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ـ  مـن زیـر بـه عنـوان یک تبـره به مـادّۀ )1( قانون صـدور چک،  مـاّدۀ ۱

مصـّوب 1355/4/16 و اصاحـات و الحاقـات بعدی آن الحـاق می گردد:

ـ قوانیـن و مقـّررات مرتبـط بـا چـک، حسـب مـورد راجـع بـه  تبـره 

چک هایـی که به شـکل الکرتونیکی )داده پیام( صادر می شـوند نیـز الزم الرعایه 

اسـت. بانک مرکزی مکلّف اسـت ظرف مّدت یک سـال پس از الزم االجراء شدن 

ایـن قانـون، اقدامات الزم در خصوص چک های الکرتونیکـی )داده پیام( را انجام 

داده و دسـتور العمل های الزم را صـادر منایـد.

• چـک الکرتونیـک: در ایـن مـادّه، چک الکرتونیکی به رسـمیّت شـناخته شـده 

اسـت. دربـارۀ چـک الکرتونیکی نـکات زیـر حائز اهّمیّت اسـت:

۱. چـک الکرتونیـک بـه این معنا اسـت که شـخص دارندۀ حسـاب جاری 

بـه جـای صـدور چـک کاغـذی، بـه موجـب امضـای الکرتونیک بـه بانک 
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دسـتور پرداخت مبلغی معیّن به شخص مشـّخصی را برای تاریخی خاص 

صـادر کند.

2. کلّیّـۀ مقـّررات راجـع بـه چک کاغذی، ماننـد قابلیّت تعقیب کیفری و 

مسـئولیّت تضامنی صادر کننده و ضامن در مورد چک الکرتونیکی حاکم 

دانسته شـده است. 

3. بـه اسـتناد مفهـوم مـادّۀ 14 قانـون تجـارت الکرتونیکـی، بـرای چـک 

الکرتونیکـی از ادارۀ ثبـت اجرائیّـه صادر منی شـود، اّما می تـوان طبق مادّۀ 

9 همیـن قانـون فعلـی، از دادگاه درخواسـت صـدور اجرائیّـه کرد.

4. رشایط شـکلی صدور چک الکرتونیک مانند چک کاغذی اسـت، یعنی 

در آن نیز باید نام دارنده، مبلغ، تاریخ پرداخت و سـایر رشایط درج شـود. 

امضـای این چک هـا به صورت امضای الکرتونیک ثبت می شـود.

5. بانـک مرکـزی بایـد ظـرف یک سـال، سـاز و کارهای اجرائـی و سـامانۀ 

الکرتونیکـی صـدور چـک الکرتونیکـی را ایجـاد کنـد.

ـ  مادّۀ )4( قانون به رشح زیر اصاح می گردد: ماّدۀ 2

ـ  هـرگاه وجـه چـک بـه علّتـی از علـل منـدرج در مـادّۀ )3(  مـاّدۀ 4

پرداخـت نگـردد، بانـک مکلّـف اسـت بنـا بـر درخواسـت دارنـدۀ چـک فـوراً 

غیر قابل پرداخت بـودن آن را در سـامانۀ یکپارچـۀ بانـک مرکـزی ثبـت مناید و با 

دریافـت کـد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشـّخصات چک و هویّت 

و نشـانی کامل صادر کننده در آن ذکر شـده باشـد، علّت یا علل عدم پرداخت 

را رصیحـاً قیـد و آن را امضـاء و مهـر و به متقاضی تسـلیم منایـد. به گواهینامۀ 

فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شـخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب 

اثـر داده منی شـود.

در بـرگ مزبـور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با منونه 
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امضـای موجـود در بانـک )در حـدود عـرف بانکـداری( از طـرف بانـک گواهی 

شـود. بانـک مکلّـف اسـت به منظور اطّـاع صادرکنندۀ چـک، فوراً نسـخۀ دوم 

این برگ را به آخرین نشـانی صاحب حسـاب که در بانک موجود اسـت، ارسال 

دارد. در بـرگ مزبـور بایـد نـام و نام خانوادگی و نشـانی کامـل دارندۀ چک نیز 

گردد. قید 

• تکالیـف بانـک نسـبت بـه چـک پرداخت نشـدنی: در ایـن مـادّه، دربـارۀ 

اسـت: شـده  درج  ذیـل  مـوارد  چـک  غیر قابل پرداخت بـودن 

۱. بـه درخواسـت دارنـدۀ چـک، عـدم پرداخت در سـامانۀ یکپارچۀ بانک 

مرکـزی درج می شـود. در ایـن خصـوص فرقی ندارد که ایـن عدم پرداخت 

ناشـی از چـه امری بوده اسـت. 

2. گواهینامۀ عدم پرداخت دارای کد رهگیری است و اگر کد رهگیری 

نداشته باشد در مراجع قضائی و ثبتی معترب نیست. یعنی منی توان به استناد 

آن از ادارۀ ثبت برای وصول وجه چک، درخواست صدور اجرائیه کرد.

3. بانک نسخه ای از این گواهی عدم پرداخت را برای صادر کننده ارسال می کند.

ـ  مادّۀ )5( قانون به رشح زیر اصاح می گردد: ماّدۀ 3

ـ  در صورتی که موجودی حسـاب صادر کنندۀ چک نزد بانک کمرت  ماّدۀ 5

از مبلـغ چک باشـد، به تقاضـای دارندۀ چک، بانک مکلّف اسـت مبلغ موجود 

در حسـاب را بـه دارنـدۀ چـک بپـردازد و دارنـده با قیـد مبلغ دریافت شـده در 

پشـت چک، آن را به بانک تسـلیم مناید. بانک مکلّف اسـت بنا به درخواسـت 

دارنـدۀ چـک فـوراً کـری مبلغ چـک را در سـامانۀ یکپارچۀ بانک مرکـزی وارد 

مناید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشـّخصات مذکور 

در مـادّۀ قبـل، آن را بـه متقاضـی تحویل دهد. به گواهینامـۀ فاقد کد رهگیری، 
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در مراجـع قضائـی و ثبتی ترتیب اثر داده منی شـود.

چک مزبور نسـبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسـوب و 

گواهینامـۀ بانـک در این مورد برای دارندۀ چک، جانشـین اصل چک می شـود. 

در مـورد ایـن مـادّه نیز بانک مکلّف اسـت اعامیّۀ مذکور در مادّۀ قبـل را برای 

صاحب حسـاب ارسال مناید.

• تکالیـف بانـک در صورت کرس موجودی حسـاب: در صورت کر موجودی و 

وجود بخشـی از مبلغ چک در حسـاب با احکام ذیل مواجهیم:

1. در صورت درخواسـت دارندۀ چک، مبلغ موجود در حسـاب، به دارندۀ 

چـک پرداخـت می شـود و اصـل چـک از دارنـده اخـذ می شـود و بابـت 

کـری موجـودی، گواهـی عـدم پرداخـت صـادر می شـود و در سـامانۀ 

یکپارچـۀ بانک مرکـزی درج می شـود.

2. دارندۀ چک می تواند چک را نسبت به کّل مبلغ مندرج در آن برگشت 

بزند یا آنکه مبلغ موجود در حسـاب را دریافت کند و چک را نسـبت به 

بقیّۀ مبلغ مندرج در چک برگشـت بزند.

ـ  من زیر به عنوان مادّۀ )5( مکرّر به قانون الحاق می شود: ماّدۀ 4

ـ  بعد از ثبـت غیر قابل پرداخت بودن یا کری مبلغ چک در  مـاّدۀ 5 مکـّرر

سـامانۀ یکپارچـۀ بانـک مرکزی، این سـامانه مراتـب را به صـورت برخط به متام 

بانک هـا و مؤّسسـات اعتبـاری اطّـاع می دهـد. پس از گذشـت بیسـت و چهار 

سـاعت، کلّیّـۀ بانک هـا و مؤّسسـات اعتباری، حسـب مـورد، مکلّفنـد تا هنگام 

رفـع سـوء اثـر از چـک، اقدامات زیر را نسـبت به صاحب حسـاب اعـامل منایند:

ـ  عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ الف 

ـ  مسدود کردن وجوه کلّیّۀ حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ  ب 
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متعلّق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤّسسۀ اعتباری 

دارد، به میزان کری مبلغ چک، به ترتیب اعامی از سوی بانک مرکزی؛

ـ  عدم پرداخت هر گونه تسهیات بانکی یا صدور ضامنت نامه های  ج 

ارزی یا ریالی؛

ـ  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. د 

ـ  چنانچـه اعـامل محدودیّت هـای مذکـور در بندهـای )الـف(،  تبـرۀ ۱

)ج( و)د( در خصـوص بنگاه هـای اقتصـادی بـا توّجـه بـه رشایـط، اوضـاع و 

احـوال اقتصـادی موجـب اخـال در امنیّـت اقتصـادی اسـتان مربوط شـود، به 

تشـخیص شـورای تأمیـن اسـتان، مـوارد مذکـور بـه مـّدت یک سـال بـه حالـت 

تعلیـق در می آیـد. آیین نامـۀ اجرائـی ایـن تبـره بـا در نظر گرفـن معیارهایی 

ماننـد میـزان تولیـد و صـادرات بنگاه و تعـداد افراد شـاغل در آن، ظـرف مّدت 

سـه ماه از الزم االجراء شـدن این قانون به پیشـنهاد مشـرتک وزارت امور اقتصادی 

و دارایـی و بانـک مرکـزی بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد.

ـ  در صورتـی کـه چـک بـه وکالـت یـا منایندگی از طـرف صاحب  تبـرۀ 2

حسـاب اعـم از شـخص حقیقـی یا حقوقی صـادر شـود، اقدامات موضـوع این 

مـادّه عـاوه بـر صاحـب حسـاب، در مورد وکیل یـا مناینده نیز اعامل می شـود؛ 

مگـر اینکـه در مرجـع قضائی صالـح اثبات مناید عدم پرداخت مسـتند به عمل 

صاحـب حسـاب یـا وکیل یا مناینده بعـدی او اسـت. بانک ها مکلّفند به هنگام 

صـدور گواهینامـۀ عـدم پرداخـت، در صورتی که چک به منایندگی صادر شـده 

باشـد، مشـّخصات مناینده را نیز در گواهینامۀ مذکور درج منایند.

ـ  در هر یک از موارد زیر، بانک مکلّف است مراتب را در سامانۀ  تبرۀ 3

یکپارچۀ بانک مرکزی اعام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

ـ  واریـز کری مبلغ چک به حسـاب جـاری نزد بانک محالٌ علیه  الـف 

و ارائـۀ درخواسـت مسـدودی کـه در ایـن صـورت بانک مکلّف اسـت 
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ضمـن مسـدود کـردن مبلـغ مذکـور تـا زمـان مراجعـۀ دارنـدۀ چک و 

حّداکـر بـه مـّدت یک سـال، ظـرف مـّدت سـه روز واریـز مبلـغ را بـه 

شـیوه ای اطمینان بخـش و قابـل اسـتناد بـه اطّـاع دارندۀ چک برسـاند.

ـ  ارائه الشۀ چک به بانک محالٌ علیه؛ ب 

ـ ارائـۀ رضایت نامـۀ رسـمی )تنظیم شـده در دفاتـر اسـناد رسـمی(  ج 

از دارنـدۀ چـک یـا نامـۀ رسـمی از شـخص حقوقـی دولتی یـا عمومی 

غیر دولتـی دارنـدۀ چـک؛

ـ  ارائـۀ نامـۀ رسـمی از مرجع قضائی یا ثبتـی ذی صاح مبنی بر امتام  د 

عملیّـات اجرائی در خصوص چک؛

ه  ـ  ارائۀ حکم قضائی مبنی بر برائت ذّمۀ صاحب حساب در خصوص چک؛

ـ  سـپری شـدن مـّدت سه سـال از تاریـخ صـدور گواهینامـۀ عـدم  و 

پرداخـت، مـرشوط به عدم طرح دعـوای حقوقی یا کیفری در خصوص 

چـک توّسـط دارنده.

ـ  چنانچـه صـدور گواهینامۀ عـدم پرداخت به دلیل دسـتور عدم  تبـرۀ 4

پرداخت طبق مادّۀ )14( این قانون و تبره های آن باشـد، سـوء اثر محسـوب 

نخواهد شد.

ـ  بانک یا مؤّسسـۀ اعتباری، حسـب مورد، مسئول جربان خساراتی  تبرۀ 5

خواهنـد بـود کـه از عـدم انجام تکالیف مقـرّر در این مادّه و تبره هـای آن به 

اشـخاص ثالث وارد شده است.

 • سـوء اثـر ناشـی از صـدور چـک پرداخت نشـدنی یـا کـرسی موجـودی چـک:

در ایـن مـادّه، ترتیبات تنبیهی بـرای صادر کنندۀ چک غیر قابل پرداخت یـا دارای کر 

موجـودی پیش بینی شـده اسـت کـه در این خصوص موارد زیر مهم اسـت:

۱. این ترتیبات تنبیهی تا رفع سوء اثر از چک برقرار است.
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2. این ترتیبات تنبیهی به رشح زیر هستند:

ـ  عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ـ  مسدودی متام حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ صادر کننده 

نزد بانک ها یا مؤّسسات اعتباری به میزان کری مبلغ چک؛

ـ  عدم پرداخت هر گونه تسهیات یا صدور ضامنت نامۀ ارزی یا ریالی؛

ـ  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

3. اجـرای بندهـای فـوق، غیر از بند شـامرۀ 2 )مسـدودی متام حسـاب ها 

و کارت هـای بانکـی و هـر مبلـغ صادر کننـده نـزد بانک هـا یا مؤّسسـات 

اعتبـاری بـه میـزان کری مبلغ چک( ممکن اسـت به تشـخیص شـورای 

تأمیـن اسـتان دربـارۀ بنگاه هـای اقتصـادی، بـه مّدت یک سـال بـه حالت 

تعلیـق در آید. 

4. در صورت صدور چک توّسط وکیل یا منایندگان، مانند مدیر رشکت نیز تنبیهات 

فوق اعامل می شود؛ مگر ثابت کند عدم پرداخت منتسب به او نیست.

5. اگر گواهینامۀ عدم پرداخت به دلیل دسـتور عدم پرداخت باشـد، سـوء 

اثر تلّقی منی شـود و شخص مشمول تنبیهات فوق نیست.

6. اینکـه وجـوه صادرکننـدگان چک هـای برگشـتی بایـد به میـزان کری 

مبلغ چک در نزد بانک ها و مؤّسسـات اعتباری مسـدود شـود، به معنای 

آن نیسـت کـه دسـتور پرداخت هـای صادره بـر عهدٔه مؤّسسـات اعتباری 

چـک تلّقـی شـده اسـت. در موادّ متعـّدد این قانون، چک فقـط بر عهدٔه 

بانک قابل صدور دانسـته شـده اسـت.

• رفع سـوء اثر: در موارد زیر از چک برگشـتی رفع سـوء اثر می شـود و در نتیجه 

ترتیبات تنبیهی فوق منتفی می شوند:

۱. واریـز کـر موجـودی و مسـدودی آن تا برداشـت دارندۀ چک یا نهایتاً 

سـپری شـدن یک سـال )بایـد ظـرف 3 روز بانـک واریز مبلـغ را بـه دارندۀ 
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چک اطـاع دهد(؛

2. ارائه الشۀ چک بانک؛

3. رضایت نامـۀ محرضی رسـمی یا نامۀ رسـمی شـخص حقوقـی دولتی یا 

عمومی غیردولتی؛

4. حکم قضائی مبنی بر برائت ذّمۀ صاحب حساب؛

5. سـپری شـدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامۀ عدم پرداخت، مرشوط 

به عدم طـرح دعوای حقوقی یا کیفری.

ـ  مادّۀ )6( قانون به رشح زیر اصاح و سه تبره به آن الحاق می شود: ماّدۀ 5

ـ  بانک هـا مکلّفنـد بـرای ارائـۀ دسـته چـک بـه مشـرتیان خـود،  مـاّدۀ 6

رصفـاً از طریـق سـامانۀ صـدور یکپارچـۀ الکرتونیکی دسـته چـک )صیّـاد( نزد 

بانـک مرکـزی اقـدام منایند. این سـامانه پـس از اطمینان از صّحت مشـّخصات 

متقاضـی بـا اسـتعام از سـامانۀ نظام هویّت سـنجی الکرتونیکی بانکـی و نبود 

ممنوعیّت قانونی، حسـب مورد، نسـبت به دریافت گزارش اعتباری از سـامانۀ 

ملّی اعتبار سـنجی موضوع مادّۀ )5( »قانون تسـهیل اعطای تسهیات و کاهش 

هزینه هـای طـرح و تریـع در اجرای طرح هـای تولیـدی و افزایش منابع مالی 

و کارایـی بانک هـا، مصـّوب 13۸6/4/5« یـا رتبه بنـدی اعتبـاری از مؤّسسـات 

موضـوع بنـد )21( مـادّۀ )1( »قانون بـازار اوراق بهادار جمهوری اسـامی ایران، 

مصـّوب 13۸4/9/1« اقـدام منـوده و متناسـب بـا نتایـج دریافتی، سـقف اعتبار 

مجـاز متقاضـی را محاسـبه و بـه هـر برگـه چـک شناسـۀ یکتـا و مـّدت اعتبار 

اختصـاص می دهـد. حّداکـر مـّدت اعتبـار چـک از زمـان دریافت دسـته چک 

سه سـال اسـت و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مّدت اعتبار باشـد، 

مشـمول این قانون منی شـوند. ضوابط این مادّه از جمله رشایط دریافت دسـته 

چک، نحوۀ محاسـبۀ سـقف اعتبار و موارد مندرج در برگۀ چک، مانند هویّت 
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صاحب حسـاب، مطابق دسـتور العملی اسـت که ظرف مّدت یک سـال پس از 

الزم االجراء شـدن ایـن قانـون توّسـط بانـک مرکزی تهیّـه می شـود و به تصویب 

شـورای پـول و اعتبار می رسـد.

ـ  بانک هـا و سـایر اشـخاصی که طبق قوانین یا مقـرّرات مربوط،  تبـرۀ ۱

اطّاعـات مـورد نیاز اعتبار سـنجی یا رتبه بندی اعتبـاری را در اختیار مؤّسسـات 

مربـوط قـرار می دهنـد، مکلّف بـه ارائۀ اطّاعـات صحیح و کامل می باشـند.

ـ  بـه منظـور کاهـش تقاضا برای دریافت دسـته چـک و رفع نیاز  تبـرۀ 2

اشـخاص بـه ابـزار پرداخـت وعـده دار، بانک مرکزی مکلّف اسـت ظـرف مّدت 

یک سـال پـس از الزم االجراء شـدن ایـن قانـون، ضوابـط و زیر سـاخت خدمـات 

برداشـت مسـتقیم را بـه صـورت چـک مـوردی برای اشـخاصی که دسـته چک 

ندارنـد، بـه صـورت یکپارچه در نظـام بانکی تدویـن و راه اندازی منایـد تا بدون 

نیـاز بـه اعتبار سـنجی، رتبه بنـدی اعتبـاری و اسـتفاده از دسـته چـک، امـکان 

برداشـت از حسـاب این اشـخاص برای ذی نفعان معیّن فراهم شـود. در صورت 

عـدم موجـودی کافـی بـرای پرداخـت چـک مـوردی، صاحـب حسـاب تـا زمان 

پرداخـت دیـن، مشـمول موارد مندرج در بندهـای )الف( تا )د( مـادّۀ )5( مکرّر 

ایـن قانـون و نیـز محرومیّـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و 

اسـتفاده از چـک موردی می باشـد.

ـ  هـر شـخص کـه بـا توّسـل بـه شـیوه های متقلّبانـه مبـادرت به  تبـرۀ 3

دریافت دسـته چکی غیر متناسـب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشـد یا 

دریافت آن توّسـط دیگری را تسـهیل مناید، به مّدت سه سـال از دریافت دسـته 

چـک، صـدور چـک جدید و اسـتفاده از چک مـوردی محروم و بـه جزای نقدی 

درجـۀ پنـج قانـون مجـازات اسـامی محکـوم می شـود و در صورتـی کـه عمـل 

ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانۀ دیگری با مجازات شـدیدتر باشـد، مرتکب به 

مجـازات آن جرم محکوم می شـود.
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• اعتبار سنجی برای دادن دسته چک: این مادّه از اعتبار سنجی متقاضیان دسته 

چک سـخن گفته اسـت. در این خصوص موارد زیر قابل توّجه اسـت:

۱. ایـن مـادّه مقـرّر کـرده اسـت کـه متـام دسـته چک هـا بایـد در قالـب 

سـامانۀ صیّـاد تنظیـم و صادر شـوند.

2. ایـن دسـته چک هـا از طریـق اعتبار سـنجی صادر شـده و بـه هر برگه 

چـک مـّدت اعتبار و شناسـۀ ویـژه ای اختصاص داده می شـود. 

3. با توّجه به اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک، به آنها دسته چکی با اعتبار 

مشّخصی داده می شود. مجموع مبالغ چک هایی که صادر کنندگان چنین 

چک هایی صادر کرده و هنوز پرداخت نشده اند، منی تواند از سقف اعتبار 

مزبور بیشرت باشد، در غیر این صورت سامانۀ صیّاد که در مادّۀ بعد با آن آشنا 

می شویم، این چک را به رسمیّت منی شناسد.

4. اگـر شـخص اعتبار سـنجی خـود را غیر واقعـی جلـوه دهـد یـا دریافت 

دسـته چک نامتناسـب شـخص دیگر را تسـهیل کند، به مجازات های زیر 

محکوم می شـود:

ـ  تـا سه سـال از دریافـت دسـته چـک و صـدور چـک جدیـد و چک 

مـوردی محروم می شـود؛

ـ جزای نقدی درجۀ پنج، مگر مجازات شدیدتر باشد.

5. مـّدت اعتبـار ایـن چک هـا بـر روی آن درج می شـود و حّداکـر مـّدت 

اعتبـار چـک از زمـان دریافـت دسـته چک، سه سـال اسـت. 

6. چک هایـی کـه تاریـخ منـدرج بـر روی آنهـا پـس از مّدت اعتبار باشـد، 

مشـمول مزایـای قانون صدور چک نیسـتند. 

7. دسـتور العمل این مادّه ظرف یک سـال توّسـط بانک مرکزی تهیّه و به 

تصویـب شـورای پـول و اعتبـار می رسـد و تا قبـل از آن، هـامن چک های 

رایـج فعلـی از احکام چـک تبعیّت می کنند.
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• چک موردی: در این مادّه برای اشـخاصی که دارای دسـته چک نیسـتند، امکان 

صدور چک موردی پیش بینی شـده اسـت. چک موردی دارای احکام زیر اسـت: 

۱. بانک مرکزی باید ظرف یک سال، ضوابط چک موردی را تعیین کند.

2. برای صدور چک موردی، نیازی به اعتبار سنجی و داشن دسته چک نیست.

3. اگـر بـرای پرداخـت وجـه چـک مـوردی، موجـودی کافـی در حسـاب 

نباشد، تا زمانی که وجه آن پرداخت نشده، مشمول موارد تنبیهی مندرج 

در مـادّۀ قبـل )سـوء اثر( اسـت و همچنین شـخص منی تواند دسـته چک 

دریافـت کنـد یـا چـک مـوردی دیگری یا هـر نوع چـک دیگری صـادر کند.

4. سایر احکام چک، مانند صدور اجرائیّه، ضامنت، مسئولیّت تضامنی و 

غیـره دربارٔه چک موردی نیز جاری اسـت.

5. طبـق نـّص این مـادّه، چک موردی بـرای پرداخت های وعده دار اسـت، 

نـه بی وعده.

6. چک موردی در وجه حامل قابل صدور و ظهرنویسی نیست.

ـ  عبـارت »مسـئولین شـعب هـر بانکـی که به تکلیـف فوق عمل  مـاّدۀ 6

ننامینـد، حسـب مـورد با توّجه بـه رشایط و امکانـات و دفعـات و مراتب جرم، 

بـه یکـی از مجازات هـای مقـرّر در مادّۀ )9( قانون رسـیدگی به تخلّفـات اداری 

توّسـط هیأت رسـیدگی به تخلّفـات اداری محکوم خواهند شـد« از مـادّۀ )21( 

قانـون حذف می گـردد.

ـ  تبرۀ )1( مادّۀ )21( به رشح زیر اصاح می گردد: ماّدۀ 7

ـ  بانـک مرکـزی مکلّف اسـت با تجمیع اطّاعـات گواهینامه های  تبـرۀ ۱

عـدم پرداخـت و آرای قطعـی محاکـم دربـارۀ چـک در سـامانۀ یکپارچـۀ خود، 

امـکان دسرتسـی برخـط بانک هـا و مؤّسسـات اعتبـاری را به سـوابق صـدور و 

پرداخـت چک و همچنین امکان اسـتعام گواهینامه های عـدم پرداخت را برای 
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مراجـع قضائـی و ثبتـی از طریق شـبکۀ ملّی عدالـت ایجاد مناید. قـّوۀ قضائیّه 

نیـز مکلّف اسـت امکان دسرتسـی برخـط بانک مرکزی به احکام ورشکسـتگی، 

اعسـار از پرداخـت محکومٌ بـه و همچنیـن آرای قطعـی صادر شـده دربـارۀ 

چک هـای برگشـتی و دعـاوی مطروحـه طبـق مـادّۀ )14( این قانون بـه همراه 

گواهینامـۀ عـدم پرداخـت مربـوط را از طریـق سـامانۀ سـجل محکومیّت های 

مالی فراهـم مناید.

مـاّدۀ ۸ـ  مـن زیـر و تبره هـای آن به عنـوان ماّدۀ )21( مکـّرر به قانون 

الحاق می شـود:

ـ  بانـک مرکـزی مکلّف اسـت ظرف مـّدت دو سـال پس از  مـاّدۀ 2۱ مکـّرر

الزم االجراء شـدن ایـن قانـون در مـورد اشـخاص ورشکسـته، معـر از پرداخـت 

محکومٌ به یا دارای چک برگشـتی رفع سـوء اثر نشـده، از دریافت دسـته چک و 

صـدور چـک جدید در سـامانۀ صیّاد و اسـتفاده از چک مـوردی جلوگیری کرده 

و همچنیـن امـکان اسـتعام آخریـن وضعیّت صادر کنندۀ چک، شـامل سـقف 

اعتبار مجاز، سـابقۀ چک برگشـتی در سه سـال اخیر و میزان تعّهدات چک های 

تسویه نشـده را رصفاً برای کسـانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم مناید. 

سـامانۀ مذکـور بـه نحـوی خواهد بـود که صـدور هر برگه چک، مسـتلزم ثبت 

هویّـت دارنـده، مبلـغ و تاریـخ منـدرج در چک برای شناسـۀ یکتـای برگه چک 

توّسـط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شـخص دیگر توّسـط دارنده تا 

قبل از تسـویۀ آن، با ثبت هویّت شـخص جدید برای هامن شناسـۀ یکتای چک 

امکان پذیـر باشـد. مبلـغ چـک نبایـد از اختاف سـقف اعتبار مجـاز و تعّهدات 

چک های تسویه نشـده بیشـرت باشد.

ـ  در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از الزم االجراء شدن  تبرۀ ۱

این قانون صادر می شـوند، تسـویۀ چک رصفاً در سامانۀ تسویۀ چک )چکاوک( 

طبـق مبلـغ و تاریـخ منـدرج در سـامانه و در وجه دارندۀ نهائی چک بر اسـاس 
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اسـتعام از سـامانۀ صیّـاد انجـام خواهـد شـد و در صورتی که مالکیّـت آنها در 

سـامانۀ صیّاد ثبت نشـده باشد، مشـمول این قانون نبوده و بانک ها مکلّفند از 

پرداخـت وجـه آنها خـودداری منایند. در این موارد، صدور و پشت نویسـی چک 

در وجـه حامـل ممنـوع اسـت و ثبـت انتقال چک در سـامانۀ صیّـاد، جایگزین 

پشت نویسـی چـک خواهـد بـود. چک هایی که تاریخ صـدور آنها قبـل از زمان 

مذکـور باشـد، تابع قانون زمان صدور می باشـد.

ـ  ممنوعیّت های این مادّه در مورد اشـخاص ورشکسـته، معر از  تبرۀ 2

پرداخـت محکومٌ بـه یـا دارای چک برگشـتی رفع سـوء اثر نشـده که بـه وکالت 

یـا منایندگـی از طـرف صاحب حسـاب اعم از شـخص حقیقی یا حقوقـی اقدام 

می کننـد نیز مجری اسـت.

• سـامانۀ صّیاد: در این مادّه برای صدور و ظهر نویسـی چک، سامانه ای رایانه ای 

به نام سـامانۀ صیّاد پیش بینی شـده است. این سـامانه دارای عملکرد زیر است:

۱. بانـک مرکـزی بایـد ظـرف 2 سـال نـام اشـخاص ورشکسـته، معـر از 

محکومٌ بـه یـا اشـخاصی را کـه چک برگشـتی صـادر کرده اند و هنـوز رفع 

سـوء اثـر نشـده، در سـامانۀ صیّـاد درج کـرده و از دریافـت دسـته چـک 

توّسـط آنهـا و صـدور چـک جدیـد در سـامانۀ صیّـاد و اسـتفاده از چـک 

مـوردی جلوگیـری مناید.

2. اگر اشخاص ورشکسته چکی صادر کنند، احکام چک با رعایت قواعد 

ورشکستگی بر آن حاکم است. این مادّه داللت بر آن ندارد که چک صادره 

توّسط اشخاص ورشکسته یا معر تابع احکام صدور چک نیست؛ بلکه 

داللت بر آن دارد که بانک ها نباید به ایشان دسته چک بدهند.

3. ممنوعیّــت منــدرج در مــادّۀ فــوق، دربــارۀ چک هایــی کــه بــه وکالــت 

صــادر شــده نیــز جــاری اســت. بــرای مثــال اگــر شــخصی بــه وکالــت یــا 
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بــه عنــوان مدیــر رشکــت، چــک صــادر کنــد و آن چــک منتهــی بــه عــدم 

پرداخــت شــود، نــام آن وکیــل یــا مدیــر در ســامانۀ صیّــاد درج می شــود و 

آنهــا از گرفــن دســته چــک یــا صــدور چــک مــوردی یــا صــدور هر گونــه 

چــک ممنــوع می شــوند.

4. بانـک مرکـزی بایـد امکان اسـتعام آخرین وضعیّـت صادرکنندۀ چک، 

شـامل سـقف اعتبار و سـابقۀ چک برگشـتی ظرف سه سـال اخیر و میزان 

تعّهـدات تسویه نشـده را رصفـاً بـرای کسـانی کـه قصـد دریافت چـک را 

دارنـد فراهم کند. 

5. صـدور هـر بـرگ چـک منـوط بـه آن اسـت کـه مبلـغ و تاریـخ مندرج 

در چـک و نـام دارنـدۀ آن چـک همراه با شناسـۀ ویژۀ )یکتـا( آن چک در 

سـامانۀ صیّـاد درج شـود.  اگـر صـدور چک در سـامانٔه صیّاد درج نشـود، 

یـک سـند تعّهـدآور مدنی خواهـد بود.

6. انتقـال چـک قبـل از تسـویۀ آن بـا ثبـت هویّت شـخصی جدیـد برای 

هـامن شناسـۀ یکتـا امکان پذیر اسـت.

ــدات  ــاز و تعّه ــار مج ــقف اعتب ــاف س ــد از اخت ــک نبای ــغ چ 7. مبل

چک هــای تسویه نشــده بیشــرت باشــد. بــه عبــارت دیگر، مجمــوع مبالغ 

چک هایــی کــه یــک شــخص از دســته چــک خــود صــادر می کنــد و در 

ــاد درج می کنــد و هنــوز پرداخــت نشــده اند، منی توانــد از  ســامانۀ صیّ

ســقف اعتبــاری کــه در ســامانۀ اعتبار ســنجی بــرای او در نظــر گرفتــه 

شــده اســت، بیشــرت باشــد.

۸. چک هایـی کـه بعـد از 2 سـال از ایـن قانـون صـادر شـود، در سـامانۀ 

تسـویۀ چک )چکاوک( تسـویه می شـود. تسـویۀ آنها طبق مبلغ و تاریخ 

مندرج در سـامانۀ صیّاد و در وجه دارندۀ نهایی اسـت که نام او به عنوان 

دارنده در سـامانۀ صیّاد درج شـده اسـت.
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9. اگـر بعـد از گذشـت 2 سـال از تاریخ اجرای این قانـون، مالکیّت دارندۀ 

چک در سـامانۀ صیّاد ثبت نشـده باشـد، آن چک مشـمول قانون صدور 

چـک نیسـت و بانک هـا بایـد از پرداخت آن خـودداری کننـد؛ در غیر این  

صـورت، ایـن چـک یـک سـند تعّهدآور مدنـی اسـت و تابع احـکام قانون 

صدور چک نیسـت.

۱0. بعد از ایجاد این سـامانه توّسـط بانک مرکزی، صدور و ظهر نویسـی 

چـک در وجه حامل ممنوع اسـت.

۱۱. ثبـت انتقـال چـک در سـامانۀ صیّـاد، جایگزیـن ظهر نویسـی چـک 

می شـود؛ بنابرایـن بعـد از ایجاد این سـامانه، انتقال چـک، نیازمند امضا و 

ظهر نویسی در پشت چک نیست؛ بلکه رصفاً به موجب درج مشّخصات 

منتقلٌ الیه در سـامانه انجام می شـود.

۱2. چک هایـی کـه تاریـخ صـدور آنهـا قبـل از زمـان مذکـور باشـد، تابـع 

قانـون زمـان صدوراند.

ـ  من زیر جایگزین مادّۀ )23( قانون می گردد: ماّدۀ 9

ـ  دارنـدۀ چـک می توانـد بـا ارائـۀ گواهینامـۀ عـدم پرداخـت، از  مـاّدۀ 23

دادگاه صالـح صـدور اجرائیّـه نسـبت به کری مبلـغ چـک و حقّ الوکالۀ وکیل 

طبـق تعرفـۀ قانونی را درخواسـت مناید. دادگاه مکلّف اسـت در صـورت وجود 

رشایـط زیر، حسـب مورد، علیه صاحب حسـاب، صادر کننده یا هـر دو اجرائیّه 

صـادر مناید.

ـ  در من چک، وصول وجه آن منوط به تحّقق رشطی نشده باشد؛ الف 

ـ  در مـن چـک قیـد نشـده باشـد کـه چـک بابـت تضمیـن انجـام  ب 

معاملـه یـا تعّهدی اسـت؛

ـ  گواهینامـۀ عـدم پرداخـت بـه دلیـل دسـتور عـدم پرداخـت طبق  ج 
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 مادّۀ )14( این قانون و تبره های آن صادر نشده باشد؛

صادر کننده مکلّف است ظرف مّدت ده روز از تاریخ اباغ اجرائیّه، بدهی 

خـود را بپـردازد، یـا بـا موافقـت دارندۀ چک ترتیبی بـرای پرداخـت آن بدهد یا 

مالـی معرفـی کنـد کـه اجرای حکـم را میـّر کنـد؛ در غیر این صورت حسـب 

درخواسـت دارنـده، اجـرای احـکام دادگسـرتی، اجرائیّـه را طبـق »قانـون نحوۀ 

اجـرای محکومیّت هـای مالـی، مصـّوب 1394/3/23« بـه مورد اجراء گذاشـته و 

نسـبت به اسـتیفای مبالـغ مذکور اقـدام می مناید.

اگـر صادر کننـده یـا قائم مقـام قانونـی او دعـاوی ماننـد مـرشوط یـا بابت 

تضمیـن بـودن چـک یا تحصیل چک از طریـق کاه برداری یا خیانـت در امانت 

یـا دیگـر جرائـم در مراجـع قضائـی اقامـه کنـد، اقامـۀ دعـوی مانـع از جریـان 

عملیّـات اجرائی نخواهد شـد، مگر در مـواردی که مرجع قضائی ظّن قوی پیدا 

کنـد یـا از اجرای سـند مذکـور رضر جربان ناپذیر وارد شـود که در ایـن صورت با 

أخـذ تأمین مناسـب، قرار توقّف عملیّات اجرائی صـادر می مناید. در صورتی که 

دلیل ارائه شـده مسـتند به سـند رسـمی باشـد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام 

قانونی مّدعی مفقودشـدن چک بوده و مرجع قضائی دالیل ارائه شـده را قابل 

قبـول بدانـد، توقّـف عملیّـات اجرائی بـدون أخذ تأمیـن صادر خواهد شـد. به 

دعـاوی مذکـور خارج از نوبت رسـیدگی می شـود.

• صـدور اجرائّیـه بـرای وصـول وجـه چـک: در این مـادّه قانون مزیّـت جدیدی 

بـرای چـک در نظـر گرفتـه اسـت و آن، ایـن اسـت کـه دارنـدۀ چـک می توانـد بـرای 

وصـول وجـه چک به جـای طرح دعوی، درخواسـت صدور اجرائیّه مناید. درخواسـت 

صـدور اجرائیّـه بدین نحو اسـت که:

۱. دارندۀ چک با رجوع به دادگاه صالح درخواست می کند که دادگاه برای 

وصول وجه چک و حقّ الوکالۀ وکیل، بدون نیاز به رسیدگی قضائی و بدون 
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نیاز به صدور حکم، اجرائیّه صادر کند و وجه چک را وصول کند.

2. بنابر رأی وحدت رویّۀ شامرۀ 6۸۸، دادگاه صالح برای صدور اجرائیّه، هامن 

دادگاه صالح برای اصل دعوی است؛ یعنی دادگاه محّل اقامت صادر کنندۀ 

چک یا دادگاه محّل وقوع شعبۀ محالٌ علیه یا دادگاه محّل صدور چک.

3. اجرائیّـه نسـبت بـه کـری مبلـغ چـک و حقّ الوکالـۀ وکیـل صـادر 

می شـود. بـرای دریافت خسـارت تأخیر تأدیـه، منی توان از ایـن روش بهره 

بـرد و بایـد اقـدام بـه طـرح دعـوا کرد.

4. در ایـن روش، حقّ الوکالـٔه وکیـل معـادل حقّ الوکالـٔه مرحلـٔه اجـرا قابل 

وصول اسـت.

5. اجرائیّه فقط علیه صاحب حساب صادر می شود، نه ضامن او و نه ظهر نویس.

6. در مواردی که چک به منایندگی صادر شده است، اجرائیّه علیه صاحب 

حساب یا صادر کننده یا به نحو تضامن علیه هر دو قابل صدور است.

7. صدور اجرائیّه برای وصول وجه چک منوط به آن است که: 

ـ  در من چک، چک به صورت مرشوط یا بابت تضمین نباشد.

ـ  دلیل برگشت خوردن چک، دستور عدم پرداخت نباشد.

۸. صادر کننـدۀ چک باید ظـرف 10 روز از اباغ اجرائیّه بپردازد یا موافقت 

دارنـده را جلـب کنـد یـا مالـی معرّفی کند که اجـرای حکـم را میّر کند. 

در غیـر ایـن صـورت قانون نحـوۀ اجرای محکومیّت های مالی نسـبت به 

او قابـل اجرا اسـت؛ یعنی می تواند درخواسـت توقیف امـوال او، جلب او 

و ممنوع الخروجی او را داشـته باشد.

9. اگر صادر کننده، چک را بابت تضمین یا امانت بداند یا امضای خود را در 

چک جعلی بداند یا ادّعای پرداخت وجه چک و عدم مدیونیّت داشته باشد، 

می تواند برای ابطال اجرائیّه، اقامۀ دعوی مناید. این اقامۀ دعوای صادر کننده 

مانع جریان اجرا نیست، مگر آنکه مرجع قضائی ظّن قوی پیدا کند یا از 
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اجرای سند رضر جربان ناپذیری وارد شود، که در این صورت با اخذ تأمین 

مناسب، قرار توقّف عملیّات اجرائی صادر می شود.

۱0. به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

۱۱. در دو حالـت، بـدوت اخـذ تأمیـن، قرار توقّف عملیّـات اجرائی صادر 

می شود:

ـ  ادّعـای صادر کننـدۀ چـک بـرای ابطـال اجرائیّـه، مسـتند بـه سـند 

باشد. رسـمی 

ـ  صادر کنندۀ چک مّدعی مفقود شـدن چک باشـد و مرجع قضائی 

دالیـل او را قابل قبول بداند.

۱2. با توّجه به عموم و اطاق این مادّه، این امتیاز نسبت به چک هایی 

که قبل از تاریخ تصویب این قانون صادر شده اند نیز قابل استفاده است.

 

ـ  من زیر به عنوان مادّۀ )24( به قانون الحاق می شود: ماّدۀ ۱0

ـ در صـورت تخلّـف از هـر یـک از تکالیـف مقـّرر در ایـن قانـون  مـاّدۀ 24

بـرای بانک هـا یا مؤّسسـات اعتباری اعـم از دولتی و غیر دولتـی، کارمند خاطی 

و مسـئول شـعبۀ مربـوط، حسـب مورد، بـا توّجه بـه رشایط، امکانـات، دفعات 

و مراتـب، بـه مجازات هـای مقـرّر در مـادّۀ )9( »قانـون رسـیدگی بـه تخلّفـات 

اداری، مصـّوب 1372/9/7« محکـوم می شـوند که رسـیدگی بـه این تخلّفات در 

صاحیّـت بانک مرکزی اسـت.

ـ  مواد )4(، )5(، )6( و )23( »قانون صدور چک، مصّوب 1355/4/16«  ماّدۀ ۱۱

لغو می شود.

قانـون فـوق مشـتمل بر یـازده مادّه، در جلسـۀ علنی روز یک شـنبه مورّخ 

سـیزدهم آبان مـاه یک هـزار  و  سـیصد  و  نـود  و  هفـت مجلس شـورای اسـامی 

تصویـب شـد و در تاریـخ 1397/۸/23 بـه تأیید شـورای نگهبان رسـید.





ماّدۀ ۱ )الحاقی سال 1372(: انواع چک عبارت است از:

1. چک عادی؛  چکی است که اشخاص عهدۀ بانک ها به حساب جاری خود 

صادر می کنند و دارندۀ آن تضمینی جز اعتبار صادر کنندۀ آن ندارد.

2. چک تأیید شده؛ چکی است که اشخاص عهدۀ بانک ها به حساب جاری خود 

صادر و توّسط بانک محالٌ علیه، پرداخت وجه آن تأیید می شود.

3. چک تضمین شده؛ چکی است که توّسط بانک به عهدۀ هامن بانک به 

درخواست مشرتی صادر و پرداخت وجه آن توّسط بانک تضمین می شود.

4. چک مسافرتی؛ چکی است که توّسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از 

شعب آن بانک توّسط منایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.

تبره)الحاقـی سـال 1397(: قوانیـن و مقـّررات مرتبـط با چک، حسـب مـورد، راجع 

بـه چک هایـی کـه بـه شـکل الکرتونیکـی )داده پیـام( صـادر می شـوند نیـز الزم الرعایـه 

اسـت. بانـک مرکـزی مکلّـف اسـت ظـرف مـّدت یک سـال پـس از الزم االجراء شـدن ایـن 

قانـون، اقدامـات الزم در خصـوص چک هـای الکرتونیکـی )داده پیـام( را انجـام داده و 

دسـتور العمل های الزم را صـادر منایـد.

با آخرین اصالحات موّرخ 1397/8/13



ماّدۀ 2: چک  های صادر عهدۀ بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر 

شده یا می شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد الزم االجراء است و 

دارندۀ چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت متام یا قسمتی از وجه آن به علّت 

نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند 

طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیامندۀ آن را از 

صادرکننده وصول مناید.

ــور در  ــۀ مذک ــن چــک و گواهی نام ــد عی ــدۀ چــک بای ــه، دارن ــرای صــدور اجراییّ ب

ــه اجــرای ثبــت اســناد محــل تســلیم  ــاّدۀ 5 را ب ــدرج در م ــا گواهی  نامــۀ من مــاّدۀ4 و ی

منایــد. اجــرای ثبــت در صورتــی دســتور اجــرا صــادر می کنــد کــه مطابقــت امضــای چــک 

بــه منونــۀ امضــای صادر کننــده در بانــک از طــرف بانــک گواهــی شــده باشــد. دارنــدۀ 

چــک اعــم از کســی کــه چــک در وجــه او صــادر گردیــده یــا بــه نــام او پشت نویســی 

شــده یــا حامــل چــک )در مــورد چک هــای در وجــه حامــل( یــا قائم مقــام قانونــی آنــان.

تبره)الحاقـی سـال 1376 مجمع تشـخیص مصلحت نظـام(: دارندۀ چـک می تواند 

محکومیّـت صادر کننـده را نسـبت بـه پرداخت کلّیّۀ خسـارات و هزینه های وارد شـده که 

مسـتقیامً و بـه طـور متعـارف در جهـت وصـول طلـب خـود از ناحیـۀ وی متحّمل شـده 

اسـت، اعـم از آنکـه قبـل از صـدور حکـم یـا پـس از آن باشـد، از دادگاه تقاضـا منایـد. در 

صورتـی کـه دارنـدۀ چـک جـربان خسـارت و هزینه هـای مزبـور را پـس از صـدور حکـم 

درخواسـت کنـد، باید درخواسـت خود را به هـامن دادگاه صادر کننـدۀ حکم تقدیم مناید.

ماّدۀ 3 )الحاقی سال 1382(: صادر کنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ 

مذکور در بانک محاٌل علیه وجه نقد داشته باشد و نباید متام یا قسمتی از وجهی را که به 

اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج مناید یا دستور عدم پرداخت وجه چک 

را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم مناید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت 

امضاء یا قلم خوردگی در من چک، یا اختاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه 

چک خودداری مناید.

هـرگاه در مـن چـک رشطی برای پرداخت ذکر شـده باشـد، بانک بـه آن رشط ترتیب 

اثر نخواهد داد.



مـاّدۀ 3 مکّرر)الحاقـی سـال 1382(: چـک فقـط در تاریـح منـدرج در آن و یـا پس از 

تاریـخ مذکـور قابـل وصـول از بانک خواهـد بود.

ماّدۀ 4)اصاحی سال 1397(: هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماّدۀ )3( 

پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارندۀ چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن 

آن را در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی ثبت مناید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در 

گواهینامه ای که مشّخصات چک و هویّت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، 

علّت یا علل عدم پرداخت را رصیحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم مناید. 

به گواهینامۀ فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب 

اثر داده منی شود.

در بـرگ مزبـور بایـد مطابقت یـا عدم مطابقت امضـای صادر کننده بـا منونه امضای 

موجـود در بانـک )در حـدود عـرف بانکـداری( از طـرف بانک گواهی شـود. بانک مکلّف 

اسـت به منظـور اطّـاع صادرکننـدۀ چک، فـوراً نسـخۀ دوم این بـرگ را به آخرین نشـانی 

صاحـب حسـاب کـه در بانـک موجـود اسـت، ارسـال دارد. در بـرگ مزبـور باید نـام و نام 

خانوادگـی و نشـانی کامـل دارنـدۀ چک نیز قیـد گردد.

مـاّدۀ 5)اصاحـی سـال 1397(: در صورتـی کـه موجـودی حسـاب صادر کننـدۀ چک 

نـزد بانـک کمـرت از مبلـغ چک باشـد، بـه تقاضـای دارندۀ چـک، بانک مکلّف اسـت مبلغ 

موجـود در حسـاب را بـه دارنـدۀ چـک بپـردازد و دارنـده بـا قیـد مبلـغ دریافت شـده در 

پشـت چـک، آن را بـه بانـک تسـلیم منایـد. بانک مکلّف اسـت بنا بـه درخواسـت دارندۀ 

چـک فـوراً کـری مبلـغ چک را در سـامانۀ یکپارچۀ بانک مرکـزی وارد منایـد و با دریافت 

کـد رهگیـری و درج آن در گواهینامـه ای بـا مشـّخصات مذکـور در مـاّدۀ قبـل، آن را بـه 

متقاضـی تحویـل دهـد. به گواهینامـۀ فاقد کد رهگیری، در مراجـع قضائی و ثبتی ترتیب 

اثـر داده منی شـود.

چک مزبور نسـبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسـوب و گواهینامۀ 

بانـک در ایـن مـورد بـرای دارنـدۀ چک، جانشـین اصل چک می شـود. در مورد ایـن مادّه 

نیـز بانـک مکلّف اسـت اعامیّۀ مذکور در ماّدۀ قبل را برای صاحب حسـاب ارسـال مناید.

مـاّدۀ 5 مکّرر)الحاقـی سـال 1397(: بعـد از ثبـت غیر قابل پرداخت بـودن یـا کـری 



مبلـغ چـک در سـامانۀ یکپارچـۀ بانک مرکـزی، این سـامانه مراتب را به صـورت برخط به 

متـام بانک هـا و مؤّسسـات اعتباری اطّاع می دهد. پس از گذشـت بیسـت و چهار سـاعت، 

کلّیّۀ بانک ها و مؤّسسـات اعتباری، حسـب مورد، مکلّفند تا هنگام رفع سـوء اثر از چک، 

اقدامـات زیر را نسـبت به صاحب حسـاب اعـامل منایند:

الفـ  عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

بـ  مسـدود کـردن وجـوه کلّیّـۀ حسـاب ها و کارت هـای بانکـی و هـر مبلـغ 

متعلّـق بـه صادر کننـده کـه تحـت هر عنـوان نـزد بانک یـا مؤّسسـۀ اعتباری 

دارد، بـه میـزان کـری مبلـغ چـک، بـه ترتیـب اعامـی از سـوی بانـک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هر گونه تسهیات بانکی یا صدور ضامنت نامه های ارزی یا ریالی؛

دـ  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبـرۀ ۱: چنانچـه اعـامل محدودیّت هـای مذکـور در بندهـای )الـف(، )ج( و)د( در 

خصـوص بنگاه هـای اقتصادی با توّجه بـه رشایط، اوضاع و احوال اقتصـادی موجب اخال 

در امنیّت اقتصادی اسـتان مربوط شـود، به تشـخیص شـورای تأمین اسـتان، موارد مذکور 

بـه مـّدت یک سـال بـه حالـت تعلیـق در می آیـد. آیین نامـۀ اجرائی ایـن تبره بـا در نظر 

گرفـن معیارهایـی ماننـد میزان تولیـد و صادرات بنـگاه و تعداد افراد شـاغل در آن، ظرف 

مـّدت سـه ماه از الزم االجراء شـدن ایـن قانون به پیشـنهاد مشـرتک وزارت امـور اقتصادی و 

دارایـی و بانـک مرکـزی به تصویـب هیأت وزیران می رسـد.

تبـرۀ 2: در صورتـی کـه چـک بـه وکالت یا منایندگـی از طرف صاحب حسـاب اعم 

از شـخص حقیقـی یـا حقوقـی صادر شـود، اقدامات موضـوع این ماّده عـاوه بر صاحب 

حسـاب، در مـورد وکیـل یا مناینده نیز اعامل می شـود؛ مگر اینکـه در مرجع قضائی صالح 

اثبـات منایـد عـدم پرداخـت مسـتند به عمل صاحب حسـاب یا وکیـل یا مناینـده بعدی او 

اسـت. بانک هـا مکلّفنـد بـه هنگام صـدور گواهینامۀ عـدم پرداخـت، در صورتی که چک 

به منایندگی صادر شـده باشـد، مشـّخصات مناینده را نیز در گواهینامۀ مذکور درج منایند.

تبرۀ 3: در هر یک از موارد زیر، بانک مکلّف است مراتب را در سامانۀ یکپارچۀ بانک 

مرکزی اعام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الـفـ  واریـز کـری مبلغ چک به حسـاب جاری نزد بانک محالٌ علیـه و ارائۀ 



درخواسـت مسـدودی کـه در ایـن صـورت بانک مکلّف اسـت ضمن مسـدود 

کـردن مبلـغ مذکـور تا زمان مراجعـۀ دارندۀ چک و حّداکر به مّدت یک سـال، 

ظـرف مـّدت سـه روز واریـز مبلغ را به شـیوه ای اطمینان بخش و قابل اسـتناد 

بـه اطّاع دارندۀ چک برسـاند.

بـ  ارائه الشۀ چک به بانک محالٌ علیه؛

جـ  ارائۀ رضایت نامۀ رسمی )تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارندۀ چک 

یا نامۀ رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارندۀ چک؛

د ـ ارائـۀ نامـۀ رسـمی از مرجـع قضائـی یـا ثبتـی ذی صـاح مبنـی بـر امتـام 

عملیّـات اجرائـی در خصـوص چـک؛

ه ـ  ارائۀ حکم قضائی مبنی بر برائت ذّمۀ صاحب حساب در خصوص چک؛

وـ  سپری شدن مّدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامۀ عدم پرداخت، مرشوط 

به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توّسط دارنده.

تبـرۀ 4: چنانچـه صـدور گواهینامـۀ عـدم پرداخـت به دلیل دسـتور عـدم پرداخت 

طبـق مـاّدۀ )14( ایـن قانـون و تبره هـای آن باشـد، سـوء اثر محسـوب نخواهد شـد.

تبرۀ 5: بانک یا مؤّسسـۀ اعتباری، حسـب مورد، مسـئول جربان خسـاراتی خواهند 

بـود کـه از عـدم انجـام تکالیـف مقـّرر در ایـن مـاّده و تبره هـای آن بـه اشـخاص ثالث 

وارد شـده است.

مـاّدۀ 6)اصاحـی سـال 1397(: بانک هـا مکلّفنـد برای ارائۀ دسـته چک به مشـرتیان 

خـود، رصفـاً از طریـق سـامانۀ صـدور یکپارچـۀ الکرتونیکی دسـته چک )صیّـاد( نزد بانک 

مرکزی اقدام منایند. این سـامانه پس از اطمینان از صّحت مشـّخصات متقاضی با اسـتعام 

از سـامانۀ نظـام هویّت سـنجی الکرتونیکـی بانکـی و نبـود ممنوعیّـت قانونـی، حسـب 

مـورد، نسـبت بـه دریافـت گـزارش اعتبـاری از سـامانۀ ملّـی اعتبار سـنجی موضـوع ماّدۀ 

)5( »قانـون تسـهیل اعطـای تسـهیات و کاهـش هزینه هـای طـرح و تریـع در اجـرای 

طرح هـای تولیـدی و افزایـش منابـع مالـی و کارایـی بانک هـا، مصـّوب 13۸6/4/5« یـا 

رتبه بنـدی اعتبـاری از مؤّسسـات موضـوع بنـد )21( مـاّدۀ )1( »قانـون بـازار اوراق بهادار 

جمهـوری اسـامی ایـران، مصـّوب 13۸4/9/1« اقـدام منوده و متناسـب با نتایـج دریافتی، 



سـقف اعتبـار مجـاز متقاضی را محاسـبه و بـه هر برگه چک شناسـۀ یکتا و مـّدت اعتبار 

اختصاص می دهد. حّداکر مّدت اعتبار چک از زمان دریافت دسـته چک سه سـال اسـت 

و چک هایـی کـه تاریـخ منـدرج در آنهـا پـس از مـّدت اعتبـار باشـد، مشـمول ایـن قانون 

منی شـوند. ضوابط این ماّده از جمله رشایط دریافت دسـته چک، نحوۀ محاسـبۀ سـقف 

اعتبار و موارد مندرج در برگۀ چک، مانند هویّت صاحب حسـاب، مطابق دسـتور العملی 

اسـت کـه ظـرف مـّدت یک سـال پـس از الزم االجراء شـدن این قانون توّسـط بانـک مرکزی 

تهیّـه می شـود و بـه تصویب شـورای پـول و اعتبار می رسـد.

تبرۀ ۱)الحاقی سـال 1397(: بانک ها و سـایر اشـخاصی که طبق قوانین یا مقّررات 

مربـوط، اطّاعـات مـورد نیـاز اعتبار سـنجی یا رتبه بنـدی اعتبـاری را در اختیار مؤّسسـات 

مربـوط قـرار می دهنـد، مکلّف بـه ارائۀ اطّاعـات صحیح و کامل می باشـند.

تبـرۀ 2)الحاقـی سـال 1397(: بـه منظـور کاهـش تقاضا بـرای دریافت دسـته چک 

و رفـع نیـاز اشـخاص بـه ابـزار پرداخت وعـده دار، بانک مرکزی مکلّف اسـت ظـرف مّدت 

یک سـال پـس از الزم االجراء شـدن ایـن قانـون، ضوابـط و زیر سـاخت خدمـات برداشـت 

مسـتقیم را بـه صـورت چـک مـوردی بـرای اشـخاصی کـه دسـته چـک ندارند، بـه صورت 

یکپارچـه در نظـام بانکـی تدویـن و راه انـدازی منایـد تـا بـدون نیـاز بـه اعتبار سـنجی، 

رتبه بندی اعتباری و اسـتفاده از دسـته چک، امکان برداشـت از حسـاب این اشـخاص برای 

ذی نفعـان معیّن فراهم شـود. در صورت عدم موجودی کافی بـرای پرداخت چک موردی، 

صاحـب حسـاب تـا زمان پرداخت دین، مشـمول مـوارد منـدرج در بندهای )الـف( تا )د( 

مـاّدۀ )5( مکـّرر ایـن قانون و نیز محرومیّت از دریافت دسـته چـک، صدور چک جدید و 

اسـتفاده از چـک موردی می باشـد.

تبـرۀ 3)الحاقـی سـال 1397(: هـر شـخص کـه بـا توّسـل بـه شـیوه های متقلّبانـه 

مبـادرت بـه دریافت دسـته چکی غیر متناسـب با اوضـاع مالی و اعتباری خود کرده باشـد 

یـا دریافـت آن توّسـط دیگـری را تسـهیل منایـد، به مّدت سه سـال از دریافت دسـته چک، 

صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده از چـک مـوردی محـروم و بـه جـزای نقـدی درجـۀ پنـج 

قانـون مجـازات اسـامی محکوم می شـود و در صورتی که عمل ارتکابـی منطبق با عنوان 

مجرمانۀ دیگری با مجازات شـدیدتر باشـد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شـود.



مـاّدۀ 7)اصاحـی سـال 1382(: هـر کس بزه صـدور چک با محل گردد بـه رشح ذیل 

محکوم خواهد شـد:

الـفـ  چنانچـه مبلـغ منـدرج در من چـک کمـرت از ده میلیون ریال باشـد به 

حبـس تـا حّداکـر شـش ماه محکوم خواهد شـد.

بـ  چنانچـه مبلـغ منـدرج در مـن چـک از ده میلیـون ریال تـا پنجاه میلیون 

ریـال باشـد از شـش ماه تـا یک سـال حبـس محکوم خواهد شـد.

جـ  چنانچـه مبلـغ منـدرج در مـن چـک از پنجـاه میلیـون ریال بیشـرت باشـد 

بـه حبـس از یک سـال تا دو سـال و ممنوعیّت از داشـن دسـته چک بـه مّدت 

دو سـال محکـوم خواهـد شـد و در صورتـی کـه صادر کننـدۀ چـک اقـدام بـه 

صـدور چک هـای با محـل منـوده باشـد، مجمـوع مبالـغ منـدرج در متـون 

چک هـا مـاک عمـل خواهـد بـود.

تبره)الحاقـی سـال 1382(: ایـن مجـازات شـامل مـواردی کـه ثابت شـود چک های 

با محـل بابـت معامـات نامـرشوع و یـا بهـرۀ ربوی صادر شـده، منی باشـد.

ماّدۀ ۸ )اصاحی سال 1372(: چک هایی که در ایران عهدۀ بانک های خارج از کشور 

صادر شده باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقّررات این قانون خواهند بود.

ماّدۀ 9: در صورتی که صادر کنندۀ چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً 

به دارندۀ آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد 

یا موجبات پرداخت آن را در بانک محالٌ علیه فراهم مناید، قابل تعقیب کیفری نیست. در 

مورد اخیر، بانک مذکور مکلّف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود مناید 

و به محض مراجعۀ دارنده و تسلیم چک، وجه آن را بپردازد.

مـاّدۀ ۱0)اصاحـی سـال 1372(: هـر کس با علم به بسـته بودن حسـاب بانکی خود 

مبـادرت بـه صـدور چـک مناید، عمـل وی در حکم صـدور چک بی محل خواهـد بود و به 

حّداکـر مجـازات منـدرج در مـاّدۀ 7 محکـوم خواهد شـد و مجازات تعیین شـده غیر قابل 

تعلیـق خواهد بود.

مـاّدۀ ۱۱: جرایـم مذکـور در ایـن قانـون بـدون شـکایت دارنـدۀ چـک قابـل تعقیب 

نیسـت و در صورتـی کـه دارنـدۀ چک تا شـش ماه از تاریخ صدور چک بـرای وصول آن به 



بانـک مراجعـه ننامیـد، دیگر حق شـکایت کیفری نخواهد داشـت.

منظـور از دارنـدۀ چـک در ایـن مـاّده، شـخصی اسـت که بـرای اّولین بار چـک را به 

بانـک ارائـه داده اسـت. بـرای تشـخیص این که چه کسـی اّولیـن بار برای وصـول چک به 

بانـک مراجـه کـرده اسـت، بانک ها مکلّفند به محـض مراجعۀ دارندۀ چـک، هویّت کامل 

او را در پشـت چـک بـا ذکـر تاریخ قید منایند. کسـی کـه چک پس از برگشـت از بانک به 

وی منتقل گردیده حق شـکایت کیفری نخواهد داشـت، مگر آنکه انتقال قهری باشـد. در 

صورتـی کـه دارنـدۀ چک بخواهد چک را به وسـیلۀ شـخص دیگـری به منایندگـی از طرف 

خـود وصـول کند و حّق شـکایت کیفـری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشـد، 

باید هویّت و نشـانی خود را با تریح منایندگی شـخص مذکور در ظهر چک قید مناید و 

در ایـن صـورت بانـک اعامیّـۀ مذکور در مـاّدۀ 4 و 5 را به نـام صاحب چک صادر می کند 

و حّق شـکایت کیفری وی محفـوظ خواهد بود.

تبره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق 

خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار مناید، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

مـاّدۀ 12)اصاحـی سـال 1382(: هـرگاه قبـل از صدور حکم قطعی، شـاکی گذشـت 

منایـد و یـا اینکـه متّهـم وجه چک و خسـارت تأخیـر تأدیه را نقـداً به دارنـدۀ آن پرداخت 

کنـد، یـا موجبـات پرداخـت وجـه چک و خسـارت مذکـور )از تاریـخ ارائۀ چک بـه بانک( 

را فراهـم کنـد یـا در صنـدوق دادگسـرتی یا اجـراء ثبت تودیـع مناید، مرجع رسـیدگی قرار 

موقوفـی صـادر خواهـد کـرد. صـدور قرار موقوفـی تعقیـب در دادگاه کیفری مانـع از آن 

نیسـت کـه دادگاه نسـبت به سـایر خسـارات مـورد مطالبه، رسـیدگی و حکم صـادر کند.

هـرگاه پـس از صـدور حکـم قطعی، شـاکی گذشـت کند و یـا اینکـه محکومٌ علیه به 

ترتیـب فـوق موجبـات پرداخـت وجـه چـک و خسـارات تأخیـر تأدیـه و سـایر خسـارات 

منـدرج در حکـم را فراهـم مناید، اجـرای حکم موقوف می شـود و محکومٌ علیه فقط ملزم 

بـه پرداخـت مبلغـی معـادل یک سـوم جـزای نقـدی مقـّرر در حکـم خواهـد بـود کـه به 

دسـتور دادسـتان بـه نفـع دولـت وصول خواهد شـد.

تبره)الحاقـی سـال 1382(: میـزان خسـارات و نحـوۀ احتسـاب آن بر مبنـای قانون 

الحـاق یـک تبـره بـه مـاّدۀ 2 قانـون اصـاح مـواّدی از قانـون صـدور چـک مصـّوب 



1376/3/10 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام خواهـد بـود.

ماّدۀ 13)اصاحی سال 1382(: در موارد زیر صادر کنندۀ چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الفـ  در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

بـ   هرگاه در من چک وصول وجه آن منوط به تحّقق رشطی شده باشد.

جـ   چنانچـه در مـن چـک قیـد شـده باشـد کـه چـک بابـت تضمیـن انجـام 

معاملـه و یـا تعّهـدی اسـت.

دـ   هـرگاه بـدون قیـد در مـن چـک، ثابت شـود که وصول وجـه آن منوط به 

تحّقـق رشطـی بوده یـا چک بابت تضمین انجـام معامله یا تعّهدی اسـت.

هـ ـ   در صورتـی کـه ثابـت شـود چـک بـدون تاریـخ صـادر شـده و یـا تاریـخ 

واقعـی صـدور چـک مقـّدم بـر تاریـخ منـدرج در مـن چک باشـد.

مـاّدۀ ۱4)اصاحـی سـال 1372(: صادر کننـدۀ چـک یـا ذی نفـع یـا قائم مقـام قانونی 

آنهـا بـا تریـح بـه اینکـه چک مفقود یـا رسقت یا جعل شـده یـا از طریق کاه بـرداری یا 

خیانـت در امانـت یـا جرائـم دیگری تحصیل گردیده، می تواند کتباً دسـتور عـدم پرداخت 

وجـه چـک را بـه بانـک بدهد. بانک پـس از احراز هویّـت دسـتور دهنده از پرداخت وجه 

آن خـودداری خواهـد کـرد و در صـورت ارائـۀ چک، بانـک گواهی عدم پرداخـت را با ذکر 

علّت اعام شـده صـادر و تسـلیم می مناید.

دارنـدۀ چـک می توانـد علیـه کسـی که دسـتور عـدم پرداخـت داده، شـکایت کند و 

هـرگاه خـاف اّدعایـی کـه موجب عـدم پرداخت شـده ثابت گـردد، دسـتور دهنده عاوه 

بـر مجـازات مقـّرر در ماّدۀ 7 این قانـون، به پرداخت کلّیّۀ خسـارات وارده به دارندۀ چک 

محکوم خواهد شـد.

تبـرۀ ۱)اصاحـی سـال 1376(: ذی نفـع در مورد این ماّده کسـی اسـت که چک به 

نـام او صـادر یـا ظهر نویسـی شـده یـا چک بـه او واگـذار گردیده باشـد )یا چـک در وجه 

حامـل بـه او واگـذار گردیـده(. در مـوردی کـه دسـتور عـدم پرداخـت مطابـق ایـن مـادّه 

صـادر می شـود، بانـک مکلّف اسـت وجه چـک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسـیدگی 

یـا انراف دسـتور دهنده در حسـاب مسـدودی نگهـداری مناید.

تبـرۀ 2)الحاقـی سـال 1372(: دسـتور دهنده مکلّـف اسـت پـس از اعام بـه بانک، 



شـکایت خـود را بـه مراجع قضایی تسـلیم و حّداکر ظرف مـّدت یک هفته گواهی تقدیم 

شـکایت خـود را به بانک تسـلیم منایـد؛ در غیر این صـورت پس از انقضای مـّدت مذکور، 

بانـک از محـّل موجـودی به تقاضـای دارندۀ چـک، وجـه آن را پرداخت می کند.

پرداخـت چک هـای تضمین شـده و مسـافرتی را  تبـرۀ 3)الحاقـی سـال 1376(: 

منی تـوان متوقّـف منـود، مگر آنکه بانک صادر کننده نسـبت بـه آن اّدعای جعـل مناید. در 

ایـن مـورد نیـز حـّق دارنـدۀ چک راجع به شـکایت بـه مراجع قضایی طبق مفاد قسـمت 

اخیـر مـاّدۀ 14 محفوظ خواهـد بود.

مـاّدۀ ۱5: دارنـدۀ چـک می توانـد وجه چـک و رضر و زیان خـود را در دادگاه کیفری 

مرجع رسـیدگی مطالبه مناید.

مـاّدۀ ۱6: رسـیدگی بـه کلّیّۀ شـکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربـوط به چک در 

دادرسا و دادگاه تـا خامتـه دادرسـی، فـوری و خارج از نوبت بـه عمل خواهد آمد.

ماّدۀ ۱7: وجود چک در دسـت صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انراف شـاکی 

از شـکایت اسـت، مگر خاف این امر ثابت گردد.

مـاّدۀ ۱۸)اصاحـی سـال 1372(: مرجـع رسـیدگی کنندۀ جرائـم مربـوط بـه چـک 

با محـل،  از متّهـامن در صـورت توّجـه اتّهـام، طبـق ضوابـط مقـّرر در مـاّدۀ 134 قانـون 

آیین دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـاب )در امـور کیفـری( ـ مصـّوب 1378/6/28 

کمیسـیون قضایی مجلس شـورای اسامیـ  حسـب مورد، یکی از قرارهای تأمین کفالت یا 

وثیقـه )اعـم از وجـه نقد یـا ضامنت نامۀ بانکی یا مال منقول و غیرمنقـول( اخذ می مناید.

مـاّدۀ ۱9: در صورتـی کـه چـک بـه وکالـت یـا منایندگـی از طـرف صاحـب حسـاب 

اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقی صادر شـده باشـد، صادر کننـدۀ چک و صاحـب امضا، 

متضامنـاً مسـئول پرداخـت وجـه چـک بـوده و اجراییّـه و حکـم رضر و زیـان بـر اسـاس 

تضامـن علیـه هـر دو نفـر صادر می شـود. به عـاوه، امضا کنندۀ چـک، طبق مقـّررات این 

قانون مسـئولیّت کیفری خواهد داشـت، مگر اینکه ثابت مناید که عدم پرداخت مسـتند 

بـه عمـل صاحـب حسـاب یا وکیل یا مناینـدۀ بعدی او اسـت،  که در این صورت کسـی که 

موجـب عـدم پرداخـت شـده از نظر کیفری مسـئول خواهـد بود.

مـاّدۀ 20: مسـئولیّت مدنـی پشت نویسـان چـک طبـق قوانیـن و مقـّررات مربـوط 



کـامکان بـه قـّوت خـود باقی اسـت.

ماّدۀ 2۱)اصاحی سـال 1372(: بانک ها مکلّفند کلّیّۀ حسـاب های جاری اشـخاصی را 

کـه بیـش از یک بـار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفر خواسـت 

شـده باشـد، بسـته و تا سه سـال به نام آنها حسـاب جاری دیگری باز ننامیند.

تبـرۀ ۱)اصاحـی سـال 1397(: بانـک مرکـزی مکلّـف اسـت بـا تجمیـع اطّاعـات 

گواهینامه هـای عـدم پرداخـت و آرای قطعـی محاکـم دربـارۀ چـک در سـامانۀ یکپارچـۀ 

خود، امکان دسرتسـی برخط بانک ها و مؤّسسـات اعتباری را به سـوابق صدور و پرداخت 

چـک و همچنیـن امـکان اسـتعام گواهینامه هـای عـدم پرداخـت را بـرای مراجـع قضائی 

و ثبتـی از طریـق شـبکۀ ملّـی عدالـت ایجـاد مناید. قـّوۀ قضائیّـه نیز مکلّف اسـت امکان 

دسرتسـی برخـط بانـک مرکـزی بـه احـکام ورشکسـتگی، اعسـار از پرداخـت محکومٌ بـه و 

همچنیـن آرای قطعـی صادر شـده دربـارۀ چک هـای برگشـتی و دعـاوی مطروحـه طبـق 

ماّدۀ)14( این قانون به همراه گواهینامۀ عدم پرداخت مربوط را از طریق سـامانۀ سـجل 

محکومیّت هـای مالـی فراهـم مناید.

تبـرۀ 2)الحاقـی سـال 1372(: ضوابـط و مقـّررات مربـوط بـه محرومیّـت افـراد از 

افتتـاح حسـاب جـاری و نحـوۀ پاسـخ بـه اسـتعامات بانک هـا بـه موجـب آیین نامـه ای 

خواهـد بـود کـه ظرف مّدت سـه ماه توّسـط بانک مرکزی جمهوری اسـامی ایـران تنظیم 

و بـه تصویـب هیـأت دولـت می رسـد.

ماّدۀ 2۱ مکّرر)الحاقی سـال 1397(: بانک مرکزی مکلّف اسـت ظرف مّدت دو سـال 

پـس از الزم االجراء شـدن ایـن قانـون در مـورد اشـخاص ورشکسـته، معـر از پرداخـت 

محکومٌ بـه یـا دارای چـک برگشـتی رفع سـوء اثر نشـده، از دریافت دسـته چـک و صدور 

چـک جدیـد در سـامانۀ صیّـاد و اسـتفاده از چـک مـوردی جلوگیـری کـرده و همچنیـن 

امکان اسـتعام آخرین وضعیّت صادر کنندۀ چک، شـامل سـقف اعتبار مجاز، سـابقۀ چک 

برگشـتی در سه سـال اخیر و میزان تعّهدات چک های تسویه نشـده را رصفاً برای کسـانی 

کـه قصـد دریافـت چـک را دارنـد، فراهـم مناید. سـامانۀ مذکور بـه نحوی خواهـد بود که 

صـدور هـر برگـه چک، مسـتلزم ثبت هویّـت دارنده، مبلـغ و تاریخ منـدرج در چک برای 

شناسـۀ یکتـای برگـه چک توّسـط صادر کننده بـوده و امکان انتقال چک به شـخص دیگر 



توّسـط دارنـده تـا قبـل از تسـویۀ آن، بـا ثبـت هویّـت شـخص جدید بـرای هامن شناسـۀ 

یکتـای چـک امکان پذیر باشـد. مبلغ چک نباید از اختاف سـقف اعتبار مجـاز و تعّهدات 

چک های تسویه نشـده بیشـرت باشـد.

تبـرۀ ۱: در مـورد چک هایـی کـه پـس از گذشـت دو سـال از الزم االجراء شـدن ایـن 

قانـون صـادر می شـوند، تسـویۀ چک رصفاً در سـامانۀ تسـویۀ چک )چـکاوک( طبق مبلغ 

و تاریـخ منـدرج در سـامانه و در وجـه دارنـدۀ نهائـی چـک بر اسـاس اسـتعام از سـامانۀ 

صیّاد انجام خواهد شـد و در صورتی که مالکیّت آنها در سـامانۀ صیّاد ثبت نشـده باشـد، 

مشـمول ایـن قانـون نبـوده و بانک ها مکلّفنـد از پرداخت وجـه آنها خـودداری منایند. در 

ایـن مـوارد، صـدور و پشت نویسـی چـک در وجه حامل ممنوع اسـت و ثبت انتقال چک 

در سـامانۀ صیّـاد، جایگزیـن پشت نویسـی چک خواهد بـود. چک هایی کـه تاریخ صدور 

آنهـا قبـل از زمـان مذکور باشـد، تابع قانـون زمان صدور می باشـد.

تبـرۀ 2: ممنوعیّت های این ماّده در مورد اشـخاص ورشکسـته، معـر از پرداخت 

محکومٌ بـه یـا دارای چک برگشـتی رفع سـوء اثر نشـده کـه به وکالت یا منایندگـی از طرف 

صاحـب حسـاب اعـم از شـخص حقیقی یا حقوقـی اقدام می کنند نیز مجری اسـت.

مـاّدۀ 22)اصاحـی سـال 1382(: در صورتـی کـه بـه متّهـم دسرتسـی حاصـل نشـود، 

آخریـن نشـانی متّهـم در بانـک محالٌ علیـه، اقامتـگاه قانونـی او محسـوب می شـود و 

هر گونـه اباغـی بـه نشـانی مزبـور بـه عمـل می آیـد.

هـرگاه متّهـم، حسـب مورد، به نشـانی بانکی یا نشـانی تعیین شـده شـناخته نشـود 

یـا چنیـن محلّـی وجود نداشـته باشـد، گواهی مأمـور به منزلۀ ابـاغ اوراق تلّقی می شـود 

و رسـیدگی بـه متّهـم بـدون لـزوم احضار متّهم وسـیله مطبوعـات، ادامه خواهـد یافت.

مـاّدۀ 23)اصاحـی سـال 1397(: دارنـدۀ چـک می توانـد بـا ارائـۀ گواهینامـۀ عـدم 

پرداخـت، از دادگاه صالـح صـدور اجرائیّه نسـبت به کری مبلغ چـک و حّق الوکالۀ وکیل 

طبق تعرفۀ قانونی را درخواسـت مناید. دادگاه مکلّف اسـت در صورت وجود رشایط زیر، 

حسـب مـورد، علیـه صاحب حسـاب، صادر کننـده یا هـر دو اجرائیّه صـادر مناید.

الفـ   در من چک، وصول وجه آن منوط به تحّقق رشطی نشده باشد؛

بـ   در مـن چـک قیـد نشـده باشـد که چـک بابت تضمین انجـام معامله یا 



است؛ تعّهدی 

جـ   گواهینامـۀ عـدم پرداخت به دلیل دسـتور عدم پرداخت طبـق ماّدۀ )14( 

این قانون و تبره های آن صادر نشـده باشـد؛

صادر کننـده مکلّـف اسـت ظـرف مـّدت ده روز از تاریـخ ابـاغ اجرائیّـه، بدهی خود 

را بپـردازد، یـا بـا موافقـت دارنـدۀ چـک ترتیبـی بـرای پرداخـت آن بدهد یا مالـی معرفی 

کنـد کـه اجـرای حکم را میّر کند؛ در غیر این صورت حسـب درخواسـت دارنـده، اجرای 

احـکام دادگسـرتی، اجرائیّـه را طبـق »قانون نحـوۀ اجـرای محکومیّت های مالـی، مصّوب 

1394/3/23« بـه مـورد اجراء گذاشـته و نسـبت به اسـتیفای مبالغ مذکور اقـدام می مناید.

اگـر صادر کننـده یـا قائم مقام قانونـی او دعاوی مانند مـرشوط یا بابت تضمین بودن 

چـک یـا تحصیـل چک از طریق کاه بـرداری یا خیانت در امانت یا دیگـر جرائم در مراجع 

قضائـی اقامـه کنـد، اقامـۀ دعـوی مانـع از جریان عملیّـات اجرائـی نخواهد شـد، مگر در 

مـواردی کـه مرجـع قضائـی ظّن قوی پیدا کنـد یا از اجرای سـند مذکـور رضر جربان ناپذیر 

وارد شـود کـه در ایـن صـورت بـا أخـذ تأمین مناسـب، قرار توقّـف عملیّـات اجرائی صادر 

می مناید. در صورتی که دلیل ارائه شـده مسـتند به سـند رسـمی باشـد یا اینکه صادر کننده 

یـا قائم مقـام قانونـی مّدعـی مفقودشـدن چک بـوده و مرجع قضائـی دالیل ارائه شـده را 

قابـل قبـول بدانـد، توقّف عملیّات اجرائی بـدون أخذ تأمین صادر خواهد شـد. به دعاوی 

مذکـور خارج از نوبت رسـیدگی می شـود.

مـاّدۀ 24)الحاقـی سـال 1397(: در صورت تخلّف از هر یـک از تکالیف مقّرر در این 

قانـون بـرای بانک هـا یا مؤّسسـات اعتبـاری اعـم از دولتـی و غیر دولتی، کارمنـد خاطی و 

مسـئول شـعبۀ مربوط، حسـب مـورد، با توّجـه به رشایط، امکانـات، دفعـات و مراتب، به 

مجازات هـای مقـّرر در مـاّدۀ )9( »قانون رسـیدگی به تخلّفات اداری، مصـّوب 1372/9/7« 

محکـوم می شـوند که رسـیدگی بـه این تخلّفـات در صاحیّت بانک مرکزی اسـت.




