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بانک مرکزي جمهوري ا سالمي اريان
مدرييت کل مقررات، مجوزاهي بانکي و مبارزه با پول شويي
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:عناوين مباحث
تاريخچه مختصر

تعريف چک و رژيم حقوقي حاکم بر آن

چک( عناصر)انواع، ارکان و طرفين 

برخي احکام و نکات حقوقي پيرامون چک 

نوآوري ها و تغييرات اصالحيه جديد قانون صدور چک  

 ها و آخرين شرايط، ضوابط و مقررات  اعطاي دسته چک، ممنوعيت

مجازات ها

چک تضميني و الزامات حاکم بر آن
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تجارتقانون

قانون صدورر كد    

اليحه 
محل ك  هاي بي راجع به قانوني 

قانون صدورر كد    
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 چر،،  به عنوان ساختار اصلي قانوني حاکم بر فرآيند صدور، گررش  و وصرو   صورر ك  قانون
.تعريف جامعي از چ، ارائه نداشه است

از چ، بعنروان نوترته اي يراش ترده کره بره موجرد آن صراشر کننرده          قانون تجارت
ا به شيگرري  شارش، کالً يا بعضاً مسترش ي( بانكي که بايد وجه را بپررشازش )وجوهي را که نزش بان، محا  عليه 

.واگذار مي نمايد

ذاتراً  چر صردور  .منشأ اسرت  حقوقي رابطه ي، بر عملي حقوقي مبتني تجارياسناشصدوراصوال ،
امل ليكن شر صدور چ، نيز بايد ترراي  اساسري صرحت معرامال  تر     . نمي توشمحسوب تجاري عمل 

.اهليت، قصدو رضا، مشروعيت جهت رعايت گرشش

 و شر عين حا  شر حكم اسناش الزم االجرا مي باتد( شر برابر سند رسمي)چ، سندي عاشي.

ر نحروه مواجهره   مهم ترين سند حقوقي بين المللي متضمن رويه هاي واحد پذيرفته تده بين المللي ناظر ب
سدوون  کنوانو رفع تعارضا  احتمالي و کارسازي تعهدا  ناتري ازآن هرا  از جمله چ، با اسناش برواتي 
از کشرورها  تعرداشي  که است 1931مصوب تجاريراجع به اسناد ژنومتحّو الشّکل مربوط به قانون 

.آن شرآمده اندعضويت به 
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مهمترينويژگيهايچک
(برواتي)تجاريسندعنوانيکبه

وصف تجريدي

ننده مسؤليت تضامني صاشرک
و ظهرنويسان

چک

Cheque
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از1372دراصالحاتقانونصدورچکسال
:چهارنوعچکنامبردهشدهاست

چک 
يمسافرت

چک 
عادي 

چک 
تضمين
شده 

چک 
ده تأييد ش
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قانون1372براساساصالحاتسال

وجوه چوک   گيرنوده  ، موي کدود  چک را بر عهده حساب خودد اوادر   جاري است که دارنده حساب چکي :عاديك  

خص بوه حداهوه کورد ش  شو    معين يا چک در وجه شخص يا ايدکه حامل چک بدده يا ممکن است که خدد اادرکددده 

جز اعتبار شخص اادرکددده نداردپشتدانه اي و عادي، تضمين دارنده چک . اادر شده باشد

ك  . موي کدود   محال عليه تأييود و بانک مي گردد بانک اادر بعهده جاريحساب ااحباست که از طرف چکي :شوهتأيوو 1

أييود  تبانوک پوا از   . وجودد دارد ( استفادهاعتبار قابل وجه نقد يا به ادرت)محل چک، مددرج در ميزا  اادرکددده به جاري که در حساب 

ز نظر برخوي  ا. )مي پردازدشده تأييد و سپا ش  را فقط به شورنده چک مي کدد اادرکددده مسدود مطلب مذکدر، وجه را در حساب 

(. با وجدد شباهت به چک هاي تضمين شده، هما  چک عادي است که با تأييد بانک، اعتبار بيشتري يافته استچک اساتيد حقدق تجارت اين 

ك  تضمون . اخوت ش  از  و پردموي شودد   تدسط بانک اوادر  تقاضاي مشتري است که بدا به چکي :شوه2

هو   جواري  ب حسوا تقاضاي مشترياني که حتي داراي بانک ها بدا به . تضمين مي شددطرف بانک تعهد و 

شددتعبير مي بانکي نيزبه به چک گاهي چک اين از . تضميدي مي نمايددنباشدد مبادرت به ادور چک 

ك  . يوا از شوعب بانوک   يوک  و وجوه ش  در هور   مي شدد است که از طرف بانک اادر چکي :مسافرتي3

و دي تضومي بانوک هوا امکوا  اودور چوک      تموامي  . و کارگزارا  ش  قابل پرداخت استنمايددگا  تدسط 

را دارندمسافرتي 
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:طرفيناصليچرخهصدورچک
:صاشرکننده

غيرميدهدوبهدستامضاءميكندرانوشتهوكهچکيعنيكسي

بان، محا  عليه

درچکيعنيبانکپرداختكنندهوجهمندرج

(شارنده يا ذينفع)گيرنده

.استصادركنندهيغيرازخوداغلبشخصثالث
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تشديد مجازا  ها و محروميت هاي ناظر بر صدور چ، برگشتي و سامانه محوري و سيستماتي، تدن فرآيندها

 نامه براي ضمانتو تسهيال  هرگونه بانكي، اعطاي کار  اسناشي ارزي وريالي،صدور افتتاح هرگونه حساب، اعتبار ممنوعيت 

(.مستثني استاز موارش فوق توراي تامين خاص با نظر موارش )برگشتي شارند که اتخاصي 

 چ،مبلغ ميزان شارش به مالي و موسسا  بانكي تبكه کليه که تحت هر عنوان صاحد حساب شر وجوهي کارتها وحسابها،مسدوشي کليه

 مرکزيمربوطه شر بان، سامانه هاي  اطالعاتي شر سوءاثر رفع يا و ثبت هاي برگشتي اطالعا  چ، آني ثبت

 تقليل يافته استيكسا  به چ،، رفع سو اثربرايمبلغ چ، شر حساب انسداش.

  سوءاثر از آن مي توشرفع سبد ( تحت عنوان مرور زمان)از برگشت تدن چ، سه سا  انقضاي مد.

 نمي توشمحسوب سوءاثر قانون،( 14)پرشاخت وفق ماشه شستور عدم شليل به برگشتي.

 استسا  توس  متقاضي سه چ، شريافت چ، از زمان اعتبار.

 الكترونيكي و الزام بان، مرکزي به تدارک زيرساخت هاي آنو چ، پيش بيني چ، مورشي

 كستگي مرکزي و قوه قضاييه شر رابطه با اطالعا  شعاوي چ، و احكام قضايي مربوط به اعسار يا ورتبان، تباش  اطالعا  برخ  بين سامانه هاي.

ته چ، به آن هاپيش بيني ضرور  انجام فرآيندهاي اعتبارسنجي  و تعيين سقف اعتباري معين براي انواع متقاضيان شسته چ، قبل از اعطاي شس

ضرور  ثبت مالكيت شارنده چ، شر سامانه صياش توس  صاشرکننده به منظور بهره مندي از مزاياي اين سند تجاري

 شر وجه حاملصدور چ، ممنوعيت

 محلچ، هاي بي شر مورش سريع اجراييه صدور
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(مربوطقانونوضوابطمقرراتيمورداشارهدر)

واجد ضيان متقاشسته چ، به اعطاي و جاري افتتاح حساب تراي  مربوط به اجرايي ضواب  مهم ترين از 

اصالحي قدانون  ( 6)ماده اجرايي دستورالعمل جاريدستورالعمل حساب شر چهارچوب قرانون تراي  

شسرتورالعمل هراي مرورش اتراره     . مري باترد  (پرو  و اعتبرار  تروراي  1399و 1397هراي  مصروب سرا    ترتيرد  به )

:شربرگيرنده موارش زير مي باتند

تعاريف حائز اهميت

 حقوقيو به اتخاص حقيقي شسته چ، اعطاي تراي  افتتاح حساب جاري و

 مندرجا  برگه چ، و نحوه صدور و انتقا  آن شر سامانه هاي مربوط

موارش عدم امكان پرشاخت وجه چ، و تراي  صدور گواهي نامه عدم پرشاخت

تراي  برشاتت و انتقا  از حساب جاري، بستن يا انسداش وجوه آن

  جاريشر قرارشاش افتتاح حساب الزم الرعايه نكا

نساير الزاما  و تكاليف تبكه بانكي و مشتريان و ضمانت اجراهاي مربوط به آ
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برگهمندرجاتسامانهصيادبررويهرمطابقاقالماطالعاتيزيرقيد

:الزاميميباشدچکتخصيصيافتهبهمشتري

 ؛ «چ،»کلمه

تناسه صياشي يكتا براي هر برگه چ،؛

اطالعا  هويتي صاحد يا صاحبان حساب؛

 حساب؛( تبا)تناسه حساب بانكي ايران

  ل درجحداکثر تاريخ زماني معتبر قابتاريخ انقضاي اعتبار چ، و شرج عبار    :

 نام و تناسه اختصاصي تعبه بان، صاشرکننده شسته چ،؛

 استکارسازي اين ك  منوط به ثبت صورر، دريافت ر انتقال آن در سامانه صواد»عبار  شرج.»
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رمندرجاتومشخصاتزيربررويچکودرسامانهصيادحسبموردددرج

:زمانصدورچکياثبتانتقالآنالزاميميباشد

  ه هويتي تخص  حقيقي يا حقوقي که چ، شر وجره وي صراشر و يرا بر    اطالعا

.وي منتقل مي گرشش

تاريخ؛

مبلغ؛

؛ويامضاء صاشرکننده توأم با قيد نام و نام خانواشگي امضاء کننده و سمت

 ش براي چ، هاي صاشره با مبرالغ بري  « بابت»شرج علت صدور چ، شر قسمت

از ي، ميليارش ريا  براي اتخاص حقيقي شاراي حسراب جراري ريرتجراري و   

ري بيش از شه ميليارش ريا  براي اتخاص حقيقي  و حقوقي شاراي حسراب جرا  

تجاري؛
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:ممنوعاستزيردستهچکبهاشخاصمقرراتي،اعطايوقانونيضوابطآخرينبراساس

قانون صدورچک.docx
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عدمپرداختحسبدرخواستدارندهگواهينامهصدورووجهچکتأديهمواردعدمامکان
چک
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پرداختقانونصدورچک،وجوهچکهاي1382مطابقاصالحاتسال
:استقابلوصولطريقعمدتاًبهسه(بالمحل)نشدني

دارد و اگنر بخلاهند از   اختينار  وصنل  چنک   بنرا   روش هنا  اين   از يک دارنده چک در انتخاب هر 
.کنددعل  طرح قضايي ذيصالح در مراجع ناگزير بايد اقدام کند، طريق حقلقي يا کيفر  

طرح شکايت در دادسرا

مراجعه به محاکم حقوقي

تقاضاي صدور اجراييه از اداره 
ثبت
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:نيستندقابلاقدامطريقكيفريكهازهاييچک
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:بالمحلناظربرصدورچکمجازاتهاومحروميتهاي

:مکررالحاقي به قانون5ماده 
رکزيي  ايز    مبانک يکپارچه مبلغ چک در سامانه يا کسري پرداخت بودن غيرقابل بعد از ثبت 

س از پز . مي دهداطالع اعتباري سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات 
تزا  دحسزب مزورد مکل  ز   اعتبزاري  بانک ها و مؤسسات کليه و چهار ساعت بيست گذشت 

:نماي درا نسبت به صاحب حساب اعمال زير   اقدامات ه گام رفع سوء اثر از چک
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بهقانونصدورچکالحاقيمکرر(5)تبصرهنخستماده

شر خصوص بنگراه هراي   ( ش)و ( ج)، (الف)اعما  محروميت هاي مذکور شر بندهاي چنانچه 

اشي اقتصاشي با توجه به تراي ، اوضاع و احوا  اقتصاشي موجرد اخرال  شر امنيرت اقتصر    

د  ير،  موارش مرذکور بره مر   به تشخيص توراي تأمين استان، استان مربوط توش

ن معيارهرايي  با شر نظر گرفتاين تبصره آيين نامه اجرائي . سا  به حالت تعليق شر مي آيد

ظرر  مرد  سره مراه از    شر آن مانند ميزان توليد و صاشرا  بنگاه و تعداش افرراش ترارل  

انر،  الزم االجراء تدن اين قانون به پيشنهاش مشترک وزار  امور اقتصراشي و شارايري و ب  

.رسدمرکزي به تصويد هيأ  وزيران مي

اییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 5.pdf
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بهقانونالحاقيمکرر(5)مادهذيل1تبصرهنکاتيدررابطهباآييننامهاجرايي
صدورچک

اترخاص کره   بردهي ريرجراري   خال  موضوع بر چک  صدور قانون 97اصالحيه  سال  شر
ر مربروط ش محروميرت هراي   از رهرايي  آن و تعيين تكليرف  جهت مساعد  هاي مختلفي 

قرانوني  بصره تاستثناي به ابالري بان، مرکزي تصويد گرشيده است، ضواب  و مقررا  
فرع  بنگاه هاي اقتصراشي خراص و تعرديل نسربي برخري راه هراي ر      صدرالذکر شر رابطه با 

و محروميررت هررا از رهررايي شر جهررت يررا معافيررت خرراص شيگررري  مسرراعد  سرروءاثر، 
.استبرگشتي، پيش بيني نگرشيده از چ، محدوشيت هاي ناتي 

رابطره،  فوق متضمن تراي  بنگاه هاي اقتصاشي مشمو  و نحوه اقدام شر ايرن آيين نامه اجرايي 

.اخيراً توس  شولت تصويد و ابالغ گرشيده است

اییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 5.pdf
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جديدچکدرقانونتسويهوگردشبهصدور،فرآيندهايمربوط

 نزش ( ياشص)چ، يكپارچه سامانه صدور طريق صرفاً از مشتريان ارائه شسته چ، به

مرکزي     بان، 

 ي هويرت سرنج  برا اسرتعالم از سرامانه نظرام     متقاضري  از صرحت مشخصرا    اطمينان

(  نهاب)الكترونيكي بانكي 

 تعيرين  و ري سامانه هاي اعتبارسنجي يا رتبه بندي اعتبرا از اعتباري گزار  شريافت

متقاضي   اعتبار مجاز سقف 

 به هر برگه چ، ( سا 3حداکثر )و مد  اعتبار يكتا اختصاص تناسه
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اعتبارسنجيومحاسبهسقفاعتبارمنقاضيدستهچک

سقف اعتبار مجاز متقاضي شسرته چر، اعرم از اترخاص حقيقري شاراي حسراب جراري       

حسرد  , ريرتجاري، اتخاص حقيقي شاراي حساب جراري تجراري و  اترخاص حقروقي    

گزيار   مت اسزب بزا نتزاي    مورش با توجه به انفراشي يا مشترک بوشن حساب و نيرز 

رتبه ب زدي  اعتباري و امتياز اعتباري دريافتي از شرکت هاي اعتبارس جي و يا گيار 

کره  يوه نامه اي تتوس  سامانه صياش بر اساس ،دريافتي از مؤسسات رتبه ب دي اعتباري

به خواهرد  توس  بان، مرکزي تدوين و به تصويد توراي پو  و اعتبار مي رسد، محاس

. تد

ي مزذکور بزه   قبل از ابالغ شيوه نامه ياد شده صرفاً رتبه اعتباري و يا امتياز اعتبزار تا 

.مي گردداعالم متقاضي 
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سايراحکاموتکاليفقانونجديد

 تزاي  يکش اسزه  بزراي  م درج در چک تاريخ دارنده  مبلغ و هويت ضرورت ثبت

براي صدور هر برگه چکتوسط صادرک  ده برگه چک 

مم وعيت صدور و ظهرنويسي چک در وجه حامل از زمان اعالم بانک مرکيي

 ه در سزامان چزک  يکتزاي  همان ش اسه براي جديد شخص ضرورت ثبت هويت

صياد به م ظور انتقال چک به ديگران

 درج در م ز تزاريخ  طبق مبلغ و ( چکزاو  )چک تسويه سامانه چک صرفاً درتسويه

صياد  چک بر اساس استعالم از سامانه نهائي سامانه در وجه دارنده 

:                  اجراضمانت 
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چکهايبرگشتيازسوءاثرنحوهرفع
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قانونمقرردرمجازاتهاي

چكري  شسته شريافتمتقلبانه مباشر  به تيوه هاي هر تخصي که با توسل به 
  آن توسر يرا شريافرت   خروش کررشه   اعتبراري  و مرالي  برا اوضراع   ريرمتناسد 

ور چ، شسته چ،، صدشريافت به مد  سه سا  از ، تسهيل نمايدرا شيگري 
شرجره پرنق قرانون    جزاي نقدي محروم و به مورشي و استفاشه از چ، جديد 

برا  منطبرق ارتكرابي  کره عمرل   صرورتي  و شر مي توشمحكوم اسالمي مجازا  
ن باترد، مرتكرد بره مجرازا  آ    تديدتر با مجازا  شيگري عنوان مجرمانه 
.مي توشجرم محكوم 

يرا  ا بانر، هر  براي قانون اين مقرر شر تكاليف از ي، شر صور  تخلف از هر 
عبه و مسرؤو  تر  خاطي کارمند ، ريرشولتيو شولتي اعم از اعتباري مؤسسا  

مراتررد برره ، امكانررا ، شفعررا  و تررراي مربرروط حسررد مررورش بررا توجرره برره 
مصروب  اشاري بره تخلفرا    رسريدگي  قانون »( 9)مقرر شر ماشه مجازا  هاي 
ت صرالحي تخلفرا  شر  ايرن  بره  رسريدگي  کره  مي توندمحكوم « 7/9/1372

.استمرکزي بان، 
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(ضوابطمقرراتي)
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سپاس از همراهي شما


