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ﻧﻘل از روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره  ٩١٢٠ﻣورخ  ١٣۵۵/٠۵/١٩و ﺷﻣﺎره  .١٣٨٢/٠٧/٠٩ - ١٧٠۶٧ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺻوب  ١٣٧٢/٠٨/١١و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺻوب .١٣٨٢/٠۶/٠٢

ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:

ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ
ﻣﺎده  -١اﻧواع ﭼﮏ ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 .١ﭼﮏ ﻋﺎدی :ﭼﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﻋﮭده ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﺎری ﺧود ﺻﺎدر
و دارﻧده آن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺟز اﻋﺗﺑﺎر ﺻﺎدرﮐﻧﻧده آن ﻧدارد.
 .٢ﭼﮏ ﺗﺎﺋﯾد ﺷده :ﭼﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﻋﮭده ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﺎری ﺧود
ﺻﺎدر و ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺣﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﭘرداﺧت وﺟﮫ آن ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽ ﺷود.
 .٣ﭼﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﺷده :ﭼﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻋﮭده ھﻣﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ درﺧواﺳت
ﻣﺷﺗری ﺻﺎدر و ﭘرداﺧت وﺟﮫ آن ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.
 .۴ﭼﮏ ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ :ﭼﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدر و وﺟﮫ آن در ھر ﯾﮏ از
ﺷﻌب آن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮔزاران آن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺎده  -٢ﭼﮏ ھﺎی ﺻﺎدر ﻋﮭده ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺑق ﻗواﻧﯾن اﯾران در داﺧل ﮐﺷور
داﯾر ﺷده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻌب آﻧﮭﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور در ﺣﮑم اﺳﻧﺎد ﻻزم
اﻻﺟراء اﺳت و دارﻧده ﭼﮏ در ﺻورت ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ و ﻋدم درﯾﺎﻓت ﺗﻣﺎم ﯾﺎ
ﻗﺳﻣﺗﯽ از وﺟﮫ آن ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺑودن ﻣﺣل و ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﻋﻠت دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺑرﮔﺷت
ﭼﮏ و ﻋدم ﭘرداﺧت ﮔردد ﻣﯽ ﺗواﻧد طﺑق ﻗواﻧﯾن و آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟرای
اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ وﺟﮫ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده آن را از ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده وﺻول ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرای ﺻدور اﺟراﺋﯾﮫ دارﻧده ﭼﮏ ﺑﺎﯾد ﻋﯾن ﭼﮏ و ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﻣذﮐور در ﻣﺎده  ۴و
ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  ۵را ﺑﮫ اﺟرای ﺛﺑت اﺳﻧﺎد ﻣﺣل ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد.
اﺟراء ﺛﺑت در ﺻورﺗﯽ دﺳﺗور اﺟرا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻘت اﻣﺿﺎی ﭼﮏ ﺑﺎ
ﻧﻣوﻧﮫ اﻣﺿﺎی ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده در ﺑﺎﻧﮏ از طرف ﺑﺎﻧﮏ ﮔواھﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد.
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دارﻧده ﭼﮏ اﻋم از ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮏ در وﺟﮫ او ﺻﺎدر ﮔردﯾده ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم او ﭘﺷت
ﻧوﯾﺳﯽ ﺷده ﯾﺎ ﺣﺎﻣل ﭼﮏ )در ﻣورد ﭼﮏ ھﺎی در وﺟﮫ ﺣﺎﻣل( ﯾﺎ ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ
آﻧﺎن.
ﺗﺑﺻره -دارﻧده ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺻﺎدرﮐﻧﻧده را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﮐﻠﯾﮫ
ﺧﺳﺎرات و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی وارد ﺷده ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و ﺑﮫ طور ﻣﺗﻌﺎرف در ﺟﮭت وﺻول
طﻠب ﺧود از ﻧﺎﺣﯾﮫ وی ﻣﺗﺣﻣل ﺷده اﺳت  ،اﻋم از آﻧﮑﮫ ﻗﺑل از ﺻدور ﺣﮑم ﯾﺎ ﭘس از
آن ﺑﺎﺷد  ،از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾد  ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧده ﭼﮏ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت و
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣزﺑور را ﭘس از ﺻدور ﺣﮑم درﺧواﺳت ﮐﻧد  ،ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﮫ
ھﻣﺎن دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺣﮑم ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾد ].اﻟﺣﺎﻗﯽ ﻣﺻوب  ١٣٧۶/٠٣/١٠ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم [
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -٣ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﺑﺎﯾد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧدرج در آن ﻣﻌﺎدل ﻣﺑﻠﻎ ﻣذﮐور در ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺣﺎل ﻋﻠﯾﮫ وﺟﮫ ﻧﻘد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از وﺟﮭﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر آن
ﭼﮏ ﺻﺎدر ﮐرده ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرج ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ دﺳﺗور ﻋدم ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ
را ﺑدھد و ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﭼﮏ را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ از ﻗﺑﯾل ﻋدم
ﻣطﺎﺑﻘت اﻣﺿﺎ ﯾﺎ ﻗﻠم ﺧوردﮔﯽ در ﻣﺗن ﭼﮏ ﯾﺎ اﺧﺗﻼف در ﻣﻧدرﺟﺎت ﭼﮏ و اﻣﺛﺎل آن
از ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾد.
ھرﮔﺎه در ﻣﺗن ﭼﮏ ﺷرطﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ آن ﺷرط ﺗرﺗﯾب
اﺛر ﻧﺧواھد داد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٨٢/٠۶/٠٢
ﻣﺎده  ٣ﺳﺎﺑق -ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﺑﺎﯾد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻣﻌﺎدل ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺣﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣل ) ﻧﻘد ﯾﺎ
اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از وﺟﮭﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر آن ﭼﮏ ﺻﺎدر ﮐرده ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرج ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ دﺳﺗور ﻋدم ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ را ﺑدھد و ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﭼﮏ را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘت اﻣﺿﺎء ﯾﺎ ﻗﻠم ﺧوردﮔﯽ در ﻣﺗن ﭼﮏ ﯾﺎ اﺧﺗﻼف در ﻣﻧدرﺟﺎت ﭼﮏ
و اﻣﺛﺎل آن از ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾد.
ھرﮔﺎه در ﻣﺗن ﭼﮏ ﺷرطﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ آن ﺷرط ﺗرﺗﯾب اﺛر ﻧﺧواھد داد.

ﻣﺎده  ٣ﻣﮑرر :ﭼﮏ ﻓﻘط در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧدرج در آن ﯾﺎ ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذﮐور ﻗﺎﺑل وﺻول
از ﺑﺎﻧﮏ ﺧواھد ﺑود ] .اﻟﺣﺎﻗﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٨٢/٠۶/٠٢
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ﻣﺎده  -۴ھر ﮔﺎه وﺟﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﺗﯽ از ﻋﻠل ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  ٣ﭘرداﺧت ﻧﮕردد ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﮑﻠف اﺳت در ﺑرگ ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭼﮏ و ھوﯾت و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺻﺎدر
ﮐﻧﻧده در آن ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ﻋﻠت ﯾﺎ ﻋﻠل ﻋدم ﭘرداﺧت را ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻗﯾد و آن را اﻣﺿﺎء
و ﻣﮭر ﻧﻣوده و ﺑﮫ دارﻧده ﭼﮏ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺑرگ ﻣزﺑور ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻘت اﻣﺿﺎء ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫ اﻣﺿﺎء ﻣوﺟود در ﺑﺎﻧﮏ
) درﺣدود ﻋرف ﺑﺎﻧﮑداری ( و ﯾﺎ ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘت آن از طرف ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺻدﯾق ﺷود.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻼع ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﻓوراً ﻧﺳﺧﮫ دوم اﯾن ﺑرگ را ﺑﮫ
آﺧرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب ﮐﮫ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣوﺟود اﺳت ارﺳﺎل دارد.
در ﺑرگ ﻣزﺑور ﺑﺎﯾد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل دارﻧده ﭼﮏ ﻧﯾز ﻗﯾد ﮔردد.
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -۵در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟودی ﺣﺳﺎب ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻣﺗر از ﻣﺑﻠﻎ
ﭼﮏ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی دارﻧده ﭼﮏ  ٫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠف اﺳت ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺟود در ﺣﺳﺎب را ﺑﮫ
دارﻧده ﭼﮏ ﺑﭘردازد و دارﻧده ﭼﮏ ﺑﺎ ﻗﯾد ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓت ﺷده در ﭘﺷت ﭼﮏ و ﺗﺳﻠﯾم آن
ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ  ،ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭼﮏ و ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺷده از ﺑﺎﻧﮏ
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭼﮏ ﻣزﺑور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﻧﮕردﯾده ﺑﯽ ﻣﺣل
ﻣﺣﺳوب و ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮏ در اﯾن ﻣورد ﺑرای دارﻧده ﭼﮏ ﺟﺎﻧﺷﯾن اﺻل ﭼﮏ
ﺧواھد ﺑود.
در ﻣورد اﯾن ﻣﺎده ﻧﯾز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠف اﺳت اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣذﮐور در ﻣﺎده ﻗﺑل را ﺑرای
ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده  -۶ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﻣﮑﻠﻔﻧد در روی ھر ﺑرگ ﭼﮏ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب
را ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎده  -٧ھر ﮐس ﻣرﺗﮑب ﺑزه ﺻدور ﭼﮏ ﺑﻼ ﻣﺣل ﮔردد ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﻣﺣﮑوم
ﺧواھد ﺷد:
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اﻟف -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧدرج در ﻣﺗن ﭼﮏ ﮐﻣﺗر از ده ﻣﯾﻠﯾون ) (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼
ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺣﺑس ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر ﺷش ﻣﺎه ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد.
ب -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧدرج در ﻣﺗن ﭼﮏ از ده ﻣﯾﻠﯾون ) (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎه
ﻣﯾﻠﯾون ) (۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺑﺎﺷد از ﺷش ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد.
ج -ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧدرج در ﻣﺗن ﭼﮏ از ﭘﻧﺟﺎه ﻣﯾﻠﯾون ) (۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺣﺑس از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﻣﻣﻧوﻋﯾت از داﺷﺗن دﺳﺗﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ﻣدت دو
ﺳﺎل ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ اﻗدام ﺑﮫ اﺻدار ﭼﮏ
ھﺎی ﺑﻼﻣﺣل ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد  ،ﻣﺟﻣوع ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻧدرج در ﻣﺗون ﭼﮏ ھﺎ ﻣﻼک ﻋﻣل ﺧواھد
ﺑود ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [١٣٨٢/٠۶/٠٢
ﻣﺎده  ٧ﺳﺎﺑق -ھرﮐس ﻣرﺗﮑب ﺗﺧﻠف ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  ٣ﮔردد ﺑﮫ ﺣﺑس ﺗﻌزﯾری از ﺷش ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﺑر
ﺣﺳب ﻣورد ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺟزای ﻧﻘدی ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺗﻣﺎم وﺟﮫ ﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﮐﺳر ﻣوﺟودی ھﻧﮕﺎم
اراﺋﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد.

ﺗﺑﺻره -اﯾن ﻣﺟﺎزات ھﺎ ﺷﺎﻣل ﻣواردی ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﭼﮏ ھﺎی ﺑﻼﻣﺣل ﺑﺎﺑت
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻣﺷروع و ﯾﺎ ﺑﮭره رﺑوی ﺻﺎدر ﺷده  ٫ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ] .اﻟﺣﺎﻗﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٨٢/٠۶/٠٢
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -٨ﭼﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾران ﻋﮭده ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی واﻗﻊ در ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺻﺎدر ﺷده و
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﮔواھﯽ ﻋدم ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد از ﻟﺣﺎظ ﮐﯾﻔری ﻣﺷﻣول ﻣﻘررات اﯾن ﻗﺎﻧون
ﺧواھﻧد ﺑود ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧٢/٠٨/١١
ﻣﺎده  -٩در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﯾﻔری وﺟﮫ ﭼﮏ را
ﻧﻘداً ﺑﮫ دارﻧده آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت آن
داده ﺑﺎﺷد  ،ﯾﺎ ﻣوﺟﺑﺎت ﭘرداﺧت آن را در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺣﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻘﯾب
ﮐﯾﻔری ﻧﯾﺳت.
در ﻣورد اﺧﯾر ﺑﺎﻧﮏ ﻣذﮐور ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺎ ﻣﯾزان وﺟﮫ ﭼﮏ ﺣﺳﺎب ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده را
ﻣﺳدود ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﻣﺣض ﻣراﺟﻌﮫ دارﻧده و ﺗﺳﻠﯾم ﭼﮏ وﺟﮫ آن را ﺑﭘردازد.
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ﻣﺎده  -١٠ھر ﮐس ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺻدور ﭼﮏ
ﻧﻣﺎﯾد ﻋﻣل وی در ﺣﮑم ﺻدور ﭼﮏ ﺑﯽ ﻣﺣل ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣﺟﺎزات
ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  ٧ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد و ﻣﺟﺎزات ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻠﯾق اﺳت.
] اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧٢/٠٨/١١

ﻣﺎده  -١١ﺟراﺋم ﻣذﮐور در اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑدون ﺷﮑﺎﯾت دارﻧده ﭼﮏ ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻘﯾب ﻧﯾﺳت و
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧده ﭼﮏ ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﭼﮏ ﺑرای وﺻول آن ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧد ﯾﺎ ظرف ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﮔواھﯽ ﻋدم ﭘرداﺧت ﺷﮑﺎﯾت
ﻧﻧﻣﺎﯾد دﯾﮕر ﺣق ﺷﮑﺎﯾت ﮐﯾﻔری ﻧﺧواھد داﺷت.
ﻣﻧظور از دارﻧده ﭼﮏ در اﯾن ﻣﺎده ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭼﮏ را ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﮫ داده اﺳت ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑرای وﺻول وﺟﮫ
ﭼﮏ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده اﺳت ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﻣﮑﻠﻔﻧد ﺑﮫ ﻣﺣض ﻣراﺟﻌﮫ دارﻧده ﭼﮏ
ھوﯾت ﮐﺎﻣل و دﻗﯾق او را در ﭘﺷت ﭼﮏ ﺑﺎ ذﮐر ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﮏ ﭘس از ﺑرﮔﺷت از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ وی ﻣﻧﺗﻘل ﮔردﯾده ﺣق ﺷﮑﺎﯾت ﮐﯾﻔری
ﻧﺧواھد داﺷت ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻗﮭری ﺑﺎﺷد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧده ﭼﮏ ﺑﺧواھد ﭼﮏ را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از
طرف ﺧود وﺻول ﮐﻧد و ﺣق ﺷﮑﺎﯾت ﮐﯾﻔری او در ﺻورت ﺑﯽ ﻣﺣل ﺑودن ﭼﮏ
ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﯾد ھوﯾت و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷﺧص ﻣذﮐور در
ظﮭر ﭼﮏ ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾد و در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﻧﮏ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣذﮐور در ﻣﺎده  ۴و  ۵را ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺻﺎﺣب ﭼﮏ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣق ﺷﮑﺎﯾت ﮐﯾﻔری او ﻣﺣﻔوظ ﺧواھد ﺑود.
ﺗﺑﺻره -ھرﮔﺎه ﺑﻌد از ﺷﮑﺎﯾت ﮐﯾﻔری  ،ﺷﺎﮐﯽ ﭼﮏ را ﺑﮫ دﯾﮕری اﻧﺗﻘﺎل دھد ﯾﺎ ﺣﻘوق
ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ھر ﻧﺣو ﺑﮫ دﯾﮕری واﮔذار ﻧﻣﺎﯾد ﺗﻌﻘﯾب ﮐﯾﻔری ﻣوﻗوف
ﺧواھد ﺷد.
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -١٢ھر ﮔﺎه ﻗﺑل از ﺻدور ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ  ،ﺷﺎﮐﯽ ﮔذﺷت ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺗﮭم
وﺟﮫ ﭼﮏ و ﺧﺳﺎرات ﺗﺎﺧﯾر ﺗﺎدﯾﮫ را ﻧﻘداً ﺑﮫ دارﻧده آن ﭘرداﺧت ﮐﻧد  ،ﯾﺎ ﻣوﺟﺑﺎت
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ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ و ﺧﺳﺎرات ﻣذﮐور )از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ( را ﻓراھم
ﮐﻧد  ،ﯾﺎ در ﺻﻧدوق دادﮔﺳﺗری ﯾﺎ اﺟراء ﺛﺑت ﺗودﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار
ﻣوﻗوﻓﯽ ﺗﻌﻘﯾب ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد.
ﺻدور ﻗرار ﻣوﻗوﻓﯽ ﺗﻌﻘﯾب در دادﮔﺎه ﮐﯾﻔری ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن دادﮔﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ﻣورد ﻣطﺎﻟﺑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ و ﺣﮑم ﺻﺎدر ﮐﻧد.
ھرﮔﺎه ﭘس از ﺻدور ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﮔذﺷت ﮐﻧد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب ﻓوق ﻣوﺟﺑﺎت ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ و ﺧﺳﺎرات ﺗﺎﺧﯾر و ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ﻣﻧدرج
در ﺣﮑم را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد اﺟرای ﺣﮑم ﻣوﻗوف ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﮑوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘط ﻣﻠزم ﺑﮫ
ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳوم ﺟزای ﻧﻘدی ﻣﻘرر در ﺣﮑم ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور
دادﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دوﻟت وﺻول ﺧواھد ﺷد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٨٢/٠۶/٠٢
ﻣﺎده  ١٢ﺳﺎﺑق -ھرﮔﺎه ﻗﺑل از ﺻدور ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ  ٫ﺷﺎﮐﯽ ﮔذﺷت ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺗﮭم وﺟﮫ ﭼﮏ و
ﺧﺳﺎرت ﺗﺎﺧﯾر ﺗﺎدﯾﮫ را ﻧﻘداً ﺑﮫ دارﻧده آن ﭘرداﺧت ﮐﻧد  ٫ﯾﺎ ﻣوﺟﺑﺎت ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ و ﺧﺳﺎرات ﻣذﮐور
) از ﻗرار ﺻدی دوازده در ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ( را ﻓراھم ﮐﻧد  ٫ﯾﺎ در ﺻﻧدوق دادﮔﺳﺗری ﯾﺎ
اﺟراء ﺛﺑت ﺗودﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻣوﻗوﻓﯽ ﺗﻌﻘﯾب ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد.
ﺻدور ﻗرار ﻣوﻗوﻓﯽ ﺗﻌﻘﯾب در دادﮔﺎه ﮐﯾﻔری ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن دادﮔﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ﻣورد
ﻣطﺎﻟﺑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ و ﺣﮑم ﺻﺎدر ﮐﻧد.
ھرﮔﺎه ﭘس از ﺻدور ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﮔذﺷت ﮐﻧد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻓوق ﻣوﺟﺑﺎت ﭘرداﺧت
وﺟﮫ ﭼﮏ و ﺧﺳﺎرات ﺗﺎﺧﯾر ﺗﺎدﯾﮫ و ﺳﺎﯾر ﺧﺳﺎرات ﻣﻧدرج در ﺣﮑم را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد اﺟرای ﺣﮑم ﻣوﻗوف ﻣﯽ
ﺷود و ﻣﺣﮑوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘط ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳوم ﺟزای ﻧﻘدی ﻣﻘرر در ﺣﮑم ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
دﺳﺗور دادﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دوﻟت وﺻول ﺧواھد ﺷد.

ﺗﺑﺻره -ﻣﯾزان ﺧﺳﺎرت و ﻧﺣوه اﺣﺗﺳﺎب آن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎق ﯾﮏ ﺗﺑﺻره ﺑﮫ ﻣﺎده
 ٢ﻗﺎﻧون اﺻﻼح ﻣوادی از ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ – ﻣﺻوب  ١٣٧۶/٠٣/١٠ﻣﺟﻣﻊ
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم – ﺧواھد ﺑود ] .اﻟﺣﺎﻗﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٨٢/٠۶/٠٢
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -١٣در ﻣوارد زﯾر ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻘﯾب ﮐﯾﻔری ﻧﯾﺳت.
اﻟف -در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود ﭼﮏ ﺳﻔﯾد اﻣﺿﺎء داده ﺷده ﺑﺎﺷد.
ب -ھر ﮔﺎه در ﻣﺗن ﭼﮏ  ،وﺻول وﺟﮫ آن ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﺷرطﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ج – ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻣﺗن ﭼﮏ ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮏ ﺑﺎﺑت ﺗﺿﻣﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﯾﺎ ﺗﻌﮭدی
اﺳت.
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د -ھر ﮔﺎه ﺑدون ﻗﯾد در ﻣﺗن ﭼﮏ ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ وﺻول وﺟﮫ آن ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘق
ﺷرطﯽ ﺑوده ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑﺎﺑت ﺗﺿﻣﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﯾﺎ ﺗﻌﮭدی اﺳت.
ھـ -در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﮔردد ﭼﮏ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺎدر ﺷده و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﺻدور
ﭼﮏ ﻣﻘدم ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧدرج در ﻣﺗن ﭼﮏ ﺑﺎﺷد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٨٢/٠۶/٠٢
ﻣﺎده  ١٣ﺳﺎﺑق -ﺻدور ﭼﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺿﻣﯾن ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺷروط  ٫وﻋده دار ﯾﺎ ﺳﻔﯾد اﻣﺿﺎء ﻣﻣﻧوع
اﺳت .ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده در ﺻورت ﺷﮑﺎﯾت ذﯾﻧﻔﻊ و ﻋدم ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﺣﺑس از ﺷش ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﯾﺎ
ﺟزای ﻧﻘدی از ﯾﮑﺻد ھزار ﺗﺎ ده ﻣﯾﻠﯾون ﷼ ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد.

ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -١۴ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﯾﺎ ذﯾﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ
ﭼﮏ ﻣﻔﻘود ﯾﺎ ﺳرﻗت ﯾﺎ ﺟﻌل ﺷده و ﯾﺎ از طرﯾق ﮐﻼھﺑرداری ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧت در اﻣﺎﻧت ﯾﺎ
ﺟراﺋم دﯾﮕری ﺗﺣﺻﯾل ﮔردﯾده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺗﺑﺎ دﺳﺗور ﻋدم ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ را ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑدھد ﺑﺎﻧﮏ ﭘس از اﺣراز ھوﯾت دﺳﺗوردھﻧده از ﭘرداﺧت وﺟﮫ آن ﺧودداری
ﺧواھد ﮐرد و در ﺻورت اراﺋﮫ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﮔواھﯽ ﻋدم ﭘرداﺧت را ﺑﺎ ذﮐر ﻋﻠت
اﻋﻼم ﺷده ﺻﺎدر و ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
دارﻧده ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﺳﺗور ﻋدم ﭘرداﺧت داده ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧد و ھر ﮔﺎه
ﺧﻼف ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻋدم ﭘرداﺧت ﺷده ﺛﺎﺑت ﮔردد دﺳﺗور دھﻧده ﻋﻼوه ﺑر
ﻣﺟﺎزات ﻣﻘرر در ﻣﺎده  ٧اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﮐﻠﯾﮫ ﺧﺳﺎرات وارده ﺑﮫ دارﻧده ﭼﮏ
ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧٢/٠٨/١١
ﺗﺑﺻره  -١ذﯾﻧﻔﻊ در ﻣورد اﯾن ﻣﺎده ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺻﺎدر ﯾﺎ ظﮭر
ﻧوﯾﺳﯽ ﺷده ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑﮫ او واﮔذار ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد )ﯾﺎ ﭼﮏ در وﺟﮫ ﺣﺎﻣل ﺑﮫ او واﮔذار
ﮔردﯾده(.
در ﻣورد ی ﮐﮫ دﺳﺗور ﻋدم ﭘرداﺧت ﻣطﺎﺑق اﯾن ﻣﺎده ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠف
اﺳت وﺟﮫ ﭼﮏ را ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف آن در ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﯾﺎ اﻧﺻراف دﺳﺗور دھﻧده
در ﺣﺳﺎب ﻣﺳدودی ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧۶/١٠/١۴
ﺗﺑﺻره  ١ﺳﺎﺑق -ذﯾﻧﻔﻊ در ﻣورد اﯾن ﻣﺎده ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺻﺎدر ﯾﺎ ظﮭرﻧوﯾﺳﯽ ﺷده ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑﮫ
او واﮔذار ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد )ﯾﺎ ﭼﮏ در وﺟﮫ ﺣﺎﻣل ﺑﮫ او واﮔذار ﮔردﯾده(.
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در ﻣوردی ﮐﮫ ذﯾﻧﻔﻊ دﺳﺗور ﻋدم ﭘرداﺧت ﻣﯽ دھد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠف اﺳت وﺟﮫ ﭼﮏ را ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف آن در
ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﯾﺎ اﻧﺻراف دﺳﺗوردھﻧده در ﺣﺳﺎب ﻣﺳدودی ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾد.

ﺗﺑﺻره  -٢دﺳﺗور دھﻧده ﻣﮑﻠف اﺳت ﭘس از اﻋﻼم ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ
ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﺳﻠﯾم و ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮔواھﯽ ﺗﻘدﯾم ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﭘس از اﻧﻘﺿﺎء ﻣدت ﻣذﮐور ﺑﺎﻧﮏ از ﻣﺣل
ﻣوﺟودی ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی دارﻧده ﭼﮏ وﺟﮫ آن را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد ] .اﻟﺣﺎﻗﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧٢/٠٨/١١
ﺗﺑﺻره  -٣ﭘرداﺧت ﭼﮏ ھﺎی ﺗﺿﻣﯾن ﺷده و ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺗوﻗف ﻧﻣود
ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ادﻋﺎی ﺟﻌل ﻧﻣﺎﯾد در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز ﺣق
دارﻧده ﭼﮏ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ طﺑق ﻣﻔﺎد ﻗﺳﻣت اﺧﯾر ﻣﺎده ١۴
ﻣﺣﻔوظ ﺧواھد ﺑود ] .اﻟﺣﺎﻗﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧۶/١٠/١۴
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -١۵دارﻧده ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟﮫ ﭼﮏ و ﺿرر و زﯾﺎن ﺧود را در دادﮔﺎه ﮐﯾﻔری
ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده  -١۶رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت و دﻋﺎوی ﺟزاﯾﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﮏ در
دادﺳرا و دادﮔﺎه ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ دادرﺳﯽ  ،ﻓوری و ﺧﺎرج ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧواھد آﻣد.
ﻣﺎده  -١٧وﺟود ﭼﮏ در دﺳت ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده دﻟﯾل ﭘرداﺧت وﺟﮫ آن و اﻧﺻراف ﺷﺎﮐﯽ
از ﺷﮑﺎﯾت اﺳت ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺧﻼف اﯾن اﻣر ﺛﺎﺑت ﮔردد.
ﻣﺎده  -١٨ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﻧده ﺟراﺋم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﮏ ﺑﻼﻣﺣل  ،از ﻣﺗﮭﻣﺎن در
ﺻورت ﺗوﺟﮫ اﺗﮭﺎم طﺑق ﺿواﺑط ﻣﻘرر در ﻣﺎده  ١٣۴ﻗﺎﻧون آﺋﯾن دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )دراﻣورﮐﯾﻔری( -ﻣﺻوب  ١٣٧٨/٠۶/٢٨ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻣور ﻗﺿﺎﯾﯽ و
ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ – ﺣﺳب ﻣورد ﯾﮑﯽ از ﻗرارھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻔﺎﻟت ﯾﺎ وﺛﯾﻘﮫ
)اﻋم از وﺟﮫ ﻧﻘد ﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎل ﻣﻧﻘول و ﻏﯾر ﻣﻧﻘول( اﺧذ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
]اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٨٢/٠۶/٠٢
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ﻣﺎده  ١٨ﺳﺎﺑق -در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ وﺟﮫ ﭼﮏ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﮑﻠف اﺳت وﺟﮫ
اﻟﺿﻣﻧﺎن ﻧﻘدی ﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ) ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﺎﺷد ( ﻣﻌﺎدل وﺟﮫ ﭼﮏ ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از
آﻧﮑﮫ ﻣورد ﺷﮑﺎﯾت واﻗﻊ ﺷده از ﻣﺗﮭم اﺧذ ﻧﻣﺎﯾد .ھرﮔﺎه ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﻣﺗﻌدد ﺑﺎﺷﻧد ﻣرﺟﻊ ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣﺑﻠﻎ وﺟﮫ اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھر ﯾﮏ از آﻧﺎن و در ﺻورت ﻣﻌﻠوم ﻧﺑودن
ﻣﯾزان ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﮫ طور ﺗﺳﺎوی ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﯾن ﻣﻌﺎدل ﺗﻣﺎم ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ وﺟﮫ اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ داده ﺑﺎﺷد از ﺑﻘﯾﮫ
ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺧذ ﺧواھد ﺷد.
در ﻣوارد ﻣذﮐور در ﻣﺎده  ١۴ﻧﯾز ﺣﺳب ﻣورد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ وﺟﮫ ﭼﮏ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ دﻻﺋل و ﻗراﺋن ﻣوﺟﮭﯽ ﺑر ﺻﺣت ادﻋﺎی ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ ﯾﺎ ذﯾﻧﻔﻊ ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻣده ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﺗﺎﻣﯾن
ﻓوق را اﺧذ ﺧواھد ﮐرد.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑرای ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ درﺧواﺳت ﻣﮭﻠت ﻧﻣﺎﯾد ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ در ﺻورت
اﻗﺗﺿﺎء ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﺧذ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕر ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ او ﻣﮭﻠت دھد.
در اﯾن ﺻورت اﮔر ﻣﺗﮭم ظرف ﻣدت ﻣﻘرر وﺟﮫ ﭼﮏ را ﻧﭘردازد ﺗﺎﻣﯾن ﻣزﺑور ﺑﮫ وﺟﮫ اﻟﺿﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺧواھد
ﺷد.
ﺗﺑﺻره -در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ وﺟﮫ اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﻣذﮐور در اﯾن ﻣﺎده ﺗودﯾﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺎﻣﯾن ﺧواﺳﺗﮫ از
اﻣوال ﻣﺗﮭم ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﺻورت ﺿرر و زﯾﺎن ﻣدﻋﯽ ﺧﺻوﺻﯽ از ﻣﺣل وﺟﮫ اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﮔردد.

ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -١٩در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﮏ ﺑﮫ وﮐﺎﻟت ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طرف ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب اﻋم
از ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭼﮏ و ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب
ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﭼﮏ ﺑوده و اﺟراﺋﯾﮫ و ﺣﮑم ﺿرر و زﯾﺎن ﺑر اﺳﺎس
ﺗﺿﺎﻣن ﻋﻠﯾﮫ ھر دو ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻋﻼوه اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ﭼﮏ طﺑق ﻣﻘررات اﯾن
ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری ﺧواھد داﺷت ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻋدم ﭘرداﺧت ﻣﺳﺗﻧد
ﺑﮫ ﻋﻣل ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب ﯾﺎ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﻌدی او اﺳت  ،ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻋدم ﭘرداﺧت ﺷده از ﻧظر ﮐﯾﻔری ﻣﺳﺋول ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎده  -٢٠ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣدﻧﯽ ﭘﺷت ﻧوﯾﺳﺎن ﭼﮏ طﺑق ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﮐﻣﺎﮐﺎن
ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
ﻣﺎده  -٢١ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﻣﮑﻠﻔﻧد ﮐﻠﯾﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺟﺎری اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر
ﭼﮏ ﺑﯽ ﻣﺣل ﺻﺎدر ﮐرده و ﺗﻌﻘﯾب آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺻدور ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺳﺗﮫ
و ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﺣﺳﺎب ﺟﺎری دﯾﮕری ﺑﺎز ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺷﻌب ھر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾف ﻓوق ﻋﻣل ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد ﺣﺳب ﻣورد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت و دﻓﻌﺎت و ﻣراﺗب ﺟرم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺟﺎزات ھﺎی ﻣﻘرر در ﻣﺎده ٩
ﻗﺎﻧون رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت اداری ﺗوﺳط ھﯾﺎت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت اداری ﻣﺣﮑوم
ﺧواھﻧد ﺷد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧٢/٠٨/١١
ﺗﺑﺻره  -١ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﮑﻠف اﺳت ﺳواﺑق ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺻدور ﭼﮏ ﺑﻼﻣﺣل ﻧﻣوده اﻧد را ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﺗب و
ﻣﻧظم ﺿﺑط و ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾد و ﻓﮭرﺳت اﺳﺎﻣﯽ اﯾن اﺷﺧﺎص را در اﺟرای ﻣﻘررات
اﯾن ﻗﺎﻧون در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﮐﺷور ﻗرار دھد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧٢/٠٨/١١
ﺗﺑﺻره  -٢ﺿواﺑط و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣروﻣﯾت اﺷﺧﺎص از اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺟﺎری
و ﻧﺣوه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ظرف ﺳﮫ
ﻣﺎه ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺗﻧظﯾم و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺎت دوﻟت ﻣﯽ
رﺳد ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب [ ١٣٧٢/٠٨/١١
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎده  -٢٢در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﮭم دﺳﺗرﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷود ،آﺧرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺗﮭم در
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺣﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻗﺎﻧوﻧﯽ او ﻣﺣﺳوب اﺳت و ھر ﮔوﻧﮫ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﻣزﺑور ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد.
ھرﮔﺎه ﻣﺗﮭم ﺣﺳب ﻣورد ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود ﯾﺎ ﭼﻧﯾن
ﻣﺣﻠﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮔواھﯽ ﻣﺎﻣور ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﺑﻼغ اوراق ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑدون ﻟزوم اﺣﺿﺎر ﻣﺗﮭم وﺳﯾﻠﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت ] .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب
[ ١٣٨٢/٠۶/٠٢

ﻣﺎده  ٢٢ﺳﺎﺑق -در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﮭم دﺳﺗرﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷود  ٫آﺧرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺗﮭم ﮐﮫ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺣﺎل ﻋﻠﯾﮫ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻗﺎﻧوﻧﯽ او ﻣﺣﺳوب اﺳت و ھرﮔوﻧﮫ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣزﺑور ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
ﻣﻘرر در ﺗﺑﺻره  ١٢۵ﻗﺎﻧون آﺋﯾن دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری ﻧﺷﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ھرﮔﺎه ﻣﺗﮭم ﺣﺳب ﻣورد ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود ﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺣﻠﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﮔواھﯽ ﻣﺎﻣور ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﺑﻼغ اوراق ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑدون ﻟزوم اﺣﺿﺎر ﻣﺗﮭم وﺳﯾﻠﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت اداﻣﮫ
ﺧواھد ﯾﺎﻓت.

ﻣﺎده  -٢٣ﻗﺎﻧون ﭼﮏ ﻣﺻوب ﺧرداد  ١٣۴۴ﻧﺳﺦ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣﺎده  ٨ﻗﺎﻧون اﺻﻼح ﻣوادی از ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ ﻣﺻوب :١٣٨٢/٠۶/٠٢
ﻣﺎده  -٨ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣﻐﺎﯾر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻗﺎﻧون ﻟﻐوﻣﯽ ﮔردد.
ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ذھن ﻧﺎب ھﻣﺷﮭری ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ را ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﮐﺎر
ھﻣوطﻧﺎن ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﻗرار داده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً از اﯾن ﺗﻼش ﮐﭘﯽ ﺑرداری ﻧﺷود.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ٠٢١٨٨٧٨٧٧٧٢:
ﻣﺎﺧذ :ﻗﺎﻧون ﺻدور ﭼﮏ ﻣﺻوب  ١٣۵۵/٠۴/١۶و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی ﻣﺻوب
 ١٣٧٢/٠٨/١١و ١٣٨٢/٠۶/٠٢

