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  موانع و ها ويژگي شرايط،- محل بال يا نشدني پرداخت چك كيفري پيگيري :عنوان

  
  دادگستري وكيل- حسيني محمد :نويسنده

  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي

  

  : مقدمه

 بايد آن از قبل. شود مي بيان ساده و كوتاه بطور است نموده آن دارنده از چك قانون كه هايي حمايت و موانع شرايط، نوشتار اين در
 به بنابراين. است كرده پيدا را اي ويژه جايگاه ها ستد و داد يا و معامالت در و اشخاص بين روابط در چك امروزه كه شود اشاره
 و نمود بيان آنرا شرايط و چك تجاري، اسناد مبحث در 1311 مصوب تجارت قانون در نخست قانونگذار چك، ويژه جايگاه اين سبب
 رعايت با نشدني پرداخت چك صدور براي ،1382 و 1372 هاي سال بعدي اصالحات با 1355 مصوب چك صدور قانون در سپس

 آينده هاي نوشتار مجموعه در. نمود وضع زندان مجازات جرم اين براي و نمود مقرر آن براي را كيفري هاي حمايت شرايط، يكسري
 چك پيگيري راه ترين هزينه كم و سريعترين و مهمترين نوشتار، اين در اما شد خواهد بيان چك ثبتي و حقوقي پيگيري هاي راه

 اين از آگاهي با. نمود خواهيم بيان را شيوه اين موانع و مهم هاي ويژگي و اساسي شرايط و شد خواهد اشاره كيفري پيگيري به يعني
 موجود موانع و شرايط به توجه با و زد دست شايسته انتخابي به دعوي، طرح به اقدام ابتداي و آغاز در توان مي موانع، و شرايط
  .گرفت پيش در الزم نتيجه به رسيدن براي را پيگيري راه بهترين

  

 كننده صادر آن موجب به كه است اي نوشته چك« :كه دارد مي بيان چك مفهوم بيان در تجارت قانون 310 ماده: چك تعريف -الف
 در چك كه گفت بايد تعريف اين راستاي در» .نمايد مي واگذار ديگري به يا مسترد بعضاً يا كالً دارد عليه محال نزد كه را وجوهي

 نموده بيان را ها چك انواع نيز چك صدور قانون يك ماده همچنين نيست، ساده نوشته يك تنها و باشد مي عادي سند يك واقع
 انواع تعريف قانوني ماده اين. باشد مي مسافرتي چك -4 و شده تضمين چك -3 مسافرتي چك -2 عادي چك -1: شامل كه است
 همان باشد مي هم ما كنوني بحث موضوع كه چك نوع ترين شايع شايد يا و مهمترين اما. است نموده بيان را شده ياد هاي چك

 خود جاري حساب به ها بانك عهده اشخاص كه است چكي عادي چك« : كه است آمده اينگونه آن تعريف در و است »عادي چك«
 باشد مي بانك عهده افراد چك عادي، چك مانند هم شده تاييد چك» .ندارد آن كننده صادر اعتبار جز تضميني آن دارنده و صادر
 بانك شعب تمام در مسافرتي چك كه تفاوت اين با باشد مي بانك عهده به بانك چك مسافرتي چك و شده تضمين چك اما

  .شود مي پرداخت كننده صادر بانك همان در شده تضمين چك اما شود مي پرداخت
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  نشدني پرداخت چك صدور كيفري موجبات و جهات -ب

 صدور قانون 14 و 10 ، 3 مواد در داد؛ قرار كيفري تعقيب مورد را چك كننده صادر توان مي آنها اثبات و وقوع صورت در كه مواردي
 مواردي تمام كه است اين هدف قسمت اين در اما نگيرد، بر در را موارد اين همه نشدني پرداخت چك عنوان شايد. است آمده چك

 تكليف كه گفت بايد موارد اين شمارش از قبل. شود بيان و شمارش است شده وضع مجازات آنها براي چك صدور قانون در كه را
 آن در مندرج تاريخ در بايد چك كننده صادر« : كه است شده بيان اينگونه چك صدور قانون 3 ماده صدر بموجب چك دارنده
 به منجر يا باشند مي تكليف اين با مغاير كه مواردي تمام بنابراين. » ...باشد داشته نقد وجه عليه محال بانك در مذكور مبلغ معادل
  :باشند مي ذيل قرار از و بوده وي كيفري تعقيب موجب كننده صادر نيت سوء اثبات به نياز بدون گردد مي چك وجه پرداخت عدم

  چك در مندرج تاريخ در آن كفايت عدم يا نقد وجه نبودن دارا -1

  )نيست شرط كننده صادر مباشرت( خود حساب از است شده صادر چك آن اعتبار به كه وجهي از قسمتي يا تمام كشيدن -2

  امضاء مطابقت عدم -3

  خوردگي قلم -4

  چك مندرجات در اختالف - 5

  آن از غير يا و كننده صادر توسط چك وجه پرداخت عدم دستور -6

  چك كردن صادر از پس حساب كردن مسدود -7

  )چك صدور قانون 10 ماده( خود بانكي حساب بودن بسته به علم با مسدود حساب از چك صدور - 8

 امثال و... «: است داشته بيان »چك مندرجات در اختالف« عبارت ذكر و فوق موارد از برخي ذكر از پس چك صدور قانون 3 ماده در
 چك صدور كيفري جهات و اسباب از و موارد اين جزء ديگر مواردي است ممكن و باشند نمي حصري مذكور موارد بنابراين ؛»...آن

  .شوند قلمداد نشدني پرداخت

  كيفري پيگيري براي اساسي شرايط -ج

  بانك از پرداخت عدم گواهي گرفتن -1

   ماهه شش هاي مهلت رعايت -2

  چك دارنده شكايت -3

   صالح مرجع انتخاب -4

 يكي بايد گرديد، مهر يا و امضاء ديگر عبارتي به و شد صادر كننده صادر توسط چك كه آن از پس كه شود اشاره بايد قسمت اين در
 داشته را آمد خواهد نيز بند اين در كه شرايط حتماً اينكه عالوه به و باشد دارا را نوشتار اين ب بند در شده ياد كيفري جهات از

 ياد كيفري جهات از يكي حداقل وجود بر عالوه كيفري تعقيب براي ديگر عبارت به. باشد داشته امكان كيفري پيگيري تا باشد
  :از عبارتند ضروري شرايط اين. است ضروري نيز ذيل شرايط تمام وجود شده،
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  :بانك از پرداخت عدم گواهي گرفتن -1

 شرايط ساير بر كه شرايط اين جمله از. باشد داشته وجود بايد اساسي شرايط نشدني پرداخت چك كننده صادر كيفري تعقيب براي
 مسدود يا جريان حال در بانكي حساب داشتن و چك برگ وجود آن از قبل. است جرم فيزيكي رفتار و مادي ركن دارد، تقدم ديگر
 وجود عدم و ديگر شرايط وجود و با حساب از چك نمودن صادر و امضا مورد، دو اين از پس اما. باشند مي شرايط اين بر تر مقدم نيز

 جرم تعريف در چك برگ و بانكي حساب داشتن. زنند مي رقم را جرم پرداخت، عدم گواهي صدور نهايتاً و كيفري تعقيب موانع
 شرط كه چك كيفري پيگيري براي شرايط ذكر در ولي شد خواهد بحث خود جاي در نيز كيفري تعقيب موانع و شوند نمي گنجانده
  .نمود اشاره بانك از چك پرداخت عدم گواهي گرفتن به توان مي باشد، مي نيز ثبتي و حقوقي طريق از چك پيگيري

 يا علت مخصوصي برگ در است مكلف بانك نگردد پرداخت قانوني علل به آن از مقداري يا چك وجه اگر چك صدور قانون اساس بر
 براي پرداخت عدم گواهي اين. نمايد تسليم چك دارنده به و نموده مهر و امضا و قيد را موجودي كسر يا و پرداخت عدم علل

  .است الزم ثبتي و حقوقي كيفري، راه از چك پيگيري

 هر در و دارد ضرورت پرداخت عدم علل يا علت قيد بانك، توسط شده صادر پرداخت عدم گواهي در كه است تاكيد قابل نكته اين
 آن نظاير يا و چك قانون در موجود قانوني موارد از پرداخت عدم علت بايد و باشند مي موضوع اين تصريح به مكلف ها بانك صورت
  .باشد

  :چك دارنده شكايت -2

 قابل چك دارنده شكايت بدون قانون اين در مذكور جرايم« :كه دارد مي بيان خود نخست قسمت در چك صدور قانون 11 ماده
 كه است شخصي ماده اين در چك دارنده از منظور... « : كه افزايد مي چك دارنده مفهوم توضيح براي و ادامه در و» ...نيست تعقيب
  »...است داده ارائه بانك به را چك بار اولين براي

 همين 2 ماده پاياني بخش كه گفت بايد دهند، ارائه بانك به را چك بار اولين براي توانند مي كساني چه كه شود روشن اينكه براي
 حامل يا شده نويسي پشت او نام به يا گرديده صادر او وجه در چك كه است كسي از اعم چك دارنده... «: كه دارد مي بيان قانون
  .آنان قانوني مقام قائم يا) حامل وجه در هاي چك مورد در( چك

 به باشد داشته وجود همزمان طور به قانون 11 ماده و 2 ماده شرايط بايد كيفري شكايت حق با چك دارنده تشخيص براي بنابراين
  .باشد كرده ارائه بانك به را چك بار اولين براي و باشد 2 ماده در مذكور اشخاص از كه دارد را كيفري تعقيب حق كسي ديگر عبارت

  :چك ماهه شش هاي مهلت رعايت -3

 ارائه بانك به را آن چك صدور تاريخ از ماه 6 مدت ظرف نخست كه است صورت اين به كند رعايت بايد شاكي كه را هاي مهلت
 مذكور موعد دو( نمايد كيفري شكايت به اقدام بانك، توسط پرداخت عدم گواهي صدور تاريخ از ماه 6 مدت ظرف اينكه دوم و نمايد
  ).كنند نمي تداخل يكديگر در

 سي است ممكن شمسي ماه و شود مي محاسبه روز سي از آن كسر و شمسي ماه با مطابق ماه كه است اهميت داراي نيز نكته اين
 سي تا آن كسر ولي شود مي محسوب شمسي ماه همان كامل، ماه مورد در بنابراين،. باشد روزه نه و بيست يا روزه يك و سي يا روزه
 از روز سي تا آن كسر و احتساب ماه آخر تا روزها بقيه شود شروع ارديبهشت ماه پنجم از اگر مثالً يعني شود، مي تكميل روز
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 مهلت آخر روز گاه هر همچنين). قضايي قوه حقوقي اداره 24/10/73 مورخه 7258/7 شماره نظريه. (گردد مي محاسبه ماه آخرين
  .است تعطيالت از بعد روز بانك به چك ارائه مهلت آخر روز باشد، رسمي تعطيل با مصادف ماهه شش

 318 و 315 مواد در مقرر هاي مهلت بر ماهه شش هاي مهلت رعايت كه است اين داشت توجه بايد زمينه اين در كه ديگري نكته
  .ندارد تاثيري زمان مرور و نويس ظهر مسئوليت خصوص در تجارت قانون

  :صالح مرجع انتخاب -4

 شكايت با دارد خصوصي جنبه كه جرائمي در دادسرا اقدامات و باشد مي جرم به متهم تعقيب جرم، كشف دار عهده دادسرا امروزه
 دادسرا در آنكه از پس. دارد عهده بر البدل علي دادرس را دادستان وظيفه بخش، قضايي حوزه در و شود مي شروع خصوصي شاكي

 موافقت متهم مجرميت مورد در تا شود مي فرستاده دادستان نزد پرونده شد، استماع متهم دفاع آخرين و يافت پايان تحقيقات
  .شود مي ارسال صالح دادگاه به پرونده سپس و شود حاصل

 دادگاه و شوند مي تقسيم جزايي و حقوقي به شعب آن باشد عمومي دادگاه شعبه يك از بيش داراي كه قضايي حوزه هر در همچنين
 مي رسيدگي نيز نشدني پرداخت چك صدور به مربوط شكايات به جمله از. نمود خواهند رسيدگي كيفري امور به فقط جزايي هاي

  .نمايند

 محال بانك وقوع محل در) وجه پرداخت عدم يعني( مجرمانه نتيجه كه داشت توجه بايد صالح هاي دادگاه و دادسرا تشخيص براي«
 بانك وقوع محل دادگاه نشدني پرداخت چك صدور جرم به رسيدگي براي صالح دادگاه معمولي، رويه با مطابق. دهد مي رخ عليه
 چك و باشد حوزه آن در عليه محال بانك كه كرد شكايت و دعوا طرح قضايي حوزه در بايد ديگر عبارت به»  .باشد مي عليه محال

  .باشد شده پرداخت عدم گواهي صدور به منتهي بانك آن در

 مي كشور سراسر شعب از يك هر در دارنده كه سيبا، يا و سپهر هاي حساب نظير سراسري هاي حساب از صادره هاي چك مورد در
 مورخه 669 شماره به كشور عالي ديوان عمومي هيات رويه وحدت راي نمايد پرداخت عدم گواهي و نمايد مراجعه تواند

 شعبه بر عالوه كه است شده داده اختيار چك دارنده به بانكها، يكپارچه سيستم متداول رويه در« : كه دارد مي مقرر 21/7/1383
 و ديگر شعب به مقرر مهلت در چك دارنده مراجعه صورت در بنابراين. كند مطالبه نيز شعب ساير از را آن وجه حساب، افتتاح
 خواهد رسيدگي به صالح جرم، وقوع محل دادگاه و محقق محل بال چك صدور بزه اليه، مرجوع بانك از پرداخت عدم گواهي صدور
  »...بود

  :كننده صادر مجازات عدم يا نشدني پرداخت چك كيفري موانع -د

 چك به اسكناس با معادل تقريباً ارزشي و نمايد اسكناس مقام قائم را چك كه باشد مي اين چك كيفري حمايت از قانونگذار هدف
 باشد داشته وجود آن در كيفري جهات از يكي و باشد نشده صادر قانوني مقرر شرايط با چك كه مواردي تمام در بنابراين. ببخشد
 حمايت مورد نمايد مي كمرنگتر را چك بودن اسكناس ويژگي كه مواردي اما. بود خواهد مجازات و كيفري تعقيب قابل كننده صادر

  :از عبارتند موارد اين كه شود مي كننده صادر مجازات عدم يا و كيفري تعقيب عدم موجب و گيرد نمي قرار كيفري

 هر بتواند وي تا دهد مي مقابل طرف به و كرده امضا فقط را آن كننده صادر كه است چكي امضا سفيد چك: امضا سفيد هاي چك -1
  )شود ثابت كه صورتي در. (نمايد ارائه بانك به را آن و تكميل را آن مندرجات ساير كند اراده كه زمان

  . باشد شده شرطي تحقق به منوط آن وصول چك، متن در گاه هر -2



 www.HaghGostar.ir                                                                                                             منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي     5

  .است تعهدي يا معامله انجام تضمين بابت چك كه باشد شده قيد چك متن در چنانچه -3

 يا معامله انجام تضمين بابت چك يا بوده شرطي تحقق به منوط آن وجه وصول كه شود ثابت چك متن در قيد بدون گاه هر -4
  .است تعهدي

. باشد چك متن در مندرج تاريخ بر مقدم چك صدور واقعي تاريخ يا و شده صادر تاريخ بدون چك گردد ثابت كه صورتي در - 5
  .باشد مي چك تاريخ صحت بر اصل(

 مشمول كننده صادر عمل است شده صادر ربوي  بهره يا و نامشروع معامالت بابت محل بال هاي چك شود ثابت كه موردي در -6
  .شود نمي چك كننده صادر قانون هاي مجازات

 كيفري تعقيب قابل باشد پرداخته آن دارنده به نقداً را چك وجه كيفري شكايت تاريخ از قبل چك كننده صادر كه صورتي در -7
  .نيست

  .شد خواهد مجازات اجراي عدم يا و تعقيب موقوف قرار صدور موجب مرحله هر در چك وجه پرداخت - 8

 محال بانك در آن پرداخت براي ترتيبي خصوصي شاكي موافقت با كيفري، شكايت تاريخ از قبل چك كننده صادر كه صورتي در -9
 و دارنده مراجعه محض به و نمايد مسدود را كننده صادر حساب چك وجه ميزان تا است مكلف بانك. (باشد نموده فراهم عليه

  .)بپردازد را آن وجه چك تسليم

  )ارث مانند( باشد قهري انتقال اينكه مگر شود مي كيفري شكايت حق سقوط موجب بانك از برگشت از پس چك انتقال - 10

 كيفري تعقيب موقوفي موجب ديگري به كيفري شكايت از پس چك به نسبت شاكي حقوق نوع هر انتقال يا و چك انتقال -11
  .خواهد

  شود مي صادر حكم اجراي موقوفي يا تعقيب موقوفي قرار نمايد گذشت شاكي هرگاه -12

  .شود مي موقوفي قرار صدور موجب دارنده به نقدي بصورت تاديه تاخير خسارت و چك وجه پرداخت -13

 را تاديه تاخير خسارات و چك وجه اينكه يا بانك به چك ارائه تاريخ از آن خسارات و چك وجه پرداخت موجبات نمودن فراهم -14
  .شود مي موقوفي قرار صدور موجب و نمايد توديع ثبت اجراي يا دادگستر صندوق در

  .شود مي دهنده دستور براي 7 و 14 ماده در مقرر مجازات رافع است نشده پرداخت عدم دستور موجب كه ادعايي اثبات -15

 عمومي قواعد اساس بر و داليل تمام بوسيله كيفري تعقيب موانع اثبات كه است اين داشت توجه بايد موارد اين درپايان كه اي نكته
  .گيرد مي صورت رسيدگي

  :قانوني هاي حمايت و نشدني پرداخت چك كيفري پيگيري هاي ويژگي  -ز

  :دادگاه و دادسرا در نوبت از خارج و فوري رسيدگي -1
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 صرف نيز را زيادي وقت بايد خواهان دادرسي، هزينه پرداخت و دادخواست تنظيم خاص شرايط از گذشته چك حقوقي پيگيري در
 و شكايات كليه به رسيدگي« : كه دارد مي بيان چك قانون 16 ماده كيفري گيري پي در اما بنمايد نتيجه به رسيدن و رسيدگي
  ».آمد خواهد عمل به نوبت از خارج و فوري دادرسي، خاتمه تا دادگاه و دادسرا در چك به مربوط حقوقي و جزايي دعاوي

  :كيفري دادگاه از زيان و ضرر و چك وجه مطالبه -2

 دعوي همان پي در دادخواست تقديم با كننده رسيدگي كيفري دادگاه در را خود زيان و ضرر و چك وجه تواند مي چك دارنده
 زيان و ضرر و چك وجه تواند مي چك دارنده« :كه دارد مي بيان صريحاً بار، اين در چك صدور قانون 15 ماده. نمايد مطالبه كيفري
 تواند مي چك دارنده كه دارد مي مقرر نيز قانون اين 2 ماده تبصره همچنين» .نمايد مطالبه رسيدگي مرجع كيفري دادگاه در را خود

 طلب وصول جهت در متعارف بطور و مستقيماً كه شده وارد هاي هزينه و خسارات كليه پرداخت به نسبت را كننده صادر محكوميت
 دارنده كه صورتي در نمايد، تقاضا دادگاه از باشد، آن از پس يا حكم صدور از قبل آنكه از اعم است، شده متحمل وي ناحيه از خود
 كننده صادر دادگاه همان به را خود درخواست بايد كند درخواست حكم صدور از پس را مزبور هاي هزينه و خسارت جبران چك
  .نمايد تقديم حكم

  :مطبوعات طريق از متهم احضار بدون رسيدگي -3

 عليه محال بانك در متهم نشاني آخرين نشود حاصل دسترسي متهم به كه صورتي در كه دارد مي عنوان چك صدور قانون 22 ماده
 نشاني يا بانكي نشاني به مورد حسب متهم گاه هر. آيد مي عمل به مزبور نشاني به ابالغي هرگونه و است محسوب او قانوني اقامتگاه
 لزوم بدون رسيدگي و شود مي تلقي اوراق ابالغ منزله به مامور گواهي باشد نداشته وجود محلي چنين يا نشود شناخته شده تعيين
 موردي در نشدني پرداخت چك صدور جرم در رسيدگي موضوع بنابراين پس. يافت خواهد ادامه مطبوعات وسيله به متهم احضار

  .باشد نمي آگهي نشر و كيفري دادرسي آيين قانون 115 ماده تابع است ناممكن متهم به احضاريه ابالغ كه

  :غيابي رسيدگي -4

. كرد محكوم و محاكمه غياباً توان مي را جرم اين ارتكاب به متهمين باشد مي خصوصي ماهيت داراي جرايم زمره از جرم اين چون
  )كيفري دادرسي آيين قانون 217 ماده و قضاييه قوه حقوقي اداره هاي نظريه ، 19/2/1363 مورخه 5 شماره رويه وحدت راي(

  

  :تامين قرار صدور - 5

 در متهمان از محل، بال چك به مربوط جرايم كننده رسيدگي مرجع« : كه دارد مي بيان خصوص اين در چك صدور قانون 18 ماده
 حسب) ... كيفري امور در( انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون) 134( ماده در مقرر ضوابط طبق اتهام توجه صورت
  .نمايد مي اخذ) منقول غير و منقول مال يا بانكي نامه ضمانت يا نقد وجه از اعم( وثيقه يا كفالت تامين قرارهاي از يكي مورد

  :اسالمي مجازات قانون 696 ماده اعمال -6

 يا قيمت اداي يا مال مثل يا عين رد به كيفري محكوميت بر عالوه عليه محكوم كه مواردي كليه در« : كه دارد مي مقرر ماده اين
 با دادگاه له محكوم تقاضاي صورت در نمايد امتناع حكم اجراي از و باشد شده محكوم جرم از ناشي زيان و ضرر و ديه پرداخت
  .نمود خواهد بازداشت را عليه له،محكوم محكوم حقوق استيفا تا يا اجرا را ،حكم مستثنيات بجز عليه محكوم اموال فروش
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 تقسيط بصورت پرداخت يا اعسار حكم صدور تا شود اعسار مدعي عليه محكوم يادشده،چنانچه ماده تبصره اساس بر همچنين
  .داشت خواهد ادامه بازداشت

  :نشدني پرداخت چك صدور براي كيفري محكوميت -7

 عنوان قانون اين 7 ماده. است شده بيان چك صدور قانون14و 10 ، 7 موده  در نشدني پرداخت چك صدور جرم مجازات ميزان
  :شد خواهد محكوم ذيل شرح به گردد مي محل بال چك صدور بزه مرتكب كس هر« : كه است نموده

  .شد خواهد محكوم ماه شش حداكثر تا حبس به باشد ريال) 000/000/10(/ ميليون ده از كمتر چك متن در مندرج مبلغ چنانچه -الف

 سال يك تا ماه شش از باشد ريال) 000/000/50(/ پنجاه تا ريال) 000/000/10(/ميليون ده از چك متن در مندرج مبلغ چنانچه -ب
  .شد خواهد محكوم حبس

 ممنوعيت و سال دو تا سال يك از حبس به باشد بيشتر ريال) 000/000/50(/ ميليون پنجاه از چك متن در مندرج مبلغ چنانچه -ج
 نموده محل بال هاي چك اصدار به اقدام چك كننده صادر كه صورتي در و شد خواهد محكوم سال دو مدت به چك دسته داشتن از

  )بازدارنده و اصلي مجازات.(بود خواهد عمل مالك ها چك متون در مندرج مبالغ مجموع باشد،

 حداكثر نمايند چك صدور به مبادرت خود بانكي حساب بودن بسته به علم با كه كساني براي چك صدور قانون 10 ماده همچنين
  .است دانسته محل بي چك صدور حكم در را عمل اين و است گرفته نظر در را چك صدور قانون 7 ماده در مندرج مجازات

 بر عالوه دهنده دستور گردد، ثابت شده پرداخت عدم موجب كه ادعايي خالف هرگاه كه دارد مي مقرر نيز قانون اين 14 ماده
  .شد خواهد محكوم چك دارنده به وارده خسارات كليه پرداخت به قانون اين 7 ماده در مقرر مجازات

  :نمايندگي به چك وصول صورت در آن دارنده براي كيفري شكايت حق بودن محفوظ - 8

 از نمايندگي به ديگري شخص وسيله به را چك بخواهد چك دارنده كه صورتي در« : كه است آمده چك صدور قانون 11 ماده ذيل
 تصريح با را خود نشاني و هويت بايد باشد محفوظ چك بودن محل بي صورت در او كيفري شكايت حق و كند وصول خود طرف

 نام به) پرداخت عدم گواهي( را 5 و 4 ماده در مذكور اعالميه بانك صورت اين در و نمايد قيد چك ظهر در مذكور شخص نمايندگي
  »بود خواهد محفوظ او كيفري شكايت حق و كند مي صادر چك صاحب

  .ندارد تصريح به نياز نمايندگي اين باشند مي چك وجه ايصال و وصول مامور چك دارنده طرف از ها بانك كه مواردي در البته

  :است كرده صادر آنرا نمايندگي يا وكالت به كه چك كننده امضا براي كيفري مسئوليت -9

 يا حقيقي شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمايندگي يا وكالت به چك كه صورتي در« :دارد مي مقرر چك صدور قانون 19 ماده
 عدم كه نمايد ثابت اينكه مگر داشت خواهد كيفري مسئوليت قانون اين مقررات طبق چك كننده امضا... باشد، شده صادر حقوقي
 كيفري نظر از شده پرداخت عدم موجب كه كسي صورت اين در كه است او بعدي نماينده يا حساب صاحب عمل به مستند پرداخت
  ».بود خواهد مسئول

 زيان و ضرر حكم و اجراييه و بوده چك وجه پرداخت مسئول متضامناً چك كننده صادر و حساب صاحب حالتي، چنين در همچنين
  .شود مي صادر دو هر عليه تضامن اساس بر
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  :مهم نكات

 مصوب چك صدور قانون از موادي اصالح قانون 2 ماده به تبصره يك الحاق قانون مبناي بر آن احتساب نحوه و خسارت ميزان -1
 خسارات كليه پرداخت به نسبت را كننده صادر محكوميت تواند مي دارنده و بود خواهد نظام مصلحت تشخيص مجمع 10/3/1376
 تقاضا دادگاه از است شده متحمل وي ناحيه از خود طلب وصول جهت در متعارف طور به و مستقيماً كه شده وارد هاي هزينه و

  .نمايد

 تبصره، اين در شده وارد هاي هزينه و خسارات كليه از منظور نظام مصلحت تشخيص مجمع 1377 مصوب واحده ماده به بنا -2
 و شده اعالم ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك توسط آن وصول زمان تا چك تاريخ از تورم نرخ مبناي بر تاديه تاخير خسارات
  .است قانوني هاي تعرفه اساس بر الوكاله حق و دادرسي هزينه

  .گردد ثابت امر اين خالف اينكه مگر است شكايت از شاكي انصراف و آن وجه پرداخت بر دليل كننده صادر دست در چك وجود -3

  .كند صادر حكم و رسيدگي مطالبه مورد خسارات ساير به نسبت دادگاه كه نيست آن از مانع كيفري دادگاه در موقوفي قرار -4

 قانون اين مقررات مشمول كيفري لحاظ از باشند شده صادر كشور از خارج در واقع هاي بانك عهده ايران در كه هايي چك - 5
  .بود خواهند

  .نيستند تعقيب قابل چك دارنده شكايت بدون چك، قانون در مذكور جرايم كليه -6

 


