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ADVANCE BANKING XII 

UNIT 3 

ચેકની ચકુવણી 

➢ પ્રાસ્તાવવક 

બેંકર જયારે એના ગ્રાહકન ું ચૅક સીસ્ટમવાળું ખાત  ું-બચત ખાત  ું કે ચાલ  ખાત  ું – ખોલે છે ત્યારે 
એના ગ્રાહકે લખેલા ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાની જવાબદારી તે સ્વીકારે છે. ચકે એટલે જે બેંક પર ત ે
ચેક લખવામાું આવ્યો હોય તે બેંકને ચેકમાું દર્ાાવેલી રીતે નાણાુંની અમ ક ચોક્કસ રકમ ચકૂવવાનો 
ચેક લખનારનો હ કમ. જો બધી બાબતો બરાબર હોય તો ગ્રાહકે લખેલા ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાની 
બેંકરની ફરજ છે. બેંકર-ગ્રાહક વચ્ચેના કરારની એ એક ગર્ભિત ર્રત છે. સર જહોન પેજેટના ર્બ્દોમાું, 
‘‘બેંકરની આ ફરજને બેંકર અને ગ્રાહક વચ્ચેના ગર્ભિત કરારની મ ખ્ય ર્રત ગણવી જોઇએ.’’ 

જે બેંક પર ચેક લખવામાું આવ્યો હોય તેને drawee Bank કહવેામાું આવે છે, જયારે drawee 
bank પાસે ચૅક ચ કવણી માટે રજૂ થાય ત્યારે બેંકરના હક્ક અને ફરજના અન સુંધાનમાું તેને નાણાું 
ચકૂવનાર બૅંકર paying banker કહવેામાું આવે છે. 

➢ ચેકની ચકુવણી અટકાવવા અંગેનો ગ્રાહકનો હુકમ (Countermanding Payment of a Cheque): 

જે ગ્રાહકે ચૅક લખ્યો હોય તે ગ્રાહક એ ચૅકની ચ કવણી થઇ જાય તે પહલેાું કોઇ પણ સમયે તે 
ચેકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની સચૂના બૅંકરને આપી ર્કે. આવી સચૂનાને Countermanding payment 
of a cheque કહવેામાું આવે છે. જો ગ્રાહક બેંકરને ચેંકના નાણાું નહીં ચકૂવવાની સચૂના આપે તો 
ચેકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની બેંકની ફરજ છે. જો બેંકર એવા ચૅકના નાણાું ચકૂવે તો તેના ગ્રાહકને 
તે જવાબદાર બને છે. (બી. અમીચુંદ વવ. એસ. ભોપટ્ટી B. Amichand V. S. Bhopatti ના કેસના 
ચ કાદા તથા સૈયદ મોહમ્મદ યાક બ વવ. ઇમ્પીરીયલ બેંક ઑફ ઇન્ડિયાના કેસના ચ કાદા અન સાર) 
બૅ૨૨ ચેકની બાબતમાું તે ધરાવનારને તેનાું નાણાું ચકૂવવામાું આવે તે પહલેાું ગમે ત્યારે ગ્રાહક 
આવી સચૂના આપી ર્કે. ચેમ્બર વવ. વમલરના કેસના ચ કાદા અન સાર. જે ચૅક ક્લલયરરિંગ મારફત 
વસલૂ થવાનો હોય તેવા ચકૂની બાબતમાું ત ેક્લલયરરિંગમાું પાસ થઇ જાય તે પહલેાું આવી સચૂના 
આપવી જોઇએ. 

આવી સચૂના આપવાનો અવધકાર ગ્રાહકને કાયદા દ્વારા મળેલો છે. આથી બેંકર એના ગ્રાહક સાથ ે
કરાર કરીન ેએના આવા અવધકાર પર પ્રવતબુંધ મકૂી ર્કે નહીં. આવો કરાર ગેરકાયદેસર ગણાય છે. 
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ઇંગ્લેડિના બીલ ઓફ એલસચેડજ એકટમાું આવી રીતે Countermanding payment of a cheque અંગે 
જોગવાઇ છે. ભારતના ર્ાખી વવવનમયપત્ર ધારામાું આવી કોઇ જોગવાઇ નથી. પરુંત   ગ્રાહકની આવી 
સચૂના વવર દ્ધ બૅંકરે કરેલ ચ કવણી યથાથા ચ કવણી ગણાતી નથી. 

ચૅકની ચ કવણી અટકાવવા અંગેનો હ કમ આપતી વખતે ગ્રાહકે ચૅક અંગેની સુંપણૂા વવગત- 
પોતાનો ખાતા નુંબર, ચૅકનો નુંબર – તારીખ – પેયીન ું નામ – અને ચૅકની ૨કમ – બૅંકરને લેર્ખત 
આપવી જોઇએ. વેસ્ટ વમડસ્ટર બેંક ર્લવમટેિ વવ. રહલ્ટનના કેસમાું ચ કવણી અટકાવવા માટેનો હ કમ 
આપતી વખતે ગ્રાહકે ચૅકનો નુંબર ખોટો દર્ાાવ્યો હતો. ગ્રાહક જે ચૅકનાું નાણાુંની ચકૂવણી અટકાવવા 
માુંગતો હતો તે ચૅક રજૂ થયો અને બેંકરે તેનાું નાણાું ચકૂવી દીધા. ગ્રાહકે જે નુંબરના ચૅકની ચ કવણી 
અટકાવવા માટેનો હ કમ આપ્યો હતો તેના પછીના નુંબરવાળો એ ચૅક હતો. ગ્રાહકે બેંકની સામે દાવો 
માુંિયો પણ ચ કાદો બેંકની તરફેણમાું આવ્યો. ડયાયાધીરે્ ચ કાદામાું જણાવ્્ ું કે “ચૅક પરનો નુંબર એ 
તેની ઓળખ માટેનો ચોક્કસ પ રાવો છે. એક જ વ્યરકતની તરફેણમાું સરખી જ રકમના લખાયેલા 
અનેક ચૅક હોઇ ર્કે પણ અમ ક ચોક્કસ નુંબરવાળો ચૅક તો એક જ હોઇ ર્કે.’’ આથી જયારે ચ કવણી 
અટકાવવાના હ કમમાું ચૅકનો નુંબર દર્ાાવવામાું આવ્યો હોય ત્યારે બેંકની સ્સ્થવત વધારે સલામત 
બને છે. કેટલીક વાર એવ ું બને છે કે ગ્રાહક એવી સચૂનાની નોંધ તાત્કાર્લક લેવાય એવ ું ઇચ્છતો 
હોય. એ માટે તે તાર કે ટેર્લફોનનો ઉપયોગ કરે છે. ખાસ કરીને જયારે ગ્રાહક બહારગામ હોય ત્યારે 
આવી ર્ક્યતા ઊભી થાય છે. 

આવી વખતે એવી સચૂના ગ્રાહક તરફથી જ મળી છે એની ખાસ ચકાસણી બેંકરે કરવી જોઇએ 
અને ર્ક્ય હોય તેટલી જલદી લેર્ખત સચૂના મેળવી લેવી જોઇએ. ગ્રાહક જયારે તારથી સચૂના 
મોકલે ત્યારે સુંપણૂા વવગત દર્ાાવવી જોઈએ. જયારે ટેર્લફોનથી આવી સચૂના મળે ત્યારે બેંકરે સુંપણૂા 
મારહતી મેળવી લેવી જોઇએ, એટલ ું જનહીં પણ ગ્રાહકની ઓળખાણ મેળવી લેવાનો પણ પ્રયત્ન 
કરવો જોઇએ. લેર્ખત સચૂના વગર બૅંકર ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાનો ઇનકાર કરી ર્કે નહીં. વળી 
ટેર્લફોન પર અથવા તાર દ્વારા મળેલી સચૂના તે અવગણી ર્કે પણ નહીં. આવા સુંજોગોમાું જયારે 
ચેક ચ કવણી માટે રજૂ થાય ત્યારે Payment stopped by phone/telegram-written confirmation 
awaited." એવી સચૂના સાથે બેંકર ચેક પરત કરે છે. કટીસ વવ. લુંિન વસટી એડિ મીિલેડિ બેંક ર્લ. 
ના કેસમાું ગ્રાહકે ડ્રેકનાું નાણાુંની ચ કવણી અટકાવવાનો હ કમ તાર દ્વારા મોકલ્યો હતો. બેંક બુંધ થયા 
પછી તાર આવ્યો હોવાથી બેંકના લેટર બોમાું તે મકૂવામાું આવ્યો હતો. બીજે રદવસે લેટર બોલસમાુંથી 
તાર કાઢવાન ું ર્રતચકૂથી રહી ગ્ ું અને બેંકે તે ચેંકના નાણાું ચકૂવી દીધાું. ગ્રાહકે બેંક સામે દાવો 
માુંિયો. ડયાયાધીરે્ ચ કાદામાું જણાવ્્ ું કે જયાું સ ધી એવા હ કમની જાણ બૅંકને થાય નહીં ત્યાું સ ધી 
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ચ કવણી અટકાવી ર્કાય નહીં, ચ કવણી અટકાવવાનો અન માવનત હ કમ હોઇ ર્કે નહીં. અલબત્ત 
બેંકને બેદરકારી બદલ જવાબદાર ગણવામાું આવી હતી પણ તે બદલ ગ્રાહકને નામન ું જ વળતર 
મળ્ ું. 

ચેકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની સચૂના બેંકરને મળે એટલે તરત જ બૅંકરે તે સચૂનાપત્ર પર 
મળયાની તારીખ અને સમય નોંધી લેવા જોઇએ. ચેક લખનારને પણ તેની લેર્ખત પહોંચ મોકલી 
આપવી જોઇએ. આવી સચૂના આપતા પત્ર પરની સહી બૅંકરે તેની પાસેના નમનૂાની સહી સાથ ે
સરખાવી લેવી જોઇએ. તે એના ગ્રાહકની જ સહી છે તેની એણે ખાતરી કરી લેવી જોઇએ. આવો 
સચૂનાપત્ર મળે તે પહલેાું ચૅકનાું નાણાું ચકૂવાઇ ગયાું છે કે કેમ તેની એણે ખાતાવહી પરથી તપાસ 
કરી લેવી જોઇએ, સચૂના મળે તે પહલેાું જો ચેકનાું નાણાું ચકૂવાઇ ગયા હોય તો તરત જ ગ્રાહકને 
તે બાબતની જાણ કરી દેવી જોઇએ. જો ચેકનાું નાણાું ચકૂવાયા નહીં હોય તો stop payment 
રજજસ્ટરમાું તેની નોંધ કરવામાું આવે છે અને લેજર લલાકાને પણ તેની જાણ કરવામાું આવે છે. જે 
ચેકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની સચૂના મળી હોય તનેી સુંપણૂા વવગત દર્ાાવતી સ્લીપ ખાતાવહીમાુંના 
તે ગ્રાહકના ખાતા પર લગાિવામાું આવે છે. જયારે એવો ચૅક ચ કવણી માટે રજૂ થાય ત્યારે ‘Payment 
stopped by drawer’ એવા ર્બ્દ મોટા અક્ષરે ચેક પર લખવામાું આવે છે અને રરટના મેમો સાથે તે 
ચૅક રજૂ કરનારને પરત કરવામાું આવે છે . સ્ટોપ પેમેડટ રજજસ્ટરમાું પણ આ વવગત નોંધવામાું 
આવે છે. 

બેંકરને લેર્ખત પત્ર મોકલી ગ્રાહક ચૅકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની પોતાની અગાઉની સચૂના 
રદ કરી ર્કે છે. ચૅકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવવાની સચૂના ગ્રાહક તરફથી રદ થાય એટલે એવા ચેકનાું 
નાણાું બેંકર ચકૂવી ર્કે છે. પણ સલામતીના હતે   માટે બેંકર ગ્રાહકને એ ચકૂ રદ્દ કરી નવો ચેંક 
લખવાની સલાહ આપે છે. 

ગ્રાહકની સચૂનાનો અનાદર કરીને જે બેંકર ચૅકનાું નાણાું ચકૂવે છે તે બેંકર ચેંકની રકમ માટે 
પોતે જ જવાબદાર ઠરે છે. એવા ચૅકની ચકૂવેલી રકમ ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કાતી નથી. આથી 
ગ્રાહક તરફથી આપવામાું આવેલી સચૂનાન ું પાલન કરવાની બેંકરે ખાસ કાળજી રાખવી જોઇએ. જો 
આવી સચૂના મળે તે પહલેા બેંકરે ચેકનાું નાણાું ચકૂવી દીધાું હોય તો તેને માટે બૅકર જવાબદાર 
ઠરતો નથી. 

આવી રીત ેચેકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની સચૂના આપવાનો અવધકાર ફલત ચેક લખનારન ે
જ છે. પેયી અથવા એડિોસીને આવી સચૂના આપવાનો અવધકાર નથી. કેટલીકવાર પેથીથી ચેક 
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ખોવાઇ જાય તો તે એવા ચૅકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની વવનુંતી બેંકરને કરે છે. આ સુંજોગોમાું ચૅક 
ચકૂવણી માટે રજૂ થાય તો પરૂતી તપાસ કયાા વગર બેંકર ચેકનાું નાણાું ચકૂવી ર્કતો નથી. વળી 
ચેક લખનારની સુંમવત વગર ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાન ું બુંધ પણ રાખી ર્લતો નથી. આવે વખતે બેંકરે 
પેયીને ચૅક લખનાર પાસેથી જરૂરી સચૂના લાવવાન ું કહવે  ું જોઇએ. ચેક ગ મ થવા અંગે પૈથીએ 
ભેંકરને જાણ કરી હોય તેની મારહતી બેંકર ગ્રાહકને મોકલી આપે છે. બેંકરે એના ચોપિામાું પણ 
ખોવાઇ ગયેલા ચૅકની વવગતની નોંધ કરવી જોઇએ. જો આવો ચૅક ચ કવણી માટે રજૂ થાય તો 
“Cheque reported lost. Drawer’s instructions awaited – એવા મેમા સાથે પરત કરવો જોઇએ. 

કેટલીકવાર માલની ખરીદી કરી તેની સામે ગ્રાહકે ચેક આપ્યો હોય. માલની રિર્લવરી ન મળે 
ત્યારે અથવા માલ હલકી જાતનો માલમૂ પિે અથવા જથ્થો ઓછો નીકળે ત્યારે ગ્રાહક એ માલ પેટે 
આપેલા ચેંકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની સચૂના બેંકરને આપે છે. એવી સચૂના મળયા છતાું જો 
ર્રતચકૂથી બૅંકરથી ચેકનાું નાણાું ચકૂવાઇ જાય તો બેંકર તેવા બૅંકની રકમ ગ્રાહકને ખાતે જમા કરી 
માલનો કબજો ગ્રાહક પાસેથી માુંગી ર્કે છે. 

જયારે બેંકની એક જ ર્ાખામાું ગ્રાહકના એક કરતાું વધારે ખાતાું હોય ત્યારે દરેક ખાતાું પર 
આવા હ કમની નોંધ કરી લેવી જોઇએ. 

બેંકની જ દી જ દી ર્ાખામાું ગ્રાહકના ખાતાું હોય તો ચેકની ચ કવણી અટકાવવાનો હ કમ આપતી 
વખતે બેંકની કઇ ર્ાખા પર ચેક લખવામાું આવ્યો છે તેની ગ્રાહકે સ્પષ્ટ મારહતી આપવી જોઈએ. 

પણ જો નાણાુંની ચકૂવણી અટકાવવાનો હ કમ સ્પષ્ટ નહીં હોય તો તેવા ચેકનાું નાણાું 
ચકૂવવાન ું બેંકરે અટકાવવ ું જોઇએ નહીં. જો ચકૂની વવગત અને નાણાું નહીં ચકૂવવાના હ કમ ની 
વવગત વચ્ચે વવસુંગતતા હોય અને એવા ચકના નાણાું બૅંકરે ચકૂવી દીધા હોય તો બેંકર જવાબદાર 
કરતો નથી અને ચેકની રકમ ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કે છે. નાણાું નહીં ચકૂવવાના વવસુંગતતાવાળા 
હ કમને કારણે બીજા કોઇ ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાનો બૅંકર ઇનકાર કરે તો તે અયોગ્ય નકાર માટે 
જવાબદાર ઠરે છે. 

જયારે ચેક લખનાર (drawer)ની વવનુંતી અન સાર ચેક પર વનર્ાની (Marking) કરવામાું 
આવી હોય ત્યારે એવા ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાનો બૅંકરે ઇનકાર કરવો જોઇએ નહીં. 

રીિ વવ. રૉયલ બેંક ઑફ આયલેડિના કેસમાું વાદીના બેંકમાું બે ખાતાું હતાું. તેણે એક ખાતા 
પર ચૅક લખ્યો હતો, જેનાું નાણાુંની ચ કવણી અટકાવવા માટે તેણે તાર દ્વારા સચૂના આપી હતી. 
બેંકના કલાકા એની નોંધ ગ્રાહકના એક જ ખાતા પર કરી, પણ ચેકનાું નાણાું ચકૂવાઇ ગયાું અને તેની 
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રકમ બીજા ખાતે ઉધારવામાું આવી. ચૅકના લખનારે બેંક સામે દાવો માુંિયો. ડયાયાધીરે્ ચ કાદો 
આપ્યો કે બેંકરે કરેલી ચ કવલી ગ્રાહકના હ કમ વવર દ્ધ કરવામાું આવેલી ચ કવણી હોવાથી બૅંકર ચૅકનાું 
નાણાું ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કે નહીં. 

➢ ચેકનો નકાર (Dishonour of a cheque) : 

બેંકર અને ગ્રાહકના સુંબુંધની એક મહત્વની લાક્ષર્ણકતા એ છે કે યોગ્ય રીતે લખાયેલા ગ્રાહકના 
ચેકનાું નાણાું, જો ગ્રાહકનાું ખાતામાું પરૂતી વસલક હોય અને બેંકર પાસે તે યોગ્ય સમયે રજૂ કરાયો 
હોય તો, ચકૂવવાની ભેંકરની કાયદેસરની જવાબદારી છે. જો કોઈ પણ જાતના વ્યાજબી કારણ 
વસવાય બેંકર ચેંક નકારે તો બૅંકર જવાબદાર ગણાય છે. 

આમ છતાું પણ કેટલાક સુંજોગો એવા હોય છે, જેમાું બેંકર ચેક નકારે તો તે જવાબદાર ગણાતો 
નથી. આવા સુંજોગો બે પ્રકારના હોય છે. કેટલાક સુંજોગોમાું બેંકર ઍલનો નકાર કરી ર્કે છે, જયારે 
કેટલાક સુંજોગો એવા હોય છે જેમાું બેંકરે ચૅકનો નકાર કરવો જ પિે છે. 

(અ) કયા સજંોગોમા ંબેંકર ચેકનો નકાર કરી શકે: 

૧. ચેકનાું નાણાું ચકૂવવા માટે ગ્રાહકના ખાતામાું પરૂતી વસલક ન હોય અને ગ્રાહકે બેંકર સાથે 
વ્યવસ્થા કરી નહીં હોય. આવે વખતે ગ્રાહકનો ચ ૂુંક નકારવામાું આવે તો બેંકરની કોઇ જવાબદારીથ 
ઊભી થતી નથી. 

૨. જયારે ચેક બેંકના કામકાજના સમય દરવમયાન રજૂ થયો નહીં હોય. 

૩. બૅંકની જે ર્ાખામાું ગ્રાહકન ું ખાત  ું હોય તે ર્ાખા પર લખાયેલો ચૅક બેંકની બીજી ર્ાખાએ ચ કવણી 
માટે રજૂ થયો હોય. 

૪. ચેક રદબાતલ ચૅક (Stale cheque) હોય. 

૫. ચૅક યોગ્ય રીતે લખાયેલો ન હોય, ચૅકન ું ફૉમા બરાબર ન હોય અથવા ચૅક પરની સહી નમ નાની 
સહી સાથે મળતી આવતી ન હોય અથવા કાબ્દમાું અને આંકિામાું લખેલી રમમાું ફેર પિતો હોય. 

૬. જયારે ગ્રાહકના ખાતાની વસલક પર ખાતાું ભેગાું કરવાના અવધકારનો (set off) અથવા ર્લયનના 
અવધકારનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસુંગ ઉપસ્સ્થત થયો હોય ત્યારે ગ્રાહકના ખાતે આવા અવધકાર માટે 
જોઇતી રકમ ઉપરાુંતની બાકીની વસલક કરતાું વધારે રકમના ચેક સ્વીકારવાનો બેંકર ઇડકાર કરી 
ર્કે. 
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૭. સુ્ં  લત નામવાળા ખાતા પર લખાયેલા ચૅક પર બધા સુ્ં  લત ખાતેદારોએ સહી કરી નહીં હોય. 

(બ) કયા સજંોગોમા ંબેંકરે ચેકનો નકાર કરવો જ પડે: 

 

ગ્રાહકના ખાતામાું પરૂતી વસલક હોય, ચૅક યોગ્ય રીતે લખાયેલો હોય તો પણ નીચેના 
સુંજોગોમાું બેંકરે ગ્રાહકનો બેંક નકારવો પિે છે. એ સુંજોગોમાું તેના પર કાયદેસરનો પ્રવતબુંધ આવી 
જાય છે અને તે ચ કવણી કરી ર્કતો નથી.  

(૧) જયારે ગ્રાહકે ચેકના ંનાણા ંનહીં ચકૂવવાની સચૂના બેંકરને આપી હોય : 

જયારે ગ્રાહકે ચેકનાું નાણાું નહીં ચકૂવવાની સચૂના બેંકરને આપી હોય ત્યારે બેંકરે એવા 
ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાનો ઇનકાર કરવો જ પિે છે.  

(૨) ગ્રાહક મતૃ્ય ુપામ્યો હોય અને બેંકને તેના મતૃ્યનુી જાણ થઇ હોય: 

મતૃ્્  પામેલા ગ્રાહકના ખાતાું પર લખાયેલા ચેકની ચ કવણી બેંકરે બુંધ કરી દેવી જોઇએ 
કારણ કે ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાના આદેર્નો ગ્રાહકના મતૃ્્ થી અંત આવે છે. ગ્રાહક મતૃ્્  પામે એટલે 
એના ખાતાની વસલક એના કાયદેસરના વારસદારને ચકૂવવાની હોય છે. આથી બેંકરે મતૃ્્  પામેલા 
ગ્રાહકનાું ખાતાનાું વ્યવહારો સ્થર્ગત કરી દેવા જોઇએ. જયાું સ ધી ગ્રાહકના મતૃ્્ ની ખબર બેંકરને 
મળી ન હોય ત્યાું સ ધી બેંકર ચેક ચકૂવી ર્કે છે અને ચેકની રકમ ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કે છે. 

(૩) ગ્રાહકની નાદારી 

ગ્રાહકની નાદારીની મારહતી બેંકરને મળે એટલે બેંકરે ગ્રાહકના ખાતાના વ્યવહારો બુંધ કરી 
દેવા જોઇએ. નાદારની વમલલત ઓરફવસમ્પલ રરસીવરના હાથમાું આવે છે જે એનાું નાણાું ઊપજાવી 
કાયદાની જોગવાઇ અન સાર તેની વહેંચણી કરે છે. આથી ગ્રાહકને નાદાર જાહરે કરવામાું આવ્યો 
હોય અથવા ગ્રાહકે પોતે અથવા ગ્રાહકના લેણદારોએ તેને નાદાર જાહરે કરવા માટે અરજા કરી હોય 
તેની બેંકરને જાણ થાય એટલે બેંકરે તેવા ગ્રાહકે લખેલા ચેંકની ચ કવણી બુંધ કરી દેવી જોઇએ, નહીં 
તો તે મ શ્કેલીમાું મ કાય છે. 

(૪) ગ્રાહક અસ્સ્થર મગજનો થયો હોય 

  ભારતીય કરારધારાની જોગવાઇ અન સાર સ્સ્થર મગજવાળી વ્યરકત જ કરાર કરવાને સમથા 
પક્ષકાર ગણાય છે. આથી બૅંકરે અસ્સ્થર મગજવાળી વ્યરકત સાથે વ્યવહાર રાખવા જોઇએ નહીં.. 
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જો બેંકનો કોઇ ગ્રાહક અસ્સ્થર મગજનો થયો હોય અને બેંકરને તેની ખબર મળે એટલે તરત 
જ બૅંકરે તેના ખાતાના વ્યવહારો સ્થર્ગત કરી દેવા જોઇએ. ગ્રાહકના મગજની અસ્સ્થરતા અંગેની 
અફવા પરથી બેંકરે કોઇ વનણાય લેવો જોઇએ નહીં પણ િોકટરના સરટિરફકેટ અથવા કોટાના હ કમ દ્વારા 
અસ્સ્થરતા અંગેની ચોક્કસ સાર્બતી મેળવવી જોઇએ. 

ગ્રાહકના મગજની અસ્સ્થરતા વવષે બૅંકરને ભરોસાપાત્ર મારહતી મળે એટલે બેંકરે તેને નાણાું 
ઉપાિવા દેવાું જોઇએ નહીં. કારણકે ગ્રાહક અસ્સ્થર મગજનો થાય એટલે ખાતાના વ્યવહાર અંગ ે
આદેર્ આપવાનો ગ્રાહકનો અવધકાર સ્થર્ગત થાય છે. ગ્રાહકનાું મગજની અસ્સ્થરતાની બેંકરને જાણ 
થાય તે પહલેાું રજૂ થયેલા ચેકનાું નાણાું બેંકર ચકૂવી ર્કે છે અને ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કે છે. પણ 
ગ્રાહકનાું મગજની અસ્સ્થરતા અંગે જાણ થયા પછી જો બૅંકર ચકૂનાું નાણાું ચકૂવે તો તે માટે બેંકર 
જવાબદાર ઠરે છે. આવા ચૅકની રકમ ગ્રાહકના ખાતે ઉધારી ર્કાય નહીં. અસ્સ્થર મગજની 
વ્યસ્લતઓની વમલકતનો વહીવટ કરવા માટે કોટા તરફથી રરસીવર અથવા ઍડ્વમવનસ્રેટરની વનમણ ૂુંક 
કરવામાું આવે છે. કોટા પાસેથી વનમણ ૂુંક અંગેની પ્રમાર્ણત નકલ મેળવ્યા પછી રરસીવર અથવા 
ઍિવમવનસ્રેટરે લખેલા ચૅકનાું નાણાું બેંકર ચકૂવી ર્કે છે. 

(૫) ઉત્તરવમવત્ત ચેક ચકૂવણી માટે રજૂ થાય : 

જો ગ્રાહકે ઉત્તરવમવત્ત બેંક આપ્યો હોય અને એવો ઉત્તરવમવત્ત ચેક એના પરની તારીખ પહલેાું 
ચ કવણી માટે રજૂ થાય તો બેંકરે તે નકારવો જ જોઇએ.  

(૬) ગ્રાહકના ંખાતા ંપર ટાચંનો હુકમ બજાવવામા ંઆવ્યો હોય (Garnishee Order : 

  બૅંકર-ગ્રાહક વચ્ચેના સુંબુંધમાું ટા ુંચનો હ કમ કાયદેસર રીતે અવરોધ ઊભા કરે છે. ગ્રાહ 
લખેલા ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાની બેડકરની ફરજ પર કામચલાઉ પ્રવતબુંધ મ કાઇ જાય છે. 

બેંકર પર ટાુંચનો હ કમ બજાવવામાું આવે એટલે બેંકરે તે ગ્રાહકના ખાતાની લેવિદેવિ 
સ્થર્ગત કરી દેવી જોઇએ. તે ગ્રાહકના ખાતા પર લખાયેલાું ચેક, ટાુંચના હ કમની બજવણી પછી, 
ચ કવણી માટે રજૂ થાય તો તેવા ચૅક બેંકરે નકારવા જ પિે છે. આવી રીતે ચૅક નકારવામાું આવે તો 
તે ગેરકાયદેસર ગણાત  ું નથી અને બેંકરની કોઇ જવાબદારી ઊભી થતી નથી. 

 ઊલટ ું, જો બેંકર કોટાના હ કમ વવર દ્ધ જઇને ગ્રાહકના ખાતામાુંથી ચ કવણી કરે તો Judgement 
creditor ને તે જવાબદાર ઠરે છે. 
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ટાુંચના હ કમની તારીખ પહલેા લખાયેલા પરુંત   ટા ુંચનો હ કમ મળયા પછી ચ કવણી માટે 
બેંકમાું રજૂ થયેલા ચેકનાું નાણાું પણ બેંકરે ચકૂવવા જોઇએ નહીં. (ગાલબે્રથ વવ. ગ્રીમર્ો અને બેલટર 
(Galbraith Vs. Grimshow & Baxter) નામના કેસના ચકૂાદા અન સાર). 

(૭) ખામી ભરેલો માલલકી હક્ક : 

ચૅક રજૂ કરનાર વ્યસ્લતના માર્લકી હક્ક અંગે જો બેંકરને ર્ુંકા પિે તો પરૂતી ખાતરી કયાા 
વગર બેંકરે એવા ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાું જોઇએ નહીં. ચૅક રજૂ કરનારના માર્લકીહક્ક ખામી ભરેલા 
છે એમ બૅંકર નીચેના સુંજોગોમાું માની ર્કે 

૧. વેચાણ રે્રો અવધકૃત વ્યસ્લત દ્વારા કરવામાું આવ્યો હોય એમ લાગત ું હોય અથવા વેચાણરે્રો 
ખામી ભરેલો હોય.  

2.ભાગીદારી પેઢી ની  તરફેણ માું  લખાયેલા ચેક ભાગીદારના અંગત ખાતામાું જમા કરવા માટે રજૂ 
થયા હોય. 

૩. જાહરે સુંસ્થાઓના નામના ચેક અજાણી વ્યસ્લતઓ દ્વારા ચ કવણી માટે રજૂ થયા હોય.  

આવા સુંજોગોમાું ચેકનાું નાણાું ચકૂવતાું પહલેાું બૅંકરે પરૂતી કાળજી રાખવી જોઇએ અને ચેક રજૂ 
કરનાર વવષે સુંતોષકારક ખાતરી મેળવ્યા પછી જ ચ કવણી કરવી જોઇએ. 

(૮) ગ્રાહક તરફથી અવિકારપ્રદાન (એસાઇનમેન્ટ) અંગે સચુના મળી હોય 

જો ગ્રાહકે એના બેંક ખાતાની વસલક એસાઇનમેડટ િીિ દ્વારા અડય કોઇ વ્યસ્લતને આપી હોય 
અને બેંકરને તેની સચૂના આપવામાું આવી હોય ત્યારે ગ્રાહકનો માર્લકી હકે્ક મટી જાય છે. આથી 
એવા બેંક ખાતા પર લખાયેલા ચેકનાું નાણાું બેંકરે ચકૂવવા જોઇએ નહીં. આ રીતે ચેકનો નકાર 
કરવામાું બેંકરની કોઇ જવાબદારી ઉભી થતી નથી. 

(૯) ટ્રસ્ટ ખાતાની વસલકનો દુરુપયોગ થતો હોય એમ લાગે:  

  જયારે કોઇ રસ્ટ ખાતા પર લખાયેલો ચેક ચ કવણી માટે રજૂ થાય અને બેંકરને એવી ર્ુંકા 
પિે કે એવો ચેક રસ્ટનાું નાણાનો દ ર પયોગ કરવાના ઉદે્દર્થી લખાયો છે તો તેવા સુંજોગોમાું બેંકરે 
તેવા ચકૂનાું નાણાું ચકૂવવા જોઇએ નહીં. 

(૧૦) ગ્રાહકે ખાત ુ ંબિં કયુું હોય 
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જયારે ગ્રાહકે ખાત  ું બુંધ ક્ ું હોય ત્યારે બેંકર ગ્રાહક વચ્ચેના સુંબુંધનો અંત આવે છે. ગ્રાહક 
ખાત  ું બુંધ કરાવવા માુંગતો હોય ત્યારે બેંકરે તેની પાસેથી તે મતલબન ું લખાણ લઇ લેવ ું જોઇએ. 
ખાત  ું બુંધ કયાા પછી તે ખાતા પર લખાયેલા ગ્રાહકના ચેકનો બેંકરે નકાર કરવો જ પિે છે. 

(૧૧) ભરેલો ચેક વસલૂ થાય તે પહલેા ંતેની સામે લખાયેલા ચેક : 

બેંકમાું એક કે બીજ ું કોઇ ર્ાખી વવવનમયપત્ર વસલૂાત માટે ભરવામાું આવ્્ ું હોય ત્યારે એનાું 
નાણાું વસલૂ કરી ગ્રાહકને ખાતે જમા કરવા માટે બેંકરને પરૂતો સમય મળવો જોઇએ. બેંકર નાણાું 
વસલૂ કરી ગ્રાહકને ખાતે જમા કરે તે પહલેાું ગ્રાહક એની સામે બીજો ચેક લખે તો એવા ચેકનાું નાણાું 
ચકૂવવા માટે બેડકર બુંધાયેલો નથી. 

➢ નાણાનંી યથાથથ ચકુવણી (કાયદેસરની યોગ્ય ચકૂવણી) (Payment In Due Course) : 

ર્ાખી વવવનમયપત્ર ધારાની કલમ-૧૦માું નાણાુંની યથાથા ચ કવણીની વ્યાખ્યા નીચે મ જબ 
આપવામાું આવી છે : 

“નાણાુંની યથાથા ચ કવણી એ નાણાુંની એવી ચ કવણી છે જે શ દ્ધ દાનતથી, બેદરકારી વગર 
ઇડસ્ુમેડટના કબજેદારને ઇડસ્ુમેડટના પક્ષકારોના દેખીતા ઇરાદા પ્રમાણે એવા સુંજોગોમાું કરવામાું 
આવી હોય કે જેથી ઇડસ્ુમેડટમાું દર્ાાવેલ રકમ મેળવવા માટે તે વ્યસ્લત અવધકારી નથી એવ ું માનવાને 
વ્યાજબી કારણ ન હોય.’’ 

આમ, બેંકર દ્વારા ર્ાખી વવવનમયપત્રની કરવામાું આવેલી ચ કવણી યથાથા ચ કવણી તે સાર્બત 
કરવા માટે નીચેની ર્રતોન ું પાલન થવ ું આવશ્યક છે : 

૧. નાણાુંની ચ કવણી પક્ષકારોની સચૂના અથવા તેમના દેખીતા ઇરાદા મ જબ કરવી જોઇએ. આવી 
સચૂના ઇડસ્ુમેડટ પર દર્ાાવવામાું આવી હોય છે. નાણાું ચકૂવનાર બેંકરે આવી સચૂનાનો અનાદર 
કરીને નાણાું ચકૂવવા જોઇએ નહીં. દા.ત. ઉત્તરવમવત ચેકનાું નાણાુંની ચકૅ પરની તારીખ પહલેાું 
કરવામાું આવેલી ચ કવણી અથવા ક્રોસ્િ ચૅકનાું નાણાુંની કાઉડટર પર કરવામાું આવેલી ચ કવણી 
પક્ષકારના દેખીતા ઇરાદા પ્રમાણેની ચ કવણી નથી અને આથી તે નાણાુંની યથાથા ચ કવણી ગણી 
ર્કાય નરહ. 

૨. નાણાું ઈડસ્ુમેડટના કબજેદાર ને ચકૂવવા જોઇએ. ઇડસ્ુમેડટ રજૂ કયાા વગર કરવામાું આવેલી 
ચ કવણી નાણોની યથાથા ચ કવણી ગણાતી નથી. 
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૩. નાણાુંની ચ કવણી શ દ્ધ દાનતથી અને બેદરકારી વસવાય કરવી જોઇએ. જો બેંકર perpro ર્ેરો 
કરનારના અવધકાર વવષ ેતપાસ કયાા વગર નાણાુંની ચ કવણી કરે તો તે બેદરકાર ગણાય. તે જ 
પ્રમાણે ત્યાુંના સ્થાવનક વવસ્તારમાું પ્રચર્લત ન હોય તેવી ભાષામાું ર્ેરો કરવામાું આવ્યો હોય અન ે
કોઇ પણ પ્રકારની તપાસ કયાા વગર બેંકર નાણાું ચકૂવી દે તો તે બેદરકાર ગણાય છે. પી.સી. ખુંિરી 
વવ.પુંજાબ નેર્નલ બેંક ર્લ. (PC, Bhandar| V. Parijab National Bnnk Ltd.) નામના કેસમાું પેયી 
સાથે થયેલી લુંબાણપવૂાકની વાતચીત ના સુંદભામાું ડ્રાઉટ પરના ર્ૅરાની ચકાસણી કરવામાું બેંકરની 
વનષ્ફળતાને તેની બેદરકારી ગણવામાું આવી હતી અને વવદ્વાન ડયાયાવધર્ે બેંકરે કરેલી ચકૂવણીને 
યથાથા ચ કવણી ગણી ન હતી. ડયાયાવધરે્ જણાવ્્ ું હત  ું કે જો બેંકરે ચકારાણી કરી હતે તો એક 
બનાવટી ર્ેરો પકિાઇ ગયો હતો. 

ચેકના નાણાું ચકૂવતી વખતે બૅંકર ગ્રાહકના એજડટ તરીકે કાયા કરે છે આથી એજડટની 
ફરજોને લગતી કાયદાની જોગવાઇઓન ું બેંકરે યથાથા પાલન કરવ ું જોઇએ. 

૪. નાણાુંની ચકૂવણી એવા સુંજોગોમાું કરવી જોઇએ કે જેથી નાણાું મેળવનાર વ્યરકત નાણાું મેળવવા 
માટે હક્કદાર નથી તે માનવા માટે વ્યાજબી કારણ ન હોય, નાણાું મેળવનાર અંગે બેંકરને ર્ુંકા થવી 
જોઇએ નહીં. જે ચેકનાું નાણાુંની ચ કવણી ચેક લખનારે અટકાવી હોય અથવા જે ચેક ખોવાઇ ગયાની 
કે ગ મ થયાની મારહતી બેંકરને મળી હોય તેવા ચૅકની ચ કવણી યથાથા ચ કવણી ગણાતી નથી. 

૫. ચ કવણી નાણાુંમાું જ થવી જોઇએ. નાણાું મેળવનાર વ્યરકતને ચેક અગર માલ સ્વીકારવાની ફરજ 
પાિી ર્કાય નહીં, નાણાુંમાું બેંક નોટ અથવા ચલણી નોટનો સમાવેર્ થાય છે. તે નાણાું મેળવનાર 
વ્યસ્લત ચેક સ્વીકારે તો તે યથાથા ચ કવણી ગણાય છે. 

૬. ર્ાખી વવવનમયપત્ર ધારાની કલમ-૧૦ની જોગવાઇ અન સાર નાણાુંની ચ કવણી કબજેદારને 
કરવાની છે. નાણાું હોલ્િરને ચકૂવવા જોઇએ એવી કોઇ જોગવાઇ નથી. આથી ર્ુંકાસ્પદ સુંજોગો ન 
હોય તેવા રકસ્સામાું બેરર ચેક અથવા કોરા ર્ેરાવાળા ચેકની ચકૂવણી ચોરને પણ કરવામાું આવી 
હોય તો તે યથાથા ચ કવણી ગણાય. 

➢ નાણા ંચકૂવનાર બેકરને મળતુ ંકાયદેસરનુ ંરક્ષણ (Statutory Protection Available to a 

Paying Banker) : 

ગ્રાહકે લખેલા ચેકનાું નાણાું ચકૂવવાની બૅંકરની કાયદેસરની ફરજ છે. જો બૅંકર ચૅકનાું નાણાું 
ચકૂવવામાું બેદરકારી દાખવે તો બેંકર એન ેમાટે જવાબદાર ઠરે છે અને ચૅકની ચકૂવેલી રકમ ત ે
ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કતો નથી. ઘણીવાર એવ ું બને કે બેંકરે પરૂતી કાળજી રાખી હોય અને શ દ્ધ 
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દાનતથી ચૅકનાું નાણાું ચકૂવ્યા હોય છતાું ખોટી વ્યસ્લતને નાણાું ચ કવાઇ ગયા હોય. આવા સુંજોગોમાું 
જો બેંકરને જવાબદાર ઠેરવવામાું આવે તો બૅંકર મ શ્કેલીમાું મ કાઇ જાય. રદવસ દરવમયાન એરે્ ઘણા 
ચેકોનાું નાણાું ચકૂવવાનાું હોય છે. બધા જ ચેક પરના બધા જ રૅ્રા સાચા છે તે જાણવાન ું બેંકરને 
માટે કોઇ સાધન નથી. આથી આવા સુંજોગોમાું નાણાું ચકૂવનાર બૅંકરને કાનનૂી રક્ષણ આપવામાું 
આવ્્ ું છે. ર્ાખી વવવનમયપત્ર ધારાની કલમ-૮૫ (૧), ૮૫ (૨), ૮૯ અને ૧૨૮માું આવા રક્ષણ અંગે 
જોગવાઇ કરવામાું આવી છે. 

ચેક અંગેના બધા જ પક્ષકારો – પેયી અને ર્ૅરાકરનારા – ની સહીની બેંકરને જાણ હોતી નથી- 
તે જાણવા માટે બુંધાયેલો પણ નથી. એક લખનાર પોતાના ગ્રાહકની સહી બરાબર છે કે નહીં તે 
જોવાની તેની ફરજ છે. આથી ચેક લખનારની બનાવટી સહીવાળા બેંકની બાબતમાું બૅંકરન ે
કાયદેસરન ું કોઇ રક્ષણ મળી ર્કત  ું નથી. ચેક પર રૅ્રા કરનારાઓની સહીની યથાથાતા વવષેની 
ખાતરી કરવા માટે તેની પાસે કોઇ વ્યવસ્થા હોતી નથી. આથી ર્ાખી વવવનમયપત્ર ધારાની કલમ-
૮૫માું એવી જોગવાઇ કરવામાું આવી છે કે હ કમ મ જબ ચકૂવવાના (ઓિાર) ચેક ઉપર ‘પેયી’ અગર 
તેના વતી બીજા કોઇએ રૅ્રો કયો હોય એમ જણાત  ું હોય ત્યારે બેંકર નાણાુંની યથાથા ચકૂવણી કરીન ે
તેની જવાબદારીમાુંથી મ લત થાય છે. 

તે જ પ્રમાણે કલમ-૮૫(૨)ની જોગવાઇ પ્રમાણે જો કોઇ ચૅક ર્રૂઆતથી બૅ૨૨ ચેક હોય અને તે 
ચૅક પર સુંપણૂા ર્ૅરો હોય અથવા સાદો ર્ૅરો હોય અને તે ર્ૅરો ચેકની માર્લકી હરેફેર કરવાના હક્કને 
મયાારદત કરતો હોય અથવા નાબદૂ કરતો હોય તોપણ તેવા ચૅકના ધરાવનાર (bearer)ને નાણાુંની 
યથાથા ચ કવણી (payment In due course) કરી બેંકર તેની જવાબદારીમાુંથી મ લત થાય છે.આની 
પાછળનો મળૂભતૂ વસદ્ધાુંત એ છે કે પાછળથી માલમ પિે કે ચૅક ખોટી રીતે વટાવવામાું આવ્યો હતો 
તો પણ બેંકર દ્વારા શ ધ્ધ દાનતથી કરવામાું આવેલી ચકૂવણી વનયવમત ચકૂવણી ગણાય છે. 

આવી રીતે ચકૂવેલા ચૅકની રકમ તે ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કે છે. બેંકરની સાથ ેસાથે ચૅક લખનાર 
ગ્રાહક (drawer) પણ એની જવાબદારીમાુંથી મ લત થાય છે. એક વખત ચકૂ ધરાવનારને (defacto 
holder) યથાથા ચકૂવણી કયાા પછી કાયદેસરના ચકૅ ધરાવનાર (Holder Dejure) તરફથી ચૅક રજૂ 
કરવામાું આવે અને ચૅના નાણાું ચકૂવાઇ ગયા છે એમ દર્ાાવી બેંકર નાણાું ચકૂવવાનો ઇડકાર કરે તો 
તે અયોગ્ય નકાર ગણાતો નથી. 

આમ આ કલમ once a bearer cheque always a bearer cheque ના વસદ્ધાુંત અન સાર નાણાું 
ચકૂવનાર બૅંકરને રક્ષણ આપે છે. 



AMITKUMAR R. VASAVA, ADHYAPAK SAHAYAK, B.J.VM COMMERCE COLLEGE, VALLABH VIDYANAGAR 

ક્રોસ્િ ચૅકની યથાથા ચ કવણી કરનાર બેંકર પણ તેની જવાબદારીમાુંથી મ લત થાય છે. કલમ-૧૨૮ની 
જોગવાઇ અન સાર તેન ેઆવ ું રક્ષણ મળે છે. જો નીચેની બે ર્રતોન ું પાલન કરીને બેંકર ક્રોસ્િ ચૅકની 
ચકૂવણી કરે તો તેન ેકલમ ૧૨૮ હઠેળ રક્ષણ મળે છે : (૧) જો તેણે યથાથા ચકૂવણી કરી હોય. (લલમ 

૧૦ની જોગવાઇ અન સાર) એટલ ે કે શ દ્ધ દાનતથી અને બેદરકારી વગર અન ેચેંકના દેખીતા ઇરાદા 
અન સાર (૨) ક્રોસીંગની જોગવાઇ અન સાર ચકૂવણી ક૨વામાું આવી હોય (કલમ ૧૨૬ની જોગવાઇ 

અન સાર) એટલ ેકે, જો ચેક પર ખાસ ક્રોવસિંગ કરવામાું આવ્્ ું હોય તો નાણાું ચકૂવનાર બેંકરે ક્રોવસિંગમાું 
દર્ાાવેલી બેંકન ેઅને સામાડય ક્રોવસિંગ કરવામાું આવ્્ ું હોય તો કોઇ પણ બેંકને નાણાું ચકૂવવાના હોય છે. 

તેના પર કોઇ ર્ૅરો બનાવટી હોય તો પણ તેની કોઇ જવાબદારી ઉત્પન્ન થતી નથી. (સેડરલ બેંક ઓફ 

ઇન્ડિયા વવ. એન. ગોપીનાથન કેસના ચ કાદા અન સાર) જો બેંકરને ચ ૂુંક અંગ ેકોઇ ર્ુંકા પિ ેતો તેણે 

ચકૂવણી મ લતવી રાખવી જોઇએ અને તેના ગ્રાહક પાસેથી કડફરમેર્ન મેળવવ ું જોઇએ.  

ચ કવણી માટે રજૂ થયેલો બેંક ક્રોસ્િ ચેક ન હોય અથવા તેના પરન ું ક્રોવસિંગ છેકી નાખવામાું આવ્્ ું છે 

એમ લાગત ું ન હોય તો એવા ચૅકની યથાથા ચ કવણી કરનાર બૅંકર તેની જવાબદારીમાુંથી મ લત થાય છે. 

કલમ-૮૯ની જોગવાઇ અન સાર તેન ેઆવ ું રક્ષણ મળે છે. 

આમ ઉપરની લમોની જોગવાઇ અન સાર, નાણાુંની યથાથા ચ કવણી કરનાર બૅંકર તેની 
જવાબદારીમાુંથી મ લત થાય છે. ચેકની ચકૂવેલી રલમ તેના ગ્રાહકને ખાતે ઉધારી ર્કે છે, એટલ ું જ નરહ 

પણ ચૅક રજૂ કરનારને યથાથા ચ કવણી કયાા પછી તનેા કાયદેસરના માર્લકને નાણાું ચકૂવવાનો ઇનકાર 

કરવામાું આવે તો તે ચેકનો નકાર ગણાતો નથી. 

 બૅંકરની સાથે સાથે ચૅક લખનાર પણ તેની જવાબદારીમાુંથી મ લત થાય છે અને પાછળથી ચેંકના 
સાચા માર્લકને નાણાું ફરીથી ચકૂવવા માટે પણ તે જવાબદાર ગણાતો નથી. 

  આ કલમ હઠેળ બેંકરને જે કાનનૂી રક્ષણ મળે છે તે ખોટા ર્ૅરા અંગ ેજ છે, ચેક લખનારની સહી 
બનાવટી હોય તો તેવા ચકૅની ચ કવણી કરનાર બેંકરને કોઇ રક્ષણ મળત ું નથી, અવનયવમત ઘેરાવાળા 
અથવા મહત્ત્વના ફેરફારવાળા અથવા ચેક લખનારની બનાવટી સહીવાળા ક્રોસ્િ ચૅકની ચકૂવણી 
કરનાર બેંકરને લલમ ૧૨૮ અન સારન ું કાયદેસરન ું રક્ષણ મળત ું નથી. 

કાયદાની જ દી જ દી કલમો હઠેળ મળત ું રક્ષણ મેળવવા માટે બેંકરે સાર્બત કરવ ું પિે છે કે તેણ ે

કરેલી ચ કવણી યથાથા ચ કવણી (payment in due course) હતી. આમ આ કલમોની જોગવાઇ અન સાર 

બૅંકરને તેની જવાબદારીમાથી મ લત કરવા માટે નાણાુંની યથાથા ચ કવણી એક મહત્વની બાબત છે. 

➢ બેંકરે ભલૂથી ચકૂવેલા ંનાણા ં(Payment Made by a Banker Through Mistake: 
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ભલૂથી ચકૂવાયેલાું નાણાું પાછા મેળવવાની દરેક બેંકરને ઇચ્છા હોય એ સ્વાભાવવક છે. પણ ભલૂથી 
ચકૂવાયેલાું નાણાું બેંકર પાછાું મેળવી ર્કે કે કેમ એનો આધાર સુંજોગો પર રહ ેછે. 

 

બેંકરથી ભલૂ થવાના કારણો નીચ ેપ્રમાણ ેગણાવી ર્કાય : 

 (૧) ધ્યાન બહાર જવાને કારણે (oversight) 

(૨) ફરજ પ્રત્યેની બેદરકારીને કારણ ે(Negligence 

(૩) કામન ું દબાણ (Rush of work) 

(૪) કાયદાના અજ્ઞાનને કારણે ર્બનકાયાક્ષમતા (Inefficiency due to ignorance of law) 

બેંકર નીચેની બેમાથંી કોઇ એક રીતે ભલૂથી નાણા ંચકૂવી દે છે: 

(૧) ચેક અથવા વવવનમયપત્રનાું નાણાું કાઉડટર પર ચકૂવીને 

(૨) ખાતામાું રકમ જમા કરીને 

બૅંકરથી થયેલી ભલૂ કાું તો – 

 (૧) કાયદાની ભલૂ હોય અથવા (૨) હકીકતની ભલૂ 

 

(૧) કાયદાની ભલૂ : 

આવી ભલૂ કયાું તો કાયદાની અજ્ઞાનતાને કારણ ે થાય અથવા બૈંરકિંગ કુંપની ધારાની 
જોગવાઇઓ અંગ ેબેદરકારીને લીધે થાય. નીચેના સુંજોગોમાું બૅંકર દ્વારા કાયદાની ભલૂ થયેલી ગણાય : 

૧. ગ્રાહકે ચકૂવણી નહીં કરવા માટે આદેર્ countermanding payment) આપ્યો હોવા છતાું બેંકરે 

નાણાુંની ચકૂવી કરી હોય. 

૨. ગ્રાહકના ખાતામાું અપરૂતી વસલક હોવા છતાું બેંકરે ગ્રાહકના ચૅકની ચકૂવણી કરી હોય. 

૩. બૅંકરે ગ્રાહકના ચેંકના નાણાું કામકાજના સમય પહલેા અથવા પછી ચકૂવ્યા હોય.  

૪. રદબાતલ ચેક (stale cheque) અથવા ઉત્તરવમવત ચેંકના નાણાું બૅંકરે ચકૂવ્યા હોય. 
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 ૫. ક્રોસ્િ ચેકના નાણાું કાઉડટર પર ચકૂવ્યા હોય. 

 ભારતની બેંકોને ભારતના કાયદાન ું જ્ઞાન હોવ ું જ જોઇએ અને જો આ દેર્ના કોઇ કાયદાની 
ભલૂને કારણ ેતે નાણાું ચકૂવી દે તો તે પાછાું મેળવી ર્કાતાું નથી. આ ભલૂ ચકૂ લખનાર અને બેંકર 

વચ્ચેની છે. પેયોર અને પેયી વચ્ચેની નથી. આથી આવી ભલૂના કારણ ેચકૂવેલા નાણાું બેંકર પરત 

મેળવી ર્કતો નથી. એણ ેન કસાન સહન કરવ ું જ પિે. હોલ્ટ વવ. 

મખામ કેસમાું બૅંકરે કાયાના ખોટા અથાઘટનને કારણ ેગે્રજ્્ ઈટીની વધારે રકમ ચકૂવી દીધી હતી. 
ગે્રજ્્ ઈટીની વધારાની ચકૂવેલી રકમ બૅંકર વસલૂ કરી ર્ક્યો નહીં. 

(૨) હકીકતની ભલૂ: 

આવી ભલૂ કયાુંતો વવષય વસ્ત  ને લગતી હોય અથવા પક્ષકારની ખોટી ઓળખને લગતી હોય. 

હકીકતની ભલૂને કારણ ેનાણાુંની ચકૂવણી થઇ હોય ત્યારે સામાડય રીતે બેંકરને નાણાું પાછા મેળવવાનો 
અવધકાર હોય છે. આવો અવધકાર અમ ક ર્રતોને આવધન હોય છે. 

૧. આવી ભલૂ નાણાું ચકૂવનાર અને નાણાું મેળવનાર વચ્ચે થયેલી હોવી જોઇએ. દા.ત., ક્ષ ના બદલ ે

ભલૂથી ય ના ખાતે ૨કમ જમા થઇ ગઇ હોય તો ભલૂ નાણાું ચકૂવનાર બેંકર અને નાણાું મેળવનાર ય 

વચ્ચે થઇ હોવાથી બેંકર તે નાણાું પાછાું મેળવી ર્કે. પણ જો ક્ષ ની સચૂનાથી ય ને ખાતે ૨કમ જમા 
કરવામાું આવી હોય અને પાછળથી માલમ પિે કે ક્ષ ના ખાતામાું પરૂતી વસલક ન હતી તો પણ બેંકર તે 

રકમ પાછી મેળવી ર્કે નહીં કારણકે એ ભલૂ નાણાું ચ કવનાર બેંકર અને નાણાું મેળવનાર ય વચ્ચે થઇ 

નથી. 

ગ્રાહકના ખાતામાું પરૂતી વસલક ન હોવા છતાું બેંકરે ગ્રાહકના ચૅકના નાણાું ચકૂવી દીધા હોય તો 
આવી ભલૂ બેંકર અને ચેક લખનાર વચ્ચેની ભલૂ છે. આથી પેયી પાસેથી બેંકર નાણાું પરત મેળવી ર્કે 

નહીં. 

ચેમ્બર વવ. વમલરના કેસમાું એક ચેક રજૂ થયો ત્યારે બેંકે તેનાું નાણાું ચકૂવી દીધાું. પ પાછળથી 
માલમ પિ્ ું કે લખનાર ગ્રાહકના ખાતામાું પરૂતી વસલક ન હતી. ડયાયાધીર્ે ચ કાદો આપ્યો કે એ ભલૂ 

બેંકર અન ેએના ગ્રાહક વચ્ચે થઇ હતી અને આથી જેને નાણાું ચકૂવવામાું આવ્યાું છે તે વ્યરકત નાણાું 
પરત કરવા માટે જવાબદાર નથી. 

૨. આવી ભલૂ નાણાું ચકૂવનાર અને નાણાું મેળવનાર વચ્ચેના ખરેખર વ્યવહાર દરવમયાન થયેલી હોવી 
જોઇએ. જે વ્યરકતન ેભલૂથી નાણાું ચકૂવાયા હોય તે વ્યરકતએ તે નાણા શ દ્ધ દાનતથી લીધાું નહીં હોય 
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ત્યારે તેની પાસેથી નાણાું વસલૂ થઇ ર્કે છે. કેડિલ વવ. વ િના કેસમાું એક ભાગીદારે તેન ું અંગત દેવ ું 
ચકૂવવા માટે પેઢીના નાણાુંની ઉચાપત કરી હતી. એ નાણાું એની પોતાની માર્લકીના નથી અને એ નાણાું 
પોતાના અંગત દેવા માટે વાપરવામાું તે ભાગીદાર તરીકે પોતાની સત્તા બહારન ું કાયા કરતો હોવાની 
તેન ેખબર હોવાથી તે નાણાું પરત કરવા માટે તેને જવાબદાર ગણવામાું આવ્યો. 

૩. નાણાું ચકૂવાઇ ગયા પછી નાણાું લેનારની પરરસ્સ્થવત બદલાઇ ગઇ હોવી જોઇએ નહીં પણ લનાર વવ. 

લુંિન કડરી કાઉસ્ડસલના એક આધ વનક કેસમાું એવો ચ કાદો આપવામાું આવ્યો હતો કે જયારે ભલૂથી 
નાણાું ચકૂવાયાું હોય ત્યારે જો નાણાું મેળવનારની કસરૂ હોય અને નાણાું ચકૂવનારની કસરૂ નહીં હોય તો 
નાણાું મેળવનાર તે નાણાું પરત કરવા માટે જવાબદાર છે. ભલૂથી ચકૂવાયેલાું નાણાું એણે પરેૂપરૂાું વાપરી 
નાખ્યાું છે તે બચાવ ચાલી ર્કે નહીં. 

૪. બે પક્ષકાર વચ્ચે હકીકતની ભલૂને કારણ ેચકૂવાયેલાું નાણાું વસલૂ થઇ ર્કે એ વનયમના નીચ ે

મ જબના અપવાદ છે : 

(અ)જયારે નાણાું ચકૂવનાર પર ભલૂ સ ધારવા અંગે પ્રવતબુંધ મકૂવામાું આવ્યો હોય. જો ગ્રાહકે 

શ દ્ધ દાનતથી નાણાું લીધા હોય અને એની પરરસ્સ્થવતમાું ફેરફાર કયો હોય તો બૅંકર ભલૂથી ચકૂવેલાું 
નાણાું વસલૂ કરી ર્કતો નથી. (હોલેડિ વવ. માડચેસ્ટર અને ર્લવરપ લ રિન્સ્રલટ બૅન્ડકિંગ કુંપની ર્લવમટેિના 
કેસના ચ કાદા અન સાર). પણ ઉપર જોઇ ગયા તે મ જબ લનાર વવ. લુંિન કડરી કાઉસ્ડસલના કેસના ચ કાદા 
અન સાર નાણાું મેળવનારે પોતાની પરરસ્સ્થવત ફેરવી નાખી છે ફલત એ જ બચાવ ચાલી ર્કે નહીં. નાણાું 
ચકૂવનારના પકે્ષ કસરૂ હોવી જોઇએ. નાણાું મેળવનારના પકે્ષ કસરૂ હોવી જોઇએ નહીં. 

(બ) જયારે હકીકતની ભલૂ કોઇ નેગોવર્યેબલ ઇડસ્ુમેડટના સુંદભામાું હોય. ગ્રાહકના ખાતામાું 
ચ કવણી કરવા માટે પરૂતા નાણાું ન હોય તો પણ જો બેંકર કોઇ ચૅક અથવા વવવનમયપત્રનાું નાણાું ચકૂવે 
તો ઇડસ્ુમેડટના વનદોષા હોલ્િર પાસેથી બકઁર નાણાું વસલૂ કરી ર્કતો નથી. કોકસ વવ. માસ્ટરમેનના 
કેસના ચ કાદા અન સાર. પણ જો નાણાું લેનાર શ દ્ધ દાનતથી નાણાું લેતો નહીં હોય તો બૅંકર એની પાસેથી 
નાણાું વસલૂ કરી ર્કે છે. દા.ત. ઇડસ્ુમેડટ રજૂ કરનાર જાણતો હોય કે એના પરનો ર્ૅરો બનાવટી છે તો 
બેંકર તેની પાસે નાણાું વસલૂ કરી ર્કે છે. ચૅક પર ડ્રોઅરની સહી બનાવટી હોય અથવા વવવનમયપત્ર 

પર સ્વીકારનારની સહી બનાવટી હોય તો હોલ્િર વનદોષ હોય તો પણ ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણાું બૅંકર 

વસલૂ કરી ર્કે છે. 

(ક) જયારે વપ્રડસીપાલના વતી એજડટે નાણાું મેળવ્યા હોય અને ભલૂની એને જાણ થાય તે પહલેાું 
એણ ેનાણાું વપ્રસ્ડસપાલને ચકૂવી દીધાું હોય. 
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જો હકીલતની ભલૂને કારણ ેએજડટને નાણાું ચકૂવાયાું હોય અને એજડટે વપ્રસ્ડસપાલના વતી તે 

નાણાું મેળવ્યાું હોય તો જો એજડટની પરરસ્સ્થવતમાું ફેરફાર થયો ન હોય તો બેંકર એની પાસેથી નાણાું 
વસલૂ કરી ર્કે છે. પણ જો એજડટે એ નાણાું વપ્રસ્ડસપાલને ચકૂવી દીધાું હોય તો બેંકર એની પાસેથી નાણાું 
વસલૂ કરી ર્કે નહીં. પણ એજડટે આવાું નાણાું એજડટ તરીકેની વનયતમાું જ મેળવેલાું હોવાું જોઇએ. જો 
બેંકર એમ સાર્બત કરી ર્કે કે તેણે એ નાણાું વપ્રસ્ડસપાલની હવેસયતમાું મેળવ્યાું હતાું તો બૅંકર તેના 
પાસેથી નાણાું વસલૂ કરી ર્કે. 

કેરીસન વવ. ગ્લીન વમલ્સ ઍડિ કાું.ના કેસમાું બેંકરના એક ગ્રાહકના ખાતે એક વ્યસ્લતએ હકીકતની 
ભલૂથી નાણાું જમા કરાવ્યાું. પાછળથી ભલૂ માલમૂ પિી ત્યારે એ વ્યસ્લતએ બેંક પાસેથી નાણાું પાછાું 
મેળવવા માટે માુંગણી કરી. બેંકે બચાવમાું એમ જણાવ્્ ું કે ગ્રાહકે મોટી રકમ બેંકને ચકૂવવાની હોવાથી 
ગ્રાહકના ખાતા પર બેંકરનો ર્લયન છે. ડયાયાધીર્ે ચ કાદો આપ્યો કે બૅંકરના વવયનની કોઇ અસર ગ્રાહક 

અન ેત્રારહત પક્ષ વચ્ચેની ભલૂ પર પિે નહીં. બેંકરે એના ગ્રાહકના એજડટ તરીકે નાણાું સ્વીકાયાું હતાું, 
વપ્રસ્ડસપાલ તરીકે નહીં. આથી બેંકર નાણાું પાછા આપવાું માટે જવાબદાર ગણાયો. 

પણ જો બેંકરે ગ્રાહકને તે નાણાું ઉપાિવા દીધાું હતે અથવા ખાતાું ભેગાું કરવાના પોતાનાું 
અવધકારનો ઉપયોગ કયો તે તો નાણાું ચલૂવનાર ત્રારહત પક્ષ બૅંકર પાસેથી નાણાું વસલૂ કરી ર્કતે નહીં. 

ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણા ંબેકર કચા સજંોગોમા ંપરત મેળવી શકતો નથી :  

નાણાું ચકૂવનાર બેંકરે નાણાુંની ચકૂવણી વખતે બેદરકાર રહવે  ું જોઇએ નહીં કે ભલૂ કરવી જોઇએ 

નહીં. જો ભ લને કારણે કોઇને વધારે નાણાું ચકૂવાઇ જાય અને નાણાું મેળવનારને ભલૂની ખબર નહીં હોય 

અન ેપ્રમાર્ણકપણે અને વનદોષપણે તે નાણાુંનો એવી રીતે ઉપયોગ કરે જેથી તે નાણાું બૅંકને પરત થઇ 

ર્કે નહીં તો બૅંકર ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણાું પરત મેળવી ર્કતો નથી. 

સ્કાયરરિંગ વવ. ગ્રીનવ િ નામના કેસમાું સ્કાયરરિંગે ગ્રીનવ િને ભલૂથી વધારે નાણાું ચકૂવ્યા હતા. 
સ્કાયરરિંગ અને ગ્રીનવ િ બન્ને લશ્કરમાું કામ કરતા હતા. સ્કાયવનિંગ પગાર ચકૂવનાર ઑરફસર હતો અને 
ગ્રીનવ િ મેજર હતો. વધારાના મળેલા નાણાું મેળવવા માટે પોત ેહક્કદાર છે એમ ગ્રીનવ િ પ્રમાર્ણકપણે 

માનતો હતો અને એ નાણાું ખચી નાુંખ્યા હતા. સ્કાયરરિંગ એ નાણાું પરત મેળવી ર્ક્યો નહીં. 

તેવી જ રીતે ચૅક લખનારના ખાતામાું પરૂતી વસલક ન હોવા છતાું ખાતરી કયાા વગર બેંકર ચેકના 
નાણાું ચકૂવી દે અને ચેકનો વનદોષ માર્લક તે વાપરી કાઢે તો તે નાણાું બેંકર પરત મેળવી ર્કે નહીં. 
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િય ર્ બેંક વવ. બેઇરો ઍડિ કુંપનીના કેસમાું આવોજ બનાવ બડયો હતો. ગ્રાહકે પોતાની હૂુંિી 
વસલૂાત માટે બેંકમાું મોકલી હતી. બેંકે તે હૂુંિી વસલૂાત માટે પોતાની પ્રવતવનવધ બેંકને મોકલી. બીજી બેંકે 

ભલૂથી પહલેી બેંકને જાણ કરી કે હૂુંિી વસલૂ થઇ ગઇ છે અને હૂુંિીના નાણાુંનો ચૅક પણ મોકલી આપ્યો 
જે નાણાું પહલેી બેંકે પોતાના ગ્રાહકને ચકૂવી આપ્યા. પાછળથી મારહતી મળી કે હૂુંિીના નાણાું વસલૂ થયા 
જ નથી. બીજી બેંક પહલેી બેંક પાસેથી ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણાું વસલૂ કરી ર્કી નહીં. 

નેગોવશએબલ ઇન્સ્ુમેન્ટની ચકૂવણી : 

નેગોવર્યેબલ ઇડસ્ુમેડટના નાણાું ચકૂવવામાું હકીકતની ભલૂ થઇ હોય તો પણ નાણાું પરત 

મેળવી ર્કાતા નથી. લુંિન ઍડિ રીવર પ્લેટ બેંક વવ. બેંક ઑફ ર્લવરપ લના કેસના ચ કાદા અન સાર 

નેગોવર્યેબલ ઇડસ્ુમેડટના ભલૂથી ર્કે નહીં. ચકૂવાયેલા નાણાું વનદોષ માર્લક પાસેથી વસલૂ થઇ ર્કે 

નરહ. 

નેગોવર્એબલ ઇડસ્ુમેડટના નાણાું હોલ્િરને ચકૂવાઇ જાય એટલે તે અગાઉના પક્ષકારોને 
નકરામણીની નૉરટસ આંપે નરહિં. જો આ નાણાું ભલૂથી ચકૂવાયા હોય અને હોલ્િરને તે પરત કરવાન ું 
કહવેામાું આવે તો તે નકરામણીની નૉરટસ આપી ર્કતો નથી અને વનદોષ હોલ્િરના રહતને ન કસાન થાય 

છે. પણ આના બે અપવાદ છે : 

૧. જે દસ્તાવેજમાું માર્લકી હકની ફેરબદલીન ું રક્ષણ નહીં હોય તેવા દસ્તાવેજની બાબતમાું ભલૂથી 
ચકૂવાયેલા નાણાું પરત મેળવી ર્કાય છે. દા.ત. કોઇ દસ્તાવેજમાું અગાઉનો કોઇ જવાબદાર પક્ષકાર જ 

નહીં હોય તો નકરામણીની નોરટસ આપવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થતો નથી અને માર્લકના રહતને કોઇ 

ન લસાન થત ું નથી આથી ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણાું પરત મેળવી ર્કાય. 

 ૨. જે દસ્તાવેજ મળૂથી ગેરકાયદેસર અથવા રદબાતલ હોય – દા.ત. બનાવટી સહીવાળો ચેક – તેવા 
દસ્તાવેજના ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણાું પરત મેળવી ર્કાય. પરુંત   જો આવો ચકૂ હોલ્િર ઇન િ્  કોસાના 
હાથમાું આવે અને તેન ેભલૂથી નાણાું ચકૂવાઇ ગયા હોય તો તે પરત મેળવી ર્કાતા નથી. 

એજન્ટને ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણા ં:  

જ્યારે બેંકરે ભલૂથી એજડટને નાણાું ચકૂવ્યા હોય અને એજડટ તે નાણાું એના વપ્રડસીપાલને ચકૂવી દીધા 
હોય અથવા ભલૂ માલમ પિે તે પહલેાું વાપરી નાુંખ્યા હોય તો ભલૂથી ચકૂવાયેલા નાણાું એજડટ પાસેથી 
વસલૂ થઇ ર્કે નહીં. 

 


