


مالک نهایی چک )آخرین ذی نفع( 
در تاریخ سررسید آن، می تواند 

با مراجعه به شعبه هر کدام 
از بانک های کشور، مبلغ چک 

را وصول کند. به این ترتیب 
بانک موظف خواهد بود پس 

از انجام استعالم های الزم از 

قانــون اصــاح قانــون صــدور چــک بــا هــدف حمایــت از دریافــت کننــدگان چــک و بــه حداقــل 
رســیدن صــدور چــک بامحــل در ســال ۱۳۹۷ توســط مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب 
رســید و از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ الزم االجراســت. در ایــن قانــون، صــدور دســته چــک بــرای افــراد 
ســخت گیرانــه تــر شــده و بــر رونــد آن نظــارت ویــژه وجــود دارد. از ســوی دیگــر، ایــن قانــون، 

صادرکننــدگان چــک بامحــل را از بســیاری از خدمــات بانکــی محــروم مــی کنــد. 

همچنیــن تــاش شــده رویــه مناســبی بــرای وصــول طلــب دریافــت کننــدگان چــک ایجــاد 
ــی نیــز بــه مراتــب کوتــاه تــر شــده اســت.  شــود. رویــه رســیدگی قضای

در این کتابچه با الزامات قانونی چک های جدید آشنا می شوید:

 الزامات قانونی چک های جدید



۳

ــخ  ــع( در تاری ــن ذی نف ــک )آخری ــی چ ــک نهای مال
سررســید آن، می توانــد بــا مراجعــه بــه شــعبه هــر 
ــول  ــک را وص ــغ چ ــور، مبل ــای کش ــدام از بانک ه ک
کنــد. بــه ایــن ترتیــب بانــک موظــف خواهــد بــود 
ــاد،  ــس از انجــام اســتعام های الزم از ســامانه  صی پ
ــخصی  ــع )ش ــخص ذی نف ــت ش ــه مالکی ــبت ب نس
کــه وجــه چــک بــه حســاب او واریــز خواهــد شــد( 
ــان حاصــل کــرده و اقدام هــای الزم را انجــام  اطمین

دهــد. 

ــخصی  ــده )ش ــاب صادرکنن ــری حس ــورت کس در ص
ــت(  ــوده اس ــه او ب ــق ب ــدا متعل ــک در ابت ــه چ ک
ــاب  ــغ موجــود در حس ــد مبل ــده چــک می توان دارن
جــاری صادرکننــده را طلــب کــرده و هم چنیــن 
ــل  ــک از مح ــری چ ــغ کس ــت مبل ــان پرداخ خواه
مبالــغ موجــود در ســایر حســاب هاي انفــرادي 
ریالــي صاحــب حســاب در همــان بانــک )بــه ترتیــب 

ــود.  ــزی( ش ــک مرک ــط بان ــی توس اعام
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براســاس قانــون جدیــد، تمــام صادرکننــدگان، انتقال دهنــدگان و ذینفعــان چــک، بایــد موارد 
ــت کنند: ــر را رعای زی

ثبــت صــدور )توســط صادرکننــدگان چــک(، تاییــد دریافــت )توســط دریافــت کننــدگان چــک( و انتقــال چک هــای 	 
جدیــد بایــد در ســامانه صیــاد انجام شــود.

صــدور چــک جدیــد و ثبــت آن در ســامانه صیــاد بــرای کســانی کــه چــک برگشــتی رفــع ســوء اثر نشــده دارند، 	 
ــت. ممنوع اس

چک باید در وجه ذی نفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست.	 

پشت نویســی چک هــای طــرح جدیــد ممنــوع اســت و ثبــت انتقــال در ســامانه صیــاد، جایگزیــن پشــت نویســی 	 

ــده است. ش

     نحـوه وصـول چک های ثبت شده در سـامانه صـیاد



۴

w w w . c b i . i r

     نحـوه برگشت زدن چک و دالیل آن

در موارد زیر، چک برگشت می خورد:

ــاب های 	  ــایر حس ــل س ــک از مح ــه چ ــن وج ــکان تامی ــدم ام ــاب جاری و ع ــودی حس ــودن موج ــی نب کاف
ــک  ــان بان ــده آن در هم صادرکنن

منطبــق نبــودن امضــای منــدرج در چــک بــا نمونــه امضــای معرفی شــده توســط مشــتری یــا وکیل/نماینــده 	 
قانونــی او

تشخیص اختاف در مندرجات برگه چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط	 

ــی آن هــا، در چارچــوب 	  ــام قانون ــا قائم مق ــع ی ــا ذینف ــده ی صــدور دســتور عــدم پرداخــت توســط صادرکنن
مــاده )۱۴( قانــون
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ــف  ــک مکل ــوارد یادشــده، بان ــق م ــورت تحق در ص
اســت بــه درخواســت دارنــده چــک، فــورا غیرقابــل 
ــک  ــه بان ــامانه یکپارچ ــودن آن را در س ــت ب پرداخ
ــری و  ــد رهگی ــت ک ــا دریاف ــد و ب ــت کن ــزی ثب مرک
ــا  ــت ی ــت، عل ــدم پرداخ ــه ع درج آن در گواهینام
ــه  ــر ب ــاء و مه ــا امض ــد و ب ــًا قی ــل آن را صریح عل

ــد.  ــل ده ــک( تحوی ــده چ ــی )دارن متقاض
در گواهینامــه عــدم پرداخــت بایــد »هویــت« و 
ــده چــک، »کــد  ــده و دارن »نشــانی کامــل« صادرکنن
رهگیــری« دریافــت شــده از ســامانه یکپارچــه بانــک 
مرکــزی، »مهــر بانــک« و »شــخص حقوقــی« و 
وضعیــت مطابقــت یــا عــدم تطبیــق امضــای چــک و 
نمونــه امضــای موجــود در بانــک درج شــده باشــد؛ 
در غیــر ایــن صــورت در مراجــع قضایــی و ثبتــی بــه 

آن رســیدگی نمی شــود.
ــت  ــا در دس ــد ب ــتی می توان ــک برگش ــده چ دارن

بــه دفاتــر  داشــتن »گواهــی عــدم پرداخــت« 
ــی قــوه قضاییــه مراجعــه  خدمــات الکترونیــک قضای
و صــدور اجراییــه از دادگاه صالــح را درخواســت 

ــد. کن
برایــن اســاس، دادگاه بــا بررســی متــن چــک و احراز 
ــدور  ــون ص ــاده )2۳( قان ــده در م ــرط آم ــه ش س
چــک )-۱ وصــول وجــه آن منــوط بــه تحقق شــرطي 
نشــده باشــد؛ -2 در متــن چــک قیــد نشــده باشــد 
کــه چــک بابــت تضمیــن انجــام معاملــه یــا تعهــدي 
اســت و -۳گواهــي عــدم پرداخــت بــه دلیــل 
ــن  ــه ای ــد. ب ــده باش ــادر نش ــاده ۱۴ ص ــوع م موض
معنــا کــه صادرکننــده یــا ذینفــع چــک اعــام نکــرده 
ــده  ــا جعل ش ــرقت ی ــود، س ــک مفق ــه چ ــند ک باش
ــت  در  ــرداری، خیان ــق کاهب ــه از طری ــا اینک اســت ی
امانــت یــا جرائــم دیگــر بــه دســت نیامــده باشــد( 

ــد.  ــادر می کن ــه را ص اجرایی

ــع 	  ــتور مرج ــون، دس ــب قان ــی از آن )به موج ــا بخش ــودی ی ــام موج ــداد تم ــا انس ــاب جاری ی ــودن حس ــته ب بس
قضایــی یــا مشــتری( و عــدم امــکان تامیــن وجــه چــک از محــل ســایر حســاب های صادرکننــده آن در همــان 

ــکان پرداخــت وجــه چــک به طــور کامــل میســر نباشــد. ــه ام ــه ای ک ــک به گون بان

قلم خوردگی در متن چک )در صورت نبود ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی(	 

منطبق نبودن مندرجات برگ چک با اطاعات ثبت شده در سامانه صیاد	 

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه	 
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از تاریــخ ابــاغ اجراییــه، ۱۰ روز بــه صادرکننــده چــک برگشــتی مهلــت داده می شــود کــه مطالبــات خــود را پرداخت 
کنــد یــا بــا موافقــت دارنــده چــک ترتیبــی بــرای پرداخــت آن تعییــن کــرده یــا مالــی را معرفــی کنــد، در غیــر ایــن 

صــورت بــه درخواســت دارنــده چــک، مطابــق قانــون »نحــوه اجــرای محکومیت هــای مالــی« اقــدام می شــود.

     نحـوه رفع سـوء اثر چک

طبــق قانــون جدیــد چــک، در هــر یــک از مــوارد زیــر، بانــک مکلــف اســت مراتــب را در ســامانه 
ــا فــورا و به صــورت برخــط از چــک رفــع ســوءاثر شــود: یکپارچــه بانــک مرکــزی اعــالم کنــد ت

الــف - واریــز کســری مبلــغ چــک بــه حســاب  جــاری نــزد بانــک و ارائــه درخواســت مســدودی کــه در ایــن صــورت 
بانــک مکلــف اســت ضمــن مســدود کــردن مبلــغ یادشــده تــا زمــان مراجعــه دارنــده چــک و حداکثــر به مــدت یک 
ســال، ظــرف مــدت ســه روز واریــز مبلــغ را بــه شــیوه ای اطمینان بخــش و قابــل اســتناد بــه اطــاع دارنــده چــک 

برساند.

ب -  ارائه الشه چک به بانک 

ج - ارائــه رضایت نامــه رســمی )تنظیم شــده در دفاتــر اســناد رســمی از دارنــده چــک یــا نامــه رســمی از شــخص 
حقوقــی دولتــی یــا عمومــی غیردولتــی دارنــده چــک( بــه بانک

د-  ارائــه نامــه رســمی از مرجــع قضایــی یــا ثبتــی صالــح مبنــی بــر اتمــام عملیــات اجرایــی در خصــوص چــک بــه 
نک با

ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر نداشتن تعهد صاحب حساب در خصوص چک، به بانک

و- ســپری شــدن مــدت ســه  ســال از تاریــخ صــدور گواهــی عــدم پرداخــت مشــروط بــه اینکــه در خصــوص چــک 
موردنظــر دعــوای حقوقــی یــا کیفــری در دادگاه هــا و مراجــع قضایــی طــرح نشــده باشــد.     
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      محدودیت های دارندگان چک برگشتی

در قانــون جدیــد چــک، بعــد از ثبــت غیرقابــل پرداخــت بــودن یــا کســری مبلــغ چــک در ســامانه 
ــه تمــام بانکهــا و موسســات  یکپارچــه بانــک مرکــزی، ایــن ســامانه مراتــب را به صــورت آنالیــن ب
اعتبــاری اطــالع میدهــد. پــس از گذشــت 24 ســاعت، تمــام بانکهــا و موسســات اعتبــاری مکلف اند 
ــی کــه از چــک برگشــتی رفــع ســوءاثر نشــده اســت، محدودیت هــای زیــر را نســبت بــه  تــا زمان

صاحــب حســاب و امضاکننــده چــک برگشــتی اعمــال کننــد:

الــف- عــدم امــکان افتتــاح هرگونــه حســاب و صــدور کارت بانکــی جدیــد؛ حتــی صــدور المثنی/ تمدیــد تاریــخ اعتبار 
کارت/ کارت اعتبــاری و تســهیات خرد

 ب- مســدود شــدن وجــوه تمــام
 حســابها و کارتهــای بانکــی و هــر
ــه ــده ک ــه صادرکنن ــق ب ــغ متعل  مبل
ــا  تحــت هــر عنــوان نــزد بانک هــا ی
ــت ــود اس ــاری موج ــات اعتب  موسس
ــک و ــغ چ ــری مبل ــزان کس ــه می  ب
ــک ــی از ســوی بان ــب اعام ــه ترتی  ب

ــزی مرک
 ج- عــدم پرداخــت هرگونه تســهیات
 بانکــی یا صــدور ضمانتنامههــای ارزی

ــا ریالی ی
ــنادی ــار اس ــایش اعتب ــدم گش  د- ع

ــی ــا ریال ارزی ی



8

w w w . c b i . i r

     مـوارد منع اعطای دسـته چک به اشـخاص

اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است:

اشخاص ورشکسته	 

اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شده اند را ندارند.	 

کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند.	 

وکیل/نماینــده صادرکننــده )امضاکننــده( چــک برگشــتی )رفــع ســوءاثر نشــده( از طرف اشــخاص صاحب حســاب 	 
ــوب قانون در چارچ

ــی حســب مفــاد قوانیــن مربــوط از جملــه مــوارد مقــرر در 	  ــی مراجــع قضای اشــخاصی کــه بنــا بــه رأی قطع
ــده اند؛   ــوم ش ــته چک محک ــتن دس ــت از داش ــه محرومی ــون، ب قان

ــی مســدود شــده 	  ــی یــا حســب تصمیــم مرجــع قضای اشــخاصی کــه حســاب جاری آن هــا بــه دالیــل قانون
ــتری  ــاب جاری مش ــودی حس ــی از موج ــا بخش ــه تنه ــواردی ک ــتثنای م ــت؛ به اس ــوع اس ــت از آن ممن و برداش

ــر اســت. ــی موجــودی امکان پذی مســدود شــده و برداشــت مابق

اشــخاص ورشکســته، اشــخاص ناتــوان از پرداخــت بدهــی یــا دارای چــک برگشــتی رفــع ســوءاثر نشــده کــه بــه 	 
وکالــت یــا نمایندگــی از طــرف صاحــب حســاب اعــم از شــخص حقیقــی یــا حقوقــی اقــدام بــه اخــذ دســته چک 

ــد؛ می کنن

شــخصی کــه کمتــر از هشــتاد درصــد مجمــوع تعــداد برگ هــای آخریــن دســته چک اعطایــی بــه او، بــه بانــک 	 
ارائــه یــا تعییــن تکلیف شــده باشــد. 

مشتریانی که الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب جاری را نپذیرد.	 


