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 مقدمه
مرد جواني كه با عجله وارد بانك شد توجه همه را به خود جلب كرد. او بدون توجـه بـه   

بانك خود را به اولين باجه رساند و با صداي بلنـد و آكنـده از نگرانـي و     دهي سيستم نوبت

 .استرس شروع به حرف زدن كرد

گفت و از كارمنـد بانـك راهنمـايي     او با صداي لرزان جريان سرقت كردن چكش را مي 

كه آن كارمند شروع به حرف زدن بكند، كارشناسان مربوطـه كـه    خواست اما قبل از اين مي

كنند به سمت او  ر تمام جريانات مثل تصادفات و درگيريهاي خياباني اظهار نظر ميمعموال د

گفـت: اول بايـد    كـرد، يكـي مـي    آمدند و هر كس به طريقي آن مرد جوان را راهنمايي مي

آمدي، ديگري كه موهاي سفيد در سرش در حال روئيـدن   رفتي كالنتري بعد به بانك مي مي

 .دكردن دسرا و اونا خودشون همه كارا رو ميرفتي دا گفت: بايد مي بود مي

كردنـد كـه بـه     كرد و تالش مـي  خالصه هر كس به طريقي آن مرد جوان را راهنمايي مي

ممكن است اين سوال براي هر يك از ما نيز پيش بيايد  اما واقعاً؛ نحوي گره از كار او باز كنند

كه آنها را از مـا دزديدنـد چـه     نكه در مواقعي كه دسته چك يا برگه چك را گم كرديم يا اي

 بايد بكنيم؟

شايد اولين سوالي كه براي ما پيش بيايد اين باشد كه مگر يك برگـه چـك داراي ارزش   

مالي است كه قابل سرقت كردن باشد؟ در جواب بايد گفت كه چك ربوده شده اگر نوشته و 

شته شده داراي ارزش امضا شده باشد در حكم اسكناس است و به ميزان مبلغي كه در آن نو

مالي است و در صورتي كه آن چك نوشته نشده باشد، عالوه بر قيمت برگه چك، چـون بـا   

 .تواند ارزش مالي پيدا كند، داراي ارزش مالي است نوشتن و تكميل كردن آن مي
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 رواج پول حمل مشكالت كاهش سبب به مختلف جوامع بين در ديرباز از چك از استفاده

 انتشـار  و شـده  جانمـان  بالي روزها اين شود آرامشمان سبب روزي بود قرار نچهآ اما يافت

 نگراني موجب كشورمان در برگشتي هاي چك حجم افزايش خصوص در متعدد هاي گزارش

در اين كتاب سعي دارم شما را با مفاهيم و نكات مربوط به چك كـه  . است شده كارشناسان

 كنم. بطور ساده بيان شده آشنا

 فيض الهي پروانه

 1394دي ماه  
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 و فايده اقتصادي چك تعريففصل اول: 

 

 مبحث اول: تعريف چك
چك، ورقه اي است كه به وسيله آن صادركننده مبالغي را كه نزد بانك در حسابي كـه  

        بنام وي نگه داشته است، مجوز پرداخت را به بانك جهت خـود يـا اشـخاص ثالـث صـادر     

بلغي كه در حساب صادركننده موجود است يا توسط خود صادركننده در بانـك  مي نمايد. م

گذاشته شده است و يا آنكه بانك آن مبلغ را به عنوان اعتبار به حساب صـادركننده واريـز   

 كرده است.

 در چك سه نفر نقش دارند:

 .كشد) مي چك كه كسي همان يا( صادركننده -1

 مـي  دريافـت  وجـه  عنوان به را چك هك كسي همان(يا دارنده چك  كننده دريافت -2
 .كند)

 .چك) دسته صادركننده بانك( كننده رداختپ -3
 

 .دارند را خودشان خاص وظايف و افراد حقوق اين از هريك

با توجه به موجودي حساب نزد بانك و با قيد تـاريخ و   است موظف چك صادركننده -1
 نمايد. مبلغ به صورت عددي و حروفي بدون قلم خوردگي و مغايرت تنظيم

 بـه  را خويش هويتي اسناد برچك عالوه بايد بانك به مراجعه هنگام كننده دريافت -2
 ببرد. همراه

 .پرداخت نمايد را ذينفع چك هويت احراز از پس است موظف بانك -3

 

است و بنابراين اصوالً مهلتي براي پرداخت آن از سوي كسي كه  فوريپرداخت وجه چك 

 ده داده نمي شود.چك را دارا مي باشد به صادركنن
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 مبحث دوم: چك چه فايده اقتصادي دارد؟
 چك، فقط وسيله اي براي پرداخت است و به داليل زير داراي اهميت مي باشد.

چك به صادركننده اين امكان را مي دهد كه هـر وقـت بخواهـد بشخصـه از موجـودي       -1

 رداشت كند.خودش در بانك و يا توسط شخص سوم كه نماينده صادركننده چك است، ب

چك، باعث مي شود كه در معامالت بدون استفاده از پول، پرداخت آسـانتر شـود و بـا     -2

استفاده از آن، افراد مجبور نباشند براي انجام دادن معامالت خود هميشه پول همراه داشته 

 باشند، در نتيجه خطر حمل و نقل پول ازميان مي رود.

نياز انجام مي گيرد و به همين دليل استفاده  صدور چك برخالف نشر اسكناس براساس -3

 از چك از حجم گردش پول مي كاهد.

يعني اينكه دريافت كننده چـك بـه   ؛ چك باعث آسان شدن پرداخت تهاتري مي شود -4

جاي نقدكردن آن، چك را به حساب خودش و يا ساير افراد مي گذارد و در عوض خريدهاي 

 چك از حساب او كسر مي گردد.خود را با چك انجام مي دهد و مبلغ 

 

فايده چك است كه به موجب آن، اشخاص مي توانند بدون استفاده از پـول   مهمتريناين 

 به تعهدات خود عمل كنند.

 

نيز اشاره كنيم. مهمتر  اشكاالتيدر اينجا در مقابل فوايدي كه در مورد چك گفتيم بايد به 

است دريافت كننـده چـك را در معـرض     از همه اينكه استفاده از چك به جاي پول، ممكن

خطر دريافت چك بالمحل و يا چك سرقت شده قرار دهد. بطور مثال فروشنده اي كه كاالي 

خود را در قبال چك تحويل مي دهد ممكن است ديگر نتواند به پول خود برسد. بـه همـين   

ز اين طريق، دليل قانونگذار براي صدور چك بالمحل مقررات جزايي در نظر گرفته است تا ا

 ن بيشتري داشته باشد.يمي شود تضم پرداختهايي كه با چك انجام
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 فصل دوم: صورت چك و انواع آن
اصوالً، چك را بر روي هر ورقه اي مي توان نوشـت، امـا در عمـل، بانكهـا و مؤسسـات      

اعتباري، چك را بر روي ورقه هاي چاپي تنظيم مي كنند و در اختيار مشتريان خود قرار مي 

هند. اين اقدام بانكها گرچه به دارنده چك اطمينان مي دهد ورقه اي را كـه دريافـت مـي    د

كند در واقع يك چك است، اما او را از خطرهايي نظير سرقت و گم شدن آن و در نهايـت از  

بين رفتن حق او به واسطه چك در امان نگه نمي دارد. براي مقابله بـا ايـن گونـه خطرهـا،     

 خاصي از چك را پيش بيني و ابداع كردند. قانونگذاران انواع
 

 مبحث اول: صورت چك
قانون تجارت، چك نوشته اي است كه به موجب آن، صادركننده وجـوهي   310طبق ماده 

را كه نزد بانك محال عليه دارد كالً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد. به عبـارت  

آن صادركننده مبالغي را كه بانك در حسـاب او  ساده تر، چك نوشته اي است كه به وسيله 

نگه داشته است به او بازمي گرداند و يا به نفر سوم دارنده چك پرداخت مي كند. پس از نظر 

اما معموال به صورت چاپي تهيـه  ؛ شكل ظاهري، چك را مي توان روي هر ورقه اي صادر كرد

قرار مـي گيـرد كـه در بانـك      شده و از طرف بانكها به صورت دسته چك در اختيار كساني

 حساب جاري باز كرده اند.
 

دسته چك بايد به دارنده وجه نزد بانك (مشتري) تحويل داده شود و در صورت تحويـل  

به دارنده غير حساب بانكي هر گونه سوء استفاده از دسته چك مذكور به مسـئوليت خـود   

 بانك مي باشد.
 

 الف) مندرجات (مطالب) الزامي درچك:
روي كليه ورقه هاي چك كه توسط بانكها  قيد كردن كلمه چك در روي ورقه چك:اول: 

 چاپ مي شود، كلمه چك قيد مي شود.
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چك بايد تضمين كننده دستوري باشد كه به واسطه آن، صادركننده  دوم: دستور پرداخت:

چك وجوهي (مبلغي) را كه پيش بانك دارد كالً يا بعضاً بازپس گيرد يا آن را به شخص 

ديگري واگذار كند. دستور پرداخت بايد بدون قيد و شرط نوشته شود چرا كه هر وقت در 

متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شود، بانك به آن شرط اهميت يا ترتيب اثر نمي دهد. 

 واضح است كه در چك بايد مبلغ نوشته شود وگرنه چك اعتبار ندارد.

ده چك در عمل مشكلي ايجاد نمي كند، زيرا قيد نام پرداخت كنن سوم: نام پرداخت كننده:

 هر بانكي هنگام چاپ ورقه هاي چك، نام خود را روي آنها قيد مي كند.

هرگاه محل صدور، روي ورقه چـك نوشـته نشـده باشـد، محـل       چهارم: قيد مكان صدور:

 پرداخت، محل صدور تلقي مي شود.

نكه روي چكهـايي كـه در اختيـار    البته، در عمل، مشكلي در اين مورد وجود ندارد، براي اي

صاحبان حسابهاي بانكي گذاشته مي شود، نام شعبه اي كه بايد چك را پرداخت كنند، قيد 

 شده است.

: تاريخ صدور چك معموالً به حروف نوشته مي شود براي اينكه بايد پنجم: قيد تاريخ صدور

حروف نوشته نشده  بنابراين هر وقت به؛ تضمين كننده روز، ماه و سال صدور چك باشد

باشد، از اعتبار چك به عنوان سند تجاري كم نمي شود. نوشتن تاريخ صدور چك از نظر 

حقوقي و كيفري(جزايي) داراي اهميت است. چون صادركننده چك هنگامي از لحاظ 

حقوقي و كيفري قابل تعقيب است (قابل پيگيري است) كه دارنده چك مهلت هاي مقرر را 

نك و طرح دعوا رعايت كرده باشد و اين مهلت ها نيز از تاريخ صدور چك در مراجعه به با

تعيين مي شود. تاريخ صدور و تاريخ پرداخت در چك، به دليل فوري بودن پرداختش يكي 

 است. البته اين تاريخ بايد به روز و ماه و سال باشد.

ي يا به حواله چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين و مشخص ششم: قيد نام دارنده:

 بنابراين صدور چك در وجه حامل بالاشكال است.؛ كرد باشد

چك فقط در صورتي اعتبار دارد كه به امضاي صادركننده چك رسيده  هفتم: امضاي چك:

باشد. هرگاه امضاي صادركننده چك جعل شده باشد چك باطل است. براي اينكه چكي كه 

 جعل شده باشد رضايت صادركننده را ندارد.
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ازآنجائيكه در قانون تجارت در ماده خاصي  هشتم: ضمانت اجراي مندرجات (مطالب) الزامي:

به اين مورد اشاره نشده است و چون قانون صدور چك فقط از چكهايي حمايت مي كند كه 

بر روي بانكها صادر شده اند و بانكها نيز شرايط الزامي ذكر شده در قانون تجارت را روي 

ي كنند و صاحبان حساب فقط جاهاي خالي سند را پر مي كنند، برگهاي چك چاپ م

بنابراين در عمل فقط اوراقي (برگهايي)، چك تلقي مي شوند كه شرايط ذكر شده در قانون 

 را داشته باشند.
 

 :در چكب) مندرجات (مطالب) اختياري 
 تعيين نام كسي كه چك در وجه او صادر مي شود. -

 ر كمياب و نادر است.قيد ضمانت كه در چك بسيا -

 قيد عدم ظهرنويسي يعني ننوشتن پشت نويسي. -

 قيد علت صادركردن چك. -

 

 مبحث دوم: انواع چك
       چكي است كه دارنده حساب جاري، چك را بر عهده حساب خود صادر  چك عادي:

مي كند. گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادركننده يا حامل چك باشد و يا اينكه 

در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادي چك 

 تضمين و پشتوانه اي جز اعتبار شخص صادركننده ندارد.
 

چكي است كه از طرف صاحب حساب جاري در بانك  چك تأييد شده يا چك بانكي:

ده وجوهي به بعهده بانك صادر مي گردد و بانك تأييد مي كند كه در حساب جاري صادركنن

ميزان درج شده در چك (بصورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده) تأمين شده است و بانك 

پس از تأييد مطلب ذكر شده، وجه را از حساب صادركننده برداشت مي كند و سپس آنرا 

فقط به آورنده چك تأييد شده مي پردازد، اين چك اعتبار بيشتري نبست به چك عادي 

 صورت زير صادر مي گردد: دارد كه به دو
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چكي است كه بنا به تقاضاي مشتري توسط بانك صادر مي شود و  چك تضمين شده:

پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين شده است و قابل پرداخت در تمامي شعب بانك 

 صادركننده در سراسر كشور مي باشد.

مشتري توسط بانك صادر  چكي است كه بنا به تقاضاي چك تضمين شده رمزدار بين بانكي:

مي شود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين شده است كه براي حسابي مشخص نزد 

بانكي مشخص صادر مي گرددو داراي رمز بوده و بانك وصول كننده بعد از گشايش رمز آن 

 وجه را به حساب ذينفع واريز مي نمايد.

ترياني كه حتي داراي حساب جاري هـم  الزم به توضيح است كه بانكها بنا به تقاضاي مش

 نباشند اقدام به صدور چك تضميني ذكر شده مي كنند.

 

چكي است كه از طرف بانك صادر مي شود و وجه آن در هر يك از شـعب   چك مسافرتي:

 بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است.

 دارند.تمامي بانكها امكان صدور چك تضميني و مسافرتي را 
 

همان چك عادي است كه دارنده يا صادركننده، دو خط مورب روي آورنده چك  چك بسته:

مي كشد. اين دو خط موازي حكايت از بسته بودن چك دارد كه در وجه ذينفع مي باشد و 

به اين معناست كه وجه آن فقط به يك بانك يا به بانك ديگري كه دارنده چك در آن 

 ردد.حساب دارد پرداخت مي گ

از جمله اينكه صادركننده از خطر دزديده شدن و يا گم شدن  اين نوع چك فوايدي دارد:

چك در امان است، زيرا سارق و يا كسي كه چك را پيدا مي كند نمي تواند با مراجعه به 

بانك، آن را وصول كند و هيچ بانكي هم حاضر نمي شود اين چك را قبول كند و آن را براي 

كند، به عالوه وصول چك به اين صورت نيست كه به پول نقد تبديل شود و  يابنده دريافت

 در اختيار دارنده قرار گيرد، بلكه وجه اين چكها فقط به حساب دارنده چك ريخته مي شود.

كه دو خط موازي روي آنها را (كه در واقـع روي چكهـاي    تنها اشكال اين نوع چك ايـن اسـت:  

مي توان پاك كرد و به اين ترتيب سارق يا كسي كه اين  عادي كشيده شده است) به آساني

چك را به دست آورده است مي تواند آن را دريافت كند. قانونگذار براي كاستن از اين خطر، 
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مقرر كرده است كه اوالً: بانك، چك بسته را فقط از مشتريان خود، يا از يك بانك و يا يـك  

به حساب اشخاص فعلي نقد نكند. بانكي كه اين  مركز چكهاي پستي بپذيرد، ثانياً آن را جز

 مقررات را رعايت نكند، تا ميزان مبلغ چك، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

جز در موارد فوق، در ساير موارد نحوه گردش چك بسته مانند چك معمولي است، هرگاه 

را بـا قـبض   به حواله كرد باشد، قابل پشت نويسي است و هرگاه حامل باشد مـي تـوان آن   

 منتقل كرد.
 

چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط  چك بانكي:

بانك مزبور تضمين شده باشد. چنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن هم مستوجب 

قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي مي گردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران، 

 در حكم اسكناس آورده شده است. اين چك
 

در اغلب كشورها توسط ادارات پست چكي صادر مي شود ودر اختيار مشتريان  چك پستي:

قرار داده مي شود كه شخصاً بتوانند در كليه شعب پستخانه داخلي براي دريافت و پرداخت 

 از آن استفاده كنند. چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا حواله كرد باشد.
 

معموالً بانكها مقداري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري  حواله بانكي:

نگهداري مي كنند و در موارد نياز، چكي تنظيم تنظيم مي كنند و بر روي بانك ديگري كه 

 نزد او اعتبار دارند صادر مي كنند.

 
ج در آن باشد. چكي است كه تاريخ واقعي صدور آن قبل از تاريخ مندر چك وعده دار:

 1394چكي است كه براي تاريخ آينده صادر مي شود. بطور مثال: چكي در اول فروردين 

مي باشد چنين چكي در واقع يك  94صادر گرديد و تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت 

حواله يكماهه است. بديهي است كه دارنده چك مي تواند از قبول آن خودداري نمايد چون 

 روز تاريخ صدور نياز دارد.به مبلغ چك در 
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مي  چكي است كه پرداخت آن مشروط به شرط است. بطور مثال: نوشته چك مشروط:

ميليون تومان كه پرداخت آن مشروط به انجام فالن كار (مثالً تحويل گرفتن  50شود مبلغ 

 خودرو) است.
 

ه پرداخت چكي است كه صادركننده در متن آن قيد كند بابت تضمين معامل چك تضميني:

 يا ضمانت شخص بخصوص يا تضمين انجام كاري صادر شده باشد. (مثل چك تخليه منزل)
 

چكي است كه صادركننده آن فقط امضاء مجاز خود را كـه نـزد بانـك     چك سفيد امضاء:

 شناخته شده است در ذيل چك منقوش نمايد و بقيه محتوياتش سفيد باشد.
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 حال ممكن است سؤالي مطرح شود مبني بر اينكه:
 آيا اين چك قابل ظهرنويسي (پشت نويسي) است يا خير؟

 نويسي چنين چكي بالاشكال است، زيرا صدور آن در قانون تجارت پيش بيني شده است.جواب اينست كه پشت 

 

 ورچكفصل سوم: الزامات صد
همان طور كه در فصل اول گفتيم در چك سه نفر نقش دارنـد، صـادركننده، محـال عليـه     

 (بانك) و دارنده.

 مطالعه و دانستن شرايط اين سه نقش ضروري است.

 

 مبحث اول: شرايط مربوط به صادركننده چك
صادركننده چك مي تواند فقط روي محال عليه (بانك) اقدام به صـدور چـك كنـد و حـق     

بنابراين صادركننده مي تواند به منظور دريافت وجه براي ؛ چك بر روي خود را ندارد صدور

 خود يا در وجه شخص ديگر اقدام به صدور چك كند. چكي كه براي پرداخت وجه به خـود 

صادركننده صادر مي شود، در صورتي قابل پرداخت است كـه ظهرنويسي(پشـت نويسـي)    

 نشده باشد.

با توجه به اينكه صدور چك يك عمل حقوقي است، صـادركننده بـراي انجـام آن بايـد     

يعني بايد توانايي و شايستگي و بهره برداري از حـق و اجـراي حـق را داشـته     ؛ داشته باشد اهليت

 باشد.

 

 مبحث دوم: شرايط مربوط به محال عليه (بانك)
ه يكي از بانكهـا صـادر   طبق قانون صدور چك، اسنادي چك محسوب مي شوند كه عهد

همين قانون چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران  2شده باشند و طبق ماده 

در داخل يا خارج كشور داير مي شوند هم در حكم اسناد الزم االجرا است (يعني اجراي آن 
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اشخاصي واجب است) و به همين دليل، اين امر در مورد چكهايي كه محال عليه (بانك) آنها 

 غير از بانكها باشند نيز غير قابل اعمال نيست.

 

 مبحث سوم: شرايط مربوط به دارنده
چك ممكن است به نفع هر شخصي صادر شود. در اين مورد طبق قانون تجارت سـه فـرض   

 پيش بيني شده است:

چك ممكن است در وجه حامل صادر شود. هر وقت نام دارنده بـر روي چـك مشـخص     -1
در آن قيد نشود، چك در وجه حامل تلقي مـي شـود. بـا     »در وجه حامل«عبارت نباشد و يا 

توجه به نبودن منع قانون، چك ممكن است در وجه شخص معين صادر شود، ولي تضـمين  
هم باشد، در اين صورت نيز چك، در وجه حامل محسوب مي  »يا در وجه حامل«كننده عبارت 

 شود.

و  »حوالـه كـرد  «ادر شود، بدون آنكه در آن قيد چك ممكن است در وجه شخص معين ص -2
قيدي نظير آن وجود داشته باشد. چنين چكي را فقط شخص تعيين شده مي تواند وصـول  

 كند.

در وجه شخص معين و يا بـه  « چك ممكن است به حواله كرد شخص معين صادر شود و يا  -3

 ويسي است.، چنين چكي مانند چك در وجه حامل، قابل پشت ن» حواله كرد او
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 فصل چهارم: ضرورت وجود محل
در مطالعه محل چك ، چند مسئله بايد مورد بررسي قرا گيـرد: اولـين مسـئله، مطالعـه     

 است. »محل چك« مفهوم 

 

 مبحث اول: مفهوم و ويژگيهاي محل
صادركننده چك مي تواند فقط روي محال عليه (بانك) اقدام به صدور چك كند و حـق  

بنابراين صادركننده مي تواند به منظور دريافت وجه براي ؛ خود را ندارد صدور چك بر روي

خود يا در وجه شخص ديگر اقدام به صدور چك كند. چكي كه براي پرداخت وجه به خـود  

صادركننده صادر مي شود، در صورتي قابل پرداخت است كـه ظهرنويسي(پشـت نويسـي)    

 نشده باشد.

 

 الف) مفهوم محل
يعني ؛ تشكيل مي شود كه صادركننده نزد محال عليه (بانك) دارد محل چك از وجوهي

اما عالوه بر وجوه نقدي، اعتباري كـه بانـك بـه    ؛ همان موجودي كه صادركننده نزد بانـك دارد 

 3صادركننده اختصاص مي دهد هم مي تواند محل (موجودي) را تشكيل دهد. طبـق مـاده   

صدور، معادل مبلغ چك در بانـك، محـل    قانون صدور چك، صادركننده چك بايد درتاريخ

 يعني همان موجودي، (نقد يا اعتبار قابل استفاده) را داشته باشد.
اعتبار قابل استفاده، آن موجـودي اسـت كـه بانـك تعهـد مـي كنـد آن را در اختيـار صـاحب حسـاب           

بنابراين هرگاه بانك ظرف مدتي چكهاي صـادركننده را بـدون   ؛ (صادركننده چك) قرار دهـد 

اشتن وجهي در حساب او پرداخت كند نمي توان گفت كه مشتري نزد بانك داراي اعتبـار  د

 قابل استفاده است.

بنابراين هرگاه بانك چك صادركننده را نپردازد، چك بالمحل تلقي مي شود. چون چنين 

تسهيالتي اعتبار قابل استفاده نيست و بانك در قبال عدم پرداخت چك مسـئول نخواهـد   

 بود.
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 رورت وجود محل چكب) ض
چون چك سندي است كه به محض رويت بانك بايد پرداخت شود، صادركننده در زمـان  

صدور چك بايد محل (موجودي) آن را به صورت نقد و يا اعتبار قابـل اسـتفاده نـزد بانـك     

 بنابراين صحت صدور چك بستگي به وجود محل ندارد.؛ تأمين كند

 

 ج) قابليت انتقال محل
قانون صدور چك، صادركننده در زمان صدور چك بايـد داراي وجـه نقـد يـا      3طبق ماده 

اعتبار قابل استفاده اي در بانك باشد. پس از صدور نيز صادركننده نبايد محل چك (وجـوه  

 نزد بانك) را شخصاً دريافت كند و يا آن را به شخص ديگري واگذار كند.

بنابراين هر ؛ ارنده، از وجود آن اطالع نداردازآنجايي كه بانك تا قبل از ارائه چك به وسيله د

گاه پس از صدور چك، صادركننده شخصاً محل چك (موجودي) را وصول كند و يا آن را بـه  

شخص ديگري واگذار نمايد، دارنده چك نه مي تواند مسئوليت بانك را مطرح كند و نه مـي  

را دريافت كرده است اقداماتي تواند عليه دارنده ديگر كه با ارائه چك به بانك، محل(وجوه) 

 انجام دهد.
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 فصل پنجم: چك كيفري و حقوقي
عبارت اينكه چك كيفري است يا حقوقي فقط در مـورد چكهـاي برگشـتي (بالمحـل)     

استفاده ميشود و مربوط است به نوع مسئوليتي كه شخص صادر كننده (صـاحب حسـاب)   

ر اينكه وجه چك را دريافت كرد، صـاحب  چك دارد. اگر چكي كيفري باشد، ميتوان عالوه ب

حساب (صادر كننده ) را نيز به زندان انداخت، ولي اگر چكي حقوقي باشد، فقط ميتوان وجه 

چك را دريافت كرد. البته بايد بدانيم كه نوع چك در سرعت و نحوه رسـيدگي در دادگـاه   

، اما در چك حقوقي متفاوت است و در چك كيفري زودتر و راحتتر به پولمان خواهيم رسيد

 بخاطر آيين دادرسي پر پيچ و خم، ديرتر به نتيجه خواهيم رسيد.

 اصوالً اگر اشخاص با يكي از موارد زير مواجه شدند ، ميتوانند چك را برگشت بزنند:

 نبودن وجه نقد يا كافي نبودن آن. -1

 صادر كردن دستور عدم پرداخت وجه چك از طرف صاحب حساب به بانك. -2

تنظيم چك به صورت نادرست از قبيل: مطابقت نداشتن امضاء، اختالف در مطالب چك،  -3
 قلم خوردگي و ...

 صادر كردن چك از جايي كه مسدود (بسته) است. -4
اما نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه وصف كيفري و حقوقي زماني مطرح ميشود كه 

 ه مدت زمان قابل قبول براي طرح شكايت را ندارد.دارنده چك برگشتي، آگاهي الزم نسبت ب

 

 مبحث اول: چك كيفري
) قانون صدور چك مهلت شكايت كيفري عليه صادر كننده چك (صاحب 11به موجب ماده (

ماهه مي باشد. منظور از اين دو دوره، اين است كـه دارنـده چـك ابتـدا      6دوره  2حساب) 

تواند آنرا برگشت زده و گواهي عـدم پرداخـت   ماه پس از تاريخ صدور چك مي 6حداكثر تا 

دريافت كند. پس اگر در اين مدت ، دارنده چك آنرا به بانك ارائه ندهد و مقدمات شـكايت  

مـاه دوم از   6را فراهم نكند، اين مهلت از بين ميرود و ديگر قابل تعقيـب كيفـري نيسـت.    
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ماه پس از تـاريخ   6مهلت تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت است، يعني اگر دارنده چك در 

صدور، چك را به بانك ببرد و در صورت نبود وجه نقـد در حسـاب، آن را برگشـت بزنـد و     

مـاه فرصـت    6گواهي عدم پرداخت از طرف بانك صادر شود، از اين تـاريخ دارنـده چـك    

رسيدگي كيفري در محاكم دادگستري را خواهد داشت، ولي اگر دارنده چك در مهلت هاي 

اقدامي نكند، ديگر امكان شكايت كيفري و محكوم كردن صادر كننـده چـك بـه     ياد شده،

مجازاتهايي كه در قانون ذكر شده است وجود ندارد و ميتواند از طريق طرح دعواي حقوقي 

و تقديم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادي (وجه چك) و خسـارت هـاي وارده   

طوالني دادرسي است و دارندگان چك بي محل تمايل دست يابد كه اين امر مستلزم جريان 

 چنداني به استفاده از آن را ندارند.

هرگاه دارنده چك يا كسي كه چك به نام او پشت نويسي شده است، متوجـه شـود كـه در    

حساب چك پولي وجود ندارد كه به او بپردازد، بايد در ابتداي امر، چك را برگشـت بزنـد و   

پرداخت كه شامل هويت چك و صادر كننـده آن و علـت عـدم     پس از آن يك گواهي عدم

پرداخت چك است را به همراه مهر و امضا از بانك دريافت كنـد تـا بتوانـد مراحـل بعـدي      

 شكايت و پيگيري خود را آغاز كند.

پس در چك هاي كيفري، در صورت عدم وصول، دارنده مي تواند به مراجع كيفـري رجـوع   

غ چك، مجازات صادركننده را هم درخواست كند. در ايـن دسـته   كند و عالوه بر وصول مبل

چك ها، كسي كه چك در دست اوست و محق دريافت مبلغ چك مي باشد، مي تواند پس از 

مراجعه به بانك و گرفتن گواهينامه عدم پرداخت از بانك، با در دست داشتن مـدارك الزم  

ي احراز هويتش به دادسراي محل مثل گواهينامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه برا

مراجعه و با طرح شكايت كيفري خواستار مجازات صادركننده چك بالمحل يـا داراي كسـر   

 اعتبار موجودي گردد.

 

 

 
 



   19 

www.vakil-yar.com 
 

 

 قوانين چك به زبان ساده

 

 بعنوان مثال
ماه فرصت دارد كه چك را  6باشد، دارنده چك براي شكايت كيفري فقط  10/1/94بعنوان مثال اگر تاريخ صدور چكي 

 ماه پس از اين تاريخ 6بزند، مي تواند تا  ، حاال اگر در اين مدت چك را برگشت10/7/94برگشت بزند، يعني تا تاريخ 

اما  ؛(برگشت زدن چك يا دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك) به دادگاه صالح مراجعه كند و طرح شكايف كيفري كند

ماهه دومي استفاده  6چك را برگشت نزند، ديگر نمي تواند تقاضاي شكايت كيفري كند و از مهلت  10/7/94اگر تا تاريخ 

 فقط ميتواند از طريق شكايت حقوقي اقدام كند. كند و

 

 
 

 

 

 مبحث دوم: چك حقوقي
چك هاي حقوقي چك هايي هستند كه در صورتي كه مبلغ آنها در زمان سررسـيد وصـول   

مجازاتي براي آنها اعمال نمي شود. در ايـن دسـته از   نشوند، قابل تعيقب كيفري نيستند و 

چك ها، دارنده چك در صورت عدم وصول آن، مي تواند به دادگاههـاي حقـوقي مراجعـه    

 كرده و از دادگاه درخواست مبلغ چك را بكند.

غير از مواردي كه در ادامه ذكر مي شود، در ساير موارد چك كيفري است يعني صادركننده 

 ب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود:چك قابرل تعقي

چك بايد بصورت وجه نقد و بدون وعده صادر  درصورتي كه چك داراي وعده باشد:

شود زيرا چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد لذا اگر مثالً امروز چكي 

واهد شد براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده مجازات نخ

 زيرا اين چك حقوقي است.
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 يك مثال
شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره نموده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره نامه از مستأجر تعهد بگيرد كه در رأس 

ان خود تضميني براي اين تعهد انقضاء مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه نمايد سپس براي آنكه به گم

دريافت كرده باشد از مستأجر بخواهد كه يكفقره چك (مثالً معادل قيمت منزل يا مغازه) بعنوان تضمين تعهد به تخليه 

 صادر و به او ارائه نمايد.

 

 
 

 دو مثال
آنكه خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه يك فقره چك صادر 

نده در حقيقت مبلغ نمايد و به دست خريدار و يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد در تمامي اين موارد به دليل آنكه صادركن

ذكر شده در متن چك را بدهكارنمي باشد لذا صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اينكه چك بابت 

تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد و يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد اما 

 مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات نمايد.صادركننده بتواند به طريق ديگري (

 

 
 

هرگاه چك بايت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معامله اي صادره شده 

منشأ و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد مانند آنكه  باشد:

شخصي بايت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا 

از وجه معامله صادر نمايد اما اگر منشأ و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري  قسمتي

صادركننده نباشد بلكه بعنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل 

 تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود.
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، يعني اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ هرگاه چك سفيد امضاء صادر شده باشد:

 تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضاء و ارائه كرده باشد.

 

معموالً در اين موارد  در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده است:

اما ؛ دارنده چك قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك مبادرت به درج تاريخ ي نمايد

صدور تاريخ چك را ننوشته است  چناچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام

 صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.

 

اين شرط ممكن است  هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشد:

در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعداً براساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، 

مام يا قسمتي از مبلغ معامله را شهادت شهود و غيره اثبات شود. مثالً خريدار اتومبيل ت

بصورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبكار (يعني فروشنده) يا واسطه (مثالً بنگاه) 

بگذارد و شرط نمايد كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبكار حق داشته باشد به بانك 

 مراجعه و وجه چك را وصول نمايد.

 

امشروع يا ربا (بهره) صادره شده است: هرگاه ثابت شود چك بابت معامالت ن

ماه از تاريخ صدور چك بر اي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا  6هرگاه دارنده چك تا 

 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت ننمايد. 6ظرف 
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 مبحث سوم: مجازات صدور چك بالمحل
 مبلغ چك دارد:مجازات صدور چك بالمحل بستگي به 

 ريال تا شش ماه حبس است. 10، 000، 000مجازات صدور چك بالمحل كمتر از مبلغ  •

ريال از شش مـاه تـا يـك     50، 000، 000تا  10، 000، 000مجازات صدورچك بالمحل از  •
 سال حبس است.

ريال از يكسال تا دو سـال حـبس    50، 000، 000مجازات صدور چك بالمحل بيش از  •
 ت از داشتن دسته چك به مدت دو سال است.بعالوه محرومي

چنانچه كسي چند فقره چك صادر نمايد، جمع مبلغ چك ها مبناي تعيين مجازات خواهـد  

ريـال صـادر    7، 000، 000كسي دو فقره چك هر يك بـه مبلـغ    مثالًگرفت، بنابراين چنانچه 

، شخصـي پـنج   مثالًنمايد، به حبس از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد البته چنانچه 

فقره چك صادر كرده باشد دو فقره حقوقي و سه فقره كيفري باشد بـراي تعيـين مجـازات    

 فقط جمع مبلغ چكهاي كيفري مالك محاسبه قرار خواهد گرفت.
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فصل پنجم : رعايت نكات الزم در چك و چگـونگي  

 نوشتن دسته چك
 

 چك دارندگان است الزم كه مبحث اول: مواردي
 آنان چك دسته از تا كنند رعايت جاري حساب انوصاحب

 . نشود استفاده سوء
سعي كنيد خودتان و با قلم خودتان متن چك را بنويسيد حتي  نوشتن متن چـك در هنگام )1

اگر طرف مقابل شما مورد اعتماد شما باشـد هرگـز اجـازه ندهيـد ديگـران مـتن چـك را        

 .بنويسند

ويسيد و هم ريال را ، مثالً دو ميليون تومان برابر بـا  هم تومان را بن »مبلغ چـك «در قسمت )2

 (درتصوير مي توان مشاهده كرد).بيست ميليون ريال

سعي كنيدكه وجه را به اسم شخص بنويسيد و تا مي توانيد از نوشتن  »دروجـه «درقسمت )3

 (درتصوير مي توان مشاهده كرد).كلمه حامل خودداري كنيد

تيد، براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي بنويسـيد كـه   عد از آنكه اسم طرف را نوشب)4

چه چيزي صادر شده است ، مثالً آقاي علي محمدي بابت خريد يـك دسـتگاه    »بابت«چك 

 (درتصوير مي توان مشاهده كرد)ماشين.

در داخل شكل مستطيل كه بايد مبلغ به عدد نوشته شود سعي كنيد از سـمت چـپ بـا    )5

شروع به نوشتن كرده و پس از نوشتن مبلـغ در   »ريـال «دركلمه  »ر«كمترين فاصله به حرف 

 (درتصوير مي توان مشاهده كرد) .جلوي آن تا انتهاي مستطيل خط تيره كشيده شود

پس از نوشتن عدد مورد نظر براي جلوگيري از زياد نمودن رقم، چسب نواري روي مبلـغ  )6

 (درتصوير مي توان مشاهده كرد).چسبانيده شود

كنيد متن چك را با اعصابي آرام بنويسيد و از شـتاب زدگـي و عجلـه در نوشـتن     سعي )7

 .تا آنجا كه ممكن است بدون قلم خوردگي باشد خودداري كنيدو
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نانچه بدون قلم خوردگي چك را نوشتيد و امضاء كرديد در باالي شكل مسـتطيل كـه   چ)8

دو طـرف آن را بـا عالمـت     و ×بـدون خـط خـوردگي   ×رقم را نوشتيد اين كلمه را امضاء كنيد؛ 

ببنديد و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلم خوردگي شد ولو اين كـه يـك    «×»ضربدر

مبلغ فـالن و تـاريخ فـالن صـحيح اسـت و قلـم       «حرف يا يك عدد باشد پشت چك قيد كنيد كه 

ده اين جمله را در پشت چك درگوشه اي قيد كنيد و امضاء نمو »خوردگي از اينجانب مي باشد

 درتصوير مي توان مشاهده كرد)(.و سپس زير آن را خط بكشيد

در انتخاب امضاء براي چك سعي كنيد از امضاء ساده كه قابل جعل باشد خودداري كنيد و )9

(درتصـوير مـي تـوان    .زير امضاء نام و نام خانوادگي را به همراه تاريخ با خط خود قيد كنيد

 مشاهده كرد)

را نيز كامل كنيد و تاريخ چك و مبلغ چك و اين كه چـك را  پس از صدور چك ته چك )10

 (درتصوير مي توان مشاهده كرد).به چه كسي داديد، حتماً قيد كنيد

ز نمونه امضاء خود در قسمت تته چك و برگ چك خودداري كنيـد تـا چنانچـه مـورد     ا)11

 .سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگيرد

را درجاي امن قراردهيد و از قرار دادن آن در ماشين و يا  ميشه سعي كنيد دسته چكه)12

 .كشوي ميز كاري كه فاقد قفل است و يا جيب پيراهن خودداري كنيد

نانچه دسته چك يا يك برگ از وراق چك مفقود يا مورد سرقت قرار گرفت در اسـرع  چ)13

دادسـرا  قانون چك ظرف مـدت يـك هفتـه بـه      14 وقت به بانك اطالع دهيد و طبق ماده

مراجعه نموده و ضمن طرح شكايت دستور قضائي را به بانك تحويل دهيد. چنانچه دسـتور  

قضائي انجام نشود بانك مسئوليتي نخواهد داشت و مي تواند وجه چك را پرداخت نموده و 

 .يا چك را برگشت بزند

خـتالف  اگر در متن چك دستكاري صورت گيرد و يا مورد كالهبرداري قرار گيرد و يـا ا )14

 .عمل كنيد 13حساب وجود داشته باشد مطابق دستور بند

نانچه معامله و يا قراردادي با چك صورت گرفت شماره چك و مبلغ چك و تـاريخ آن  چ)15

 .حتما در متن قرار داد قيد شود
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مـي   از ضمانت با چك نسبت به افرادي كه نمي شناسيد يا احتمال عـدم پرداخـت او را  )16

 .دهيد خودداري كنيد

با توجه به مشكالت و تراكم كار در بانك و براي جلوگيري از برگشت خوردن چك سعي )17

 .كنيد مبلغ چك را يك روز قبل از موعد آن در بانك نأمين نمائيد

نانچه در تأمين وجه چك در موعد مقرر دچار مشكلي شديد حتمـاً بـا دارنـده چـك     چ)18

درخواست مهلت نمائيد تا بـا برگشـت خـوردن    هماهنگي نمائيد و به او اطالع دهيد و از او 

 .چك و بد حسابي مواجه نشويد

مي كند  كسي كه چك بالمحل صادركند عالوه بر اينكه دادگاه او را به مبلغ چك محكوم)19

به مجازات حبس و جزاي نقدي محكوم خواهد شد ، پس با دست خود خودمـان را گرفتـار   

 .نكنيم

اخـذ   تخليه ملكي به طرف مقابل داديد حتما از او رسيد چنانچه چكي را بابت ضمانت يا)20

 .كنيد

ول متن چك را بنويسيد و بعد امضاء كنيد و از امضاء كردن چك بدون مبلـغ و تـاريخ   ا)21

 .جداً خودداري كنيد
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 مبحث دوم: چگونه چك بنويسيم؟
يك بار به كه بايد به حروف نوشته شود و معموالً مبلغ چك را  بلغ چك به حروف:م) 1 

     ريال را اينگونه 2، 000،400 ريال و يك بار به تومان پشت سر هم مي نويسند. مثالً مبلغ
 .هزار ريال معادل دويست و چهل هزار تومان نويسند: دوميليون و چهارصد يم
 

اينجا بايد نام كسي را كه مي خواهيد چك را به او بدهيد بنويسيد. از نظر  دروجه:) 2
مجازيد كه يا نام كامل و شناسنامه اي شخص را بنويسيد و يا از واژه ي حامل و قانوني شما 

اما نكته ي قابل توجه اين است كه در هنگام نقد كردن چك، بايد ؛ يا آورنده استفاده نمائيد
اگر چك در وجه شخص مشخصي . شخص دارنده ي چك، آن را پشت نويسي و امضاء كند

بلغ آن چك را با ارائه ي مدرك شناسائي معتبر دريافت باشد، تنها آن شخص مي تواند م
يعني اگر چنين چكي مفقود شود يا به ؛ نمايد و بانك آن مبلغ را به كس ديگري نمي پردازد

سرقت برود، قابل نقد شدن نيست. ولي چكي كه در وجه حامل يا آورنده (فارسي واژه ي 
 .صي قابل نقد شدن استحامل)صادر شده باشد، بعد از پشت نويسي توسط هر شخ

معموالً افرادي كه در بازار مشغول فعاليت هاي اقتصادي هستند، از چك هـاي در وجـه   

حامل استفاده مي كنند، چون برخي معامالت آنها به صورتي است كه طي توافـق تـاريخ را   

ـ  ز، براي مثالً سه ماه بعد از تاريخ آن روز معامله مي نويسند و طرفي كه چك را مي گيرد ني

آن چك را به شخصي ديگري مي دهد يا اصطالحاً آن را خرج مي كند. چك هـاي در وجـه   

حامل گاهي چندين دست مي گردند تا در تاريخ چك به بانك مي رونـد و معمـوالً توسـط    

بنابراين الزم به نظر مي رسد كه در مورد چك هـايي كـه در   ؛ شخص ناشناسي نقد مي شود

 .كاري بيشتري انجام دهيموجه حامل هستند، دقت و محكم 

 
در قسمت پايين سمت چپ چك معموالً كادري قرار دارد كه بايد  بلغ چك به عدد:م) 3

مبلغ چك را به عدد و در واحد ريال در آن بنويسيم. دقت كنيد كه صفرها را حتماً به 
شبيه نباشند و همچنين از نوشتن نقطه به جاي  5صورت دايره هايي بنويسيد كه به عدد 

 .صفر خودداري كنيد
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 .امضاء شخصي صادر كننده ي چك بايد پاي چك باشد تا اين برگه معتبر گردد امضاء:) 4
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