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هشدارهايي دربارة 

چك 
 

چك، برگة بسيار سبك و كوچك و آسان يابي است 

كه اموال و دارايي هاي فراواني را به راحتي جا به جا 

مي كند و انسان را از رنج و دشواري حمل و انتقال آن در 

مسافت  هاي دور و نزديك، بي نياز مي سازد. 

اما همين برگة كوچك، گاهي به دست فريب كاران و 

دغل بازان و يا ساده لوحان،  تله انفجاري وحشتناكي 

مي شود كه شعاع تخريبي اش گسترة زندگي انسان و 

اجتماع را در بر مي گيرد و فرد را تا پشت ميله هاي 

«زندان»، پرتاب مي كند. 
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واژه شناسي چك 

چك (به فتح چ) كلمه اي فارسي به معناي نوشته اي 

است كه با آن از پولي كه در بانك دارند مبلغي را دريافت 

0Fكنند يا به ديگري حواله دهند.

� 

واژة چك در متون كهن ادب فارسي مانند ديوان 

خاقاني، فردوسي، سفرنامه ناصرخسرو، و مانند آن به كار 

رفته است. 

معّربِ اين كلمه «صك» است و غالباً به معناي حواله 

و برات به كار رفته است. 

) به معناي checkدر زبان انگليسي، كلمة چك (

بازرسي و بررسي است و از آن جا كه بانك ها براي 

پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي را نزد خود، 

                                           
 . فرهنگ معين، مدخل «چ».�
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بررسي و بازرسي مي كنند اين سند، چك ناميده شده 

1Fاست.

� 

در كشورهاي غربي براي اولين بار، چك در سال 

 ميالدي در ايتاليا معمول شده و از آن جا در قرن 1374

هفدهم ميالدي به انگلستان، كانادا، و آمريكا راه يافته و 

 م در فرانسه رواج پيدا كرده است. 1835از سال 

چك در ايران، سابقة زيادي ندارد و از مقررات قانوني 

فرانسه اقتباس شده است، اما اين كه چرا در آن، تلفظ به 

كار نرفته به اين علت است كه انگليسي ها درايران، سابقة 

بانك داري داشتند و در تهران و برخي از شهرهاي ايران 

مثل اصفهان و رشت فعاليت مي كردند و اين سند از 

                                           
 .185. دكتر ربيعا اسكيني،  حقوق تجارت، ص �
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طريق آن ها به مردم شناسانده شد و به اين دليل با تلفظ 

2Fانگليسي آن آشنايي يافتند.

� 

 

چك بي محل يا پرداخت نشدني 

چك به وجود آمد تا مشكلي را حل كند، اما چرا به 

مشكل تبديل شد و افرادي با آن به «زندان» افتادند يا 

سرمايه خود را فنا كردند؟ همة مشكل از چك بي محل 

به وجود همه دردسرها از چك بي محل، درست شد،  

حال الزم است بدانيم كه اين متولد چيست. 

برخي مي پندارند كه چك بي محل، آن است كه 

موجودي در بانك نداشته باشد و گاهي از همين ناحيه 

                                           
 . دكتر اميرحسين فخاري، تقريرات درس حقوق و تجارت.�
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ضربه مي خورند، حال آن كه تعريف كامل و قانوني چك 

بي محل اين است كه: 

«چك بي محل، چكي است كه موجودي ندارد يا 

دچار نقص امضا، اختالف در نوشته ها يا خط خوردگي 

است. برخي حقوق دانان گفته اند: به جاي «چك بي 

محل» از عبارت «چك پرداخت نشدني» استفاده شود. 

چون گاهي يك چك، موجودي كافي دارد، اما امضا يا 

نوشته هايش دچار مشكل است، لذا در بانك پرداخت 

نمي شود.» 

 

علل و عوامل صدور چك بي محل 

پژوهش هاي ميداني كه در مورد زندانيان چك بي 

محل، صورت گرفته نشان مي دهد كه عوامل زير در 

صدور چك بي محل، مؤثرند: 
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سرپرست خانواده براي رفع  . وام نزولي (رباخواري):1

نيازهاي روزانه با ربحي سنگين نزول مي كند و به تدريج، 

بار قرض و نزول او سنگين تر مي شود تا سرانجام او را از 

پاي درمي آورد و راهي زندان مي شود. در يك مطالعه 

 نفر از مجرمينِ چك برگشتي 100آماري كه از ميان 

 آن را، همين گيرندگان وام نزولي، ٪32صورت گرفته 

تشكيل مي دهند. 

 برخي مردم، غالباً حساب . خريد اجناس قسطي:2

دخل و خرج و درآمد خود را نمي كنند و بي گدار به آب 

مي زند و اقدام به خريد اجناس به صورت قسطي با قيمت 

باالتر از معمول و عرفي مي كنند و در وجه آن، چك 

مي دهند. پس از مدتي در سررسيد چك، خود را قادر به 

پرداخت نمي بينند و عاقبت، گرفتار قانون و حبس 

مي شوند. 
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 از همين دسته  ٪27در همان جامعه  آماري صد نفره، 

بوده اند. البته بعضي هم به انگيزة كاله برداري،  و به قصد و 

نيت باال كشيدن مال مردم، اجناس قسطي مي خرند. 

 بعضي با انگيزه و نيت بد، امالك و . كاله برداري:3

اجناسي را از ديگران- معموالً با قيمت باال- مي خرند و 

بابت خريدهايي كه مي كنند چك صادر مي كنند، سپس 

اگر موجودي در بانك داشته باشند خالي مي كنند و 

اموال  و امالك خود را هم به نام نزديكان و آشنايان 

مي زنند، اما در رسيد چك، مبلغ را تأمين نمي كنند. اين 

افراد يا فرار مي كنند و از كشور خارج مي شوند و يا به 

زندان مي افتند. 

 آنان از اين گروهند. ٪5در جامعه آماري صد نفره، 

البته بايد توجه داشت كه چون پرونده هاي كاله برداري 
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معموالً به ادارة آگاهي ارجاع مي شود و به دايرة چك 

نمي آيد، آمار مزبور، واقعي نيست. 

 بعضي صاحب خانه ها، به شرطي خانه خود . مسكن:4

را اجاره مي دهند كه مستأجر يك فقره چك- در وجه 

حامل،  نه بابت اجاره- به او بدهد تا در موقع تخليه بتواند 

آن را به اجرا بگذارد و آن قدر مستأجر را زير فشار 

بگذارد- حتي به قيمت زنداني كردن او- تا منزل را 

 از اين دسته اند. ٪80تخليه كند. از ميان همان صد نفر، 

 

 كسي وام مي گيرد و از رفيقش مي خواهد . رفاقت:5

تا با يك چك، وام او را ضمانت كند، هنگامي كه او 

نمي تواند اقساط خود را بپردازد، ضامن گرفتار مي شود. 

 از مجرمين مورد مطالعه از اين قبيل اند. 5٪
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 نوشيدن مشروبات الكلي، زيان هاي فراوان . مستي:6

جسمي و روحي دارد، يكي از آثار زيان بار آن، در 

چك هاي بي محل خود را نشان داده است؛ يعني فرد 

امضاء كنندة چك، مست بوده و در حالت ناهشياري، آن 

را صادر كرده است. 

معتاد براي تأمين مواد مورد نياز خود به . اعتياد: 7

هر عملي كه ممكن باشد دست مي زند، كه يكي از 

كارهاي او صدور چك بي محل است. 

شياداني بي صفت، زناني را براي فحشا و . فحشا: 8

ايجاد درآمد از راه فحشاگري آنان به خدمت مي گيرند و 

براي اين كه آنان را استخدام كنند، ابتدا از آن ها چك 

مي گيرند تا هر موقع خواستند آن ها را به اجرا بگذارند و 

به اتهام چك بي محل نامبردگان را تحت تعقيب قرار 

دهند. 
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 در جمع قماربازان براي گرو داشتن مبلغ، . قمار:9

شرط بندي و قمار، از طرفين در وجه حامل چك 

مي گيرند. در پايان، آن كه باخته چون مدعي است كه در 

قمار،  مفت بري شده، وجه چك را تأمين نمي كند در 

نتيجه، چك او برگشت مي خورد و عليه او اقدام مي كنند. 

 

عواقب صدور چك 

كسي كه دسته چك دارد و چك صادر مي كند بايد 

بداند كه اين برگه كوچك براي او مسئوليت آفرين است 

و بايد پي آمدهاي آن را نيز بپذيرد، به اين مسئوليت ها و 

عواقب، اشاره مي كنيم: 

. صادر كنندة چك در مورد عدم پرداخت وجه 1

چك،  داراي مسئوليت كيفري و مستوجب تعقيب 
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كيفري با مجازات حبس،  جزاي نقدي و ممنوعيت از 

داشتن دسته چك است. 

. قانون، صادر كنندة چك را، اگر وجه را در سررسيد 2

معين، تأمين نكند، مسئول جبران خسارت تأخير و 

خسارت ها و هزينه هاي دادرسي، نسبت به دارندة چك، 

مي داند و در مورد او اقدام مي كند. 

. اگر صادر كنندة چك، شخص حقوقي (شركت، 3

مؤسسه يا سازمان) باشد براي مديران و افرادي كه چك 

را به مديريت و نمايندگي از شخص حقوقي امضا 

كرده اند، عالوه بر مسئوليت كيفري، مستوجب مسئوليت 

تضامن جهت پرداخت وجه چك و خسارت هاي دادرسي 

و تأخير و تأديه خواهد بود. 

. نام شخصي كه چك بي محل صادر كند در 4

فهرست و بانك اطالعاتي مربوطه در بانك مركزي 
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جمهوري اسالمي ايران قرار خواهد گرفت و كلية 

بانك هاي كشور،  قابليت شناسايي او را از اين طريق 

خواهند داشت. 

. اموال صادركننده چك بي محل، حتي قبل از 5

صدور حكم از طريق مرجع قضايي به عنوان دليل، توقيف 

خواهد شد. 

. دارندة چك مي تواند حتي بدون مراجعه به دادگاه 6

از طريق اجراي ثبت براي وصول وجه چك و توقيف 

اموال صادر كننده، اقدام كند. 

 

نكته هاي ايمني 

خطراتي كه از ناحيه چك به وجود مي آيد، گاهي 

مربوط به صادر كننده چك است و گاهي مربوط به 

گيرندة آن، از اين رو در دو قسمت نكته هاي ايمني را 
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يادآور مي شويم كه با رعايت آن ها،  احتمال سوء استفاده 

و دردسر آفريني بسيار كم ميشود. نبايد اين نكته ها را 

دست و پا گير و سخت و وقت گير بدانيد و با خود 

بگوييد: «ما كه اطمينان داريم»، نه اصالً اين طور فكر 

نكنيد. آن گاه كه چك به مشكل برخورد كرد متوجه 

مي شويد كه چگونه مال و آبرو و شخصيت خود را آسان 

فروخته ايد. 

 

نكته هاي ايمني براي صادر كننده چك 

وجود چك در دست دارندة آن به معناي بستانكاري 

او تلقّي مي شود و اثبات اين كه او واقعاً بستانكار نيست يا 

چك اشتباهاً صادر شده يا سهوي به كسي تحويل و يا در 

حساب و كتاب يا هنگام نوشتن ارقام،  اشتباهي رخ داده، 

به عهدة صادركنندة آن است و تا زماني كه اين امر اثبات 
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نشود و حكم مربوط از دادگاه گرفته نشود مسئوليت هاي 

كيفري و مدني مربوطه- از جمله پرداخت وجه چك- به 

عهدة صادر كنندة آن مي باشد. 

به دليل همين مسئولين سنگين است كه نكته هاي 

ايمني چندي را براي محكم كاري و جلوگيري از سوء 

استفاده مي آوريم: 

. چك را طوري بنويسيد كه امكان دست كاري و 1

كم و زياد كردن  در آن نباشد. براي جلوگيري از اين 

دست كارها، جاهاي خالي را با ضربدر يا خطوط ممتد پر 

كنيد. مثالً در كادر پايين چك كه مبلغ چك را به عدد 

مي نويسند،  با ضربدر و خطوط ببنديد تا نتوانند جلوي 

آن، عدد ديگري را اضافه كنند. اين كار را براي نام دارندة 

چك و مبلغ به حروف و تاريخ نيز تكرار كنيد. 
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. چك را قلم خورده نكنيد، چون قلم خوردگي 2

مي تواند از موجبات مسئوليت و تعقيب كيفري براي 

صادركنندة چك محسوب مي شود. در صورتي كه چك، 

پشت نويسي و يا قلم خوردگي ندارد، روي چك به 

صورت مشخص اين عبارت را بنويسيد: « فاقد قلم 

خوردگي و پشت نويسي ». 

. در صورتي كه مجبور شديد توضيحي در پشت 3

چك بنويسيد، حتماً بعد از امضا كردن، دور آن توضيح و 

امضاي خود را با ضربدر ببنديد. براي اطمينان بيشتر 

روي آن، چسب نواري بچسبانيد. 

. همه عددها و عبارت هاي چك حتماً با يك قلم و 4

يك رنگ، نوشته شود. استفاده از دستگاه هاي پرفراژ يا 

نرم افزارها و چاپ گرهايي كه امكان چاپ ارقام و 

عبارت هاي روي برگه هاي چك را فراهم مي كند نيز مفيد 
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خواهد بود. در صورت استفاده از اين دستگاه ها الزم است 

از جوهرهاي دائمي (ترجيحاً مشكي) و با بهترين كيفت 

در دستگاه هاي چاپ استفاده شود تا از وضوح و خوانايي 

كافي برخوردار باشد. 

. در نوشتن مبلغ چك، دقت زيادي كنيد. آن را هم 5

به حروف و هم به عدد و هم به ريال و هم به تومان 

بنويسيد. صفرها را حتماً به صورت دايره اي بنويسيد كه 

 شبيه نباشد. از نوشتن نقطه به جاي صفر،  5به عدد 

پرهيز كنيد. روي نوشته ها، خصوصاً مبلغ عددي چك، 

نوار چسب بي رنگ بچسبانيد. 

. ذكر تاريخ به حروف، ارجحيت دارد، اما اگر قصد 6

داريد تاريخ را به حروف و اعداد بنويسيد بهتر است تاريخ 

چك را به روز، ماه و سال (هم به حروف و هم به عدد) 



 19هشدارهايي درباره چك  

بنويسيد و دقت كنيد كه بين تاريخ با حروف و يا عدد،  

مغايرت نباشد. 

. هيچ گاه، چكي را به صورت سفيد امضا صادر 7

نكنيد. مراقبت كنيد امضاي شما با نمونه هاي امضاي 

بانكي شما يكي باشد. مطابقت نكردن امضاي روي چك 

با نمونه امضاي بانكي مي تواند موجب مسئوليت و تعقيب 

كيفري باشد. 

هنگام امضا، نام و نام خانوادگي خود را هم كنار آن، 

به عنوان بخشي از امضا بنويسيد. به عبارت ديگر، اگر 

امضاي شما مركب از يك عبارت (نام و نام خانوادگي) و 

يك شكل (شكل امضا) باشد، امكان جعل امضاي شما به 

وسيله ديگران، كاهش مي يابد و در صورت جعل،  اثبات و 

شناسايي جاعل را ساده تر مي كند. 
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. بهتر است روي چك دقيقاً قيد شود كه چك را 8

بابت چه معامله اي و يا تعهدي صادر كرده ايد. اين امر به 

لحاظ اثباتي و از جنبة تعيين نوع و مورد معامله و تعهد، 

بسيار با اهميت است و ايفاي تعهد يا اداي دين از ناحية 

شما را ثابت مي كند. 

مثالً: روي چك بنويسيد: «در وجه آقاي... بابت خريد 

يك دستگاه اتومبيل،  موضوع مبايعه نامة شمارة... مورخ...». 

با اين كار، اثبات وقوع معامله راجع به آن خودرو و 

اثبات ايفاي تعهد و پرداخت قيمت از ناحية خود را امكان 

پذير و آسان تر مي كند. 

. از چك هايي كه صادر مي كنيد، اسكن يا عكس 9

تهيه و در بايگاني خود، نگه داري كنيد. 

. مبلغ و تاريخ صدور و گيرنده چك را روي قسمت 10

جدا نشدني دسته چك بنويسيد. 
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نكته هاي ايمني براي گيرنده چك 

به هنگام دريافت چك، اگر به نكته هاي ايمني زير 

توجه كنيد، دچار بسياري از دردسرها نخواهيد شد: 

. چك را به تاريخ روز دريافت كنيد. چون در مورد 1

چك مدت دار، نمي توان اقدام كيفري با عنوان چك بي 

محل، انجام داد. 

. چك در حضور شما، نوشته و امضا و از دسته چك 2

جدا شود. 

. چك مخدوش و قلم خورده را نگيريد. مبلغ عددي 3

و حروفي چك با هم يكي باشد. بانك به مبلغ حروفي 

اهميت مي دهد. 

. در مورد چك هايي كه در حضور شما امضا و نوشته 4

نمي شود، بلكه به صورت نوشته شده تحويلتان مي گردد، 

به اين موارد توجه كنيد: 
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الف) فتوكپي رنگي چك نباشد، بلكه اصل باشد. براي 

اين كه بفهميد اصل است يا نه، بايد محل برش و جدا 

شدن برگ چك از دسته چك را دست بكشيد، اين محل 

بايد زائده هاي كوچكي را داشته باشد كه حاكي از جدا 

شدن چك از دسته چك است. 

ب) پشت چك را به دقت نگاه كنيد، بايد 

برجستگي هاي ناشي از حركت و فشار قلم در محل 

نوشتن تاريخ و مبالغ امضا و حواله كرد چك، قابل رؤيت 

و با نوك انگشتانتان قابل لمس باشد. 

ج) تحويل دهندة چك به خود را كامالً احراز هويت 

كنيد. رؤيت اصل شناسنامه و كارت ملي وي،  و تهيه 

تصوير از تمام صفحات آن ها مفيد خواهد بود. 

د) تحويل دهندة چك به شمار بايد پشت (ظهر) آن 

را با تصريح به اين كه ظهر نويس است در حضور شما با 
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تصريح به نام و نام خانوادگي خود امضا كند. در اين 

صورت، مانند صادركننده چك براي پرداخت وجه آن به 

شما مسئول خواهد بود. 

ه ) شماره تماس و نشاني صادر كننده چك را از هر 

شخصي كه قصد دارد چك ديگري را به شما بدهد، 

بگيريد، سپس طي تماس با صادر كنندة چك از مفقود يا 

مسروقه يا جعلي يا اماني نبودن چك، اطمينان پيدا كنيد. 

. اگر از صادر كنندة چك، شناخت قبلي نداريد و 5

ميزان اعتبار وي و حساب بانكي او برايتان روشن 

نيست، پرينت كاركرد سه يا شش ماهة اخير حساب او را 

به صورت مهر شده از بانك بگيريد. همچنين اندكي 

بررسي و تحقيق از كسبة محل و همكاران او مفيد است. 

اطالع از موجودي حساب صادركنندة چك هم براي شما 

الزم است. 
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. در صورت امكان، دو شاهد در جريان صدور و 6

تحويل چك به شما و شاهد ماجرا باشند. 

. فتوكپي اسناد هويت صادر كنندة چك مثل 7

شناس نامه و پشت و روي كارت ملي اش را بگيريد و 

نشاني محل سكونت و محل كار و تلفن هاي دسترسي به 

وي را يادداشت كنيد. 

. چك سفيد امضا (بدون مبلغ) با چك بدون تاريخ، 8

غير قابل اقدام كيفري است. 

. اگر قرار است بابت دريافت چك رسيد بدهيد يا از 9
شما خواسته شد كه صورت جلسه يا قراردادي را كه در 

آن به شماره و تاريخ چك اشاره شده،  امضا كنيد،  قبل از 
امضا با وكيل يا فرد مطلّع و مورد اعتمادي، مشورت كنيد. 

. حواله هاي صادره از مؤسسات مالي و اعتباري و 10
صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، چك محسوب 
نمي شود و مشمول قانون چك نيست و قابل اقدام نمي باشد. 


