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 9139مارس  91کنوانسیونهای 

 ژنو 
 در مورد

 کـچ

 

 قرارداد اول 

کنوانسيون راجع به قانون 

 91 ـژنو  متحدالشکل در خصوص چک

 9139مارس 

 

 مقدمه

 مقررات الحاق دولتها

 

 ماده اول 

کند که  طرفهای معظم متعاهد تعهد می

ضمیمه اول  مذکور در  شکل  قانون متحدال

ای خود به کنوانسیون حاضر را در سرزمینه

صورت یکی از متون، به زبان اصلی یا به 

ند مال نمای لی، اع بان م هد، . ز ین تع ا

هائی  ظه رزرو به مالح کول  نداللزوم، مو ع

است که هر طرف معظم متعاهد می باید، در 

ها  ین قرارداد صویب ا گام ت صورت، هن ین  ا

این رزروها . یا الحاق بدان اعالم نماید

ضمیمه دوم  باید از میان موارد مندرج در

 . این کنوانسیون انتخاب شود
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منعکس در  های  صوص رزرو عذلک، در خ م

همین ضمیمه دوم، می  03و  22، 22، 9مواد 

قدام  حاق ا یا ال صویب و  پس از ت توان 

موردنظر  های  که رزرو شروط برآن مود، م ن

لل  عه م کل جام به دبیر یه ای  ضمن اطالع

اعالم شود و دبیرکل نیز فورَاً  متن آن را 

اطالع اعضای جامعه ملل و دول غیرعضو به 

صویب  ضر ت سیون حا ها کنان نام آن به  که 

ست،  ته ا قق یاف بدان تح حاق  یا ال شده 

این رزروها پیش از انقضای . خواهد رساند

سط  فوق تو مه  فت اطالعنا نودمین روز دریا

 .دبیر کل فاقد آثار حقوقی است

ــد  ــم متعاه ــای معظ ــک از طرفه ــر ی ه

ضرور می گام  ند، هن مورد توا های  ت، رزرو

ضمیمه دوم را  22و  72پیش بینی در مواد 

جرا  مورد ا به  حاق  یا ال صویب  پس از ت

ــذارد ــورت،. گ ــن ص ــور  در ای ــت مزب دول

می فورا   ستقیما  و  به  م تب را  ید مرا با

کلیه طرفهای دیگر و دبیر کل جامعه ملل 

هد طالع د پس . ا ها دو روز  ین رزرو بالغ ا ا

سط طر یه تو فت ابالغ ظم از دریا های مع ف

 .            متعاهد، مؤثر خواهد بود

 

 ماده دوم
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های  یک از طرف هر  های  سر زمین در 

معظم متعاهد، قانون متحدالشکل نسبت به 

شدن  جراء  پیش از الزم اال صادره  های  چک

 .کنوانسیون حاضر قابل اعمال نخواهد بود

 

 ماده سوم

سوی و  متن فران که  سیون  ین کنوان ا

ب سی آن از اعت خوردار انگلی حدی بر ار وا

را [  7907مـارس  79]است، تـاری  امـروز 

 . دارد

این کنوانسیون از این پس می تواند 

از سـوی اعضـای جامعـه  7907ژوئیه  71تا 

 .ملل و دول فیر عضو امضاء گردد

 

 ماده چهارم

الحاق به این کنوانسیون می باید از 

 .طریق تصویب دولتها باشد

ت ید  صویب با حاکی از ت سناد  ا اول ا

نزد دبیر کـل جامعـه ملـل  7900سپتانبر 

مشارالیه نیز فورا  وصول آن . تودیع گردد

را به کلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر 

سیون  ین کنوان ها ا طرف آن که از  ضوی  ع

امضاء یا الحاق به آن تحقق یافته است، 

 .ابالغ خواهد نمود
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 ماده پنجم

هـر یـک از  7907ژوئیـه  71از تاری  

ضای  می اع ضو  یر ع با دول غ لل  عه م جام

 .توانند به این کنوانسیون ملحق شوند

موضوع الحاق باید به دبیر کل جامعه 

ملل ابالغ و ابالغیه مذکور باید به آرشیو 

 . دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد

یه  به کل یع را  ضوع تود کل، مو دبیر

لل و عه م ضای جام به دول غیر اع که  ضو  ع

ن امضاء شده یا نام آنها این کنوانسیو

الحاق به آن تحقق یافته است، فورا  ابالغ 

 .خواهد کرد

 

 ماده ششم

ایــن کنوانســیون پــس از تصــویب یــا 

الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول 

ضو سه ع بر  شتمل  که م ضو،  یر ع ئم  ف دا

االجراء خواهد  جامعه در شورا باشند، الزم

 .گردید

نودمین رو شدن،  جراء  ز تاری  الزم اال

یه  یا الحاق صویب  مین ت صول هفت پس از و

موضوع بند اول این ماده، توسط دبیر کل 

 .جامعه ملل خواهد بود
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سال  گام ار لل هن عه م کل جام یر  دب

، مخصوصـا  1و 4ابالغیه های موصـوع مـواد 

ند  مذکور در ب حاق  یا ال صویبات  صول ت و

 .اول این ماده را اعالم خواهد نمود

 

 ماده هفتم

یا الحاقی که بعد از هر گونه تصویب 

الزم االجراءشدن کنوانسیون به موجب ماده 

صورت گیرد، نود روز پس از وصول توسـط  6

 .دبیر کل جامعه ملل، مؤثر خواهد بود

 

 ماده هشتم

ین  ضطراری، ا موارد ا ستثنای  به ا

ـــاری  کن ـــال از ت ـــا دو س ـــیون ت وانس

االجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل  الزم

ضو یر ع ستیا دول غ جوع ا بل ر یر قا . ، غ

رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطالعیه 

 . ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد

کلیه موارد رجوع باید توسط دبیرکل 

ظم  های مع یه طرف به کل لل فورا  عه م جام

 .متعاهد دیگر ابالغ شود

در صورت اضطرار، طرف معضم متعاهدی  

ید  می با ند،  مال میک جوع را اع حق ر که 

ست یه م طالع کل به ا فورا  آن را  قیما  و 
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ساند، و  گر بر هد دی ظم متعا های مع طرف

آثار حقوقی رجوع پس از دو روز از تاری  

های  مان طرف سط ه مه تو فت آن اطالعنا دریا

طرف معظم متعاهدی . معظم ایجاد خواهد شد

که در این شرایط رجوع کی کند باید دبیر 

 کل حامعه ملل را نیز از تصمیم خود آگاه

 .سازد

ظم  طرف مع به  سبت  ها ن جوع تن هر ر

متعاهــدی کــه بــه نــام او رجــوع صــورت 

هد  قوقی خوا ثار ح جد آ ست وا ته ا پذیرف

 .بود

 

 ماده نهم

یر   لت غ هد دو لل و عه م ضو جام هر ع

ــی ت ــیون م ــمول کنوانس ــس از مش ــد پ وان

االجـــراء شـــدن  چهارســـال ازتـــاری  الزم

کنوانسیون، تقاضای تجدید نظر خود را در 

ا تمام مقررات کنوانسیون به عض یمورد ب

 .کل جامعه ملل تسلیم نمایددبیر

چنانجــه پــس از یــک ســال از تــاری  

برای  فوق  ضای  سال تقا ضای ار گر اع دی

ون عضو که کنوانسیجامعه ملل یا دول غیر

ها الزم به آن سبت  مان ن جا در آن ز اء رال

بور  ضای مز لت از تقا شش دو حداقل  ست،  ا
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عه  شورای جام ند،  یت کن مورد حما لل در  م

لزوم تشکیل جلسه به منظور بحث در خصوص 

 .موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد نمود

 

 دهمماده 

ر زمان امضاء، طرفهای معظم متعاهد د

عالم نمایند  توانند تصویب یا الحاق می ا

هیچ سیون،  ین کنوان بول ا با ق نه  که  گو

تعهــدی را در قبــال تمــام یــا بعضــی از 

ستعمرات، یه تحت م ضی  الحما یا ارا حت ها  ت

عهــده حاکمیــت یــا تحــت قیمومــت خــود بر

ر زمینهای در این صورت، س. نخواهند گرفت

یه نین اعالم فاد  مذکور در چ شمول م ای از 

 .کنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود

ــی  ــدا  م ــد بع ــم متعاه ــای معظ طرفه

خود  یل  تب تما مان، مرا هر ز ند، در  توان

یا را به اجرای این کنوانسیون در تمام 

المیــه بعضــی از ســرزمینهای مــذکور در اع

ل جامعه ملل مندرج در بند فوق به دبیرك

در این حالت،نود روز پس از . اطالع دهند

دریافت اعالمیه توسط دبیر کل جامعه ملل، 

ایــن کنوانســیون در کلیــه ســر زمینهــای 

 .مندرج در اطالعیه قابل اجرا خواهد بود
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ــن  ــوع از ای ــق رج ــین ح ــا همین آنه

ا بعضی از یون را از جانب تمام یکنوانس

ستعمرات، تحت یه م حت  الحما ضی ت یا ارا ها 

شرایط  بق  بر ط خود  مت  یا قیمو یت  حاکم

بـرای خـود محفـوی مـی  2مندرج در ماده 

 .دارند

 

 

 ماده یازدهم

ــرا ــض الزم االج ــه مح ــن ب ــدن، ای ء ش

سط دبیر سیون، تو به کنوان لل  عه م کل جام

 .ثبت خواهد رسید

 

 ضميمه اول

 به چک  متحدالشکل راجعقانون 

 در تنظيم و شکل ظاهری چک: بخش یکم

 

 9ماده 

 :چک باید متضمن موارد زیر باشد

، مندرج درمتن سند بـه «چک»واژه . 7

 همان زیان بکار گرفته شده در متن آن؛

دستور بدون قیـد و شـرط پرداخـت . 2

 مبلغی معین؛ 



  المللي اسناد بين  339 

نام شخصی کـه بایـد وجـه چـک را . 0

 ؛(محاٌل علیه)بپردازا 

 ذکر محل پرداخت؛. 4

 ذکر تاری  و محل تنظیم چک؛ . 1

ـــــک . 6 ـــــادرکننده چ ـــــای ص امض

 (. صادرکننده)

 

  2ماده 

مذکور  شرایط  کی از  قد ی که فا سندی 

در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را 

 :ندارد، به استثنای موارد زیل

ندرج در  حل م صریح، م عدم ت صورت  در 

حاٌل علیه، مکان تأ دیه فرض مقابل نام م

شود حاٌل . می  نام م بل  حل مقا ند م گر چ ا

حل  لین م چک در او شد،  شده با یه درج  عل

 .مذکور قابل پرداخت است

هر  یا  موارد  ین  کر ا عدم ذ صورت  در 

قرینه دیگر، چک در مرکز اصلی محاٌل علیه 

ست خت ا بل پردا حل . قا که در آن، م کی  چ

صدور، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل 

صادرکنن حلنام  سوب  ده، م ظیم آن مح تن

 .شود می

 

 3ماده 
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می صادر  بانکی  هده  که  چک برع شود 

حل  جودی)صادرکننده در آن، م دارد و ( مو

حق در  ضمنی، م یا  صریح  قراردادی  طابق  م

اســتفاده از مبــال  آن بوســیله چــک مــی 

شد ین . با یت ا عدم رعا صورت  عذلک، در  م

قررات، سلب  م چک  نوان  به ع سند  بار  اعت

 .گردد نمی

 

 3ماده 

ندارد ضوعیت  بولی مو خذ ق چک ا . در 

کن  لم ی کان  چک  بولی در روی  کاس ق انع

 .است

 

 5ماده 

تواند به نفع اشخاص زیر قابل  ک میچ

 : پرداخت باشد

به حواله »شخص معین، با شرط صریح  -

 یا بدون آن، یا« کرد

شرط  - با  عین،  له »شخص م بدون حوا

 و یا الفای مشابه آن، یا« کرد

 . حامل -

یا به »چک به نفع شخص معین با درج 

و یا الفای مشابه آن، چک در وجه « حامل

 .حامل محسوب می گردد
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جه  فع، در و نام ذین کر  بدون ذ چک 

 .حامل تلقی می شود

 

 3ماده 

ممکن است چک در وجه خود صادرکننده 

 .باشد

ممکن است چک در وجه شخص ثالث کشیده 

 . شود

ــود  ــده خ ــه عه ــد ب ــی توان ــک نم چ

ننده کشیده شود، مگر اینکه از طرف صادرک

یک مؤسسه به عهده مؤسسه دیگر متعلق به 

 .همان صادرکننده، صادر شود

 

  3ماده 

کن  لم ی کان  چک  ندرج در  هره م شرط ب

 .تلقی می شود

 

 2ماده 

یا در  لث  شخص ثا مت  حل اقا چک در م

حاٌل علیه واقع است  محلی که اقامتگاه م

، مشروط یا در محل دیگر قابل پرداخت است

 .براینکه شخص ثالث بانک باشد

 

  1ماده 
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در صورت اختالف بین مبل  چکی که با 

تمام حروف و اعداد نوشته شده، مبل  با 

در صورتی که . حروف وجه قابل پرداخت است

مبل  چک بیش از یک بار تحریر شده، خواه 

عداد، و  با ا خواه  شد  حروف با مام  با ت

تر قابل بین آنها اختالف باشد، مبل  کم

 . پرداخت است

 

  93ماده 

صی  ضای اشخا به ام چک  که  صورتی  در 

باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از 

ضاهای  ضمن ام چک مت یا  ستند،  چک ه یق  طر

مجعــول یــا امضــای اشــخاص موهــوم و یــا 

ضا گری ام یل دی به دال که بنا شد  هایي با

ضا توان ام به ن که  سانی را  یا ک کننده 

چک امضاء شده است نمایندگی از طرف آنان 

ــ ــخاص متعه ــایر اش ــتولیت س ــود، مس د نم

 .کننده چک به قوت خود باقی استامضا

 

  99ماده 

داشتن هییگونه اختیار، هر کس بدون 

به کی را  ضا  چ صی ام نده شخ نوان نمای ع

عنوان طرف چک مستول است و اگر  نماید، به

وجه آن را پرداخت کند دارای حقوق همان 
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و مدعی نمایندگی شخصی است که از جانب ا

ــوده  ــتب ــورد . اس ــده در م ــین قاع هم

نده خود  نمای یارات  حدود اخت که از  ای 

 .تجاوز کرده، جاری است

 

 92ماده 

کننده چک ضامن پرداخت آن است و صادر

مه  بری الذ صادرکننده را  که  شرطی  هر 

 .نماید، کان لم یکن تلقی می شود

 

 93ماده 

هرگاه متن چکی که هنگام صدور ناقض 

لی  بوده فق قب خالف توا حوی  به ن ست،  ا

طرفین کامل شود، عدم رعایت چنین توافقی 

علیه دارنده سند قابل استناد نیست، مگر 

اینکه شخص اخیر چک را با سوءنیت تحصیل 

کب  ست آوردن آن مرت به د یا در  کرده و 

 .تقصیر فاحش شده باشد

 

 

 

 در انتقال: بخش دوم

 

 93ماده 
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جه ید  چک در و با ق عین  صریح شخص م

له» ب« کرد به حوا بدون آن،  سیله  هیا  و

 .ظهرنویسی قابل انتقال است

صریح  ید  با ق عین  شخص م جه  چک در و

کرد» له  یر آن، « بدون حوا بارتی نظ با ع

ثار  با آ ساده و  قال  صورت انت به  ها  تن

رتــب بــرآن قابــل واگــذاری بــه غیــر مت

 .باشد می

یا  صادرکننده  فع  به ن ست  کن ا چک مم

این . سند ظهرنویسی گرددهر طرف دیگر در 

اشــخاص نیــز مجــاز بــه ظهرنویســی مجــدد 

 . خواهند بود

 

  95ماده 

قیــد و شــرط  ظهرنویســی بایــد بــدون

شت که پ شرطی  هر  شد،  ید  با سی را مق نوی

 . نماید، کان لم یکن است

 .ظهرنویسی جزئی باطل و بالاثر است

 .ظهرنویسی محاٌل علیه نیز باطل است

در حکــم « در وجــه حامــل»ظهرنویســی 

 . ظهرنویسی سفید خواهد بود

ظهرنویسی به نفع محاٌل علیه اعتبار 

حاٌل  که م موردی  گر در  سید را دارد، م ر

علیـــه دارای چنـــدین مؤسســـه بـــوده و 
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یر از  گری، غ سه دی فع مؤس به ن سی  ظهرنوی

مؤسسه ای که چک روی آن کشیده شده است، 

 .عمل آمده باشد هب

 

 93ماده 

برگه منضم  ظهرنویسی باید روی چک یا

نویس  ضای ظهر به ام شود و  شته  به آن نو

 . برسد

شخص  فع م ست ذین کن ا سی مم در ظهرنوی

نشده یا فقط دارای امضای ظهرنویس باشد 

ــفید) ــی س ــر، (. ظهرنویس ــورت اخی در ص

ظهرنویسی زمانی معتبر است که در پشت چک 

 .یا روی برگه ضمیمه آن منعکس شود

 

 93ماده 

سبب سی  یه ظهرنوی قال کل قوق  انت ح

 . گردد ناشی از چک می

حو به ن سی  گر ظهرنوی ضاء  ا سفید ام

 :تواند باشد، دارنده سند می

قسمت پرنشده را با نام خـود یـا . 7

 با نام شخص دیگری تکمیل نماید؛

سند را مجددا  به صورت سـفید یـا . 2

 در وجه شخص معینی ظهرنویسی کند؛ 
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بدون تکمیل قسـمت خـالی و بـدون . 0

چــک را بــه شــخص ثــالثی ظهرنویســی آن، 

 .انتقال دهد

 

 93ماده 

در صورت عدم وجود شرط خالف، ظهرنویس 

 .ضامن پرداخت وجه است

ظهرنویس می تواند ظهرنویسی بعدی را 

گونه  در این صورت، ظهرنویس هیچ. نهی کند

تعهــدی نســبت بــه اشخاصــی کــه ســند بــا 

ظهرنویســی بــه آنهــا منتقــل مــی گــردد، 

 .نخواهد داشت

 

 91ماده 

ندهدا سی دار بل ظهرنوی چک قا نده   ر

می سوب  که  قانونی آن مح شروط براین شود م

سل  یق تسل سند را از طر بر  خود  قوق  ح

لو  ید، و بات نما سیها اث ستمر ظهرنوی م

سفید  سی  سی، ظهرنوی خرین ظهرنوی که آ این

ای ابطال خصوص، پشت نویسیه در این. باشد

در موردی . گردد شده کان لم یکن تلقی می

قب ظ سی که متعا سفید، ظهرنوی سی  هرنوی

ین  ضاء در ا صاحب ام پذیرد،  صورت  گری  دی
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سی  سط ظهرنوی چک تو نده  سی، دار ظهرنوی

 .سفید محسوب خواهد شد

 

 23ماده 

جب  مل مو جه حا چک در و سی در  ظهرنوی

یس وفق مقررات حاکم برحق مستولیت ظهرنو

شود؛ اما این ظهرنویسی، سند را  رجوع می

درنخواهد  به صورت چک در وجه شخص معین

 .آورد

 

 29ماده 

هرگاه، به هر علت، چک از ید دارنده 

خواه چک )آن خارج گردد، دارنده بعدی آن 

وجــه حامــل باشــد، خــواه چــک قابــل در 

به ظهر برآن  قوق را  نده، ح که دار سی  نوی

( ثابـت نمایـد 79طریق مـذکور در مـاده 

ملــزم بــه بازگردانیــدن آن نیســت، مگــر 

و یا  یل کردهاینکه چک را با سوءنیت تحص

دست آوردن آن مرتکب تقصیری  اینکه در به

 .فاحش شده باشد

 

 22ماده 

که چک  ضاکنندگان  طرح  ام ها  یه آن عل

تواننــد در مقابــل  دعــوی شــده اســت نمــی
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با  خود  صی  بط خصو به روا چک  نده  دار

سند  لی  ندگان قب با دار یا  صادرکننده 

گام  نده هن که دار گر آن ند، م ستناد کن ا

ما   چک عال فت  مل  دریا بدهکار ع یان  به ز

 .کرده باشد

 

 

 23ماده 

گامی بارات  هن ضمن ع سی مت که ظهرنوی

توسط »، «برای وصولی»، «ارزش در وصولی»

، یا هر عبارت دیگر که حاکی از «عاملیت

وجود نمایندگی ساده است، باشد، دارنده 

چک را  شی از  قوق نا مام ح ند ت می توا

اید، اما در ظهرنویسی آن تنها اعمال نم

 .عنوان نماینده عمل کند تواند به یم

ضامن می شخاص  صورت، ا ین  ند  در ا توان

ی را که علیه ظهرنویس فقط همان ایرادهای

قابــل طــرح اســت، علیــه دارنــده عنــوان 

 .نمایند

ثر ظ ندگی برا بهنمای سی  نوان  هرنوی ع

ث عدم اهلیت عاملیت، با فوت اصیل یا حدو

 .گردد قانونی او، زایل نمی

 

 23ماده 
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ضنامه ظهرن ظیم اعترا عد از تن سی ب وی

یا گواهی معادل آن، یا پس از ( پروتست)

اتمام مهلت ارائه چک به بانک، تنها در 

 .حد یک انتقال ساده طلب مؤثر است

سی  خالف، ظهرنوی بات  عدم اث صورت  در 

ظیم  بل از تن سی ق تاری ، ظهرنوی بدون 

یا گواهیهای معادل ( پروتست)اعتراضنامه 

ام مهلت مذکور در بند آن یا پیش از اتم

 .شود میقبلی محسوب 

 

 در ضمانت: بخش سوم

 

  25ماده 

ممکن است پرداخت تمام یا قسمتی از 

 . مبل  چک ضمانت شود

این ضمانت ممکن است توسط شخص ثالثی 

ــی از  ــا یک ــه، ی ــاٌل علی ــر از مح بغی

 .آید عمل بهامضاکنندگان چک 

 23ماده 

ضمانت در روی چک و یا در برگ ضمیمه 

 .اده می شودد

بارت  با ع ضمین»ضمانت  هت ت یا « ج و 

 .نظیر آن بیان و توسط ضامن امضا می شود
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جز در مورد امضای صادرکننده، ضمانت 

ضامن در  ضای  با ام قق « روی»صرفا   چک تح

 .یافته تلقی می گردد

ی شخص نما ید م ضمانت ضامن با که  د 

در صورت عدم . آید عمل می برای چه شخصی به

برای فرض  کر،  فع ذ به ن ضمین  که ت ست  ن ا

 .صادرکننده داده شده است

 

 23ماده 

مستولیت ضامن به همان اندازه مضموٌن 

 .عنه خواهد بود

بار دارد  مواره اعت ضامن ه ستولیت  م

هد موضوع تضمین او به هر  ولو اینکه تع

ساقط  سند،  ظاهری  یراد  یر از ا یل، بغ دل

 .شده باشد

ضامن با پرداخت مبل  چک کلیه حقوق 

شی نه و  نا ضموٌن ع بل م سند را در مقا از 

در برابر اشخاص که نسبت به شخص اخیر در 

 .چک مستولیت دارند، دارا خواهد گردید

 

 در ارائه و پرداخت: بخش چهارم

 

 23ماده 
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و شرط  چک به رؤیت قابل پرداخت است

 .باشد خالف، بالاعتبار می

چکی که پیش از روز مذکور در آن جهت 

ست، در روز ئه شده اپرداخت به بانک ارا

 .باشد ارائه قابل پرداخت می

 21ماده 

چک قابل پرداخت در کشور محل صدور، 

ئه  خت ارا هت پردا شت روز ج ظرف ه ید  با

 . گردد

چک صادر در کشوری غیر از کشوری که 

بل  میدر آن قا خت  ظرف  پردا ید  شد، با با

بیست یا هفتاد روز، بسته به اینکه محل 

و در یک قاره یا صدور و محل پرداخت هر د

هان  گری از ج قاره دی ها در  کی از آن ی

 .واقع شده است، ارائه گردد

یک  صادره در  های  مورد، چک ین  در ا

کشور اروپائی و قابل پرداخت در یک کشور 

به برعکس،  یا  نه  نوان  ساحلی مدیترا ع

چکهای صادره و قابل پرداخت در یک قاره 

 . محسوب می شوند

ور در ز مذکهای فوق، در رو مبدأ مهلت

 .باشد چک به عنوان تاری  صدور می

 

 33ماده 
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چک  خت  صدور و پردا حل  که م تی  وق

دارای تقویمهای متفاوت باشد، زمان صدور 

هد  خت خوا حل پردا قویم م مان روز ت چک، ه

 .بود

 

 39ماده 

به منزله تسلیم چک به اتاق پایاپای 

 .باشد ارائه آن جهت پرداخت می

 

 32ماده

پ ها  چک، تن غای  لت ال مام مه س از ات

ست قوقی ا ثار ح جد آ ئه، وا چک . ارا گر  ا

مبلغی نشده باشد، محاٌل علیه می تواند، 

حتــی پــس از انقضــای مهلــت، وجــه آن را 

 .تأدیه نماید

 33ماده 

فوت یا محجور شدن صادرکننده چک پس 

هیچ به  صدور آن،  تأثیر  از  چک  جه در  و

 .نخواهد داشت

 

 33ماده 

تواند  چک می محاٌل علیه هنگام پرداخت

ید  با ق سند  ند  ضا ک سید»تقا به وی « ر

 .تسلیم گردد
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سمتی از  خت ق ند پردا می توا نده ن دار

 .مبل  چک را رد کند

چک،  جه  سمتی از و یه ق صورت تأد در 

محاٌل علیه می تواند درج این پرداخت را 

ضا  سید تقا خذ ر با ا مراه  سند ه در روی 

 .نماید

 

 35ماده

چک قا یک  جه  که و یه  حاٌل عل بل م

ظهرنویسی را تأدیه می کند ملزم است صحت 

نه  ید و  سیدگی نما سی را ر یادی ظهرنوی ا

 .صحت امضای ایشان را

 

 33ماده 

یه  بل تأد صادره قا چک  که  صورتی  در 

خت  حل پردا یج م جه را یر از و پولی غ به 

شد، م میبا خت  بل پردا ل  قا ند در  ب توا

مهلت ارائه چک به وجه رایج همین کشور 

نرخ روز ت گرددبه  خت  یه، پردا گر . أد ا

وجه چک به محض تسلیم تأدیه نشده باشد، 

دارنده می تواند به انتخاب خود خواستار 

شود که مبل  سند به پول رایج آن کشور 

یه  یا روز تأد ئه  نرخ روز ارا یه  بر پا

 .پرداخت گردد
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عادت  عرف و  ساس  خارجی برا پول  ارزش 

ــین ــه تعی ــل تأدی ــود می مح ــذا، . ش معه

میصادرکننده  که  چک  ید  شرط نما ند  توا

مبل  قابل پرداخت باید به نرخ مصرح در 

 .چک مورد محاسبه قرار گیرد

این قواعد در صورت تصریح صادرکننده 

یج  پول را به  ید  خت با که پردا به این

شرط )معینی صورت پذیرد، جاری نمی گردد 

 (.پرداخت مؤثر با پول خارجی

به چک  جه  که و موردی  پولی  در  حد  وا

یر لی تحر که ع ست  یک  شده ا شتن  غم دا ر

ها در نوان ارزش آن حل  ع صدور و م حل  م

می فاوت  خت ت حل  پردا شور م پول ک ند،  ک

 .پرداخت مالک خواهد بود

 

در چک بسته و چک واربز : بخش پنجم

 به حساب

 

 33ماده 

صادرکننده یا دارنده چک می توانند، 

با توجه به آثار مذکور در ماده بعد، چک 

 . ندنمای« بسته»را 
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موازی در  خط  شیدن دو  با ک چک  ستن  ب

م« روی» قق  ست . شود یچک مح کن ا ستن مم ب

 .عمومی و یا اختصاصی باشد

بستن عمومی است اگر فقط شامل دو خط 

« بانک»مزبور بوده و یا بین خطوط واژه 

یا نظیر آن درج شده باشد؛ بستن اختصاصی 

نک میان دو  است در صورتی که نام یک با

 .عکس گرددمن[ موازی]خط 

ستن  به ب بدیل  بل ت مومی قا ستن ع ب

می  صی ن ستن اختصا لی ب ست، و صی ا اختصا

 .تواند به صورت بستن عمومی دآید

دست خوردگی روی خطوط موازی یا نام 

 .بانک تعیین شده نادیده گرفته خواهد شد

 33ماده 

محاٌل علیه فقط می تواند چک بسته به 

نحو عمومی را به نفع یک بانک یا مشتری 

 .خود کارسازی نماید

حاٌل  صی را م حو اختصا به ن سته  چک ب

علیه تنها ممکن است به نفع بانک معین 

شده، یا اگر این بانک بانک محاٌل علیه 

.  می باشد، به نفع مشتری خود پرداخت کند

با وجود این، بانک معین شده می تواند 

جوع  گر ر نک دی به با چک  جه  صول و هت و ج

 .نماید
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ست کن ا قط مم نک ف سته را از  با چک ب

گر  نک دی یا از با خود  شتریان  کی از م ی

تواند وجه چنین چکی را  صیل کند و نمیتح

شخاص  یر از ا گری بغ شخاص دی ساب ا به ح

 .مذکور وصول نماید

چک دارای  ند  می توا قط  یه ف حاٌل عل م

حو  به ن شده  ظیم  موازی تن خط  ندین  چ

اختصاصی را، در صورت وجود دو فقره خطوط 

از آندو به منظور وصول از موازی که یکی 

 .طریق اتاق پایاپای باشد، پرداخت کند

محاٌل علیه یا بانکی که مقررات فوق 

سارت  بران خ ستول ج ند، م می ک یت ن را رعا

 .تا معادل مبل  اسمی چک خواهد بود

 

 31ماده 

صادرکننده و یا دارنده چک می تواند 

واریز »پرداخت نقدی آن را با درج عبارت 

این . نظیر آن منع نمایند یا« به حساب

طور  به  چک  متن  مات  با کل ید  بارت با ع

 .متقاطع درج شود

ــط  ــه فق ــاٌل علی ــر، مح ــورت اخی در ص

تواند وجه چک را از طریق تصفیه دفتری  می

ید  یه نما قال )تأد ساب، انت به ح بار  اعت
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(. وجوه از حسابی به حساب دیگر یا تهاتر

 .تصفیه دفتری به منزله پرداخت است

خو ست  بارت د به وا»ردگی در ع یز  ر

 .گردد کان لم یکن تلقی می« حساب

لیهی که مقررات فوق را رعایت محاٌل ع

می سارت  ن بران خ ستول ج ند، م عادل ک تا م

 .شود مبل  اسمی چک شناخته می

 

در حق رجوع به جهت عدم : بخش ششم

 تأدیه

 

  33ماده 

که وجه چک در هنگام ارائه  در صورتی

قرر پردا عد م عدم آن در مو گردد و  خت ن

بور  خت مز یر]پردا یق ز کی از طر [ به ی

 :گواهی شود

از طریـــق یـــک ســـند رســـمی . 7

 ، یا(اعتراضنامه)

بوسیله اعالمیه محاٌل علیه، تحریر . 2

شده با تاری  در روی چک به اضافه ذکر 

 روز ارائه، یا 

توســط اعالمیــه تــاری  دار اتــاق . 0

لت  چک در مه سلیم   حاکی از ت پای  پایا

قرر می  م چک  نده  خت آن، دار عدم پردا و 
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توانــد حــق رجــوع را علیــه ظهرنویســان، 

صــادرکننده و ســایر مســتوالن چــک اعمــال 

 .نماید

 

 39ماده 

تراض ید  اع عادل آن با گواهی م مه  نا

پیش از انقضای مهلت ارائه چک تنظیم شده 

 .باشد

لت  خرین روز مه چک در آ که  صورتی  در 

ادل اعتراضنامه یا گواهی معارائه شود، 

توانــد در اولــین روز کــاری بعــد  آن مــی

 .تنظیم گردد

 

 

 32ماده 

به  یه را  عدم تأد ید  چک با نده  دار

ظهرنویس خود یا به صادرکننده ظرف چهار 

ــــیم  ــــاری  تنظ ــــل از ت روز غیرتعطی

عادل آن، و در  گواهی م یا  ضنامه  اعترا

شرط  خارج»مورد  بدون م شت  از روز « بازگ

یس باید هر ظهرنو. ارائه چک، اطالع دهد

ظرف دو روز غیرتعطیل متعاقب روز دریافت 

اطالعنامه، ظهرنویس ماقبل خود را با ذکر 

مه  که اطالعنا هائی  شانی آن های نام و ن



  المللي اسناد بين  339 

اند، آگاه  قبلی را برای او ارسال داشته

نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه 

مدتهای . یابد تا به شخص صادرکننده برسد

فت اط تاری  دریا لی فوق از  مه قب العنا

 .شروع می شود

مه  فوق اطالعنا ند  طابق ب که م تی  وق

ست  کرده ا ضاء  چک را ام که  صی  برای شخ

مان  ید در ه طالع با مین ا شد، ه سال  ار

محدوده زمانی برای ضامن او نیز فرستاده 

 .شود

خود را  شانی  که ن سی  مورد ظهرنوی در 

ذکر نکرده یا آن را به طور ناخوانا ذکر 

اطالعنامه به ظهرنویسی  نموده است، تسلیم

 .قبل از او کفایت می کند

تواند  دادن اطالعنامه میشخص مکلف به 

صرف  به  تی  حو، ح هر ن به  مل را  ین ع ا

 . اعاده چک، به انجام برساند

ــه  ــد ک ــت کن ــد ثاب ــور بای ــخص مزب ش

اطالعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشته 

پست کردن اطالعنامه ظرف این مدت، . است

 .رعایت مهلت مقرر استبه منزله 

شخص  قوق  لت، ح ین مه ظرف ا طالع  عدم ا

زایــل نمــی کنــد، امــا اگــر براثــر را 

شود،  سهل یانی وارد  ضرر و ز گاری او  ان
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ایــن شــخص مســتول جبــران خســارات وارده 

هد  چک خوا سمی  ل  ا یزان مب تا م حداکثر 

 .بود

 

 33ماده 

می  ضامن  یا  نویس  صادرکننده، ظهر

و « بدون مخارجبازگشت »تواند توسط شرط 

، یاهر عبارت معادل آن که «بدون اعتراض»

در سند قید و امضاء می شود، دارنده را 

عادل  گواهی م یا  ضنامه  ظیم اعترا از تن

آن، بــه منظــور اعمــال حــق رجــوع معــاف 

 .نماید

این شرط، دارنده را از وظیفه ارائه 

چک ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطالعنامه 

می دارد عاف ن یت بار ا. م عدم رعا بات  ث

این مهلت به عهده شخصی است که می خواهد 

ستناد  نده ا بل دار یراد در مقا ین ا به ا

 .نماید

اگــر ایــن شــرط بوســیله صــادرکننده 

یه  جه کل ثار آن متو شد، آ شده با یر  تحر

گردد می  چک  ضاکنندگان  که . ام صورتی  در 

این شرط توسط یکی از ظهرنویسها یا یک 

قط د شد، ف شده با مان ضامن درج  مورد ه ر 

اگر علی رغم . ظهرنویس یا ضامن نافذ است
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انعکــاس شــرط فــوق بوســیله صــادرکننده، 

گواهی یا  ضنامه  چک اعترا نده  عادل  دار م

های مربوط به  دیگری تنظیم نماید، هزینه

ست هده او نده . ع شرط کن که  صورتی  در 

ظهرنـــویس یـــا ضـــامن باشـــد، مخـــارج 

گر  عادل را، ا گواهی م یا  ضنامه  اعترا

شد،  سندی شده با یر  گی تحر ین ویژ با ا

صول  می چک و ضاکنندگان  مام ام توان از ت

 .کرد

 

 33ماده 

ند،  چک متعهد جب  به مو که  صی  اشخا

ضامنی  ستولیت ت نده م بل دار گی در مقا هم

 . دارند

به  لزام  بدون ا حق دارد،  نده  دار

رعایت ترتیب تعهد هر یک از حیث تاری ، 

قامه علیه اشخاص فوق مجتمعا  یا منفردا  ا

 .دعوی نماید

هر  ضاء  صاحب ام شخص  هر  حق را  مین  ه

 .یک در صورت پرداخت مبل  آن دارا است

اقامه دعوی علیه یکی از مستوالن چک 

لو  ست، و گران نی یه دی قدام عل مانع ا

هد  بر تع مؤخر  ها  هد آن تاری  تع که  این

 .شخص مورد تعقیب باشد
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 35ماده 

می نده  به  دار خود  عه  ند درمراج توا

ستول پ به و م یر را مطال قام ز خت، ار ردا

 :وصول کند

 مبل  تأدیه نشده چک؛. 7

 6بهره از تاری  ارائه چک به نرخ . 2

 درصد؛

ــواهی . 0 ــا گ ــنامه ی ــه اعتراض هزین

عادل آن و  یهم سایر  اخطار ضمام  به ان ها 

 . ها هزینه

 

 33ماده 

چک را  جه  که و فی  خت و آن را طر پردا

را از ارقام ذیل . تواند کند، می تحصیل می

ند  ستولیت دار بل او م که در مقا صی  اشخا

 :مطالبه و وصول نماید

 کل مبل  چک پرداختی؛. 7

درصـد  6بهره مبل  مزبور به نـرخ . 2

 از روز تأدیه؛

 .کلیه مخارج متحمله. 0

 

 33ماده 
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جوع  مورد ر که  چک  ستوالن  یک از م هر 

ند  می توا فت،  هد گر یا خوا ته  قرار گرف

أدیه وجه، چک درخواست کند که در ازای ت

همراه با اعتراضنامه یا گواهی معادل آن 

سلیم  به وی ت خت  مورد پردا ل   سید مب و ر

 .گردد

پردازد  رنویس که وجه چک را میهر ظه

سی  می یز ظهرنوی خود و ن سی  ند ظهرنوی توا

 .اشخاص بعد از خود را ابطال نماید

 

 33ماده 

ــیم  ــک، تنظ ــه چ ــه ارائ ــورتی ک در ص

ادل آن در مهلت اعتراضنامه یا گواهی مع

بل  مانع غیرقا یک  سطه  شده، بوا یین  تع

ناب  یا )اجت لت  سط دو قانونی تو یت  ممنوع

هری مل ق لت ( سایر عوا شود، مه عذر  مت

 .مذکور افزایش می یابد

قت،  تالف و بدون ا ست  ظف ا نده مو دار

نویس  به ظهر ماژور را  فورس  لت  بروز حا

قبل از خود اطالع دهد و این آگهی را در 

رگ ضمیمه با تاری  و امضاء روی چک یا ب

یر موارد، مفاد ماده در سا. منعکس سازد

 .الرعایه است الزم 42
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بــه محــض رفــع حالــت فــورس مــاژور، 

هت  چک را ج تأخیر،  بدون  ید  نده با دار

قدام  لزوم، ا صورت  ئه، و در  خت ارا پردا

به تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن 

 . نماید

بیش  قاهره  قوه  مه  صورت ادا از در 

تی  نده ح که دار تاریخی  پانزده روز از 

قبل از انقضای مهلت ارائه چک مورد قوه 

طالع  خود ا بل از  نویس ق به ظهر قاهره را 

داده است، حق رجوع بدون اینکه نیازی به 

ارائه و یا تنظیم اعتراضنامه یا گواهی 

 .معادل آن باشد، قابل اعمال خواهد بود

که موانع صرفا  شخصی دارنده یا شخصی 

ظیم  یا تن چک  ئه  فه ارا طرف او وظی از 

ده اعتراضنامه یا گواهی معادل آن را عه

 .گردد دار است، قوه قاهره محسوب نمی

 

 

 در نسخ متعدد: بخش هفتم

 

 31ماده 

ی که در یک کشور صادر و کلیه چکهای

ماورای  خش  یا در ب گر  شور دی ید در ک با

دریاهــای همــین کشــور پرداخــت شــوند و 
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ای صــادر شــده و قابــل بــرعکس، یــا چکهــ

لف  شهای مخت یا در بخ خش  یک ب خت در  پردا

مــاورای دریاهــای یــک کشــور واحــد، مــی 

. توانند در چند نسخه یکسان تنظیم شوند

ظیم  سخه تن ند ن چک در چ که  صورتی  در 

گردد، این نس  باید در متن سند شماره 

شود هر در . گذاری  جام،  عدم ان صورت 

 .نسخه، یک چک مستقل محسوب خواهد شد

 

 53ماده 

س   کی از ن جب ی به مو ل   خت مب پردا

که ق لو این ست، و هد ا سقوط تع ید سبب 

های دیگر  نگردد که با این پرداخت، نسخه

 .شود از درجه اعتبار ساقط می

شخاص  به ا چک را  س   که ن سی  ظهرنوی

ان مختلــف منتقــل کــرده و نیــز ظهرنویســ

ی های بعــدی، مســتول پرداخــت تمــام نســخه

خواهند بود که حاوی امضای آنان بوده و 

 .مسترد نشده است

 

 تغييرات : بخش هشتم

 

 59ماده 
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اشخاصی  در صورت تغییر دادن متن چک،

موده ضاء ن پس از آن ام طابق  که  ند م ا

ستولیت  سند، م متن  ته  یر یاف بارات تغی ع

که  صی  نده؛ اشخا ضاء دار بل از آن ام ق

صلی،  دهکر متن ا بارات  حدود ع ند، در  ا

 .مستولیت خواهند داشت

 

 در مرور زمان: بخش نهم

 

 52ماده 

حق رجوع دارنده علیه دعاوی مبتنی بر

گر مستوالن چک یو دظهرنویسان، صادركننده 

پس از گذشت ششماه از تاری  انقضای مهلت 

 .ارائه سند، مشمول مرور زمان هواهد بود

جو حق ر بر  نی  عاوی مبت ستوالن د ع م

مهتلف پرداخت چک نسبت به یکدیگر پس از 

شش ماه از روزی که مستول پرداخت چک را 

عه  با وی مراج که  یا روزی  موده  یه ن تأد

 .شده است، مشمول مرور زمان خواهد گردید

 

 53ماده 

صی  یه شخ قط عل مان ف طع مرورز ثار ق آ

عمل حقوقی قاطع مرور زمان تسبت به  كه

 .ی خواهد بوداو انجام شده است، جار
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 مقررات عمومی: بخش دهم 

 

 53ماده 

ین  قررات ا نک»، واؤه قانوندر م « با

را اشخاص یا مؤسسات قانونا  در حکم بانک 

 .شود شامل می

 

 

  55ماده    

نامه چک  اراده چک و یا تنظیم اعتراض

 .فقط در روز کاری امکان پذیر است

قرر در  لت م خرین روز مه که آ تی  وق

جقانون جهت ا ام اعمال حقوقی راجع به ن

ویژه ارائه یا تنظیم اعتراضنامه  چک، به

یا عمل حقوقی معادل آن، مصادف با تعطیل 

کاری رسمی است، این مهلت تا پایان روز 

.  گــردد بعــد از انقضــای آن، تمدیــد مــی

یل های تعط قرره  روز لت م به مه یانی  م

 .شود افزوده نمی

 

 53ماده 

لت شهای  در مه قانونی روز  قرر  روع م

 .شود محاسبه نمی
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  53ماده 

لت ارفاقی، خواه قانونی خواه هیچ مه

 .ی، مجاز نخواهد بودقضای

                          

                              

 ضميمه دوم

 

  9ماده 

می  هد  ظم متعا های مع یک از طرف هر 

مورد درج  هدش در  که تع ند  شرط ک ند  توا

مـاده  7ور در بند کبه شرح مذ« چک»کلمه 

راجـع بـه اسـناد « الشـکل قانون متحد» 7

عهد مذکور در صادره در سر زمین خود، و ت

خصوص ذکر محل تنظـیم همان ماده در 1بند 

اء شدن این االجر شش ماه پس از الزم چک، تا

 .کنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود

 

 2ماده 

هــر یــک از طرفهــای معظــم متعاهــد  

که در  یار دارد  جام اخت هدات ان مورد تع

قرر  خود م مین  سر ز چک در  به  جع  شده را

توان امضاء را با یک  دارد که چگونه می

شف از  که کا چک  منعکس در بر  هار معت اظ
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 باید امضا مياراده شخصی باشد که در اصل 

 .کند، جایگزین نمود

 

  3ماده   

 2مـاده  0نائی بر بند به عنوان استث

های معظم الشکل، هر یک از طرفقانون متحد

متعاهد حق دارد مقرر نماید که در صورت 

حل  چک در م خت،  حل پردا به م صری   عدم ت

 .صدور آن قابل پرداخت خواهد بود

 

 3ماده 

ظم متع های مع یک از طرف ین هر  هد ا ا

دارد که نسبت  حق را برای خود محفوی می

چکهــای صــادره و قابــل پرداخــت در بــه 

خودسر صادر زمین  های  که چک ند  قرر ک ، م

عهده اشخاص دیگری غیر از بانکها شده بر

قد  ها، فا کم آن نا  در ح سات قانو یا مؤس

 .اعتبار چک هستند

همینــین، هــر یــک از طرفهــای معظــم 

قانون متحـد  0متعاهد حق گنجانیدن ماده 

الشکل را در قانون ملی خود، به ترتیبی 

که با استفاده آن طرف از مفاد بند فوق 

محفــوط ناســب تــر باشــد، بــرای خــود نمت

 .دارد می
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 5ماده 

ظم  های مع یک از طرف حق هر  هد  متعا

صادر که  مانی را  جه دارد ز ید و کننده با

چک را نزد محال علیه داشته باشد، تعیین 

 .نماید

 

  3ماده 

ــد  ــم متعاه ــای معظ ــک از طرفه ــر ی ه

تواند مقرر دارد که محال علیه اجازه  می

ــواهی،  ــاکی از گ ــارت ح ــک عب دارد روی چ

جازه  ید، ا یر تأی عادل آن را تحر یا م

ظهاریه در حکم کند، مشروط بر آنکه این ا

شد بولی نبا قوقی  ق ثار ح برآن، آ عالوه  و 

 .چنین عبارتی را تعیین کند

 

 2ماده 

ــه ــتثنایی بر ب ــواد عنوان اس  74و  1م

الشکل، هر یک از طرفهای معظم قانون متحد

متعاهــد ایــن حــق را بــرای خــود محفــوی 

که  می هایدارد  مورد چک خت  در  بل پردا قا

قابل غیر» در سرزمین خود و متضمن عبارت 

گونه چکها  ، مقرر نماید که این«انتقال
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جز به دارنده ای که آن را با این شرط 

 .تخویل گرفته است، قابل پرداخت  نیست

 

  3ماده 

ین  هد ا ظم متعا های مع یک از طرف هر 

دارد که در  محفوی می اختیار را برای خود

خارج  که  صوص این مخ مذکور در از  وارد 

ــاده  ــک  6م ــا چ ــکل، آی ــانون متحدالش ق

صادر می خود  هده  ند برع ظیم توا کننده تن

 .گردد یا خیر، تعیین تکلیف نماید

 

  1ماده 

قـانون  6عنوان استثنایی بر ماده  به

ــکل ــم متحدالش ــای معظ ــک از طرفه ، هری

که عم از آن هد، ا بر  متعا چک  صدور  کال  

صادرك خود  هده  جویز نع ید ننده را ت ) ما

و یـا آن را جـز در ( این ضـمیمه 2ماده 

یک صادر ]مورد معامات با مؤسسات مختلف 

( قــانون متحــد الشــکل 6مــاده [ )کننــده

اجازه ندهد، این حق را برای خود محفوی 

جه  کی را در و نین چ صدور چ که  می دارد 

 .حامل منع کند

 

 93ماده 
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قـانون  2عنوان استثنائی بر ماده  به

هر  شکل،  حد ال ظم مت های مع یک از طرف

می  فوط  خود مح برای  حق را  ین  هد ا متعا

دارد که صدور چکی را که در اقاتگاه شخص 

خت  بل پردا نک قا یک با یر از  ثالثی بغ

 .باشد، اجازه دهد

 

 99ماده 

اهد این حق یک از طرفهای معظم متعهر

می فوی  خود مح برای  قررات دا را  که م رد 

 الشـکل را در قـانونقانون متحد 70ماده 

 .ملی خود وارد نسازد

 

 92ماده 

یک از ین  هر  هد ا ظم متعا های مع طرف

 27داردکه ماده  میای خود محفوی حق را بر

الشکل را در قسمت  چک در وجه  قانون متحد

 .مل اعمال نکندحا

 

 93ماده  

قـانون  26بر ماده  عنوان استثنایي به

ظم  های مع یک از طرف هر  شکل،  حد ال مت

ق یار دارد م هد اخت که در متعا ید  رر نما

سر زمین او ضمانت به موجب سند جداگانه 
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بل   سند، قا ظیم  حل تن بر م صریح  با ت

 .تودیع  است

                   

 

 93ماده 

اهد این حق یک از طرفهای معظم متعهر

ر دارد که مهلت مقر را برای خود محفوی می

الشـکل را قـانون متحد 29ماده  7در بند 

را در سرزمینهای تمدید و مهلتهای ارائه 

. یت یا قیمومت خود معین نمایدتحت حاکم

 29مـاده  2ایي بـر بنـد عنوان اسـتثن به

الشکل، هر یک از طرفهای معظم قانون متحد

می  فوی  خود مح برای  حق را  ین  هد ا متعا

های  که مهلت ني  پیشدارد  ین  بی شده در ا

را در خصوص چکهای صادره و قابل  مقررات

خت پ لردا شهای مخت یا در در بخ هان  ف ج

شور یر از ک هان غ خش از ج یک ب لف  های مخت

 . اروپا تمدید کند

ــد  ــم متعاه ــرف معظ ــد ط ــا چن دو ی

قرر های م توانند نسبت به تغییر مهلت می

الشـکل در قـانون متحد 29ماده  2در بند 

مورد چکهای صادره و قابل پرداخت در سر 

 .زمینهای خود با یکدیگر توافق نمایند
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 71ماده 

از طرفهــای معظــم متعاهــد هــر یــک  

قانون  07که در اجرای ماده  اختیار دارد

ــازمانهای ــکل، س ــق متحدالش ــه وف ی را ک

تاق  نوان ا به ع بد  می یا لی  قررات داخ م

 .تعیین کند پایاپای شناخته شوند،

 

   93ماده 

قانون  02بر ماده  به عنوان استثنایي

یک از  هر  شکل،  حد ال ظم مت های مع طرف

حق را د ین  هد ا بل رمتعا های قا صوص چک خ

سر زمین خود برای خویش محفوی  پرداخت در

 : دارد که می

چک را حتی پیش از ( فس )الغای . الف

 انقضای مهلت ارائه اجازه دهد؛ 

غای . ب س )ال پس از ( ف تی  چک را ح

 .انقضای مهلت ارائه منع نمید

ــم  ــای معظ ــک از طرفه ــر ی ــالوه، ه بع

ت متعاهد حق دارد تدابیر الزم را در صور

ثار  نی و آ پیش بی چک  سرقت  یا  قدان  ف

 .حقوقی آن را تعیین نماید

 

 93ماده 



  المللي اسناد بين  313 

هر یک از طرفای معظم متعاهد اختیار 

دارد که عنداللزوم، در شرایط خاص مربوط 

به نرخ تنزیل آن کشور، از قید مذکور در 

ــاده  ــورد  06م ــکل، در م ــانون متحدالش ق

به  سبت  خارجی ن پول  به  عی  خت واق پردا

بل های قا سرزمی چک یه در  عدول تأد خود  ن 

ید می. نما عده  مین قا صوص  ه ند در خ توا

به ارز  خت  بل پردا می و قا های تنظی چک

 .اعمال گردد

 

 93ماده 

و  02، 02ی برمـواد عنوان اسـتثنای به

قانون متحدالشکل، هر یـک از طرفهـای  09

معظم متعاهد این حق را برای خود محفوی 

ها یا چک سته  های ب قط چک که ف ی می دارد 

خود  لی  قانون داخ ساب را در  به ح یز  وار

با وجود این، چکهای . مجاز اعالم نماید

صادره در  ساب  به ح یز  های وار سته و چک ب

سرزم خت در  بل پردا به خارج و قا لی  ین م

عنوان چکهای واریز به حساب و  ترتیب به

 .چکهای بسته محسوب خواهند شد

همینــین، هــر یــک از طرفهــای معظــم 

یار د هد اخت که متعا بارتی را  متن ع ارد 

وفق قانون ملی حاکی از این است که چک 
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از نــوع واریــز بــه حســاب اســت، تعیــین 

 .نماید

 

 

 

 91ماده 

یژه قوق و چک ح نده  یا دار که آ ای  این

سبت قوق دارد،  ن ین ح ثار ا حل آن و آ به م

 .از شمول قانون متحدالشکل خارج است

مور کم در  مین ح گری ه ضوع دی هر مو د 

حقوقی مبنای صدور چک جاری  به روابط راجع

 .است

 

 23ماده 

ظم متع های مع یک از طرف ین هر  هد ا ا

دارد که اجرای  حق را برای خود محفوی می

به  نوط  صادرکننده را م یه  جوع عل حق ر

نامه یا گواهی  ارائه چک و تنظیم اعتراض

یز  سازد و ن قرر ن لت م عادل آن در مه م

آثــار حقــوقی ایــن حــق رجــوع را تعیــین 

 .نماید

 

  29ماده 



  المللي اسناد بين  311 

هد  ظم متعا های مع یک از طرف ین هر  ا

می فوی  خود مح برای  یار را  که  اخت دارد 

مقرر کند در خصوص چکهای قابل پرداخت در 

عدم گواهی  ست  خت  سرزمین او الزم ا پردا

قـانون  47و  43واد بینـی شـده در مـ پیش

به شکل،  حق  متحدال ستمرار  شرط ا نوان  ع

ظیم  ضنامه تن یک اعترا لب  جوع، در قا ر

 .ردد و نه هر سند معادل آنگ

همینــین، هــر یــک از طرفهــای معظــم 

قرر  که م یار را دارد  ین اخت هد ا متعا

نماید اظهاریه های مذکور در شماره های 

قانون متحدالشکل در مهلت  43ماده  0و  2

معین برای اعتراض در یک دفتر دولتی ثبت 

 .گردد

 

 

 

 22ماده

قـانون  42عنوان استثنایی برمـاده  به

یک از طرفهای معظم متعاهد الشکل، هرمتحد

ولتی اختیار دارد روش آگهی توسط مأمور د

ند قرار ک یا بر قاء  ین  به. را اب جب ا مو

یا  سردفتر  تراض،  جام اع گام ان روش، هن

مأمور دولتی در چارچوب قانون ملی مجاز 
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که  چک  ستول در  شخاص م به ا بود  هد  خوا

برای  یا  منعکس  سند  ها در روی  شانی آن ن

رسمی تنظیم اعتراض معلوم بوده یا مأمور 

تراض ضی اع شخاص متقا سط ا یین  تو مه تع نا

سال دارد بی ار طار کت ست، اخ یده ا . گرد

تراض  خارج اع به م یه  ین اخطار نه ا هزی

 .مربوط اضافه خواهد شد

 

 23ماده 

ــد  ــم متعاه ــای معظ ــک از طرفه ــر ی ه

به  سبت  که ن ید  قرر نما یار دارد م اخت

بل پردا شده و قا صادر  های  خت در آن چک

مـاده  2کشور، نرخ بهره مذکور در شماره 

قانون متحدالشـکل  46ماده  2ره و شما 41

تواند با نرخ رسمی رایج در سرزمین آن  می

 .طرف معظم متعاهد جایگزین شود

 

 23ماده 

قـانون  41عنوان استثنائی برمـاده  به

متحدالشکل، هریک از طرفهای معظم متعاهد 

می دارد که  این حق را برای خود محفوی

در قانون داخلی خود به دارنده چک اجازه 

هد  خود د جوع  مورد ر ستول و  شخص م از 
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قانون  حق شده در  یین  خذ تع به مأ مل  الع

 . ملی مطالبه کند

بر ماده  عنوان استثنایي همین حکم به

قانون متحدالشکل در مورد شخصی که با  46

پرداخت مبلف چک، میزان تأدیه شده را از 

س ستوالن  می م به  خود مطال بل  ند در مقا

 .نماید، مرعی خواهد بود

 

 25ماده 

یر هر هد مخ ظم متعا های مع یک از طرف

حق  سلب  صورت  که در  یرد  صمیم بگ ست ت ا

ور زمان، حق رجوع علیه رجوع یا شمول مر

ای که محل چک را تأمین نکرده  صادرکننده

که  سی  یا ظهرنوی صادرکننده  یه  یا عل

ده است، کماکان نحو غیرعادالنه دارا ش به

 .باقی باشد

 

 23ماده 

مرور  یق  یا تعل طع  سباب ق یین ا تع

به  حاکم،  نزد م حه  چک مطرو عاوی  مان د ز

عهده قانونگذاری هر یک از طرفهای معظم 

 .متعاهد است

ند  هد مجاز ظم متعا های مع گر طرف دی

یا  طع  بات ق حت آن، موج که ت شرایطی را 
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م مان را  مرور ز یق  ند یتعل یین  پذیر تع

ن عوی . دکن ثر د به ا سبت  کم ن مین ح ه

مورد به مان  مرور ز بدأ  نوان م ظر در  ع ت

الشـکل جـاری قـانون متحد 12مـاده 2بند 

 .است

 

 23ماده 

ــد  ــم متعاه ــای معظ ــک از طرفه ــر ی ه

یار مورد  اخت که در  ید  قرر نما دارد م

عمل حقوقی دیگر االجل اراده چک، و هر  ضرب

به چکها، بعضی از روزهای کاری به  راجع

 .وزهای تعطیل رسمی خواهد بودمثابه ر

 

 23ماده 

ظم های مع یک از طرف حق  هر  هد  متعا

عام یژه  قررات و شمولی در  دارد م مورد ال

باره تمدید تمدید مهلت پرداخت و نیز در

مقرر مربوط به اقدامات تأمینی  هاي مهلت

 .در اعمال حق رجوع، تصویب نماید

 

 21ماده 

جاز هر  هد م ظم متعا های مع یک از طرف

ست حد  ا قانون مت جرای  ظور ا به من که 

سازمانهائی  یا  شخاص  ها و ا شکل، بانک ال
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خود مؤسسات در  را که حسب ماهیت فعالیت

 .شوند، تعیین نماید حکم بانک تلقی می

 

 33 ماده

ین  هد ا ظم متعا های مع یک از طرف هر 

دارد که قانون  می حق را برای خود محفوی

ی االشکل را کال  یا بعضا  در خصوص چکهمتحد

صادر های  یژه بانک های و ستی و چک کننده پ

لی  مد م صندوقهای در آ تا  صادرکننده  یا 

یا مؤسسات ملی اعتباری، بال اجرا نماید 

ـــن ـــررات و اس ـــابع مق ـــذکور را ت اد م

 .ای قرار دهد جداگانه

 

 39ماده 

ملزم هر یک از طرفهای معظم متعاهد 

بینی شده در کشور دیگر  است مقررات پیش

تـا  7را براساس مـواد د طرف معظم متعاه

، 21تا  72و 76و 71، (2و 7های بند) 74، 70

 .این ضمیمه به رسمیت بشناسد 03و 29، 22
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 قرار داد دوم

 کنوانسيون راجع به 

حل بعضی موارد تعارض قوانين در 

 خصوص چک

 9139مارس  91 –ژنو 

 

 9ماده 

گردند  طرفهای معظم متعاهد، متعهد می

تعارض قوانین مذکور در که به منظور رفع 

ینه چک، قواعد مندرج در مواد بعدی در زم

 .الذکر را به مورد اجرا گذارند مواد آتی

 

 2ماده 

اهلیت شخص برای قبول تعهد به موجب 

عین  بوع او م شور مت قانون ک بق  چک، ط

بوع او  شور مت قانون ک گر  شد و ا هد  خوا

صالح  ضوع  گری را در مو شور دی قانون ک

 .خیر اجرا خواهد گردیدبداند، قانون ا

طابق  که م صی  گر شخ ین، ا جود ا با و

قــانون مــذکور در پــاراگراف قبــل فاقــد 

اهلیــت اســت، چــک را در ســرزمین کشــوری 
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بر که برا موده  ضاء ن جد  ام قررات آن وا م

می شناخته  یت  بر  اهل هد او معت شود، تع

 . خواهد بود

می  هد  ظم متعا های مع یک از طرف هر 

ــدی ــائی و تص ــد از شناس ــار توان ق اعتب

قرارداد تنظیمی برمبنای چک صارده توسط 

یکــی از اتبــاع آن، کــه در کشــور طــرف 

قرارداد جز از طریق اعمال بند قبلی این 

 .ماده معتبر نیست، استنکاف ورزد

 

 

 

 3ماده 

قانون کشور محل پرداخت چک، اشخاصی 

م چک  که  ند یرا  صادر  توا ها  هده آن برع

موجب  بهدر صورتی که . کند شود، تعیین می

ص هت شخ به ج چک  قانون،  ین  فاد ا که م ی 

بی ست  شده ا شیده  هده او ک بار  برع اعت

باشد، تعهدات ناشی از امضاهای مندرج در 

ــ ــه مقرراتش ــری ک ــورهای دیگ ان آن در کش

کان ست، کما عده نی ین قا ضمن ا بر  مت معت

 .خواهد بود

 

 3ماده 
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ظیم هر طرز تن ظیم  قرار طرز تن نه  گو

ساس چک،  برا شی از  شور  داد نا قانون ک

گردد می  یین  قرار داد، تع ضای  حل ام .  م

معذلک، رعایت شرایط شکلی مقرر در قانون 

 .محل پرداخت نیز کفایت می کند

هدات گر تع جود، ا ین و شی از  با ا نا

ند اخیر فاد ب طابق م بر چک م لذکر معت ا

نبوده ولی با مقررات کشور محل انعقاد 

قرار داد بعدی هماهنگ باشد، این موضوع 

قــرار دادهــای قبلــی صــورت قــانونی کــه 

ــدی را از  ــرار داد بع ــت، ق ــته اس نداش

 .اعتبار ساقط نخواهد کرد

ــای  ــک از طرفه ــر ی ــد ه ــم متعاه معظ

ید می قرر نما ند م های  توا قرار داد که 

چک صادره ب وسیله یکی از  همنعقده توسط 

ر برابر اتبا اتباع آن کشور در خارج، د

سر لت در  گر آن دو بار دی خود اعت زمین 

ظیم  که در تن بر آن شروط  قانونی دارد،م

 .آنها قانون ملی رعایت شده باشد

 

 5ماده 

قانون کشور محل ایجاد تعهدات ناشی 

از چک، آثار این تعهدات را تعیین خواهد 

 .کرد
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 3ماده 

لت  مه مه جوع ه حق ر مال  هت اع قرر ج م

ضا سند ام ظیم  قانون تن ساس  کنندگان، برا

 .تعیین خواهد شد

 

 3ماده 

ل پرداخت، موارد زیر کشور محقانون 

 :کند را تعیین می

چک لزوما  سند به رؤیـت اسـت آیا . 7

تواند به وعده از رؤیت نیز تنظیم  یا می

با درج  چک  صدور  که  طور این گردد و همین

 تاری  مؤخر چه آثاری دارد؛

 مهلت ارائه؛. 2

آیا ممکن است در چک قبـولی داده . 0

د شده شود، یا چک تضمین، تصدیق یا تأیی

باشد، و آثار حقوقی ناشی از این عبارات 

 کدام است؛

توانـد تمـام وجـه  آیا دارنده می. 4

را مطالبه نماید و یا اینکه ملزم [ چک]

 به قبول قسمتی از آن نیز هست؛

یـا « بسـته»آیا چـک مـی توانـد . 1

شرط  ضمن  ساب»مت به ح یز  بارت « وار یا ع



   333 سيزدهمشمارة / مجلة حقوقي 

معادل آن باشد و آثار مترتب بر هر یک 

 ؛چیست

ــوق  .6 ــد حق ــک واج ــده چ ــا دارن آی

تازه به  مم سبت  ساب»ای ن جودی ح می « مو

 باشد و ماهیت این حقوق کدام است؛

توانـد چـک را  آیا صادرکننده مـي. 2

ویا برای جلوگیری از پرداخت ( فس  )لغو 

 آن اقدام نماید؛

اتخاذ تـدابیر الزم در صـورت گـم . 2

 شدن یا سرقت چک؛ 

ــا. 9 ــنامه و ی ــا اعتراض ــو آی اهی گ

جوع حق ر فظ  هت ح عادل آن چ هر  م یه ط عل

گر  هدان دی نده و نتع صادر کن سان،  نوی

 .صروری است

 

 3ماده 

نین  تراض، همی های اع شریفات و مهلت ت

یا  جرا  هت ا یات الزم ج جام عمل حوه ان ن

قانون  تابع  چک،  نه  قوق در زمی تأمین ح

  کشوری است که اعتراض یا عمل حقوقی مورد

 .جام شودنظر باید در سرزمین آن ان

 

 1ماده 
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هر یک از طرفهای معظم متعاهد  این 

دارد که اصول  محفوی می حق را برای خود

بین قوق  ین  ح ندرج در ا صی م لی خصو المل

کنوانسیون را در صورت ارتباط با موارد 

 :زیر مورد عمل قرار ندهد

تعهد مربوط به چک در خـاک کشـور . 7

 غیرعضو کنوانسیون انجام شده باشد؛

قابل اجـرا براسـاس اصـول  قانون. 2

مزبور، قانون حاکم در سرزمین هر یک از 

 .طرفهای معظم متعاهد نباشد

 

 93ماده 

در مورد چکهای مفاد کنوانسیون حاضر 

ــل از الزم ــادره قب ــن  ص ــدن ای ــراء ش االج

یک از  هر  سرزمین  مرو  سیون، در قل کنوان

 .اعضای معظم متعاهد، اعمال نخواهد شد

 

 99ماده 

سیو ین کنوان سه و ا متن فران که  ن 

ـــدی  ـــار واح ـــی آن آن از اعتب انگلیس

مـارس  79]برخوردار است، تـاری  امـروز 

 .را دارد[ 7907
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می پس  ین  سیون از ا ین کنوان ند  ا توا

ز سـوی اعضـای جامعـه ا 7907ژوئیه  71تا 

 .عضو امضاء گرددملل و دول غیر

 92ماده 

الحاق به این کنوانسیون می باید از 

 . باشدطریق تصویب دولتها 

تا اول  ید  صویب با حاکی از ت سناد  ا

نـزد دبیرکـل جامعـه ملـل  7900سپتامبر 

مشاٌرالیه نیز فورا  وصول آن . تودیع گردد

یا دول  لل  عه م ضای جام یه اع به کل را 

غیرعضوی که از طرف آنها این کنوانسیون 

امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته 

 .است، ابالغ خواهد نمود

 

 93ماده 

هـر یـک از  7907ژوئیـه  71اری  از ت

ــو ا ــا دول غیرعض ــل ی ــه مل ــای جامع عض

 .توانند به این کنوانسون ملحق شوند می

موضوع الحاق باید به دبیرکل جامعه 

ملل ابالغ و ابالغیه مذکور باید به آرشیو 

 .دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد

یه  به کل یع را  ضوع تود کل، مو دبیر

لل و دول غیرع عه م ضای جام به اع که  ضو 

نام آنها این کنوانسیون امضاء شده یا 
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الحاق به آن تحقق یافته است، فورا  ابالغ 

 .خواهد کرد

 

 93ماده

ایــن کنوانســیون پــس از تصــویب یــا 

الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول 

امعه غیرعضو، که مشتمل بر سه عضو دائم ج

 .االجراء خواهد گردید در شورا باشند، الزم

نودمین روز  الزمتاری   شدن،  جراء  اال

یه  یا الحاق صویب  مین ت صول هفت پس از و

کل  سط دبیر ماده، تو ین  ند اول ا ضوع ب مو

 .جامعه ملل خواهد بود

دبیرکــل جامعــه ملــل هنگــام ارســال 

، مخصوصا  70و  72ابالغیه های موضوع مواد 

وصول تصویبات یا الحاقات مذکور در بند 

 .موداول این ماده را اعالم خواهد ن

 

 95ماده 

تصویب یا الحاقی که بعد از  هرگونه

االجراء شدن کنوانسیون به موجب ماده  الزم

صورت گیـرد، نـود روز پـس از تـاری   74

مؤثر  لل،  عه م کل جام سط دبیر صول تو و

 .خواهد بود
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 93ماده 

تاری   سال از  تا دو  سیون  ین کنوان ا

عه  ضای جام سط اع شدن آن تو جراء  الزم اال

. یرعضو، غیرقابل رجوع استملل یا دول غ

رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطالعیه 

 . ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد

کلیه موارد رجوع باید توسط دبیرکل 

عه  ضای جام مام اع به ت فورا   لل  عه م جام

ها  طرف آن که از  ضو  های غیرع لل و دولت م

کنوانسیون حاضر امضاء شده یا الحاق به 

 .، ابالغ شودآن تحقق یافته است

رجوع فقط نسبت به عضو جامعه ملل یا 

 .کشور غیرعضو متقاضی مؤثر خواهد بود

دولت غیرعضو  هر عضو جامعه ملل و هر

می سیون  شمول کنوان هار توا م پس از چ ند 

االجرا شدن کنوانسیون،  سال از تاری  الزم

نظر خود را در مورد بعض یا تجدید تقاضای

بیرکل جامعه تمام مقررات کنوانسیون به د

 .ملل تسلیم نماید

چنانیــه پــس از یــک ســال از تــاری  

ضای  گر اع برای دی فوق  ضای  سال تقا ار

ون جامعه ملل یا دول غیرعضوی که کنوانسی

ها الزم به آن سبت  مان ن جراء  در آن ز اال

بور  ضای مز لت از تقا شش دو حداقل  ست،  ا
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مورد  لل در  عه م شورای جام ند،  یت کن حما

منظور بحث در خصوص لزوم تشکیل جلسه به 

 .موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد نمود

 

 93ماده 

ر زمان امضاء، طرفهای معظم متعاهد د

عالم نمایند  تصویب یا الحاق می توانند ا

نه  سیون، هییگو ین کنوان بول ا با ق که 

تعهــدی را در قبــال تمــام یــا بعضــی از 

مستعمرات، تحت الحمایه ها یا اراضی تحت 

ومــت خــود برعهــده حاکمیــت یــا تحــت قیم

در این صورت، سرزمینهای . نخواهند گرفت

مذکور در چنین اعالمیه ای از شمول مفاد 

 .کنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود

طرفهای معظم متعاهد می توانند بعدا  

مراتــب تمایــل خــود را بــه اجــرای ایــن 

ـــی از  ـــا بعض ـــام ی ـــیون در تم کنوانس

ندرج در  یه م مذکور در اعالم سرزمینهای 

طالع  لل ا عه م کل جام به دبیر فوق  ند  ب

ند پس از . ده نود روز  لت،  ین  حا در ا

دریافت اعالمیه توسط دبیرکل جامعه ملل، 

این کنوانسیون در کلیه سرزمینهای مندرج 

 .در اطالعیه قابل اجرا خواهد بود
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معظم متعاهد به همین ترتیب، طرفهای 

هر زمان مراتب تمایل خود  می توانند در 

وف ال جراء شدن این کنوانسیون را به موق

در تمــام یــا بعضــی از مســتعمرات، تحــت 

الحمایه ها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت 

ند عالم دار هود ا مت  صورت، . قیمو ین  در ا

مذکور  های  سر زمین سیون در  جرای کنوان ا

سال از یک  پس از  فوق  یه  تاری   در اعالم

سط دبیر یه تو فت اعالم لل دریا عه م کل جام

 .هد شدمتوقف خوا

 

 

 

 91ماده 

ــض الزم ــه مح ــرا ب ــن االج ــدن، ای ء ش

سط دبیر سیون، تو به کنوان لل  عه م کل جام

 .ثبت خواهد رسید

 

 قرارداد سوم

 کنوانسيون راجع به حق تمبر چکها 

 9139مارس  91 ـژنو 

 

 9ماده 
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در صورت فقدان مقرراتی در این خصوص 

در قوانین داخلی، طرفهای معظم متعاهد، 

می هد  خود را، در شوند  متع قوانین  که 

تدا یا اق یت  حت حاکم سرزمینهای ت مام  ر ت

باشند،  خود که مشمول این کنوانسیون می

بار تعهدات  به نحوی تغییر دهند که اعت

شی از آن  قوق نا جرای ح یا ا چک  شی از  نا

بر  به تم بوط  قررات مر یت م به رعا نوط  م

 .نگردد

هد  ظم متعا های مع ین، طرف جود ا با و

این حقوق را تا پرداخت می توانند اجرای 

حق تمبر مقرر یا هر جریمه قانونی، معلق 

ند قرر . نمای ست م کن ا نین مم ضا همی اع

خود،  لی  قوانین داخ طابق  که م ند  دار

االجراء  خصوصیات و آثار حقوقی اسناد الزم

بل  یز قا چک ن به  ها  قوانین آن بق  که ط

هد  شرط خوا ین  به ا کول  ست، مو ساب ا انت

صدور تاری   که از  بر  بود  حق تم سند، 

 .مربوط دقیقا  پرداخت شده باشد

 

 2ماده 

سوی و  متن فران که  سیون  ین کنوان ا

خوردار  حدی بر بار وا سی آن از اعت انگلی
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را [ 7907مــارس  79]اســت، تــاری  امــروز 

 .دارد

این کنوانسیون از این پس می تواند 

از سـوی اعضـای جامعـه  7907ژوئیه  71تا 

 .ملل و دول غیرعضو امضاء گردد

 

 3ماده 

الحاق به این کنوانسیون می باید از 

 . طریق تصویب دولتها باشد

تا اول  ید  صویب با حاکی از ت سناد  ا

نـزد دبیرکـل جامعـه ملـل  7900سپتامبر 

مشاٌرالیه نیز فورا  وصول آن . تودیع گردد

یا دول  لل  عه م ضای جام یه اع به کل را 

غیرعضوی که از طرف آنها این کنوانسیون 

یا الحاق به آن تحقق یافته امضاء شده 

 .است، ابالغ خواهد نمود

 

 3ماده 

، هـر یـک از 7907ژوئیه  71از تاری  

ــو ا ــا دول غیرعض ــل ی ــه مل ــای جامع عض

 . توانند به این کنوانسیون ملحق شوند می

موضوع الحاق باید به دبیرکل جامعه 

ملل ابالغ و ابالغیه مذکور باید در آرشیو 

 .گردد دبیرخانه جامعه ملل تودیع
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یه  به کل یع را  ضوع تود کل، مو دبیر

به  که  ضو  لل و دول غیرع عه م ضای جام اع

نام آنها این کنوانسیون امضاء شده یا 

فورَاً   ست،  ته ا قق یاف به آن تح حاق  ال

 .ابالغ خواهد کرد

 

 5ماده 

ایــن کنوانســیون پــس از تصــویب یــا 

الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول 

دائم جامعه  ه عضوغیرعضو، که مشتمل برس

 .االجراء خواهد گردید در شورا باشند، الزم

نودمین روز  شدن،  جراء  تاری  الزم اال

یه  یا الحاق صویب  مین ت صول هفت پس از و

کل  سط دبیر ماده، تو ین  ند اول ا ضوع ب مو

 .جامعه ملل خواهد بود

سال  گام ار لل، هن عه م کل جام دبیر

مخصوصـا   4و  0ابالغیه های موضـوع مـواد 

تصویبات با الحاقات مذکور در بند  وصول

 .اول این ماده را اعالم خواهد نمود

 

 3ماده 

هرگونه تصویب یا الحاقی که بعد از 

الزم االجراء شدن کنوانسیون به موجب ماده 

آن صورت گیرد، نود روز پـس از تـاری   1
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مؤثر  لل،  عه م کل جام سط دبیر صول تو و

 .خواهد بود

 

 3ماده 

تا دو  سیون  ین کنوان تاری  ا سال از 

االجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل  الزم

رجوع . یا دول غیرعضو، غیرقابل رجوع است

مزبــور نــود روز پــس از وصــول اطالعیــه 

 .ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد

کلیه موارد رجوع باید توسط دبیرکل 

جامعه ملل، فورا  به کلیه اعضای جامعه 

ن حاضر از ملل و دول غیرعضو که کنوانسیو

به آن  حاق  یا ال شده  ضاء  ها ام طرف آن

 .تحقق یافته است، ابالغ شود

رجوع فقط نسبت به اعضای جامعه ملل 

نام  به  سیون  که کنوان ضو  یا دول غیرع

 .آنها تدوین شده است، مؤثر خواهد بود

 

 3ماده 

ت غیرعضو هر عضو جامعه ملل و هر دول

می سیون  شمول کنوان هار توا م پس از چ ند 

االجراء شدن کنوانسیون،  از تاری  الزمسال 

تقاضای تجدیدنظر خود را در مورد بعض یا 
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تمــام مقــررات کنوانســیون، بــه دبیرکــل 

 .جامعه ملل تسلیم نماید

چنانیــه پــس از یــک ســال از تــاری  

ضای  گر اع برای دی فوق  ضای  سال تقا ار

جامعه ملل یا دول غیرعضوی که کنوانسیون 

ها ال به آن سبت  مان ن جراء در آن ز زم اال

بور  ضای مز لت از تقا شش دو حداقل  ست،  ا

مورد  لل در  عه م شورای جام ند،  یت کن حما

لزوم تشکیل جلسه به منظور بحث در خصوص 

 .موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد کرد

 

 1ماده 

طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، 

عالم نمایند  اق میتصویب یا الح توانند ا

سی ین کنوان بول ا با ق نه که  ون، هییگو

تعهــدی را درقبــال کلیــه یــا بعضــی از 

مستعمرات، تحت الحمایه ها یا اراضی تحت 

حاکمیــت یــا تحــت قیمومــت خــود برعهــده 

در این صورت ، کنوانسیون . نخواهند گرفت

حاضر نسبت به هیییک از سرزمینهای مذکور 

 .در این اعالمیه، قابل اعمال نخواهد بود

بعدا   هر طرف معظم منهاهد می تواند

نراتــب تنایــل خــود را بــه اجــرای ایــن 

کنوانســیون در تمــام یــا بعضــی از ســر 
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زمینهای مذکور در اعالمیه مندرج در بند 

در . فوق، به دبیرکل جامعه ملل اطالع دهد

ایــن صــورت، نــود روز بعــد از دریافــت 

ین  لل، ا عه م کل جام سط دبیر یه تو اعالم

ندرج در  سرزمینهای م یه  سیون درکل کنوان

 .یه قابل اجرا خواهد بوداطالع

طرفهای معظم متعاهد می تواننددر هر 

قوف  به مو خود را  یل  تب تما مان مرا ز

سیون د ین کنوان شدن ا جراء  یا اال مام  ر ت

ستعمرات، تحت ضی از م یه بع یا  الحما ها 

اراضی تحت حاکمیت یا تحت قیمومت خود، 

ند عالم ئتر ین . ا جرای ا صورت، ا ین  در ا

ــر زمین ــیون در س ــذکور در کنوانس ــای م ه

سال از یک  پس از  فوق  یه  تاری   اعالم

سط دبیر یه تو فت اعالم لل دریا عه م کل جام

 . متوقف خواهد شد

 

  93ماده 

ــض الزم ــه مح ــن  ب ــدن، ای ــراء ش االج

به  لل  عه م کل جام سط دبیر سیون، تو کنوان

 .ثبت خواهد رسید
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