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نـقل از روزنـامـھ رسمی شـماره ٩١٢٠ مـورخ ١٣۵۵/٠۵/١٩ و شـماره ١٧٠۶٧ - ١٣٨٢/٠٧/٠٩. بـا 

اصالحات مصوب ١٣٧٢/٠٨/١١ و اصالحات مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶. 
قانون صدور چک 

ماده ١- انواع چک عبارت است از: 
١. چک عــادی: چکی اســت کھ اشــخاص عھــده بــانک ھــا بــھ حــساب جــاری خــود صــادر و دارنــده آن 

تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 
٢. چک تـائید شـده: چکی اسـت کھ اشـخاص عھـده بـانک ھـا بـھ حـساب جـاری خـود صـادر و تـوسـط بـانک 

محال علیھ پرداخت وجھ آن تائید می شود. 
٣. چک تضمین شـده: چکی اسـت کھ تـوسـط بـانک بـھ عھـده ھـمان بـانک بـھ درخـواسـت مشـتری صـادر و 

پرداخت وجھ آن توسط بانک تضمین می شود. 
۴. چک مـسافـرتی: چکی اسـت کھ تـوسـط بـانک صـادر و وجـھ آن در ھـر یک از شـعب آن بـانک یا تـوسـط 

نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. 

مـاده ٢- چک ھـای صـادر عھـده بـانک ھـایی کھ طـبق قـوانین ایران در داخـل کشور دایر شـده یا می شـونـد 
ھمچنین شــعب آنــھا در خــارج از کشور در حکم اســناد الزم االجــراء اســت و دارنــده چک در صــورت 
مـراجـعھ بـھ بـانک و عـدم دریافـت تـمام یا قسمتی از وجـھ آن بـھ عـلت نـبودن محـل و یا بـھ ھـر عـلت دیگری 
کھ منتھی بـھ بـرگشـت چک و عـدم پـرداخـت گـردد می تـوانـد طـبق قـوانین و آئین نـامـھ ھـای مـربـوط بـھ اجـرای 

اسناد رسمی وجھ چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. 
بـرای صـدور اجـرائیھ دارنـده چک بـاید عین چک و گـواھی نـامـھ مـذکور در مـاده ۴ و یا گـواھی نـامـھ 

مندرج در ماده ۵ را بھ اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. 
اجـراء ثـبت در صـورتی دسـتور اجـرا صـادر می کند کھ مـطابـقت امـضای چک بـا نـمونـھ امـضای صـادر 

کننده در بانک از طرف بانک گواھی شده باشد. 
دارنـده چک اعـم از کسی اسـت کھ چک در وجـھ او صـادر گـردیده یا بـھ نـام او پشـت نـویسی شـده یا حـامـل 

چک (در مورد چک ھای در وجھ حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. 
تـبصره- دارنـده چک می تـوانـد محکومیت صـادرکننده را نسـبت بـھ پـرداخـت کلیھ خـسارات و ھـزینھ ھـای 
وارد شـده کھ مسـتقیماً و بـھ طـور مـتعارف در جھـت وصـول طـلب خـود از نـاحیھ وی متحـمل شـده اسـت ، 
اعـم از آنکھ قـبل از صـدور حکم یا پـس از آن بـاشـد ، از دادگـاه تـقاضـا نـماید ، در صـورتی کھ دارنـده چک 
جـبران خـسارت و ھـزینھ ھـای مـزبـور را پـس از صـدور حکم درخـواسـت کند ، بـاید درخـواسـت خـود را بـھ 
ھمان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.[الحاقی مصوب ١٣٧۶/٠٣/١٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام] 

مـاده ٣- صـادر کننده چک بـاید در تـاریخ مـندرج در آن مـعادل مـبلغ مـذکور در بـانک مـحال علیھ وجـھ نـقد 
داشـتھ بـاشـد و نـباید تـمام یا قسمتی از وجھی را کھ بـھ اعـتبار آن چک صـادر کرده بـھ صـورتی از بـانک 
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خـارج نـماید یا دسـتور عـدم پـرداخـت وجـھ چک را بـدھـد و نیز نـباید چک را بـھ صـورتی تنظیم نـماید کھ 
بـانک بـھ عللی از قبیل عـدم مـطابـقت امـضا یا قـلم خـوردگی در مـتن چک یا اخـتالف در مـندرجـات چک و 

امثال آن از پرداخت وجھ چک خودداری نماید. 
ھـرگـاه در مـتن چک شـرطی بـرای پـرداخـت ذکر شـده بـاشـد بـانک بـھ آن شـرط تـرتیب اثـر نـخواھـد داد. 

[اصالحی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 
مـاده ٣ سـابـق- صـادرکننده چک بـاید در تـاریخ صـدور مـعادل مـبلغ چک در بـانک مـحال علیھ محـل (نـقد یا 
اعـتبار قـابـل اسـتفاده) داشـتھ بـاشـد و نـباید تـمام یا قسمتی از وجھی را کھ بـھ اعـتبار آن چک صـادر کرده بـھ 
صـورتی از بـانک خـارج نـماید یا دسـتور عـدم پـرداخـت وجـھ چک را بـدھـد و نیز نـباید چک را بـھ صـورتی 
تنظیم نـماید کھ بـانک بـھ عللی عـدم مـطابـقت امـضاء یا قـلم خـوردگی در مـتن چک یا اخـتالف در مـندرجـات 

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. 

مـاده ٣ مکرر: چک فـقط در تـاریخ مـندرج در آن یا پـس از تـاریخ مـذکور قـابـل وصـول از بـانک خـواھـد 
بود. [الحاقی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 

مـاده ۴- ھـر گـاه وجـھ چک بـھ علتی از عـلل مـندرج در مـاده ٣ پـرداخـت نـگردد بـانک مکلف اسـت در 
بـرگ مـخصوصی کھ مـشخصات چک و ھـویت و نـشانی کامـل صـادر کننده در آن ذکر شـده بـاشـد عـلت یا 

علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مھر نموده و بھ دارنده چک تسلیم نماید. 
در بـرگ مـزبـور بـاید مـطابـقت امـضاء صـادر کننده بـا نـمونـھ امـضاء مـوجـود در بـانک (درحـدود عـرف 

بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. 
بـانک مکلف اسـت بـھ مـنظور اطـالع صـادرکننده چک فـوراً نـسخھ دوم این بـرگ را بـھ آخـرین نـشانی 

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. 

مـاده ۵- در صـورتی کھ مـوجـودی حـساب صـادرکننده چک نـزد بـانک کمتر از مـبلغ چک بـاشـد بـھ تـقاضـای 
دارنـده چک ٫ بـانک مکلف اسـت مـبلغ مـوجـود در حـساب را بـھ دارنـده چک بـپردازد و دارنـده چک بـا قید 
مـبلغ دریافـت شـده در پشـت چک و تسـلیم آن بـھ بـانک ، گـواھی نـامـھ مشـتمل بـر مـشخصات چک و مبلغی 
کھ پـرداخـت شـده از بـانک دریافـت می نـماید. چک مـزبـور نسـبت بـھ مبلغی کھ پـرداخـت نـگردیده بی محـل 

محسوب و گواھی نامھ بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواھد بود. 
در مـورد این مـاده نیز بـانک مکلف اسـت اعـالمیھ مـذکور در مـاده قـبل را بـرای صـاحـب حـساب ارسـال 

نماید. 

ماده ۶- بانک ھا مکلفند در روی ھر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. 
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ماده ٧- ھر کس مرتکب بزه صدور چک بال محل گردد بھ شرح ذیل محکوم خواھد شد: 

الــف- چــنانــچھ مــبلغ مــندرج در مــتن چک کمتر از ده میلیون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) لایر بــاشــد بــھ حــبس تــا 
حداکثر شش ماه محکوم خواھد شد. 

ب- چــــنانــــچھ مــــبلغ مــــندرج در مــــتن چک از ده میلیون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) لایر تــــا پــــنجاه میلیون 
(۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠) لایر باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواھد شد. 

ج- چـنانـچھ مـبلغ مـندرج در مـتن چک از پـنجاه میلیون (۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠) لایر بیشتر بـاشـد بـھ حـبس از یک 
سـال تـا دو سـال و مـمنوعیت از داشـتن دسـتھ چک بـھ مـدت دو سـال محکوم خـواھـد شـد و در صـورتی کھ 
صـادر کننده چک اقـدام بـھ اصـدار چک ھـای بـالمحـل نـموده بـاشـد ، مجـموع مـبالـغ مـندرج در مـتون چک ھـا 

مالک عمل خواھد بود. [اصالحی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 
مـاده ٧ سـابـق- ھـرکس مـرتکب تخـلف مـندرج در مـاده ٣ گـردد بـھ حـبس تـعزیری از شـش مـاه تـا دو سـال و 
بـر حسـب مـورد بـھ پـرداخـت جـزای نـقدی مـعادل یک چـھارم تـمام وجـھ چک یا یک چـھارم کسر مـوجـودی 

ھنگام ارائھ چک بھ بانک محکوم خواھد شد. 
تـبصره- این مـجازات ھـا شـامـل مـواردی کھ ثـابـت شـود چک ھـای بـالمحـل بـابـت مـعامـالت نـامشـروع و یا 

بھره ربوی صادر شده ٫ نمی باشد. [الحاقی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 

مـاده ٨- چک ھـایی کھ در ایران عھـده بـانک ھـای واقـع در خـارج کشور صـادر شـده و منتھی بـھ گـواھی 
عـدم پـرداخـت شـده بـاشـند از لـحاظ کیفری مـشمول مـقررات این قـانـون خـواھـند بـود. [اصـالحی مـصوب 

 [١٣٧٢/٠٨/١١

مـاده ٩- در صـورتی کھ صـادر کننده چک قـبل از تـاریخ شکایت کیفری وجـھ چک را نـقداً بـھ دارنـده آن 
پـرداخـتھ یا بـا مـوافـقت شـاکی خـصوصی تـرتیبی بـرای پـرداخـت آن داده بـاشـد، یا مـوجـبات پـرداخـت آن را در 

بانک محال علیھ فراھم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. 
در مـورد اخیر بـانک مـذکور مکلف اسـت تـا میزان وجـھ چک حـساب صـادر کننده را مسـدود نـماید و بـھ 

محض مراجعھ دارنده و تسلیم چک وجھ آن را بپردازد. 

مـاده ١٠- ھـرکس بـا عـلم بـھ بسـتھ بـودن حـساب بـانکی خـود مـبادرت بـھ صـدور چک نـماید عـمل وی در 
حکم صـدور چک بی محـل خـواھـد بـود و بـھ حـداکثر مـجازات مـندرج در مـاده ٧ محکوم خـواھـد شـد و 

مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. [اصالحی مصوب ١٣٧٢/٠٨/١١] 

مـاده ١١- جـرائـم مـذکور در این قـانـون بـدون شکایت دارنـده چک قـابـل تعقیب نیست و در صـورتی کھ 
دارنـده چک تـا شـش مـاه از تـاریخ صـدور چک بـرای وصـول آن بـھ بـانک مـراجـعھ نکند یا ظـرف شـش مـاه 

از تاریخ صدور گواھی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواھد داشت. 
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مـنظور از دارنـده چک در این مـاده شخصی اسـت کھ بـرای اولین بـار چک را بـھ بـانک ارائـھ داده اسـت 
بـرای تشخیص این کھ چـھ کسی اولین بـار بـرای وصـول وجـھ چک بـھ بـانک مـراجـعھ کرده اسـت بـانک ھـا 
مکلفند بھ محض مراجعھ دارنده چک ھویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. 

کسی کھ چک پـس از بـرگشـت از بـانک بـھ وی مـنتقل گـردیده حـق شکایت کیفری نـخواھـد داشـت مـگر آنکھ 
انتقال قھری باشد. 

در صـورتی کھ دارنـده چک بـخواھـد چک را بـھ وسیلھ شـخص دیگری بـھ نـمایندگی از طـرف خـود وصـول 
کند و حـق شکایت کیفری او در صـورت بی محـل بـودن چک مـحفوظ بـاشـد، بـاید ھـویت و نـشانی خـود را 
بـا تـصریح نـمایندگی شـخص مـذکور در ظھـر چک قید نـماید و در این صـورت بـانک اعـالمیھ مـذکور در 

ماده ۴ و ۵ را بھ نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواھد بود. 
تـبصره- ھـرگـاه بـعد از شکایت کیفری ، شـاکی چک را بـھ دیگری انـتقال دھـد یا حـقوق خـود را نسـبت بـھ 

چک بھ ھر نحو بھ دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواھد شد. 

مـاده ١٢- ھـر گـاه قـبل از صـدور حکم قطعی، شـاکی گـذشـت نـماید و یا این کھ مـتھم وجـھ چک و خـسارات 
تـاخیر تـادیھ را نـقداً بـھ دارنـده آن پـرداخـت کند، یا مـوجـبات پـرداخـت وجـھ چک و خـسارات مـذکور (از 
تـاریخ ارائـھ چک بـھ بـانک) را فـراھـم کند، یا در صـندوق دادگسـتری یا اجـراء ثـبت تـودیع نـماید مـرجـع 

رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواھد کرد. 
صـدور قـرار مـوقـوفی تعقیب در دادگـاه کیفری مـانـع از آن نیست کھ آن دادگـاه نسـبت بـھ سـایر خـسارات 

مورد مطالبھ رسیدگی و حکم صادر کند. 
ھـرگـاه پـس از صـدور حکم قطعی شـاکی گـذشـت کند و یا این کھ محکوم علیھ بـھ تـرتیب فـوق مـوجـبات 
پـرداخـت وجـھ چک و خـسارات تـاخیر و سـایر خـسارات مـندرج در حکم را فـراھـم نـماید اجـرای حکم 
مـوقـوف می شـود و محکوم علیھ فـقط مـلزم بـھ پـرداخـت مبلغی مـعادل یک سـوم جـزای نـقدی مـقرر در حکم 

خواھد بود کھ بھ دستور دادستان بھ نفع دولت وصول خواھد شد. [اصالحی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 
مـاده ١٢ سـابـق- ھـرگـاه قـبل از صـدور حکم قطعی٫ شـاکی گـذشـت نـماید و یا این کھ مـتھم وجـھ چک و 
خـسارت تـاخیر تـادیھ را نـقداً بـھ دارنـده آن پـرداخـت کند ٫ یا مـوجـبات پـرداخـت وجـھ چک و خـسارات 
مـذکور (از قـرار صـدی دوازده در سـال از تـاریخ ارائـھ چک بـھ بـانک) را فـراھـم کند٫ یا در صـندوق 

دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواھد کرد. 
صـدور قـرار مـوقـوفی تعقیب در دادگـاه کیفری مـانـع از آن نیست کھ آن دادگـاه نسـبت بـھ سـایر خـسارات 

مورد مطالبھ رسیدگی و حکم صادر کند. 
ھـرگـاه پـس از صـدور حکم قطعی شـاکی گـذشـت کند و یا این کھ محکوم علیھ بـھ تـرتیب فـوق مـوجـبات 
پـرداخـت وجـھ چک و خـسارات تـاخیر تـادیھ و سـایر خـسارات مـندرج در حکم را فـراھـم نـماید اجـرای حکم 
مـوقـوف می شـود و محکوم علیھ فـقط مـلزم بـھ پـرداخـت مبلغی مـعادل یک سـوم جـزای نـقدی مـقرر در حکم 

خواھد بود کھ بھ دستور دادستان بھ نفع دولت وصول خواھد شد. 
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تـبصره- میزان خـسارت و نـحوه احـتساب آن بـر مـبنای قـانـون الـحاق یک تـبصره بـھ مـاده ٢ قـانـون اصـالح 
مـوادی از قـانـون صـدور چک – مـصوب ١٣٧۶/٠٣/١٠ مجـمع تشخیص مـصلحت نـظام – خـواھـد بـود. 

[الحاقی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 

ماده ١٣- در 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. 

د- ھـر گـاه بـدون قید در مـتن چک ثـابـت شـود کھ وصـول وجـھ آن مـنوط بـھ تـحقق شـرطی بـوده یا چک بـابـت 
تضمین انجام معاملھ یا تعھدی است. 

ھـ- در صـورتی کھ ثـابـت گـردد چک بـدون تـاریخ صـادر شـده و یا تـاریخ واقعی صـدور چک مـقدم بـر 
تاریخ مندرج در متن چک باشد. [اصالحی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 

مـاده ١٣ سـابـق- صـدور چک بـھ عـنوان تضمین یا تـامین اعـتبار یا مشـروط ٫ وعـده دار یا سفید امـضاء 
مـمنوع اسـت. صـادر کننده در صـورت شکایت ذینفع و عـدم پـرداخـت بـھ مـجازات حـبس از شـش مـاه تـا دو 

سال و یا جزای نقدی از یکصد ھزار تا ده میلیون لایر محکوم خواھد شد. 

مـاده ١۴- صـادر کننده چک یا ذینفع یا قـائـم مـقام قـانـونی آنـھا بـا تـصریح بـھ این کھ چک مـفقود یا سـرقـت یا 
جـعل شـده و یا از طـریق کالھـبرداری یا خیانـت در امـانـت یا جـرائـم دیگری تحصیل گـردیده می تـوانـد کتبا 
دسـتور عـدم پـرداخـت وجـھ چک را بـھ بـانک بـدھـد بـانک پـس از احـراز ھـویت دسـتوردھـنده از پـرداخـت 
وجـھ آن خـودداری خـواھـد کرد و در صـورت ارائـھ چک بـانک گـواھی عـدم پـرداخـت را بـا ذکر عـلت اعـالم 

شده صادر و تسلیم می نماید. 
دارنـده چک می تـوانـد علیھ کسی کھ دسـتور عـدم پـرداخـت داده شکایت کند و ھـرگـاه خـالف ادعـایی کھ 
مـوجـب عـدم پـرداخـت شـده ثـابـت گـردد دسـتور دھـنده عـالوه بـر مـجازات مـقرر در مـاده ٧ این قـانـون بـھ 

پرداخت کلیھ خسارات وارده بھ دارنده چک محکوم خواھد شد. [اصالحی مصوب ١٣٧٢/٠٨/١١] 

تـبصره ١- ذینفع در مـورد این مـاده کسی اسـت کھ چک بـھ نـام او صـادر یا ظھـر نـویسی شـده یا چک بـھ او 
واگذار گردیده باشد (یا چک در وجھ حامل بھ او واگذار گردیده). 

در مـورد ی کھ دسـتور عـدم پـرداخـت مـطابـق این مـاده صـادر می شـود بـانک مکلف اسـت  وجـھ چک را تـا 
تعیین تکلیف آن در مــرجــع رسیدگی یا انــصراف دســتور دھــنده در حــساب مســدودی نگھــداری نــماید. 

[ اصالحی مصوب ١٠/١۴/١٣٧۶ ] 
تـبصره ١ سـابـق- ذینفع در مـورد این مـاده کسی اسـت کھ چک بـھ نـام او صـادر یا ظھـرنـویسی شـده یا چک 

بھ او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجھ حامل بھ او واگذار گردیده). 
در مـوردی کھ ذینفع دسـتور عـدم پـرداخـت می دھـد بـانک مکلف اسـت وجـھ چک را تـا تعیین تکلیف آن در 

مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردھنده در حساب مسدودی نگھداری نماید. 
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تـبصره ٢- دسـتور دھـنده مکلف اسـت پـس از اعـالم بـھ بـانک شکایت خـود را بـھ مـراجـع قـضایی تسـلیم و 
حـداکثر ظـرف مـدت یک ھـفتھ گـواھی تـقدیم شکایت خـود را بـھ بـانک تسـلیم نـماید در غیر این صـورت پـس 
از انـقضاء مـدت مـذکور بـانک از محـل مـوجـودی بـھ تـقاضـای دارنـده چک وجـھ آن را پـرداخـت می کند. 

[الحاقی مصوب ١٣٧٢/٠٨/١١] 
تـبصره ٣- پـرداخـت چک ھـای تضمین شـده و مـسافـرتی را نمی تـوان مـتوقـف نـمود مـگر آنکھ بـانک صـادر 
کننده نسـبت بـھ آن ادعـای جـعل نـماید در این مـورد نیز حـق دارنـده چک راجـع بـھ شکایت بـھ مـراجـع 

قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ١۴ محفوظ خواھد بود. [الحاقی مصوب ١٠/١۴/١٣٧۶] 

مـاده ١۵- دارنـده چک می تـوانـد وجـھ چک و ضـرر و زیان خـود را در دادگـاه کیفری مـرجـع رسیدگی 
مطالبھ نماید. 

مـاده ١۶- رسیدگی بـھ کلیھ شکایات و دعـاوی جـزایی و حـقوقی مـربـوط بـھ چک در دادسـرا و دادگـاه تـا 
خاتمھ دادرسی، فوری و خارج نوبت بھ عمل خواھد آمد. 

مـاده ١٧- وجـود چک در دسـت صـادر کننده دلیل پـرداخـت وجـھ آن و انـصراف شـاکی از شکایت اسـت 
مگر این کھ خالف این امر ثابت گردد. 

مـاده ١٨- مـرجـع رسیدگی کننده جـرائـم مـربـوط بـھ چک بـالمحـل، از مـتھمان در صـورت تـوجـھ اتـھام طـبق 
ضـوابـط مـقرر در مـاده ١٣۴ قـانـون آئین دادرسی دادگـاه ھـای عـمومی و انـقالب (درامـورکیفری)- مـصوب 
١٣٧٨/٠۶/٢٨ کمیسیون امــور قــضایی و حــقوقی مجــلس شــورای اســالمی – حســب مــورد یکی از 
قـرارھـای تـامین کفالـت یا وثیقھ (اعـم از وجـھ نـقد یا ضـمانـت نـامـھ بـانکی یا مـال مـنقول و غیر مـنقول) اخـذ 

می نماید.[اصالحی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 
مـاده ١٨ سـابـق- در صـورتی کھ وجـھ چک در بـانک تـامین نشـده بـاشـد مـرجـع رسیدگی مکلف اسـت وجـھ 
الـضمنان نـقدی یا ضـمانـت نـامـھ بـانکی (کھ تـا تعیین تکلیف نـھایی مـعتبر بـاشـد) مـعادل وجـھ چک یا قسمتی 
از آنکھ مـورد شکایت واقـع شـده از مـتھم اخـذ نـماید. ھـرگـاه صـادر کننده چک مـتعدد بـاشـند مـرجـع تعقیب 
می تـوانـد مـبلغ وجـھ الـضمان یا ضـمانـت نـامـھ بـانکی را بـھ میزان مسـئولیت ھـر یک از آنـان و در صـورت 

معلوم نبودن میزان مسئولیت بھ طور تساوی تقسیم نماید. 
در صـورتی کھ یکی از متھمین مـعادل تـمام مـبلغ چک وجـھ الـضمان یا ضـمانـت نـامـھ بـانکی داده بـاشـد از 

بقیھ متھمین تامین متناسب اخذ خواھد شد. 
در مـوارد مـذکور در مـاده ١۴ نیز حسـب مـورد در صـورتی کھ وجـھ چک در بـانک تـامین نشـده بـاشـد تـا 
زمـانی کھ دالئـل و قـرائـن مـوجھی بـر صـحت ادعـای صـادر کننده چک یا ذینفع بـھ دسـت نیامـده مـرجـع 

رسیدگی تامین فوق را اخذ خواھد کرد. 
ھمچنین در صــورتی کھ مــتھم بــرای پــرداخــت وجــھ چک درخــواســت مھــلت نــماید مــرجــع رسیدگی در 

صورت اقتضاء می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یک ماه بھ او مھلت دھد. 
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در این صـورت اگـر مـتھم ظـرف مـدت مـقرر وجـھ چک را نـپردازد تـامین مـزبـور بـھ وجـھ الـضمان تـبدیل 

خواھد شد. 
تـبصره- در صـورتی کھ وجـھ الـضمان یا ضـمانـت نـامـھ مـذکور در این مـاده تـودیع شـده بـاشـد تـامین خـواسـتھ 
از امـوال مـتھم جـایز نیست. در این صـورت ضـرر و زیان مـدعی خـصوصی از محـل وجـھ الـضمان یا 

ضمانت نامھ باید پرداخت گردد. 

مـاده ١٩- در صـورتی کھ چک بـھ وکالـت یا نـمایندگی از طـرف صـاحـب حـساب اعـم از شـخص حقیقی یا 
حـقوقی صـادر شـده بـاشـد، صـادر کننده چک و صـاحـب حـساب مـتضامـنا مسـئول پـرداخـت وجـھ چک بـوده و 
اجـرائیھ و حکم ضـرر و زیان بـر اسـاس تـضامـن علیھ ھـر دو صـادر می شـود. بـھ عـالوه امـضاء کننده 
چک طـبق مـقررات این قـانـون مسـئولیت کیفری خـواھـد داشـت مـگر این کھ ثـابـت نـماید کھ عـدم پـرداخـت 
مسـتند بـھ عـمل صـاحـب حـساب یا وکیل یا نـماینده بـعدی او اسـت ، کھ در این صـورت کسی کھ مـوجـب عـدم 

پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواھد بود. 

مـاده ٢٠- مسـئولیت مـدنی پشـت نـویسان چک طـبق قـوانین و مـقررات مـربـوط کماکان بـھ قـوت خـود بـاقی 
است. 

مــاده ٢١- بــانک ھــا مکلفند کلیھ حــساب ھــای جــاری اشــخاصی را کھ بیش از یک بــار چک بی محــل 
صـادر کرده و تعقیب آنـھا منتھی بـھ صـدور کیفرخـواسـت شـده بـاشـد بسـتھ و تـا سـھ سـال بـھ نـام آنـھا حـساب 

جاری دیگری باز ننمایند. 
مسـئولین شـعب ھـر بـانکی کھ بـھ تکلیف فـوق عـمل نـنمایند حسـب مـورد بـا تـوجـھ بـھ شـرایط و امکانـات و 
دفـعات و مـراتـب جـرم بـھ یکی از مـجازات ھـای مـقرر در مـاده ٩ قـانـون رسیدگی بـھ تخـلفات اداری تـوسـط 

ھیات رسیدگی بھ تخلفات اداری محکوم خواھند شد. [اصالحی مصوب ١٣٧٢/٠٨/١١] 
تــبصره ١- بــانک مــرکزی جــمھوری اســالمی ایران مکلف اســت ســوابــق مــربــوط بــھ اشــخاصی را کھ 
مـبادرت بـھ صـدور چک بـالمحـل نـموده انـد را بـھ صـورت مـرتـب و مـنظم ضـبط و نگھـداری نـماید و 
فھـرسـت اسـامی این اشـخاص را در اجـرای مـقررات این قـانـون در اختیار کلیھ بـانک ھـای کشور قـرار 

دھد. [اصالحی مصوب ١٣٧٢/٠٨/١١] 
تـبصره ٢- ضـوابـط و مـقررات مـربـوط بـھ محـرومیت اشـخاص از افـتتاح حـساب جـاری و نـحوه پـاسـخ بـھ 
اسـتعالمـات بـانک ھـا بـھ مـوجـب آئین نـامـھ ای خـواھـد بـود کھ ظـرف سـھ مـاه تـوسـط بـانک مـرکزی جـمھوری 

اسالمی ایران تنظیم و بھ تصویب ھیات دولت می رسد. [اصالحی مصوب ١٣٧٢/٠٨/١١] 

مـاده ٢٢- در صـورتی کھ بـھ مـتھم دسـترسی حـاصـل نـشود، آخـرین نـشانی مـتھم در بـانک مـحال علیھ 
اقامتگاه قانونی او محسوب است و ھر گونھ ابالغی بھ نشانی مزبور عمل می آید. 
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ھـرگـاه مـتھم حسـب مـورد بـھ نـشانی بـانکی یا نـشانی تعیین شـده شـناخـتھ نـشود یا چنین محـلی وجـود نـداشـتھ 
بـاشـد گـواھی مـامـور بـھ مـنزلـھ ابـالغ اوراق تلقی می شـود و رسیدگی بـدون لـزوم احـضار مـتھم وسیلھ 

مطبوعات ادامھ خواھد یافت. [اصالحی مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶] 
مـاده ٢٢ سـابـق- در صـورتی کھ بـھ مـتھم دسـترسی حـاصـل نـشود٫ آخـرین نـشانی مـتھم کھ در بـانک مـحال 
علیھ اقـامـتگاه قـانـونی او مـحسوب اسـت و ھـرگـونـھ ابـالغی بـھ نـشانی مـزبـور بـھ عـمل می آید مـگر آنکھ مـتھم 

بھ ترتیب مقرر در تبصره ١٢۵ قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد. 
ھـرگـاه مـتھم حسـب مـورد بـھ نـشانی بـانکی یا نـشانی تعیین شـده شـناخـتھ نـشود یا چنین محـلی وجـود نـداشـتھ 
بـاشـد گـواھی مـامـور بـھ مـنزلـھ ابـالغ اوراق تلقی می شـود و رسیدگی بـدون لـزوم احـضار مـتھم وسیلھ 

مطبوعات ادامھ خواھد یافت. 

ماده ٢٣- قانون چک مصوب خرداد ١٣۴۴ نسخ می شود. 

ماده ٨ قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب ٠٢/١٣٨٢/٠۶: 

ماده ٨- کلیھ قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغومی گردد. 

مـاخـذ: قـانـون صـدور چک مـصوب ١٣۵۵/٠۴/١۶ و بـا اصـالحـات بـعدی مـصوب ١٣٧٢/٠٨/١١ و 
 ١٣٨٢/٠۶/٠٢
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