیوان عالي كشور تشخیص شده است. موضوع مختلف فیه در هیأت 

عمومي دیوان عالي كشور طرح گردیده و به اكثریت چنین رأي داده اند:

رأي وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عالی کشور
چون موافق ماده 58 قانون ا مور تصفیه امور ورشکستگي استفاده از اموال متوقف براي دیان 
ترتیبي خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق 
تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکاراني که از اموال متوقف طلب 
به جز  ادیان  بنابراین، کلیه  اند قیدي دیده نمي شود؛  تأمین کرده  به وسیله دادگاه  را  خود 
کساني که قانون صریحًا استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 
قانون آئین دادرسي مدني ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصي 
موجود است قابل اعمال نمي باشد بنابراین رأي شبعه دوم دیوان عالي کشور صحیحًا صادر 
شده و طبق قانون وحدت رویه قضائي مصوب تیرماه 1328 براي دادگاهها الزم االتباع است.
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ماده 5۸ قانون ا مور تصفيه امور ورشكستگي
بستانكارانی كه دارای وثيقه اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل 
فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده ميشود.طلب هائيكه دارای وثيقه نيست و همچنين 
باقيمانده طلب هائی كه دارای وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده بترتيب طبقات 
زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم  نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود.

طبقه اول
 الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج- دستمزد كارگرانيكه روزانه يا هفتگی مزد می گيرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم
نسبت  بوده  اداره ورشكسته  قيمومت تحت  يا  بعنوان واليت  آنها  مال  اشخاصيكه   طلب 
بميزانی كه ورشكسته از جهت واليت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در 
صورتی دارای حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا واليت و يا در ظرف 

يكسال از انقضای آن اعالم شده  باشد.
طبقه سوم

 طلب پزشك و داروفروش و مطالباتی كه بمصرف مداوای مديون و خانواده اش در ظرف 
سال قبل از توقف رسيده است.

طبقه چهارم
 الف- نفقه زن مطابق ماده ۱2۰۶ قانون مدنی.

ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقاًل پنج سال قبل از توقف 
واقع شده باشد و نسبت بمازاد جزء ساير ديون محسوب ميشود.

طبقه پنجم
 ساير بستانكاران

  ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 131۸
درخواست كننده تأمين در استيفاء طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد 

ماده 12۸ قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 1379 
در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معّين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد 

درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد



۱۳  راي شماره 12 

3- رأی وحدت رويه ی شماره ی 12 مورخ ۰۷/11/ 13۴1

عدم ارسال اظهارنامه ی رسمي یا مراسلة سفارشي دو قبضه به واگذارندة 
برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمي تواند 
بر واگذارنده و قبول کننده و  اقامه دعوي دارنده برات  موجب اسقاط حق 

ظهرنویس ها و هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد.

موضوع

گزارش پرونده

بنا به اعالمی كه بانك پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس 
قانون به شرحی كه در زیر عرضه  از مواد )280،284 و 286(  به استنباط  راجع 
می شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است 
و لذا با اجازه ماده )3( از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای 
طرح موضوع را در آن هیأت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی 
گردد. شعبه 27 چنین رأی داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 
ریال و نظر به این كه مطابق مواد )280، 284 و 286( قانون تجارت برای این كه 

دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه كند.
تأدیه  عدم  اعتراض  وسیله  به  وعده  تاریخ  از  روز  را ظرف 10  تأدیه  از  امتناع  1ـ 

معلوم نماید.
را  تأدیه  عدم  دادگاه شهرستان  به  اعتراض نامه  تقدیم  تاریخ  از  روز  2ـ ظرف 10 
وسیله ی اظهارنامه ی رسمی یا مراسله ی سفارشی دو قبضه به كسی كه ورقه را به 

او واگذار كرده اطالع دهد.
3ـ ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صالحیتدار اقامه دعوی كند. 

نظر به این كه ماده )289( قانون تجارت به قرینه ماده )194( همان قانون كه مواعد 
انجام تكلیف دارنده ی برات را تعیین می كند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و 
عدم تأدیه و اطالع به ظهرنویس و اقامه دعوی می باشد و اختصاص آن به موعد 
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اقامه دعوی عالوه بر این كه مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد )289 و 
292( مباینت دارد بنابراین انقضای هر یك از مواعد انجام تكلیف مقرر در آن برای 
سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این كه دلیلی 
كه ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تكلیف مقرر در ماده )284( قانون 
تجارت اثبات كند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده )289( قانون مذكور 

قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می شود.
شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنین رأی داده است:

به حكایت پرونده در موعد قانونی سفته های استنادی واخواست شده و طبق ماده 
)286( قانون تجارت قبل از انقضای مدت 3 ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده 
اگرچه در  ندارد  قانونی  اشكال  این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس  از  بنابراین 
پرونده دلیلی بر این كه دارنده سفته ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را 
به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطالع داده باشد وجود 
ندارد لكن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش بینی نشده و 
حكم مقرر در ماده )289( قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلكه به مواردی دارد 

كه در مادتین )286 و 287( قانون مورد بحث مقرر شده است..
هیأت  مهرماه 1341 جلسه  یازدهم  چهارشنبه  روز  تاریخ  به  كشور  دادستان كل 
عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس كل دیوان 
عالی كشور با حضور جناب آقای دكتر عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و 
آقایان رؤسا و مستشاران شعب تشكیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آرای صادر 
از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد 

مربوط و با كسب عقیده جناب آقای دادستان كل مبنی بر:

نظريه دادستان کل کشور

صحیح بودن رأی صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده 
دارنده  كه  است  در صورتی  تضامنی ظهرنویس ها  مسئولیت  تجارت  قانون   )249(
سفته در موقع عدم تأدیه مبادرت به اعتراض كرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده 
)293( باید به متعهد و تمام اشخاصی كه در سفته برای تأدیه وجه عنداالقتضا معین 


