
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

    چكچكچكچك    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    وووو    ننننييييقوانقوانقوانقوان

            شدهشدهشدهشده    ننننييييتضمتضمتضمتضم    ييييچكهاچكهاچكهاچكها    قانونقانونقانونقانون

 از آنها وجه  پرداخت كه شده منيتض يچكها نام به ييچكها انيمشتر يتقاضا به شود يم داده اجازه رانيا يمل بانك به ـ 1 ماده
 .بگذارد حساب صاحبان دسترس در باشد شده تعهد بانك طرف

 .نديبنما را آن مسدودكردن يتقاضا اي كنند منع را شده نيتضم چك وجه پرداخت ندارند حق سانينو پشت و صادركننده ـ 2 ماده

 طلبكاران.  نخواهدساخت وارد چك دارنده  حقوق به يخلل شده نيتضم چك صادركننده يورشكستگ و حجر و فوت ـ 3 ماده
 . داشت نخواهند باشد شده يسينو پشت اي صادر يگريد نفع به كه يصورت در را چك  نوع نيا وجه فيتوق حق زين صادركننده

 .بگذارند انيجر به كي ماده در مذكور بيترت به ييچكها ندارند حق بانكها ريسا ـ 4 ماده

 .باشند يم قانون نيا ياجرا مأمور يدادگستر و ييدارا نيوزارت ـ 5 ماده

 يشورا مجلس بيتصو  به هفت يس و صديس و كهزاري رماهيت دوم و ستيب كشنبهي جلسه در است ماده پنج بر مشتمل كه فوق قانون
 .ديرس يمل

 بانكها  بدهكاران  خروج  تيممنوع  يقانون حهيال

  انقالب يشورا 20/2/59 مصوب

 و بوده بدهكار  كشور يبانكها به كه ياشخاص خروج از يريجلوگ منظور به شود يم داده اجازه رانيا يمركز بانك به ـ واحده ماده
 خود تعهدات به كه يصادركنندگان و واردكنندگان نيهمچن و است شده اعالم رانيا يمركز بانك به بانكها طرف از آنان ياسام
 كشور از مزبور اشخاص خروج. گردد كشور از آنان  خروج تيممنوع خواستار تهران يعموم يدادسرا قيطر از اند، ننموده عمل
 .باشد يم رانيا يمركز بانك اجازه به منوط

  چك صدور قانون

 2/6/1382 اصالحات با 11/8/1372مصوب

 :از است عبارت چك انواع ـ 1 ماده



 آن كننده صادر اعتبار جز ينيتضم آن دارنده و صادر خود يجار حساب به بانكها عهده اشخاص كه است يچك : يعاد چك ـ 1
 .ندارد

 آن وجه پرداخت  هيعل محال بانك توسط و صادر خود يجار حساب  به بانكها عهده اشخاص كه است يچك : شده دييتا چك ـ 2
 .شود يم دييتا

 توسط  آن وجه پرداخت و صادر يمشتر درخواست به بانك همان  عهده به بانك توسط كه است يچك : شده نيتضم چك ـ 3
 .شود يم نيتضم بانك

 وكارگزاران ندگانينما توسط اي بانك آن شعب از كي هر در آن  وجه و صادر بانك توسط كه است يچك : يمسافرت چك ـ 4
 .گردد يم پرداخت آن

 خارج در آنها  شعب نيهمچن شوند، يم اي و شده ريدا كشور داخل در  رانيا نيقوان طبق كه ييبانكها عهده صادر يچكها ـ 2 ماده
 به آن وجه از يقسمت اي تمام افتيدر عدم و بانك به مراجعه صورت در چك دارنده و االجراست الزم اسناد حكم در كشور، از

 يها نامه نييآ و نيقوان طبق تواند يم گردد، پرداخت عدم و چك برگشت به يمنته كه يگريد علت هر به اي و محل نبودن علت
 .دينما وصول صادركننده از را آن ماندهيباق اي چك وجه يرسم اسناد ياجرا به مربوط

 ثبت ياجرا به را 5 ماده در مندرج نامهيگواه اي و 4 ماده در مذكور نامهيوگواه چك نيع ديبا چك دارنده هيياجرا صدور يبرا
 .دينما ميتسل محل اسناد

 بانك طرف از  بانك در صادركننده يامضا نمونه با چك يامضا مطابقت  كه كند يم صادر اجرا دستور يصورت در ثبت ياجرا
 چك حامل اي شده يسينو پشت او نام به اي دهيگرد صادر او وجه در چك كه يازكس است اعم چك دارنده. باشد شده يگواه
 . آنان يقانون مقام قائم اي)  حامل وجه در يچكها مورد در(

 به و مايمستق  كه شده وارد يها نهيهز و خسارات هيكل پرداخت به نسبت را كننده صادر تيمحكوم تواند يم چك دارنده  ـ تبصره
 از باشد، آن از پس اي حكم صدور از قبل كه آن از اعم ، است شده متحمل يو هيناح از خود طلب وصول جهت در متعارف طور

 ديبا كند، درخواست حكم صدور از  پس را مزبور يها نهيهز و خسارت جبران چك دارنده كه يصورت در د،ينما تقاضا دادگاه
 .دينما ميتقد حكم كننده صادر دادگاه همان به را خود درخواست

 اي تمام دينبا و باشد داشته نقد وجه هيعل محال بانك در مذكور مبلغ معادل آن در مندرج خيتار در ديبا چك كننده صادر ـ 3 ماده
 و بدهد را چك وجه پرداخت عدم دستور اي دينما خارج بانك از يصورت به كرده صادر چك آن اعتبار به  كه را يوجه از يقسمت
 در  اختالف اي چك متن در يخوردگ قلم اي امضا مطابقت عدم ليقب از يعلل به بانك كه دينما ميتنظ يصورت به را چك دينبا زين

 .دينما يخوددار چك وجه پرداخت از آن امثال و چك مندرجات

 .داد نخواهد اثر بيترت شرط آن به باشدبانك شده ذكر پرداخت يبرا يشرط چك متن در هرگاه

 .بود خواهد بانك از وصول قابل مذكور خيتار از پس اي آن در مندرج خيتار در فقط چك ـ مكرر 3 ماده



 مشخصات  كه يمخصوص برگ در است مكلف بانك نگردد پرداخت 3 ماده در مندرج علل از يعلت به چك وجه هرگاه ـ 4 ماده
 نموده مهر و امضا را وآن ديق حايصر را پرداخت عدم علل اي علت باشد، شده ذكر آن در صادركننده كامل ينشان و تيهو و چك
 .دينما ميتسل چك دارنده به و

 آن مطابقت عدم اي و)  يبانكدار عرف حدود در( بانك در موجود يامضا نمونه با صادركننده يامضا مطابقت ديبا مزبور برگ در
 .شود قيتصد بانك طرف از

 بانك در  كه حساب صاحب ينشان نيآخر به را برگ نيا دوم نسخه فورا ، چك صادركننده اطالع منظور به است مكلف بانك
 .گردد ديق زين چك دارنده كامل ينشان و يخانوادگ نام و  نام ديبا مزبور برگ در. دارد ارسال ، است موجود

 ،بانك چك دارنده يتقاضا به باشد، چك مبلغ از كمتر بانك نزد  چك كننده صادر حساب يموجود كه يصورت در ـ 5 ماده
 به آن ميتسل و چك پشت در شده افتيدر مبلغ ديق با چك دارنده و بپردازد چك دارنده به را حساب در موجود مبلغ است مكلف
 كه يمبلغ به نسبت مزبور چك. دينما يم افتيدر بانك از شده پرداخت كه يمبلغ و چك مشخصات بر مشتمل نامه يگواه بانك

 .بود خواهد چك اصل نيجانش چك دارنده يبرا مورد نيا در بانك نامهيگواه و محسوب محل يب  دهينگرد پرداخت

 .دينما ارسال حساب صاحب يبرا را قبل درماده مذكور هياعالم است مكلف بانك زين ماده نيا مورد در

 .ندينما ديق را حساب صاحب يخانوادگ ونام نام ، چك برگ هر يرو در مكلفند بانكها ـ 6 ماده

 :شد خواهد محكوم ليذ شرح به گردد بالمحل چك صدور بزه مرتكب كس هر ـ 7 ماده

 .شد خواهد محكوم ماه شش حداكثر تا حبس به باشد الير) 10000000( ده از كمتر چك متن در مندرج مبلغ چنانچه ـ الف

 كي تا ماه شش از باشد الير) 50000000( ونيليم پنجاه تا الير) 10000000( ونيليم ده از چك متن در مندرج مبلغ چنانچه ـ ب
 .شد خواهد محكوم حبس سال

 از تيممنوع و سال دو تا سال كي از حبس به باشد شتريب الير) 50000000( ونيليم پنجاه از چك متن در مندرج مبلغ چنانچه ـ ج
 نموده بالمحل يچكها اصدار به اقدام چك كننده صادر كه يصورت در و شد خواهد محكوم سال دو مدت به چك دسته داشتن
 .بود خواهد عمل مالك چكها متون در مندرج مبالغ مجموع باشد،

 .باشد ينم شده، صادر يربو  بهره اي و نامشروع معامالت بابت بالمحل يچكها شود ثابت كه يموارد شامل مجازاتها نيا ـ تبصره

 از باشند، شده پرداخت عدم يگواه به يمنته و شده صادر كشور خارج در واقع يها بانك عهده رانيا در كه ييچكها ـ 8 ماده
 .خواهندبود قانون نيا مقررات مشمول يفريك لحاظ

 يشاك موافقت اباي پرداخته آن دارنده به نقدا را چك وجه ، يفريك تيشكا خيتار از قبل چك صادركننده كه يصورت در ـ 9 ماده
 يفريك بيتعق قابل د،ينما فراهم هيعل محال بانك در را آن پرداخت موجبات اي باشد، داده آن پرداخت يبرا يبيترت يخصوص

 . ستين

 ميتسل و دارنده مراجعه محض به و دينما مسدود را صادركننده حساب ، چك وجه زانيم تا است مكلف مذكور بانك رياخ مورد در
 .بپردازد را آن وجه چك



 محل يب صدورچك حكم در يو عمل د،ينما چك صدور به خودمبادرت يبانك حساب بودن بسته به علم با كس هر ـ 10 ماده
 . است قيتعل قابل ريغ شده نييتع مجازات و شد خواهد محكوم 7 درماده مندرج مجازات حداكثر به و بود خواهد

 از ماه تاشش چك دارنده كه يصورت در و ستين بيتعق قابل چك دارنده تيشكا بدون قانون نيا در مذكور ميجرا ـ 11 ماده
 د،يننما تيشكا پرداخت عدم يگواه صدور خيتار از ماه شش ظرف اي نكند، مراجعه بانك به آن وصول يبرا چك صدور خيتار
 . داشت نخواهد يفريك تيشكا حق گريد

 يكس چه كه نيا صيتشخ يبرا.  است داده هيارا بانك به را چك بار نياول يبرا كه است يشخص ماده نيا در چك دارنده از منظور
 را او قيدق و كامل تيهو چك دارنده مراجعه محض به مكلفند بانكها ، است كرده مراجعه بانك به چك وجه وصول يبرا بار نياول
 .ندينما ذكر خيذكرتار با چك پشت در

 .باشد  يقهر  انتقال  كه  آن مگر  داشت نخواهد  يفريك  تيشكا  حق  دهيگرد منتقل يو به بانك از برگشت از پس چك كه يكس

 يفريك تيشكا وحق كند وصول خود طرف از يندگينما به يگريد شخص لهيوس به را چك بخواهد چك دارنده كه يصورت در
 ديق چك ظهر در مذكور شخص يندگينما  حيتصر با را خود ينشان و تيهو ديبا باشد، محفوظ چك بودن محل يب صورت در او
 اومحفوظ يفريك تيشكا حق و كند يم صادر چك صاحب نام به را 5 و 4 ماده در مذكور هياعالم بانك صورت نيا در و د،ينما

 .بود خواهد

 يگريد به هرنحو به چك به نسبت را خود حقوق اي دهد انتقال يگريد به را چك يشاك يفريك تيشكا از بعد هرگاه ـ تبصره
 .خواهدشد موقوف يفريك بيتعق د،ينما واگذار

 به نقدا را هيتاد ريتاخ خسارت و چك وجه متهم كه نيا اي و دينما  گذشت يشاك يقطع حكم صدور از قبل هرگاه ـ 12 ماده
 ثبت ياجرا اي يدادگستر صندوِق در اي كند فراهم را مذكور خسارات و چك وجه پرداخت موجبات اي كند، پرداخت آن دارنده
 .كرد خواهد صادر بيتعق يموقوف قرار يدگيرس مرجع د،ينما عيتود

 حكم و يدگيرس مطالبه مورد خسارات ريسا به نسبت دادگاه آن كه ستين آن از مانع يفريك دادگاه در بيتعق يموقوف قرار صدور
 .كند صادر

 و چك وجه پرداخت موجبات فوق بيترت به هيعل محكوم كه نيااي و كند گذشت يشاك ، يقطع حكم صدور از پس هرگاه
 به ملزم فقط هيعل ومحكوم شود يم موقوف حكم ياجرا د،ينما فراهم را درحكم مندرج خسارات ريسا و هيتاد ريتاخ خسارات
 .شد خواهد وصول دولت نفع به دادستان دستور به كه بود خواهد حكم در مقرر ينقد يجزا سوم كي معادل يمبلغ پرداخت

 چك صدور قانون از يمواد اصالح قانون) 2( ماده به تبصره كي الحاق قانون يمبنا بر آن احتساب نحوه و خسارت زانيم ـ تبصره
 .بود خواهد ـ نظام مصلحت صيتشخ مجمع 10/3/1376 مصوب ـ

 .باشد شده داده امضاء ديسف چك شود ثابت كه يصورت در ـ الف ـ 13 ماده

 .باشد شده يشرط تحقق به منوط آن وجه وصول چك، متن در هرگاه ـ ب

 .است يتعهد اي معامله انجام نيتضم بابت چك كه باشد شده ديق چك متن در چنانچه ـ ج



 اي معامله انجام نيتضم بابت چك اي بوده يشرط تحقق به منوط آن وجه وصول كه شود ثابت چك متن در ديق بدون هرگاه ـ د
 .است يتعهد

 چك متن در مندرج خيتار بر مقدم چك صدور يواقع خيتار اي و شده صادر خيتار بدون چك گردد ثابت كه يصورت در ـ هـ
 .باشد

 قيطر از اي و ، شده جعل اي سرقت اي مفقود چك كه نيا به حيتصر با آنها يقانون مقام قائم اي نفع يذ اي چك صادركننده ـ 14 ماده
. بدهد بانك به را چك وجه پرداخت عدم دستور كتبا تواند يم ، دهيگرد ليتحص يگريد ميجرا اي امانت در انتيخ اي يكالهبردار

 عدم يگواه بانك ، چك هيارا صورت در و خواهدكرد يخوددار آن وجه پرداخت از دستوردهنده تيهو احراز از پس بانك
 .دينما يم ميتسل و صادر شده اعالم علت ذكر با را پرداخت

 شده پرداخت  عدم موجب كه ييادعا خالف هرگاه و كند تيشكا ، داده پرداخت عدم دستور كه يكس هيعل تواند يم چك دارنده
 محكوم چك دارنده به وارده خسارات هيكل پرداخت به قانون نيا 7 ماده در مقرر مجازات بر عالوه دستوردهنده گردد، ثابت
 .شد خواهد

 اي( باشد  دهيگرد واگذار او به چك اي شده يسيظهرنو اي صادر او نام به چك كه است يكس ماده نيا مورد در نفع يذ ـ 1 تبصره
 ). دهيگرد واگذار او به حامل وجه در چك

 مرجع در آن فيتكل نييتع تا را چك وجه است مكلف بانك شود يم صادر ماده نيا مطابق پرداخت عدم دستور كه يمورد در
 .دينما ينگهدار يمسدود حساب در ، دستوردهنده انصراف اي يدگيرس

 هفته كي مدت  ظرف حداكثر و ميتسل ييقضا مراجع به را خود تيشكا بانك به اعالم از پس است مكلف دستوردهنده ـ 2 تبصره
 به يموجود محل از بانك مذكور  مدت يانقضا از پس صورت نيا ريغ در دينما ميتسل  بانك به را خود تيشكا ميتقد يگواه
 .كند پرداخت را آن وجه چك دارنده يتقاضا

 يادعا آن به نسبت كننده صادر بانك كه آن مگر نمود متوقف توان ينم را يمسافرت و شده نيتضم يچكها پرداخت ـ 3 تبصره
 خواهد محفوظ) 14( ماده رياخ قسمت مفاد طبق ييقضا مراجع به تيشكا به راجع چك دارنده حق زين مورد نيا در. دينما جعل
 .بود

 .دينما مطالبه يدگيرس مرجع يفريك دادگاه در را خود انيز و ضرر و چك وجه تواند يم چك دارنده ـ 15 ماده

 و يفور ، يدادرس خاتمه تا دادگاه و دادسرا در چك به مربوط يحقوق و ييجزا يدعاو و اتيشكا هيكل به يدگيرس ـ 16 ماده
 .آمد خواهد عمل به نوبت از خارج

 امر نيا خالف كه نيا مگر است تيشكا از يشاك انصراف و آن وجه  پرداخت ليدل صادركننده دست در چك وجود ـ 17 ماده
 .گردد ثابت

) 134( ماده در مقرر ضوبط طبق اتهام توجه صورت در متهمان از بالمحل، چك به مربوط جرائم كننده يدگيرس مرجع ـ 18 ماده 
 مجلس يحقوق و ييقضا امور ونيسيكم 28/6/1378 مصوب ـ) يفريك امور در( انقالب و يعموم يدادگاهها يدادرس نييآ قانون



) رمنقوليغ و منقول مال اي يبانك ضمانتنامه اي نقد وجه از اعم( قهيوث اي كفالت نيتأم يقرارها از يكي مورد حسب ـ ياسالم يشورا
 .دينما يم اخذ

 باشد، شده صادر يحقوق اي يقيحق شخص از اعم حساب صاحب ازطرف يندگينما اي وكالت به چك كه يصورت در ـ 19 ماده
 هيعل تضامن اساس بر انيز و ضرر  حكم و هيياجرا و بوده چك وجه پرداخت مسوول متضامنا حساب صاحب و چك صادركننده

 كه دينما ثابت كه نيا مگر داشت خواهد يفريك  تيمسوول قانون نيا مقررات طبق چك امضاكننده ، بعالوه.شود يم صادر دو هر
 شده پرداخت عدم موجب كه يكس صورت نيا در كه اوست يبعد  ندهينما اي ليوك اي حساب صاحب عمل به مستند پرداخت  عدم
 .بود خواهد مسوول يفريك نظر از

 . است يباق خود قوت به كماكان مربوط مقررات و نيقوان طبق چك سانينو پشت يمدن تيولئمس ـ 20 ماده

 به يمنته آنها بيتعق و كرده صادر محل يب چك بار كي از شيب كه را ياشخاص يجار يحسابها هيكل مكلفند بانكها ـ 21 ماده
 .نديننما باز  گريد يجار حساب آنها نام به سال  سه تا و بسته باشد، شده فرخواستيك صدور

 از يكي به جرم مراتب و دفعات و امكانات و طيشرا به توجه با مورد ندحسبيننما عمل فوق فيتكل به كه يبانك هر شعب نيولئمس
 .شد خواهند محكوم يادار تخلفات  به يدگيرس اتيه توسط يادار تخلفات به يدگيرس قانون 9 ماده در مقرر يمجازاتها

 بالمحل چك صدور به مبادرت كه را ياشخاص به مربوط سوابق است مكلف رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك ـ 1 تبصره
 ارياخت در قانون نيا مقررات يدراجرا را اشخاص نيا ياسام فهرست و دينما يونگهدار ضبط منظم و مرتب صورت به اند، نموده
 .دهد كشورقرار يبانكها هيكل

 موجب به بانكها استعالمات به پاسخ نحوه و يجار حساب افتتاح از اشخاص تيمحروم به مربوط مقررات و ضوابط ـ 2 تبصره
 .رسد يم دولت اتيه بيتصو به و ميتنظ رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك توسط ماه سه مدت ظرف كه بود خواهد يا نامه نييآ

 و است اومحسوب يقانون اقامتگاه هيعل محال بانك در متهم ينشان نيآخر نشود، حاصل يدسترس متهم به كه يصورت در ـ 22 ماده
 . ديآ يم عمل به مزبور ينشان به يابالغ هرگونه

 منزله به مامور يگواه باشد نداشته وجود يمحل نيچن اي نشود شناخته شده نييتع ينشان اي يبانك ينشان به مورد حسب متهم هرگاه
 . افتيخواهد ادامه مطبوعات لهيوس  به متهم احضار لزوم بدون  يدگيرس و شود يم يتلق اوراق ابالغ

 .شود يم  نسخ 1344 خرداد مصوب چك صدور قانون ـ 23 ماده

 

 

 

 

 



 پاسخ يچگونگ و يجار حساب افتتاح از اشخاص تيمحروم  به مربوط مقررات و ضوابط نييتع نامه نييآ

 بانكها استعالم

  چك صدور قانون 21 ماده 2 تبصره موضوع

  رانيوز أتيه 25/8/1373 مصوب

 ، شناسنامه شماره ،  يخانوادگ نام و نام( شناسنامه كامل مشخصات ، اشخاص يبرا يجار حساب افتتاح هنگام مكلفند بانكها ـ 1 ماده
 .ندينما درج مربوط يكارتها در و افتيدر را آنان كامل يونشان) تولد خيتار پدر، نام صدور، محل

 با چك صدور قانون) 4( ماده براساس را پرداخت عدم يگواه ، چك  دارنده درخواست صورت در مكلفند بانكها ـ 2 ماده
 .ندينما ميتسل چك دارنده به و ميتنظ شده ادي ماده در مندرج رموارديسا و چك صادركننده كامل مشخصات

 منطبق را يبانك قيطر از چك وجوه زيوار مورد در بانكها موجود هيرو است موظف رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك ـ تبصره
 .دينما اصالح ماده نيا با

 با دررابطه آنان بيتعق كه ياشخاص مشخصات فهرست افتيدر با است مكلف رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك ـ 3 ماده
 ياصالح) 21( ماده مشمول اشخاص مشخصات و ياسام فهرست ، است شده فرخواستيك صدور به يمنته بالمحل چك صدور
 .دينما ابالغ كشور يها بانك به يا بخشنامه يط هرماه انيدرپا و كرده هيته را چك صدور قانون

 پس بالفاصله را ادشدهي اطالعات ييقضا مراجع ماده نيا ياجرا در تا دينما اتخاذ يبيترت است مكلف يدادگستر وزارت ـ تبصره
 .ندينما ارسال رانيا ياسالم يجمهور يمركز  بانك به ، فرخواستيك صدور از

 چك صدور قانون ياصالح)21( ماده مشمول اشخاص فهرست در آنان ياسام كه را ياشخاص يجار حساب مكلفند بانكها ـ 4 ماده
 .ندينما يخوددار آنها به يقانون مدت در چك دسته دادن و يجار حساب افتتاح از و بسته ، است درج

 اي منع قرار اي برائت  حكم ييقضا مراجع هيناح از چك صدور قانون ياصالح)21( ماده مشمول اشخاص كه يموارد در ـ 5 ماده
 بانك يسو از مراتب باشند، شده خارج چك صدور قانون ياصالح) 21( ماده شمول از كه يبيترت به ندينما اخذ بيتعق يموقوف
 .شد خواهد ابالغ كشور يبانكها به نامه نييآ نيا) 3( ماده موضوع فهرست از آنان نام حذف يبرا رانيا ياسالم يجمهور يمركز

   


