
 ( انواع چک عبارتند از:۱۳۷۲٫۸٫۱۱: )الحاقی ۱ماده 

کننهد   دارنهده  ت تیهی نی رهت اع بهار      ها بهه ساهاج رهاری  هود  هادر مهی      چکی است که اشخاص عهده بانک . چک عادی،۱
  ادرکننده  ت ندارد.

عل هه رددا هت  رهه  ت     ها به سااج راری  ود  ادر   توسط بانک محال. چک تای د شده، چکی است که اشخاص عهده بانک۲

 شود.تای د می
شده، چکی است که توسط بانک به عهده هیات بانک به در واست مش دی  ادر   رددا ت  رهه  ت توسهط بانهک    . چک تیی ن۳

 شود.تیی ن می

دا ت . چک ماافدتی، چکی است که توسط بانک  ادر    ره  ت در هدیک از شعب  ت بانک توسط نیایندگات   کارگتارت  ت رد4
 گددد.می

شوند هیچن ن شعب  نها در  هار  از  هایی که طبق قوان ن ایدات در دا ل کشور داید شده یا میهای  ادر عهده بانک: چک۲ماده 

االردا است   دارنده چک در  ورت مدارعه به بانک   عدم دریافت تیام یا قاهی ی از  رهه  ت بهه علهت     کشور در سکم اسناد الزم
های مدبهو  بهه   نامهتواند طبق قوان ن    ی نبه هد دل ل دیگدی که من هی به بدگشت چک   عدم رددا ت گددد مینبودت محل یا 

 اردای اسناد رسیی  ره چک یا باق یانده  ت را از  ادرکننده   ول نیاید.

را بهه ارهدای تبهت     ۵نهدر  در مهاده   نامه م  یا گواهی 4نامه مذکور در ماده بدای  د ر اردای ه دارنده چک باید ع ن چک   گواهی
 اسناد محل تال م نیاید.

کند که مطابقت امیای چک به نیونه امیای  ادرکننده در بانک از طدف بانک گهواهی  ارداء تبت در  ورتی دس ور اردا  ادر می
 شده باشد.

ههای در  رهه   امل چک )در مورد چهک نویای شده یا سدارنده چک اعم از کای که چک در  ره ا   ادر گددیده یا به نام ا  رشت

 سامل( یا قائم مقام قانونی  نات.

توانهد محکوم هت  هادرکننده را ناهبت بهه      ( مصوج مجیع تشخ ص مصلحت نظام( دارنده چهک مهی  ۱۳۶۷٫۳٫۱۰تبصده )الحاقی 

 ه  ی م حیهل شهده   های  ارد شده که ما ق یا   به طور م عارف در رهت   ول طلب  ود از ناسرددا ت کل ه  اارات   هتینه
است، اعم از  نکه قبل از  د ر سکم یا رس از  ت باشد، از دادگهاه تقااها نیایهد. در  هورتی کهه دارنهده چهک ربهدات  اهارت            

 های متبور را رس از  د ر سکم در واست کند، باید در واست  ود را به هیات دادگاه  ادرکننده سکم تقدیم نیاید.هتینه

(  ادرکننده چک باید در تاریخ مندر  در  ت معادل مبلغ مذکور در بانک محال عل ه  ره نقد داشه ه  ۱۳۸۲٫۶٫۲: )ا السی ۳ماده 

باشد   نباید تیام یا قای ی از  رهی را که به اع بار  ت چک  ادر کدده، به  ورتی از بانک  ار  نیاید یها دسه ور عهدم رددا هت     
نیاید که بانک به عللی از قب ل عدم مطابقت امیا یا قلهم  هوردگی در مه ن      ره چک را بدهد   ن ت نباید چک را به  ورتی تنظ م

 چک، یا ا  الف در مندررات چک   امثال  ت از رددا ت  ره چک  ودداری نیاید.

 هدگاه در م ن چک شدطی بدای رددا ت ذکد شده باشد، بانک به  ت شد  تدت ب اتد نخواهد داد.

 فقط در تاریح مندر  در  ت   با رس از تاریخ مذکور قابل   ول از بانک  واهد بود. ( چک۱۳۸۲٫۶٫۲مکدر: )الحاقی  ۳ماده 
رددا ت نگددد بانک مکلف است در بدگ مخصو ی که مشخصات چک  ۳: هد گاه  ره چک به عل ی از علل مندر  در ماده 4ماده 

را  دیحا ق د    ت را امیاء   مههد نیهوده   بهه      هویت   نشانی کامل  ادرکننده در  ت ذکد شده باشد علت یا علل عدم رددا ت 

 دارنده چک تال م نیاید.
در بدگ مذکور باید مطابقت امیا  ادرکننده چک با نیونه امیا مورود در بانک )در سد د عدف بانکداری(   یا عدم مطابقهت  ت از  

 طدف بانک تصدیق شود.

د م این بدگ را به   دین نشانی  اسب سااج که در بانک مورود بانک مکلف است به منظور اطالع  ادرکننده چک، فورا ناخه 
 است ارسال دارد.



 در بدگ مذبور باید نام   نام  انوادگی   نشانی کامل دارنده چک ن ت ق د گددد.
: در  ورتی که مورودی سااج  ادرکننده چک نتد بانک کی د از مبلغ چک باشد به تقااای دارنده چک بانک مکلف است ۵ماده 

مبلغ مورود در سااج را به دارنده چک بپددازد   دارنده چک با ق د مبلهغ دریافهت شهده در رشهت چهک   تاهل م  ت بهه بانهک،         

نیاید. چک مذکور نابت به مبلغی که رددا هت  نامه مش یل بد مشخصات چک   مبلغی که رددا ت شده از بانک دریافت میگواهی
 ک در این مورد بدای دارنده چک رانش ن ا ل چک  واهد بود.نامه بانمحل محاوج   گواهینگددیده  بی

 در مورد ای ماده ن ت بانک مکلف است اعالم ه مذکور در ماده قبل را بدای  اسب سااج ارسال نیاید.
 ها مکلفند در ر ی هد بدگ چک نام   نام  انوادگی  اسب سااج را ق د نیایند.: بانک۶ماده 

 دکس بته  د ر چک بالمحل گددد به شدح ذیل محکوم  واهد شد:( ه۱۳۸۲٫۶٫۲: )ا السی ۷ماده 

 چنانچه مبلغ مندر  در م ن چک کی د از ده م ل وت ریال باشد به سبس تا سداکثد شش ماه محکوم  واهد شد. -الف

حکهوم  واههد   سال سهبس م ماه تا یکچنانچه مبلغ مندر  در م ن چک از ده م ل وت ریال تا رنجاه م ل وت ریال باشد از شش -ج

 شد.
چنانچه مبلغ مندر  در م ن چک از رنجاه م ل وت ریال ب ش د باشد به سبس از یهک سهال تها د  سهال   مینوع هت از داشه ن        - 

چک به مدت د سال محکوم  واهد شد   در  ورتی که که  ادر کننده چک اقدام به  هد ر چکههای بالمحهل نیهوده باشهد      دس ه

 ها مالک عیل  واهد بود.چکمجیوع مبالغ مندر  در م وت 

های بالمحل بابت معهامالت نامشهد ع   یها بههده ربهوی      ( این مجازات شامل مواردی که تابت شود چک۱۳۸۲٫۶٫۲تبصده )الحاقی 
 باشد. ادر شده، نیی

مشهیول   های  ار  از کشور  ادر شده باشهند از لحهاک ک فهدی   هایی که در ایدات عهده بانک( چک۱۳۷۲٫۸٫۱۱)ا السی  ۸ماده 

 مقدرات این قانوت  واهند بود.

: در  ورتی که  ادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت ک فدی،  ره چک را نقدا به دارنده  ت رددا  ه یها بهه موافقهت شهاکی     ۹ماده 

 ن ات.  صو ی تدت بی بدای رددا ت  ت داده باشد یا موربات رددا ت  ت را در بانک محال عل ه فداهم نیاید قابل تعق ب ک فدی
در مورد ا  د بانک مذکور مکلف است تا م تات  ره چک سااج  ادرکننده را ماد د نیاید   به محه  مدارهه دارنهده   تاهل م     

 چک  ره  ت را بپددازد.

( هد کس با علم به با ه بودت سااج بانکی  ود مبادرت به  د ر چک نیاید عیل  ی در سکهم  ۱۳۷۲٫۸٫۱۱: )ا السی ۱۰ماده 

محکوم  واهد شد   مجهازات تع ه ن شهده ق دقابهل تعل هق       ۷محل  واهد بود   به سداکثد مجازات مندر  در ماده بی د ر چک 
  واهد بود.

: ردایم مذکور در این قانوت بد ت شکایت دارنده چک قابل تعق ب ن ات   در  ورتی که دارنده چک تا شش ماه از تهاریخ  ۱۱ماده 

 ارعه ننیاید دیگد سق شکایت ک فدی نخواهد داشت. د ر چک بدای   ول  ت به بانک مد
 منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که بدای ا ل ن بار چک را به بانک ارائه داده است.

ها مکلفند به مح  مدارعه دارنده چک بدای تشخ ص این که چه کای ا ل ن بار بدای   ول چک به بانک مداره کدده است، بانک
 را در رشت چک با ذکد تاریخ ق د نیایند. هویت کامل ا 

 کای که چک رس از بدگشت از بانک به  ی من قل گددیده سق شکایت ک فدی نخواهد داشت مگد  نکه ان قال قهدی باشد.

در  ورتی که دارنده چک بخواهد چک را به  س له شخص دیگدی به نیایندگی از طدف  ود   ول کند   سق شهکایت ک فهدی ا    
محل بودت چک محفوک باشد، باید هویت   نشانی  ود را با تصدیح نیایندگی شخص مذکور در ظهد چک ق هد نیایهد   بیدر  ورت 

 کند   سق شکایت ک فدی  ی محفوک  واهد بود.را به نام  اسب چک  ادر می ۵   4  در  ورت بانک اعالم ه مذکور در ماده 

دیگدی ان قال دهد با سقوق  ود را نابت به چک به هد نحو دیگدی  اگهذار   تبصده: هدگاه بعد از شکایت ک فدی، شاکی چک را به
 نیاید تعق ب ک فدی موقوف  واهد شد.



( هدگاه قبل از  د ر سکم قطعی، شاکی گذشت نیاید   یا اینکه م م  رهه چهک    اهارت تها  د     ۱۳۸۲٫۶٫۲)ا السی  ۱۲ماده 

رددا ت  ره چک    اارت مذکور )از تاریخ ارائه چک به بانک( را فهداهم کنهد   تادیه را نقدا به دارنده  ت رددا ت کند، یا موربات 
یا در  ند ق دادگا دی با ارداء تبت تودیع نیاید مدرع رس دگی قدار موقوفی  ادر  واهد کدد.  هد ر قهدار موقهوفی تعق هب در     

 ی   سکم  ادر کند.دادگاه ک فدی مانع از  ت ن ات که دادگاه نابت به ساید  اارت مورد مطالبه رس دگ

هدگاه رس از  د ر سکم قطعی شاکی گذشت کند   یا اینکه محکوم عل ه به تدت ب فوق موربات رددا ت  رهه چهک    اهارات    
شود   محکوم عل ه فقط ملتم به رددا ت مبلغی  تا  د تادیه   ساید  اارات مندر  در سکم را فداهم نیاید اردای سکم موقوف می

 نقدی مقدر در سک  واهد بود که به دس ور دادس ات به نفع د لت   ول  واهد شد.معادل یک سوم رتای 

قانوت ا الح مهوادی از   ۲( م تات  اارات   نحوه اس ااج  ت بد مبنای قانوت الحاق یک تبصده به ماده ۱۳۸۲٫۶٫۲تبصده )الحاقی 

 مجیع تشخ ص مصلحت نظام  واهد بود. ۱۳۷۶٫۳٫۱۰قانوت  د ر چک مصوج 

 ( در موارد زید  ادرکننده چک قابل تعق ق ک فدی ن ات:۱۳۸۲٫۶٫۲)ا السی  ۱۲ماده 

 در  ورتی که تابت شود چک سف د امیا داده شده باشد. -الف

 هدگاه در م ن چک   ول  ره  ت منو  به تحقق شدطی شده باشد. -ج

 است.چنانچه در م ن چک ق د شده باشد که چک بابت تیی ن انجام معامله   یا تعهدی  - 
هدگاه بد ت ق د در م ن چک تابت شود که   ول  ره  ت منو  به تحقق شدطی بوده یا چک بابت تیهی ن انجهام معاملهه یها      -د

 تعهدی است.

 در  ورتی که تابت شود چک بد ت تاریخ  ادر شده   یا تاریخ  اقعی  د ر چک مقدم بد تاریخ مندر  در م ن چک باشد. -ه

(  ادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی  نها با تصدیح به اینکهه چهک مفقهود یها سهدقت یها       ۱۳۷۲٫۸٫۱۱: )ا السی ۱4ماده 
تواند ک با دس ور عدم رددا ت  ره چک رعل شده یا از طدیق کالهبدداری یا   انت در امانت یا ردائم دیگدی تحص ل گددیده می

از رددا ت  ره  ت  ودداری  واهد کهدد   در  هورت ارائهه چهک بانهک      را به بانک بدهد. بانک رس از اسداز هویت دس ور دهنده 

 نیاید.گواهی عدم رددا ت را با ذکد علت اعالم شده  ادر   تال م می
تواند عل ه کای که دس ور عدم رددا ت داده شکایت کند   هدگاه  الف ادعایی که مورب عدم رددا ت شده تابت دارنده چک می

 این قانوت به رددا ت کل ه  اارات  ارده به دارنده چک محکوم  واهد شد. ۷بد مجازات مقدر در ماده  گددد دس ور دهنده عال ه

( ذینفع در مورد این ماده کای است که چک به نام ا   ادر یا ظهدنویاهی شهده یها چهک بهه ا       ۱۳۷۶٫۱۰٫۱4)ا السی  ۱تبصده 

 ده( اگذار گددیده باشد )یا چک در  ره سامل به ا   اگذار گددی
شود بانک مکلف است  رهه چهک را تها تع ه ن تکل هف  ت در مدرهع       در موردی که دس ور عدم رددا ت مطابق این ماده  ادر می

 رس دگی یا انصداف دس وردهنده در سااج ماد دی نگهداری نیاید.

ع قیایی تاهل م   سهداکثد   ( دس ور دهنده مکلف است رس از اعالم به بانک شکایت  ود را به مدار۱۳۷۲٫۸٫۱۱)الحاقی  ۲تبصده 

ظدف مدت یکهف ه گواهی تقدیم شکایت  ود را به بانک تال م نیاید در ق د این  ورت رس از انقیا مدت مهذکور بانهک از محهل    

 کند.مورودی به تقااای دارنده چک  ره  ت را رددا ت می

ات م وقف نیود مگهد  نکهه بانهک  هادرکننده     توشده   ماافدتی را نییهای تیی ن( رددا ت چک۱۳۷۶٫۱۰٫۱4)الحاقی  ۳تبصده 
نابت به  ت ادعای رعل نیاید. در این مورد ن ت سق دارنده چک رارع به  شکایت به مدارع قیایی طبق مفاد قاهیت ا  هد مهاده    

 محفوک  واهد بود. ۱4

 به نیاید.تواند  ره چک   ادر   زیات  ود را در دادگاه ک فدی مدرع رس دگی مطال: دارنده چک می۱۵ماده 
: رس دگی به کل ه شکایات   دعا ی رتایی   سقوقی مدبو  به چک در دادسدا   دادگاه تا  اتیه دادرسی، فوری    ار  از ۱۶ماده 

 نوبت به عیل  واهد  مد.

 :  رود چک در دست  ادرکننده دل ل رددا ت  ره  ت   انصداف شاکی از شکایت است مگد  الف این امد تابت گددد.۱۷ماده 



از م هیات در  ورت توره اتهام طبهق اهوابط   کننده ردائم مدبو  به چک بالمحل،( مدرع رس دگی۱۳۸۲٫۶٫۲: )ا السی ۱۸ماده 

کی اه وت قیهایی    ۱۳۷۸٫۶٫۲۸مصهوج   –های عیومی   انقالج )در امهور ک فهدی(   دادرسی دادگاهقانوت  ی ن ۱۳4مقدر در ماده 

نامه بانکی یها مهال منقهول      ارهای تام ن کفالت یا  ت قه )اعم از  ره نقد یا ایانتساب مورد یکی از قد -مجلس شورای اسالمی

 نیاید.ق دمنقول( ا ذ می
: در  ورتی که چک به  کالت یا نیایندگی از طدف  اسب سااج اعم از شهخص سق قهی یها سقهوقی  هادر شهده باشهد،        ۱۹ماده 

بوده   اردای ه   سکم ادر   زیات بد اساس تیامن عل هه ههد د      ادرکننده چک    اسب امیا م یامنا ماول رددا ت  ره چک

شود. به عال ه امیاکننده چک طبق مقدرات این قانوت ماول ت ک فدی  واهد داشت مگد اینکه تابت نیایهد کهه عهدم    نفد  ادر می
ورب عهدم رددا هت شهده از     ورت کای که مکه در این رددا ت ما ند به عیل  اسب سااج یا  ک ل یا نیاینده بعدی ا  است،

 نظد ک فدی ماو ل  واهد بود.

 نویاات چک طبق قوان ن   مقدرات مدبو  کیاکات به قوت  ود باقی است.: ماول ت مدنی رشت۲۰ماده 

محهل  هادرکدده     ها مکلفند کل ه ساابهای راری اشخا ی را که ب ش از یکبار چهک بهی  ( بانک۱۳۷۲٫۸٫۱۲: )ا السی ۲۱ماده 
 منجد به  د ر ک فد واست شده باشد با ه   تا سه سال به نام  نها سااج راری دیگدی باز ننیایند. تعق ب  نها

ماول ن شعب هد بانکی که به تکل ف فوق عیل ننیایند ساب مورد با توره به شدایط   امکانات   دفعات   مداتب ردم به یکهی از  

 اری توسط ه ات رس دگی به تخلفات اداری محکوم  واهند شد.قانوت رس دگی به تخلفات اد ۹های مقدر در ماده مجازات

( بانک مدکتی ریهوری اسالمی ایدات مکلف است سوابق مدبو  به اشخا ی را که مبادرت به  د ر ۱۳۷۲٫۸٫۱۱)الحاقی  ۱تبصده 

دای مقدرات این قانوت اند به  ورت مدتب   منظم ابط   نگهداری نیاید   فهدست اسامی این اشخاص را در ارچک بالمحل نیوده
 های کشور قدار دهد.در ا   ار کل ه بانک

( اوابط   مقدارت مدبو  به محد م ت افداد از اف  اح سااج رهاری   نحهوه راسهخ بهه اسه عالمات      ۱۳۷۲٫۸٫۱۱)الحاقی  ۲تبصده 

ایهدات تنظه م   بهه تصهویب      ماه توسط بانک مدکتی ریهوری اسهالمی ای  واهد بود که ظدف مدت سهنامهها به مورب  ی نبانک

 رسد.ه ات د لت می

عل هه اقام گهاه   ( در  ورتی که به م هم دس دسی سا ل نشود،   دین نشانی م هم در بانهک محهال  ۱۳۸۲٫۶٫۲: )ا السی ۲۲ماده 

  ید.شود   هدگونه ابالقی به نشانی متبور به عیل میقانونی ا  محاوج می
شده شنا  ه نشود با چن ن محلی  رهود نداشه ه باشهد گهواهی مهامور بهه       ا نشانی تع  نهدگاه م هم ساب مورد به نشانی بانکی ی

 شود   رس دگی به م هم بد ت لت م اسیار م هم  س له مطبوعات ادامه  واهد یافت.منتله ابالغ ا راق تلقی می
 شود.ناخ می ۱۳44: قانوت چک مصوج  دداد ۲۳ماده 

  
 


