کنوانسیونهای  91مارس 9139
ژنو
در مورد

چـک
قرارداد اول
کنوانسيون راجع به قانون
متحدالشکل در خصوص چک ژنو ـ 91
مارس 9139
مقدمه
مقررات الحاق دولتها
ماده اول
طرف های مع ظم متعا هد تع هد میک ند که
قانون متحدال شکل

مذکور در

ضمیمه اول

کنوانسیون حاضر را در سرزمینهای خود به
صورت یکی از متون ،به زبان اصلی یا به
ز بان م لی ،اع مال نمای ند .ا ین تع هد،
ع نداللزوم ،مو کول به مالح ظه رزرو هائی
است که هر طرف معظم متعاهد می باید ،در
ا ین صورت ،هن گام ت صویب ا ین قرارداد ها
یا الحاق بدان اعالم نماید .این رزروها
باید از میان موارد مندرج در ضمیمه دوم
این کنوانسیون انتخاب شود.
اسناد بينالمللي
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م عذلک ،در خ صوص رزرو های

منعکس در

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

پس از ت صویب و

یا ال حاق ا قدام

ن مود ،م شروط برآن که رزرو های موردنظر
ضمن اطالع یه ای

به دبیر کل جام عه م لل

ًَ متن آن را
اعالم شود و دبیرکل نیز فورا
به ا طالع اع ضای جام عه م لل و دول غیرع ضو
که به نام آن ها کنان سیون حا ضر ت صویب
شده یا ال حاق بدان تح قق یاف ته ا ست،
خواهد رساند .این رزروها پیش از انقضای
نودمین روز دریا فت اطالعنا مه فوق تو سط
دبیر کل فاقد آثار حقوقی است.
هــر یــک از طرفهــای معظــم متعاهــد
میتوا ند ،هن گام ضرورت ،رزرو های مورد
پیش بینی در مواد  72و  22ضمیمه دوم را
پس از ت صویب یا ال حاق به مورد ا جرا
گــذارد .در ایــن صــورت ،دولــت مزبــور
م ستقیما و

فورا

میبا ید مرا تب را

به

کلیه طرفهای دیگر و دبیر کل جامعه ملل
ا طالع د هد .ا بالغ ا ین رزرو ها دو روز پس
از دریا فت ابالغ یه تو سط طرف های مع ظم
متعاهد ،مؤثر خواهد بود.
ماده دوم
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در

سر زمین های

هر

یک از طرف های

مع ظم متعا هد ،قانون متحدال شکل ن سبت به
چک های

صادره

پیش از الزم اال جراء

شدن

کنوانسیون حاضر قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سوم
ا ین کنوان سیون

که

متن فران سوی و

انگلی سی آن از اعت بار وا حدی بر خوردار
است ،تـاری

امـروز [ 79مـارس  ] 7907را

دارد.
ا ین کنوان سیون از ا ین پس می توا ند
تا  71ژوئیه  7907از سـوی اعضـای جامعـه
ملل و دول فیر عضو امضاء گردد.
ماده چهارم
الحاق به این کنوانسیون می باید از
طریق تصویب دولتها باشد.
ا سناد حاکی از ت صویب با ید تا اول
سپتانبر  7900نزد دبیر کـل جامعـه ملـل
تودیع گردد .مشارالیه نیز فورا وصول آن
را به کلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر
ع ضوی

که از

طرف آن ها ا ین کنوان سیون

امضاء یا الحاق به آن تحقق یافته است،
ابالغ خواهد نمود.
اسناد بينالمللي
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ماده پنجم
از تاری

 71ژوئیـه  7907هـر یـک از

اع ضای جام عه م لل با دول غ یر ع ضو می
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.
دبیر کل ،مو ضوع تود یع را

به کل یه

اع ضای جام عه م لل و دول غیرع ضو که به
نام آن ها ا ین کنوان سیون ام ضاء شده یا
الحاق به آن تحقق یافته است ،فورا ابالغ
خواهد کرد.
ماده ششم
ـا
ـویب یـ
ـس از تصـ
ـیون پـ
ـن کنوانسـ
ایـ
الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول
ف یر ع ضو ،که م شتمل بر سه ع ضو دا ئم
جام عه در شورا با شند ،الزماال جراء خوا هد
گردید.
تاری

الزم اال جراء شدن ،نودمین روز

پس از و صول هفت مین ت صویب یا الحاق یه
موضوع بند اول این ماده ،توسط دبیر کل
جامعه ملل خواهد بود.
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دب یر

کل جام عه م لل هن گام ار سال

ابالغیه های موصـوع مـواد  4و ،1مخصوصـا
و صول ت صویبات یا ال حاق مذکور در ب ند
اول این ماده را اعالم خواهد نمود.
ماده هفتم
هر گونه تصویب یا الحاقی که بعد از
الزم االجراء شدن کنوان سیون به مو جب ماده
 6صورت گیرد ،نود روز پس از وصول توسـط
دبیر کل جامعه ملل ،مؤثر خواهد بود.
ماده هشتم
به ا ستثنای

موارد ا ضطراری ،ا ین

کنوانســـیون تـــا دو ســـال از تـــاری
الزماالجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل
یا دول غ یر ع ضو ،غ یر قا بل ر جوع ا ست.
ر جوع مز بور نود روز پس از و صول اطالع یه
ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد.
کل یه موارد ر جوع با ید تو سط دبیر کل
جام عه م لل فورا به کل یه طرف های مع ظم
متعاهد دیگر ابالغ شود.
در صورت اضطرار ،طرف معضم متعاهدی
که حق ر جوع را اع مال میک ند ،می با ید
م ستقیما و

فورا آن را

به ا طالع کل یه

اسناد بينالمللي
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طرف های مع ظم متعا هد دی گر بر ساند ،و
آثار حقوقی رجوع پس از دو روز از تاری
دریا فت آن اطالعنا مه تو سط ه مان طرف های
معظم ایجاد خواهد شد .طرف معظم متعاهدی
که در این شرایط رجوع کی کند باید دبیر
کل حامعه ملل را نیز از تصمیم خود آگاه
سازد.
هر ر جوع تن ها ن سبت به طرف مع ظم
متعاهــدی کــه بــه نــام او رجــوع صــورت
پذیرف ته ا ست وا جد آ ثار ح قوقی خوا هد
بود.
ماده نهم
هر ع ضو جام عه م لل و هد دو لت غ یر
مشــمول کنوانســیون مــی توانــد پــس از
ــدن
ــراء شـ
الزماالجـ

ــاری
ــال ازتـ
چهارسـ

کنوانسیون ،تقاضای تجدید نظر خود را در
مورد ب عض یا تمام مقررات کنوانسیون به
دبیرکل جامعه ملل تسلیم نماید.
ـاری
ـال از تـ
ـک سـ
ـس از یـ
ـه پـ
چنانجـ
ار سال تقا ضای

فوق

برای دی گر اع ضای

جام عه م لل یا دول غیرع ضو که کنوان سیون
در آن ز مان ن سبت

به آن ها الزماال جراء

ا ست ،حداقل شش دو لت از تقا ضای مز بور
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حما یت کن ند ،شورای جام عه م لل در مورد
لزوم تشکیل جلسه به منظور بحث در خصوص
موضوع فوق ،اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده دهم
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء،
ت صویب یا ال حاق میتوان ند ا عالم نمای ند
که با ق بول ا ین کنوان سیون ،هیچگو نه
ـی از
ـا بعضـ
ـام یـ
ـال تمـ
ـدی را در قبـ
تعهـ
م ستعمرات ،تحتالحما یه ها یا ارا ضی ت حت
ـده
ـود برعهـ
ـت خـ
ـت قیمومـ
ـا تحـ
ـت یـ
حاکمیـ
نخواهند گرفت .در این صورت ،سر زمینهای
مذکور در چ نین اعالم یهای از شمول م فاد
کنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود.
طرفهــای معظــم متعاهــد بعــدا مــی
توان ند ،در هر ز مان ،مرا تب تما یل خود
را به ا جرای ا ین کنوان سیون در ت مام یا
ـه
ـذکور در اعالمیـ
ـرزمینهای مـ
ـی از سـ
بعضـ
مندرج در بند فوق به دبیركل جامعه ملل
ا طالع ده ند .در ا ین حا لت،نود روز پس از
دریافت اعالمیه توسط دبیر کل جامعه ملل،
ـای
ـر زمینهـ
ـه سـ
ـیون در کلیـ
ـن کنوانسـ
ایـ
مندرج در اطالعیه قابل اجرا خواهد بود.

اسناد بينالمللي
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آنهــا همینــین حــق رجــوع از ایــن
کنوان سیون را از جا نب ت مام یا بع ضی از
م ستعمرات ،تحتالحما یه ها یا ارا ضی ت حت
حاکم یت یا قیمو مت خود بر ط بق شرایط
مندرج در ماده  2بـرای خـود محفـوی مـی
دارند.

ماده یازدهم
بــه محــض الزم االجــراء شــدن ،ایــن
کنوان سیون ،تو سط دبیر کل جام عه م لل به
ثبت خواهد رسید.
ضميمه اول
قانون متحدالشکل راجعبه چک
بخش یکم :در تنظيم و شکل ظاهری چک
ماده 9
چک باید متضمن موارد زیر باشد:
 .7واژه «چک» ،مندرج درمتن سند بـه
همان زیان بکار گرفته شده در متن آن؛
 .2دستور بدون قیـد و شـرط پرداخـت
مبلغی معین؛
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 .0نام شخصی کـه بایـد وجـه چـک را
ل علیه)؛
بپردازا (محاٌ
 .4ذکر محل پرداخت؛
 .1ذکر تاری

و محل تنظیم چک؛

 .6امضـــــای صـــــادرکننده چـــــک
(صادرکننده).
ماده 2
سندی که فا قد ی کی از شرایط مذکور
در ماده قبل باشد ،اعتبار قانونی چک را
ندارد ،به استثنای موارد زیل:
در صورت عدم ت صریح ،م حل م ندرج در
ل عل یه ،م کان تأد یه فرض
مقا بل نام م حاٌ
ل
می شود .ا گر چ ند م حل مقا بل نام م حاٌ
عل یه درج شده با شد ،چک در او لین م حل
مذکور قابل پرداخت است.
در صورت عدم ذ کر ا ین موارد یا هر
ل علیه
قرینه دیگر ،چک در مرکز اصلی محاٌ
قا بل پردا خت ا ست .چ کی که در آن ،م حل
صدور ،م شخص نبا شد م کان مذکور در مقا بل
نام

صادرکننده ،م حل تن ظیم آن مح سوب

میشود.
ماده 3
اسناد بينالمللي
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چک برع هده بانکی صادر می شود که
صادرکننده در آن ،م حل (مو جودی) دارد و
م طابق قراردادی صریح یا ضمنی ،م حق در
ـال
ـتفاده از مبـ
اسـ

ـی
ـک مـ
ـیله چـ
آن بوسـ

با شد .م عذلک ،در صورت عدم رعا یت ا ین
م قررات ،اعت بار سند به ع نوان چک سلب
نمیگردد.
ماده 3
در

چک ا خذ ق بولی مو ضوعیت

انع کاس ق بولی در روی

چک

کان

ندارد.
لم ی کن

است.
ماده 5
چک میتوا ند به ن فع ا شخاص ز یر قا بل
پرداخت باشد:
 شخص معین ،با شرط صریح « به حوالهکرد» یا بدون آن ،یا
 شخص م عین ،با شرط « بدون حوا لهکرد» و یا الفای مشابه آن ،یا
 حامل.چک به ن فع شخص م عین با درج « یا به
حا مل» و یا ال فای م شابه آن ،چک در و جه
حامل محسوب می گردد.
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چک

بدون ذ کر

نام ذین فع ،در و جه

حامل تلقی می شود.
ماده 3
مم کن ا ست چک در و جه خود صادرکننده
باشد.
ممکن است چک در وجه شخص ثالث کشیده
شود.
چــک نمــی توانــد بــه عهــده خــود
صادرکننده کشیده شود ،مگر اینکه از طرف
یک مؤسسه به عهده مؤسسه دیگر متعلق به
همان صادرکننده ،صادر شود.
ماده 3
شرط ب هره م ندرج در چک کان لم ی کن
تلقی می شود.
ماده 2
چک در م حل اقا مت شخص ثا لث یا در
ل عل یه وا قع ا ست
مح لی که اقامت گاه م حاٌ
یا در محل دیگر قابل پرداخت است ،مشروط
براینکه شخص ثالث بانک باشد.
ماده 1
اسناد بينالمللي
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در صورت ا ختالف بین مب ل

چ کی که با

تمام حروف و اعداد نوشته شده ،مبل

با

حروف وجه قابل پرداخت است .در صورتی که
چک بیش از یک بار تحریر شده ،خواه

مبل

با ت مام حروف با شد خواه با ا عداد ،و
بین آن ها ا ختالف با شد ،مب ل

کم تر قا بل

پرداخت است.
ماده 93
در صورتی که چک به ام ضای اشخا صی
باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از
طر یق چک ه ستند ،یا چک مت ضمن ام ضاهای
ـا
ـوم و یـ
ـخاص موهـ
ـای اشـ
ـا امضـ
ـول یـ
مجعـ
ام ضاهایي با شد

که بنا به دال یل دی گری

ن توان ام ضاکننده

یا ک سانی را

که

به

نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است
متعهــد نمــود ،مســتولیت ســایر اشــخاص
امضاکننده چک به قوت خود باقی است.
ماده 99
هر کس بدون دا شتن هییگو نه اخت یار،
چ کی را

بهع نوان نمای نده شخ صی ام ضا

نماید ،بهعنوان طرف چک مستول است و اگر
و جه آن را پردا خت ک ند دارای ح قوق ه مان
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شخ صی ا ست که از جا نب او مدعی نمای ندگی
بــوده اســت .همــین قاعــده در مــورد
که از

نمای ندهای

حدود اخت یارات

خود

تجاوز کرده ،جاری است.
ماده 92
صادرکننده چک ضامن پرداخت آن است و
هر

شرطی

که

صادرکننده را

بری الذ مه

نماید ،کان لم یکن تلقی می شود.
ماده 93
هر گاه متن چ کی که هن گام صدور ناقض
بوده ا ست،

به ن حوی

خالف توا فق قب لی

طرفین کامل شود ،عدم رعایت چنین توافقی
علیه دارنده سند قابل استناد نیست ،مگر
اینکه شخص اخیر چک را با سوءنیت تحصیل
کرده و یا در به د ست آوردن آن مرت کب
تقصیر فاحش شده باشد.

بخش دوم :در انتقال
ماده 93
اسناد بينالمللي
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چک در و جه شخص م عین با ق ید صریح
« به حوا له کرد» یا بدون آن ،بهو سیله
ظهرنویسی قابل انتقال است.
چک در و جه شخص م عین با ق ید صریح
« بدون حوا له کرد» با ع بارتی نظ یر آن،
تن ها به صورت انت قال ساده و با آ ثار
مترتــب بــرآن قابــل واگــذاری بــه غیــر
میباشد.
چک مم کن ا ست به ن فع صادرکننده یا
هر طرف دیگر در سند ظهرنویسی گردد .این
ـدد
ـی مجـ
ـه ظهرنویسـ
ـاز بـ
ـز مجـ
ـخاص نیـ
اشـ
خواهند بود.
ماده 95
ـرط
ـد و شـ
ـدون قیـ
ـد بـ
ـی بایـ
ظهرنویسـ
با شد ،هر شرطی که پ شتنوی سی را مق ید
نماید ،کان لم یکن است.
ظهرنویسی جزئی باطل و بالاثر است.
ل علیه نیز باطل است.
ظهرنویسی محاٌ
ظهرنویســی «در وجــه حامــل» در حکــم
ظهرنویسی سفید خواهد بود.
ل عل یه اعت بار
ظهرنوی سی به ن فع م حاٌ
ر سید را دارد ،م گر در موردی که م حال
ٌ
ــوده و
ــه بـ
ــدین مؤسسـ
ــه دارای چنـ
علیـ
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ظهرنوی سی به ن فع مؤس سه دی گری ،غ یر از
مؤس سه ای که چک روی آن ک شیده شده ا ست،
بهعمل آمده باشد.
ماده 93
ظهرنویسی باید روی چک یا برگه منضم
به آن نو شته شود و به ام ضای ظهر نویس
برسد.
در ظهرنوی سی مم کن ا ست ذین فع م شخص
ن شده یا ف قط دارای ام ضای ظهر نویس با شد
(ظهرنویســی ســفید) .در صــورت اخیــر،
ظهرنویسی زمانی معتبر است که در پشت چک
یا روی برگه ضمیمه آن منعکس شود.
ماده 93
ظهرنوی سی

سبب انت قال کل یه ح قوق

ناشی از چک میگردد.
ا گر ظهرنوی سی به ن حو سفید ام ضاء
باشد ،دارنده سند میتواند:
 .7قسمت پرنشده را با نام خـود یـا
با نام شخص دیگری تکمیل نماید؛
 .2سند را مجددا به صورت سـفید یـا
در وجه شخص معینی ظهرنویسی کند؛

اسناد بينالمللي
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 .0بدون تکمیل قسـمت خـالی و بـدون
ظهرنویســی آن ،چــک را بــه شــخص ثــالثی
انتقال دهد.
ماده 93
در صورت عدم وجود شرط خالف ،ظهرنویس
ضامن پرداخت وجه است.
ظهرنویس می تواند ظهرنویسی بعدی را
نهی کند .در این صورت ،ظهرنویس هیچگونه
ـا
ـند بـ
ـه سـ
ـی کـ
ـه اشخاصـ
ـبت بـ
ـدی نسـ
تعهـ
ـردد،
ـی گـ
ـل مـ
ـا منتقـ
ـه آنهـ
ـی بـ
ظهرنویسـ
نخواهد داشت.
ماده 91
دار نده

چک قا بل ظهرنوی سی دار نده

قانونی آن مح سوب می شود م شروط براین که
ح قوق

خود

بر

سند را از طر یق تسل سل

م ستمر ظهرنوی سیها اث بات نما ید ،و لو
این که آ خرین ظهرنوی سی ،ظهرنوی سی سفید
باشد .در این خصوص ،پشت نویسیهای ابطال
شده کان لم یکن تلقی می گردد .در موردی
که متعا قب ظهرنوی سی

سفید ،ظهرنوی سی

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

چک تو سط ظهرنوی سی

سفید محسوب خواهد شد.
ماده 23
ظهرنوی سی در چک در و جه حا مل مو جب
م ستولیت ظهر نویس و فق م قررات حاکم بر حق
رجوع می شود؛ اما این ظهرنویسی ،سند را
به صورت چک در و جه شخص م عین درنخوا هد
آورد.
ماده 29
هرگاه ،به هر علت ،چک از ید دارنده
آن خارج گردد ،دارنده بعدی آن (خواه چک
در وجــه حامــل باشــد ،خــواه چــک قابــل
ظهرنوی سی که دار نده ،ح قوق را برآن به
طریق مـذکور در مـاده  79ثابـت نمایـد)
ـر
ـت ،مگـ
ـدن آن نیسـ
ـه بازگردانیـ
ـزم بـ
ملـ
اینکه چک را با سوءنیت تحصیل کرده و یا
این که در بهد ست آوردن آن مرت کب تق صیری
فاحش شده باشد.
ماده 22
ام ضاکنندگان چک که عل یه آن ها طرح
ـل
ـد در مقابـ
ـیتواننـ
ـت نمـ
ـده اسـ
ـوی شـ
دعـ
اسناد بينالمللي
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دار نده

چک

صادرکننده

به روا بط خصو صی
یا

خود

با دار ندگان قب لی

با
سند

ا ستناد کن ند ،م گر آن که دار نده هن گام
دریا فت چک عال ما به ز یان بدهکار ع مل
کرده باشد.

ماده 23
هن گامی که ظهرنوی سی مت ضمن ع بارات
«ارزش در و صولی» « ،برای و صولی»« ،تو سط
عاملیت» ،یا هر عبارت دیگر که حاکی از
و جود نمای ندگی ساده ا ست ،با شد ،دار نده
می توا ند ت مام ح قوق نا شی از

چک را

اع مال نما ید ،ا ما در ظهرنوی سی آن تن ها
میتواند بهعنوان نماینده عمل کند.
در ا ین صورت ،ا شخاص ضامن میتوان ند
فقط همان ایرادهایی را که علیه ظهرنویس
ـوان
ـده عنـ
ـه دارنـ
ـت ،علیـ
ـرح اسـ
ـل طـ
قابـ
نمایند.
نمای ندگی برا ثر ظهرنوی سی بهع نوان
عاملیت ،با فوت اصیل یا حدوث عدم اهلیت
قانونی او ،زایل نمیگردد.
ماده 23
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ظهرنوی سی ب عد از تن ظیم اعترا ضنامه
(پروت ست) یا گواهی م عادل آن ،یا پس از
اتمام مهلت ارائه چک به بانک ،تنها در
حد یک انتقال ساده طلب مؤثر است.
در صورت عدم اث بات خالف ،ظهرنوی سی
بدون

تاری  ،ظهرنوی سی ق بل از تن ظیم

اعتراضنامه (پروتست) یا گواهیهای معادل
آن یا پیش از ات مام مه لت مذکور در ب ند
قبلی محسوب میشود.
بخش سوم :در ضمانت
ماده 25
مم کن ا ست پردا خت ت مام یا ق سمتی از
مبل

چک ضمانت شود.
این ضمانت ممکن است توسط شخص ثالثی

ل علیــه ،یــا یکــی از
بغیــر از محــاٌ
امضاکنندگان چک بهعمل آید.
ماده 23
ضمانت در روی چک و یا در برگ ضمیمه
داده می شود.
ضمانت با ع بارت «ج هت ت ضمین» و یا
نظیر آن بیان و توسط ضامن امضا می شود.

اسناد بينالمللي
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جز در مورد امضای صادرکننده ،ضمانت
صرفا با ام ضای ضامن در «روی» چک تح قق
یافته تلقی می گردد.
ضامن با ید م شخص نما ید

که

ضمانت

برای چه شخصی بهعمل میآید .در صورت عدم
ذ کر ،فرض براین ا ست که ت ضمین به ن فع
صادرکننده داده شده است.
ماده 23
ن
مستولیت ضامن به همان اندازه مضموٌ
عنه خواهد بود.
م ستولیت

ضامن ه مواره اعت بار دارد

و لو این که تع هد مو ضوع ت ضمین او به هر
دل یل ،بغ یر از ا یراد ظاهری سند ،ساقط
شده باشد.
ضامن با پردا خت مب ل

چک کل یه ح قوق

ن ع نه و
نا شی از سند را در مقا بل م ضموٌ
در برابر اشخاص که نسبت به شخص اخیر در
چک مستولیت دارند ،دارا خواهد گردید.
بخش چهارم :در ارائه و پرداخت
ماده 23
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چک به رؤ یت قا بل پردا خت ا ست و شرط
خالف ،بالاعتبار میباشد.
چکی که پیش از روز مذکور در آن جهت
پردا خت به با نک ارا ئه شده ا ست ،در روز
ارائه قابل پرداخت میباشد.
ماده 21
چک قا بل پردا خت در ک شور م حل صدور،
با ید

ظرف ه شت روز ج هت پردا خت ارا ئه

گردد.
چک صادر در ک شوری غ یر از ک شوری که
در آن قا بل پردا خت میبا شد ،با ید ظرف
بیست یا هفتاد روز ،بسته به اینکه محل
صدور و محل پرداخت هر دو در یک قاره یا
ی کی از آن ها در

قاره دی گری از ج هان

واقع شده است ،ارائه گردد.
در ا ین

مورد ،چک های

صادره در

یک

کشور اروپائی و قابل پرداخت در یک کشور
ساحلی مدیترا نه

یا

برعکس،

بهع نوان

چک های صادره و قا بل پردا خت در یک قاره
محسوب می شوند.
مبدأ مهلت های فوق ،در روز مذکور در
چک به عنوان تاری

صدور میباشد.

ماده 33
اسناد بينالمللي
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وق تی

که م حل

صدور و پردا خت

چک

دارای تقویمهای متفاوت باشد ،زمان صدور
چک ،ه مان روز ت قویم م حل پردا خت خوا هد
بود.
ماده 39
تسلیم چک به اتاق پایاپای به منزله
ارائه آن جهت پرداخت میباشد.
ماده32
ال غای چک ،تن ها پس از ات مام مه لت
ارا ئه ،وا جد آ ثار ح قوقی ا ست .ا گر چک
ل علیه می تواند،
مبلغی نشده با شد ،محاٌ
ـه آن را
ـت ،وجـ
ـای مهلـ
ـس از انقضـ
ـی پـ
حتـ
تأدیه نماید.
ماده 33
فوت یا مح جور شدن صادرکننده چک پس
صدور آن،

از

به

هیچو جه در

چک

تأثیر

نخواهد داشت.
ماده 33
ل علیه هنگام پرداخت چک میتواند
محاٌ
تقا ضا ک ند سند با ق ید «ر سید» به وی
تسلیم گردد.
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دار نده ن می توا ند پردا خت ق سمتی از
مبل

چک را رد کند.
در

صورت تأد یه ق سمتی از و جه

چک،

ل عل یه می توا ند درج ا ین پردا خت را
م حاٌ
در روی سند ه مراه با ا خذ ر سید تقا ضا
نماید.
ماده35
که و جه

یک

چک قا بل

ل عل یه
م حاٌ
ظهرنویسی را تأدیه می کند ملزم است صحت
ا یادی ظهرنوی سی را ر سیدگی نما ید و نه
صحت امضای ایشان را.
ماده 33
در صورتی که چک صادره قا بل تأد یه
به پولی غ یر از و جه را یج م حل پردا خت
با شد ،مب ل

قا بل پردا خت

میتوا ند در

مه لت ارا ئه چک به و جه را یج ه مین ک شور
به نرخ روز تأد یه ،پردا خت گردد .ا گر
وجه چک به محض تسلیم تأدیه نشده باشد،
دارنده می تواند به انتخاب خود خواستار
شود که مب ل

سند به پول را یج آن ک شور

بر پا یه نرخ روز ارا ئه یا روز تأد یه
پرداخت گردد.
اسناد بينالمللي
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ارزش پول خارجی برا ساس عرف و عادت
محــل تأدیــه تعیــین میشــود .معهــذا،
صادرکننده چک میتوا ند شرط نما ید که
قابل پرداخت باید به نرخ مصرح در

مبل

چک مورد محاسبه قرار گیرد.
این قواعد در صورت تصریح صادرکننده
به

به این که پردا خت با ید

پول را یج

معینی صورت پذیرد ،جاری نمی گردد ( شرط
پرداخت مؤثر با پول خارجی).
در موردی که و جه چک به وا حد پولی
تحر یر شده ا ست که ع لیر غم دا شتن یک
ع نوان ارزش آن ها در م حل
پردا خت ت فاوت

میک ند،

صدور و م حل

پول ک شور م حل

پرداخت مالک خواهد بود.
بخش پنجم :در چک بسته و چک واربز
به حساب
ماده 33
صادرکننده یا دارنده چک می توانند،
با توجه به آثار مذکور در ماده بعد ،چک
را «بسته» نمایند.
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ب ستن چک با ک شیدن دو خط موازی در
«روی» چک مح قق می شود .ب ستن مم کن ا ست
عمومی و یا اختصاصی باشد.
بستن عمومی است اگر فقط شامل دو خط
مز بور بوده و یا بین خ طوط واژه «با نک»
یا نظیر آن درج شده باشد؛ بستن اختصاصی
ا ست در صورتی که نام یک با نک م یان دو
خط [موازی] منعکس گردد.
ب ستن ع مومی قا بل ت بدیل

به ب ستن

اختصا صی ا ست ،و لی ب ستن اختصا صی ن می
تواند به صورت بستن عمومی دآید.
د ست خوردگی روی خ طوط موازی یا نام
بانک تعیین شده نادیده گرفته خواهد شد.
ماده 33
ل علیه فقط می تواند چک بسته به
محاٌ
نحو عمومی را به نفع یک بانک یا مشتری
خود کارسازی نماید.
ل
چک ب سته به ن حو اختصا صی را م حاٌ
عل یه تن ها مم کن ا ست به ن فع با نک م عین
ل عل یه
شده ،یا ا گر ا ین با نک با نک م حاٌ
می باشد ،به نفع مشتری خود پرداخت کند.
با و جود ا ین ،با نک م عین شده می توا ند
ج هت و صول و جه چک به با نک دی گر ر جوع
نماید.
اسناد بينالمللي
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با نک ف قط مم کن ا ست چک ب سته را از
ی کی از م شتریان خود یا از با نک دی گر
تح صیل کند و نمیتواند وجه چنین چکی را
به ح ساب ا شخاص دی گری بغ یر از ا شخاص
مذکور وصول نماید.
ل عل یه ف قط می توا ند چک دارای
م حاٌ
چ ندین خط موازی تن ظیم شده به ن حو
اختصاصی را ،در صورت وجود دو فقره خطوط
موازی که یکی از آندو به منظور وصول از
طریق اتاق پایاپای باشد ،پرداخت کند.
ل عل یه یا بانکی که م قررات فوق
م حاٌ
را رعا یت ن می ک ند ،م ستول ج بران خ سارت
تا معادل مبل

اسمی چک خواهد بود.

ماده 31
صادرکننده و یا دارنده چک می تواند
پرداخت نقدی آن را با درج عبارت «واریز
به ح ساب» یا نظ یر آن م نع نمای ند .ا ین
ع بارت با ید با کل مات متن چک به طور
متقاطع درج شود.
ل علیــه فقــط
در صــورت اخیــر ،محــاٌ
میتواند وجه چک را از طریق تصفیه دفتری
تأد یه نما ید (اعت بار به ح ساب ،انت قال
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وجوه از حسابی به حساب دیگر یا تهاتر).
تصفیه دفتری به منزله پرداخت است.
د ست

خوردگی در ع بارت «وار یز

به

حساب» کان لم یکن تلقی میگردد.
ل علیهی که مقررات فوق را رعایت
محاٌ
ن میک ند ،م ستول ج بران خ سارت تا م عادل
مبل

اسمی چک شناخته میشود.
بخش ششم :در حق رجوع به جهت عدم
تأدیه

ماده 33
در صورتی که و جه چک در هن گام ارا ئه
آن در مو عد م قرر پردا خت ن گردد و عدم
پردا خت مز بور [ به ی کی از طر یق ز یر]
گواهی شود:
 .7از طریـــق یـــک ســـند رســـمی
(اعتراضنامه) ،یا
ل علیه ،تحریر
 .2بوسیله اعالمیه محاٌ
شده با تاری در روی چک به ا ضافه ذ کر
روز ارائه ،یا
 .0توســط اعالمیــه تــاری
پایا پای

حاکی از ت سلیم

دار اتــاق
چک در مه لت

م قرر و عدم پردا خت آن ،دار نده چک می
اسناد بينالمللي
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ـان،
ـه ظهرنویسـ
ـوع را علیـ
ـق رجـ
ـد حـ
توانـ
ـال
ـک اعمـ
ـتوالن چـ
ـایر مسـ
ـادرکننده و سـ
صـ
نماید.
ماده 39
اع تراضنا مه

گواهی م عادل آن با ید

پیش از انقضای مهلت ارائه چک تنظیم شده
باشد.
در صورتی که چک در آ خرین روز مه لت
ارا ئه شود ،اعترا ضنامه یا گواهی م عادل
ـد
ـاری بعـ
ـین روز کـ
ـد در اولـ
ـیتوانـ
آن مـ
تنظیم گردد.

ماده 32
دار نده چک با ید عدم تأد یه را به
ظهرنویس خود یا به صادرکننده ظرف چهار
روز غیرتعطیــــل از تــــاری
اعترا ضنامه

یا

تنظــــیم

گواهی م عادل آن ،و در

مورد شرط «بازگ شت بدون م خارج» از روز
ارا ئه چک ،ا طالع د هد .هر ظهر نویس با ید
ظرف دو روز غیرتعطیل متعاقب روز دریافت
اطالعنامه ،ظهرنویس ماقبل خود را با ذکر
نام و ن شانی آن هائی که اطالعنا مه های
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قب لی را برای او ار سال دا شتها ند ،آ گاه
نماید ،و این عمل به همین ترتیب ادامه
یابد تا به شخص صادرکننده برسد .مدتهای
فوق از

تاری

دریا فت اطالعنا مه قب لی

شروع می شود.
وق تی که م طابق ب ند فوق اطالعنا مه
برای شخ صی که چک را ام ضاء کرده ا ست
ار سال

شد ،ه مین ا طالع با ید در ه مان

محدوده زمانی برای ضامن او نیز فرستاده
شود.
در مورد ظهرنوی سی که ن شانی خود را
ذکر نکرده یا آن را به طور ناخوانا ذکر
نموده است ،تسلیم اطالعنامه به ظهرنویسی
قبل از او کفایت می کند.
شخص مکلف به دادن اطالعنامه میتواند
ا ین ع مل را به هر ن حو ،ح تی به صرف
اعاده چک ،به انجام برساند.
شــخص مزبــور بایــد ثابــت کنــد کــه
اطالعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشته
ا ست .پ ست کردن اطالعنا مه ظرف ا ین مدت،
به منزله رعایت مهلت مقرر است.
عدم ا طالع ظرف ا ین مه لت ،ح قوق شخص
را زایــل نمــی کنــد ،امــا اگــر براثــر
سهلان گاری او ضرر و ز یانی وارد شود،
اسناد بينالمللي
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ـارات وارده
ـران خسـ
ـتول جبـ
ـخص مسـ
ـن شـ
ایـ
حداکثر تا م یزان مب ل

ا سمی چک خوا هد

بود.
ماده 33
صادرکننده ،ظهر نویس

یا

ضامن

می

توا ند تو سط شرط «بازگ شت بدون م خارج» و
«بدون اعتراض» ،یاهر عبارت معادل آن که
در سند ق ید و ام ضاء می شود ،دار نده را
از تن ظیم اعترا ضنامه یا گواهی م عادل
ـاف
ـوع معـ
ـق رجـ
ـال حـ
ـور اعمـ
ـه منظـ
آن ،بـ
نماید.
این شرط ،دارنده را از وظیفه ارائه
چک ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطالعنامه
م عاف ن می دارد .بار اث بات عدم رعا یت
این مهلت به عهده شخصی است که می خواهد
به ا ین ا یراد در مقا بل دار نده ا ستناد
نماید.
ـادرکننده
ـیله صـ
ـرط بوسـ
ـن شـ
ـر ایـ
اگـ
تحر یر شده با شد ،آ ثار آن متو جه کل یه
ام ضاکنندگان چک می گردد .در صورتی که
ا ین شرط تو سط ی کی از ظهرنوی سها یا یک
ضامن درج شده با شد ،ف قط در مورد ه مان
ظهرنویس یا ضامن نافذ است .اگر علی رغم
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ـادرکننده،
ـیله صـ
ـوق بوسـ
ـرط فـ
ـاس شـ
انعکـ
دار نده چک اعترا ضنامه یا گواهی م عادل
دیگری تنظیم نماید ،هزینه های مربوط به
ع هده او ست .در

صورتی

که

شرط کن نده

ــارج
ــد ،مخـ
ــامن باشـ
ــا ضـ
ــویس یـ
ظهرنـ
اعترا ضنامه

یا

گواهی م عادل را ،ا گر

سندی با ا ین ویژ گی تحر یر شده با شد،
می توان از ت مام ام ضاکنندگان چک و صول
کرد.
ماده 33
اشخا صی

که

به مو جب

چک متعهد ند،

هم گی در مقا بل دار نده م ستولیت ت ضامنی
دارند.
دار نده

حق دارد،

به

بدون ا لزام

رعایت ترتیب تعهد هر یک از حیث تاری ،
علیه اشخاص فوق مجتمعا یا منفردا اقامه
دعوی نماید.
ه مین حق را هر شخص صاحب ام ضاء هر
یک در صورت پرداخت مبل

آن دارا است.

اقا مه د عوی عل یه ی کی از م ستوالن چک
مانع ا قدام عل یه دی گران نی ست ،و لو
این که تاری

تع هد آن ها مؤخر بر تع هد

شخص مورد تعقیب باشد.
اسناد بينالمللي
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ماده 35
دار نده میتوا ند درمراج عه خود به
م ستول پردا خت ،ار قام ز یر را مطال به و
وصول کند:
 .7مبل

تأدیه نشده چک؛

 .2بهره از تاری

ارائه چک به نرخ 6

درصد؛
 .0هزینــه اعتراضــنامه یــا گــواهی
م عادل آن و اخطار یهها به ان ضمام سایر
هزینهها.
ماده 33
طر فی که و جه چک را پردا خت و آن را
تحصیل میکند ،میتواند .ارقام ذیل را از
اشخا صی که در مقا بل او م ستولیت دار ند
مطالبه و وصول نماید:
 .7کل مبل

چک پرداختی؛

 .2بهره مبل

مزبور به نـرخ  6درصـد

از روز تأدیه؛
 .0کلیه مخارج متحمله.
ماده 33
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هر یک از م ستوالن چک که مورد ر جوع
قرار گرف ته یا خوا هد گر فت ،می توا ند
درخوا ست ک ند که در ازای تأد یه و جه ،چک
همراه با اعتراضنامه یا گواهی معادل آن
و ر سید مب ل

مورد پردا خت به وی ت سلیم

گردد.
هر ظهر نویس که و جه چک را می پردازد
میتوا ند ظهرنوی سی خود و ن یز ظهرنوی سی
اشخاص بعد از خود را ابطال نماید.
ماده 33
در صــورتی کــه ارائــه چــک ،تنظــیم
اعترا ضنامه یا گواهی م عادل آن در مه لت
تع یین

شده ،بوا سطه

یک

مانع غیرقا بل

اجت ناب (ممنوع یت قانونی تو سط دو لت یا
سایر عوا مل ق هری) مت عذر

شود ،مه لت

مذکور افزایش می یابد.
دار نده مو ظف ا ست بدون ا تالف و قت،
بروز حا لت فورس ماژور را به ظهر نویس
ق بل از خود ا طالع د هد و ا ین آگ هی را در
روی چک یا برگ ضمیمه با تاری

و امضاء

منعکس سازد .در سایر موارد ،م فاد ماده
 42الزمالرعایه است.

اسناد بينالمللي
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ـاژور،
ـورس مـ
ـت فـ
ـع حالـ
ـض رفـ
ـه محـ
بـ
دار نده با ید

بدون

تأخیر،

چک را ج هت

پردا خت ارا ئه ،و در صورت لزوم ،ا قدام
به تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن
نماید.
در

صورت ادا مه

قوه

قاهره

بیش از

پانزده روز از تاریخی که دار نده ح تی
قبل از انقضای مهلت ارائه چک مورد قوه
قاهره را به ظهر نویس ق بل از خود ا طالع
داده است ،حق رجوع بدون اینکه نیازی به
ارا ئه و یا تن ظیم اعترا ضنامه یا گواهی
معادل آن باشد ،قابل اعمال خواهد بود.
موانع صرفا شخصی دارنده یا شخصی که
طرف او وظی فه ارا ئه

از

چک

یا تن ظیم

اعترا ضنامه یا گواهی م عادل آن را ع هده
دار است ،قوه قاهره محسوب نمیگردد.

بخش هفتم :در نسخ متعدد
ماده 31
کل یه چک هایی که در یک ک شور صادر و
با ید در ک شور دی گر یا در ب خش ماورای
دریاهــای همــین کشــور پرداخــت شــوند و
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ـل
ـده و قابـ
ـادر شـ
ـا چکهـای صـ
ـرعکس ،یـ
بـ
پردا خت در یک ب خش یا در بخ شهای مخت لف
ـی
ـد ،مـ
ـور واحـ
ـک کشـ
ـای یـ
ـاورای دریاهـ
مـ
توان ند در چ ند ن سخه یک سان تن ظیم شوند.
که

چک در چ ند ن سخه تن ظیم

صورتی

در

گردد ،ا ین ن س

با ید در متن سند شماره

گذاری

شود .در

صورت

عدم ان جام،

هر

نسخه ،یک چک مستقل محسوب خواهد شد.
ماده 53
پردا خت مب ل
سبب

به مو جب ی کی از ن س

سقوط تع هد ا ست ،و لو این که ق ید

نگردد که با این پرداخت ،نسخههای دیگر
از درجه اعتبار ساقط میشود.
ظهرنوی سی که ن س

چک را به ا شخاص

ـز ظهرنویسـان
ـرده و نیـ
ـل کـ
ـف منتقـ
مختلـ
ـخههایی
ـام نسـ
ـت تمـ
ـتول پرداخـ
ـدی ،مسـ
بعـ
خواهند بود که حاوی امضای آنان بوده و
مسترد نشده است.
بخش هشتم :تغييرات
ماده 59

اسناد بينالمللي
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در صورت تغییر دادن متن چک ،اشخاصی
پس از آن ام ضاء ن مودها ند م طابق

که

ع بارات تغی یر یاف ته متن سند ،م ستولیت
دار نده؛ اشخا صی
کردها ند ،در

که ق بل از آن ام ضاء
متن ا صلی،

حدود ع بارات

مستولیت خواهند داشت.
بخش نهم :در مرور زمان
ماده 52
دعاوی مبتنی بر حق رجوع دارنده علیه
ظهرنویسان ،صادركننده و دیگر مستوالن چک
پس از گذشت ششماه از تاری

انقضای مهلت

ارائه سند ،مشمول مرور زمان هواهد بود.
د عاوی مبت نی

بر

حق ر جوع م ستوالن

مهتلف پرداخت چک نسبت به یکدیگر پس از
شش ماه از روزی که م ستول پردا خت چک را
تأد یه ن موده یا روزی که با وی مراج عه
شده است ،مشمول مرور زمان خواهد گردید.
ماده 53
آ ثار ق طع مرورز مان ف قط عل یه شخ صی
كه ع مل ح قوقی قاطع مرور ز مان ت سبت به
او انجام شده است ،جاری خواهد بود.
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بخش دهم  :مقررات عمومی
ماده 53
در م قررات ا ین قانون ،واؤه «با نک»
اشخاص یا مؤسسات قانونا در حکم بانک را
شامل میشود.

ماده 55
اراده چک و یا تنظیم اعتراضنامه چک
فقط در روز کاری امکان پذیر است.
وق تی

که آ خرین روز مه لت م قرر در

قانون ج هت ان جام اع مال ح قوقی را جع به
چک ،بهویژه ارائه یا تنظیم اعتراضنامه
یا عمل حقوقی معادل آن ،مصادف با تعطیل
رسمی است ،این مهلت تا پایان روز کاری
بعــد از انقضــای آن ،تمدیــد مــیگــردد.
روز های تعط یل م یانی

به مه لت م قرره

افزوده نمیشود.
ماده 53
در مه لت های م قرر قانونی روز شروع
محاسبه نمیشود.
اسناد بينالمللي
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ماده 53
هیچ مه لت ارفاقی ،خواه قانونی خواه
قضایی ،مجاز نخواهد بود.

ضميمه دوم
ماده 9
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد می
توا ند شرط ک ند که تع هدش در مورد درج
کلمه «چک» به شرح مذکور در بند  7مـاده
« 7قانون متحدالشـکل» راجـع بـه اسـناد
صادره در سر زمین خود ،و تعهد مذکور در
بند  1همان ماده درخصوص ذکر محل تنظـیم
چک ،تا شش ماه پس از الزماالجراء شدن این
کنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود.
ماده 2
ـد
ـم متعاهـ
ـای معظـ
ـک از طرفهـ
ـر یـ
هـ
اخت یار دارد که در مورد تع هدات ان جام
شده را جع به چک در سر ز مین خود م قرر
دارد که چگو نه می توان ام ضاء را با یک
اظ هار معت بر
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اراده شخصی باشد که در اصل ميباید امضا
کند ،جایگزین نمود.
ماده 3
به عنوان استثنائی بر بند  0مـاده 2
قانون متحدالشکل ،هر یک از طرفهای معظم
متعا هد حق دارد م قرر نما ید که در صورت
عدم ت صری

به م حل پردا خت ،چک در م حل

صدور آن قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 3
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد ا ین
حق را برای خود مح فوی میدارد که ن سبت
بــه چکهــای صــادره و قابــل پرداخــت در
سرزمین خود ،م قرر ک ند که چک های صادر
شده برع هده ا شخاص دی گری غ یر از بانک ها
یا مؤس سات قانو نا در ح کم آن ها ،فا قد
اعتبار چک هستند.
ـم
ـای معظـ
ـک از طرفهـ
ـر یـ
ـین ،هـ
همینـ
متعاهد حق گنجانیدن ماده  0قانون متحـد
ال شکل را در قانون م لی خود ،به ترتی بی
که با استفاده آن طرف از مفاد بند فوق
ـوط
ـود محفـ
ـرای خـ
ـد ،بـ
ـر باشـ
ـب تـ
نمتناسـ
میدارد.
اسناد بينالمللي
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ماده 5
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد حق
دارد ز مانی را که صادرکننده با ید و جه
چک را نزد محال علیه داشته باشد ،تعیین
نماید.
ماده 3
هــر یــک از طرفهــای معظــم متعاهــد
میتواند مقرر دارد که محال علیه اجازه
دارد روی چــک عبــارت حــاکی از گــواهی،
تأی ید ،ا جازه

یا م عادل آن را تحر یر

کند ،مشروط بر آنکه این اظهاریه در حکم
ق بولی نبا شد و عالوه برآن ،آ ثار ح قوقی
چنین عبارتی را تعیین کند.
ماده 2
بــهعنوان اســتثنایی برمــواد  1و 74
قانون متحدالشکل ،هر یک از طرفهای معظم
ـوی
ـود محفـ
ـرای خـ
ـق را بـ
ـن حـ
ـد ایـ
متعاهـ
میدارد که در مورد چک های قا بل پردا خت
در سرزمین خود و متضمن عبارت « غیرقابل
انت قال» ،م قرر نما ید که ا ینگو نه چک ها
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جز به دار نده ای که آن را با ا ین شرط
تخویل گرفته است ،قابل پرداخت

نیست.

ماده 3
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد ا ین
اختیار را برای خود محفوی میدارد که در
خ صوص این که

خارج از

موارد

مذکور در

مــاده  6قــانون متحدالشــکل ،آیــا چــک
میتوا ند برع هده خود صادرکننده تن ظیم
گردد یا خیر ،تعیین تکلیف نماید.
ماده 1
بهعنوان استثنایی بر ماده  6قـانون
متحدالشــکل ،هریــک از طرفهــای معظــم
متعا هد ،ا عم از آن که کال صدور چک بر
ع هده خود صادركننده را ت جویز نما ید (
ماده  2این ضـمیمه) و یـا آن را جـز در
مورد معامات با مؤسسات مختلف [ یک صادر
ـکل)
ـد الشـ
ـانون متحـ
ـاده  6قـ
ـده] (مـ
کننـ
اجازه ندهد ،این حق را برای خود محفوی
می دارد که صدور چ نین چ کی را در و جه
حامل منع کند.
ماده 93
اسناد بينالمللي
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بهعنوان استثنائی بر ماده  2قـانون
مت حد ال شکل،

هر

یک از طرف های مع ظم

متعا هد ا ین حق را برای خود مح فوط می
دارد که صدور چکی را که در اقاتگاه شخص
یک با نک قا بل پردا خت

ثالثی بغ یر از
باشد ،اجازه دهد.
ماده 99

هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق
را برای خود مح فوی میدارد که م قررات
ماده  70قانون متحدالشـکل را در قـانون
ملی خود وارد نسازد.
ماده 92
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد ا ین
حق را برای خود محفوی میداردکه ماده 27
قانون متحدالشکل را در قسمت

چک در وجه

حامل اعمال نکند.
ماده 93
بهعنوان استثنایي بر ماده  26قـانون
مت حد ال شکل،

هر

یک از طرف های مع ظم

متعا هد اخت یار دارد م قرر نما ید که در
سر زمین او ضمانت به موجب سند جداگانه
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با ت صریح
تودیع

بر م حل تن ظیم

سند ،قا بل

است.

ماده 93
هر یک از طرفهای معظم متعاهد این حق
را برای خود محفوی میدارد که مهلت مقرر
در بند  7ماده  29قـانون متحدالشـکل را
تمدید و مهلتهای ارائه را در سرزمینهای
تحت حاکم یت یا قیمومت خود معین نماید.
بهعنوان اسـتثنایي بـر بنـد  2مـاده 29
قانون متحدالشکل ،هر یک از طرفهای معظم
متعا هد ا ین حق را برای خود مح فوی می
دارد که مهلت های پیشبی ني

شده در ا ین

م قررات را در خ صوص چک های صادره و قا بل
پردا خت در بخ شهای مخت لف ج هان

یا در

ک شورهای مخت لف یک ب خش از ج هان غ یر از
اروپا تمدید کند.
دو یــا چنــد طــرف معظــم متعاهــد
میتوان ند ن سبت به تغی یر مه لت های م قرر
در بند  2ماده  29قـانون متحدالشـکل در
مورد چک های صادره و قا بل پردا خت در سر
زمینهای خود با یکدیگر توافق نمایند.

اسناد بينالمللي
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ماده 71
ـد
ـم متعاهـ
ـای معظـ
ـک از طرفهـ
ـر یـ
هـ
اختیار دارد که در اجرای ماده  07قانون
متحدالشــکل ،ســازمانهایی را کــه وفــق
م قررات داخ لی می یا بد به ع نوان ا تاق
پایاپای شناخته شوند ،تعیین کند.
ماده 93
به عنوان استثنایي بر ماده  02قانون
مت حد ال شکل،

هر

یک از طرف های مع ظم

متعا هد ا ین حق را درخ صوص چک های قا بل
پرداخت در سر زمین خود برای خویش محفوی
میدارد که:
الف .الغای (فس ) چک را حتی پیش از
انقضای مهلت ارائه اجازه دهد؛
ب .ال غای (ف س )

چک را ح تی

پس از

انقضای مهلت ارائه منع نمید.
بعــالوه ،هــر یــک از طرفهــای معظــم
متعا هد حق دارد تدابیر الزم را در صورت
ف قدان

یا

سرقت

چک

پیش بی نی و آ ثار

حقوقی آن را تعیین نماید.
ماده 93
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هر یک از طرفای معظم متعاهد اختیار
دارد که عنداللزوم ،در شرایط خاص مربوط
به نرخ تنزیل آن کشور ،از قید مذکور در
مــاده  06قــانون متحدالشــکل ،در مــورد
پردا خت واق عی به پول خارجی ن سبت به
چک های قا بل تأد یه در سرزمین خود عدول
نما ید .ه مین قا عده

میتوا ند در خ صوص

چک های تنظی می و قا بل پردا خت

به ارز

اعمال گردد.
ماده 93
بهعنوان اسـتثنایی برمـواد  02 ،02و
 09قانون متحدالشکل ،هر یـک از طرفهـای
معظم متعاهد این حق را برای خود محفوی
می دارد که ف قط چک های ب سته یا چک های
وار یز به ح ساب را در قانون داخ لی خود
م جاز ا عالم نما ید .با و جود ا ین ،چک های
ب سته و چک های وار یز به ح ساب صادره در
خارج و قا بل پردا خت در سرزمین م لی به
ترت یب بهع نوان چک های وار یز به ح ساب و
چکهای بسته محسوب خواهند شد.
ـم
ـای معظـ
ـک از طرفهـ
ـر یـ
ـین ،هـ
همینـ
متعا هد اخت یار دارد متن ع بارتی را که
و فق قانون م لی حاکی از ا ین ا ست که چک
اسناد بينالمللي
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ـین
ـت ،تعیـ
ـاب اسـ
ـه حسـ
ـز بـ
ـوع واریـ
از نـ
نماید.

ماده 91
این که آ یا دار نده چک ح قوق و یژهای
ن سبت به م حل آن و آ ثار ا ین ح قوق دارد،
از شمول قانون متحدالشکل خارج است.
ه مین ح کم در مورد هر مو ضوع دی گری
راجعبه روابط حقوقی مبنای صدور چک جاری
است.
ماده 23
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد ا ین
حق را برای خود محفوی میدارد که اجرای
حق ر جوع عل یه

صادرکننده را م نوط

به

ارائه چک و تنظیم اعتراضنامه یا گواهی
م عادل آن در مه لت م قرر ن سازد و ن یز
ـین
ـوع را تعیـ
ـق رجـ
ـن حـ
ـوقی ایـ
ـار حقـ
آثـ
نماید.
ماده 29
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هر یک از طرف های مع ظم متعا هد ا ین
اخت یار را برای خود مح فوی میدارد که
مقرر کند در خصوص چکهای قابل پرداخت در
سرزمین او الزم ا ست گواهی عدم پردا خت
پیشبینـی شـده در مـواد  43و  47قـانون
متحدال شکل،

بهع نوان

ر جوع ،در قا لب

شرط ا ستمرار

حق

یک اعترا ضنامه تن ظیم

گردد و نه هر سند معادل آن.
ـم
ـای معظـ
ـک از طرفهـ
ـر یـ
ـین ،هـ
همینـ
متعا هد ا ین اخت یار را دارد

که م قرر

نما ید اظهار یه های مذکور در شماره های
 2و  0ماده  43قانون متحدالشکل در مهلت
معین برای اعتراض در یک دفتر دولتی ثبت
گردد.

ماده22
بهعنوان استثنایی برمـاده  42قـانون
متحدالشکل ،هریک از طرفهای معظم متعاهد
اختیار دارد روش آگهی توسط مأمور دولتی
را اب قاء یا بر قرار ک ند .بهمو جب ا ین
روش ،هن گام ان جام اع تراض ،سردفتر یا
مأمور دول تی در چارچوب قانون م لی م جاز
اسناد بينالمللي
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خوا هد بود به ا شخاص م ستول در چک که
ن شانی آن ها در روی سند منعکس یا برای
مأمور رسمی تنظیم اعتراض معلوم بوده یا
تو سط ا شخاص متقا ضی اع تراضنا مه تع یین
گرد یده ا ست ،اخ طار کت بی ار سال دارد.
هزی نه ا ین اخطار یه

به م خارج اع تراض

مربوط اضافه خواهد شد.
ماده 23
هــر یــک از طرفهــای معظــم متعاهــد
اخت یار دارد م قرر نما ید

که ن سبت

به

چک های صادر شده و قا بل پردا خت در آن
کشور ،نرخ بهره مذکور در شماره  2مـاده
 41و شماره  2ماده  46قانون متحدالشـکل
میتواند با نرخ رسمی رایج در سرزمین آن
طرف معظم متعاهد جایگزین شود.
ماده 23
بهعنوان استثنائی برمـاده  41قـانون
متحدالشکل ،هریک از طرفهای معظم متعاهد
ا ین حق را برای خود مح فوی می دارد که
در قانون داخلی خود به دارنده چک اجازه
د هد از
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خود

حقالع مل به مأ خذ تع یین شده در قانون
ملی مطالبه کند.
همین حکم بهعنوان استثنایي بر ماده
 46قانون متحدالشکل در مورد شخصی که با
پرداخت مبلف چک ،میزان تأدیه شده را از
م ستوالن

خود مطال به

سند در مقا بل

می

نماید ،مرعی خواهد بود.
ماده 25
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد مخ یر
ا ست ت صمیم بگ یرد که در صورت سلب حق
رجوع یا شمول مرور زمان ،حق رجوع علیه
صادرکنندهای که م حل چک را تأمین ن کرده
یا عل یه

صادرکننده

یا ظهرنوی سی

که

بهن حو غیرعادال نه دارا شده ا ست ،کما کان
باقی باشد.
ماده 23
تع یین ا سباب ق طع

یا تعل یق

مرور

ز مان د عاوی چک مطرو حه نزد م حاکم ،به
ع هده قانون گذاری هر یک از طرف های مع ظم
متعاهد است.
دی گر طرف های مع ظم متعا هد مجاز ند
شرایطی را که ت حت آن ،موج بات ق طع یا
اسناد بينالمللي
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تعل یق

مرور ز مان را

میپذیر ند تع یین

کن ند .ه مین ح کم ن سبت

به ا ثر د عوی

بهع نوان م بدأ مرور ز مان مورد ت ظر در
بند  2مـاده 12قـانون متحدالشـکل جـاری
است.
ماده 23
هــر یــک از طرفهــای معظــم متعاهــد
اخت یار دارد م قرر نما ید

که در

مورد

ضرباالجل اراده چک ،و هر عمل حقوقی دیگر
را جع به چک ها ،بع ضی از روز های کاری به
مثابه روزهای تعطیل رسمی خواهد بود.
ماده 23
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد حق
دارد م قررات و یژه عامال شمولی در مورد
تمد ید مه لت پردا خت و ن یز در باره تمد ید
مهلت هاي م قرر مر بوط به ا قدامات تأمینی
در اعمال حق رجوع ،تصویب نماید.
ماده 21
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد م جاز
ا ست

که

به من ظور ا جرای

قانون مت حد

ال شکل ،بانک ها و ا شخاص یا سازمانهائی
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را که ح سب ماه یت فعال یت خود مؤس سات در
حکم بانک تلقی میشوند ،تعیین نماید.
ماده 33
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد ا ین
حق را برای خود محفوی میدارد که قانون
متحدالشکل را کال یا بعضا در خصوص چکهای
پ ستی و چک های و یژه بانک های صادرکننده
یا صادرکننده تا صندوقهای در آ مد م لی
یا مؤسسات ملی اعتباری ،بال اجرا نماید
و اســـناد مـــذکور را تـــابع مقـــررات
جداگانهای قرار دهد.
ماده 39
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد م لزم
ا ست م قررات پیشبی نی شده در ک شور دی گر
طرف معظم متعاهد را براساس مـواد  7تـا
( 74، 70بندهای  7و71 ،)2و 76و  72تا ،21
 29 ،22و 03این ضمیمه به رسمیت بشناسد.

اسناد بينالمللي
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قرار داد دوم
کنوانسيون راجع به
حل بعضی موارد تعارض قوانين در
خصوص چک
ژنو –  91مارس 9139
ماده 9
طرفهای معظم متعاهد ،متعهد میگردند
که به منظور رفع تعارض قوانین مذکور در
مواد بعدی در زمینه چک ،قواعد مندرج در
مواد آتیالذکر را به مورد اجرا گذارند.
ماده 2
اهل یت شخص برای ق بول تع هد به مو جب
چک ،ط بق

قانون ک شور مت بوع او م عین

خوا هد شد و ا گر قانون ک شور مت بوع او
قانون ک شور دی گری را در مو ضوع

صالح

بداند ،قانون اخیر اجرا خواهد گردید.
با و جود ا ین ،ا گر شخ صی که م طابق
ـد
ـل فاقـ
ـاراگراف قبـ
ـذکور در پـ
ـانون مـ
قـ
ـوری
ـرزمین کشـ
ـک را در سـ
ـت ،چـ
ـت اسـ
اهلیـ
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ام ضاء ن موده که برا بر م قررات آن وا جد
اهل یت

شناخته

می شود ،تع هد او معت بر

خواهد بود.
هر یک از طرف های مع ظم متعا هد می
توانــد از شناســائی و تصــدیق اعتبــار
قرارداد تنظی می برمب نای چک صارده تو سط
یکــی از اتبــاع آن ،کــه در کشــور طــرف
قرارداد جز از طریق اعمال بند قبلی این
ماده معتبر نیست ،استنکاف ورزد.

ماده 3
قانون ک شور م حل پردا خت چک ،اشخا صی
را که چک میتوا ند برع هده آن ها صادر
شود ،تعیین میکند .در صورتی که بهموجب
م فاد ا ین قانون ،چک به ج هت شخ صی که
برع هده او ک شیده

شده ا ست

بیاعت بار

باشد ،تعهدات ناشی از امضاهای مندرج در
آن در کشــورهای دیگــری کــه مقرراتشــان
مت ضمن ا ین قا عده نی ست ،کما کان معت بر
خواهد بود.
ماده 3
اسناد بينالمللي
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طرز تن ظیم طرز تن ظیم هرگو نه قرار
داد نا شی از چک،

برا ساس قانون ک شور

م حل ام ضای قرار داد ،تع یین می گردد.
معذلک ،رعایت شرایط شکلی مقرر در قانون
محل پرداخت نیز کفایت می کند.
با ا ین و جود ،ا گر تع هدات نا شی از
چک م طابق م فاد ب ند اخیرا لذکر معت بر
ن بوده و لی با م قررات ک شور م حل انع قاد
قرار داد ب عدی هماه نگ با شد ،ا ین مو ضوع
ـانونی
ـورت قـ
ـی صـ
ـای قبلـ
ـرار دادهـ
ـه قـ
کـ
نداشــته اســت ،قــرار داد بعــدی را از
اعتبار ساقط نخواهد کرد.
هــر یــک از طرفهــای معظــم متعاهــد
میتوا ند م قرر نما ید

که

قرار داد های

منع قده تو سط چک صادره بهو سیله ی کی از
ات باع آن ک شور در خارج ،در برا بر ات با
دی گر آن دو لت در

سرزمین

خود اعت بار

قانونی دارد،م شروط بر آن که در تن ظیم
آنها قانون ملی رعایت شده باشد.
ماده 5
قانون ک شور م حل ای جاد تع هدات نا شی
از چک ،آثار این تعهدات را تعیین خواهد
کرد.
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ماده 3
مه لت م قرر ج هت اع مال حق ر جوع ه مه
ام ضاکنندگان ،برا ساس قانون تن ظیم سند
تعیین خواهد شد.
ماده 3
قانون ک شور م حل پردا خت ،موارد ز یر
را تعیین میکند:
 .7آیا چک لزوما سند به رؤیـت اسـت
یا میتواند به وعده از رؤیت نیز تنظیم
گردد و همین طور این که صدور چک با درج
تاری

مؤخر چه آثاری دارد؛

 .2مهلت ارائه؛
 .0آیا ممکن است در چک قبـولی داده
شود ،یا چک تضمین ،تصدیق یا تأیید شده
باشد ،و آثار حقوقی ناشی از این عبارات
کدام است؛
 .4آیا دارنده میتوانـد تمـام وجـه
[ چک] را مطال به نما ید و یا این که م لزم
به قبول قسمتی از آن نیز هست؛
 .1آیا چـک مـی توانـد «بسـته» یـا
مت ضمن شرط «وار یز به ح ساب» یا ع بارت
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م عادل آن با شد و آ ثار متر تب بر هر یک
چیست؛
 .6آیــا دارنــده چــک واجــد حقــوق
مم تازهای ن سبت

به «مو جودی ح ساب»

می

باشد و ماهیت این حقوق کدام است؛
 .2آیا صادرکننده مـيتوانـد چـک را
لغو (فس

) ویا برای جلوگیری از پرداخت

آن اقدام نماید؛
 .2اتخاذ تـدابیر الزم در صـورت گـم
شدن یا سرقت چک؛
 .9آیــا اعتراضــنامه و یــا گــواهی
م عادل آن چ هت ح فظ
نوی سان،

حق ر جوععل یه ط هر

صادر کن نده و نتع هدان دی گر

صروری است.
ماده 3
ت شریفات و مهلت های اع تراض ،همی نین
ن حوه ان جام عمل یات الزم ج هت ا جرا

یا

تأمین ح قوق در زمی نه چک ،تابع قانون
کشوری است که اعتراض یا عمل حقوقی مورد
نظر باید در سرزمین آن انجام شود.
ماده 1
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هر یک از طرف های مع ظم متعا هد

ا ین

حق را برای خود مح فوی میدارد که ا صول
ح قوق

بینالمل لی خصو صی م ندرج در ا ین

کنوان سیون را در صورت ارت باط با موارد
زیر مورد عمل قرار ندهد:
 .7تعهد مربوط به چک در خـاک کشـور
غیرعضو کنوانسیون انجام شده باشد؛
 .2قانون قابل اجـرا براسـاس اصـول
مز بور ،قانون حاکم در سرزمین هر یک از
طرفهای معظم متعاهد نباشد.
ماده 93
مفاد کنوانسیون حاضر در مورد چکهای
صــادره قبــل از الزماالجــراء شــدن ایــن
کنوان سیون ،در قل مرو سرزمین هر یک از
اعضای معظم متعاهد ،اعمال نخواهد شد.
ماده 99
ا ین کنوان سیون

که

متن فران سه و

انگلیســـی آن آن از اعتبـــار واحـــدی
برخوردار است ،تـاری

امـروز [ 79مـارس

 ]7907را دارد.
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ا ین کنوان سیون از ا ین پس میتوا ند
تا  71ژوئیه  7907از سـوی اعضـای جامعـه
ملل و دول غیرعضو امضاء گردد.
ماده 92
الحاق به این کنوانسیون می باید از
طریق تصویب دولتها باشد.
ا سناد حاکی از ت صویب با ید تا اول
سپتامبر  7900نـزد دبیرکـل جامعـه ملـل
ٌالیه نیز فورا وصول آن
تودیع گردد .مشار
را به کل یه اع ضای جام عه م لل یا دول
غیرع ضوی که از طرف آن ها ا ین کنوان سیون
ام ضاء شده یا ال حاق به آن تح قق یاف ته
است ،ابالغ خواهد نمود.
ماده 93
از تاری

 71ژوئیـه  7907هـر یـک از

اعضــای جامعــه ملــل یــا دول غیرعضــو
میتوانند به این کنوانسون ملحق شوند.
مو ضوع ال حاق با ید به دبیر کل جام عه
ملل ابالغ و ابالغیه مذکور باید به آرشیو
دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد.
دبیر کل ،مو ضوع تود یع را

به کل یه

اع ضای جام عه م لل و دول غیرع ضو که به
نام آن ها ا ین کنوان سیون ام ضاء شده یا
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الحاق به آن تحقق یافته است ،فورا ابالغ
خواهد کرد.
ماده93
ـا
ـویب یـ
ـس از تصـ
ـیون پـ
ـن کنوانسـ
ایـ
الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول
غیرعضو ،که مشتمل بر سه عضو دائم جامعه
در شورا باشند ،الزماالجراء خواهد گردید.
تاری

الزماال جراء

شدن،

نودمین روز

پس از و صول هفت مین ت صویب یا الحاق یه
مو ضوع ب ند اول ا ین ماده ،تو سط دبیر کل
جامعه ملل خواهد بود.
ـال
ـام ارسـ
ـل هنگـ
ـه ملـ
ـل جامعـ
دبیرکـ
ابالغیه های موضوع مواد  72و  ،70مخصوصا
و صول ت صویبات یا الحا قات مذکور در ب ند
اول این ماده را اعالم خواهد نمود.
ماده 95
هرگو نه ت صویب یا ال حاقی که ب عد از
الزماال جراء شدن کنوان سیون به مو جب ماده
 74صورت گیـرد ،نـود روز پـس از تـاری
و صول تو سط دبیر کل جام عه م لل،

مؤثر

خواهد بود.

اسناد بينالمللي

399 

ماده 93
ا ین کنوان سیون تا دو سال از تاری
الزم اال جراء شدن آن تو سط اع ضای جام عه
م لل یا دول غیرع ضو ،غیرقا بل ر جوع ا ست.
ر جوع مز بور نود روز پس از و صول اطالع یه
ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد.
کل یه موارد ر جوع با ید تو سط دبیر کل
جام عه م لل فورا به ت مام اع ضای جام عه
م لل و دولت های غیرع ضو که از طرف آن ها
کنوانسیون حاضر امضاء شده یا الحاق به
آن تحقق یافته است ،ابالغ شود.
رجوع فقط نسبت به عضو جامعه ملل یا
کشور غیرعضو متقاضی مؤثر خواهد بود.
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیرعضو
م شمول کنوان سیون میتوا ند پس از چ هار
سال از تاری

الزماال جرا شدن کنوان سیون،

تقاضای تجدیدنظر خود را در مورد بعض یا
تمام مقررات کنوانسیون به دبیرکل جامعه
ملل تسلیم نماید.
ـاری
ـال از تـ
ـک سـ
ـس از یـ
ـه پـ
چنانیـ
ار سال تقا ضای

فوق

برای دی گر اع ضای

جامعه ملل یا دول غیرعضوی که کنوانسیون
در آن ز مان ن سبت

به آن ها الزماال جراء

ا ست ،حداقل شش دو لت از تقا ضای مز بور
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حما یت کن ند ،شورای جام عه م لل در مورد
لزوم تشکیل جلسه به منظور بحث در خصوص
موضوع فوق ،اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 93
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء،
ت صویب یا ال حاق میتوان ند ا عالم نمای ند
با ق بول ا ین کنوان سیون ،هییگو نه

که

ـی از
ـا بعضـ
ـام یـ
ـال تمـ
ـدی را در قبـ
تعهـ
مستعمرات ،تحت الحمایه ها یا اراضی تحت
ـده
ـود برعهـ
ـت خـ
ـت قیمومـ
ـا تحـ
ـت یـ
حاکمیـ
نخواه ند گر فت .در ا ین صورت ،سرزمینهای
مذکور در چ نین اعالم یه ای از شمول م فاد
کنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود.
طرفهای معظم متعاهد می توانند بعدا
ـن
ـرای ایـ
ـه اجـ
ـود را بـ
ـل خـ
ـب تمایـ
مراتـ
کنوانســـیون در تمـــام یـــا بعضـــی از
سرزمینهای
ب ند

فوق

مذکور در اعالم یه م ندرج در
به دبیر کل جام عه م لل ا طالع

ده ند .در ا ین

حا لت،

نود روز

پس از

دریا فت اعالم یه تو سط دبیر کل جام عه م لل،
این کنوانسیون در کلیه سرزمینهای مندرج
در اطالعیه قابل اجرا خواهد بود.
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به همین ترتیب ،طرفهای معظم متعاهد
میتوان ند در هر ز مان مرا تب تما یل خود
را به موقوف ال جراء شدن این کنوانسیون
ـت
ـتعمرات ،تحـ
ـی از مسـ
ـا بعضـ
ـام یـ
در تمـ
الحمایه ها یا اراضی تحت حاکمیت یا تحت
قیمو مت هود ا عالم دار ند .در ا ین صورت،
ا جرای کنوان سیون در سر زمین های مذکور
در اعالم یه فوق پس از یک سال از تاری
دریا فت اعالم یه تو سط دبیر کل جام عه م لل
متوقف خواهد شد.

ماده 91
بــه محــض الزماالجــراء شــدن ،ایــن
کنوان سیون ،تو سط دبیر کل جام عه م لل به
ثبت خواهد رسید.

قرارداد سوم
کنوانسيون راجع به حق تمبر چکها
ژنو ـ  91مارس 9139
ماده 9
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در صورت فقدان مقرراتی در این خصوص
در قوانین داخ لی ،طرف های مع ظم متعا هد،
متع هد

می شوند

که

قوانین

خود را ،در

ت مام سرزمینهای ت حت حاکم یت یا اق تدار
خود که م شمول ا ین کنوان سیون میبا شند،
به ن حوی تغی یر ده ند که اعت بار تع هدات
نا شی از چک یا ا جرای ح قوق نا شی از آن
م نوط به رعا یت م قررات مر بوط به تم بر
نگردد.
با و جود ا ین ،طرف های مع ظم متعا هد
می توانند اجرای این حقوق را تا پرداخت
حق تمبر مقرر یا هر جریمه قانونی ،معلق
نمای ند .اع ضا همی نین مم کن ا ست م قرر
دار ند

که م طابق

قوانین داخ لی

خود،

خصو صیات و آ ثار ح قوقی ا سناد الزماال جراء
که ط بق قوانین آن ها به چک ن یز قا بل
انت ساب ا ست ،مو کول به ا ین شرط خوا هد
بود که از تاری

صدور سند ،حق تم بر

مربوط دقیقا پرداخت شده باشد.
ماده 2
ا ین کنوان سیون

که

متن فران سوی و

انگلی سی آن از اعت بار وا حدی بر خوردار
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ـاری
ـت ،تـ
اسـ

ـارس  ]7907را
ـروز [ 79مـ
امـ

دارد.
ا ین کنوان سیون از ا ین پس می توا ند
تا  71ژوئیه  7907از سـوی اعضـای جامعـه
ملل و دول غیرعضو امضاء گردد.
ماده 3
الحاق به این کنوانسیون می باید از
طریق تصویب دولتها باشد.
ا سناد حاکی از ت صویب با ید تا اول
سپتامبر  7900نـزد دبیرکـل جامعـه ملـل
ٌالیه نیز فورا وصول آن
تودیع گردد .مشار
را به کل یه اع ضای جام عه م لل یا دول
غیرع ضوی که از طرف آن ها ا ین کنوان سیون
ام ضاء شده یا ال حاق به آن تح قق یاف ته
است ،ابالغ خواهد نمود.
ماده 3
از تاری

 71ژوئیه  ،7907هـر یـک از

اعضــای جامعــه ملــل یــا دول غیرعضــو
میتوانند به این کنوانسیون ملحق شوند.
مو ضوع ال حاق با ید به دبیر کل جام عه
ملل ابالغ و ابالغیه مذکور باید در آرشیو
دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد.
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دبیر کل ،مو ضوع تود یع را

به کل یه

اع ضای جام عه م لل و دول غیرع ضو که به
نام آن ها ا ین کنوان سیون ام ضاء شده یا
ال حاق

به آن تح قق یاف ته ا ست،

ًَ
فورا

ابالغ خواهد کرد.
ماده 5
ـا
ـویب یـ
ـس از تصـ
ـیون پـ
ـن کنوانسـ
ایـ
الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول
غیرعضو ،که مشتمل برسه عضو دائم جامعه
در شورا باشند ،الزماالجراء خواهد گردید.
تاری

الزم اال جراء شدن ،نودمین روز

پس از و صول هفت مین ت صویب یا الحاق یه
مو ضوع ب ند اول ا ین ماده ،تو سط دبیر کل
جامعه ملل خواهد بود.
دبیر کل جام عه م لل ،هن گام ار سال
ابالغیه های موضـوع مـواد  0و  4مخصوصـا
و صول ت صویبات با الحا قات مذکور در ب ند
اول این ماده را اعالم خواهد نمود.
ماده 3
هرگو نه ت صویب یا ال حاقی که ب عد از
الزم االجراء شدن کنوانسیون به موجب ماده
 1آن صورت گیرد ،نود روز پـس از تـاری
اسناد بينالمللي
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و صول تو سط دبیر کل جام عه م لل،

مؤثر

خواهد بود.
ماده 3
ا ین کنوان سیون تا دو سال از تاری
الزماالجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل
یا دول غیرعضو ،غیرقابل رجوع است .رجوع
مزبــور نــود روز پــس از وصــول اطالعیــه
ارسالی جهت دبیرکل عملی خواهد شد.
کل یه موارد ر جوع با ید تو سط دبیر کل
جام عه م لل ،فورا به کل یه اع ضای جام عه
ملل و دول غیرعضو که کنوانسیون حاضر از
طرف آن ها ام ضاء شده یا ال حاق به آن
تحقق یافته است ،ابالغ شود.
ر جوع ف قط ن سبت به اع ضای جام عه م لل
یا دول غیرع ضو

که کنوان سیون

به

نام

آنها تدوین شده است ،مؤثر خواهد بود.
ماده 3
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیرعضو
م شمول کنوان سیون میتوا ند پس از چ هار
سال از تاری

الزماالجراء شدن کنوانسیون،

تقاضای تجدیدنظر خود را در مورد بعض یا
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ـل
ـه دبیرکـ
ـیون ،بـ
ـررات کنوانسـ
ـام مقـ
تمـ
جامعه ملل تسلیم نماید.
ـاری
ـال از تـ
ـک سـ
ـس از یـ
ـه پـ
چنانیـ
ار سال تقا ضای

فوق

برای دی گر اع ضای

جامعه ملل یا دول غیرعضوی که کنوانسیون
در آن ز مان ن سبت به آن ها الزم اال جراء
ا ست ،حداقل شش دو لت از تقا ضای مز بور
حما یت کن ند ،شورای جام عه م لل در مورد
لزوم تشکیل جلسه به منظور بحث در خصوص
موضوع فوق ،اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده 1
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء،
ت صویب یا ال حاق میتوان ند ا عالم نمای ند
که

با ق بول ا ین کنوان سیون ،هییگو نه

تعهــدی را درقبــال کلیــه یــا بعضــی از
مستعمرات ،تحت الحمایه ها یا اراضی تحت
ـده
ـود برعهـ
ـت خـ
ـت قیمومـ
ـا تحـ
ـت یـ
حاکمیـ
نخواهند گرفت .در این صورت  ،کنوانسیون
حاضر نسبت به هیییک از سرزمینهای مذکور
در این اعالمیه ،قابل اعمال نخواهد بود.
هر طرف مع ظم منها هد می توا ند ب عدا
ـن
ـرای ایـ
ـه اجـ
ـود را بـ
ـل خـ
ـب تنایـ
نراتـ
کنوانســیون در تمــام یــا بعضــی از ســر
اسناد بينالمللي
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زمین های مذکور در اعالم یه م ندرج در ب ند
فوق ،به دبیرکل جامعه ملل اطالع دهد .در
ایــن صــورت ،نــود روز بعــد از دریافــت
اعالم یه تو سط دبیر کل جام عه م لل ،ا ین
کنوان سیون درکل یه سرزمینهای م ندرج در
اطالعیه قابل اجرا خواهد بود.
طرفهای معظم متعاهد می تواننددر هر
ز مان مرا تب تما یل

خود را

به مو قوف

اال جراء شدن ا ین کنوان سیون در ت مام یا
بع ضی از م ستعمرات ،تحتالحما یه ها

یا

ارا ضی ت حت حاکم یت یا ت حت قیمو مت خود،
ا عالم ئتر ند .در ا ین صورت ،ا جرای ا ین
کنوانســیون در ســر زمینهــای مــذکور در
اعالم یه

فوق

پس از

یک

سال از

تاری

دریا فت اعالم یه تو سط دبیر کل جام عه م لل
متوقف خواهد شد.
ماده 93
بــه محــض الزماالجــراء شــدن ،ایــن
کنوان سیون ،تو سط دبیر کل جام عه م لل به
ثبت خواهد رسید.
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