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 پیشگفتار 

کالهبرداری و مشکالت مربوط به آن در عصر جديد کی از دغدغه های اصلی و بنيادين 

. در دهه های اخير اين جرم آنقدر گسترده شده است که 1قانونگذاران ، در هر کشور می باشد 

حتی قانونگذار در جهت تشديد مجازات مرتکبين اين جرم قدم برداشته اند . مهمترين دليل و 

انگيزه اشاره به اين موضوع و تحقيق درباره آن اشاره به اين نکته است که يکی از بهترين و 

تفاده کالهبرداران قرار می گيرد و چک می باشد رايج ترين وسايلی که در دسترس و مورد اس

. امروزه دسته چک به راحتی در اختيار عامه قرار می گيرد ، عالوه بر اينکه می تواند جرم 

خاص و مجزای صدور چک بالمحل را منجر شود می تواد وسيله ای بسيار مهم و اساسی و در 

باشد . در اين تحقيق ارائه شده با  عين حال قابل دسترسی برای پيشبرد اهداف کالهبرداران

همکاری چند دادسرای عمومی و انقالب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، 

در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اواًل : وجود رابطه بين کالهبرداری و صدور 

 چک بالمحل را حداقل در چند نمونه از اين جرايم روشن سازيم . 

تری مک بيشکابطه راً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهيه شود تا در توجيه اين ثاني

 به ما بکند . 

ه ی اينکما کالهبرداری و رابطه آن با صدور چک بالمحل می باشد ، يعن کتابموضوع 

 بدانيم : 

                                                           
و کالهبررداری بره اعالم داشت که دو جررم صردور چرک بالمحرل  1372برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه  - 1

 ترتيب باالترين تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است .
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ری هبردا( در امر کال دسته یا برگه های چکاوالً آيا کالهبردارن از اين وسيله ) 

 ستفاده می کنند . ا

 ثانياً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد 

تهم م(  استفاده از چک بالمحل در جرم کالهبرداریثالثاً : آيا در اين صورت ) 

شکيل را ت مرتکب دو جرم متفاوت شده يعنی جرم از موارد تعدد جرم است يا يک جرم واحد

 وان کالهبردار محاکمه کرد . می دهد و فقط بايد او را تحت عن

شتر نها بيآتايج رابعاً : با بررسی نمونه هايی از محکوميت قطعی مربوط به چک بالمحل و ن

 و بهتر بتوانيم رابطه آن را با کالهبرداری روشن سازيم . 

هم مه که بدون شکل وجود رابطه بين اين دو جرم برای همگان کامالً روشن است ، آنچ

يری از گمونه ناست کيفيت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کرديم با استفاده از روش 

ز اين ا( استدالل و نتيجه گيری دقيق تری  کالهبرداری و صدور چک بالمحلدو جرم ) 

 موضوع داشته باشيم . 

يکی از شايع ترين اعمال حقوقی بين مردم استفادة از چک به عنوان وسيلة پرداخت وجه 

است. در عمل گيرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که 

دارندة چک بالمحل تحت عنوان کالهبردرای مبادرات به طرح شکايت عليه صادر کننده می 

ق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کند. در اکثر قريب به اتفا

کالهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ويژه، به ادعای شاکی 

در زمينة اين که چک به دنبال يک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گرديده و منتهی به 


