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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون صدور چک
مصوب 1355/4/16 

با اصالحات 1372 و 1382

ماده 1- انواع چک عبارت است از: 
1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب 
اعتبار صادرکننده آن  و دارنده آن تضمینی جز  جاری خود صادر 

ندارد.
به  بانک ها  عهده  اشخاص  که  است  چکی  شده،  تأیید  2- چک 
حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن 

تأیید می شود.
3- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان 
بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک 

تضمین می شود.
4- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن 
در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن 

پرداخت می گردد.1
ماده 2- چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران 
در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن ها در خارج 
اسناد الزم االجرا است و دارنده چک در صورت  از کشور در حکم 
مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت 

1- الحاقی 1372/8/11
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نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و 
مربوط  آیین نامه های  و  قوانین  طبق  می تواند  گردد  پرداخت  عدم 
به اجرای اسناد رسمی  وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده 
و  چک  عین  باید  چک  دارنده  اجراییه  صدور  برای  نماید.  وصول 
گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به 

اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی اجراییه صادر می کند که مطابقت امضای 
چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده 

باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده 
یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک )در مورد چک های در 

وجه حامل( یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره- دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت 
به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به 
طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده 
است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه 
تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های 
مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را 

به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.1

1- الحاقی1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام


