
 

 تعهد آوراوراق و اسناد 

 

 ارياسناد تجاسنادي كه فعاليتهاي تجاري را شامل شده و معرف وجود طلبي در سررسيد معين باشند 

تلقي گرديده و معموالً در معامالت تجاري مورد استفاده تجّار )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي( قرار 

 گيرند.مي

شود كه به آن دسته از اسناد، اوراق تجاري اطالق مينامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري طبق آئين

اين اسناد و اوراق به علت امضاء هايي كه در متن و  مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معامالت تجاري باشد.

در خصوص اين اوراق تجارت ايران  در قانون .ظهر آنها وجود دارد از نظر قانون داراي مزاياي خاصي هستند

تحت عنوان برات، سفته، چك با ذكر شكل  و شرايط تنظيم و همچنين حقوق صاحبان آن اسناد و مسئوليت 

 توضيح داده شده است. ,اندكساني كه به نحوي از انحاء در تنظيم آن اسناد نقشي داشته

 اسناد تجاري عبارتند از:

 سفته يا فته طلب  -1

 برات  -2

 . . . چك و  -3

 سفته )فته طلب(: -1-8

كند سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهدمي , سفتهقانون تجارت 307ماده بر اساس مفاد 

مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي 

 نمايد.

ضاء  يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمّن مراتب ذيل سفته عالوه بر ام,قانون تجارت 308بموجب ماده 

 باشد:

 مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف -1

 گيرنده وجه  -2

 تاريخ پرداخت  -3

( تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد سفته 309قانون تجارت )ماده  ,عالوه بر شرايط فوق

 الرعايه دانسته است.الزمنيز 

  



 :بـرات  -2-8

دهد كه به ديدار يا چند روز پس از ست كه به موجب آن براتكش به ديگري دستورمياايبرات نوشته

 ديدار يا در سررسيد معين مبلغي را در وجه يا به حواله كرد خود او يا شخص ثالث بپردازد.

 باشد:برات عالوه بر امضاء  يا مهر براتكش بايد داراي شرايط ذيل ,قانون تجارت 223برطبق ماده 

 قيد كلمه )برات( در روي ورقه  -1

 تاريخ تحرير )روز و ماه و سال(  -2

 اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند  -3

 تعيين مبلغ برات  -4

 تاريخ تأديه وجه برات  -5

 مكان تأديه وجه برات اعم از اين كه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر  -6

 شود.داخت مياسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پر  -7

 است. يا چهارمو سوم  ,دوم ,تصريح به اين كه نسخه اول  -8

شود اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي -225ماده 

اگر مبلغ با حروف و رقم هر . حروف نوشته شود و بين آنها اختالف باشد مبلغ كمتر مالك اعتبار است

 معتبر است. ,شده و بين آنها اختالف باشد مبلغ با حروفدونوشته 

 در صورتي كه برات متضمّن يكي از شرايط اساسي مقرّر در فقرات  -226ماده 

 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخواهدبود. 223ماده  8و 2-3-4-5-6-7

ه وج ,بايد روزبعداز تعطيلگردد رسمي مصادفدرصورتي كه موعدپرداخت برات باتعطيل -244ماده 

 شود.تأديه

  



 ها:تبيين واژه  -3-8

هاي كاربردي مرتبط با بحث سفته و برات به تشريح هريك از آنها به در اين قسمت جهت تبيين واژه

 پردازيم:شرح ذيل مي

 

 :)محيل(  براتكش -1

پرداخت آن را  براتكش يا برات دهنده شخصي است كه برات را عهده براتگير صادر و درخواست

 براي آنكه تعهد محقق شود براتكش بايد ذيل اوراق و اسناد صادره را امضاء نمايد. ,نمايدمي

 :)محال عليه(  براتگير -2

براتگير شخصي است كه برات عهده او صادر شده و بايد وجه آن را پرداخت كند براتكش بايد نام 

در برات بنويسد تا دارنده برات )براتگير( شخص حقيقي يا حقوقي را كه پرداخت وجه برات به عهده اوست 

 براي وصول وجه آن به براتگير رجوع نمايد.

 :( برات )محال له ذينفع يا گيرنده وجه -3

توان در وجه شخص معين و يا بحواله كرد برات را مي .صدور برات در وجه حامل غير ممكن است

 صادرنمود.)ذينفع( شخص معين 

 سفتـه متعهد -4

كند مبلغ سفته را در موعد معين يا عندالمطالبه كارسازي شخصي است كه با امضاي آن تعهد مي

 نمايد.

 واگذارنده: -5

سفته و يا چك را به بانك جهت وصول واگذار كرده و وجه آن به  ,ه براتواگذارنده شخصي است ك

 نفع او صادر و يا ظهرنويسي شده باشد.

 قبول برات: -6

 گردد وجه برات را در سررسيدباشد كه به موجب آن براتگير متعهد ميقبول تعهد از جانب براتگير مي

 شد، تاريخ قبولي بايد به تمام حروف نوشته شود.درصورتي كه برات به وعده از ديدار با .نمايدپرداخت



 شود.تاريخ رويت محسوب مي ,تاريخ برات ,اگر قبولي بدون ذكر تاريخ نوشته شود

 ,شود مگر اين كه عبارتقبولي محسوب مي ,هر عبارت كه براتگير در برات نوشته و امضاء  يا مهرنمايد

برات  بقيه وجه ,دليل بر عدم قبول يك جزء از برات باشد دليل بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط صراحتاً

 برات قبول شده محسوب ,قبول شده تلقي و چنانچه براتگير بدون قيد عبارتي برات را امضاء  يا مهركند

 گردد.مي

معهذا براتگير در حدود  ,شود كه برات نكول شده محسوب گرددقبولي برات مشروط، موجب مي

 24باشد. برات بايد به محض ارائه يا حداكثر ظرف مدت ول پرداخت وجه برات ميمسئ ,شرطي كه پذيرفته

 قبول يا نكول شود. ,ساعت از تاريخ ارائه

 نكــول: -7

برات بايد  "قانون تجارت:  235است. به موجب ماده  براتگيراز سوي عدم قبول برات نكول, از منظور 

 "يخ ارائه, قبول يا نكول شود. ساعت از تار 24به محض ارائه يا منتهي در ظرف 

 تاريخ تحرير و مبلغ برات: -8

تاريخ تحرير برات از نظر محاسبه مرور زمان و صالحيت قانوني براتكش و همچنين تعيين سررسيد 

 شود بايد با تمام حروف نوشته شود.دار حائز اهميت است مبلغي كه در برات ذكر ميبراتهاي وعده

 ت:تاريخ پرداخت وجه برا -9

 ,سررسيد بايد معين باشد ولي اگر ذكري از تاريخ پرداخت نشده باشد تاريخ قبولي برات ,در برات

قانوناً تاريخ صدور برات و روز رويت برواتي كه به وعده از رويت است محاسبه  .گرددسررسيد تلقي مي

 نخواهدشد.

 .الي آخر استو يا  چهارم ,سوم ,دوم, تصريح به اين كه نسخه اول -10

ر معين بوده است كه د يعهده يك نفر با مبلغرويه ديرين حاكي از تعدد نسخ براي صدور يك برات به

 ,همين دليل در متن برات چاپيقانون تجارت اين موضوع جزء شرايط الزم براي صحت برات آمده است به

پذيرفته باشد در روي امّا براي اين كه عملي برخالف قانون انجام ن .از نسخه چندم نيز شده است يذكر

تعدد هاي مالملل از نسخهشود ولي ممكن است در روابط داخلي و تجارت بيناكتفامي نسخه اولذكر برات به

 برات استفاده شود.



 بين سفته و برات وجوه تمايز -4-8

كه صدور  صدور برات معامله تجارتي است اگرچه از طرف غير بازرگان صادرشده باشد درحالي -1

 معامله تجارتي نيست مگر آنكه بين بازرگانان يا براي امور بازرگاني صادرگردد.سفته 

كه در سفته دو  له( درحاليمحال -محال عليه -نمايند )محيلدر برات معموالً سه نفر دخالت مي  -2

 متعهدله( -نفر دخالت دارند. )متعهد

براي برات وجود محل الزم است يعني براتكش بايد از براتگير طلبكار بوده و يا اعتباري نزد وي   -3

 داشته باشد درصورتي كه در سفته وجود محل ضرورت ندارد.

ه ب ,برات را بايد به قبولي براتگير رسانيد درصورتي كه سفته خود از طرف متعهد قبول شده است  -4

است درصورتي كه برات پس از قبولي براتگير بدهي وي  ، دين متعهدعبارت ديگر سفته به محض صدور

 شود.تلقي مي

له در وجه حامل توان بدون ذكر محالله الزامي است ولي در سفته ميدر برات قيد اسم محال  -5

 صادركرد.

 اهميت سفته وبرات -5-8

ين قيه با تنظيم سفته و برات ببلكه سهمي از آن نقد و ب ,شودميننقد انجام معموالً معامالت بازرگاني 

پذيرد براي مثال اگر يك كارگاه توليدي را درنظربگيريم كه براي توسعه خريدار و فروشنده شكل مي

عمليات توليدي خود بخواهد از تسهيالت مالي بانك استفاده نمايد با امضاي قرارداد و تنظيم سفته يا برات 

آالت شد. همينطور موسسات صنعتي كه بخواهند ماشينمدت معين خواهدطي متعهد پرداخت بدهي خود 

ي پرداخت قسمتملزم به و مواد خام مورد نياز خود را ازكشورهاي بيگانه تأمين نمايند در برابر اين خريدها 

مده كنند به عسپس كااليي را كه توليد مي ,نقد و بقيه به صورت  بروات در سررسيدهاي معين خواهندشد

نمايند و عمده فروش معامالت خود را با خرده فروش نقد و نسيه فته و برات واگذار ميفروش نيز با اخذ س

دهد. خرده فروش به مصرف كننده نهايي جنس خود را گاهي نقد و زماني اقساطي به فروش انجام مي

گردد و همه از اين روش منتفع اين موارد سفته و برات و چك جانشين پول مي يرساند و در تماممي

شوند و در عين حال موجب گسترش امور بازرگاني و افزايش سطح زندگي مردم و رشد اقتصادي جامعه يم

 گردد.مي

بانك نيز به نوبه خود با به كارگيري منابع پولي خويش از طريق خريد اسناد تجارتي )سفته وبرات( 

 د.بربازرگاني از بازرگانان حمايت و خود نيز سودميناشي از انجام معامالت

 

 مسئوليت امضاء كنندگان برات -6-8

اند در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند و كليه كساني كه برات را به هر عنوان امضاء  نموده

تواند بدون رعايت تقدّم و تأخّر به هركدام از در صورت عدم پرداخت برات در سررسيد، دارنده برات مي

نويسان يا به تواند به هريك از پشتات مراجعه نمايد. دارنده برات ميآنها كه بخواهد براي وصول وجه بر

ي فقط نويسلذا بايد توجه نمود پشت .چندنفر يا به تمام آنها يا به براتكش منفردًا يا مجتمعاً رجوع نمايد

ت شود ضمناً دارنده براپرداخت وجه برات تضمين مي ,نويسييك انتقال طلب ساده نيست بلكه با پشت



تواند درصورتي كه وجه برات درسررسيد وصول نشود عالوه بر مبلغ اصل برات خسارتي را كه براي مي

 مطالبه نمايد. ,وصول برات متحمل شده است از هريك از امضاء كنندگان برات

 نويسي(انواع ظهرنويسي )پشت -7-8

يعني كليه حقوق ناشي از برات را به ديگري منتقل كردن، به عبارت  پشت نويسي جهت انتقال:  -1

 ديگر واگذاري برات به ديگري است.

شخصي را به عنوان وكيل براي وصول وجه  ,يعني دارنده برات يا سفته نويسي به عنوان وكالت:پشت -2

 سط دارنده برات به عنوانتو ,شودمثالً برواتي كه براي وصول به بانك واگذار مي .كندبروات خود معين مي

شود يعني واگذارنده برات بانك را وكيل خود نموده تا وجه برات را وصول نمايد. در نويسي ميوكالت پشت

بانك نسبت به وصول بروات اقدام و چنانچه بروات ووكيل معزول نخواهدشد  ,پس از فوت موكل حالت اين

ورثه مربوطه ارسال خواهدنمود و درصورتي كه وراث فوق با واخواست باشد واخواست نامه تهيه و براي 

 واخواست نامه مزبور را به اداره قيموميّت يا سرپرستي ارسال خواهدداشت. ,متوفي صغيرباشند

 ,برات چون داراي ارزش مالي است ممكن است به وسيله دارنده آن نويسي به عنوان وثيقه:پشت  -3

 .ه گذاشته شودبراي تحصيل اعتبار يا اخذ تسهيالت به وثيق

ه اشخاصي ب ,چنانچه طلبكار بخواهد عالوه بر متعهد نويسي به عنوان تضمين پرداخت )جيرو(:پشت  -4

 خواهد كه ظهر اسناد مذكور را امضاء نمايند.مبلغ سفته يا برات را تضمين نمايند از آنان مي ,عنوان ضامن

 

 انواع بروات -9-8

 اشد. بميهر دو مورد شامل  كهبا كلمه بروات به كار رفته  در عنوان حسابهاي بانك لفظ سفته و برات

 به سه دسته تقسيم كرد:توان ميبروات را برحسب وصول آنها 

 بروات وصولي -الف

 وصولي محلي 

 وصولي عهده شهرستانها 

 )دريافتي از شهرستانها )وصولي و تضميني آنها 

 بروات تضميني -ب

 تضميني محلي 

 تضميني عهده شهرستانها 

 بروات خريداري )خريد دين( -پ

 خريد دين محلي 

 خريد دين عهده شهرستانها 

 دريافتي از شهرستانها خريداري آنها 

 

 انواع دسته چك

 است: ذيلحاضربشرحدرحال گيردقرارميمورد استفاده مشترياندسته چكهايي كه   -1



برگي  100برگي فارسي والتين و  50برگي سيبا درچهارطرح،  25, برگي فارسي والتين 25

 فارسي 

برگي  100برگي مخصوص استفاده اشخاص حقيقي و يا حقوقي و دسته چك  50و  25دسته چك 

ر و تمببهاي باشد. هنگام تحويل, مي (حسابهاي بانك مركزي ج.ا.ا.)مخصوص استفاده از حسابهاي دولتي 

 گردد.تريان دريافت مياين دسته چكها از مشچاپ 

چكهايي با تعداد برگي هستند ولي امكان دارد كه دسته 100برگي و  50برگي,  25دسته چكها معموالً 

 برگي هم چاپ و در دسترس قرارگيرد. 10برگهاي كمتري مانند دسته چك 

 

 دسته چك عهده شعب:   -2

و بنابه درخواست  گيردبرگي بوده و در اختيار شعب قرار مي 50اين نوع دسته چكها 

گردد. هزينه تمبر اين دسته چكها معيني صادر ميو يا بانك ( عهده شعبه چكي مشتريان)خريداران حواله

 گردد.از حساب هزينه كل شعبه تأمين مي

 آشنايي با قانون چك

 

ه روزافزون و مبالغ و كم حجمي و سهولت حمل چك اهميت و استفاد حجم باالي معامالت اقتصادي ،باالبودن ارقام

سند الزم االجراء سازد . اين  شكار مي  سهودي جرايم   را آ شگيري عمدي يا  ست به منظور پي سبب الزم ا بدين 

صورت نياز همكاران ارجمند با قانون چك و نحوة مربوط بازپس گيري  به چك و طرح دعاوي كيفري و حقوقي در 

سند و  سوء از اين  ستفاده  شي از ا ست رفته نا شتار با  مواجهه با چك هايحقوقي از د شوند . اين نو شنا  بالمحل آ

بالمحل از طريق طرح دعاوي كيفري وحقوقي و اجراي ثبت  آشنايي با قانون چك و نحوة وصول وجه چك»عنوان 

 . شده و در اختيار قرارگرفته است . اميد است مفيد فايده باشد به همين منظور تهيه و تنظيم« 

 

    :رح چند اصطالحتعريف و ش : گفتار نخست

         

 :  چك

صادر كننده  قانون تجارت چك را اينگونه تعريف 310ماده  ست كه به موجب آن  شته اي ا ست ؛ ]چك نو كرده ا

ــترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد .ی بدين ترتيب مي توان  وجوهي را كه نزد محال عليه ــاً مس دارد كالً يا بعض

سترداد و ان) گفت سيله ا صوبه و موجود درچك و ستفاده از اعتبار م شده يا ا يكي از بانكهاي  تقال وجه توديع 

ستفاده از برگهاي ويژه اي كه بانك محال ست كه معموالً با ا ساب گذارده  قانوني ا عليه قبالً در اختيار دارندگان ح

 : انتقال سه تن نقش دارندانتقال و وسيله مبادله پول است كه در اين  است به عمل مي آيد . ( بنابراين چك سند

 

 . مي دهدغيرو به دستكندامضاء ميرا نوشته وكه چكچك يعني كسي كنندهصادر-



 

 چك بانك محال عليه يعني بانك پرداخت كننده وجه مندرج در-

 

شخص ثالث، وگاهي- ستن ذينفع يا دارنده و يا دريافت كننده چك كه اغلب  د صادركننده و دريافت كننده يكي ه

  )) چك در وجه صاحب حساب

 

  :صادركننده چك

 

ضاء مي كنند و دريافت شته و ام صادر) يعني تاريخ و مبلغ را نو صي كه چك را  شخص مي نمايد (  شخ كننده را م

در تاريخ مندرج در چك به اندازه مبلغ آن در بانك  صادركننده حسب قانون بايد  .  صادر كننده ناميده مي شود

شد .وجه نقد يا  شته با سمتي از وجه را از بانك خارج كند يا  و  اعتبار دا نبايد در تاريخ مندرج در چك ، تمام يا ق

ستور صورتي تنظيم كند كه بانك به آن د صادركننده نبايد چك را ب علل از پرداخت  عدم پرداخت وجه را بدهد ، 

ضا  وجه خودداري كند . شد وام ساب در بانك  ء آنبنابراين چك بايد فاقد قلم خوردگي با صاحب ح ضاء  با ام

ــاشـــد ــب ــك ن ــات چ ــدرج ــن ــي در م ــالف ــت ــاشـــد و اخ ــه ب ــت داشـــت ــق ــاب ــط   م

 

 : دارنده چك

 

ستين بار چك را به بانك ارائه مي دهد ست كه براي نخ صي ا صي كه براي اولين   . شخ شخ شدن  شخص  براي م

ه ، هويت كامل و دقيق او را با ذكر دارند به محض مراجعه دارند بارچك را به بانك ارائه مي كند ، بانكها وظيفه

 دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر شده ، يا به نام او پشت  نمايند . تاريخ در پشت چك درج

 . نويسي شده ، يا حامل چك ، يا قائم مقام آنان

 

 :ظهرنويسي

 

نويسي) پشت نويسي چك ( چك توسط صادر كننده در وجه او صادر شده مي تواند با ظهر  شخصي است كه چك

دروجه،.......پرداخت شود ( و ذيل  )به ديگري منتقل نمايد در چنين حالتي اين شخص در پشت چك مي نويسد را

ضاء مي نمايد بدين ترتيب دارنده يا شته را دو ام شده  نو شته  ست كه نامش ظهر چك نو صي ا شخ ذينفع چك 

 . است

 

 : بانك محال عليه

 

 وجه آن صادر شده است يعني بانك پرداخت كننده وجهبانكي كه چك در 



 

 : بالمحل چك

 

بانك محال عليه اعتباريا وجه  چك بالمحل يا چك پرداخت نشــدني آنســت كه به ميزان وجه مندرج در آن ، در

 . با واقع مطابقت نداشته باشد نقد نباشد . و يا مندرجات چك مثل امضاء و قلم خوردگي

 

 : عهده بانك

 

نك درمتنيعني د با ماره ر نزد  ــ به ش چك  يك فقره  ــيم : ] چك مي نويس جه  ــتراد و يه براي اس ــكوائ  ش

 .............................. عهده بانك ........................ به مبلغ ...........................

 

 : شاكي

 

  مي نمايدكيفريكننده چك بالمحل اقامه دعويصادر عليهكه بر، شخصيكنندهشكايت

 
 

 : مشتكي عنه

 

 . او به مرجع قضايي شكايت شده است كسي كه از

 

 : ذي نفع

 

 . گرديده باشدصادر يا ظهر نويسي شده يا چك به او واگذار نام اوكه چك به كسي است

 
 

 : تعقيب كيفري

 

 . وقتي كه شخص به علت ارتكاب به جرم تحت تعقيب مراجع قضايي قرارمي گيرد

 

 : مدنيمسئوليت 



 

 . راگويند به عهد و .... مسئوليت شخص به شكل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفاي

 

 : فرق ظهرنويس با ضامن

 

شت- ضاء كننده پ شخص ظهر نويس  اگر ام شودی اين  شد ؛]مبلغ چك در وجه .......... پرداخت  شته با چك نو

 .شود محسوب مي

 

 . مي نمايدی ضامن محسوب مي گردد اخت وجه چك را ضمانتاگر امضاء كننده پشت چك نوشته باشد ؛]پرد-

 

 آن گفتار دوم : انواع چك و مطالبي پيرامون

 

 : انواع چك –يكم 

شخاص عهدة بانكها به - 1 ست كه ا ضميني جز اعتبار  چك عادي : چكي ا صادرو دارندة آن ت ساب جاري خود  ح

 . صادر كنندة آن ندارد

 

ست كه - 2 شده : چكي ا سط بانك چك تأييد  صادر و تو ساب جاري خود  شخاص عهدة بانكها به ح محال عليه  ا

 . پرداخت وجه آن تأييد مي شود

 

ست كه - 3 شده : چكي ا ضمين  صادر و پرداخت  چك ت شتري  ست م سط بانك به عهدة همان بانك به درخوا تو

 . تضمين مي شود وجه آن توسط بانك

 

هريك از شعب آن بانك توسط نمايندگان و  ر و دروجه آن درچك مسافرتي : چكي است كه توسط بانك صاد - 4

 . كارگزاران آن پرداخت مي گردد

 

 : ويژگي هاي چك – دوم

يل را يط ذ يد شـــرا با باشـــد  بل وصـــول  قا نك  با طرف  كه از  ن ي براي ا باشـــد ؛ چك   دارا 

 

حل صــدور - 1  نك و م با نام  مل  به و) شــا ــع بهش ــع نككدش با ــط  ــود كه توس ته مي ش ــ  ) نوش

 



قانون تجارت پرداخت وجه چك نبايد وعده دار  حسب  تاريخ صدور) كه توسط صادركننده نوشته مي شود . - 2

 ) باشد

 ). چك) كه باامضاي وي در بانك بايد مطابقت داشته باشد امضاء صادركننده - 3

 . شخصي كه چك در وجه او صادرشده است مبلغ چك و نام - 4

 : چند نكته

 االجراستالزم  چك از اسناد-

 . مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد صادر كنندة چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ-

 

 . شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثرنخواهد داد هرگاه در متن چك-

 

محل چك بيصدور حكمدرعمل وي هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد-

 . مي رسدقانون چكبه مجازات مندرج دروخواهد بود

 

ستور عدم- سرقت رفتن چك( د پرداخت وجه چك را به  صادر كننده چك مي تواند بنا به دالئل منطقي ) مثل به 

شد و علت  بانك محال عليه بدهد . صريح با ستور بايد كتبي ،  شماره عدم پرداخت در آن ذك اين د شود . ) فرم  ر 

 ( يك

 

 . عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند دارنده چك مي تواند-

ــت . وجه چك را تا تعيين  در مواردي كه ذي نفع- ــتور عدم پرداخت وجه چك را مي دهد ، بانك مكلف اس دس

 . يددر مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نما تكليف آن

 . قيد نمايند روي هر برگ چك نام ونام خانوادگي صاحب حساب رابانكها مكلفند در-

بارچك بي محل صادر كرد و تعقيب آنها منتهي به  بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاص را كه بيش از يك-

ن ياسامي چن  از ننمايد .سال تمام به نام آنها حساب جاري ديگري ب 3صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا 

 . به بانك مركزي گزارش مي نمايند اشخاصي را بانكها

از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد  درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي-

 . حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود ، صادر كنندة چك و صاحب

 . صدور چك بالمحل گردد به شرح مندرج در قانون چك مجازات خواهد شد هر كس مرتكب بزه-



شود چكهاي بال- شامل مواردي كه ثابت  صدور چك بالمحل  معامالت نامشروع و يا  محل بابتمجازات مرتكب بزه 

 . بهرةربوي صادر شده نمي باشد

سب نظريه فقهاي- صدار چك بالمحل كه عرفاً كالهبرداري و ح شود به شوراي نگهبان ا شمرده مي   فريب طرف 

 . وسيلة حاكم شرع قابل كيفر و تعزيراست

شورتي اداره حقوقي- سب نظريه م ستري و با توجه به مادة  ح سد بانك بتواند  310دادگ قانون تجارت به نظر مي ر

ست پرداخت نمايد وجه چكهايي سپس فوت كرده ا صادر نموده و  ساب آن در زمان حيات خود  صاحب ح  را كه 

 . ا به محض صدور چك صاحب حساب وجه آن را به شخص ديگري واگذار كرده استزير

 

 . بانك خواهد بودازوصول قابلتاريخ مذكورآن يا پس ازتاريخ مندرج درچك فقط در-

 

مطالبه وجه آن از بانك محال عليه پيش بيني نكرده است  قانون تجارت محدوديتي براي مدت ارائه چك و-

تا ده سال مي توان براي وصول وجه چك به بانك  1363حقوقي بانكها در سال  وبه كميسيونولي طبق مص  .

 . مراجعه كرد


