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 به نام خدای مهربان

 (97/08/13مهمترین تغییرات قانون جدید چک )مصوب 

  

 : اعمال محدودیت های بانکی نسبت به دارنده حساب چک برگشتی در قانون جدید چک-1

سری مبلغ چک دمکرر قانون جدید چک ، بعد از  5مطابق ماده  سامانه ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا ک ر 

صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتبا سامانه مراتب را به  ری اطالع می یکپارچه بانک مرکزی ، این 

سوء اثر  ساعت ، کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع 24دهد. پس از گذشت 

 : ر را نسبت به صاحب حساب اعمال نماینداز چک ، اقدامات زی

 عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید-الف

صادر کننده که تحت -ب سدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به  ر عنوان هم

 .زیبانک مرک نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی

 عدم پرداخت هر گونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی-ج

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی-د

ود شدر صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر 

صاحب حساب ، در مورد و شود . مگر ا، اقدامات فوق عالوه بر  ینکه در مرجع کیل یا نماینده نیز اعمال می 

ست  ساب یا وکیل یا نماینده بعدی او ا صاحب ح ستند به عمل  ضائی اثبات نماید عدم پرداخت م بانکها  .ق

د ، مکلفند به هنگام صدددور گواهینامه عدم پرداخت ، در صددورتی که چک به نمایندگی صددادر شددده باشدد

 . گواهینامه مذکور درج نمایندمشخصات نماینده را نیز در 
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 : در خصوص این ماده الزم به توضیح است که

شامل - اوالً شد و  ساب چک می با صاحب ح صادر کننده و  سبت به  سایر  محدودیتهای این ماده تنها ن

 . مسئولین چک نمی باشد

ا توجه به اقتصددادی که باین ماده نسددبت به بنگاه های  "ج"و  "الف"در صددورتیکه اجرای بندهای  -ثانیاً

 شددرایط و اوضدداع و احوال اقتصددادی به تشددخیص شددورای ت مین اسددتان مربوطه موجب اخالل در امنیت

این ماده  "ب"اقتصددادی اسددتان مربوطه گردد را به مدت یکسددال به حالت تعلیق درمی  ورد . بنابراین بند 

. این  ی اقتصادی نیز اعمال می گرددیعنی مسدود کردن کلیه وجود حسابها همچنان در خصوص بنگاه ها

 . ماده مذکور  مده است 1حکم در تبصره 

  

  

 : صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه در قانون جدید چک-2

قانون جدید چک ، مطابق ماده  یه بر رو 23یکی از مهمترین تغییرات  قانون ، صددددور اجرائ ی چک این 

 از یرناگز ، قانون مجرای از چک وصددول جهت ، سددابق قانون در.  اسددت دادگاه حکم صدددور بدون بالمحل 

 که تاسدد شددده فراهم امکان این چک جدید قانون در که بودیم دادگاه به دادخواسددت تقدیم و دعوا طرح

ریق رائیه از طاج صدددور به نسددبت ، دادرسددی های هزینه پرداخت و دادخواسددت تقدیم و دعوا طرح بدون

مکن بود ، از این امکان با وجود شدددرایطی قبالً تنها از طریق اجرائیات ثبت م مراجع قضدددائی اقدام گردد .

یز البته در نجمله اینکه تنها در اجرائیات ثبت محل صدور چک امکان اجرا فراهم بود . درقانون جدید چک 

توان ط می همه موارد ، امکان اسددتفاده از چنین مزیتی فراهم نیسددت اما در صددورت وجود پاره ای از شددرای

نظر ،  بدون نیاز به تقدیم دادخواسددت ، پرداخت هزینه دادرسددی و رسددیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید

 . مستقیماً تقاضای اجرای چک را نمود
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  : رایط الزم برای صدور اجرائیه در قانون جدید چکش-الف 

ه وجود ندارد نیاز به حکم دادگاقانون جدید چک ، در همه چکها امکان صدور اجرائیه بدون  23مطابق ماده 

ین شرایط شامل و از نظر ظاهری الزم است چک شرایطی را دارا باشد تا بتوان از این مزیت استفاده نمود. ا

 : موارد زیر می باشد

 . در متن چک ، وصول وجه  ن منوط به تحقق شرطی نشده باشد-1

 . امله یا تعهدی استدر متن چک ، قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام مع-2

 . گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صاحب حساب صادر نشده باشد-3

ضیح  ضمین نبودن چک ، الزم به تو شروط نبودن و بابت ت صوص دو بند ابتدائی ، مبنی بر م ست که ادر خ

ه در جای ین در صورتیکمالک صدور اجرائیه ، تنها شکل ظاهری چک و مندرجات روی  ن می باشد . بنابرا

 باشد هشد شرطی تحقق به منوط چک وجه پرداخت  دیگری از جمله قرارداد و یا نوشته جداگانه دیگری ،

 تضمینی یا مشروط مدعی و بود نخواهد اجرائیه صدور مانع هم باز ، باشد شده ذکر معامله تضمین بابت یا

ن کار مانع ادعای خود را ثابت کند که البته ای اند با طرح دعوا و تقدیم دادخواسدددت ،تو می ، چک بودن

چک  عملیات اجرائی نمی گردد ولی در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات مشروط یا تضمینی بودن

 . قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد 24، امکان توقف عملیات اجرائی مطابق ماده 

،  قانون صدور چک ، در صورتیکه چک شخصی 14الزم به توضیح است که مطابق ماده  3در خصوص بند 

م دیگری از مفقود یا سددرقت گردد یا جعل شددده باشددد و یا از طریق کالهبرداری ، خیانت در امانت یا جرائ

ستور عدم پرداخت وجه چک  صول چک کتباً د شد ، می تواند قبل از تاریخ و شده با ست او خارج  ا به رد

هد کرد و از هویت دسددتور دهنده از پرداخت وجه  ن خودداری خوابانک بدهد . در این صددورت بانک با احر

ی نیز گواهی عدم پرداخت را با علت مذکور صدددادر و تسدددلیم دارنده می کند . چنین گواهی عدم پرداخت

 . قابلیت صدور اجرائیه را ندارد

ف  ن ادعا اه خالالبته دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گ

سارات وارده به دا صدور چک بالمحل ، به پرداخت کلیه خ رنده چک نیز اثبات گردد ، عالوه بر مجازات بزه 

 . محکوم می شود
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  : قانون جدید چک 23قوق قابل مطالبه و مسئولین چک در صورت اعمال ماده ح -ب 

 : دبدون حکم دادگاه مشاهده می گرد با دقت در این ماده ، محدودیتهائی در شیوه صدور اجرائیه

صادر نمود . بنابراین  : اوالً ساب چک ، اجرائیه  صاحب ح صادر کننده و  شیوه ، دتنها می توان علیه  ر این 

ی را تنها و چنین اشخاص علیه سایر مسئولین مانند ظهرنویسان و ضامنین چک ، اجرائیه صادر نخواهد شد 

 .  ل پرداخت قرار دادمی توان از طریق حکم دادگاه مسئو

صادر خواهد  : ثانیاً  صل مبلغ چک ، اجرائیه  سبت به ا سارات شامل و گردید تنها ن  نمی  دیهت ت خیر خ

 . گردد

ت خیر  به نظر می رسد در صورتیکه اصل وجه چک از این طریق وصول گردید ، می توان نسبت به خسارات

 . ت دیه دادخواست تقدیم نمود

صادر هر چک با توجه  سایر جوانب امر ، از جمله مالئت یا اعسار  شرایط خاص  ن و بررسی  در کننده و به 

 تقدیم خصددوص در اسددت الزم  دارنده حسدداب، وجود ظهرنویسددان و ضددامنین و تاریخ برگشددت چک ،

ست صمیم شیوه این به اجرائیه صدور یا دادخوا و ممکن ی نمود تا حقوق دارنده چک به بهترین نحگیر ت

ز دست رفتن ا. گاهی انتخاب نادرست شیوه اقدام قانونی ، منجر به طوالنی شدن روند کار و یا حفظ گردد 

 . فرصت می گردد که در هر مورد بررسی و سنجش و انتخاب بهترین شیوه الزم می باشد

بس بدهکار قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر ح 3به نظر می رسدددد امکان اعمال ماده  -ثالثاً

سار او یا جلب چ شدن ادعای اع ست طلبکار ، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  صورت درخوا ضایت رک در 

ضع قانون جدید که کار ئی صورت با هدف و شد . چرا که در غیر این شتر  ن  طلبکار ، امکان پذیر می با بی

 . است مغایر می باشد
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  قانون جدید چک 23رجع صالح برای صدور اجرائیه مطابق ماده م -ج 

قانون  23 مرجع صددالح برای صدددور اجرائیه در تمامی مواردی که حکم دادگاه وجود ندارد ، از جمله ماده

صدور اجرا شد . بنابراین در تمامی موارد ،  سته ، دادگاه می با ئیه چک به این جدید چک ، با هر میزان خوا

ص شد و در خصوص  صالحیت ذاتی دادگاه ها می با صدور گواهی شیوه ، در  دم عالحیت محلی نیز ، محل 

 . پرداخت یا محل اقامت خوانده به انتخاب دارنده چک می باشد

  

  

 : چگونگی رفع سوء اثر از چک در قانون جدید چک3-

گردیده  مطابق قانون جدید چک ، در موارد زیر از چک بالمحل که در سدددامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت

 : اثر نموداست ، می توان رفع سوء 

 . واریز مبلغ چک به حساب جاری و درخواست رفع مسدودی از  ن1-3-

 . تحویل الشه چک به بانک2-3-

 . ارائه رضایت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی از ذی نفع چک3-3-

خصوص چک مزبور به اتمام  ارائه نامه از طرف مرجع قضائی یا ثبتی مبنی بر اینکه عملیات اجرائی در4-3-

 . رسیده است

 . ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک مزبور5-3-

شرط اینکه6-3- صدور گواهینامه عدم پرداخت به  سال از تاریخ  سه  شدن مدت  در این مدت ،  سپری 

 . عوای حقوقی یا کیفری نسبت به چک مزبور صورت نگرفته باشدد
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 : نحوه ارائه دسته چک به اشخاص متقاضی در قانون جدید چک-4

سته چک پیش بینی  شگیری از نقض تعهد دارنده د ردیده گدر قانون جدید چک ، راهکارهائی به منظور پی

سته چک به افراد متق ست . به این منظور جهت ارائه د سنجی می گرا سنجی و اعتبار ضی ، هویت  دد تا ا

شند و به این ترتیب از برگ شته با سته چک ندا سابقه امکان دریافت د صالحیت و بد شت چک تا افراد فاقد 

تر فراهم حد ممکن پیشگیری گردد و چک واجد اعتبار بیشتر و مقبولیت بیشتری شود و امکان مبادالت به

شتریان خود مد چک ، بانکها مکلف گردیده اند که ارائه دسته چک به یجد قانون در دلیل همین به گردد . 

صیاد( نزد بانک مرکزی انجام سته چک ) صدور یکپارچه الکترونیکی د سامانه  صرفاً از طریق  دهند . این  را 

ی کند مسامانه صحت مشخصات متقاضی را از طریق سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی استعالم 

عتبارسنجی نبود ممنوعیت قانونی و همچنین بر اساس گزارش اعتباری دریافتی از سامانه ملی ا و درصورت

سه شنا سبه و اعالم می کند . به هر برگه چک نیز  سته چک را محا ضی د سقف اعتبار مجاز متقا یکتا و  ، 

 .باشد ک میمدت اعتبار اختصاص می یابد که حداکثر مدت اعتبار  ن ، سه سال از زمان دریافت دسته چ

  

 ک دادگستری و مشاور حقوقی یوکیل پایه  -زهرا ابراهیمی 

 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی

Emil: z.ebrahimi.lawyer@gmail.com 

  

 

 


