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ریال قرار رد  150000000به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 

دعوي به لحاظ انتقال چک از طریق ظهرنویس به تجدیدنظرخواه با وصف 

عدم امکان انتقال آن از ناحیه دارنده ماقبل وي به علت خط خوردن کلمه 

از ادر شده است و دادگاه با عنایت به مستفاد ــک صــدر متن چ کرد حواله

قانون تجارت چون اداره صادر کننده  312و خاصه ماده  311و  310مواد 

قرار گرفته و  گذار قانونتوجه  چک مورد احترام و نفع ذيچک در تعیین 

آن سلب  نفع ذيکرد در متن چک این حق را از  خط زدن کلمه حواله

با خواهی را کند تجدیدنظر به دیگري منتقل می کند که ظهرنویسی آن را می

 هاي دادگاهدادرسی  آیینقانون  348یک از جهات منعکس در ماده  هیچ

همان قانون  353 به ماده مستنداًعمومی و انقالب در امور مدنی منطبق ندیده 

  کند. ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تأیید می

مستشار دادگاه ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 32رئیس شعبه   

حسنی علی حاجی ـ حمیدرضا قمري   
 

پس از طرح موضوع به بیان دو نظریه موجود ، آقاي اهوارکی در ابتداي جلسه

  در این زمینه پرداختند.

تأثیري در انتقال و گردش چک ندارد، زیرا چک یک  کرد حوالهخط زدن   .1

توانند با اراده خودشان گردش سند تجاري  سند تجاري است (اشخاص نمی

  آن را متوقف کنند).

را خط  کرد حواله ،صادرکنندهتواند دخالت کند. زمانی که  اراده طرفین می .2

زد، شخصیت طرف گیرنده چک مد نظرش بوده و فقط همان شخص 

  تواند آن چک را وصول کند. می

کند:  نظر اول را تأیید می 31/5/1389 بانک مرکزي به استناد بخشنامه مورخ

به صرف  ، چک»قانون صدور چک 2ماده «و » قانون تجارت 312ماده « براساس

لذا درج مهر غیرقابل انتقال، فاقد اعتبار بوده و نیز درج  ،یابد میظهرنویسی انتقال 

ها بر روي اوراق چک، فاقد جنبه قانونی و مقرراتی  آن توسط برخی از بانک

  باشد. می

نظر دوم  ،12/10/1367 مورخ 6759/7شماره  نظریهبه استناد  اداره حقوقی

در » کرد حواله«زدن کلمه  که صادرکننده چک با قلم کند: نظر به این را تأیید می
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 سلب کرده ،صادر شدهجهش  نویسی را از کسی که چک در و حق پشت ،متن چک

] …کننده هم با پذیرش چک به این نحو با این امر موافقت کرده [ و دریافت

ه بانک را براي دریافت وجه چک و ] حق مراجعه ب…بنابراین دارنده فعلی چک [

  نیز حق اقامه دعوي کیفري نخواهد داشت.

  :یدنظرتجددادگاه  32قاضی شعبه آقاي قمري، 

گوید: چک ممکن است در وجه حامل یـا شـخص    قانون تجارت می 312ماده 

کرد باشد. ممکن است به صرف امضا در ظهر، بـه دیگـري منتقـل     معین یا به حواله

در وجـه شـخص    -2 در وجـه حامـل   -1نکته قید شده است:  3 ،شود. در این ماده

قطعـاً از   گـذار  قـانون بیهـوده نیسـت و   » کـرد  حواله« کلمه. قید کرد حواله -3 معین

طرف بـرایش مهـم   » شخصیت«آوردن آن، قصدي داشته و طبق نظر اداره حقوقی، 

  بوده است.

بنابراین  .ک وسیله کسب اعتبار اشخاص هم هستچک ی ،امروز در جامعه

کند، مقصودش این است که  صادر می» الف«وقتی شخصی چکی را در وجه آقاي 

فقط آن شخص معین به بانک مراجعه کند و چک را بگیرد. اگر قصدش این نبود، 

  .زد ینمرا خط » کرد حواله«قید 

اي است  بانک مرکزي هم درست است. منظور، ظهرنویسی بخشنامه

واال اگر در متن چک قید شده باشد  شده باشده به طرق قانونی انـجام ک

» ب«کرد خط زده شده باشد و این چک توسط شخص  و حواله» الف«آقاي 

به بانک برود، این شخص اخیر دارنده قانونی نیست و حق مطالبه وجه 

  چک را ندارد.

  :علمی دانشگاه عالمه طباطبایی هیأتعضو دکتر کاویانی، 

  تواند باشد: مورد می 3» کرد حوالهبه «خط زدن قید  نتیجه

است،   »براتی«مانع انتقال از نوع  -3 .مانع انتقال است - 2 .بی اثر است -1

  شود. ولی مانع انتقال مدنی نمی
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هاي قرارداد را پیدا کنیم. سؤال  براي یافتن پاسخ، باید قصد مشترك طرف

کند که مورد  چه چیزي را انشا می کرد حوالهچک به  صادرکننده«اینجاست که: 

 را طلبی از … مبلغ …بانک «نویسد:  او می» گیرد؟ هاي مقابل قرار می قبول طرف

، با این »بعدي طلب بپردازید گیرندگان انتقالیا » الف« به دارم، بانک آن از که

  شرایط:

کنم که اگر بانک نپرداخت،  بعدي تعهد می گیرندگان انتقالیا » الف«در برابر  –

  ).249بپردازم (مطابق ماده 

ــه   - ــود ب ــوم ش ــر معل ــف«اگ ــر   » ال ــود را در براب ــان خ ــدیون نیســتم، کماک م

  »دانم (تعهد براتی). بعدي متعهد می گیرندگان انتقال

، بـا  نویسـد  یمهمان چیزها را  زند، میرا خط   »کرد الهبه حو«و کسی که قید 

امـا اگـر   «که شرط دوم او در پرداخت به این صورت تغییر کـرده اسـت:   این تفاوت 

گیرنـدگان بعـدي نیـز     مدیون نیستم، خود را در برابـر انتقـال  » الف«معلوم شود به 

  »دانم. متعهد نمی

  ادله اثبات یا رد این ادعا

باید چنین انتقالی را صحیح  لذا ،استحرکت  اصل صحت نقطه آغاز .1

  که ثابت کنیم چنین انتقالی باطل یا غیرنافذ است: دانست، مگر این

بودن طرفین معامله است، مگر  نفع ذيفرض معامله در  از نظر اقتصادي پیش -

  که خالفش ثابت شود. بنابراین ابتدا به ساکن مخالفتی با معامله نیست. این

  کنند. خوردگی نمی خط ها توجهی به عرف بانک: بانک -

مورد نقل و انتقال واقع » کرد حوالهبه «خوردگیِ  هاي با خط عرف بازار: چک -

  شوند. می

هـاي   المللی در ایـن مـورد: اگرچـه مـا بـه کنوانسـیون       صراحت مقررات بین .2

ایم، ولی قواعد و مقررات نشـان از منطـق حـاکم     المللی مربوطه نپیوسته بین

کنوانسـیون ژنـو    14راتی است. پاراگراف دوم ماده بر اسناد تجاري و تعهد ب

چـک در وجـه شـخص معـین بـا قیـد صـریح بـدون         « گوید: می در این باره
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] قابـل  …کرد یا عبـارتی نظیـر آن، تنهـا بـه صـورت انتقـال سـاده [        حواله

  »واگذاري به غیر است.

کرد)  خوردگی به حواله قانون تجارت با این انتقال (با خط 312ماده  .3

حامل  - 1: شود یمگوید چک به سه صورت صادر  کند و می ی نمیمخالفت

  کرد. به حواله -3در وجه شخص معین  -2

چک به وسیله ظهرنویسی قابل نقل و انتقال : «گوید یماین ماده قانونی در جایی 

خوردگی  ال با خطقورد انتدر م 312گوید. بنابراین ماده  و چیز بیشتري نمی» است

  هاي دیگر تکمیل کرد. حل سکوت را باید با عرف یا راهساکت است و این 

به خاطر مهم بودن » کرد حواله به«کند خط زدن  در پاسخ کسی که ادعا می

چک براي صادرکننده آن است و آن را براي عدم جواز  کننده دریافتشخصیت 

داند، باید گفت در  پرداخت در دادگاه (بعد از شکایت از صاحب چک) دلیل می

دهد  شوند، که نشان می ها وصول می ها در بانک که روزانه بسیاري از این چکحالی 

، تنها دلیل کند یمرا وصول  ناآنها مهم نبوده چه کسی چک  نندهبراي صادرک

تواند باشد که: اگر صادرکننده چک ایرادي  کرد این می منطقی براي خط زدن حواله

، قصد »کرد به حواله«خط زدن قید کننده داشته باشد، با  در برابر اولین دریافت

حق استناد به ایرادش  خواهد خالصی خود را از انتقال براتی داشته، بنابراین می

یعنی اگر دارنده فعلی چک به دادگاه برود و وجه چک را مطالبه کند،  ؛باقی بماند

ه چک بدهکار نبوده، پس ملزم ــده اولیــد که به دارنــده ثابت کنــاگر صادرکنن

  ه پرداخت وجه چک به دارنده فعلی هم نخواهد بود.ب

  :استان تهران یدنظرتجدمستشار دادگاه آقاي حمزه شریعتی، 

جـا [بـه صـرف     در هـیچ  312. در مـاده  کنـد  ینمـ  مـا عـدا  نفـی   ،ءیشـ  اثبات

  کننده چک] سلب اختیار نشده است. ، از دریافتکرد حوالهخوردن  خط

قوانین براتی است. چک یک سند عادي است و اعتبار قوانین مدنی باالتر از 

رسد با خط خوردن  یــر مــر این مبنا، به نظــاالجرا است و ب در حکم اسناد الزم

  شود. ، انتقال براتی هم نقض نمی»کرد حوالهبه «
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مشـورتی   نظریـه تنها سلب اختیاري که براي ظهرنویسـی آمـده، مربـوط بـه     

کـه صـادرکننده چـک بـا قلـم زدن در       نظر به این «است:  5/8/1382مورخ  6419

جهـش  نویسـی را از کسـی کـه چـک در و     کرد، در متن چک حق پشت حواله کلمه

سـؤال اینجاسـت کـه: نظریـه مشـورتی چقـدر        ...»صادر شده، سـلب کـرده اسـت    

که آیا در قانون تجارت صراحتاً چنین سلب اختیـاري بـه صـرف     اهمیت دارد؟ و این

  کرد آمده است؟ خیر. هخوردگی به حوال خط

دارنده هر سند در وجه حامل، مالک براي «قانون تجارت آمده:  320در ماده 

توانیم  ما نمی». شود، مگر در صورت خالف مطالبه وجه آن و محق محسوب می

سند را با این نظریات سلب کنیم. وقتی شخص محق است مبلغی را  دارندهمالکیت 

  تواند آن را به فرد دیگري نیز انتقال دهد. بگیرد، می

کند و اثرات آن  مالکیت و اقتدارِ دارنده را سلب نمی کرد حوالهخط زدن قید 

  برد. را از بین نمی

  :استان تهران یدنظرتجددادگاه  39رئیس شعبه آقاي شفیعی خورشیدي، 

خوردگی  بعدي چک، با خط کننده دریافتعرف بانکی مبتنی بر سلب اجازه از  -

 50جانب از حدود  تحقیقات شخصی این نتیجهاست. این   »کرد به حواله«

ها اجرا  نفر از کارکنان بانک بوده است و آنچه اکنون در این مورد در بانک

  شود، بر مبناي دستور از باال (بانک مرکزي) است، نه عرف بانکی. می

طرفین در زمان صدور چک و  ارادهقانون مدنی حاکم است.  10در اینجا ماده  -

هاي  ه گیرندهحق انتقال آن را ب ،چک گیرندهشرط ضمن عقد این است که: 

  بعدي ندارد.

اما در  ،اجراي قواعد آمره الزام آور است حقوق تجارت عموماً از قواعد آمره است و -

  ایم. کنوانسیون ژنو، باید گفت ما به این پیمان ملحق نشده 18و  14مورد مواد 

  :استان تهران یدنظرتجددادگاه  69رئیس شعبه آقاي ولدخانی، 

 نظر صادرکننده بوده حمطم ،گیرنده چکو  نفع ذيشخصیت ن مطلب که ــای

  به هیچ وجه قابل قبول نیست.
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  :استان تهران یدنظرتجدمستشار دادگاه ، یمؤمنآقاي 

  ماهیت چک چیست؟  .1

قانون پاسخ این  چون پرداخت؟ وسیلهآیا جانشین و در حکم پول است یا 

  بانک، محلی ندارد: رویهسؤال را داده، مراجعه به عرف و 

تنها در تاریخ مندرج در آن یا پس از  ،چک«گوید:  قانون صدور چک می 3ماده  -

  ».تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود

بانک مکلف است به منظور اطالع «گوید:  قانون صدور چک می 4ماده  -

رگ (گواهی عدم پرداخت) آن را ــصادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این ب

  ...».صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد به آخرین نشانی 

کسی که وجه چک را دریافت «گوید:  قانون تجارت می 316همچنین ماده  -

ر وجه حامل باشد. براي کند، باید ظهر آن را امضا کند؛ اگرچه د می

بار براي دریافت وجه چک به بانک  چه کسی براي اولین که اینتشخیص 

ات را ــده، مشخصــدارن مراجعهها مکلفند به محض  ه کرده، بانکــمراجع

این تکلیف را بر بانک  گذار قانونبه صورت کامل با ذکر تاریخ قید نمایند. 

  .رده، چون مهم است دارنده چک کیستمعین ک

  شرایط شکلی چک چیست؟ .2

در اسناد براتی، شرایط شکلی سند مهم است؛ تا جایی که این شرایط گاهی حتی 

  کند. امتیازهاي این سند تجاري (چک) عبارتند از: می وجه نقد یا پول متمایزسند را از 

  )19مسئولیت تضامنی وکیل و صاحب حساب (مطابق ماده  -

  )16امکان اجرا از طریق اجراي ثبت و رسیدگی خارج از نوبت (مطابق ماده  -

  مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در تاریخ سررسید -

  ورشکستگی در مسئولیت کیفريعدم تأثیر حکم  -

  امکان نمایندگی در وصول چک -

که این امتیازها براي پول وجود ندارد یا شناخته نشده است،  با توجه به این

چک را باید سند بدانیم و شرایط شکلی آن را که از مقررات آمره قانون تجارت 
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ظهرنویسی این شرایط شکلی، رعایت قوانین عمومی  جملهاست، رعایت کنیم. از 

اي که از مجراي  است. سند تجاري با ظهرنویسی قابل انتقال است، اما ظهرنویسی

  قانون و مطابق قانون باشد.

  طرفین چه بوده است؟ اراده .3

و قصد طرفین بر دریافت وجه، صرفاً براي  در این تعهد مدنی یا پایه، اراده

  کسی است که چک به نام او صادر شده است.

  کننده شخصیت وصول .4

ن و ــص معیــل، شخــحام دستههاي چک را به سه  کننده افتـدری گذار قانون

کننده واجد شخصیت  دریافت گذار قانونتقسیم کرده است، بنابراین از نظر  کرد حوالهبه 

  توانست به هر عنوانی صادر شود و قابل ظهرنویسی باشد. بوده، وگرنه چک می

شخصیت  گذار قانوناز نظر  پس .لیت ظهرنویسی را باید داشته باشدچک قاب

  کننده مهم بوده. وصول

ده به عنوان خالق سند قابلیت ظهرنویسی را (با خط زدن ــادرکننــوقتی ص

  سلب کرد، امکان ظهرنویسی وجود ندارد.») کرد حوالهبه «

  :رئیس کل دادگستري استان تهرانآقاي اسماعیلی، 

این  1357اختالف در این موضوع، هم جدي و هم دیرینه است. از سال 

اختالف در نوشته استادان و آراي همکاران قضایی وجود داشته است. در سال 

از  یدنظرتجددادگاه  28و  14آراي صادره در شعبه  به دلیل اختالف در 1389

عمومی دیوان عدالت اداري تقاضاي رأي تعیین وحدت رویه شده که تاکنون  هیأت

  این رأي صادر نشده است.

که در مورد شق دوم (اثر براتی)  من با نظرات دکتر کاویانی موافقم، جز این

  تردید دارم.

شود قانون تجارت در این مورد ابهام دارد، اما ما قواعد و  هرچند گفته می

پذیري چک  انتقالایم. از جمله این اوصاف، قابلیت  ي را پذیرفتهاوصاف اسناد تجار
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ل، شخص معین یا ــه حامــچک قابلیت انتقال در وج ست.آن ااست که در ذات 

قابلیتی را » کرد به حواله«تواند با خط زدن  کرد را دارد و صادرکننده نمی به حواله

  که قانون براي چک در نظر گرفته، از آن سلب کند.

وي آن خط ر» کرد به حواله«که  ،رادر مورد عرف بازار و بانک: اگر ما چکی  -

غیرقابل انتقال به غیر بدانیم، در این صورت باید شکایت از بانک را  ،خورده

  ها، قابل استماع بدانیم. چک گونه اینبه دلیل پرداخت به غیر با 

  :استان تهران یدنظرتجدمستشار دادگاه آقاي جعفري شهنی، 

المللی خارج از کشور است و این قوانین در  متخذ از قوانین بین ،قانون چک

نتقال روي چک خط خورده باشد، آن را به عنوان یک ا» کرد به حواله«صورتی که 

موافق، چک را با این  ارادهیعنی هر دو طرف با قصد و  ؛اند ساده یا محدود پذیرفته

ل عدم استماع ایرادات یا اصل عدم توجه پذیرند: صادرکننده با علم به اص شرایط می

چک نیز آن  دارندهبه ایرادات (به عنوان اصول قوانین حاکم بر چک) اعطا کرده و 

 3را نه به عنوان یک سند تجاري، بلکه به عنوان یک سند عادي و از مصادیق بند 

  کرد پذیرفته است. خوردگی حواله به عنوان یک طلب مدنی، با قبول خط 292ماده 

  :استان تهران یدنظرتجدمستشار دادگاه آقاي قیصري، 

انتقال  اما از این نظر که ،موافقم تجدیدنظراز لحاظ نتیجه، با رأي دادگاه 

  انتقال مدنی آن ممکن است. ولیتجاري این چک صحیح نیست، 

ولی در انتقال مدنی، دین  ،شود یمدر نقل و انتقال اسناد تجاري، سند منتقل 

کند که  شود. از آثار انتقال مدنی این است که دارنده به کسی مراجعه می منتقل می

کند). به این ترتیب حق دعوا از  این چک را به او داده (به ید ماقبل خود مراجعه می

  شود. چک سلب می صادرکنندهفرد ثالث نسبت به 

  :استان تهران یدنظرتجدمستشار دادگاه آقاي حاج حسنی. 

انتقال چک  حق ،»کرد به حواله«خوردگی  طــد با خــاي که معتقدن هــدست

 دستهکنند، ولی  قانون تجارت استناد می 312شود، به ماده  به ثالث سلب می
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گویند قانون تجارت یا قانون چک انتقال را  مخالف، استناد قانونی ندارند و فقط می

  منع نکرده است.

اي اسـت کـه بـه موجـب آن      چک نوشـته «گوید:  قانون تجارت می 310ماده 

دهد که وجوهی را کـه در نـزد شـما دارم، کـالً      علیه دستور می صادرکننده به محال

ک را دسـتور  ـــ ا چـــ ر مـــ اگ». یا بعضاً مسترد کنید یا بـه آورنـده تحویـل دهیـد    

ک دارد، ـــ ریح قانون) و صـاحب چـک را مالـک وجهـی کـه در بان     ــبدانیم (به تص

زدن  دهـد عمـل و رفتـار کنـد و اتفاقـاً خـط       ک باید به نحوي که او دستور مـی ــبان

شود تا جایی که خیلی دعاوي به ایـن طریـق در    کرد، باعث اعتبار به چک می حواله

دارد و بـراي  » وجـه «ندارد؛ بلکه » طلب«. صادرکننده چک استمحاکم قابل اثبات 

خواهـد، عمـل    اید آن طور که صاحب مـال مـی  دهد و بانک ب پرداخت آن دستور می

  کند.

گواهی عدم » کرد به حواله«هایی با خط خوردگی  براي چک ها بانکوقتی 

خوردگی و دستور صادرکننده  ، دلیل بر این است به این خطکنند یمپرداخت صادر 

  دهند. ترتیب اثر می

ها در طول زمان  مطابق قانون و مقررات تنظیم شده است. بانک ،چکشکل 

اند که چک باید به این شکل تنظیم شود و بر این اساس، کلمه  به این نتیجه رسیده

  اند. کرد را در متن چک آورده حواله

خـط بخـورد، مبلـغ    » کرد حواله به«شود استنباط کرد که اگر  می 312از ماده 

به شخصـی کـه نـام او در چـک منـدرج شـده، پرداخـت        مندرج در چک فقط باید 

  شود.

ده، آنچه قانون تجارت بود، زیرا مطابق این ما 310استناد ما به ماده 

معتبر است و اراده صادرکننده این بوده که چک صرفاً  صادرکننده چک امضا کرده

  به شخص مورد نظر او پرداخت شود.

  :علمی دانشگاه عالمه طباطبایی هیأتعضو دکتر کاویانی، 

  از مجموعه مطالب مطرح شده، این نتایج به دست آمد:
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شـک باشـد بایـد بـه اصـل       ،اصل صحت: اگر در صحیح بودن این انتقال  .1

  صحت معتقد بود.

حلی که منفعت  جویانه هستیم؛ راه ما در قراردادها به دنبال راه حل آشتی .2

مخالفـت کنـیم؛    ،انتقـال ي نیسـت بـا   نیـاز  پس طرفین را تا حد ممکن حفظ کند.

  توانیم فقط با آثار انتقال براتی مخالفت کنیم. می

شـرط منـع نقـل و انتقـال، لزومـاً       نتیجهاش بطالن نیست و  شرط، نتیجه .3

توان حـق فسـخ و    تواند بطالن باشد؛ می بطالن آن نیست، بلکه یکی از نتایج آن می

  صادر کرد.توان  ران خسارت را نیز قائل شد. پس حکم صریحی نمیــجب

فهـم مشـترك    .در قرارداد، فهم مشترك مالك است نه اراده یـک طـرف   .4

  چیست؟

پول مهم باشد؟ اصل  کننده دریافته ممکن است شخصیت فرد ــونــچگ .5

العاده استثنایی که بـه   جز در موارد فوق ر این است که شخصیت طرف مهم نیستب

  کنیم. را خراب نمی مان حکمخاطر آن 

و بر قابلیت نقل و انتقال چـک،  چک چه چیزي را پذیرفته؟ گمان ا دارنده .6

  خوردگی است. رغم خط به

عقـد  «نقل و انتقال مدنی با هر روشی ممکن است، از جمله ظهرنویسـی:   .7

د انشا به شرط مقرون بودن به چیزي که داللت بـر قصـد   ــود به قصــش محقق می

منتها این ظهرنویسی آثار انتقال براتی را ندارد، بلکه آثار انتقـال مـدنی دارد؛   ». کند

  .محفوظ بودن حق استناد به ایراداتیعنی 

در این مورد سـاکت اسـت و   در مورد استناد به قانون، قانون تجارت ایران  .8

  .بیابیممنطقی حل  باید یک راه ما خود

  .است  »دین« و پول او در نزد بانک» طلبکار«چک  صادرکننده .9

هـا خـط خـورده و در دسـت      آن  »کـرد  حوالـه  بـه «که هایی  در مورد چک .10

شخص ثالث است، بانک به نام همان شخص ثالث گـواهی عـدم پرداخـت را صـادر     

  و انتقال را پذیرفته. معنا که نقل بدینکند  می
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مخالفـت   »کرد حواله به«خوردگی  خطا با انتقال چک با نتیجه: مناسب است م

نه انتقال براتـی، زیـرا در    به آثار انتقال ساده محدود کنیم نکنیم، ولی آثار انتقال را

  انتقال براتی حق استناد به ایرادات از بین خواهد رفت.

  :یدنظرتجددادگاه  32قاضی شعبه آقاي قمري، 

ت بیهوده نبوده است. اگر قرار انون تجارــق 312کرد در ماده  والهــد حــقی

(به شخص ثالث) باشد، پس چرا » کرد خوردگی به حواله خط«چک حتی با  انتقالبر

  قید شده است؟» کرد به حواله«عبارت 

در اینجا مصداق ندارد. فقط در مورد چک در » الناس مسلطون علی اموالهم «

سندي که در وجه شخص  . درشود یمدارنده محسوب  ،وجه حامل، شخص اخیر

  کرد آن خط خورده باشد، او دارنده نیست. معین است و قید حواله

اصل صحت در جایی است که خالفش وجود نداشته باشد. وقتی در مفـاد  

آمده، اتفاقاً با ایـن انتقـال مخالفـت کـرده     » کرد حواله به «قانون تجارت عنوان 

  است.

بینـد کـه    مـی  ،چـک  کننـده  دریافـت کـه   زمـانی . در اینجا اراده طرفین وجود دارد

حداقل به صورت ضمنی پذیرفته که حق ندارد آن را بـه شـخص    کرد خط خورده، حواله

  ثالث بدهد.

براي صادرکننده، اتفاقاً شخصیت دارنده چک مهم است (اهمیت دارد که او 

  آشنا باشد یا ناشناس).

مبلغ  - کرد چک  علیرغم خط زدن حواله - هایی که  در مورد صادرکننده

جا بزه یا جرمی  ، در ایناند نداشتهتوسط شخص ثالث دریافت شده و شکایتی هم 

  شکایت کنند. ناآنواقع نشده که 

  :یدنظرتجددادگاه  32قاضی شعبه آقاي مرادي، 

 3هاي بانکی صرفاً یک دستور مافوق نیستند. قسمت آخر مـاده   بخشنامه

هرگاه در متن چـک  «بینی کرده که:  قانون اصالحیه چک، همان مطلب را پیش
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شرطی براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهـد داد.  

ـ اگر ایـن خ  زدن را بـه عنـوان یـک شـرط محدودکننـده در نظـر بگیـریم،         طــ

تصریح کرده که بانک ترتیب اثـر ندهـد و مبلـغ چـک را      2ه ددر ما گذار قانون

  پرداخت کند.

  موافقت کردند. تجدیدنظردادگاه  حاضران در جلسه با رأي اکثر نتیجه نهایی:

  


