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شود. به همین علت، چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می زمینه و هدف: 

اصالحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از 

در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل  موضوعات مهم

باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک می

 و مبانی فقهی آن است.

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است و با تابخانهآوری اطالعات به صورت کباشد و روش جمعتحلیلی می

 مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، های پژوهش حاضر نشان مییافته: هایافته

باشد. این ماهیت ماهیت چک، نه صرفاً وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می

 د.کنای را برای چک ایجاد میخاص چک، آثار مختلف و ویژه

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

باشد. این مسئله در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می گیري:نتیجه

با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض 

ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار نیست. چنانچه 

از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز 

باشد. به همین دلیل چنانچه موضوع اقرار، اطالع از میزان وجوه حساب موکل می

ن علم و اطالع چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدو

 اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.
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 مقدمه. 1

های باشد که سالچک یکی از اسناد تجاری می

متمادی در روابط میان تجار و اشخاص غیرتاجر به 

علت مزایای متعدد از جمله مسئولیت تضامنی، 

... به صورت چک بالمحل وانگاری صدور جرم

گسترده مورد توجه و استفاده قرار داشته است. 

مقررات مربوط به چک به عنوان یکی از وسایل 

تر در قانون تجارت و پس از آن در پرداخت، پیش

گذار قرار گرفته قانون صدور چک مورد توجه قانون

است. صدور چک مانند هر عمل حقوقی دیگری، 

صیل، و گاهی اوقات از جانب گاهی اوقات از جانب ا

پذیرد. از طرفی، یکی از مصادیق نماینده صورت می

 نمایندگی، وکالت است.

شود این است که، جا مطرح میپرسشی که در این

ی عمومی مبنی آیا میان قانون صدور چک و قاعده

بر اصل عدم مسئولیت وکیل تعارض وجود دارد؟ 

و فصل  توان حلاین عدم هماهنگی را چگونه می

ای که در پژوهش حاضر در پاسخ به نمود؟ فرضیه

پرسش فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت این 

است که با در نظر گرفتن ماهیتِ اقرار به دین برای 

فرآیند صدور چک، عمالً تعارضی میان فضای قانون 

ی عمومی عدم مسئولیت وکیل صدور چک و قاعده

 وجود نخواهد داشت.

همیت و ضرورت پژوهش حاضر باید در ارتباط با ا

عنایت داشت که چنانچه قائل به تعارض میان 

قانون صدور چک و اصل عدم مسئولیت وکیل 

باشیم، فرض مسئولیت حقوقی و کیفری وکیل از 

نظر اصول استنباط در قامت یک استثناء مورد 

پذیرش قرار خواهد گرفت و در نتیجه در موارد 

، که نیاز به استفاده سکوت، اجمال، تزاحم و تعارض

باشد، باید فرض مسئولیت وکیل از ابزار تفسیر می

را به صورت مضیق مورد تحلیل قرار داد؛ در حالی 

چه مقررات قانون صدور چک در تعارض که چنان

با اصل عدم مسئولیت وکیل در نظر گرفته نشود، 

در فرآیند اثبات و احراز مسئولیت وکیل، محدود به 

 ق در موارد استثنائی نخواهیم بود.اصل تفسیر مضی

بحث مسئولیت وکیل در صدور چک به صورت 

بسیار محدود مورد توجه برخی نویسندگان قرار 

گرفته است. به همین جهت، در ارتباط با پیشینه 

ی درویشی تحت توانیم به مقالهتحقیق حاضر می

در صدور  ندهینما ای لیوک یمدن تیمسئول»عنوان 

اشاره کنیم که در سال « یچک پرداخت نشدن

در به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1395

وکالت،  ای یندگینما قیاز طر یصدور سند تجار

از دو سند  تیمسئول یچک از لحاظ نوع و دامنه

از قواعد  نیسفته و برات و همچن یعنی گرید یتجار

آثار و اعمال  ،که طبق آن یندگیحاکم بر نما یکل

نه  شودیعنه ممتوجه منوب یندگیاز نما یناش

 یخاص ازاتی. از جمله امتردیگیفاصله م ،ندهینما

با اسناد  سهیگذار در مورد چک در مقاکه قانون

 ینیبشیپ ،است دهیقائل گرد گرید یتجار

است  یلیوک ای ندهینما یو مدن یفریک تیمسئول

 یچک پرداخت نشدن ابت،یحاصل از ن اریکه با اخت

شده گاه ادی ازیامت ،حال نیرا صادر نموده است. با ا

 ی. راشودیگرفته م دهیما ناد ییقضا یهیدر رو

آراء است که با تمسک  ینمونه نیاز ا یکیمورد نقد 

از  یاشخاص حقوق تیشخص ییجا بر جدانابه

خالف نص قانون،  ها، برآن رانیمد تیشخص
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در  یمدن تیرا از مسئول یخص حقوقش یندهینما

)درویشی،  صدور چک بالمحل معاف ساخته است

جالب توجه در ارتباط با  ی(. نکته19-31، 1395

ی فوق این است که پیش از اصالحات سال مقاله

به چاپ رسیده است و در نتیجه، تحوالت  1397

اخیر در ارتباط با قانون صدور چک را مدنظر قرار 

باط با نداده است. نوآوری پژوهش حاضر نیز در ارت

 1397تحوالت اخیر قانون صدور چک پس از سال 

 باشد.هجری شمسی می 1400تا سال 

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده، 

باشد و روش تحلیلی می - توصیفیصورت 

ای است و با آوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع

مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت حقوقی و فقهی 

 صورت گرفته است.

 

 ها. یافته4

به عنوان دهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته

یک اصل عام در فضای فقه امامیه و حقوق 

ارتباط با موضوع وکالت موضوعه، اصواًل وکیل در 

شود و اصل بر عدم صرفاً یک واسطه محسوب می

باشد. در واقع اصل بر این است که مسئولیت او می

وکیل چنانچه در ارتباط با وظایف و تعهدات 

قراردادی و قانونی مرتکب تقصیر شود )اعم از افراط 

ی یا تفریط(، مسئولیت متوجه وی خواهد بود. نکته

است که در قانون صدور چک، ذیل  جالب توجه این

در صورتی که چک بالمحل به  19مکرر و  5مواد 

صورت وکالت صادر شود، اصل بر مسئولیت حقوقی 

 باشد.و کیفری وکیل می

همچنین در ارتباط با ماهیت چک، چند دیدگاه 

ها به مطرح شده است که در این مقاله برخی از آن

آن را نوعی گردد: دیدگاه اول اختصار بررسی می

جایی رکن داند و قائل به جابهتبدیل تعهد می

موضوع در صدور سند تجاری به جای رکن موضوع 

در تعهد اصلی است؛ دیدگاه دوم آن را نوعی انتقال 

ی طلب دانسته و مراد و قصد اصلی صادرکننده

دانند؛ طرفداران دیدگاه چک را انتقال طلب می

د و در دیدگاه داننسوم آن را نوعی قرارداد می

چهارم چک نوعی اقرار به دین دانسته شده است. 

رسد روز بودن چک، به نظر میبا توجه به اصل به

روز صادر شده باشد، ه صورت بهـر چک بـکه اگ

توان ماهیت آن را اقرار به دین دانست؛ در حالی می

دار باشد ماهیت آن منقلب گشته که اگر چک مدت

 حسوب کرد.توان آن را دین مو می
 

 . بحث5

در این مقاله ابتدائاً به بررسی مفاهیم مبنایی از 

جمله مسئولیت و اقسام آن و اصالت و نمایندگی 

پرداخته شده و در ادامه ماهیت چک و نظریات 

پیرامون آن، بررسی گشته و در انتها نیز مسئولیت 

 وکیل در صدور چک مورد بحث واقع شده است.
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 . مفهوم مسئولیت1-5

ی در فرهنگ فارسی عمید معنای لغوی واژه

مسئولیت به عهده گرفتن وظایف و اعمال ذکر شده 

است و مسئول کسی است که مورد بازخواست قرار 

توان مسئولیت را اتخاذ عرف می گیرد. درمی

ی شخص در مواجهه با یم معقول و شایستهتصم

پیما، انتظارات جامعه از وی معنا نمود )شرافت

این واژه در عالم حقوق، تعهدی  (. مفهوم54، 1386

ی قانون بر ذمه فرد قرار گرفته و است که به وسیله

به موجب آن، وی ملزم به از بین بردن ضرری است 

که به سایرین تحمیل نموده است. فارغ از این که 

منشاء ضرر مذکور تقصیر خود شخص بوده یا صرفاً 

د. در ی فعالیت وی ایجاد گشته باشبه واسطه

اصطالح حقوقی و فقهی لفظ ضمان که معادل 

رود، استعمال بیشتری دارد یمسئولیت به کار م

یک  (. در74-72، 1387)جعفری لنگرودی، 

توان مسئولیت را از حیث ماهیت بندی میتقسیم

به مسئولیت مدنی و حقوقی تفکیک نمود. در 

توان گفت در مواردی تعریف مسئولیت مدنی می

م به جبران خسارات وارده به فرد ملزکه شخص 

باشد، وی دارای مسئولیت مدنی است دیگر 

(. در مقابل مسئولیت کیفری 48، 1389)کاتوزیان، 

فرد مرتکب جرمی از  گردد کهزمانی محقق می

جرائم مصرح در قانون گشته باشد. در این نوع از 

مسئولیت صرفا اشخاص معینی متضرر از جرم 

اع، مخاطب مسئولیت تلقی نیستند؛ بلکه کل اجتم

شوند. از این روست که در مسئولیت کیفری می

ی صلح و ممکن نیست مسئولیت فرد به واسطه

سازش ساقط شود. عالوه بر آن، عنصر عمد )در 

معنای عام کلمه( برای تحقق مسئولیت الزم است؛ 

که در مسئولیت مدنی، حتی ارتکاب در حالی 

ر مسئولیت ضرروی مسامحه و خطا نیز، برای استقرا

انتساب  ( و صرف48-47 ،1392)اردبیلی، نیست 

ی سببیت برای ضامن شدن ی رابطهضرر به واسطه

 فرد کافی است. 
 

 . مبانی مسئولیت مدنی2-5

های در مواردی که یک فرد ملزم به جبران زیان

مسئولیت »وارده بر شخص دیگری باشد، برای وی 

همین مسئول  یایجاد گشته است. بر پایه« مدنی

ی دینی میان متضرر و شناخته شدن، یک رابطه

گردد که به موجب آن متضرر فرد مسئول ایجاد می

گردد و بستانکار و فرد مسئول مدیون تلقی می

های وارده است که عموما موضوع دین جبران زیان

، 1374شود )کاتوزیان، با پرداخت پول محقق می

قانونی مسئولیت عنوان مبانی فقهی و  (. در این6

 شوند.مدنی بررسی می
 

 . مبانی فقهی1-2-5

دو مبنای اصلی مسئولیت مدنی در فقه امامیه، 

ی زننده و قاعدهاستناد عرفی به ضرر وارده به زیان

دیده هستند که هر یک ذیالً به تفکیک احترام زیان

 شوند:بررسی می

الف( مبنای استناد عرفی: بر اساس این نظر، صرف 

زننده دیده را به زیانکه عرف زیان وارده به زیاناین 

مستند کند، برای مسئول شناختن وی کفایت 

کرده و وی باید ضرر وارده را جبران نماید. 

طرفداران این دیدگاه قائل به وجود مالزمه بین 
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رساننده نبوده تقصیر و استقرار مسئولیت برای زیان

ق احراز ( را صرفاً یکی از طرو این عامل )تقصیر

دانند رساننده میاستناد ورود زیان به زیان

(. ایشان 328-297، 1398)هوشمند فیروزآبادی، 

چون مباشرت و  بر این باورند که ذکر عناوینی

های عملی تلف است و تسبیب از باب ذکر مصداق

توان در قامت یک اصل یا قاعده، یکی از این نمی

تنها اتالف  استقرار ضمان دانست وعناوین را عامل 

)صدق تلف در مفهوم عرفی آن(، باید مالک قرار 

. الزم به ذکر (435، 1417مراغی، حسینی گیرد )

ی استناد، لزوماً نباید است که برای انتساب رابطه

رساننده رخ دهد و این ارتباط فعلی توسط زیان

ممکن است با ترک فعل نیز محقق گردد )هوشمند 

 (.328-297، 1398فیروزآبادی، 

ی احترام، ب( مبنای احترام: معنای لغوی واژه

فقهی، مفهوم  محرومیت و منع است و در ادبیات

باشد. این واژه بر موارد داشتن حرمت می آن نگاه

ها رین آنـته از مهمـگردد کاطالق میمختلفی 

توان به جان، عرض، عمل و مال انسان اشاره می

این مبنا از ی (. ریشه35-5، 1395، بلوردینمود )

احترام است؛  یی اصطیادی به نام قاعدهیک قاعده

دانند آن را برگرفته از بنای عقال میالبته برخی 

 (.213، 1406)محقق داماد، 

 

 . مبانی حقوقی خطر و خطا2-2-5

وقی، احکام و قواعد دارای ـدر هر نظام حق

باشند که در واقع ای از مبانی اساسی میمجموعه

گیری احکام و قواعد مزبور را های شکلریشه

دهند. در فضای حقوق مسئولیت نیز، تشکیل می

برای در نظر گرفتن فرض مسئولیت مدنی، دو 

ه عبارتند از ـمبنای کلی معرفی شده است ک

ی تقصیر و نظریه خطر که در ادامه به تشریح نظریه

 پردازیم:آن می

ی فرض تقصیر: این نظریه بیانگر این الف( نظریه

هایی است که عمدا ست که هر فردی ضامن آسیبا

احتیاطی وی ایجاد گشته وارد نموده یا به سبب بی

ه اثبات تقصیر در عمل با ـاست. از آنجایی ک

ای گذار در پارهرو بود، قانونبههای زیادی روچالش

از موارد، مانند قوانین مربوط به دارندگان وسایل 

تقصیر را  فرضی موتوری به صورت پیشنقلیه

ها ی زیانمفروض دانسته است تا جبران همه

-45، 1394داده شود )بهرامی احمدی، پوشش 

فرض قانونی این است که غالباً این پیش (. علت64

ی نقلیه مرتکب ی وسیلهدر حوادث رانندگی، راننده

 -ولو به صورت جزئی-مباالتی احتیاطی و بیبی

ین غلبه را، گشته است؛ از همین روست که مقنن ا

 داندای بر مفروض دانستن تقصیر میاماره

 (.45، 1377)کاتوزیان، 

دارد در مینظریه بیان  ی ایجاد خطر: اینب( نظریه

مین منافع خود محیط صورتی که فردی برای تأ

خطرزایی را به وجود آورد، در قبال این انتفاع، باید 

مسئولیت مخاطرات موجود در آن بستر را هم بر 

عهده بگیرد. به عبارت دیگر، فارغ از این که فرد 

مباالتی شده باشد یا نه، احتیاطی و بیمرتکب بی

هایی است که در جبران خطرات و آسیبمسئول 

است ی عمل خطرساز وی ایجاد شده نتیجه

 (.64-45، 1394)بهرامی احمدی، 
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 . مبانی مسئولیت کیفري3-5

مل ی ارتکاب عمسئولیت کیفری در نتیجه

ای که در قانون به آن تصریح شده به وجود مجرمانه

آید و فرد مسئول مستحق تحمل مجازات می

قانونی جرم ارتکابی است. بر خالف مسئولیت مدنی 

ی آن دیدهکه فرد یا افراد معین و خاصی زیان

شوند، در مسئولیت کیفری اصوال محسوب می

ود ـشده شناخته میـدیجامعه به عنوان زیان

 (.76، 1389زاده، )ملک

مبانی مسئولیت کیفری از دیرباز تا کنون تحوالت 

بسیاری داشته است. در تفکرات کهن، حس انتقام 

شخصی معیار استقرار این نوع مسئولیت و تعیین 

حق اعمال حدود آن بوده و افراد شخصاً خود را ذی

گشت تا در دانستند. این رویه سبب میمجازات می

دیده از صراط عدالت خارج ارد زیانبسیاری از مو

تناسبی بین عمل ارتکابی و جزای آن وجود شده و 

زمان  (. در طول84، 1382نداشته باشد )ولیدی، 

مکاتب مختلف مبانی متعددی برای مسئولیت 

ها اشاره کیفری ارائه کردند که به برخی از آن

 خواهد شد:

الف( مکتب تحققی: پیروان مکتب تحققی نقش 

آزاد انسان در ارتکاب عمل مجرمانه را نادیده  اراده

گرفته، و قائل به جبری بودن عوامل موجد جرم 

های این رویکرد، این بر طبق آموزهباشند. می

ی داخلی و خارجی قابل عوامل جبری به دو دسته

عبارتند از خصوصیات اند. عوامل داخلی تقسیم

ی هایی که فرد به واسطهفیزیکی، روانی و ویژگی

( و 109، 1382کند )ولیدی، توارث کسب می

که  عوامل خارجی آن دسته از متغیرها هستند

خارج از روح و جسم بزهکار بوده و موجب و سبب 

اند؛ مانند محیط ارتکاب جرم توسط وی بوده

زندگی. از دید این مکتب مجرمین به دلیل فقدان 

ه توانند از نظر اخالقی مسئول شناختاراده آزاد، نمی

ی اطراف خود شوند؛ اما از آنجایی که برای جامعه

شوند، دارای مسئولیت فردی خطرناک محسوب می

اجتماعی بوده و برای جلوگیری از ورود ضرر به 

سایرین باید در چهارچوب ضوابطی که جامعه برای 

نماید حرکت کنند. پیروان این ایشان تعیین می

د به دور از مکتب بر این باورند که مجازات این افرا

ی جبر بر ایشان مانع آن عدالت است؛ زیرا که غلبه

ی آزاد دست به ارتکاب جرم گردد که با ارادهمی

بزنند. همچنین تحمیل کیفر به این افراد را به دور 

که همان اثر بخشی و عدم -از مقاصد اصلی کیفر 

دانند؛ زیرا که ارتکاب مجدد می -تکرار جرم است

اراده ایشان است و متنبه شدن  ازبزه امری خارج 

تواند بر آن اثر بگذارد به واسطه کیفر نمی

در  (.111، 1382؛ ولیدی، 19، 1376)کاتوزیان، 

کیفر  مینی و تربیتی جایگزیناین مکتب اقدامات تأ

 (.99، 1385گشته است )قیاسی، 

ب( مکتب دفاع اجتماعی: بر خالف مکتب تحققی 

مین است، مکتب که قائل به حاکمیت جبر بر مجر

دفاع اجتماعی مجرمین را دارای اراده نسبی دانسته 

و قائل به دفاع از جامعه در مقابل ایشان است. این 

ور است که بسیاری از اصطالحات مکتب بر این با

رایج حقوق کیفری مانند مسئولیت کیفری، باید 

 (.60-45، 1395کنار گذاشته شوند )علوی، 

در اسالم: در ری ـپ( مبنای مسئولیت کیف

خود را از ادیان های حقوقی که مبانی سیستم
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ی کنندههای دینی تعیینآموزهکنند، اقتباس می

قوانین و دستورات آن هستند. همچنین مفهوم و 

ی اصول و حدود عناوینی چون مسئولیت، در سایه

قواعد آن دین و آیین، تعیین خواهند شد. در دین 

ی بر مبنای حفظ مبین اسالم تعیین احکام کیفر

ها نمودن مصالح ضروری و پیشگیری از اضرار به آن

دین اسالم شامل جان، است. مصالح مذکور در 

  (.31، 1374، ادریسشوند )نسب، دین و مال می
 

 . اقسام مسئولیت4-5

توان مسئولیت را به انواع بندی میدر یک تقسیم

فردی و جمعی تفکیک کرد؛ مسئولیت فردی در 

شخصِ مسئول واحد باشد، و مسئولیت جایی که 

جمعی در فرضی که مسئولین متعددند به وقوع 

پیوندد. مسئولیت جمعی، خود دارای اقسامی می

 پردازیم:است که به بررسی آن می

الف( در این نوع از مسئولیت، شخص مسئول، به 

تواند مازاد نسبت مشخصی ضامن است و دائن نمی

 بر آن، به وی رجوع کند.

های متعدد مسئولیت تضامنی: زمانی که التزام ب(

دین واحد وجود داشته باشد، مسئولیت برای یک 

، 1374  پیوندد )کاتوزیان،تضامنی به وقوع می

، دائن برای وصول (. در این قسم از مسئولیت202

طلب خود مختار است به همه یا هر یک از 

مسئولین مراجعه نموده و هر مقدار از دین را که 

اهد از ایشان مطالبه کند؛ گرچه باید در نظر بخو

تواند مازاد بر مقدار دین داشت منطقاً دائن نمی

را دریافت نماید. مسئولیت تضامنی نیز از خود 

جهات مختلف قابل تقسیم است که به برخی از 

(. در 118-89، 1390گردد )دیلمی، ها اشاره میآن

باب این که در سیستم حقوقی ایران اصل بر 

بین نویسندگان  مسئولیت نسبی است یا تضامنی

 حقوقی اختالف نظر وجود دارد.

حالت اول: مسئولیت تضامنی از حیث عرضی یا 

طولی بودن: در فرضی که مسئولین متعدد در طول 

باشند، هم ملزم به پرداخت دینی واحد می

مسئولیت طولی است و از آنجایی که مسئولین نیز 

اصلی مراجعه کنند، در انتها توانند به مدیون می

مدیون اصلی است که باید دین را تادیه کند. در 

مسئولیت عرضی، تمامی مسئوالن در عرض هم 

باشند؛ گرچه ممکن است ملزم به پرداخت دین می

ی دیگری برای پرداخت در میان مدیونین رابطه

ها یا چند نفر به صورت از آندین مقرر بوده و یکی 

رداخت دین باشند )بهرامی نسبی ملزم به پ

 (.64-45، 1394احمدی، 

حالت دوم: مسئولیت تضامنی قراردادی و قانونی: 

هرگاه منشاء ایجاد مسئولیت تضامنی به موجب 

قانون باشد، مسئولیت تضامنی قانونی بوده و هر گاه 

در اثر قرارداد بین دو یا چند اراده باشد، آن را 

د )کاتوزیان، نامنمسئولیت تضامنی قراردادی می

1377 ،45.) 
 

 . اصالت و نمایندگی5-5

اعمال حقوقی در اغلب موارد به صورت مستقیم از 

گیرد که در اصطالح حقوقی سوی افراد صورت می

شود. به آن صدور اعمال حقوقی به اصالت گفته می

اما در مواردی نیز اعمال حقوقی از طریق یک 

ی واسطهگیرد که در این فرض، واسطه صورت می
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ل ـدگی از جانب اصیـوعی نماینـور دارای نـمزب

 باشد.می

توان شخصی تعریف به بیان دیگر، نماینده را می

شود اما نمود که عمل حقوقی به نام وی انجام می

ده، ـدر واقع برای فرد دیگری است. اهلیت نماین

تواند ناشی از قانون یا عقد باشد که بر اساس می

ه به دو نوع قانونی و قراردادی نشاء نمایندهمین م

(. 211 ،1381لنگرودی، جعفری شود )تقسیم می

همچنین قسم دیگری نیز وجود دارد که در آن 

نماینده، اهلیت خود را به موجب حکم مرجع 

کند که به آن نمایندگی دریافت می قضائی صالح

 شود.قضایی گفته می
 

 . وکالت6-5

قراردادی(  وکالت نوعی از نمایندگی )نمایندگی

است و به موجب توافقی که میان وکیل و موکل 

گردد. اثر ناشی از عقد وکالت، است تشکیل می

باشد و وکیل اختیار دارد به نام و اعطای نیابت می

حساب موکل، در حدود اذنی که به وی داده شده، 

، 1364ات مقتضی انجام دهد )کاتوزیان، تصرف

ر امری که انجام در نظام حقوقی ایران، در ه(. 125

آن قائم به فرد خاصی نبوده و شرط مباشرت در آن 

توان اعطای وکالت نمود )امامی، وجود ندارد، می

1382 ،125.) 
 

 . مسئولیت وکیل 7-5

در نظام حقوقی ایران یک قاعده برای مسئولیت 

وکیل وجود دارد که در مورد آن مناقشه وجود 

ندارد. طبق این قاعده قرارداد نماینده، همان 

باشد و در صورتی که حق و قرارداد اصیل می

تکلیفی به موجب قرارداد ایجاد گردد، این حق و 

ق دارد. از این رو در ـه اصیل تعلـتکلیف ب

هایی که وکیل در حدود اذن دست به توقعیـم

باشد تعهدی برای وی متصور نمیاقدام بزند، الزام و 

مگر این که در توافقات بین وکیل و اصیل شرایط 

(. پس 272، 1414، عاملیدیگری مقرر شده باشد )

 باشد.اصل بر عدم مسئولیت وکیل می
 

 . ماهیت چک8-5

 با نظر به قانون تجارت، قانون صدور چک و

توان چک را سندی تعریف نمود اصالحات آن، می

علیه آن بانک است. به عبارت دیگر بر که محال

ی ی یک بانک صادر شده و شخص به وسیلهعهده

که نزد بانک داشته، خود شخصا آن، مبالغی را 

دهد بانک آن را به برداشت نموده یا دستور می

 (.111 ،1396، شخصی تادیه کند )رنجبر

بین اندیشمندان  ماهیت سند تجاری چکدر باب 

ی حقوق اختالف نظر وجود دارد که به برخی عرصه

 ها اشاره خواهد شد:از آن

ی دینی چهار رکنی تبدیل تعهد: یک رابطه -الف

است که ارکان آن عبارتند از: موضوع تعهد، 

متعهدله، متعهد، سبب تعهد. زمانی که یکی از 

جایگزین آن  ارکان مزبور حذف و مورد دیگری

دهد. پس تبدیل تعهد به گردد، تبدیل تعهد رخ می

اعتبار هر یک از چهار رکن ممکن است. اگر 

، باید بخواهیم ماهیت چک را تبدیل تعهد بدانیم

جا شود. آن دسته از بهیکی از چهار رکن مزبور جا

دانانی که قائل به ماهیت تبدیل تعهد برای حقوق
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عتبار موضوع را چک هستند، تبدیل تعهد به ا

اند. این عده بر این باورند که منظور خود قرار داده

در صدور چک تعهد اصلی که همان تعهد سابق 

است، از بین رفته و یک تعهد جدید به جای آن 

گیرد که همان صدور چک است. در این قرار می

های سند مدنی و تجاری )که دیدگاه با بیان تفاوت

ل عدم توجه به ایرادات در این مورد چک است(، مث

در اسناد تجاری و عدم الزام به تادیه خسارت 

احتمالی، ماهیت تعهد اصلی سابق و چک را 

اوت دانسته و به همین اعتبار این تحول را متف

-173، 1394داند )امام وردی، تبدیل تعهد می

توان گفت با صدور این نظریه می در نقد (.196

ی قرارداد سابق به حق و تکلیفی که در نتیجهچک 

رود. پس تعهد قبلی بر جای وجود آمده از بین نمی

دهد. خود باقی بوده و تبدیل تعهدی رخ نمی

 (45 ،1394)بهرامی احمدی، 

انتقال طلب: در انتقال طلب، طلب از مایملک  -ب

یابد. و فرد بستانکار به دارایی فرد دیگری انتقال می

گردد. در میدهنده الیه جایگزین انتقالمنتقل

ماند. انتقال طلب مزایای تعهد بر جای خود باقی می

نقشی نداشته و صرفا میان بدهکار در این رابطه 

(. 245، 1382 امامی،بستانکار و شخص ثالث است )

بر این  از نویسندگان مانند دکتر کاویانی ایپاره

باورند که ماهیت چک نوعی انتقال طلب بوده و 

دانند که چک ذیل تفاوت در آثار را مانع این نمی

این عنوان قرار گیرد. ایشان بر این باورند که 

ی چک، قصد در انتقال طلب خود را صادرکننده

این نظر نیز انتقاداتی  . به(20، 1389ی، کاویاندارد )

تی که توان گفت در صوروارد است. برای نمونه می

کننده فاقد وجه باشد، انتقال طلب حساب صادر

ضوعیت ندارد اما صدور چک به قوت خود عمالً مو

ی، اسکینشود )باقی است و وجود آن منتفی نمی

1397 ،69.) 

ای بر این باورند که صدور چک یک قرارداد: عده -ج

باشد. گرچه از مصادیق حواله، قرارداد جداگانه می

باشد )کاتوزیان، طلب و تبدیل تعهد نمیانتقال 

یعنی آن دسته -نظران دیگر (. صاحب324، 1373

تعهد، حواله، انتقال  دیلاز افرادی که چک را تب

نیز در غالبا قائل به قرارداد بودن  -دانندمیطلب و... 

رارداد ـوع قـباشند و اختالف اصلی در نچک می

باشد. گرچه به این نظر نیز انتقاداتی وارد است یم

اند در زمان برای مثال دکتر شهیدی بیان داشته

ی سند تجاری مقصود طرفین فراهم آوردن ارائه

آن تعهد سابق خود را ایفا ای است تا با وسیله

نمایند و انشاء قرارداد جدیدی یا تعهدی جدید در 

، 1381ی، شهید)ی ایشان قرار ندارد ی ارادهدایره

166).  

اقرار به دین: از نظر نگارندگان، ماهیت چک  -د

اقرار به دین است. باید در نظر داشت چک اصوال 

شود و در صورتی که چک منطبق روز صادر میبه

دار نباشد، حاکی از با این اصل صادر شده و مدت

باشد کننده به وجود وجه در حساب میاقرار صادر

است که استقرار وصف کیفری و به همین دلیل 

دار نبودن آن است؛ زیرا برای چک، منوط به مدت

در صورتی که وجهی در حساب صادرکننده موجود 

رم تلقی ـوده و جـنباشد، اقرار وی خالف واقع ب

دار باشد دیگر گردد. از طرف دیگر اگر چک مدتمی

توان آن را واجد این ماهیت دانست و ذات آن نمی
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فقه امامیه نیز برخی از فقهای بد. در یاتغییر می

خر مانند امام خمینی )ره( به صورت ضمنی بر متأ

اند. ایشان در جلد دوم این دیدگاه صحه گذاشته

در باب مسائل  11ی تحریرالوسیله ذیل مسئله

های بانکی مانند اوراق چک»اند: مستحدثه آورده

بلغ م ها حاکی ازتجارتی مالیتی ندارند، بلکه آن

ها باشند. و خرید و فروش آنمعینی در بانک می

 .«ـ جایز نیستـبه خودی خود
 

 . وکالت در صدور چک9-5

در قانون تجارت ایران، وکالت در اسناد تجاری به 

بینی شده نویسی به قصد وکالت پیشصورت ظهر

است. نوع دیگر وکالت در صدور اسناد تجاری، 

سند به وکیل واگذاری صدور یا تکمیل مندرجات 

ه مقررات آن در مورد چک به صورت باشد کمی

-551، 1398باشد )عالی پناه، دقیق مشخص نمی

رر و ـمک 5ی (. با در نظر گرفتن مفاد ماده578

گذار فرض ، قانونقانون صدور چک 19ی ماده

صدور چک به وکالت را مورد پذیرش قرار داده 

حقوقی  گذار مسئولیتاست. در این دو ماده قانون

و کیفری وکیل را مورد توجه قرار داده است که در 

 پردازیم.ها میادامه به بررسی آن

 

 . مسئولیت وکیل در صدور چک10-5

بایست در دو مسئولیت وکیل در صدور چک را می

حالت مورد بررسی قرار داد: مسئولیت حقوقی و 

 مسئولیت کیفری.

 5ی مسئولیت حقوقی وکیل ذیل ماده حالت اول:

گذار قرار مکرر قانون صدور چک مورد توجه قانون

ی اقداماتی ی مزبور مجموعهگرفته است. در ماده

که در صورت عدم پرداخت چک از سوی دارنده 

علیه صادرکننده انجام خواهد گرفت، مورد اشاره 

بعد »دارد: مکرر مقرر می 5قرار گرفته است. ماده 

مبلغ چک  از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری

بانک مرکزی، این سامانه  ییکپارچه یدر سامانه

ها و مراتب را به صورت برخط به تمام بانک

دهد. پس از گذشت مؤسسات اعتباری اطالع می

ها و مؤسسات بانک یبیست و چهار ساعت کلیه

اثر سب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاعتباری ح

حساب از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب 

عدم افتتاح هرگونه حساب و  -الف د:اعمال نماین

مسدود کردن وجوه  -ب صدور کارت بانکی جدید؛

های بانکی و هر مبلغ متعلق ها و کارتکلیه حساب

به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا 

مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک 

عدم  -ج به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛

پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت 

عدم گشایش اعتبار  -د های ارزی یا ریالی؛نامه

 «اسنادی ارزی یا ریالی

چنانچه صدور چک به وکالت صورت گرفته باشد، 

مکرر، اقداماتی که  5ی ماده 2ی مطابق با تبصره

گیرد، علیه وکیل علیه صاحب حساب صورت می

 2ی . در همین راستا تبصرهنیز قابل اعمال است

در صورتی که چک به »دارد: مکرر مقرر می 5ماده 

وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از 

شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات 

موضوع این ماده عالوه بر صاحب حساب، در مورد 

مگر اینکه در  .گرددوکیل یا نماینده نیز اعمال می
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اثبات نماید عدم پرداخت  مرجع قضائی صالح

مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده 

ها مکلفند به هنگام صدور بعدی او است. بانک

گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به 

نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را 

 «.نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند

ی یل مادهمسئولیت کیفری وکیل ذ حالت دوم:

گذار قرار قانون صدور چک مورد توجه قانون 19

در »دارد: ی مزبور مقرر میگرفته است. ماده

صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف 

صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی 

چک و صاحب  یصادر شده باشد، صادرکننده

ول پرداخت وجه چک بوده و ئمس متضامناً ءامضا

ه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه اجرایی

 یکنندهءشود. به عالوه امضاهر دو نفر صادر می

ولیت کیفری ئچک طبق مقررات این قانون مس

خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم 

پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا 

صورت کسی که  که در این نماینده بعدی او است،

ول ئاز نظر کیفری مس ،رداخت شدهموجب عدم پ

 «.خواهد بود

آید، وکیل در همانطور که از مفاد مواد مذکور برمی

صدور چک هم دارای مسئولیت تضامنی و هم 

باشد. در نگاه اول این دارای مسئولیت کیفری می

مقررات با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی 

شود. در نتیجه منافات داشته و استثنا تلقی می

زمانی که با فضای سکوت، اجمال، تعارض و تزاحم 

مواجه شده و نیاز به ابزار تفسیر پیدا کنیم باید 

مطابق با قواعد اصول استنباط در تفسیر استثنا، 

هماهنگی  مضیق بودن را رعایت نماییم. این عدم

 میان قانون صدور چک و اصل عمومی عدم

ر صورتی به وقوع مسئولیت وکیل در حقوق مدنی د

پیوندد که ماهیت چک را نوعی قرارداد یا می

ی پرداخت تلقی کنیم که وجه مشترک این وسیله

ها قائل بودن به استفاده از اراده انشائی در دیدگاه

صدور چک است. در هر نظام حقوقی وجود 

مفهومی به نام حکومت قانون الزم و ضرروی است. 

ها ه یکی از آناین مفهوم دارای عناصری است ک

وجود هماهنگی و نظم منطقی میان اجزا و عناصر 

آن است. استثنائات متعدد در اصول و قواعد یک 

مند بودن و جزمیت آن ی حقوقی از قاعدهمنظومه

باشند )و حکومت می که از ارکان حکومت قانون

ی خود ستون فقرات هر سیستم قانون نیز به نوبه

ه و موجب بر هم شود( کاستحقوقی محسوب می

گردد. عالوه بر آن خوردن نظم منطقی مذکور می

از نظر قواعد اصول استنباط، استثنائات متعدد، 

اعتبار اصول و قواعد را به چالش کشیده و موجب 

شود که در ادبیات اصول حاکم شدن وضعیتی می

ثر از آن یاد ـوان تخصیص اکـاستنباط تحت عن

حد امکان باید از شود و امری قبیح است و تا می

توان آن اجتناب نمود. از توضیحات مذکور می

نتیجه گرفت تمسک به نهاد استثنا آخرین حربه و 

وان ـک عنـحلیل ماهیت و آثار یـرای تـراهکار ب

 باشد.  می

به نظر نگارندگان پژوهش حاضر، متغیر موثر در 

باشد. در تحلیل مسئولیت وکیل، ماهیت چک می

دار و چک باید میان چک مدتماهیت چک نیز 

روز قائل به تفکیک شد. در بررسی ماهیت چک به
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ی صدور چک روز باید گفت در صورتی که عقبهبه

ی اخباری صادرکننده بدانیم، نظم را نوعی اراده

منطقی میان قواعد مسئولیت وکیل در صدور چک 

با اصول مسئولیت وکیل در قوانین مدنی و کیفری 

باشد این هماهنگی از این جهت می شود.برقرار می

روز بالمحل به که وکیل در صورت صدور چک به

وکالت، در واقع در مقام اقرار خالف واقع به وجود 

ی اخباری خبر از . ارادهباشدوجهی در حساب می

امری در گذشته دارد و این خبر یا صدق است و یا 

کذب بنابراین اراده ایشان یا صحیح است یا باطل 

ذ برای آن متصور نیست؛ وکیل فضای عدم نفوو 

ی چک یا با علم به خالی بودن حساب کنندهصادر

اقدام به صدور چک بالمحل )اقرار به وجود وجه در 

حساب( نموده، که در این صورت مرتکب تقصیر 

شده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری است یا با 

عدم اطالع از موجودی حساب اقراری نموده که 

اطالع است که در نیز از صدق و کذب آن بی خود

این صورت نیز مرتکب تقصیر شده و مسئول 

گذار در قانون چک، شود. در واقع قانونشناخته می

ی چک فرض تقصیر را برای وکیل صادرکننده

نماید. مفروض دانسته و این فرض نیز منطقی می

گذار از رسد مبنای سختگیری قانونزیرا به نظر می

استفاده از م حدود مسئولیت وکیل، عدم سوءترسی

ظم عمومی ـری از اختالل در نـون و جلوگیـقان

روز همانند وجه آفرینی چک بهباشد. زیرا نقشمی

کننده باید بتواند وجه آن را باشد و دریافتنقد می

به محض وصول چک از بانک دریافت دارد. از این 

این روست که در صورت وجود خالء قانونی در 

استفاده از نوسان بازار و دور ، زمینه برای سوءحوزه

گردد و در زدن قانون برای افراد سودجو فراهم می

مقابل وضع این قوانین موجب باال رفتن ضریب 

گردد. به همین دلیل است که امنیت معامالت می

 2ی اثبات فرض خالف مسئولیت وکیل در تبصره

استناد صدور  مکرر، مسئولیت اثبات عدم 5ی ماده

ی چک بالمحل به وکیل در دادگاه صالح را، بر عهده

شخص وکیل قرار داده است. با وجود اوصاف 

رسد وکیل در صدور چک، باید مذکور، به نظر می

ه ـعالوه بر احراز وجود وجه در حساب، اقدام ب

ی مقتضی برای فراهم شدن امکان ی ادلهتهیه

ماید. برای اثبات عدم تقصیر خود نزد محکمه ن

تواند صورت حساب را به صورت مکتوب مثال می

تقاضا نماید یا ضمن قرارداد، اعالم موکل به 

انحصاری بودن وکالت یا تضمین موکل را برای عدم 

ی دیگر با اقدامات تزاحم حدود اختیارت نماینده

 وی را درج نماید.  

 

 گیري. نتیجه6

که نظم حاکم بر هر نظام حقوقی اقتضا دارد 

کمترین تعارض بین قواعد آن وجود داشته باشد. 

ی چک نیز، باید در مسئولیت وکیل صادرکننده

همین بستر تفسیر گردد تا کمترین اصطحکاک را 

با قواعد مذکور داشته باشد. بررسی مسئولیت وکیل 

ی چک ارتباط تنگاتنگی با ماهیت چک صادرکننده

کم بر دارد. چک نهادی است که قواعد و احکام حا

آن با توجه به الزامات حاکم بر فضای قانون تجارت 

مین امنیت معامالت و أو معامالت تجاری، همانند ت

رغم ترسیم سرعت در آنها، طراحی گشته است. علی

این قواعد ذیل قانون تجارت، این سند به تجار 
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اختصاص نداشته و عمال به طور گسترده مورد 

ه همین دلیل گیرد؛ بی عموم قرار میاستفاده

قوانین مرتبط با آن بسیار مبتالبه بوده و عدم تقنین 

ی بر هم خوردن نظم تواند زمینهقوانین مناسب می

 عمومی را فراهم آورد.

دار در باب ماهیت چک در آغاز باید بین چک مدت

مدت قائل به تفکیک شد. با توجه به و چک بدون

وع چک روز بودن چک در این مقاله به این ناصل به

ررسی ماهیت چک ـپرداخته شده است. در ب

مدت، برای برقراری نظم بین قواعد عمومی دونـب

ی ی آن را ارادهحاکم بر مسئولیت، باید عقبه

ی چک بالمحل هاخباری دانست: وکیل صادرکنند

روز یا با علم و اطالع از خالی بودن حساب اقدام به

نموده، که به اقرار به موجود بودن وجه در حساب 

در این صورت منطقاً باید برای وی به دلیل اقرار 

خالف واقع مسئولیت قائل شد و یا بدون علم و 

روز صادر نموده است که در اطالع چک بالمحل به

این فرض نیز اقرار به امری نموده که اطالعی از آن 

ندارد و باز هم باید وی را مسئول دانست. این 

در چهارچوب نظم حقوقی رویکرد عالوه بر این که 

 باشد.قرار دارد، با نظرات فقهی نیز در تعارض نمی

 

 . تقدیر و تشكر7

از تمام عزیزانی که به هر نحو در تهیه و تدوین این 

پژوهش مساعدت و همکاری نمودند تقدیر و تشکر 

 نماییم.می
 

 

 

 

 . سهم نویسندگان8

ی نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین کلیه

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: The check is the most widely used 

commercial paper. For this reason, various amendments to the law 

on issuing checks have been adopted. One of the important issues 

in the field of check issuance is the power of attorney for issuing 

checks and the responsibility of the lawyer in the light of the code 

of issuing checks and its jurisprudential principles, which is the 

purpose of this study. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 
 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 
 

Results: The findings of the present study show that with Relying 

on jurisprudential principles, the nature of a check is not merely a 

means of payment, but a debt acknowledgment. This special nature 

of the check creates different and special effects for the check. 
 

Conclusion: In the code of issuing checks, the responsibility of the 

lawyer is a principle. If we consider the nature of the check as a 

debt acknowledgment, the lawyer must be aware of the subject of 

the confession in order for the client to make a confession. In the 

process of issuing a check, the subject of the confession is knowing 

the amount of the client's account funds. For this reason, if the 

check is not paid, the principle is that the lawyer has confessed 

without knowledge and information, in which case he has 

committed a Fault. 
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