
ضمانت اجراهای کیفری و مدنی 
در قانون صدور چک
مینا صدیقی فر

 
س��ابقه ی تدوین مق��ررات مربوط به چک به مواد 310 ب��ه بعد قانون تجارت 
مص��وب 1311 برمی گردد. از همان زمان اس��تفاده از این س��ند تجارتی گاه ش��کل 
متقلبانه به خود گرفت؛ زیرا صادر کننده با علم به فقدان موجودی یا کس��ر آن، اقدام 
به صدورچک می کرد و این فعل از مصادیق کالهبرداری قلمداد ش��د که طبق ماده ی 
238 قانون مجازات عمومی1 مجازات می شد. افزایش صدور چک بی محل  قانون گذار 
را بر آن داش��ت ت��ا با تصویب ماده ی 238 مکرر در س��ال 1312 ب��ه موضوع صدور 

1. ماده ی 238 مکرر قانون مجازات عمومی : الف ( هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر 
نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می شود و  اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به 
نس��بت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد ش��د و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید از دویست 
ریال کمتر باش��د ب(هر کس از روی س��ونیت بدون محل ویا بیش��تر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از 
ص��ادر کردن چک تمام و یا قس��متی از وجهی را که به اعتب��ار آن چک صادر کرده به نحوی از انحا از محال علیه 
پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از 
ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد. جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست ...

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 10/ فروردین و اردیبهشت 1390

صفحات 79 تا 90
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چ��ک بدون محل و ضمانت اجرای کیفری مربوط به آن بپردازد و به این فعل، عنوان 
مجرمانه ی مستقلی یافت. از سوی دیگر، مزایای چک از جمله قائم مقام اسکناس بودن 
موجب افزایش اس��تفاده از چک در مبادالت اش��خاص شد. تصویب قوانین دیگری در 
سال های 1331، 1337  و 1344 در خصوص چک بی محل با ماهیت کیفری تاثیر 
چندانی در پیشگیری از افزایش صدور چک های بدون محل نداشت. با این توضیح که 
قانون گذار و در سال 1355 با لحاظ قوانین قبلی، قانونی تصویب کرد که در سال های 
1372، 1376 و 1382 دس��تخوش اصالح ها یا الحاق هایی گردید، تا کنون س��اری و 

جاری است.
 نوشتار حاضر بر اساس قانون صدور چک مصوب 1355 با تاکید بر اصالح ها و 
الحاق های آن است و انواع ضمانت اجراهای کیفری مربوط به صدور چک بدون محل 
تعهدهای صادرکننده ی چک در مقابل دارنده ی آن و ضمانت اجراهای حقوقی چنین 

چکی را مورد بررسی قرار می دهیم.
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1. ضمانت اجراهای کیفری
تا پیش از س��ال1312 و تصویب قوانینی در خصوص صدور چک بدون محل، 
ای��ن اقدام ب��ا ماده ی 238 قانون مجازات عمومی قابل کیف��ر بود. از آن زمان تاکنون 
قانون گذار درصدد رفع ایرادهای قانون س��ابق و فراهم آوردن زمینه های کاهش صدور 
چک بدون محل بوده اس��ت. در این قس��مت به ضمانت اجراهای کیفری مندرج در 

قانون صدور چک در این رابطه می پردازیم.
1-1. کیفر حبس 

یکی از کیفرهای پیش بینی شده توسط مقنن برای جرم صدور چک پرداخت 
نش��دنی1 بنا ب��ر ماده ی 6 )ماده ی 7 فعلی( قانون ص��دور چک2 مصوب 1355 حبس 
جنحه ای از ش��ش ماه تا دو س��ال بود. به این امر در ماده ی 7 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک که در سال 1372 به تصویب رسید، اشاره شده است. با این تفاوت 
که عبارت »حبس تعزیری«، جایگزین عبارت »حبس جنحه ای« ش��د. البته به دلیل 
نبود س��ابقه ی جرم صدور چک پرداخت نش��دنی در منابع فقه��ی، این جرم از جمله 
جرایم تعزیری که مجازات آن در ش��رع معین ش��ده است، محسوب نمی شود، اگرچه 
با بس��ط قلمرو قاعده ی »اکل مال بباطل« می توان به آن صبغه ی شرعی داد، اما باید 
گف��ت مصادیق قاعده ی فوق الذکر محدود به مواردی اس��ت که در منابع معتبر فقهی 
به آن ها اش��اره شده است، در غیر این صورت بس��یاری از جرایم علیه اموال یا جرایم 

اقتصادی مانند قاچاق کاال، ارز و پول شویی در این مقوله قرار می گیرد.
در صورت��ی ک��ه این ج��رم را بازدارنده بدانی��م، هر زمان که مصلحت باش��د 
می توان وصف کیفری را از آن سلب نمود، در حالی که در جرایم تعزیری چنین امری 
امکان پذیر نیس��ت. فایده ی عملی دیگر که بر این امر مترتب اس��ت، از حیث مشمول 
م��رور زمان که در ماده ی 173 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 

1. هر چند این جرم به طور اغلب در صورت نبود یا کس��ری موجودی محقق می ش��ود، لیکن حسب ما ده2 قانون 
صدور چک1355)3 فعلی( گاه چک بنا بر دالیلی چون اختالف در مندرجات، مطابقت امضا و... ، با صدور گواهی 
عدم پرداخت مواجه می ش��وند که خود از مصادیق دیگر ارتکاب این جرم اس��ت. در این موارد نیز بانک ناگزیر از 

پرداخت وجه خود داری می کند. )همان صص343و342(
2. بناب��ر م��اده ی 1 طرح اصالح موادی از قانون صدور چک از س��ال 1372یک ماده ب��ه ابتدای قانون صدور چک 

اضافه شده است.
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امور کیفری صرفاً مجازات های بازدارنده را در بر می گیرد. 
براب��ر آخرین اصالح درتاری��خ 1382/6/2، قانون گذار با ب��ه کار بردن واژه ی 
»حبس« در مقام زدودن وصف تعزیری از آن اس��ت و مدت حبس بس��ته  به  مبلغ  

مندرج در چک متغیر شد.
2-1. جزای نقدی

بن��ا بر قانون صدور چک مصوب 1355 و قانون اصالح  موادی از قانون صدور 
چ��ک مصوب 1372، محکومیت به جزای نقدی به میزان یک چهارم تمام وجه چک 
یا یک چهارم کس��ر موجودی هنگام ارائ��ه ی چک به بانک، از دیگر کیفرهایی بود که 
ب��رای مرتکبان این جرم مقرر می ش��د، اما در س��ال 1382 جزای نق��دی از این ماده 

قانونی حذف شد. 
از س��وی دیگر در ذیل ماده ی 12 قانون در س��ال 1382 مرتکب به پرداخت 
مبلغ��ی معادل یک س��وم جزای نقدی مقرر در حکم دادگاه ملزم ش��ده اس��ت.1 این 
عبارت که ابتدا در ماده ی 11 قانون صدور چک 1355 به آن اش��اره ش��ده بود، عیناً 
در ماده ی 12 قانون به هنگام اصالح در س��ال های1372 و1382 تکرار شد. در حالی 
که در سال1382 قانون گذار در ماده ی 7 جزای نقدی را از زمره پاسخ های کیفری به 
صدور چک پرداخت نشدنی حذف نموده است و ماده ی 12 بدون توجه به این اصالح، 
مقررات پیش��ین را تکرار کرده است. به نظر می رس��د کیفر جزای نقدی در این ماده 

نسخ ضمنی شده است.
البته حذف کیفرجزای نقدی و الحاق محرومیت از داش��تن دس��ته چک، در 
صورتی که مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیش��تر باش��د، و اصالح قانون 

1. ماده ی 12 قانون صدور چک )اصالحی1382/6/2( : هر گاه قبل از صدور حکم قطعی ش��اکی گذش��ت نماید، و 
ی��ا این که متهم وجه چک و خس��ارات تاخیر تادیه را نقدا به دارن��ده آن پرداخت کند، یا مو جبات پرداخت وجه 
چک و خسارات مذکور )از تاریخ ارایه چک به بانک( را فراهم نماید یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع 
نماید، مرجع رس��یدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع 
از آن نیس��ت که دادگاه نس��بت به سایر خس��ارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم  صادر کند. هر گاه پس از صدور 
حکم قطعی ش��اکی گذش��ت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خس��ارت 
تاخیر تادیه و س��ایر خس��ارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می ش��ود و محکوم علیه فقط 
ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک س��وم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دس��تور دادس��تان به نفع 

دولت وصول خواهد شد.
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چک در س��ال 1382 با زمانی مصادف بود که سیاس��ت هایی مبنی بر تحدید  قلمرو 
حبس گرایی در نظام عدالت کیفری کشورمان مطرح  شد. با این توضیح که اگر فرض 
شود صادرکننده ای در سر رسید چک امکان پرداخت وجه مندرج در چک را نداشته 

باشد، احتماالً توان پرداخت جزای نقدی را نیز ندارد. 
3-1. محرومیت ازداشتن دسته چک

مطابق ماده ی 20 قانون صدور چک مصوب 1355 )ماده ی 21 فعلی(، حساب 
جاری افرادی که ظرف سه سال بیش از یک بار چک پرداخت نشدنی صادر نموده اند 
و تعقیب آنان به صدور کیفرخواس��ت منتهی شده بود، توسط بانک بسته می شود و تا 

پنج سال به نام آن ها حساب جاری باز نمی گردید. 
از س��وی دیگ��ر بنا بر م��اده ی 21 اصالحی م��ورخ11/ 8 /1372 که عیناً در 
آخرین اصالح در س��ال1382 تکرار شده است، بانک ها مکلف شده اند1 حساب جاری 
افرادی که بیش از یک بار چک پرداخت نش��دنی صادر کرده اند و تعقیب آنان منتهی 
به صدور کیفرخواست شده است، را مسدود نمایند  و تا سه سال به نام آن ها حساب 

جاری دیگری افتتاح  نکنند.
در این موارد مقنن به تالی فاسد مسدود کردن حساب در حالی که دسته چک 
هم چنان نزد صاحب حس��اب باقی اس��ت توجه نکرده اس��ت؛ زیرا فرصت صدور چک 
پرداخت نش��دنی و به طور مش��خص صدور چک از حساب مس��دود برای وی فراهم 
اس��ت. از سوی دیگر برابر ماده ی 7 در آخرین اصالح در سال 1382، قانون گذار مقرر 
نموده است در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، 
صادر کننده برای مدت دو سال از داشتن دسته چک محروم می شود. بنابر ماده ی 21 
همین قانون، هر کس بیش از یک بار مرتکب جرم صدور چک پرداخت نشدنی با هر 
مبلغی ش��ود، حساب جاری او توسط بانک مسدود شده و تا سه سال به نام او حساب 
جاری دیگری باز نمی ش��ود. در صورت اتمام اوراق دسته چک، مرتکب برای سه سال 

1. این تکلیف بنا به اطالعاتی اس��ت که از طریق دادس��راها در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و بانک مرکزی 
عالوه بر ثبت و ضبط س��وابق مربوط به این افراد، اطالعات الزم را در اختیار کلیه بانک های کش��ور قرار می دهد و 
حس��اب جاری آنان در بانک محال علیه بس��ته می شود. به جزییات این امر در آیین نامه ی تعیین ضوابط و مقررات 
مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعالم بانک ها مصوب 1373/8/25 هیأت 

وزیران اشاره شده است. 
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از تقاضای دوباره ی دس��ته چک محروم می شود، در حالی که بنابر مقرره ی مذکور در 
ماده ی 7، تنها افرادی از داشتن دسته چک محروم می شوند که مبلغ مندرج درچک 
صادره توس��ط آنان، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد و مدت این محرومیت نیز فقط 
دو سال است. در صورتی که مبلغ مندرج در چک کمتر از پنج میلیون ریال باشد، ولی 
صادر کننده بیش از یک بار مرتکب جرم صدور چک بال محل ش��ده باش��د، از داشتن 

دسته چک محروم می شود. 
قانون گذار در س��ال1382 با وضع محرومیت از داشتن دسته چک، رویکردی 
در جهت متناسب سازی پاس��خ های کیفری با نوع جرم ارتکابی، سلب فرصت ارتکاب 
جرم از مرتکب و اعمال واکنش��ی توان گیر داش��ته و به نظر می رس��د این نوع پاس��خ 
کیفری در صورتی که اجرای آن همراه با قطعیت، حتمیت و س��رعت باش��د، موجب 
بازدارندگ��ی از وق��وع این جرم اس��ت. صادرکننده ی این چک، در ط��ی مدتی که از 
داش��تن دسته چک محروم اس��ت، امکان ارتکاب دوباره ی جرم را ندارد. رعایت نوعی 
تناسب میان واکنش کیفری، حسب مورد موجب پیش گیری از وقوع جرم یا تکرار آن 
می باش��د. لحاظ رویکردهای جرم شناختی، جامعه ش��ناختی و روان شناختی به هنگام 
تقنی��ن، از میزان توس��ل به نظام عدالت کیفری می کاه��د و در صورت نیاز به اعمال 
س��از و کارهای عدالت کیفری با فهرستی متعدد و متنوع از پاسخ های کیفری مواجه 

می شویم که حبس در ردیف آخر آن جای دارد.

2. ضمانت اجراهای حقوقی صدور چک پرداخت نشدنی
مطاب��ق اصول بنیادین حقوقی که به آن ها در ماده 1301 قانون مدنی1، مواد 
310 و 311 قانون تجارت2 و ماده ی 198 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب 13793 اش��اره شده است، صدور چک، ظهور در اشتغال 

1. »امضایی که بر روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضا کننده دلیل است.«
2. ماده ی 310 قانون تجارت: »چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد محال علیه 

دارد، کال یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.« 
ماده ی311 قانون تجارت: »در چک باید محل و تاریخ صدور قید ش��ده و به امضای صادر کننده برس��د. پرداخت 

وجه نباید وعده داشته باشد.«
3. » در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خالف آن ثابت شود.«
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ذم��ه ی صادرکنن��ده ی چک و تعهد او در مقابل دارن��ده دارد. وجود اصل چک در ید 
دارنده، دال بر عدم ایفای تعهد صادرکننده اس��ت؛ زیرا هدف اصلی از پیدایش اس��ناد 
تجاری، تسهیل مراودات بازرگانی و ایجاد اعتبار به جای پول نقد است. اصل تجریدی 
بودن اس��ناد تجاری یا عدم استماع ایرادات، به عنوان اصول اساسی و مهمی است که 

با هدف حمایت از دارنده ی با حسن نیت ایجاد شده است. 
صرف نظر از مدیون بودن صادرکننده، وی عالوه بر خسارت تاخیر تادیه، ملزم 
به پرداخت کلیه ی خس��ارت هایی اس��ت که دارنده ی چک در مسیر رسیدن به طلب 
خود به طور متعارف متحمل می ش��ود. اینک به بررس��ی چگونگی مطالبه ی این گونه 

خسارت ها می پردازیم.
1-2. خسارت تاخیر تادیه

مطابق تبصره ی الحاقی 1376 مجمع تش��خیص مصلحت نظام »دارنده چک 
می تواند محکومیت صادر کننده را نس��بت به کلیه خس��ارات و هزینه های وارد شده 
که مس��تقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده 
باشد .... تقاضا نماید... « و بر مبنای این تبصره ی الحاقی به ماده ی 2، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درتاریخ 1377/9/21 1 مقرر نمود: منظور از عبارت »کلیه خس��ارات و 
هزینه های وارد ش��ده«، خس��ارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ مندرج در 
چک تا زمان وصول آن اس��ت که توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 

می شود و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.  
براب��ر ماده ی 11 قانون صدور چک مص��وب 1355 )ماده ی 12 فعلی( مبنای 
محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه، از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه ی چک به 
بانک اس��ت. به این امر در مواد 11 و 13 همین قانون اش��اره ش��ده بود، لیکن مطابق 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب1372 بنا به نظر شورای نگهبان مبنی 
بر ش��رعی نبودن خس��ارت تاخیر تادیه، این عبارت از ماده ی 13 )ماده ی 14 سابق( 
حذف ش��د.2 اما ماده ی 12 )ماده ی 11 س��ابق( قانون سال 1372 حفظ شد. با توجه 

1. مندرج در روزنامه ی رسمی مورخ 1382/7/9
2. نظریه های ش��ماره ی 9499 به تاریخ 1362/8/25 ، شماره ی 3845 به تاریخ 1364/4/12، شماره ی 3378 به 

تاریخ 1367/10/14 و شماره ی 76/21/512 به تاریخ 1376/3/1
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به الحاق یک تبصره به ذیل ماده ی 2 در س��ال1376 که پیش تر از آن سخن به میان 
آم��د، الزم بود آخرین اصالحات و الحاقات قانون صدور چک در س��ال1382 در پرتو 
ای��ن تبصره ی الحاقی صورت پذیرد، اما در ماده ی 12 نیز جبران خس��ارات دارنده ی 
چک، از جمله جبران خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارائه ی چک به بانک مورد تصریح 
قانون گذار قرار گرفت، در حالی که بنا بر مصوبه ی مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 
سال1376 مالک برای محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مندرج در چک است و 
لزوماً تاریخ صدور چک و تاریخ ارائه ی چک به بانک بر هم منطبق نیس��تند،1 هرچند 
فاصل��ه ی زمانی میان تاریخ مندرج در چک و تاریخ ارائه ی چک به بانک، به اندازه ای 
نباش��د که موجب تغییر فاحش��ی در قیمت ساالنه شده باشد، اما الزمه قانون نویسی، 

توجه به پیشینه ی قانون است.
2-2. خسارات معنوی 

برابر ماده ی 13 )ماده ی 14 فعلی( قانون صدور چک مصوب 1355، چنان چه 
صادرکنن��ده ی چ��ک مدعی ش��ود که چک از طری��ق جرایمی چون س��رقت، جعل، 
کالهبرداری، خیانت در امانت یا مفقودی در اختیار دیگری قرار گرفته است می تواند 
دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و در این صورت، چک با صدور گواهی 
عدم پرداخت مواجه ش��ود. در صورتی که خالف این ادعا ثابت شود، دستور دهنده از 

باب جبران خسارات معنوی، به پرداخت وجه چک محکوم می شود. 
حال این س��ؤال مطرح است که آیا می توان برای جبران خسارت های معنوی 
که در اثرکس��ر حیثیت و آبرو به فرد وارد ش��ده، می توان دستور دهنده را به پرداخت 
یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی محکوم نمود؟ پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال بر اساس قوانین وقت با مشکلی مواجه نبودیم، 
لیکن پس از آن کمیس��یون اس��تفتائات ش��ورای عالی قضایی س��ابق معتقد بود که 
مطالب��ه ی زیان معنوی، مجوز ش��رعی ن��دارد. پس از آن ش��ورای نگهبان اعالم کرد: 

1. ب��رای مث��ال گاه دارنده، پیش از سررس��ید چک از دنیا می رود و در این م��ورد ورثه قائم مقام متوفی و ذی نفع 
چک هستند، لیکن الزمه ی ارائه ی چک به بانک، انجام مراحل قانونی دیگری همچون اخذ گواهی انحصار وراثت، 
تحریر و مهر و موم ترکه اس��ت و هر یک از این امور مس��تلزم صرف زمان می باش��د، لیکن هنگام ارائه ی  چک به 
بانک، در صورت صدور گواهی عدم پرداخت تاریخ صدور چک مبنای محاس��به ی خس��ارت تاخیر تأدیه است؛ زیرا 
صادر کننده از تاریخ صدور، متعهد به پرداخت است و التزام به تعهد از تاریخ صدور، به ذمه ی او تعلق می گیرد. 
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»تقویم خس��ارات معنوی به مال و امر مادی، مغایر موازین ش��رعی اس��ت. البته رفع 
هتک و توهینی که به ش��خص ش��ده به طریق متناس��ب ب��ا آن در صورت مطالبه ی 

ذی حق الزم است.«1
در حال حاضر جبران خس��ارات معنوی در اصل171 قانون اساس��ی پذیرفته 
ش��ده اس��ت و مطابق قوانین عادی دیگر مانند مواد 1 و2 قانون مسؤولیت مدنی و یا 
ماده ی 58 قانون مجازات اسالمی، جبران این گونه خسارات پذیرفته شده است، لیکن 
مطابق نظریه ی ش��ورای نگهبان ظاهر در این اس��ت که باید ب��ه قدر متیقن )اعاده ی 

حیثیت( اکتفا شود. 
جبران ضرر و زیان های معنوی مس��تند به مجوز قانونی و مبانی شرعی است؛ 
زیرا این قانون به تصویب مجلس خبرگان رس��یده و متعاقب آن قوانین عادی دیگر با 
تاکید بر جبران این نوع خسارات به تصویب رسیده و مورد ایراد فقهای شورای نگهبان 
ق��رار نگرفته اس��ت. لذا نمی توان منع ش��رعی و قانونی برای مطالبه ی خس��ارت های 
معنوی قائل شد، هر چند تقویم این خسارات، امری پیچیده است. از سوی دیگر چون 
ش��ورای نگهبان بر این اعتقاد است که برای ایرادهای شرعی، محدودیت زمانی وجود 
ندارد، همواره با این چالش مواجه هستیم. از جمله می توان به ماده ی 2 قانون حمایت 
از حقوق مصرف کننده اشاره کرد که شورای نگهبان با ایراد جبران خسارات معنوی، 

آن را حذف کرد و به عبارت »لزوم جبران کلیه ی خسارات« اکتفا شد.
3-2.  سایر خسارت ها

برابر تبصره ی الحاقی مصوب 1376 »کلیه خسارات و هزینه هایی که مستقیماً 
و به طور متعارف در جهت وصول طلب دارنده بر او وارد ش��ده، از دادگاه قابل مطالبه 
اس��ت... « مجمع تش��خیص مصلحت نظام در خصوص ماهیت خسارات و هزینه های 
وارد ش��ده بردارنده ی چک، پس از اش��اره به خسارات تاخیر تادیه، مطالبه ی هزینه ی 
دادرس��ی و حق الوکاله ی وکیل را از مصادیق مش��مول تبص��ره ی الحاقی به ماده ی 2 

1. برابر اصول91 و 93 و 94 و 95 قانون اساس��ی عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اس��المی و قانون اساسی 
به منظور حفاظت و پاس��داری از این احکام و این قانون بر عهده ش��ورای نگهبان اس��ت. بنابراین شورای نگهبان 
نمی تواند صالحیت خود به مصوبات مجلس ش��ورای ملی تسری دهد.. لیکن از باب حکومت اصل 4 قانون اساسی 
بر تمامی قوانین این کشور و از جایی که کلیه قوانین باید در پرتو این اصل باشد صالحیت شورای نگهبان مشمول 

مصوبات مجلس شورای ملی نیز می شود.
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می دان��د. این نظریه حصری اس��ت و دارن��ده ی چک محصور در مطالب��ه ی این گونه 
خس��ارات اس��ت. مش��کل زمانی پیش می آید که این نظریه در تعامل با ماده ی 519 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار گیرد؛ این ماده با 
ذکر »خسارات دادرسی«، خسارات را عبارت از هزینه ی دادرسی، حق الوکاله ی وکیل 
و هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی است و برای اثبات دعوی یا 
دفاع الزم بوده از قبیل حق الزحمه ی کارشناسی، هزینه ی تحقیقات محلی و مانند آن 
می داند. این قاعده عام است و مشمول کلیه ی دعاوی و دعوای چک می سود. در عمل 
به هنگام تقدیم دادخواس��ت به دادگاه با مطالبه ی کلیه خس��ارات دادرسی، مشمول 
ماده ی 519 در ستون خواسته، هر گونه خسارتی که در مسیر طرح پرونده ی کیفری 
و حقوقی بر دارنده ی چک وارد ش��ده است، مورد حکم قرار می گیرد. به نظر می رسد 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام می بایس��ت به هنگام استفس��ار از این مصوبه با دقت 
بیشتری اقدام  به تفسیر قانون می نمود؛ زیرا فرایند تکمیل و مختومه شدن پرونده در 
دادگس��تری، قابل پیش بینی نیس��ت و ممکن است گاه امر به کارشناسی یا تحقیقات 
محلی ارجاع ش��ود. این موارد نیز از باب خسارات و هزینه هایی که مستقیماً و به طور 
متعارف در جهت وصول طلب دارنده ی چک بر او وارد ش��ده اس��ت، قابل مطالبه در 

دادخواست می باشد.1
برابر ماده ی 17 قانون سال 1355 و ماده ی 18 قانون سال 1372، در صورتی 
که وجه چک به طریقی توسط صادرکننده تامین نشود، مرجع رسیدگی کننده مکلف 
ب��ه اخذ تامین اس��ت و در این خصوص محدود و منحص��ر در اخذ وجه الضمان نقدی 
ی��ا ضمانت نامه ی بانکی معادل وجه چک یا کس��ر موجودی ب��ود. بنا بر تبصره ی یک 

1. برای مثال ممکن است جهت مطالبه ی وجه چک، از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته شود، و در نهایت 
پس از توقیف مال و قطعیت حکم در مرحله ی اجرا، جهت مزایده ی مال توقیف ش��ده، تعیین قیمت پایه ی مال، 
هزینه ی کارشناسی که توسط دارنده ی چک پرداخت می شود، از جمله ی این خسارات است که می بایست مراتب 
جبران آن در مرحله ی اجرای احکام )با پیش بینی در حکم دادگاه( فراهم شده باشد، با این که گاه فردی وجه چک 
یا وجوه چک هایی را مطالبه می کند، از طرف دیگر صادر کننده همزمان با صدور قرار اناطه توسط دادگاه حقوقی، 
در دادس��را پرونده ای بابت ربوی بودن چک های صادره تشکیل می دهد و بازپرس یا دادیار، امر را به کارشناسی یا 
تحقیقات محلی ارجاع می دهند تا در خصوص اختالف حساب ها یا اشتهار دارنده ی چک به دادن ربا تحقیق شود 
و ممکن اس��ت دادس��را هزینه ها را بر دارنده ی چک تحمیل کند. این گونه خسارت ها که به طور متعارف در جهت 

وصول طلب بر دارنده وارد شده، از طریق تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
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ماده ی 17 قانون صدور چک مصوب 1355 و تبصره ی ماده ی 18 قانون سال 1372، 
ض��رر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه ی بانکی قابل جبران 
بود. لیکن گس��تره ی قرار تامین در آخرین اصالحات و الحاقات مصوب1382  با نظر 
به ضوابط مقرر در ماده ی 134 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب )در 
امور کیفری(، حسب مورد به یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه )اعم از وجه نقد، 
ضمانت نامه ی بانکی، مال منقول یا غیر منقول( گس��ترش یافت. از س��وی دیگر این 
قانون نس��بت به جبران خس��ارات وارده بر دارنده ی چک از محل قرار تامین سکوت 

نمود.
 بنابراین حسب عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری، این قرار به مجرد ش��روع اجرای حکم کیفری یا قطعی شدن قرار تعلیق 
اجرای مجازات، ملغی االثر می ش��ود. در این صورت حاصل چیزی جز اطاله ی دادرسی 
نیس��ت؛1 زیرا هنگامی که خس��ارت ها از محل تامین قابل جبران نباش��د، در صورت 
قطعی ش��دن حک��م کیفری مطابق ماده ی 7 قانون صدورچ��ک، صادر کننده محکوم 
ب��ه حبس می ش��ود. از آن جا که محکومی��ت به حبس موجب اخت��الل در وضعیت 
اقتصادی محکوم علیه اس��ت، خود عاملی برای عدم تمکن مالی وی، و اس��بابی جهت 
تامین قناعت وجدانی قاضی بر معس��ر بودن محکوم علیه و صدور حکم دایر بر اعس��ار 
محکوم علیه اس��ت. در نتیجه تالش ها جهت مطالبه ی وجه چک و خس��ارات وارده به 

1. یکی از دالیل  مراجعه ی شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم، جبران ضرر و زیان 
وارده به وی و احقاق حقوق مالی اس��ت. از این رو تدبیری الزم اس��ت تا همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات 
الزم جهت جبران ضرر و زیان ناش��ی از جرم ارتکابی علیه ش��اکی خصوصی نیز فراهم ش��ود. این تدبیر زیر عنوان 
تامین خواس��ته مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواس��ت و اجرای آن با عنوان 
قرار تامین خواسته فراهم شده است. با توجه به شق 2 بند »ن« ماده ی 3 اصالحی این قانون،  قرار تامین خواسته  
در ردی��ف قرارهای قابل اعتراض صادره از دادس��را قرار گرفت��ه  و با توجه به این که ماده ی 3 اصالحی این قانون، 
دادس��را را تا زمان تصویب آیین دادرس��ی مربوط، تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378/6/28 قرار داده 
است، بنابراین ممنوعیتی جهت صدور و اجرای قرار تامین خواسته در دادسرا وجود ندارد، و بازپرس و دادیار هم 
می تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تامین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت به 
صدور قرار تامین خواس��ته کند. ش��اکی خصوصی برای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال متهم برای تامین 
ضرر و زیان ناشی از جرم، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، بلکه می تواند ضمن برگ شکایت تقدیمی به دادسرا 
نس��بت به درخواس��ت تامین خواس��ته از دادسرای مربوط اقدام نماید و به طور مس��تقل نیز می تواند پس از طرح 

شکایت و ارجاع موضوع به شعبه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید. 
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نتیجه نمی رسد. بنابراین اعمال مجازات محرومیت از داشتن دسته چک به عنوان تنها 
مجازات صدور چک پرداخت نش��دنی، حذف کیفر حبس از ردیف پاس��خ های کیفری 
نس��بت به این جرم و محدود کردن موجبات تقدیم دادخواس��ت اعسار جبران ضرر و 

زیان را مّیسر می سازد.

نتیجه 
اعم��ال کیفر حبس برای ج��رم صدور چک پرداخت نش��دنی باید محدود به 
چک های با مبالغ باال ش��ود؛ زیرا مرتکبان چنین جرمی، افراد خطرناکی نیس��تند، و 
حضور آنان در اجتماع، امنیت و آس��ایش عمومی را تهدید نمی کند. با عنایت به لزوم 
متناس��ب بودن کیفر با نوع جرم ارتکابی، محرومیت از داش��تن دسته چک به عنوان 
مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی، برای این گونه مرتکبان مناس��ب اس��ت. به 
عب��ارت دیگر در این م��ورد نیازمند اعمال کیفری توان گیر هس��تیم تا  فرصت تکرار 
جرم را از مرتکب بگیرد. اصالح های صورت پذیرفته در قانون سال 1382 در راستای 
سیاس��ت حبس زدایی بوده اس��ت، اما اخالق عمومی نیز می بایست در جامعه تقویت 
شود تا پای بند نبودن به تعهدات مالی، ضمانت اجرای اجتماعی و اخالقی قوی داشته 
باش��د. قانون مداری بخشی از مش��کالت را بر طرف می نماید، ولی اخالق سازی نیز در 
عرض آن ضروری است. تنها با تهدید کیفری نمی توان جامعه را اخالق مند و قانون گرا 
نمود و به حقوق کیفری به ویژه کیفر حبس باید به عنوان آخرین راه حل نگریست.     
ق��رار تامین کیفری ب��رای جرم صدور چک پرداخت نش��دنی باید به گونه ای 
باش��د که از محل آن جبران خسارت زیان دیده ممکن شود و هم گرایی مواد قانونی با 
هم، بدین معنا که اصالح یک قانون با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط باشد، ضروری 

است.


