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 مالحظاتي دربارة اوراق موسوم به

 »اختدستور پرد«
 دكتر اميرحسين فخاري   
 استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي   

 چكيده      
به  ؛رود بسيار مهم به شمار مي يو چگونگي آن در تجارت، امر پرداخت وجه

و مندي آن اهتمام ورزنـد   به نظام تااست نظامهاي حقوقي را واداشته هك اي گونه
و مقـررات خاصّـي را بـه آنهـا اختصـاص      كننـد   بينـي  اسنادي را براي آن پيش

. براي تحقق چنـين هـدفي اسـت    برات، سفته و چك در حقوق تجارت. دهند
اين اسناد با وضـع مقرراتـي در شـمار اسـناد تجـاري قـرار گرفتـه و بـا وجـود          

عالوه بر آن، . روند تفاوتهايي در بين آنها به عنوان وسيلة پرداخت به شمار مي
، امـا، مـدتي اسـت    باشند ه سند، دستور پرداخت ميبرات و چك از بين اين س

انتشـار  » دسـتور پرداخـت  «كه برخي از مؤسسات اعتباري، اوراقي را با عنـوان  
چنـين   شود كه هـدف از  با دقت در مندرجات اين اوراق، مشخص مي. اند داده
با كاربرد چك است، بدون آنكه مشمول مقررات راجع به  ياوراق ايجاد عملي

 .چك باشد
ضرورت دارد تا ماهيت و آثار حقوقي مترتب بر اين اوراق بررسي شود و       

 مشخص گردد كه رواج چنين اوراقي، چه عـواقبي را ممكـن اسـت بـه دنبـال     
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 .باشد داشته
 اسـناد تجـاري، بـرات، سـفته، چـك، دسـتور       حقـوق تجـارت،   :كليد واژگـان 

 .پرداخت
» دسـتور پرداخـت  «كـه عنـوان   شـود   اي مبادله مـي  مدتي است اوراقي در دست عده

با بررسي مندرجات يكي از آنها كه در اختيار نگارنده قرار گرفت، اطّالعـات  . دارد
 :زير حاصل شد

شـود و   در صدر ورقه، نام يك مؤسسة اعتباري به صورت چاپ شده ديده مـي .١
در زير آن، نام شعبة آن مؤسسه، كد و آدرس آن به طور كامل با ذكر كـد پسـتي و   

 .هاي تلفن آن چاپ شده است رهشما
 .شود ديده مي» تاريخ«تر در سمت راست، كلمة  كمي پايين. ٢
كند كه مسلّماً مربوط  اي جلب نظر مي روي تاريخ، شماره در سمت چپ روبه. ٣

 .به شمارة آن ورقه است
دسـتور پرداخـت غيـر    «: بينـيم  درست زير آن شماره، اين كلمات چاپي را مي. ٤

 .»قابل انتقال
خواهشمند اسـت بـه موجـب    «: شود تر، اين عبارت مالحظه مي يك خطّ پايين. ٥

 .»پرداخت نماييد) جانب نمايندة اين... (ريال در وجه ... اين دستور، مبلغ 
نوشـته شـده   » شـماره حسـاب  «در زير عبارات فوق، در سمت راست، كلمات . ٦
 .است
 .قيد شده است» نام صاحب حساب«، كلمات »شماره حساب«دقيقاً زير . ٧
، كـادري بـه   »نام صاحب حساب«و » شماره حساب«روي  در سمت چپ روبه.  ٨

خورد كه در سمت چپ آن، كلمة ريال نوشته شده اسـت كـه مسـلماً ايـن      چشم مي
 .كادر بدين منظور اختصاص يافته كه مبلغ به عدد در آن درج گردد

اين برگه، سند : توجه«: تدر زير كادر مذكور، اين عبارات قابل امعان نظر اس. ٩
 .»باشد بدهي نيست و در وجه حامل قابل صدور و پرداخت نمي

ايـن دسـتور   «: وگو، اين جمالت چاپ شـده اسـت   در ظهر ورقة مورد گفت. ١٠
گـردد و   پرداخت، مشمول قوانين و مقررات مربوط به چك و ساير اسناد بدهي نمي
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ر پرداخـت درج شـده، قابـل    وجه آن، صـرفاً بـه شخصـي كـه نـامش در مـتن دسـتو       
 .»است و از پرداخت وجه به ساير اشخاص و حامل خودداري خواهد شد پرداخت

شـود كـه هـدف از آن كـه بـه آن       با دقّت در مندرجات ورقة مذكور روشن مـي 
عنوان دستور پرداخت داده شده اين بوده كه در مؤسسات اعتبـاري، حسـابي بـه نـام     

پولهايي واريز گـردد و مؤسسـه، دسـته اوراقـي      اشخاص افتتاح شود و به آن حساب
دهند، در اختيـار آنـان قـرار     نظير دسته چك كه بانكها به صاحبان حساب جاري مي

دهد و با صدور دستور پرداخت، از آن حساب برداشت شود؛ يعني اينكـه اشـخاص   
بتوانند اوراقي با كاربردهاي چك صادر كنند، بدون آنكه مقررات راجـع بـه چـك    

 .ل آنها شودشام
و مندرجات » دستور پرداخت«حال كه شكل و صورت ظاهري اوراق موسوم به 

آن شناخته شد، بـراي شناسـايي ماهيـت و آثـار مترتّـب بـر آن، الزم اسـت بـه چنـد          
مقصود اساسي مورد نظر از ايجاد آن پرداخته شود و معلوم گردد آيا بـراي حصـول   

داول گردد؟ آنگاه به عنوان نتيجـة بحـث،   آن مقاصد نيازي بوده كه چنين اوراقي مت
 .خواهيم ديد كه اين اوراق چه عواقبي در پي خواهد داشت

 اي جهت پرداخت هاي مؤسسات اعتباري، وسيله برگه) الف
رسد نخستين مقصود اين بوده كه اوراقي جهت پرداخـت بـه وجـود آيـد،      به نظر مي

 .ذكر شده است »دستور پرداخت«همان طور كه در دو جاي ورقه عبارت 
از بين سه سند تجارتي برات، سفته و چك كه به عنوان ابـزار و وسـيلة پرداخـت    

باشند، با اين تفاوت كـه بـرات دسـتور     اند، برات و سفته دستور پرداخت مي معروف
از آنجـا كـه مسـلّماً علّـت     . دار و چك دستور پرداخت فـوري اسـت   پرداخت مدت

آنها با چك است، در ايـن نوشـتار، فقـط بـه     وجودي اوراق مورد بحث، جايگزيني 
 .كنيم مقايسة آن اوراق با چك اكتفا مي

اي  چـك نوشـته  «: كنـد  قانون تجارت، چك را بدين قرار تعريـف مـي   ٣١٠مادة 
است كه به موجب آن، امضاكننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌ عليه دارد، كالً يـا  

بنابراين، وقتي كه چك در وجـه  . »كند يدارد يا به ديگري واگذار م جزءاً مسترد مي
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شود، صدور چك به منزلة دستور صـادركننده   شخصي غير از صادركننده صادر مي
محالٌ عليه مبني بر پرداخت مبلغ چـك بـه شخصـي اسـت كـه چـك در وجـه او         به

در همة شـروحي كـه بـر قـانون تجـارت نوشـته شـده و بـر اسـاس          . صادر شده است
 .اند، چك دستور پرداخت دانسته شده است چك داشته تعريفي كه حقوقدانان از

وگـو، عبـارت    هـاي دسـتور مـورد گفـت     بدين ترتيب، با توجه به اينكه در برگـه 
» پرداخت نماييد... ريال به ... خواهشمند است به موجب اين دستور پرداخت، مبلغ «

تعريف  درج شده است، اين اوراق دقيقاً با تعريف قانون تجارت از چك و همچنين
شـود و   پس وقتي چك دستور پرداخـت تلقّـي مـي   . كند حقوقدانان از آن تطبيق مي

اساساً فلسفة وجوديش اين بوده كه اشخاص وجوه خود را نـزد افـراد مـورد اعتمـاد     
دهند، وجـوه سـپرده    بگذارند و با دستورهايي كه به صورت صدور چك به آنها مي

ا واگـذار كننـد، چـه علّـت يـا عللـي توجيـه        شدة خود را كالً يا بعضاً مسترد دارند ي
كند كه در كنار چك، ورقة ديگري با عنوان دستور پرداخـت بـه وجـود آيـد و      مي

 .مورد تداول قرار گيرد
ممكن است گفته شود با صدور هر برگ چك، مالياتي بايد پرداخت شود، ولي 

لّـق ماليـات،   مسـلّماً مسـئلة تع  . گيـرد  وگـو، ماليـات تعلّـق نمـي     به اوراق مـورد گفـت  
تواند علّت موجهي براي پيدايش چنين اوراقي تلقّي شود؛ زيـرا تـا قبـل از سـال      نمي

كه قانون مالياتها اصالح شد، ماليات هر برگ چك، قطـع نظـر از مبلغـي    . ش ١٣٨٠
در قانون اخيرالذكر، اين ماليات بـه مبلـغ   . شد، فقط دو ريال بود كه در آن تعيين مي

با وجود ايـن افـزايش، بـاز هـم ماليـات رقـم قابـل        . افته استدويست ريال افزايش ي
اي نيست كه به سبب فرار از پرداخت آن، اوراق دستور پرداخت بـه وجـود    مالحظه

كنندة پيـدايش اوراق مـورد بحـث، تمايـل مؤسسـات       آيد؛ بنابراين، تنها علّت توجيه
 .آوري وجوه مردم است اعتباري به تأمين منابع مالي خود و جمع

، چكهايي كـه عهـدة بانكهـا    .ش ١٣٥٥بر اساس قانون صدور چك مصوب سال 
باشـند و از امتيـازات مقـرر در آن قـانون      صادر شوند، مشمول مقررات آن قانون مي

گردند؛ از اين رو، با توجه به اينكه مؤسسات اعتباري، بانك بـه شـمار    برخوردار مي
ان خود حساب بانكي باز كنند و به آنها دسته توانند به نام مشتري آيند، مسلّماً نمي نمي
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چك بدهند؛ در حالي كه اين مؤسسات اعتبـاري، حسـابهايي دقيقـاً نظيـر حسـابهاي      
اي، نظير دسته چك  كنند و اوراقي هم به شكل دسته براي اشخاص افتتاح مي جاري

امضـاي  آورند كه با پر كـردن و   دهند و براي آنان اين امكان را فراهم مي به آنها مي
. آن اوراق، وجوهي را كه در حسابهايشان دارند، مورد استرداد يا انتقـال قـرار دهنـد   

مؤسسات مذكور براي اينكه اوراق مذكور از چك متمايز باشد و اسم و عنـوان هـم   
اي هم از اين اوراق استقبال  عده. اند داده» دستور پرداخت«داشته باشد، به آنها عنوان 

كنند، بدون آنكه آثـار مترتّـب بـر چـك      قي نظير چك صادر مياند؛ زيرا اورا كرده
 .گريبان آنها را بگيرد

 غير قابل انتقال بودن اوراق دستور پرداخت) ب
غيـر قابـل انتقـال    «هاي مورد بحث، در دو جاي آن بـه   چنانكه مالحظه شد، در ورقه

گري يكي در صدر، زير عبارت دستور پرداخت و دي: تصريح شده است» بودن آنها
 .در ظهر ورقه

همان طوري كه معلوم است برات، سفته و چك، اسنادي هسـتند كـه بـه عنـوان     
كنند كـه   گيرند؛ يعني همان نقش را ايفا مي ابزارهاي پرداخت مورد استفاده قرار مي

اي  دانيم كه پـول در زمـان مـا بـه هـيچ وجـه وسـيله        دار آن است و باز مي پول، عهده
و به طور كلّي، مناسب جهت پرداخت نيست و بازرگانان ايمن، عملي، قابل دسترس 

دانيم  همچنين مي. دهند تقريباً تمامي پرداختها و دريافتهايشان را با اين اسناد انجام مي
كه خصيصة قابليت نقل و انتقال، جزء ماهيت پول است به قسمي كـه بـه هـيچ روي    

امـا اسـناد تجـاري مـورد     . امكان ندارد كه بتوان اين خصيصه را از پـول سـلب كـرد   
استفاده جهت پرداخت، ماهيتاً اسناد قابل معامله نيستند و در صـورتي كـه مصـالحي    

 .توان اين خصيصه را از آنها سلب نمود اقتضا كند، مي
ســند تجــارتي وقتــي از قابليــت نقــل و انتقــال برخــوردار باشــد، از امنيــت الزم   

دست دارنـدة آن خـارج كـرد يـا او را      برخوردار نيست و امكان دارد بتوان آن را از
وادار كرد كه آن را با ظهرنويسي انتقال دهد، يا اينكه سـند در نتيجـة سـرقت يـا بـه      
علّت مفقود شدن به دست اشخاص سودجو بيفتـد و امضـاي دارنـدة واقعـي سـند را      
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جعل كنند، يا آنكه پشت آن را امضا نمايند و از آنجا كه بانكها هيچ گونـه كنترلـي   
دارنـد، وجـه چـك را بـه      مورد صحت و اصالت امضاي ظهرنويسان اعمـال نمـي   در

 .پردازند كنندة آن مي ارائه
شود كه خصيصة قابليت نقل و انتقال  الذكر، گاه الزم مي به سبب مالحظات فوق
شويم كـه در مـتن آن، بـه     در ايران با چكهايي مواجه مي. از سند تجارتي سلب شود

در چكهايي كـه شـركتهاي بيمـه در    . قيد شده است» انتقال غير قابل«وضوح عبارت 
كنند، عبارت مزبور با خطّ درشت و رنگ قرمز در مـتن   ديدگان صادر مي وجه زيان

المللي ژنو در بـاب اسـناد تجـارتي     طبق مقررات كنوانسيونهاي بين. چاپ شده است
ليت نقـل و انتقـال   توان در متن آن اسناد با درج عباراتي، قاب برات، سفته و چك، مي

 .را از سند سلب نمود
توان چك صادر و در آن تصريح كرد كه غير قابـل انتقـال اسـت،     پس وقتي مي

ايجاد شود و در متن آن قيد » دستور پرداخت«ديگر چه لزومي دارد كه اوراقي با نام 
 .غير قابل انتقال ذكر شود

 عنوان نمايندگي در متن برگة دستور پرداخت) ج
موضوع بررسي، جلوي نام شخصي كه اسم او » دستور پرداخت«ق موسوم به در اورا

: انـد  به عنوان دارنده در متن سند نوشته شده، اين عبـارت را داخـل پرانتـز قـرار داده    
كنـد، اگـر    ؛ يعني كسي كه سند را به مؤسسة محالٌ عليه ارائه مـي »جانب نمايندة اين«

غيـر از نماينـدة صـاحب حسـاب      كسي غير از خود صـاحب حسـاب باشـد، عنـواني    
اند اين نتيجه را از عبارت مذكور و عنـوان   خواسته رسد مي به نظر مي. نخواهد داشت

نمايندگي حاصل كنند كه اگر احياناً به هر علّتي، پرداخت صورت نگيـرد، دارنـده،   
 .نسبت به آن سند، داراي حقّي شناخته نشود و نتواند دعوايي اقامه نمايد

نظور از درج عنوان نمايندگي صرفاً اين است كه دارندة سـند نتوانـد   ترديد، م بي
صادركننده را تحت تعقيب قرار دهد؛ نه تعقيب كيفري و نـه تعقيـب حقـوقي؛ زيـرا     
عالوه بر درج عبارت مذكور، در ذيل برگه، دقيقاً در قسمت زيرينِ كادري كه براي 

درج » رگـه سـند بـدهي نيسـت    ايـن ب «نوشتن مبلغ با عدد در نظر گرفته شده، عبارت 
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ايـن دسـتور پرداخـت مشـمول قـوانين و      «همچنين در ظهر برگه، عبارت . شده است
 .نيز چاپ شده است» .گردد مربوط به چك و ساير اسناد بدهي نمي مقررات

كند كه دارندة سند نتوانـد   به هر حال، هيچ مصلحت مشروع و منطقي اقتضا نمي
چه دليلي اساساً لزوم تداول اين . دن خود استفاده كنداز آن به عنوان دليل طلبكار بو

اي را صادر كند و به  آيا منظور اين بوده كه تاجر چنين برگه. كند اسناد را توجيه مي
دست يكي از عوامل خود بدهد كه به مؤسسة محالٌ عليه ببرد و پول آن را بگيـرد و  

زومي هست كه تاجر چنين چه ل. برگرداند و آن را به مصرف مورد نظر خود برساند
از آن گذشـته،  . توانـد از چـك اسـتفاده كنـد     سندي را صادر كند، در حالي كه مـي 

تاجر صادركنندة چك، دليل در اختيار دارد كه آنچه به دارندة سند، مـديون بـوده،   
اين نگراني هم وجـود نخواهـد داشـت كـه مـثالً عامـل او، بـا        . پرداخت كرده است

دانيم كه بازرگانان تقريباً  همچنين مي. ب آن، متواري شودگرفتن وجه برگه و تصاح
دهند، حتي  تمام پرداختها و دريافتهايشان را با اسناد تجارتي، به ويژه چك، انجام مي

االصول برات و سفته صادر كنند، نيز از چك  دار كه بايد علي براي پرداختهاي مدت
هايي بر اين اساس نبـوده كـه    ن برگهترديد، فكر ايجاد چني پس بي. نمايند استفاده مي

اسنادي به وجود آيد كه مورد لزوم است و گرهي از مشكالت مربوط بـه مبـادالت   
 .بازرگاني را باز كند و گردش امور را تسهيل نمايد

 نتيجه
وگو با مصالحي كـه در تـدوين مقـررات راجـع بـه اسـناد        اوراق مورد گفت: نخست

مقنّن با وضع مقررات مذكور، . ، مباينت كلّي داردتجارتي مطمح نظر قانونگذار بوده
تالش كرده تا دارندگان اسناد يادشده را مورد حمايت قـرار دهـد و وضـعيتي پـيش     

اگـر قانونگـذار بـا تصـويب     . ارزش به دست آورد نيايد كه دارندة سند، كاغذي كم
قانون چك، تـالش كـرده اشـخاص را متقاعـد كنـد كـه از صـدور چـك بالمحـلّ          

. گيرند، مسلّماً منطـق داشـته اسـت    اري كنند واال تحت تعقيب كيفري قرار ميخودد
دانم چه شخص يا اشخاصي، فكر ابداع اين اوراق را در سر پرورانده و آن  حال نمي

آيا بانك مركـزي كـه متـولّي سياسـتگذاري پـولي و      . اند را به مرحلة عمل درآورده
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ز سوي مؤسسـات اعتبـاري در اختيـار    بانكي كشور است، اجازه داده كه اين اوراق ا
قرار گيرد و اگر بانك يادشده مبادرت بـه دادن چنـين مجوزهـايي نمـوده،      اشخاص

 !آيا مقرراتي هم تدوين كرده است؟
اگـر  . كنـد  اساساً چه نيازي، لزوم ايجـاد و تـداول ايـن اوراق را توجيـه مـي     : دوم

ول كنـد و كسـي ديگـر،    مقصود اين است صادركنندة برگه، خود، وجه سند را وص
دارندة آن شناخته نشود، اين كار با صدور چك در وجه صادركننده نيز قابل تحقّـق  

كننـدة ايجـاد و    ديديم كه مسئلة گريز از پرداخـت ماليـات هـم عامـل توجيـه     . است
 .استفاده از اين اوراق نيست

ـ   رفـت چنان كه مورد بررسي قرار گ سلب ويژگي قابليت نقل و انتقال هم ـ : سوم
امري نيست كه فقط با تـداول اوراق مـورد بررسـي قابـل تحقّـق باشـد و بـه راحتـي         

در متن چك، ترتيبي داد كـه فقـط شخصـي    » غير قابل انتقال«توان با قيد عبارت  مي
 .كه نام او در متن چك قيد شده، بتواند وجه چك را مطالبه كند نه كسي ديگر

ها، به صراحت نوشته شـده كـه سـند     برگهبه رغم اينكه در متن اين گونه : چهارم
گـردد،   بدهي نيست و تابع قوانين و مقررات مربوط به چك و ساير اسناد بدهي نمـي 

در صورتي كه دادگاه احراز كند كه به خالف قيد مذكور، دارندة سند، معادل مبلغ 
 مذكور در آن را از صادركننده طلب دارد، مسلّم است كه نبايد بـه ظـاهر آن توجـه   
كند و بايد بر محكوميت صادركننده به پرداخت وجه آن بـه دارنـدة برگـة مـذكور     

 .حكم بدهد
گيـرد و   ام، اين سند به جاي چك مورد استفاده قرار مي تا آنجا كه بررسي كرده

ايـن اوراق  . پذيرنـد  اشخاصي كه اطّالع درستي از مقررات قانوني ندارند، آنها را مي
عني تاريخ مندرج در آن با تاريخ واقعي صدور آنها اختالف دار هستند؛ ي تماماً مدت

كنـد و در   دارد؛ به عبارت ديگر، صادركننده تاريخ آينده را در مـتن برگـه قيـد مـي    
ايـن قيـود جـاي    . شـود  هم ذكر مـي » ...بابت «اي از موارد هم در متن برگه، قيد  پاره

بـه ازاي آن را داده و طلبكـار   گذارد كه دارندة برگه با اخذ آن، مـا   ترديد، باقي نمي
 .رود به شمار مي

با توجه به آنچه گفته شد، انگيزة اصلي و اساسي به وجود آمدن اسـناد مـذكور،   



 
 به 

سوم
 مو

راق
ة او

ربار
ي د

ظات
الح

م
»

تور
دس

.../ 
شها

ژوه
پ

اين بوده كه مؤسسات اعتباري به خيال خود، به منبع پولي دست يابنـد كـه بـه علّـت     
از افتتــاح حســاب جــاري بــراي مشــتريان و صــدور چــك از آن محــروم  ممنوعيــت

خواهند به تعهدات خود عمل كننـد و   باشند و ديگر اينكه براي اشخاصي كه نمي يم
قصد دارند افراد را با صدور آن اوراق اميدوار كنند و از پيگرد قانوني مصون بمانند، 

 .امكان تحقّق خواستة آنها فراهم گردد
 سخن نگارنده اين است كه مؤسسات اعتباري نبايد قادر باشـند بـه نحـوي عمـل    
كنند كه با سياستهاي كلّي نظام در تخالف و تضاد باشد و صرفاً به منظور سودجويي 
خود و براي تحقّق اين سودجويي، اوراقي را به دست اشخاصي بدهند كه قصدشـان  
تجارت و دادوستد نيست و مقصودشان سـوء اسـتفاده و در مـواردي، كالهبـرداري     

 .است
انان درستكار و پايبند به اصول تجاري، همان طوري كه اشاره كردم، براي بازرگ

اوالً در اغلب قريب به اتفاق، اينان به پـول نيـاز ندارنـد؛    . اي دارد اين اسناد چه فايده
دهند و او با  چراكه پرداختهايشان با پول نيست و به كسي كه مديون باشند، چك مي

در مـوارد نـادر و    ثانياً اگر. كند مراجعه به بانك محالٌ عليه، وجه چك را وصول مي
توانند ايـن پـول را بـا     براي مبالغي نه چندان مهم، به پول نقد احتياج داشته باشند، مي

اي  گمان، اين اسناد وسيله پس بي. صدور چك در وجه خود از بانك دريافت نمايند
تواننـد از آن بـراي مقاصـد     بسيار خطرناك است كه افراد سودجو و كالهبـردار مـي  

افزون بر اين، اين اسناد براي نظام پولي و بانكي كشـور نيـز   . ه كنندسوء خود استفاد
 .باشد بار مي العاده زيان فوق




