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 قاونن اصالح قاونن صدور چک
 ۱۳/۰۸/۱۳۹۷مصوب 

 دانلود کنیدرا از  1397با اصالحات مکرر تا  1355متن کامل قانون صدور چک مصوب 

الحاق  با اصالحات و الحاقات بعدی آن 1355/4/16چک مصوب  قانون صدور )1( متن زیر به عنوان تبصره به ماده -1ماده 
 :گرددمی

هایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر چک حسب مورد، راجع به چک قوانین و مقررات مرتبط با- تبصره
االجراء شدن این قانون، سال پس از الزمالرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکشوند نیز الزممی

 .های الزم را صادر نمایدهای الکترونیکی )داده پیام( را انجام داده و دستورالعملچک اقدامات الزم در خصوص

 :گردد( قانون به شرح زیر اصالح می4ماده ) -2ماده 

 ( پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده2به علتی از علل مندرج در ماده ) چک هرگاه وجه- 4ماده 
پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در فورًا غیرقابل چک

شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را  و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر چک ای که مشخصاتگواهینامه
صریحًا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در 

 .مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود

موجود در بانک )در حدود عرف  در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای
، فورًا نسخه دوم این برگ  چک داری( از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکنندهبانک

ود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موج
 .نیز قید گردد چک کامل دارنده

 :گردد( قانون به شرح زیر اصالح می5ماده ) -3ماده 

 چک باشد، به تقاضای دارنده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده- 5ماده 
، آن را  چک شده پشتیافتبپردازد و دارنده با قید مبلغ در  چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده

را در سامانه یکپارچه بانک  چک فورَا کسری مبلغ چک به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده
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ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه
 .شوداهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیتحویل دهد. به گو 

،  چک محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارندهمزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی چک
برای صاحب حساب  شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل رامی چک جانشین اصل

 .ارسال نماید

 :شود( مکرر به قانون الحاق می5متن زیر به عنوان ماده ) -4ماده 

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب - مکرر 5ماده 
ها دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اطالع میرا به صورت برخط به تمام بانک

ک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال چ از اثر سوء رفع هنگام و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا
 :نمایند

 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ -الف
های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک ها و کارتمسدود کردن وجوه کلیه حساب -ب

 ب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتی
 های ارزی یا ریالی؛عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه -ج
 .عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی -د

های اقتصادی با توجه های مذکور در بندهای )الف(، )ج( و )د( در خصوص بنگاهچنانچه اعمال محرومیت- 1تبصره 
ضاع و احوال اقتصادی موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین به شرایط، او

نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی آید. آییناستان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می
شدن این قانون به پیشنهاد االجراءف مدت سه ماه از الزمظر  آن در مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل

 .مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، - 2تبصره 
گردد مگر اینکه در مرجع بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می اقدامات موضوع این ماده عالوه

ها مکلفند قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک
مشخصات نماینده را نیز در  به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد،

 .گواهینامه مذکور درج نمایند

در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا فورا و به - 3تبصره 
 :صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود
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علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال -الف
مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه 

 .ع دارنده چک برساندبخش و قابل استناد به اطالای اطمینانروز واریز مبلغ را به شیوه
 علیه؛ارائه الشه چک به بانک محال -ب
شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا نامه رسمی )تنظیمارائه رضایت -ج

 عمومی غیردولتی دارنده چک؛
 اجرائی در خصوص چک؛ صالح مبنی بر اتمام عملیاتارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی -د
 ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ -ه
سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در سپری شدن مدت سه -و

 .خصوص چک توسط دارنده

( این قانون و تبصره های 14دم پرداخت طبق ماده )چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور ع- 4تبصره 
 .آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد

بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در - 5تبصره 
 .این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است

 :شودون به شرح زیر اصالح و سه تبصره به آن الحاق می( قان6ماده ) -5ماده 

سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد  ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفًا از طریقبانک- 6ماده 
بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام 

سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی یتهو
های قانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح )5» (اعتبارسنجی موضوع ماده

( 21بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند )یا رتبه «۵/4/۱۳۸۶ها مصوب افزایش منابع مالی و کارایی بانک تولیدی و
اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی،  «۱/9/۱۳۸۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  )1» (ماده

دهد. حداکثر مدت عتبار اختصاص میسقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت ا
هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، سال است و چکاعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه

شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مشمول این قانون نمی
االجراء سال پس از الزمهویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک مندرج در برگه چک مانند

 .رسدشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می
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دی بنها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطالعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبهبانک- 1تبصره 
 .باشنددهند، مکلف به ارائه اطالعات صحیح و کامل میاعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می

دار، بانک مرکزی مکلف به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده- 2تبصره 
زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت  االجراء شدن این قانون، ضوابط واست ظرف مدت یک سال پس از الزم

اندازی نماید تا بدون چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه
نفعان بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینیاز به اعتبارسنجی، رتبه

هم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، معین فرا
( مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور 5مشمول موارد مندرج در بندهای )الف( تا )د( ماده )

 .باشدچک جدید و استفاده از چک موردی می

شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و  هر شخصی که با توسل به- 3تبصره 
اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک 

شود و در صورتی محکوم می قانون مجازات اسالمی جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج
 .شوده عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میک

مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و »عبارت  -6ماده 
( قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 9ه )های مقرر در مادمراتب جرم به یکی از مجازات

 .گردد( قانون حذف می21از ماده )« محکوم خواهند شد

 :گردد( به شرح زیر اصالح می21( ماده )1تبصره ) -7ماده 

اکم درباره چک های عدم پرداخت و آرای قطعی محبانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات گواهینامه- 1تبصره 
ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک

های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه امکان استعالم گواهینامه
به و برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی

( این قانون به همراه 14های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده )همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک
 .های مالی فراهم نمایدگواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت

 :گردد( مکرر به قانون الحاق می21های آن به عنوان ماده )صرهمتن زیر و تب -8ماده 

االجراء شدن این قانون در مورد اشخاص بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از الزم- مکرر 21ماده 
ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک 

آخرین وضعیت صادر کننده  جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعالم

http://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
http://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
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نشده را صرفًا برای های تسویهچک سال اخیر و میزان تعهداتچک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه
کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم 

ریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال ثبت هویت دارنده، مبلغ و تا
چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک 

 .تر باشدهای تسویه نشده بیشپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکامکان

شوند، تسویه چک صرفًا االجراء شدن این قانون صادر میهایی که پس از گذشت دو سال از الزمدر مورد چک- 1تبصره 
در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعالم از 

ه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و کسامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی
نویسی چک در وجه حامل ممنوع است ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشتبانک

ور آنها قبل از زمان هایی که تاریخ صدو ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک
 .باشدمذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می

های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع ممنوعیت- 2تبصره 
یز مجری کنند نسوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

 .است

 :گردد( قانون می23متن زیر جایگزین ماده ) -9ماده 

تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک دارنده چک می- 23ماده 
را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد  تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل طبق

 .یه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نمایدعل
 در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ -الف

 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ -ب
 .های آن صادر نشده باشد( این قانون و تبصره14گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ) -ج

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی 
صورت حسب درخواست دارنده، رای حکم را میسر کند؛ در غیر اینبرای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اج

به مورد اجراء  «۲۳/3/۱۳۹۴های مالی مصوب قانون نحوه محکومیت »اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق
 .نمایدگذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می

بودن چک یا تحصیل چک از طریق  اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین
کالهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی 
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نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که 
با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به در این صورت 

سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دالیل ارائه شده را 
در خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صا

 .شد

 :شود( به قانون الحاق می24متن زیر به عنوان ماده ) -10ماده 

ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک- 24ماده 
های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه

شوند که رسیدگی به این تخلفات محکوم می «۷/9/۱۳۷۲قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  )9» (مقرر در ماده
 .در صالحیت بانک مرکزی است

 .دشولغو می« ۱۶/4/۱۳۵۵قانون صدور چک مصوب ( »23( و )6(، )5(، )4مواد ) -11ماده 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای 
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲۳/8/۱۳۹۷اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 

 

 

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام نالکا در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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