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  1397 و 1382 ،1372 الحاقات و اصالحات با 16/4/1355 مصوب چك صدور قانون
  : از است عبارت چك انواع -11 ماده

  .دندار آن صادركننده اعتبار جز تضميني آن دارنده و صادر خود جاري حساب به هابانك عهده اشخاص كه است چكي عادي، چك -1
  .شودمي دتأيي آن وجه پرداخت عليهمحال بانك توسط و صادر خود جاري حساب به هابانك عهده اشخاص كه است چكي شده، تأييد چك -2
  .شودمي ينتضم بانك توسط آن وجه پرداخت و صادر مشتري درخواست به بانك همان عهده به بانك توسط كه است چكي شده، تضمين چك -3
  .گرددمي رداختپ آن كارگزاران و نمايندگان توسط يا بانك آن شعب از يك هر در آن وجه و صادر بانك توسط كه است چكي مسافرتي، چك -4

 بانك. است الرعايهالزم نيز شوندمي صادر) پيام داده( الكترونيكي شكل به كه هاييچك به راجع مورد، حسب چك با مرتبط مقررات و قوانين -2تبصره
 و داده انجام را) پيام داده( الكترونيكي هايچك خصوص در الزم اقدامات قانون، اين شدن االجراءالزم از پس ساليك مدت ظرف است مكلف مركزي

  .نمايد صادر را الزم هايدستورالعمل
 حكم در كشور از خارج در هاآن شعب همچنين شوندمي يا شده داير كشور داخل در ايران قوانين طبق كه هاييبانك عهده صادره هايچك -2 ماده
 كه ديگري علت هر هب يا و محل نبودن علت به آن وجه از قسمتي يا تمام دريافت عدم و بانك به مراجعه صورت در چك دارنده و است االجراالزم اسناد
 صادركننده از را نآ باقيمانده يا چك وجه رسمي اسناد اجراي به مربوط هاينامهآيين و قوانين طبق تواندمي گردد پرداخت عدم و چك برگشت به منتهي
 محل اسناد ثبت اجراي هب را 5 ماده در مندرج گواهينامه يا و 4 ماده در مذكور گواهينامه و چك عين بايد چك دارنده اجراييه صدور براي. نمايد وصول
  .نمايد تسليم

  .باشد شده گواهي بانك طرف از بانك در صادركننده امضاي نمونه با چك امضاي مطابقت كه كندمي صادر اجراييه صورتي در ثبت اجراي
 مقامقائم يا) حامل وجه در هايچك مورد در( چك حامل يا شده نويسيپشت او نام به يا گرديده صادر او وجه در چك كه كسي از است اعم چك دارنده

  .آنان قانوني
 جهت در متعارف طور به و مستقيماً كه شده وارد هايهزينه و خسارات كليه پرداخت به نسبت را صادركننده محكوميت تواندمي چك دارنده -3تبصره

 چك دارنده كه صورتي در نمايد، تقاضا دادگاه از باشد، آن از پس يا حكم صدور از قبل كه آن از اعم است، شده متحمل وي ناحيه از خود طلب وصول
  .نمايد تقديم حكم صادركننده دادگاه همان به را خود درخواست بايد كند، درخواست حكم صدور از پس را مزبور هايهزينه و خسارت جبران

 را وجهي از قسمتي يا تمام نبايد و باشد داشته نقد وجه عليهمحال بانك در مذكور مبلغ معادل آن در مندرج تاريخ در بايد چك صادركننده -34 ماده
 كه نمايد تنظيم صورتي به را چك نبايد نيز و بدهد را چك وجه پرداخت عدم دستور يا نمايد خارج بانك از صورتي به كرده صادر چك آن اعتبار به كه

. نمايد خودداري چك وجه پرداخت از آن امثال و چك مندرجات در اختالف يا چك متن در خوردگيقلم يا امضاء مطابقت عدم قبيل از عللي به بانك
  .داد نخواهد اثر ترتيب شرط آن به بانك باشد شده ذكر پرداخت براي شرطي چك متن در هرگاه

  . بود خواهد بانك از وصول قابل مذكور تاريخ از پس يا آن در مندرج تاريخ در فقط چك -5مكرر 3 ماده

 بودن پرداختغيرقابل فوراً چك دارنده درخواست بر بنا است مكلف بانك نگردد، پرداخت) 3( ماده در مندرج علل از علتي به چك وجه هرگاه -46 ماده
 صادركننده كامل نشاني و هويت و چك مشخصات كه ايگواهينامه در آن درج و رهگيري كد دريافت با و نمايد ثبت مركزي بانك يكپارچه سامانه در را آن
 مهر فاقد و رهگيري كد فاقد گواهينامه به. نمايد تسليم متقاضي به و مهر و امضاء را آن و قيد صريحاً را پرداخت عدم علل يا علت باشد، شده ذكر آن در

  .شود نمي داده اثر ترتيب ثبتي و قضائي مراجع در حقوقي شخص
. شود گواهي بانك فطر از) داريبانك عرف حدود در( بانك در موجود امضاي نمونه با صادركننده امضاي مطابقت عدم يا مطابقت بايد مزبور برگ در
 رد. دارد ارسال است، موجود بانك در كه حساب صاحب نشاني آخرين به را برگ اين دوم نسخه فوراً چك، صادركننده اطالع منظور به است مكلف بانك
  .گردد قيد نيز چك دارنده كامل نشاني و خانوادگي نام و نام بايد مزبور برگ

   

 موجودي مبلغ است مكلف بانك چك دارنده تقاضاي به باشد، چك مبلغ از كمتر بانك نزد چك صادركننده حساب موجودي كه صورتي در -57 ماده
 چك دارنده درخواست بنابه است مكلف بانك. نمايد تسليم بانك به را آن چك، پشت شدهدريافت مبلغ قيد با دارنده و بپردازد چك دارنده به را حساب در
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 قبل، ماده در مذكور مشخصات با ايگواهينامه در آن درج و رهگيري كد دريافت با و نمايد وارد مركزي بانك يكپارچه سامانه در را چك مبلغ كسري فوراَ
  .شودنمي داده اثر ترتيب ثبتي و قضائي مراجع در رهگيري كد فاقد گواهينامه به. دهد تحويل متقاضي به را آن

 در. شودمي چك اصل جانشين چك، دارنده براي مورد اين در بانك گواهينامه و محسوب محلبي نگرديده، پرداخت كه مبلغي به نسبت مزبور چك
  .نمايد ارسال حساب صاحب براي را قبل ماده در مذكور اعالميه است مكلف بانك نيز ماده اين مورد

 تمام به برخط صورت به را مراتب سامانه اين مركزي، بانك يكپارچه سامانه در چك مبلغ كسري يا بودن پرداخت غيرقابل ثبت از بعد -1مكرر 5 ماده
 اثر سوء رفع هنگام تا مكلفند مورد حسب اعتباري مؤسسات و هابانك كليه ساعت چهار و بيست گذشت از پس. دهدمي اطالع اعتباري مؤسسات و هابانك

  :نمايند اعمال حساب صاحب به نسبت را زير اقدامات چك، از
  جديد؛ بانكي كارت صدور و حساب هرگونه افتتاح عدم -الف
 ميزان به دارد اعتباري مؤسسه يا بانك نزد عنوان هر تحت كه صادركننده به متعلق مبلغ هر و بانكي هايكارت و هاحساب كليه وجوه كردن مسدود -ب
  مركزي؛ بانك سوي از اعالمي ترتيب به چك مبلغ كسري
  ريالي؛ يا ارزي هاينامه ضمانت صدور يا بانكي تسهيالت هرگونه پرداخت عدم -ج
  .ريالي يا ارزي اسنادي اعتبار گشايش عدم -د

 اقتصادي لاحوا و اوضاع شرايط، به توجه با اقتصادي هايبنگاه خصوص در) د( و) ج( ،)الف( بندهاي در مذكور هايمحروميت اعمال چنانچه -1 تبصره
 نامهآيين. آيديم در تعليق حالت به سال يك مدت به مذكور موارد استان تأمين شوراي تشخيص به شود، مربوط استان اقتصادي امنيت در اخالل موجب
 اين شدناالجراءالزم از ماه سه مدت ظرف آن در شاغل افراد تعداد و بنگاه صادرات و توليد ميزان مانند معيارهايي گرفتن نظر در با تبصره اين اجرائي
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به مركزي بانك و دارايي و اقتصادي امور وزارت مشترك پيشنهاد به قانون

 ماده اين عموضو اقدامات شود، صادر حقوقي يا حقيقي شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمايندگي يا وكالت به چك كه صورتي در -2 تبصره
 صاحب عمل به ستندم پرداخت عدم نمايد اثبات صالح قضائي مرجع در اينكه مگر گرددمي اعمال نيز نماينده يا وكيل مورد در حساب، صاحب بر عالوه

 باشد، شده ادرص نمايندگي به چك كه صورتي در پرداخت، عدم گواهينامه صدور هنگام به مكلفند هابانك. است او بعدي نماينده يا وكيل يا حساب
  .نمايند درج مذكور گواهينامه در نيز را نماينده مشخصات
 سوءاثر رفع چك از برخط تصور به و فورا تا كند اعالم مركزي بانك يكپارچه سامانه در را مراتب است مكلف بانك زير، موارد از يك هر در -3 تبصره

  :شود
 كردن مسدود ضمن است مكلف بانك صورت اين در كه مسدودي درخواست ارائه و عليهمحال بانك نزد جاري حساب به چك مبلغ كسري واريز -الف
 اطالع به استناد ابلق و بخشاطمينان ايشيوه به را مبلغ واريز روز سه مدت ظرف سال، يك مدت به حداكثر و چك دارنده مراجعه زمان تا مذكور مبلغ

  .برساند چك دارنده
  عليه؛محال بانك به چك الشه ارائه -ب
  چك؛ دارنده يردولتيغ عمومي يا دولتي حقوقي شخص از رسمي نامه يا چك دارنده از) رسمي اسناد دفاتر در شدهتنظيم( رسمي نامهرضايت ارائه -ج
  چك؛ خصوص در اجرائي عمليات اتمام بر مبني صالحذي ثبتي يا قضائي مرجع از رسمي نامه ارائه -د
  چك؛ خصوص در حساب صاحب ذمه برائت بر مبني قضائي حكم ارائه -ه
  .دارنده توسط چك خصوص در كيفري يا حقوقي دعواي طرح عدم به مشروط پرداخت عدم گواهينامه صدور تاريخ از سالسه مدت شدن سپري -و

 محسوب سوءاثر ،باشد آن هاي تبصره و قانون اين) 14( ماده طبق پرداخت عدم دستور دليل به پرداخت عدم گواهينامه صدور چنانچه -4 تبصره
  .شد نخواهد

 به آن هاي تبصره و ماده اين در مقرر تكاليف انجام عدم از كه بود خواهند خساراتي جبران مسؤول مورد حسب اعتباري موسسه يا بانك -5 تبصره
  .است گرديده وارد ثالث اشخاص
 اين. نمايند اقدام مركزي بانك نزد) صياد( چك يكپارچه صدور سامانه طريق از صرفاً خود، مشتريان به چك دسته ارائه براي مكلفند هابانك -62 ماده
 نسبت مورد حسب قانوني، ممنوعيت نبود و بانكي الكترونيكي سنجيهويت نظام سامانه از استعالم با متقاضي مشخصات صحت از اطمينان از پس سامانه

طرح اجراي در تسريع و طرح هاي هزينه كاهش و تسهيالت اعطاي تسهيل قانون«) 5( ماده موضوع اعتبارسنجي ملي سامانه از اعتباري گزارش دريافت به
 اوراق بازار قانون«) 1( ماده) 21( بند موضوع مؤسسات از اعتباري بنديرتبه يا »5/4/1386 مصوب هابانك كارايي و مالي منابع افزايش و توليدي هاي
 شناسه چك برگه هر به و محاسبه را متقاضي مجاز اعتبار سقف دريافتي، نتايج با متناسب و نموده اقدام »1/9/1384 مصوب ايران اسالمي جمهوري بهادار
 مدت از پس آنها در مندرج تاريخ كه هاييچك و است سالسه چك دسته دريافت زمان از چك اعتبار مدت حداكثر. دهدمي اختصاص اعتبار مدت و يكتا

 چك برگه در مندرج موارد و اعتبار سقف محاسبه نحوه چك، دسته دريافت شرايط جمله از ماده اين ضوابط. شوندنمي قانون اين مشمول باشد، اعتبار
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 به و شودمي تهيه مركزي بانك توسط قانون اين شدن االجراءالزم از پس ساليك مدت ظرف كه است دستورالعملي مطابق حساب صاحب هويت مانند
  .رسدمي اعتبار و پول شوراي تصويب

 مؤسسات اختيار در را اعتباري بنديرتبه يا اعتبارسنجي نياز مورد اطالعات مربوط، مقررات يا قوانين طبق كه اشخاصي ساير و هابانك -11 تبصره
  .باشندمي كامل و صحيح اطالعات ارائه به مكلف دهند،مي قرار مربوط

 پس سال يك مدت ظرف است مكلف مركزي بانك دار،وعده پرداخت ابزار به اشخاص نياز رفع و چك دسته براي تقاضا كاهش منظور به -22 تبصره
 صورت به ندارند، چك دسته كه اشخاصي براي موردي چك صورت به را مستقيم برداشت خدمات زيرساخت و ضوابط قانون، اين شدن االجراءالزم از

 اين حساب از برداشت امكان چك، دسته از استفاده و اعتباري بنديرتبه اعتبارسنجي، به نياز بدون تا نمايد اندازيراه و تدوين بانكي نظام در يكپارچه
 موارد مشمول دين، پرداخت زمان تا حساب صاحب موردي، چك پرداخت براي كافي موجودي عدم صورت در. شود فراهم معين نفعانذي براي اشخاص
  .باشدمي موردي چك از استفاده و جديد چك صدور چك، دسته دريافت از محروميت نيز و قانون اين مكرر) 5( ماده) د( تا) الف( بندهاي در مندرج

 دريافت يا كرده خود اعتباري و مالي اوضاع با غيرمتناسب چكي دسته دريافت به مبادرت متقلبانه هاي شيوه به توسل با كه شخصي هر -33 تبصره
 پنج درجه نقدي جزاي به و محروم موردي چك از استفاده و جديد چك صدور چك، دسته دريافت از سال سه مدت به نمايد، تسهيل را ديگري توسط آن

 جرم آن مجازات به مرتكب باشد، شديدتر مجازات با ديگري مجرمانه عنوان با منطبق ارتكابي عمل كه صورتي در و شودمي محكوم اسالمي مجازات قانون
  .شودمي محكوم
  :شد خواهد محكوم ذيل شرح به گردد بالمحل چك صدور بزه مرتكب كس هر -74 ماده
  .دش خواهد محكوم ماه شش حداكثر تا حبس به باشد ريال) 000/000/10( ميليون ده از كمتر چك متن در مندرج مبلغ چنانچه -الف
 حبس سال يك ات ماه شش از باشد ريال) 000/000/50( ميليون پنجاه تا ريال) 000/000/10( ميليون ده از چك متن در مندرج مبلغ چنانچه -ب

  .شد خواهد محكوم
 دسته داشتن از ممنوعيت و سال دو تا ساليك از حبس به باشد بيشتر ريال) 000/000/50( ميليون پنجاه از چك متن در مندرج مبلغ چنانچه -ج
 متون در رجمند مبالغ مجموع باشد، نموده بالمحل هايچك اصدار به اقدام چك كننده صادر كه صورتي در و شد خواهد محكوم سال دو مدت به چك
  .بود خواهد عمل مالك هاچك

   5.باشدنمي شده، صادر ربوي بهره يا و نامشروع معامالت بابت بالمحل هايچك شود ثابت كه مواردي شامل هامجازات اين -تبصره
 مشمول كيفري لحاظ از باشند شده پرداخت عدم گواهي به منتهي و شده صادر كشور خارج در واقع هايبانك عهده ايران در كه هاييچك -86 ماده
  .بود خواهد قانون اين مقرّرات
 براي ترتيبي خصوصي كيشا موافقت با يا پرداخته آن دارنده به نقداً  را چك وجه كيفري شكايت تاريخ از قبل چك صادركننده كه صورتي در -9 ماده
  .نيست كيفري تعقيب قابل نمايد فراهم عليهمحال بانك در را آن پرداخت موجبات يا باشد، داده آن پرداخت
  .بپردازد را نآ وجه چك تسليم و دارنده مراجعه محض به و نمايد مسدود را كننده صادر حساب چك وجه ميزان تا است مكلف بانك اخير مورد در

 حداكثر به و بود خواهد محلبي چك صدور حكم در وي عمل نمايد چك صدور به مبادرت خود بانكي حساب بودن بسته به علم با كس هر -107 ماده
  .است تعليق غيرقابل شده تعيين مجازات و شد خواهد محكوم 7 ماده در مندرج مجازات
 براي چك صدور اريخت از ماه شش تا چك دارنده كه صورتي در و نيست تعقيب قابل چك دارنده شكايت بدون قانون اين در مذكور جرايم -11 ماده
  .شتدا نخواهد كيفري شكايت حق ديگر ننمايد شكايت پرداخت عدم گواهي صدور تاريخ از ماه شش ظرف يا نكند مراجعه بانك به آن وصول

 وصول براي بار ولينا كسي چه كه اين تشخيص براي است داده ارايه بانك به را چك بار اولين براي كه است شخصي ماده اين در چك دارنده از منظور
  .نمايند يدق تاريخ ذكر با چك پشت در را او دقيق و كامل هويت چك دارنده مراجعه محض به مكلفند هابانك است كرده مراجعه بانك به چك وجه

 چك دارنده هك صورتي در. باشد قهري انتقال كهآن مگر داشت نخواهد كيفري شكايت حق گرديده منتقل وي به بانك از برگشت از پس چك كه كسي
 بايد د،باش محفوظ چك بودن محلبي صورت در او كيفري شكايت حق و كند وصول خود طرف از نمايندگي به ديگري شخص وسيله به را چك بخواهد
 صاحب نام به را )5 و 4( ماده در مذكور اعالميه بانك صورتاين در و نمايد قيد چك ظهر در مذكور شخص نمايندگي تصريح با را خود نشاني و هويت
  .بود خواهد محفوظ او كيفري شكايت حق و كندمي صادر چك
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 تعقيب نمايد ذارواگ ديگري به نحو هر به چك به نسبت را خود حقوق يا دهد انتقال ديگري به را چك شاكي كيفري شكايت از بعد هرگاه -تبصره
  .شد خواهد موقوف كيفري
 كند، پرداخت آن دارنده به نقداً را تأديه تأخير خسارات و چك وجه متهم كه اين يا و نمايد گذشت شاكي قطعي حكم صدور از قبل هرگاه -121 ماده

 مرجع نمايد توديع ثبت اجراي يا دادگستري صندوق در يا كند فراهم را) بانك به چك ارايه تاريخ از( مذكور خسارات و چك وجه پرداخت موجبات يا
  .كرد خواهد صادر تعقيب موقوفي قرار رسيدگي
  .كند ادرص حكم و رسيدگي مطالبه مورد خسارات ساير به نسبت دادگاه آن كه نيست آن از مانع كيفري دادگاه در تعقيب موقوفي قرار صدور
 ساير و ديهتأ تأخير خسارت و چك وجه پرداخت موجبات فوق ترتيب به عليهمحكومٌ كه اين يا و كند گذشت شاكي قطعي حكم صدور از پس هرگاه
 حكم در مقرر ينقد جزاي سوم يك معادل مبلغي پرداخت به ملزم فقط عليهمحكومٌ  و شودمي موقوف حكم اجراي نمايد فراهم را درحكم مندرج خسارات
  .شد خواهد وصول دولت نفع به دادستان دستور به كه بود خواهد

 مجمع 10/3/1376 مصوب -چك صدور قانون از موادي اصالح قانون) 2( ماده به تبصره يك الحاق قانون مبناي بر آن احتساب نحوه و خسارات ميزان -2تبصره
  .بود خواهد -نظام مصلحت تشخيص
  :نيست كيفري تعقيب قابل چك صادركننده زير موارد در -133 ماده
  .باشد شده داده امضاء سفيد چك شود ثابت كه صورتي در -الف
  .باشد شده شرطي تحقق به منوط آن وجه وصول چك، متن در هرگاه -ب
  .است تعهدي يا معامله انجام تضمين بابت چك كه باشد شده قيد چك متن در چنانچه -ج
  .ستا تعهدي يا معامله انجام تضمين بابت چك يا بوده شرطي تحقق به منوط آن وجه وصول كه شود ثابت چك متن در قيد بدون هرگاه -د
  .باشد چك متن در مندرج تاريخ بر مقدم چك صدور واقعي تاريخ يا و شده صادر تاريخ بدون چك گردد ثابت كه صورتي در -ه

 خيانت يا كالهبرداري طريق از يا و شده جعل يا سرقت يا مفقود چك كهاين به تصريح با آنها قانوني مقامقائم يا ذينفع يا چك صادركننده -144 ماده
 پرداخت از دهنده دستور هويت احراز از پس بانك. بدهد بانك به را چك وجه پرداخت عدم دستور كتباً تواندمي گرديده تحصيل ديگري جرايم يا امانت در

 عليه تواندمي چك دارنده. نمايدمي تسليم و صادر شده اعالم علت ذكر با را پرداخت عدم گواهي بانك چك ارايه صورت در و كرد خواهد خودداري آن وجه
 در مقرّر مجازات بر عالوه دستوردهنده گردد ثابت شده پرداخت عدم موجب كه ادعايي خالف هرگاه و كند شكايت داده پرداخت عدم دستور كه كسي
  .شد خواهد محكوم چك دارنده به وارده خسارات كليه پرداخت به قانون اين 7 ماده

 به حامل وجه در چك يا( باشد گرديده واگذار او به چك يا شده ظهرنويسي يا صادر او نام به چك كه است كسي ماده اين مورد در ذينفع -15 تبصره
  ).گرديده واگذار او

 انصراف اي رسيدگي مرجع در آن تكليف تعيين تا را چك وجه است مكلف بانك شودمي صادر ماده اين مطابق پرداخت عدم دستور كه موردي در
  .نمايد نگهداري مسدودي حساب در دستوردهنده
 شكايت تقديم گواهي هفته يك مدت ظرف حداكثر و تسليم قضايي مراجع به را خود شكايت بانك به اعالم از پس است مكلف دستوردهنده -26 تبصره

  .كندمي پرداخت را آن وجه چك دارنده تقاضاي به موجودي محل از بانك مذكور مدت انقضاء از پس صورت اين غير در نمايد تسليم بانك به را خود
 مورد اين در. نمايد جعل ادعاي آن به نسبت صادركننده بانك كه آن مگر نمود متوقف تواننمي را مسافرتي و شده تضمين هايچك پرداخت -37 تبصره

   .بود خواهد محفوظ) 14( ماده اخير قسمت مفاد طبق قضايي مراجع به شكايت به راجع چك دارنده حق نيز
  .نمايد مطالبه رسيدگي مرجع كيفري دادگاه در را خود زيان و ضرر و چك وجه تواندمي چك دارنده -15 ماده
 عمل به نوبت از خارج و ريفو دادرسي، خاتمه تا دادگاه و دادسرا در چك به مربوط حقوقي و جزايي دعاوي و شكايات كليه به رسيدگي -16 ماده
  .آمد خواهد

  .گردد ثابت امر اين خالف كه اين مگر است شكايات از شاكي انصراف و آن وجه پرداخت دليل صادركننده دست در چك وجود -17 ماده
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 دادرسي آيين قانون) 134( ماده در مقرر ضوابط طبق اتهام توجه صورت در متهمان از بالمحل، چك به مربوط جرايم كننده رسيدگي مرجع -181 ماده
 قرارهاي از يكي مورد حسب -اسالمي شوراي مجلس حقوقي و قضايي امور كميسيون 28/6/1378 مصوب) كيفري امور در( انقالب و عمومي هايدادگاه
  .نمايدمي اخذ) غيرمنقول و منقول مال يا بانكي نامهضمانت يا نقد وجه از اعم( وثيقه يا كفالت تأمين

 صاحب و چك ندهصادركن باشد، شده صادر حقوقي يا حقيقي شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمايندگي يا وكالت به چك كه صورتي در -19 ماده
 طبق چك كنندهامضاء عالوه به شودمي صادر دو هر عليه تضامن براساس زيان و ضرر حكم و اجراييه و بوده چك وجه پرداخت مسئول متضامناً حساب
 است او بعدي ايندهنم يا وكيل يا حساب صاحب عمل به مستند پرداخت عدم كه نمايد ثابت كهاين مگر داشت خواهد كيفري مسئوليّت قانون اين مقرّرات

  .بود خواهد مسئول كيفري نظر از شده پرداخت عدم موجب كه كسي صورت اين در كه
  .است باقي خود قوت به كماكان مربوط مقررّات و قوانين طبق چك نويسان پشت مدني مسئوليت -20 ماده
 خواست كيفر صدور به منتهي هاآن تعقيب و كرده صادر محلبي چك باريك از بيش كه را اشخاصي جاري هايحساب كليه مكلفند هابانك -212 ماده

  .ننمايند باز ديگري جاري حساب هاآن نام به سال سه تا و بسته باشد شده
 امكان خود، يكپارچه سامانه در چك درباره محاكم قطعي آراي و پرداخت عدم هايگواهينامه اطالعات تجميع با است مكلف مركزي بانك -1 تبصره
 قضائي مراجع براي را پرداخت عدم هايگواهينامه استعالم امكان همچنين و چك پرداخت و صدور سوابق به را اعتباري مؤسسات و بانكها برخط دسترسي

 پرداخت از اعسار ورشكستگي، احكام به مركزي بانك برخط دسترسي امكان است مكلف نيز قضائيه قوه. نمايد ايجاد عدالت ملي شبكه طريق از ثبتي و
 را مربوط پرداخت عدم گواهينامه همراه به قانون اين) 14(ماده طبق مطروحه دعاوي و برگشتي چكهاي درباره صادرشده قطعي آراي همچنين و بهمحكومٌ

  3.نمايد فراهم مالي هايمحكوميت سجل سامانه طريق از
 بود خواهد اينامهآيين موجب به هابانك استعالمات به پاسخ نحوه و جاري حساب افتتاح از اشخاص محروميت به مربوط مقرّرات و ضوابط -24 تبصره

  . رسدمي دولت هيأت تصويب به و تنظيم ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك توسط ماه سه مدت ظرف كه
محكومٌ پرداخت از معسر ورشكسته، اشخاص مورد در قانون اين شدن االجراءالزم از پس سال دو مدت ظرف است مكلف مركزي بانك -5مكرر 21 ماده

 همچنين و كرده جلوگيري موردي چك از استفاده و صياد سامانه در جديد چك صدور و چك دسته دريافت از نشده، سوءاثر رفع برگشتي چك داراي يا به
 را نشدهتسويه هايچك تعهدات ميزان و اخير سالسه در برگشتي چك سابقه مجاز، اعتبار سقف شامل چك كننده صادر وضعيت آخرين استعالم امكان
 مبلغ دارنده، هويت ثبت مستلزم چك برگه هر صدور كه بود خواهد نحوي به مذكور سامانه. نمايد فراهم دارند، را چك دريافت قصد كه كساني براي صرفاً

 ثبت با آن، تسويه از قبل تا دارنده توسط ديگر شخص به چك انتقال امكان و بوده صادركننده توسط چك برگه يكتاي شناسه براي چك در مندرج تاريخ و
 بيشتر نشده تسويه هايچك تعهدات و مجاز اعتبار سقف اختالف از نبايد چك مبلغ. باشد پذيرامكان چك يكتاي شناسه همان براي جديد شخص هويت
  .باشد

) چكاوك( چك تسويه مانهسا در صرفاً  چك تسويه شوند،مي صادر قانون اين شدن االجراءالزم از سال دو گذشت از پس كه هاييچك مورد در -1 تبصره
 سامانه در آنها مالكيت هكصورتي در و شد خواهد انجام صياد سامانه از استعالم براساس چك نهائي دارنده وجه در و سامانه در مندرج تاريخ و مبلغ طبق
 وجه در چك نويسيشتپ و صدور موارد، اين در. نمايند خودداري آنها وجه پرداخت از مكلفند هابانك و نبوده قانون اين مشمول باشد، نشده ثبت صياد
 تابع باشد، مذكور نزما از قبل آنها صدور تاريخ كه هاييچك. بود خواهد چك نويسي پشت جايگزين صياد سامانه در چك انتقال ثبت و است ممنوع حامل
  .باشدمي صدور زمان قانون

 يا وكالت به كه هنشد سوءاثر رفع برگشتي چك داراي يا به محكوم پرداخت از معسر ورشكسته، اشخاص مورد در ماده اين هايممنوعيت -2 تبصره
  .است مجري نيز كنندمي اقدام حقوقي يا حقيقي شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمايندگي
 به ابالغي هرگونه و است محسوب او قانوني اقامتگاه عليهمحال بانك در متهم نشاني آخرين نشود حاصل دسترسي متهم به كه صورتي در -226 ماده
  .آيدمي عمل به مزبور نشاني

 تلقي اوراق ابالغ زلهمن به مأمور گواهي باشد نداشته وجود محلي چنين يا نشود شناخته شده تعيين نشاني يا بانكي نشاني به مورد حسب متهم هرگاه
  .يافت خواهد ادامه مطبوعات وسيله به متهم احضار لزوم بدون رسيدگي و شودمي
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 طبق وكيل الوكاله حق و چك مبلغ كسري به نسبت اجرائيه صدور صالح دادگاه از پرداخت، عدم گواهينامه ارائه با تواندمي چك دارنده -231 ماده
  .نمايد صادر اجرائيه دو هر يا كننده صادر حساب، صاحب عليه مورد حسب زير شرايط وجود صورت در است مكلف دادگاه. نمايد درخواست را قانوني تعرفه

  باشد؛ نشده شرطي تحقق به منوط آن وجه وصول چك، متن در -الف
  است؛ تعهدي يا معامله انجام تضمين بابت چك كه باشد نشده قيد چك متن در -ب
  .باشد نشده صادر آن هايتبصره و قانون اين) 16( ماده طبق پرداخت عدم دستور دليل به پرداخت عدم گواهينامه -ج

 مالي يا بدهد آن پرداخت براي ترتيبي چك دارنده موافقت با يا بپردازد، را خود بدهي اجرائيه، ابالغ تاريخ از روز ده مدت ظرف است مكلف صادركننده
 اجراي نحوه قانون« طبق را اجرائيه دادگستري، احكام اجراي دارنده، درخواست حسب صورتاين غير در كند؛ ميسر را حكم اجراي كه كند معرفي

  .نمايدمي اقدام چك مبلغ استيفاي به نسبت و گذاشته اجراء مورد به »23/3/1394 مصوب مالي هايمحكوميت
 ديگر يا امانت در انتخي يا كالهبرداري طريق از چك تحصيل يا چك بودن تضمين بابت يا مشروط مانند دعاوي او قانوني مقام قائم يا صادركننده اگر
 اجراي از يا كند پيدا يقو ظن قضائي مرجع كه مواردي در مگر شد؛ نخواهد اجرائي عمليات جريان از مانع دعوي اقامه كند، اقامه قضائي مراجع در جرائم
 شده ارائه دليل كه ورتيص در. نمايد مي صادر اجرايي عمليات توقف قرار مناسب، تأمين أخذ با صورت اين در كه گردد وارد ناپذير جبران ضرر مذكور سند

 توقف بداند، قبول قابل ار شده ارائه داليل قضائي مرجع و بوده چك شدن مفقود مدعي قانوني مقام قائم يا صادركننده اينكه يا باشد رسمي سند به مستند
  .شد خواهد رسيدگي نوبت از خارج مذكور دعاوي به. شد خواهد صادر تأمين أخذ بدون اجرائي عمليات
 و خاطي كارمند غيردولتي، و دولتي از اعم اعتباري مؤسسات يا هابانك براي قانون اين در مقرر تكاليف از يك هر از تخلف صورت در -242 ماده
 مصوب اداري تخلفات به رسيدگي قانون«) 9( ماده در مقرر هايمجازات به مراتب و دفعات امكانات، شرايط، به توجه با مورد حسب مربوط شعبه مسؤول

  .است مركزي بانك صالحيت در تخلفات اين به رسيدگي كه شوندمي محكوم »7/9/1372
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