
 

  

بدون  مسئولین  منی و امکان طرح دعوا علیه کلیهتضا مسئولیت

  رعایت ترتیب خاص

  
  *هویدایوسف درویشی

 وقایع پرونده .1

  يأمشخصات ر

  10/5/1386: يتاریخ صدور رأ

  86/8/612پرونده کالسه  620 :شماره دادنامه

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 8شعبه  :مرجع رسیدگی

  دادگاه عمومی تهران 15صادر شده از شعبه  946دادنامه شماره  :ي مورد تجدیدنظرأر
  

تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به  گردشکار:

فوق و انجام تشـریفات قـانونی رسـیدگی    ارجاع و پس از ثبت به کالسه  ،این شعبه

العـاده دادگـاه تشـکیل گردیـد و بـا بررسـی اوراق و        شد و سـرانجام در وقـت فـوق   

  محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم کرد و به شرح زیر رأي داد:

  دادگاه يرأ

 صادر 14/12/85 خیتار در 946 شماره دادنامه به نسبت... و...  يآقا اعتراض

ـ محکوم بـر  که تهران یعموم دادگاه 15 شعبه از شده ـ تجد تی  بـه  دنظرخواهانی

ـ هم و خواسـته  اصـل  بابـت  الیر ونیلیم کصدی پرداخت  نـه یهز پرداخـت  نیچن

 نکهیانظر به  .دارد اشعار خواندهدنظریتجد حق در هیتأد ریتأخ سارتخ و یدادرس

ـ نا و رعاملیمد يامضا با...  کتاز حساب شر يچک مستند دعو ـ بی ـ ه سیرئ أتی

 صادرکنندگان تیمسئولقانون صدور چک  19و مطابق ماده  دهیصادر گرد رهیمد

  

  گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز عضو هیأت علمی *

yousefdarvishihoveyda@yahoo.com  
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مطـابق مقـررات قـانون     نکـه یااست و با توجه بـه   یچک با صاحب حساب تضامن

ـ  رانیمد یحقوق تیتجارت شخص و  اسـت  مجـزا شـرکت مسـتقل و    تیاز شخص

تا موضوع تضامن در پرداخـت   دهیشرکت صاحب حساب طرح نگرد هیعل يدعو

ـ قابل شـده حمطر تیفیبه ک يدعو ،نیمحقق گردد. بنابرا يسند تجار  اسـتماع  تی

 قانون با ریمغا را خواستهدنظریتجد يرأ لذا ست،ین تیماه به ورود یمقتض و داردن

ـ  دو و 358 مـواد  بـه  اسـتناد  با داده، صیتشخ ـ  نیـی آ انونق  يرأ یمـدن  یدادرس

گردد یخواهان صادر و اعالم م ينقض و قرار رد دعو ،عنه معترض.  

 رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه مستشار  
 

دادگاه عمومی تهران)  15قابل ذکر است که طبق رأي دادگاه بدوي (شعبه 

حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت اصل مبلغ چک و هزینه دادرسی 

  1تأخیر تأدیه صادر شده است.و خسارت 

  و بررسی نقد .2

  مقدمه  .2.1

ترین راهکارهایی است که قانونگـذاران جهـت   یکی از مهم ،تضامنی مسئولیت

اند. راهکاري که سـطح بـاالیی از    کار گرفتهین انجام تعهد یا جبران خسارت بهتضم

ایجاد و اطمینان طلبکار بـه وصـول طلـب خـود را بیشـتر       ،امنیت را در روابط مالی

ات بکـار را از خطـر  لافزایـد و ط  بر میزان اعتبار طلب مـی  مسئولیتکند. این نوع  می

 مسئولیتدر تعریف  2دارد. ناشی از ورشکستگی، اعسار یا فرار مدیون اصلی مصون می

  

 يهـا  دادگاه ییقضا هیرو ،ينک: محمدرضا زنـد  دنظریو تجد يدادگاه بدو يمشاهده رأ يبرا. 1

 ص)، ص1391(تهران: جنگل،  المثلاجرت ،یمدن امور در تهران استان دنظریتجد و يبدو

331  - 333. 

چاپ دوم،  (تهران: شرکت سهامی انتشار، هاي دین عقود اذنی وثیقه، 4عقود معین . ناصر کاتوزیان، 2

مجله دانشکده حقوق و علوم ، »تضامن و آثار و اوصاف آن«؛ لعیا جنیدي، 344)، ص1376

 .9ص ):1375( 35 ، شسیاسی دانشگاه تهران
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تـوان گفـت:    شـود مـی   نیـز نامیـده مـی   » تضامن میان بـدهکاران «تضامنی که گاه 

  1».هاي متعدد براي پرداخت یک دین است التزام«

ستثنایی و خالف اصل اسـت و  تضامنی، حکم ا مسئولیت، نماکشوردر حقوق 

دلیل خـاص  » تضامن« ، لذابر مبناي تقسیم و تسهیم است مسئولیتکلی بر   قاعده

گیـرد و   عهـده چنـد شـخص قـرار مـی      مشـترکی کـه بـر    اتخواهد و در تعهـد  می

ترین دلیل خاص وجـود   مهم 2آنان حکم کرد. میانباید به تسهیم  ،پذیر است تجزیه

ن در بینـی آ  تضـامنی در قـانون یـا پـیش     مسـئولیت بینی  تضامنی، پیش مسئولیت

تـوان بـه    تضـامنی در قـانون مـی    مسـئولیت مهـم   ادیقجمله مصـ از 3قرارداد است.

مـدیون و ضـامن در    مسئولیتقانون مدنی)،  317تضامنی غاصبان (ماده  مسئولیت

انجام تعهد با شـرط   مسئوالن مسئولیتقانون تجارت)،  403ضمانت تضامنی (ماده 

تـرین   قانون تجارت) اشاره کرد. در کنار این موارد، یکـی از مهـم   404تضامن (ماده 

تضـامنی امضـاءکنندگان اسـناد     مسئولیتتضامنی در حقوق ما  مسئولیتمصادیق 

قانون تجارت مقرر شده اسـت. اهمیـت    314و  309 ،249تجاري است که در مواد 

سـت کـه از لحـاظ    روویـژه از آن تضامنی امضاءکنندگان اسناد تجاري بـه  مسئولیت

شود و  تضامنی، در مراجع قضایی مطرح می مسئولیتدیگر  ادیقعملی بیشتر از مص

هـاي ورودي بـه دادگسـتري را بـه خـود       حجـم قابـل تـوجهی از دعـاوي و پرونـده     

  4 دهد. یاختصاص م

  

 .202)، ص 1379 چاپ اول، دادگستر،نشر (تهران:  عمومی تعهدات  نظریه. ناصر کاتوزیان، 1

 .207. همان، ص 2

تضامنی را محدود به موردي ساخت که در قرارداد یا  مسئولیتباید نظر دیوان کشور را تأیید کرد و . «3

یا احراز شود که هرکدام از  ناپذیر باشد قانون به آن تصریح شود یا موضوع به حکم طبیعت خود تجزیه

 همان.»: مسؤوالن یک دین تمام آن را به عهده گرفته است

ویژه اجمال و مسئولیت امضاءکنندگان آن، بهدعاوي مرتبط با اسناد تجاري و  بسامد باالي . این امر یعنی4

ناد ابهام مقررات حاکم بر اسناد تجاري سبب گردیده است که در موضوعات مختلف مرتبط با اس

 تجاري، آراء متفاوت و گاه متناقضی صادر شود.
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  پرداخت مسئولاثر اصلی تضامن؛ اختیار طلبکار در انتخاب  .2.2

تضامنی، ایجـاد اطمینـان بیشـتر بـراي طلبکـار در       مسئولیتترین فایده  مهم

تضـامنی، جهـت اجـراي تعهـد      مسـئولین زیـرا بـه تعـداد     ،وصول طلب خود است

تواند اجراي تعهد را از همـه   وجود خواهد داشت و طلبکار می» قابل رجوع مسئول«

یک تواند کل طلب را از هر طلبکار مییا برخی از آنان تقاضا نماید. در عین حال که 

 مسـئولین فقط به میزان طلب خود قادر اسـت از   ،مطالبه کند درنهایت مسئولیناز 

  تضامنی دریافت نماید.

هریک از بدهکاران  - 1تضامنی بر دو پایه اصلی استوار است:  مسئولیت«درواقع 

تواند به یک یا چند بدهکار رجوع  پرداخت تمام دین است و طلبکار می مسئولمشترك 

پرداخت دین از سوي هر  - 2نماید و تمام یا قسمتی از دین را از هرکدام مطالبه کند. 

هکاران بیش از دارد از مجموع بدکند و طلبکار حق ن می ءدیگران را نیز بري ،بدهکار

وسیله تأمین وصول طلب و  ،تضامنی مسئولیتباید گفت  ،نتیجهطلب خود بگیرد. در

اي ناروا براي وصول مکرر طلب  آن را وسیله وثیقه شخصی به سود طلبکار است و نباید 

شود و هر التزام بدل دیگران  هاي متعدد براي وصول یک طلب ایجاد می شمرد. التزام

  1».تواند به جاي آنها مورد استفاده قرار گیرد است و می

زیـرا   ،اسـت  نیمسـئول همـه  نزد ترین اثر تضامن، امکان رجوع طلبکار به  مهم

تضمین حق طلبکار و ایجاد اطمینان بیشتر در وصـول طلـب    ،هدف اصلی این نهاد

دارد.  مسـئولیت هر مـدیونی نسـبت بـه کـل دیـن       ،تضامنی مسئولیت. در باشدمی

کل مبلغ دین یـا موضـوع    ،که از یکی از بدهکاران تضامنی( دعواي طلبکار ،بنابراین

متعـدد در قبـال    مسئولینداراي وجهه قانونی است. وجود  ،)کند تعهد را مطالبه می

ه به طلبکـار  کخت کل دین، غیر از آنیک از آنان براي پرداهر مسئولیتدین واحد و 

مراجعه و علیه همگی طـرح دعـوا    ،به صورت جمعی مسئولین  به کلیه دهد حق می

تضـامنی جهـت    مسـئولین یـک از  دهـد کـه بـه هر    ي این اختیار را مـی به و ،نماید

  

 .202 ص ن،یشیپ ان،یکاتوز ناصر. 1
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تضامنی  مسئولیتپرداخت دین و اجراي تعهد مراجعه کند و درواقع یکی از مزایاي 

  1.پرداخت) است مسئولبراي طلبکار، آزادي وي در انتخاب مدیون (

مالک را در انتخاب  يکه بحث تضامن در غصب و آزاد یقانون مدن 317ماده 

 در و نیعـ  توانـد  یمـ  مالک«: دارد یند مقرر مک یم انیب ،پرداخت مسئول ای ونیمد

 غاصـب  از را مغصـوب  مال از یقسمت ای تمام متیق ای مثل ن،یع شدن تلف صورت

قانون تجارت  249ماده  .»کند مطالبه بخواهد که يبعد نیغاصب از کیهر از ای یلاو

مقرر کرده است با صـراحت و   يرا در اسناد تجار یتضامن تیمسئولکه حکومت  زین

 زیپرداخت و ن مسئول) را در انتخاب يسند تجار  (دارنده طلبکار يآزاد شتریب لیصتف

. کند یم انیوصول کل طلب خود بتا  یتضامن نیمسئول هیکل هیامکان طرح دعوا عل

در  هـا  سیکه برات را قبـول کـرده و ظهرنـو    یدهنده، کس برات«ماده:  نیموجب ابه

و  هیـ دارند. دارنده بـرات در صـورت عـدم تأد    یتضامن تیمسئولمقابل دارنده برات 

به تمـام آنهـا    ایبه چند نفر  ایبه هرکدام از آنها که بخواهد منفرداً  تواند یاعتراض م

دهنـده و   نسبت بـه بـرات   ها سیاز ظهرنو کیحق را هر نی. همدیمجتمعاً رجوع نما

موجب  نیمسئولچند نفر از  ای کی هیعل يماقبل خود دارند. اقامه دعو يها سیظهرنو

 سـت یملـزم ن  يکننـده دعـو   . اقامـه ستیبرات ن نیمسئول ریاسقاط حق رجوع به سا

توجه داشت که ممکن است  دیبا». کند... تیرعا خیتار ثیرا از ح یسیظهرنو بیترت

 معامله ای رابطه آن اطراف عنوان به شخص چند ایدو ، معامله ای یرابطه حقوق کیدر 

تعهد و ضرورت طرح بودن  هیتجز رقابلیداشته باشند. غ تیمسئولله متعهد مقابل در

 تیمسـئول بودن آن را با  یکی یتلق دینبا یرابطه حقوق نیمتعهدان ا هیکل هیدعوا عل

 کـل  دارد اریـ طلبکـار اخت ، یتضامن تیمسئولدر  رایز ،به ذهن متبادر سازد یتضامن

 کیهر ،تواند به انتخاب خودیخواستار شود و م نیمسئولاز  کیهر از را تعهد ياجرا

کـه در  یدرحال دهد قرار دعوا طرح مورد گرانیدر کنار د ای ییرا به تنها نیمسئولاز 

 يو ،تعهد بودن هیتجز رقابلیغ و ندارد نشیطلبکار امکان گز، موصوف یرابطه حقوق

  .دیمتعهدان اقامه نما  هیکل هیسازد دعوا را علیرا وادار م

  

  .24 ص ،نیشیپ ،يدیجن ایلع ؛226 ص ن،یشیپ ان،یناصر کاتوز . 1
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تضامنی مدیران شرکت تجاري در صدور چک  مسئولیت .2.3

  پرداخت نشدنی

وکیل به عنوان نماینده قراردادي و به وکالـت از موکـل خـود اعـم از     طورکه همان

حقیقی باشـد یـا حقـوقی، اختیـار صـدور اسـناد تجـاري را دارد مـدیران          ،شخص اینکه

هاي تجاري و نیز مدیران اشخاص حقوقی غیرتجاري بـه عنـوان نماینـده قـانونی      شرکت

توانند اقدام به صدور چک یا سایر اسـناد تجـاري نماینـد. درعمـل نیـز صـدور سـند         می

کند کـه   زمانی مصداق پیدا می تجاري از طرف غیراصیل و به نمایندگی از اشخاص دیگر

مدیر یک شخص حقوقی (شرکت تجاري، مؤسسه غیرانتفاعی و امثال آن) بـه نـام و بـه    

  1نماید. حساب شرکت، مبادرت به صدور سند تجاري می

ـند تجـار     :است کـه  آنخصوص  نیا در مهم پرسش  قیـ از طر يدر صـورت صـدور س

 از یبعضـ  نـده؟ ینما ایـ  دارد قـرار  عنـه منـوب  عهده پرداخت بر تیمسئول ،(وکالت) یندگینما

ـته   مسئولرا  لیوک ای ندهینما ،سؤال نیا به پاسخ در یحقوق سندگانینو بـا   انـد  پرداخـت دانس

کـه   یدر تعهدات شخصـ  يریتأث ندهیو نما یصاحب اصل نیب یروابط حقوق«استدالل که  نیا

کـه بـرات را امضـاء کـرده اسـت اگرچـه بـه حسـاب          یبرات را صادر کرده است، ندارد و کس

،»است مسئولباشد در مقابل دارنده برات  يگرید
2
 صـراحت  بـا  یحقـوق  محققـان  یرخـ ب اما 

ـند تجـار     را آن دانسته ندهیبودن نما مسئول یاصل لیدل يشتریب  ياند که در حالـت صـدور س

است. ندهیدارد، نما تیمسئولصادرکننده سند که طبق قانون تجارت  ز،ین یندگیبه نما
3

  

  

 (تهران: سمت، اسناد در وجه حامل و چک ،قبض انبار ،سفته ،حقوق تجارت؛ برات. ربیعا اسکینی، 1

 .59)، ص 1390 چاپ پانزدهم،

 .31 ص )،1374 چاپ اول، دادگستر،نشر (تهران:  حقوق تجارت، اسناد تجاريتهرانی، . حسن ستوده2

گردد و در صورت لزوم  کش متظاهر میکشد، خود به عنوان برات برات می که به حساب دیگري کسی. «3

ماند ولی در صورت قید آن  مکتوب می ت خواهد داشت. معموالً نام دستوردهنده،خدر پردا مسئولیت

(تهران:  حقوق بازرگانی اسناد محمد صقري،»:  کاهد کش ظاهري نمی در سند از تعهد قانونی برات

ک: ن دیدگاه مزبورسو با نظري هم مشاهدهبراي ؛ 73)، ص 1387 چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار،

 .38)، ص 1389 چاپ اول، میزان،نشر (تهران:  3، جوق تجارتحقحسن حسنی، 
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میان دو وضـعیت حسـب شـخص    با تفکیک  ،یکی از نویسندگانگفتنی است 

عنه، در موردي که شخصی به وکالت از شخص دیگري (شخص حقیقی) برات منوب

دهنده، وکیل است نه موکل، وکیـل را  کند به این لحاظ که برات مضاء میرا مهر یا ا

امـا اگـر شـخص حقیقـی بـه عنـوان نماینـده شـخص          ،داند می مسئولدر هر حال 

است نـه نماینـده، زیـرا در ایـن      مسئولحقوقی، برات را صادر کند شخص حقوقی 

برات با دست شخص حقوقی که از آستین شخص حقیقی بیرون آمده است «حالت 

، شخص حقوقی و 249دهنده مندرج در ماده ء داده خواهد شد و بنابراین براتامضا

  1».است اوشی از تعهدات برواتی متوجه خود نا مسئولیت

عنه را متوجه منوب مسئولیتاي دیگر از نویسندگان حقوقی،  در مقابل، دسته

شناسند که وکالت خود را در سند قید نکـرده   می مسئولدانند و وکیل را زمانی  می

باشد و دارنده از صدور سند به وکالت از دیگري مطلع نبوده باشد. اسـتدالل اصـلی   

مبناي این نظر، عدم وجود حکم خـاص در قـانون تجـارت و حکومـت قواعـد عـام       

طبـق   داند. را متوجه موکل می 2حقوق مدنی است که تعهدات و آثار ناشی از وکالت

عنـه  امضاي سند توسط نماینده اصوالً منوب«نظر یکی از نویسندگان حقوق تجارت 

اما چنانچه امضاءکننده فاقد اختیار بـوده و یـا فراتـر از اختیـار      ،سازد می مسئولرا 

عنه ادعایی که سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشـته،  عمل نماید، منطقاً منوب

  3».شمرده شود مسئولنباید 

را متوجـه   مسـئولیت مقام داوري میان این دو نظر باید گفت نظر دوم کـه  در 

زیـرا نماینـدگی و   باشـد  حقـوقی سـازگار مـی    قواعدبا  ،داند عنه یا موکل میمنوب ،

  

 .45)، ص 1395 چاپ اول، قانون،نشر (تهران:  ياسناد تجار ،تجارت حقوق. حسین خزاعی، 1

قانون تجارت در نظم حقوقی ؛ محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی، نیشیپ. ربیعا اسکینی، 2

مطالعه تطبیقی «فرجام،  کمال نیک ؛497)، ص 1381چاپ دوم،  خلیج فارس،نشر (تهران:  کنونی

هاي حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و  فصلنامه دیدگاه، »نمایندگی در امضاي اسناد تجاري

 .181ص  :)1392( 62، ش يدارخدمات ا

 .149)، ص 1389 چاپ سوم، میزان،نشر تهران: ، حقوق اسناد تجاري (کوروش کاویانی. 3
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وسـیله  میان موکل و طـرف قـراردادي کـه بـه    منظور ایجاد ارتباط حقوقی وکالت به

موکـل و   میـان عمـل حقـوقی    ،گردد. درواقع و منعقد می ءشود اعطا وکیل انجام می

کـه مـاده   طورانهمـ  ، لذاآید و وکیل واسطه انعقاد آن است وجود میشخص ثالث به

موکـل   گیـر بنـدد دامن  مـی عقدي که وکیـل   قانون مدنی مقرر کرده است آثار 674

  1شود و اوست که باید مفاد آن را اجرا کند. می

خود،  8/4/1376مورخ  1874/7شماره   هیدر نظر زین هییقوه قضا یحقوق اداره

 يا سفته درخصوص«: آمده هینظر نیا در. است کرده ارائه ریاخ نظر با سوهم ينظر

 است شده امضاء شرکت طرف از یندگینما به امضاء، حق دارنده شخص توسط که

 را سفته وجه و نمود دعوا طرح تواند یم شرکت هیعل فقط پرداخت عدم صورت در

 امضاء شرکت طرف از یندگینما به که امضاءکننده شخص هیعل نه کرد مطالبه

  .»است کرده

اي که به نمایندگی از دیگري اقدام به  مطابق قاعده کلی وکیل یا نمایندههرچند 

در پرداخت سند تجاري ندارد اما این حکم کلی  مسئولیتی ،نماید صدور سند تجاري می

فقدان نمایندگی یا تجاوز از حدود اختیار و  ،با استثنائاتی روبروست. در کنار استثنائات

 مسئولسومین استثناء بر قاعده  ،نمایندگی افشاءنشده در هنگام صدور سند تجاري

قانونگذار در چک،  2نبودن نماینده در صدور سند تجاري، نمایندگی در صدور چک است.

که چک را به وکالت یا نمایندگی از  - عالوه بر صاحب حساب، صادرکننده چک را نیز 

  پرداخت وجه چک دانسته است. مسئول -  کند صاحب حساب صادر می

(با اصالحات و الحاقات بعدي) در  1355قانون صدور چک مصوب  19ماده 

کالت یا نمایندگی از طرف صاحب که چک به وصورتیدر«دارد:  این زمینه مقرر می

حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب 

و حکم ضرر و زیان  اجراییهپرداخت وجه چک بوده و  مسئولحساب متضامناً 

  ».شود... علیه هر دو صادر می ،براساس تضامن

  

 .189 – 188 ص) ص1376( نیشیپ ان،یکاتوز . ناصر1

 .189 ص ،نیشیپ فرجام،کین کمال؛ 58 ص ،نیشیپ ،ینیاسک عای. رب2
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اي کـه از   وکیـل یـا نماینـده    مسئولیتبینی  ازجمله اهداف قانونگذار در پیش

از  هـاي الزم  دقت و احتیـاط کند لزوم رعایت  طرف دیگري، اقدام به صدور چک می

هــاي احتمــالی در صــدور چــک و  ادهسـوي ایــن اشــخاص، جلــوگیري از سوءاسـتف  

افزایش ارزش و اعتبار چک قابل ذکر است. بـه تعبیـر یکـی از اسـتادان      ،مجموعدر

یـک طـرف   مـورد چـک، از   در وضع حکم خاص در گذاردف قانونه« ،حقوق تجارت

مورد صدور و امضاي چک بـه وکالـت و نماینـدگی و از    جلوگیري از سوءاستفاده در

طرف دیگر افزایش ارزش و اعتبار چک در بین مردم بـوده اسـت و بـه ایـن وسـیله      

هاي بالمحل که اعتبـار و حیثیـت    خواسته است از حجم رو به گسترش صدور چک

سازد، بکاهد و مردم را اعم از اصیل و وکیل به اهمیت  دار می ا خدشهاسناد تجاري ر

  1».صدور و امضاي چنین سند تجاري آشنا سازد

مـورد چـک موجـب اعتمـاد بیشـتر      تردیدي نیست که ایـن حکـم خـاص در   

توانـد بـه    گردد و وکالت یا نمایندگی نمـی  بازرگانان و اشخاص غیرتاجر به چک می

هاي فاقد محـل مـورد اسـتفاده     و صدور چک مسئولیتاز عنوان پوششی براي فرار 

مـورد اشخاصـی کـه بـه     در اینکـه بینی مورد بحث، عالوه بـر   قرار گیرد. فواید پیش

نماینـد، قابـل طـرح اسـت.      چـک مـی   وکالت از اشخاص حقیقـی اقـدام بـه صـدور    

ها و سایر اشخاص حقوقی که به عنـوان نماینـده قـانونی     مدیران شرکت درخصوص

تر اسـت   نمایند این فواید محسوس شخص حقوقی اقدام به صدور چک می شرکت یا

  هاي احتمالی کمک کند. تواند به جلوگیري از سوءاستفاده و می

ان بودن مدیر مسئولاي از نظریات خود به  اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاره

جمله این نظریات ده است. ازنشدنی تصریح نموشرکت تجاري در صدور چک پرداخت

اشاره نمود. طبق این نظریـه:   21/12/1389مورخ  7873/7توان به نظریه شماره  می

مدیره به نمایندگی از طرف شرکت، چک را هیأتدر مواردي که مدیرعامل یا رئیس «

  

(تهران: جزوه درس دانشکده حقوق و  اسناد تجاري ،3تقریرات درس حقوق تجارت . بهروز اخالقی، 1

 .254)، ص 1366-67علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
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 19امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرار داده باشند. با توجه به مقررات مـاده  

پرداخت وجه  مسئولرکننده چک و صاحب حساب متضامناً قانون صدور چک، صاد

 مسـئولیت چک بوده و لذا در فرض پرسـش و بـا توجـه بـه اصـل تضـامنی بـودن        

تواند علیه نامبردگان (منفرداً یـا   صادرکننده چک و صاحب حساب، دارنده چک می

  ».مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوا نموده وجه چک را مطالبه نماید

  ایراد اصلی آن نقد رأي و بیان .2.4

منتج براي تحلیل بهتر رأي باید دو مقدمه را که از خالل مباحث قبل 

  مدنظر قرار دهیم: شود می

 هیـ عل ،به دلخواه خود تواند ی(تضامن) طلبکار م یتضامن تیمسئولدر  - 1

 توانـد  یمـ  هطورکـ همان ،نی. بنابرادیدعوا نما  اقامه ،یتضامن نیمسئولاز  کیهر

از  يریـ گبهـره بـا   هـم  شکلهمان  بهرجوع کند  نیمسئول همه نزدبه  زمان هم

طرح دعوا  ،پرداخت نیمسئولاز  تنچند  ای کی هیعل ،خود انتخاب زیو ن اریاخت

 - 2ببـرد.   انیـ را از م نیمسئول ریسا نزد حق رجوع او به ،امر نیا آنکه یب دینما

اقـدام بـه صـدور چـک      ،از شـرکت  ینـدگ یکـه بـه نما   یشرکت تجـارت  رانیمد

قانون صدور چک، در کنـار شـرکت در مقابـل دارنـده      19طبق ماده  دنینما یم

  دارند. یتضامن تیمسئولچک 

 عبـارت  که - تضامن  یاست که به اثر اصل نیمورد نقد ا يرأ ییمبنا رادیا

 ،توجه نداشـته اسـت. درواقـع    ،-  نیمسئول هیامکان رجوع طلبکار به کل ازاست 

 ایـ  نیمسئول  هیکل هیعل دعوا طرح امکان ،یتضامن تیمسئولمهم  دهیو فا ازیامت

استان تهـران   دنظریتجد دادگاه 8 شعبه. است طلبکار انتخاب به آنان از کیهر

و  ردیپذ یرا م ینشدندر صدور چک پرداخت یتضامن تیمسئولحال که  نیدر ع

 تیمســئولقــانون صــدور چــک  19مطــابق مــاده : «ســدینو یخــود مــ يدر رأ

اسـتدالل و   يبـر مبنـا  » اسـت  یصادرکنندگان چک با صاحب حسـاب تضـامن  

 صـادر  قـانون  مطـابق  و یدرستبه که را يبدو دادگاه يرأ اصواب،ن يریگ جهینت

 تهـران  اسـتان  دنظریتجد دادگاه حیناصح استدالل دو. کند یم نقض است شده

  :از عبارتند است ساخته رهنمون انتقاد مورد يرأ صدور به را دادگاه که
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مطابق مقررات قانون تجارت شخصیت حقوقی مدیران از «درست است که  )الف

 مسئولیتاما این جدایی شخصیت مانع از  1»است مجزاشخصیت شرکت مستقل و 

باشد. به  تضامنی این دو شخص یعنی شرکت و مدیر بنا به حکم صریح قانونگذار نمی

قانون صدور چک، با وجود  19قانونگذار در انشاي حکم مندرج در ماده  ،تر عبارت ساده

هاي تجاري از مدیران آنها و جدایی  علم و اطالع از جدا بودن شخصیت شرکت

 مسئولیتشخصیت وکیل و موکل و جدایی شخصیت شخص حقوقی و مدیر آن، 

  نشدنی مقرر کرده است.هر دو شخص را در صدور چک پرداخت تضامنی

مستلزم طرح  2،حقق گردیدن موضوع تضامن در پرداخت سند تجاريم )ب

دعوا علیه صاحب حساب (شرکت تجارتی) نیست. در جایی که به حکم قانون (ماده 

یک از بینی شده باشد طرح دعوا علیه هر قانون صدور چک) تضامن پیش 19

نباشد. مدیون اصلی دین   ،مسئولچند آن ، قانونی و قابل استماع است هرمسئولین

شرکت تجارتی است  ،صاحب حساب و مدیون اصلی چک اینکهبا وجود  ،بنابراین

تضامنی، طرح دعوا علیه مدیر شرکت به عنوان  مسئولیتبینی  اما به لحاظ پیش

توان بر  تضامنی دارد به تنهایی قابل پذیرش است و نمی یتمسئولشخصی که 

  رنده چک را رد کرد.دعواي دا ،مبناي لزوم طرح دعوا علیه مدیون اصلی

ا بر مبناي تسهیم و ی مسئولیتبر  ،اصل فلذا باید گفت هرچند در حقوق ما

تضامنی  مسئولیتغیرتضامنی است و  مسئولیتتر اصل بر  طور سادهتقسیم و یا به

باشد اما در مواردي که به حکم قانون یا بر مبناي  حکمی استثنایی و خالف اصل می

تضامنی  مسئولیننزد ي تضامنی داشته باشد نحوه رجوع به  جنبه مسئولیت ،قرارداد

زمان به طرفیت تواند هم طورکه طلبکار میخواهد بود. پس همانطلبکار  در اختیار

دعوا را  تضامنی طرح دعوا نماید از این اختیار نیز برخوردار است که مسئولین  کلیه

حق  ،این امر آنکه ود اقامه کند بیبه انتخاب خ مسئولیناز  تنها علیه یک یا چند تن

  

 .دادگاه تجدیدنظر استان تهران 8. بخشی از استدالل شعبه 1

 .باشدکه در رأي دادگاه تجدیدنظر آمده است، چک می» سند تجاري«منظور از .  2
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طلب خود زایل   کلیهتضامنی تا زمان وصول  مسئولینوي را در طرح دعوا علیه سایر 

تضامنی، اختیار طلبکار را در  مسئولیتوجه به آثار تیدادگاه نباید ب ،درنتیجه نماید.

  اجراي تعهد (پرداخت دین) نادیده بگیرد. مسئولگزینش 
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  گیري نتیجه

   ه که به ترتیب ذیل است:شدگفتهمطالب  چکیده و عصارهو اما 

تضـامنی   مسـئولیت  ،در جایی که به حکم قانون یا بر مبناي قرارداد  .1

رعایـت ترتیـب   مند نیاز تضامنی مسئولینمقرر شده باشد طرح دعوا علیه 

پرداخـت مراجعـه    مسـئولین یـک از  توانـد بـه هر   یست. طلبکار میخاص ن

را از دسـت بدهـد. و    مسـئولین حق طرح دعـوا علیـه سـایر     آنکه نماید بی

چنین از این حق برخوردار است که در دعوایی واحد، به طرفیـت همـه   هم

  کند.دعوا تضامنی اقامه  مسئولین

شـود و   عنـه مـی  کلی که آثار نمایندگی متوجه منـوب   رخالف قاعدهب .2

قانونگـذار   ،نـدارد  مسئولیت ،نماینده در صورت رعایت چارچوب نمایندگی

قانون صدور چک) مقرر کرده است نماینده نیـز در   19درمورد چک (ماده 

دارد.  مسـئولیت نشـدنی  دور چـک پرداخـت  عنه در صـورت صـ  کنار منوب

عنـه در صـدور چـک    تضـامنی نماینـده و منـوب    مسئولیتمصداق اصلی 

هاي تجاري است کـه بـه نماینـدگی از     مدیران شرکت مسئولیتبالمحل، 

  نمایند. ادرت به صدور چک میمب ،شرکت

تضـامنی وکیـل و موکـل در صـدور      مسـئولیت بینی  با توجه به پیش .3

چک، جـدایی شخصـیت حقـوقی مـدیران شـرکت تجـارتی از شخصـیت        

مدیر شرکت در قبال صـدور   مسئولیتتوجیهی براي عدم  ،حقوقی شرکت

تضـامنی،   مسـئولیت بینـی   چک بالمحل نیست. همچنین به لحـاظ پـیش  

یه مدیر شرکت طرح کند و عدم طـرح  لتواند دعوا را تنها ع ک میچ  دارنده

توانـد مستمسـکی بـراي رد دعـواي      دعوا علیه مدیون اصلی (شرکت) نمی

  دارنده چک قرار گیرد.
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