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چک به عنوان ابزار پرداخت نقدی البته در بسیاری موارد به عنوان ابزاری  هدف: و زمینه

اص برخوردار بوده به همین جهت در ای نزد اشخاز اقبال گسترده، دارهای وعدهبرای پرداخت

گیرد و بر این اساس بسیاری معامالت اعم از تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده قرار می

گذار قرار گرفته و البته مورد منطقی است که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قانون

 آزمون و خطای متعددی نیز قرار گرفته است.

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی از نوع نظری بوده  این تحقیق ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

ها در ارتباط با چک، تعهدات مختلفی در نظر گرفته شده در قانون جدید برای بانک ها:یافته

نجام تعهدات مزبور نیز خالءهایی از جمله ابهام در رفع سوءاثر از چک، است. در راستای ا

 ابهام در مفهوم خسارت بر اشخاص ثالث وجود دارد.
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 مقدمه. 1

 به بسیاری موارد چک به عنوان ابزار پرداخت نقدی البته در

ز اینکه از ا)جدای  دارهای وعدهعنوان ابزاری برای پرداخت

ه ست بها و اصول حاکم بر اسناد تجاری برخوردار اتمام ویژگی

جهت ضمانت اجراهای کیفری، ثبتی و حقوقی برای 

ز ، ا(های خاص قانونی از دارندهامضاکنندگان و بالتبع حمایت

ه به همین جهت در برخوردار بودای نزد اشخاص اقبال گسترده

رار ه قتجاری مورد استفاداری معامالت اعم از تجاری یا غیربسی

گیرد و بر این اساس منطقی است که بیش از هر موضوع می

و  زمونآگذار قرار گرفته و البته مورد دیگری مورد توجه قانون

خطای متعددی نیز قرار گرفته است. در قانون جدید چک 

های متعددی ایجاد شده است. ایجاد نوآوریتغییرات و 

های بالمحل از جمله تسهیالت جدید برای پیگیری چک

 دیدجامتیازهای این قانون برای دارندگان چک است. در قانون 

پذیر صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه امکان

 است.

 حال با در نظر گرفتن این مسائل، پرسش اصلی این است که

ها در خصوص تعهدات بانک چک دیقانون جد یهاینوآور

چگونه است و همچنین چه خالءهایی در قانون جدید وجود 

 ای که در پاسخ به این پرسش در پژوهش حاضردارد؟ فرضیه

ه بنسبت  دیقانون جد گیرد این است که،مورد بررسی قرار می

 طیابا شر یو انطباق بهتر ییایقانون چک از پو یاصالحات قبل

الوصف در فضای عمل با ، معجامعه برخوردار است یواقع

های مزبور از طریق هایی نیز مواجه است که چالشچالش

ل حل و فصل ـهای مناسب قابهـنامطراحی و تصویب آیین

 باشند.می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 ت شده است.داری رعایمتون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت کتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

 ها در ارتباط با چک، تعهداتدر قانون جدید برای بانک

ها مکلفند برای ارائه بانکمختلفی در نظر گرفته شده است. 

دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور 

ه مانیکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سا

پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از 

ممنوعیت  سنجی الکترونیکی بانکی و نبودسامانه نظام هویت

قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از 

سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج 

 رگهدریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر ب

دهد. حداکثر چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می

است و  سالمدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه

ها پس از مدت اعتبار باشد، نآهایی که تاریخ مندرج در چک

شوند. بانک مرکزی مکلف است با مشمول این قانون نمی

های عدم پرداخت و آرای قطعی تجمیع اطالعات گواهینامه

 محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی

صدور و ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق برخط بانک

های عدم پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامه

پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی 

سی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دستر

برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت 

های چک به و همچنین آرای قطعی صادرشده دربارهمحکوم

های مالی فراهم برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت

در  در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقررالوصف، مع کند.

 وها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی این قانون برای بانک

غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد 

های مراتب به مجازاتبا توجه به شرایط، امکانات، دفعات و 

ب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصو( »9مقرر در ماده )

شوند که رسیدگی به این تخلفات در محکوم می 1372/9/7

 صالحیت بانک مرکزی است.
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 . بحث5

 . پیشینه تحقیق5-1

 مقایسه قانون صدور چک و»مقالة نسرین براتی تحت عنوان 

ر پ رسیده است. از نظبه چا 1399که در سال « قانون تجارت

 نینقوا« کا که قانون تجارت و قانون صدور چجاز آننویسنده، 

ف وجوه اختال یاز بررس باشندیمورد استناد در مسائل چک م

 که قانون صدور چک شودیدو قانون آشکار م نیو اشتراک ا

 سند نیا تیاز دارنده با حسن ن شتریچه بهر تیدر حما یسع

 عهاعتبار آن در جام شتریرچه به میداشته که موجب تحک

 انوندارنده در ق تیحقوق مورد حما سهیمقا نهی. در زمشودیم

ن گفت قانون تجارت به عنوان قانو دیچک و قانون تجارت با

همانند  از حقوق دارنده چک یاریچک بس نهیدر زم شتازیپ

چک را به  نیمتعهد یتضامن تیمسئول ایحق مطالبه وجه و 

نسبت به  یو در قانون صدور چک تعرض شناخته است تیرسم

 رینظ یحقوق موجود در قانون تجارت وجود ندارد و در موارد

قانون صدور چک سکوت  زین سانیو ظهرنو نیضامن تیمسئول

ما ت امهم را به قانون تجارت واگذار کرده اس نیکرده است و ا

 یوجود دارد که قانون صدور چک به درست زین یموارد

رد به عمل آو ییهاتیحقوق دارنده چک حما توانسته است از

ر طو به ایآن شبهه وجود داشته و  رامونیکه در قانون تجارت پ

 توانیموارد م نیا رامونیدر برابر آن سکوت شده است پ یکل

 دجایا ایدار و از دارنده چک وعده تیحما رینظ یبه موارد

به منظور  ندهیصاحب حساب و نما انیم یتضامن تیمسئول

 نیاشاره کرد. در کنار ا چکبه  شتریهرچه ب یبخشتباراع

 یفریک تیمسئول رینظ یدیجد یموارد ینیبشیپ اءیمزا

« ثبت یاجرا قیکننده چک و امکان وصول آن از طرصادر

ه نسبت به حقوق تجارت قرار داد یترمنیدارنده در موضع ا

گفت قانون صدور چک نسبت به  توانیم جهیاست. در نت

 دارنده چک داشته زا یترعیوس یهاتیت حماقانون تجار

 .(1) است

مزیت قانون صدور چک بر قانون تجارت در خصوص »مقالة 

به  1398نوشتة ایوب عسکری که در سال « حقوق دارنده چک

در این مقاله به بررسی مزایای قانون چک چاپ رسیده است. 

نسبت به قانون تجارت در بحث حقوق دارنده چک پرداخته 

 شده است. از نظر نویسنده، قانون چک به دلیل جدید بودن و

تواند انطباق با نیازهای روز، نسبت به قانون تجارت بهتر می

 .(2)حقوق دارنده چک را تضمین نماید 

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

نون قا د دارند، با تمرکز برواغلب مقاالتی که در حال حاضر وج

 ه برهایی کاند؛ همچنین در ارتباط با پژوهشسابق نوشته شده

گرفته است باید دقت داشت که پایه اصالحات جدید صورت 

موضوع مسئولیت کیفری ناشی از صدور چک بالمحل و 

اشد بای میترین مسئلهتعهدات صادرکننده و دارنده چک، مهم

ضر که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما در پژوهش حا

 باشد.ها میهدف ما، بررسی تعهدات بانک

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

توجه به توسعه روزافزون روابط اشخاص و افزایش امروزه با 

حـجم مـعامالت، کمتر کسی است که در معامالت حجیم 

 در به عنوان ابزار پرداخت استفاده کند؛ بلکه غالباً ولپ از خود

شود. لذا شناخت دقیق معامالت داخلی از چک استفاده می

فتن با در نظر گر ت دارنده و صادرکننده چکاحقوق و تعهد

ها به عنوان یک بازیگر مهم در فرآیند صدور تعهدات بانک

بسیار مهم و ضروری است. در همین حال با توجه به  چک،

طی  ،1355سال  اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در

ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و 

حاکم  اصالحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات

های اخیر مجلس شورای اسالمی آن دوره بوده است، طی سال

ربط، نسبت به انجام های ذیمجدداً با مشارکت دستگاه

های برگشتی و افزایش تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک

به  1397اعتبار چک اقدام کرد. قانون جدید چک که در سال 

این هایی است که شناخت دارای نوآوری تصویب رسید

با توجه به  ها از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است.نوآوری

اینکه امروزه چک به عنوان یک جانشین برای پول نقد و یکی 

از مهمترین اسناد برای دریافت و پرداخت در معامالت 

بازرگانی و داد و ستد بین اشخاص حقیقی و حتی اشخاص 

جم باالی گیرد، همواره ححقوقی مورد استفاده قرار می
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رگشتی در محاکم، ـهای به چکـوط بـهای مربدهـرونـپ

هایی در قانون مربوط به چک بوده است. زیرا دهنده نقصنشان

عمد را امروزه در ین معضالتی که شمار زندانیان غیراز بزرگتر

کشور افزایش داده چک برگشتی است. همین امر بررسی 

ضروری ساخته  نوآوری و تغییرات قانون جدید چک را امری

 است.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

با در نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حاضر، در ارتباط با 

های تحقیق باید عنایت داشت که موضوع تعهدات محدودیت

کلی اطراف چک، در دایرة  صادرکننده، دارنده و به طور

 فاًموضوعات پژوهش حاضر قرار ندارد؛ بلکه در این پژوهش صر

 ها پرداخته خواهد شد.ة وضعیت تعهدات بانکبه مطالع

 

 های قانون جدید در خصوص تعهدات بانکنوآوری. 5-5

های قانون جدید در در این قسمت تالش شده، نوآوری

 ها بررسی شود.خصوص تعهدات بانک

 

 صدور چک الکترونیک. 5-5-1

ن ، قانون جدید اصالحی چک، متن زیر به عنوا1مطابق ماده 

 16/4/1355( قانون صدور چک، مصوب 1ه ماده )یک تبصره ب

 -گردد: تبصره و اصالحات و الحاقات بعدی آن الحاق می

ه ـع بـورد راجـرتبط با چک، حسب مـقوانین و مقررات م

شوند هایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر میچک

ک الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت ینیز الزم

ر داالجراء شدن این قانون، اقدامات الزم از الزمسال پس 

های الکترونیکی )داده پیام( را انجام داده و خصوص چک

 ماید.نهای الزم را صادر دستورالعمل

در این ماده، چک الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است. 

. چک 1: درباره چک الکترونیکی نکات زیر حائز اهمیت است

نا است که شخص دارنده حساب جاری به الکترونیک به این مع

 جای صدور چک کاغذی، به موجب امضای الکترونیک به بانک

دستور پرداخت مبلغی معین به شخص مشخصی را برای 

. کلیه مقررات راجع به چک 2تاریخی خاص صادر کند. 

قیب کیفری و مسئولیت تضامنی کاغذی، مانند قابلیت تع

کترونیکی حاکم دانسته کننده و ضامن در مورد چک الصادر

قانون تجارت  14. به استناد مفهوم ماده 3شده است. 

الکترونیکی، برای چک الکترونیکی از اداره ثبت اجرائیه صادر 

توان طبق ماده و همین قانون فعلی، از دادگاه شود، اما مینمی

. شرایط شکلی صدور چک 4درخواست صدور اجرائیه کرد. 

ی است، یعنی در آن نیز باید نام الکترونیک مانند چک کاغذ

دارنده، مبلغ، تاریخ پرداخت و سایر شرایط درج شود. امضای 

. بانک 5شود. ها به صورت امضای الکترونیک ثبت میاین چک

مرکزی باید ظرف یک سال، سازوکارهای اجرائی و سامانه 

 .(3) الکترونیکی صدور چک الکترونیکی را ایجاد کند

ر بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک )براب

ا ماده یک قانون اصالحی جدید(، قوانین و مقررات مرتبط ب

ی هایی که به شکل الکترونیکچک حسب مورد راجع به چک

اس، ه است. بر این اسالرعایشوند نیز الزم)داده پیام صادر می

مقررات قانون تجارت اعم از شرایط اساسی و شکلی صدور 

، مسئولیت تضامنی موضوع ماده 311و  310چک در مواد 

 292، درخواست صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 249

 انواع قانون آیین دادرسی مدنی، 108ماده « ج»ق.ت و بند 

چک مقرر در ماده یک قانون صدور چک، ضمانت اجرای 

ثبتی، اخذ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک، ضمانت 

کننده و صاحب اهای کیفری و حقوقی نسبت به صادراجر

حساب و سایر مسئوالن سند در صورت وجود، مقررات قانون 

ی تجارت الکترونیک و... از جمله مواردی است که به اقتضا

 .(4) ها قابل اعمال خواهد بودنسبت به این چک مورد،

به هر حال صدور و انتقال چک الکترونیکی، مستلزم فراهم 

افزاری بوده و عالوه بر این، افزاری و نرمنمودن امکانات سخت

برای صدور و انتقال چک الکترونیکی، انجام امور آموزشی و 

بینی امور امنیتی ضروری است. با فراهم شدن شرایط پیش

نتی صدور چک الکترونیکی، صدور آن بر خالف چک س

)کاغذی( هر چند از نظر وجود شرایط ماهوی و شکلی و 

ماهیت عمل حقوقی تا حدود زیادی یکسان است و از این 

حیث ماهیت آن از هر جهت یکی است، ولی صدور و انتقال 

چک الکترونیکی از دو جهت با چک سنتی متفاوت است. به 
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نظر برخی، در صورتی که از اسناد تجاری الکترونیکی )برات، 

سفته و چک( به عنوان ابزار پرداخت استفاده شود، زمان 

ولی  .(5) پرداخت در آن تفاوتی با اسناد تجاری کاغذی ندارد

دو تفاوت عمده و مهم میان چک الکترونیکی و چک کاغذی 

یکی از  -وجود دارد؛ اول، از جهت وجود یا عدم وجود محل 

های کاغذی این است که به صورت مشکالت عمده چک

گردد و یا در صورت وجود )بالمحل( صادر می پرداخت نشدنی

 ور دستور عدمتر آن و یا صدمحل نیز امکان برداشت سریع

نفع وجود دارد. در حالی که کننده یا ذیپرداخت از سوی صادر

های الکترونیکی امکان صدور چک پرداخت در مورد چک

های صدور چک زیرا سیستم .(6) )بالمحل( وجود ندارد نشدنی

ه بانک ـده است کـراحی شـوی طـه نحـالکترونیکی ب

آن را در  کننده هنگام صدور چک، مبلغ مندرج درپرداخت

کننده وجود داشته باشد تأیید صورتی که در حساب صادر

کننده تی که مبلغ ذکر شده در حساب صادرکند. و در صورمی

ند صدور چک خودداری موجود نباشد، سامانه از ادامه فرای

ورد ـدار، در مخواهد نمود. دوم، از جهت صدور چک وعده

های کاغذی و یا هر سند تجاری دیگر، امکان درج تاریخ چک

مقدم و مؤخر در آن به عنوان تاریخ صدور و پرداخت وجود 

دارد، در حالی که در اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه چک 

با تاریخ مقدم بر صدور وجود الکترونیکی امکان صدور چک 

ندارد. نه تنها امکان صدور چک با تاریخ مقدم و مؤخر وجود 

و امکان تغییر در  ندارد، بلکه حتی ساعت صدور چک هم قید

 .(7) آن وجود ندارد

رد. های دیگری نیز بین این اسناد وجود داعالوه بر این تفاوت

یکی از جهت تاریخ صدور چک که امکان تغییر و تحریف آن 

 به ویژه مبلغ چک وجود ندارد. دوم از این حیث که ضرورت

از  وشد دارد تمام ارکان و شرایط صدور و انتقال وجود داشته با

 ید امضا بودن، جعل و تزویر،این جهت دعاوی مربوط به سف

 دهد.سرقت و مفقودی در چک و غیره را به شدت کاهش می

 

 

 

 

 

 های مختلفاندازی سامانهراه. 5-5-2

ه های قانون جدید اصالحی مرتبط بیکی از مهمترین نوآوری

 قسمتهای مختلف است که در این ها، صدور سامانهبانک

 شود.بررسی می

 

)سامانه صدور یکپارچه  سامانه صیاد. 5-5-2-1

 الکترونیکی دسته چک(

که عالمت اختصاری عبارت صدور یکپارچه « صیاد»سامانه 

یند آسازی فرالکترونیکی دسته چک است، به منظور یکپارچه

سازی شده است. این سامانه های بانکی پیادهصدور دسته چک

های دسته چک، امکان اعتبارسنجی با متمرکزسازی درخواست

ته حساب و امضاء را فراهم ساخته و از اختصاص دس صاحبان

نماید. به سابقه جلوگیری میچک به افراد فاقد صالحیت و بد

منظور حصول اطمینان اشخاص از قبول چک و اطمینان از 

کننده چک با و اصالت آن و میزان اعتبار صادر صحت

اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، امکان 

گردد و در نتیجه ری وضعیت چک تسهیل میاستعالم و پیگی

باعث افزایش اعتبار چک در تبادالت مالی کشور و تسهیل 

های صادر شود. سامانه صیاد با ثبت دسته چکمعامالت می

شده، یک بانک اطالعاتی یکپارچه و مدون از سوابق صدور 

این سامانه به  کند.دسته چک در سراسر کشور ایجاد می

ی جمهوری اسالمی ایران تهیه شده است، سفارش بانک مرکز

های کشور پس از ثبت درخواست در سامانه صیاد و بانک

دریافت شناسه استعالم به ازای هر برگ چک اجازه صدور 

کنند؛ بر این اساس و به دسته چک برای متقاضیان را پیدا می

های برگشتی اشخاص و یا مبلغ چک موجب میزان چک

قرمز متغیر خواهد بود. یکی از وضعیت شخص از سفید تا 

اصالحی این است که بعد از  4وظایف سامانه مذکور برابر ماده 

ثبت مراتب عدم پرداخت چک در آن توسط بانک، سامانه 

نسبت به اعطای کد رهگیری به بانک جهت درج آن در 

 5گواهینامه عدم پرداخت اقدام نموده و پس از آن برابر ماده 

ها و مؤسسات ورت برخط به تمام بانکمکرر، مراتب را به ص

ها و مؤسسات اعتباری نیز پس دهد تا بانکاعتباری اطالع می

اثر از چک، اقدامات ساعت و تا هنگام رفع سوء 24گذشت از 
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ها و ودن حسابـم از مسدود نمـمکرر اع 5مقرر در ماده 

 .(8) را انجام دهند های صادرکننده و...کارت

( قانون به 6قانون جدید اصالحی چک، ماده ) 5مطابق ماده 

 -6ماده  شود:شرح زیر اصالح و سه تبصره به آن الحاق می

ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً بانک

سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک )صاد(  از طریق

نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از 

ه نظام ـسامانالم از ـصات متقاضی با استعـصحت مشخ

سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، ویتـه

حسب مورد، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی 

قانون تسهیل اعطای تسهیالت ( »5تبارسنجی موضوع ماده )اع

های تولیدی های طرح و تسریع در اجرای طرحو کاهش هزینه

یا « 5/4/1386ها، مصوب و افزایش منابع مالی و کارایی بانک

( 1( ماده )21بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند )رتبه

ن، مصوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرا»

اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف « 1/9/1384

اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا 

دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از و مدت اعتبار اختصاص می

هایی که تاریخ زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک

مشمول این قانون مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، 

شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته نمی

چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، 

مانند هویت صاحب حساب، مطابق دستورالعملی است که 

االجراء شدن این قانون توسط ظرف مدت یک سال پس از الزم

رای پول و اعتبار شود و به تصویب شوبانک مرکزی تهیه می

ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا بانک -1تبصره  رسد.می

بندی مقررات مربوط، اطالعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه

دهند، مکلف به اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می

به منظور  -2تبصره  باشند.ارائه اطالعات صحیح و کامل می

ریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به کاهش تقاضا برای د

دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت ابزار پرداخت وعده

االجراء شدن این قانون، ضوابط و یک سال پس از الزم

زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی 

برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در 

ندازی نماید تا بدون نیاز به انظام بانکی تدوین و راه

بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، اعتبارسنجی، رتبه

نفعان معین امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی

فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک 

موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد 

( مکرر این قانون و نیز 5( ماده )مندرج در بندهای )الف( تا )د

محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده 

شخص که با توسل به  هر -3تبصره  باشد.از چک موردی می

های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب شیوه

با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط 

ل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته دیگری را تسهی

چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به 

شود جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم می

و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری 

با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم 

 شود.می

ین ماده از اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک سخن گفته ا

. این ماده 1: است. در این خصوص موارد زیر قابل توجه است

ها باید در قالب سامانه مقرر کرده است که تمام دسته چک

ها از طریق . این دسته چک2صیاد تنظیم و صادر شوند. 

اعتبارسنجی صادر شده و به هر برگه چک مدت اعتبار و 

. با توجه به 3شود. ای اختصاص داده میاسه ویژهشن

اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، به آنها دسته چکی با 

هایی که شود. مجموع مبالغ چکاعتبار مشخصی داده می

هایی صادر کرده و هنوز پرداخت صادرکنندگان چنین چک

تواند از سقف اعتبار مزبور بیشتر باشد، در غیر اند، نمینشده

شویم، صورت سامانه صیاد که در ماده بعد با آن آشنا میاین 

. اگر شخص اعتبارسنجی 4شناسد. این چک را به رسمیت نمی

خود را غیرواقعی جلوه دهد یا دریافت دسته چک نامتناسب 

های زیر محکوم شخص دیگر را تسهیل کند، به مجازات

الف( تا سه سال از دریافت دسته چک و صدور چک  شود:می

ب( جزای نقدی درجه  شود؛ید و چک موردی محروم میجد

ها بر . مدت اعتبار این چک5پنج، مگر مجازات شدیدتر باشد. 

شود و حداکثر مدت اعتبار چک از زمان روی آن درج می
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هایی که تاریخ . چک6دریافت دسته چک، سه سال است. 

مندرج بر روی آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول مزایای 

. دستورالعمل این ماده ظرف یک 7ون صدور چک نیستند. قان

سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و 

های رایج فعلی از رسد و تا قبل از آن، همان چکاعتبار می

 کنند.احکام چک تبعیت می

. بانک مرکزی باید ظرف 1 این سامانه دارای عملکرد زیر است:

معسر از محکوم به یا اشخاصی  سال نام اشخاص ورشکسته، 2

اثر نشده، اند و هنوز رفع سوءتی صادر کردهرا که چک برگش

در سامانه صیاد درج کرده و از دریافت دسته چک توسط آنها 

و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی 

. اگر اشخاص ورشکسته چکی صادر کنند، 2جلوگیری نماید. 

قواعد ورشکستگی بر آن حاکم است. این  احکام چک با رعایت

ماده داللت بر آن ندارد که چک صادره توسط اشخاص 

ورشکسته یا معسر تابع احکام صدور چک نیست؛ بلکه داللت 

. 3ها نباید به ایشان دسته چک بدهند. بر آن دارد که بانک

هایی که به وکالت ، درباره چک5ممنوعیت مندرج در ماده 

ری است. برای مثال اگر شخصی به وکالت یا صادر شده نیز جا

به عنوان مدیر شرکت، چک صادر کند و آن چک منتهی به 

عدم پرداخت شود، نام آن وکیل یا مدیر در سامانه صیاد درج 

شود و آنها از گرفتن دسته چک یا صدور چک موردی یا می

. بانک مرکزی باید 4شوند. صدور هرگونه چک ممنوع می

آخرین وضعیت صادرکننده چک، شامل سقف  امکان استعالم

اعتبار و سابقه چک برگشتی ظرف سه سال اخیر و میزان 

تعهدات تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت 

. صدور هر برگ چک منوط به آن 5چک را دارند فراهم کند. 

نام دارنده آن چک  است که مبلغ و تاریخ مندرج در چک و

یژه )یکتا( آن چک در سامانه صیاد درج شود. همراه با شناسه و

اگر صدور چک در سامانه صیاد درج نشود، یک سند تعهدآور 

ثبت  . انتقال چک قبل از تسویه آن با6مدنی خواهد بود. 

پذیر است. هویت شخصی جدید برای همان شناسه یکتا امکان

. مبلغ چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات 7

تسویه نشده بیشتر باشد. به عبارت دیگر، مجموع های چک

هایی که یک شخص از دسته چک خود صادر مبالغ چک

کند و هنوز پرداخت کند و در سامانه صیاد درج میمی

تواند از سقف اعتباری که در سامانه اعتبارسنجی اند، نمینشده

هایی که . چک8برای او در نظر گرفته شده است، بیشتر باشد. 

سال از این قانون صادر شود، در سامانه تسویه چک  2از بعد 

شود. تسویه آنها طبق مبلغ و تاریخ )چکاوک( تسویه می

مندرج در سامانه صیاد و در وجه دارنده نهایی است که نام او 

. اگر بعد از 9 به عنوان دارنده در سامانه صیاد درج شده است.

کیت دارنده چک سال از تاریخ اجرای این قانون، مال 2گذشت 

در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آن چک مشمول قانون صدور 

ها باید از پرداخت آن خودداری کنند؛ در چک نیست و بانک

غیر این صورت، این چک یک سند تعهدآور مدنی است و تابع 

. بعد از ایجاد این سامانه 10احکام قانون صدور چک نیست. 

سی چک در وجه حامل توسط بانک مرکزی، صدور و ظهرنوی

. ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین 11 ممنوع است.

شود؛ بنابراین بعد از ایجاد این سامانه، ظهرنویسی چک می

انتقال چک، نیازمند امضا و ظهرنویسی در پشت چک نیست؛ 

بلکه صرفاً به موجب درج مشخصات منتقل الیه در سامانه 

تاریخ صدور آنها قبل از زمان هایی که . چک12 شود.انجام می

 مذکور باشد، تابع قانون زمان صدوراند.

 

سنجی هاب )نظام هویتناندازی سامانه راه. 5-5-2-2

 الکترونیکی بانکی(

انون از جمله لزوم بینی شده در این قاجرای مقررات پیش

سنجی اشخاص، صدور، انتقال و اخذ مبلغ چک هویت و اعتبار

ز دارنده چک از یک سو و تحقق که در راستای حمایت ا

کارکرد آن به عنوان ابزار پرداخت از سوی دیگر است و 

همچنین جلوگیری از پولشویی و مبارزه با آن، سرعت و 

هایی ا در پیش گرفتن راهسهولت در اخذ مبلغ چک به ویژه ب

کننده را به پرداخت مبلغ چک وادار نماید و در نتیجه که صادر

کیفری ناشی از صدور چک پرداخت موجبات کاهش جمعیت 

)بالمحل( را فراهم آورد، مستلزم استفاده از امکاناتی  نشدنی

آن  های اجراییاست که صرفاً پس از فراهم شدن زمینه

پذیر خواهد بود. تحقق هر یک از موارد مورد اشاره، امکان

سنجی الکترونیکی های نظام هویتبینی سامانهضرورت پیش
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جی ملی، صدور یکپارچه چک )صیاد(، بانکی، اعتبارسن

های کیفری و شبکه ملی چکاوک، سامانه سجل محکومیت

عدالت جهت اجرای مقررات این قانون را فراهم ساخته است 

 که الزم است مورد بررسی قرار گیرد.

ای سنجی الکترونیکی بانکی )نهاب(، سامانهسامانه نظام هویت

است که تخصیص  یکپارچه حاوی اطالعات هویتی مشتریان

شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را 

سازد. قرار است در این پروژه در شبکه بانکی میسر می

به  1ها با پرونده اطالعات مشتریانهای مشتریان بانکدیتابیس

صورت متمرکز شکل گیرد. این سامانه با اتصال برخط به 

کشور و سازمان ثبت اسناد و  پایگاه داده سازمان ثبت احوال

یع در روند امالک کشور و خودکار نمودن عملیات، موجب تسر

 سنجی دقیق مشتریان خواهد شد.ارائه خدمات و اعتبار

 

 اندازی سامانه اعتبارسنجی ملیراه. 5-5-2-3

به منظور کاهش ریسک اعطای تسهیالت بانکی، ضروری است 

، متقاضیان تسهیالتبندی برای فرایند اعتبارسنجی و رتبه

افزاری ها انجام پذیرد. با تهیه سامانه نرمتوسط بانک

ها و مؤسسات اعتباری از اعتبارسنجی داخلی مشتریان، بانک

های بندی مشتریان، در قالب شاخصقابلیت امتیازدهی و رتبه

ه شوند. در این چارچوب، میزان و نحواستاندارد برخوردار می

ر دگردد. بر این اساس تقاضی تعیین میارائه تسهیالت به هر م

های قانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش هزینه 5ماده 

های تولیدی و افزایش منافع طرح و تسریع در اجرای طرح

گردید که  بینیپیش 4/5/1386ها مصوب مالی و کارایی بانک

 أسیسبندی اعتباری ایرانیان، تمتعاقب آن شرکت مشاوره رتبه

 ها، ضرایب وسازی شاخصن سامانه امکان سفارشیگردید. ای

 دهد.امتیازات هر شاخص را به راهبران خود ارائه می

 

)تسویه چک و  اندازی سامانه چکاوکراه. 5-5-2-4

 اسناد کاغذی بانکی(

که مخفف سامانه تسویه چک و اسناد « چکاوک»سامانه 

 ای است که به موجب آن پرداختکاغذی بانکی است، سامانه

                                                        
1 CIF (costumer information file) 

مبلغ چک صرفاً از طریق سیستم بانکی و به صورت 

پذیر است. بر مبنای این سامانه پس از دو الکترونیکی امکان

سال از سپری شدن مدت اجرای قانون اصالحی پرداخت و 

پذیر تسویه مبلغ چک به صورت حضوری و نقدی امکان

بت شده در نخواهد بود و تسویه صرفاً بر مبنای مبلغ و تاریخ ث

با  .مکرر الحاقی( 21)تبصره یک ماده  انه صیاد خواهد بودسام

ده چک و ـه نام و مشخصات صادرکننـه اینکـه بـوجـت

شود از این رو ها ثبت میکننده وجوه در این سامانهدریافت

این موضوع نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی از یک سو و 

گر ایفا میزان درآمد اشخاص به منظور اخذ مالیات از سوی دی

 خواهد نمود.

 

 های مالیاندازی سامانه سجل محکومیتراه. 5-5-2-5

ق.ص.چ بانک مرکزی مکلف شده بود  21در تبصره یک ماده 

سوابق مربوط به اشخاصی که مبادرت به صدور چک پرداخت 

اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و )بالمحل( نموده نشدنی

اص را در اجرای نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخ

. بر های کشور قرار دهدمقررات این قانون در اختیار کلیه بانک

تکلیف مورد اشاره تحت  21اساس تبصره یک اصالحی ماده 

ه های مالی به عهده قوه قضائیعنوان سامانه سجل محکومیت

های گذاشته شده است. بر این مبنا، سامانه سجل محکومیت

ضائیه مکلف است قوجب آن قوه ای است که به ممالی، سامانه

ین احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچن

های برگشتی و دعاوی آرای قطعی صادر شده درباره چک

 این قانون به همراه گواهینامه عدم 14مطروحه طبق ماده 

ی پرداخت مربوط را ثبت و نگهداری نماید، تا امکان دسترس

 م آید.برخط بانک مرکزی به آن فراه

 بینیمکرر پیش 21موارد مذکور در ماده ضمانت اجرای ثبت 

شده است. به موجب آن اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت 

 از محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نه تنها

باشند بلکه امکان صدور چک در دریافت دسته چک محروم می

گردد. ها سلب میسامانه صیاد و استفاده از چک موردی از آن

رف دو سال پس از ـوارد ظـن مـایهرچند اعمال و اجرای 

 االجرا شدن این قانون خواهد بود.الزم
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 عدالت ملیاندازی شبکه راه. 5-5-2-6

عالوه بر سامانه سجل  21در تبصره یک اصالحی ماده 

های مالی به ایجاد شبکه ملی عدالت توسط بانک محکومیت

در صورتی که این شبکه بر مبنای  مرکزی اشاره شده است.

عنوان آن بیشتر با تکالیف قوه قضائیه مطابقت دارد و با توجه 

به اینکه عمده اطالعات و مواردی که باید در این شبکه ثبت 

باشد، بهتر بود که این تکلیف بر شود در اختیار قوه قضائیه می

ه شد. به هر حال برابر تبصره یادشدعهده این قوه سپرده می

ای است که، بانک مرکزی اطالعات شبکه ملی عدالت شبکه

های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک گواهینامه

را که در سامانه یکپارچه خود ثبت نموده است، جهت امکان 

ها، مؤسسات اعتباری، مراجع قضایی و دسترسی برخط بانک

 کند.ثبتی در آن تجمیع می

 

فاقد  ته چک برای افراددس ممانعت از صدور. 5-5-3

 اعتبار

 با توجه به اینکه صدور سند تجاری و از جمله چک یک عمل

ای )تنظیم، امضاء و حقوقی مبتنی بر یک فرایند سه مرحله

شود، لذا شرایط اساسی )به تعبیر محسوب می، (9) تسلیم(

وقی قانون مدنی( یا در حقیقت ارکان ایجاد عمل حق 190ماده 

ر ه ب)طرفین، اهلیت ایشان، مبلغ و امضاء( ضرورت دارد. عالو

 311و  310شرایط مورد اشاره و سایر شرایط مقرر در مواد 

ص قانون اصالحی لزوم تخصی 6قانون تجارت، بر اساس ماده 

ه بشناسه یکتا، سقف اعتبار و ثبت چک در سامانه صیاد نیز 

شرایط صدور چک مشمول قانون اصالحی افزوده شده است. 

ز عالوه بر این مدت اعتبار چک جهت شمول مقررات قانونی ا

 تاریخ اعطای دسته چک حداکثر سه سال تعیین شده است.

 بر اساس قانون صدور چک و دستورالعمل حاکم بر افتتاح

حساب جاری، داشتن دسته چک منوط به داشتن حساب 

جاری است. بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص 

توانند نظر از میزان اعتبار میحقیقی دارای پروانه کسب صرف

دسته چک اخذ نموده و با هر مبلغی که بخواهند نسبت به 

صدور چک اقدام نمایند. و در فرض داشتن چک برگشتی نیز 

دارنده چک ذ رضایت محضری از هر شخصی ولو اینکه با اخ

اثر از چک و سوابق خود اقدام و بانک نباشد نسبت به رفع سوء

نماید. هرچند در عمل نیز نسبت به صدور دسته چک اقدام می

اثر از ود مراتب مورد اشاره جهت رفع سوءاین قانون نیز با وج

صالحی قانون ا 5شود. اما برابر ماده چک به درستی اجرا نمی

صدور چک، درخواست و اعطای دسته چک مستلزم طی 

مراحل خاصی است. بر مبنای این ماده، اعطای دسته چک به 

اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به وجود و تحقق چند شرط 

اواًل: ارائه دسته چک از سوی بانک به مشتریان صرفاً از  است:

مرکزی  طریق سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک

تواند مانند روش کنونی نسبت به پذیر است و بانک نمیامکان

ثانیاً: بانک  تخصیص دسته چک به متقاضی اقدام نماید.

متقاضی صدور دسته چک مکلف است از سامانه نظام هویت 

سنجی الکترونیکی بانکی استعالم نماید تا از نبودن منع قانونی 

حاصل نماید. نسبت به متقاضی اخذ دسته چک اطمینان 

سر و یا دارای چک برگشتی رفع چراکه اشخاص ورشکسته، مع

مکرر اصالحی از دریافت دسته  21اثر نشده برابر ماده سوء

ثالثاً: بانک مکلف است نسبت به  باشند.چک محروم می

دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع 

های طرح و قانون اعطای تسهیالت و کاهش هزینه 5ماده 

های تولیدی و افزایش منابع مالی و تسریع در اجرای طرح

بندی اعتباری از یا رتبه 5/4/1386ها مصوب کارایی بانک

قانون بازار اوراق بهادار  1ماده  21مؤسسات موضوع بند 

اقدام نماید. رابعاً:  1/9/1384جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ساس سقف اعتبار متقاضی بانک بر اساس نتایج دریافتی و بر ا

تواند نسبت به اعطای دسته چک به وی اقدام نماید تا از می

صدور چک بیش از اعتبار متقاضی جلوگیری شود. هرچند 

هیچ ضابطه مشخص و اطمینان بخشی در مورد بقای اعتبار 

متقاضی به عنوان یک امر قابل تغییر وجود ندارد. البته بر 

رایط دریافت دسته چک، نحوه مبنای قسمت اخیر این ماده ش

محاسبه سقف اعتبار متقاضی و موارد مندرج در دسته چک 

مانند هویت صاحب حساب، مطابق دستورالعملی است که 

شدن این قانون توسط بانک  االجراظرف یک سال پس از الزم

شود و به تصویب شورای پول و اعتبار مرکزی تهیه می

به بقای اعتبار دارنده دسته  رسد. با وجود این، ایراد مربوطمی
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)بالمحل(  چک جهت جلوگیری از صدور چک پرداخت نشدنی

به عنوان یک امر حادث وجود داشته و امکان جلوگیری از 

توان گفت اموال دارنده صدور چک وجود ندارد چرا که نمی

های احتمالی در آینده است و دسته چک وثیقه صدور چک

 را ندارد.مالک حق انتقال اموال به غیر 

ه هر شخصی ک»اصالحی،  6الحاقی به ماده  3بر اساس تبصره 

 ریافت دسته چکیه مبادرت به دهای متقلبانبا توسل به شیوه

 وسطتمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود یا دریافت آن غیر

دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته 

ک موردی محروم و به چک، صدور چک جدید و استفاده از چ

شود جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم می

 گریو در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دی

 با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم

 «.شودمی

با توجه به اینکه هدف از تصویب مقررات اصالحی، پیشگیری 

)بالمحل( و حمایت حداکثری  ت نشدنیاز صدور چک پرداخ

از دارنده چک است تا چک به عنوان ابزار پرداخت در کارکرد 

اولیه خود مورد استفاده و ایفای نقش نماید، منطقی است که 

نباید به راحتی اشخاص فاقد اعتبار به دسته چک دست یابند. 

ه بیانگر های متقلبانه کاز این رو اگر شخصی با توسل به شیوه

باشد، نیت وی در بردن مال غیر با استفاده از چک میسوء

موفق به اخذ دسته چک شود به مجازات مقرر قانونی محکوم 

رسد جرم مورد اشاره از جرائم غیرقابل خواهد شد. به نظر می

قابل گذشت بودن هر جرمی گذشت باشد چراکه اصل بر غیر

باشد. به  گذار خالف آن را تصریح نمودهاست مگر اینکه قانون

قانون مجازات اسالمی  100همین جهت در تبصره یک ماده 

است. در حالی که اخذ ضابطه جرم قابل گذشت تعیین شده 

متناسب با اوضاع و احوال مالی و اعتباری دسته چک غیر

دهد و در این مورد چه بسا عنصر مادی این جرم را تشکیل می

داخت نشده چکی هنوز صادر و منتهی به گواهینامه عدم پر

باشد تا شاکی خصوصی وجود داشته باشد. از سوی دیگر در 

)بالمحل(  مورد جرائم مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی

هرچند سوابق تقنینی بیانگر قابل گذشت بودن جرم صدور 

)بالمحل( است اما با توجه به عدم اشاره  چک پرداخت نشدنی

چک، این  به قابل گذشت بودن این جرم در قانون اصالحی

کند بلکه به حل این مشکل نمی موضوع نه تنها کمکی

گذار در حمایت از دارنده چک، عکس با توجه به اهداف قانونبر

جرم مورد اشاره ناظر به اخذ دسته چک بر خالف میزان اعتبار 

وال مالی شخص و ـیا بیش از میزان اعتبار و اوضاع و اح

عالوه بر این، با نظر از صدور یا عدم صدور چک است. صرف

کنندگان اخذ دسته چک توسط اشخاص توجه به اینکه تسهیل

فاقد اعتبار نیز مجرم بوده در حالی که در مورد ایشان بحث 

)بالمحل( و قابل گذشت بودن یا  صدور چک پرداخت نشدنی

نبودن این جرم مطرح نیست. مضافاً اینکه در مورد این جرم 

است در حالی که در  ضرورت وجود شاکی خصوصی نیز شرط

ین ی است. بنابرافورد این جرم وجود شاکی خصوصی منتم

 گیرد.قابل گذشت جای میجرم یادشده در زمره جرائم غیر

های بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات گواهینامه

عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه 

ا و مؤسسات هیکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک

 اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان

 های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی واستعالم گواهینامه

ز نی ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه

مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام 

و همچنین آرای ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به 

های برگشتی و دعاوی مطروحه قطعی صادرشده درباره چک

خت ( این قانون به همراه گواهینامه عدم پردا14طبق ماده )

های مالی فراهم مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت

 نماید.

مکرر الحاقی قانون جدی،  بانک مرکزی مکلف  21مطابق ماده 

االجراء شدن این قانون در ماست ظرف مدت دوسال پس از الز

م به یا دارای مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکو

اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک برگشتی رفع سوء

چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی 

امکان استعالم آخرین وضعیت  جلوگیری کرده و همچنین

جاز، سابقه چک کننده چک، شامل سقف اعتبار مصادر

های تسویه برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک

نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، 
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فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر 

برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در 

کننده بوده و سط صادرگه چک توچک برای شناسه یکتای بر

امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از 

ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسة  تسویه آن، با

پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختالف سقف یکتای چک امکان

 های تسویه نشده بیشتر باشد.اعتبار مجاز و تعهدات چک

یی که پس از گذشت دو سال از ها: در مورد چک1تبصره 

شوند، تسویه چک صرفاً االجراء شدن این قانون صادر میالزم

در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در 

سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعالم از سامانه 

صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه 

ها بت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکصیاد ث

مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، 

نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت صدور و پشت

نویسی چک انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت

هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور خواهد بود. چک

های : ممنوعیت2تبصره  باشد.د، تابع قانون زمان صدور میباش

م این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکو

اثر نشده که به وکالت یا به یا دارای چک برگشتی رفع سوء

نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا 

 کنند نیز مجری است.حقوقی اقدام می

 نون اصالحی جدی، بانک مرکزی مکلف است، قا7مطابق ماده 

های عدم پرداخت و آرای قطعی با تجمیع اطالعات گواهینامه

 محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی

ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و برخط بانک

های عدم پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامه

مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی  پرداخت را برای

ی ترسعدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دس

برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت 

های محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک

راه ( این قانون به هم14برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده )

ه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل گواهینام

 های مالی فراهم نماید.محکومیت

همچنین بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از 

عسر اص ورشکسته، ماالجراء شدن این قانون در مورد اشخالزم

 ه،اثر نشدبه یا دارای چک برگشتی رفع سوء ماز پرداخت محکو

جدید در سامانه صیاد و از دریافت دسته چک و صدور چک 

امکان  استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین

کننده چک، شامل سقف اعتبار استعالم آخرین وضعیت صادر

 سال اخیر و میزان تعهداتمجاز، سابقه چک برگشتی در سه

 های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافتچک

ود د بمذکور به نحوی خواه چک را دارند، فراهم نماید. سامانه

که صدور هر برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و 

تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط 

صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط 

ی دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برا

ز ار باشد. مبلغ چک نباید پذیهمان شناسه یکتای چک امکان

های تسویه نشده اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک

 بیشتر باشد.

االجراء سال از الزمهایی که پس از گذشت دور مورد چکد

شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه شدن این قانون صادر می

 تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و

اد ه نهائی چک بر اساس استعالم از سامانه صیدر وجه دارند

 یادصانجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه 

ز ها مکلفند اثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک

 وپرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور 

نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال پشت

نویسی چک خواهد بود. چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت

ابع تهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، چک

 باشد.قانون زمان صدور می

های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از ممنوعیت

اثر نشده م به یا دارای چک برگشتی رفع سوءپرداخت محکو

گی از طرف صاحب حساب اعم از که به وکالت یا نمایند

 کنند نیز مجری است. شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

عالوه بر موارد فوق، جرم توسل به وسایل متقلبانه برای 

ماده  3دریافت چک غیرمتناسب با صاحب حساب، در تبصره 

بینی شده است. این تبصره بیان قانون صدور چک پیش 6
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نه های متقلباه شیوههر شخصی که با توسل ب»دارد: می

متناسب با اوضاع مالی و مبادرت به دریافت دسته چک غیر

تسهیل  اعتباری خود کرده یا دریافت آن، توسط دیگری را

نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک 

جدید و استفاده از چک موردی، محروم و به جزای نقدی 

مل ارتکابی که ع شود و در صورتیدرجه پنج محکوم می

منطبق بر عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، 

در خصوص این « گردد.مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می

 جرم توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

نکته اول: در این جرم، مجازات معاون برابر مجازات مباشر 

ت آن یا دریاف»دانسته شده است؛ زیرا در متن ماده بیان شده 

نکته دوم: این جرم مقید به  «توسط دیگری را تسهیل نماید.

این توضیح که دریافت دسته چک وسیله و نتیجه است؛ با 

متناسب با وضع مالی، نتیجه الزم برای این جرم است و غیر

های متقلبانه تحصیل الزم است که این دسته چک با شیوه

ده اعم از توسل نکته سوم: شیوه متقلبانه در این ما شده باشد.

به وسایل متقلبانه یا توسل به دروغ محض است؛ لذا، برخالف 

انه شرط است در باری که در آن توسل به وسایل متقلکالهبرد

این جرم همین که مرتکب از شیوه متقلبانه استفاده کند، 

کافی است. شیوه متقلبانه با اقداماتی مانند ارائه اطالعات دروغ 

نکته چهارم: برای  شود.و... محقق میبه بانک، جعل مدارک 

تحقق این جرم الزم نیست چکی از مرتکب برگشت شود، 

نکته پنجم: تشخیص  بلکه، صرف دریافت چک، کافی است.

متناسب بودن چک با شرایط مالی و اعتباری دارنده، با غیر

نکته ششم: برگشت شدن چک دارنده، لزوماً به  دادگاه است.

رنده دسته چک این جرم را انجام داده معنای این نیست که دا

زیرا، ممکن است دارنده دسته چک در زمان تحصیل  است؛

چک دارای شرایط مالی متناسب بوده و پس از آن شرایط را از 

باشد  دست داده باشد یا اینکه این شرایط مالی و اعتباری باقی

کننده با داشتن اعتبار و محل کافی تعمداً چک را ولیکن صادر

نکته هفتم: منظور از شرایط مالی و اعتباری،  اخت نکند.پرد

نکته  شرایط مالی و اعتباری در زمان تحویل چک است.

قانون مجازات اسالمی جزای نقدی  19هشتم: بر اساس ماده 

درجه پنج، عبارت از جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال 

نتهایی نکته نهم: عبارت ا تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است.

که عمل ارتکابی منطبق  در صورتی»دارد: تبصره که بیان می

عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به  بر

گر تعدد معنوی است بیان، «گرددمجازات آن جرم محکوم می

و به معنای ارتکاب عمل واحدی است که مشمول چند عنوان 

رتکب، فقط به گردد. باید توجه داشت که ممحرمانه می

 شود.مجازات جرم شدیدتر محکوم می

 

 بینی صدور چک موردیپیش. 5-5-4

قانون جدید اصالحی چک، برای  6ماده  2مطابق تبصره 

اشخاصی که دارای دسته چک نیستند، امکان صدور چک 

بینی شده است. چک موردی دارای احکام زیر موردی پیش

وابط چک بانک مرکزی باید ظرف یک سال، ض .1 است:

 . برای صدور چک موردی، نیازی به2موردی را تعیین کند. 

 . اگر برای پرداخت3اعتبارسنجی و داشتن دسته چک نیست. 

وجه چک موردی، موجودی کافی در حساب نباشد، تا زمانی 

د تنبیهی مندرج در که وجه آن پرداخت نشده، مشمول موار

د دسته تواناثر( است و همچنین شخص نمیماده قبل )سوء

نوع چک  هر چک موردی دیگری یا یا چک دریافت کند

ه، . سایر احکام چک، مانند صدور اجرائی4دیگری صادر کند. 

ضمانت، مسئولیت تضامنی و غیره درباره چک موردی نیز 

این ماده، چک موردی برای  . طبق نص5جاری است. 

 . چک موردی در6وعده. دار است، نه بیهای وعدهپرداخت

 امل قابل صدور و ظهرنویسی نیست.وجه ح

چک موردی در مقررات اصالحی قانون صدور چک تعریف 

 اصالحی در 6ماده  2نشده است اما بر اساس مفهوم تبصره 

ست که بدون نیاز به اداری توان گفت: چک وعدهتعریف آن می

ک بندی اعتباری به اشخاص فاقد دسته چاعتبارسنجی و رتبه

نفع داشت از حساب شخص را به ذیاعطا شده و امکان بر

کند. در صورتی که موجودی کافی برای معین فراهم می

پرداخت مبلغ وجود نداشته باشد، صاحب حساب تا زمان 

 پرداخت دین مشمول ضمانت اجراهای مقرر در بندهای )الف(

ته مکرر این قانون و محرومیت از دریافت دس 5تا )د( ماده 

 شود.ده از چک موردی میچک، صدور چک جدید و استفا
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 گذارنکته قابل توجه در مورد چک موردی آن است که قانون

ستفاده ا« داروعده»از عبارت ابزار پرداخت  6ماده  2در تبصره 

ر بگذار نموده است. بر این اساس ممکن است گفته شود قانون

 وخالف کارکرد چک که به عنوان ابزار پرداخت نقدی ایجاد 

 311گیرد و همچنین بر مبنای ماده قرار میمورد استفاده 

ته قانون تجارت که مقرر داشته پرداخت وجه نباید وعده داش

مه دار جاباشد، بر مبنای عرف استفاده از چک به صورت وعده

انون مکرر اصالحی ق 3و  3عمل پوشانده و ابتدا در صدر ماده 

عبارت تاریخ صدور چک به عبارت  1382صدور چک در سال 

درج در آن تغییر یافت که بر این اساس به نظر برخی، من

فته دار پذیرگذار چک را به عنوان ابزار پرداخت وعدهقانون

 311است و بر این مبنا قائل به نسخ ضمنی قسمت اخیر ماده 

ن وددار نباند. اما در مقابل به نظر برخی دیگر، وعدهق.ت شده

در تأیید این . (9) شوداز شرایط صدور چک محسوب می

انون صدور چک و قگذار در توان گفت که قانوننظریه می

 قانون اصالحی اخیر در صدد بیان شرایط صدور چک نبوده و

 ختن ابزار پرداصرفاً در رابطه با چک موردی از آن به عنوا

ر ه طودار استفاده نموده است در غیر این صورت بایستی بوعده

دار نقدی و وعدهبه عنوان ابزار پرداخت غیرکلی از چک 

سبب  311نمود. عقیده به نسخ قسمت اخیر ماده استفاده می

 شود که چک از کارکرد اولیه خود به عنوان ابزار پرداختمی

ها و اصول خاص جاری با ویژگینقدی و از جایگاه یک سند ت

 حاکم بر آن به یک ابزار بانکی تنزل یابد. 

 

اصل اعتبار مقررات قانون تجارت و قانون . 5-5-5

 صدور چک

ه ـون صدور چک حکایت از آن دارد کـوان اصالح قانـعن

گذار مبنا و چارچوب قوانین قبلی را قبول داشته و بر این قانون

ین قبلی به موجب اصالحات جدید اساس اصالحاتی را در قوان

نظر داشته و نسبت به اعمال آن اقدام نموده است. هرچند مد

ممکن است گفته شود که برخی تغییرات موجب فروریختن یا 

تزلزل در ارکان قانون صدور چک و قانون تجارت شده است به 

این جهت این تغییرات دیگر اصالح نیست بلکه به واقع یک 

گذار با چرا که به عنوان مثال قانون نوع دگرگونی است.

تر نمودن اخذ دسته چک پا را از دگرگونی هم فراتر سخت

ر ـورت مسئله است تا در فکـگذاشته و در صدد حذف ص

 جویی نسبت به معضل صدور چک پرداخت نشدنیچاره

)بالمحل( و دعاوی ناشی از آن و زندانیان مربوط به صدور 

اعم از کیفری یا حقوقی. چه )بالمحل(  چک پرداخت نشدنی

آنکه اخذ، صدور و انتقال چک به عنوان الفبای حقوق حاکم بر 

اسناد تجاری و به عنوان پرکاربردترین سند تجاری دچار 

دگرگونی شده است به نحوی که شرایط و مراحل اخذ دسته 

بیش از ای که چه بسا چک بسیار سخت شده است به گونه

سته چک دارند، بر اساس اشخاصی که هم اکنون د 50%

قانون اصالحی صدور  5سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده 

چک دیگر قادر به اخذ دسته چک نشوند. به این ترتیب و 

)بالمحل(  بدون شک هرچند آمار صدور چک پرداخت نشدنی

گیری خواهد داشت، اما تبعات این موضوع به کاهش چشم

رائم در فضای اینترنت های دیگری و چه بسا با وقوع جشیوه

بینی درخواست خود را نشان دهد. از طرف دیگر با پیش

و شبهه عدم اعتبار ظهرنویسی و لزوم ثبت  23اجرائیه در ماده 

انتقال چک در سامانه صیاد به نام منتقل الیه در تبصره یک 

مکرر با منتفی نمودن ظهرنویسی در حقیقت اصول  21ماده 

ل اصل استقالل امضاها، وصف حاکم بر اسناد تجاری شام

تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل قابل طرح نبودن دفاعیات 

و ایرادات مربوط به روابط پیشین در برابر دارنده با حسن نیت 

سند تجاری که فرع بر انتقال چک از طریق ظهرنویسی و 

ایجاد مسئولیت تضامنی برای هر امضاکننده سند تجاری برابر 

ت را منتفی نموده است و صرفاً اصل بقای ق.ت اس 249ماده 

 .(10) قی منشأ به اعتبار خود باقی استرابطه حقو

به این جهت با انتقاد از لزوم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد 

مکرر، این دیدگاه وجود دارد که ثبت  21برابر تبصره یک ماده 

انتقال چک در سامانه صیاد فاقد آثار ناشی از انتقال از طریق 

ئولیت تضامنی، ایجاد اصول حاکم بر ظهرنویسی و از جمله مس

اسناد تجاری مانند اصل استقالل امضاها، اصل حمایت از 

دارنده باحسن نیت و وصف تجریدی در اسناد تجاری است. بر 

این مبنا انتقال در سامانه صرفاً یک نوع انتقال مدنی محسوب 

دهنده تعهد براتی و در نتیجه مسئولیت شود و برای انتقالمی
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ق.ت و اصول حاکم بر اسناد تجاری  249ی برابر ماده تضامن

 شود. ایجاد نمی

چند نخستین مسئله مورد اشاره قابل توجه با وجود این هر

های حقوقی است اما اصول حاکم بر اسناد تجاری، ویژگی

اسناد تجاری و مزایای قانونی حاکم بر این اسناد از جمله 

برابر دارنده )ماده مسئولیت تضامنی مسئوالن سند تجاری در 

ق.ت(، درخواست صدور قرار تأمین خواسته نسبت به  249

های مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت صادر چکی که در مهلت

د. ق آ. 108ح دعوا شده )بند ج ماده و علیه امضاکنندگان طر

ق.ت(، انتخاب یک حوزه قضایی از بین دو یا  292م و ماده 

یا درخواست صدور اجرائیه  چند حوزه قضایی جهت طرح دعوا

و سایر امتیازات قانونی با وجود اصالحات مورد اشاره به قوت و 

اعتبار خود باقی است. به ویژه که انتقال سند در وجه شخص 

معین با امضای ظهر آن ممکن بوده و بدون امضای دارنده 

قانون صدور چک را برای دارنده در  14تبعات ناشی از ماده 

، هر چند که الزم است توسط دارنده مراتب پی خواهد داشت

انتقال در سامانه صیاد ثبت شود. به بیان دیگر، ثبت انتقال، 

نفع مورد ادعا برابر دارنده را از ادعاهای مطروحه توسط ذی

ترین راه دارد. به این ترتیب، مطمئنمصون نگاه نمی 14ماده 

ین ظهرنویسی و سپس ثبت انتقال در سامانه است که در ا

صورت، مسئولیت تضامنی و اصول حاکم بر اسناد تجاری بر 

چنین چکی حکمفرما خواهد بود. در تأیید این استدالل 

توان به نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجارت اداره کل می

وضع ماده »حقوقی قوه قضائیه استناد نمود که به موجب آن: 

 13/8/1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23

متیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات ا

دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. 

قانون تجارت که بیانگر  249بنابراین، داللتی بر نسخ ماده 

 نی صادرکنندگان اسناد تجاری است،قواعد مسئولیت تضام

س برابر در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنوی ندارد.

به این ترتیب و با  1«.مقررات مربوط به قوت خود باقی است

گذار حمایت از دارنده چک و توجه به اینکه رویکرد قانون

                                                        
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به  10/ 1397/11مورخ  7/97/2855نظریه  1

 دادگستری شهرستان چادگان 1397/10/15مورخ  9016/932/34001استعالم 

بینی راهکارهای جدید جهت جلوگیری از صدور چک پیش

)بالمحل( و تسریع و تسهیل وصول مبلغ چک  پرداخت نشدنی

ایای قانونی توسط دارنده است، محروم کردن دارنده چک از مز

قبلی که نه به نحو تصریح و نه به نحو تلویحی نسخ نشده 

است، خالف اصول حاکم بر تفسیر و اهداف مقنن در حمایت 

از دارنده چک است. بنابراین دیدگاه مطروحه مبنی بر 

 حاکمیت قواعد انتقال مدنی در مورد چک قابل دفاع نیست.

 11 ادهماینکه برابر عالوه بر استدالل یادشده، نکته قابل توجه 

ون قان 23و  6، 5، 4قانون اصالحی تصریح شده است که مواد 

شود و بدیهی است که لغو می 16/4/1355صدور چک مصوب 

یر ای به نسخ ساگذار با وجود در مقام بیان بودن، اشارهقانون

 وردممقررات ننموده است و این امر خود بیانگر بقاء مقررات 

اً گذار عمدتانوناساس رویه پیشین، ق ند برباشد. هرچاشاره می

 نمود ولی دراز نسخ قوانین قبلی یا برخی مواد، استفاده می

است  ودهقانون اخیر از واژه لغو در مورد برخی مواد استفاده نم

ت که بر اساس مفهوم آن سایر مواد قانون صدور چک و مقررا

ن بر قانون تجارت به قوت خود باقی است، مگر آن که بتوا

اساس قواعد حاکم بر تفسیر قائل به نسخ ضمنی یا تخصیص 

 برخی احکام و مقررات پیشین شد.

 

 ابهامات قانون جدید. 5-6

 مورد بحث ابهامات قانون جدید شود،در این قسمت تالش می

 قرار گیرند.بررسی  و

 

 ابهام در ظهرنویسی. 5-6-1

له ابهام شدید آن در مقو ترین چالش این قانون،مهم

مکرر  21ظهرنویسی است که آن هم معلول شیوه تدوین ماده 

به موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه »است: 

حداقل سه نظر «. نویسی چک خواهد بودصیاد جایگزین پشت

و احتمال در تفسیر این ماده وجود دارد: از سویی ممکن است 

ب داشته باشد و انتقال چک در سامانه صیاد، ماهیت انتقال طل

مورد آن منتفی باشد؛ از سوی دیگر  مقررات ظهرنویسی در

ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد را ظهرنویسی دانست 

صورت درج در خود چک منسوخ تلقی  و ظهرنویسی سنتی به
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گردد، و در نهایت ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد 

نتی در متن نوعی ظهرنویسی جدید در کنار ظهرنویسی س

 در احکام تفاوت دارند. چک شمرده شود که البته تا حدودی

خصوص ایجاد کرده و  مکرر چالشی جدی در این 21ماده 

گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند. مشابه الزم است قانون

این اشکال، مسئله صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی 

ی اعتبار آن هستم، سفید است که هرچند بنده معتقد به بقا

مکرر شائبه فسخ و زوال امکان آن را القاء  21ولی ماده 

 کند.می

 

 های عدم پرداختدرج کد رهگیری در گواهی. 5-6-2

ی گیریکی دیگر از ابهامات قانون جدید، مسئله اثر درج کد ره

اجرای های عدم پرداخت است. از سویی ضمانتدر گواهی

 ی عدم ترتیب اثر در مراجعاصالحی )یعن 4مذکور در ماده 

نامه عدم پرداخت را اعتباری گواهیثبتی قضایی( شبهه بی

کند که کند و از سوی دیگر تحلیل منطقی ایجاب میالقاء می

نامه عدم پراخت فاقد کد رهگیری را قابل استناد و گواهی

ر استفاده در دادرسی مدنی بدانیم، بدون اینکه امکان صدو

یز ود داشته باشد. این اختالف دیدگاه نمستقیم اجرائیه وج

 گذاری است.معلول ضعف قانون

 

ها و مؤسسات رسانی برخط به تمام بانکاطالع. 5-6-3

 ساعت 24اعتباری بعد از سپری شدن 

بینی ترتیب مکرر است که ضمن پیش 5نکته مهم دیگر ماده 

ها و رسانی برخط به تمام بانکمؤثر و مقید مبنی بر اطالع

این سات اعتباری و تکلیف ایشان به برخی اقدامات، مؤس

ساعت نموده است. اواًل  24تکلیف را منوط به سپری شدن 

ها و ممکن است از ظاهر عبارات این شائبه ایجاد شود که بانک

ات ساعت حق انجام اقدام 24مؤسسات اعتباری قبل از انقضاء 

اد انیاً ایجنماید. ثمکرر را ندارند که این نتیجه منطقی نمی

ساعته کافی است تا صادرکننده وجوه موجود در  24فرصت 

ها و مؤسسات اعتباری های دیگرش را از سایر بانکحساب

 خارج کند.

بینی های پیشمکرر مقرر کرده که محدودیت 5ماده  4تبصره 

دور بر صاحب حساب به نماینده وی که اقدام به ص شده عالوه

ایی د، تا زمانی که در مرجع قضشوچک نموده نیز اعمال می

 اثبات نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا

زه ر بادحالی است که اوالً  نماینده بعدی او بوده است. این در

شود، منظور اثبات امر مذکور انجام می زمانی دادرسی که به

ویژه تمام  شود و بهامورات مالی این نماینده مختل می

شود. توجه داشته باشید که بانکی او مسدود می هایحساب

های تجاری و حتی حکم مذکور عمدتاً شامل مدیران شرکت

 های دولتی است که ایشان بهمدیران صاحب امضاء در دستگاه

ای همیشه با مسئله صدور چک سروکار دارند و صورت حرفه

ها بر اجرای فوق، آن هم ِاعمال کامل محدودیت ضمانت

قی قطعاً توالی نامطلوبی در نظام اداری اشخاص حقو ایشان،

ل گذار اعماایجاد خواهد کرد. بنابراین شایسته است قانون

 ها را نسبت به نماینده صادرکننده محدود کند.محدودیت

 

 ابهام در رفع سوءاثر . 5-6-4

فع مکرر، یکی از موارد ر 5ده ما 3تبصره « ه»به موجب بند 

ه صاحب حساب قضایی مبنی بر برائت ذمارائه حکم اثر، سوء

خصوص چک است. معلوم است که حکم برائت ماهیتی  در

رسد که در پی یک دادرسی حقوقی نظر می حقوقی دارد و به

شود. حال سؤال این است که اگر در نتیجه )مدنی( صادر می

یک دعوی کیفری، اموری از قبیل جعل، کالهبرداری، سرقت 

ود، تکلیف چیست؟ شنسبت به چک احراز خیانت در امانت یا 

 اثر کرد؟توان در خواست رفع سوءیآیا با چنین احکام قطعی م

 ائتعلت ابهام این است که از سویی این قبیل احکام، حکم بر

شوند و طبعاً با تفسیر لفظی از شمول مقرره محسوب نمی

قانونی خارج هستند و از سوی دیگر این احکام گرچه حکم 

ر د و بارنتند لیکن به داللت التزام، داللت بر برائت دبرائت نیس

یز همچون اساس تفسیر منطقی باید این دسته احکام را ن

 اثر دانست.حکم برائت موجب رفع سوء

نفع )دارنده( اثر این است که ذییکی دیگر از موارد رفع سوء

چک ظرف سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، 

یفری در خصوص چک طرح نکرده باشد. دعوی حقوقی یا ک
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مکرر مقرر شده، با  5ماده  3تبصره « ه»این مورد که در بند 

االصول، دارنده اقدام به طرح این اشکال مواجه است که علی

دعوی حقوقی یا کیفری نخواهد نکرد و حق خویش را از 

کند. در طریق صدور اجرائیه ثبت یا اجرائیه دادگاه پیگیری می

د واو تبصره مذکور باید سپری شدن سه سال از تاریخ واقع بن

ثبتی در صدور گواهینامه عدم پرداخت و عدم اقدام قضایی یا 

 کرد.اثر محسوب میاین مدت را موجب رفع سوء

 

ابهام در مفهوم خسارت بر اشخاص ثالث . 5-6-5

 ماده مکرر 5موضوع تبصره 

نک یا مکرر قانون صدور چک، با 5ماده  5به موجب تبصره 

مؤسسه اعتباری، حسب مورد مسئول جبران خسارتی خواهند 

های آن بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره

ه به اشخاص ثالث وارد گردیده است. برای طرح دعوای مطالب

ن خسارت، احراز ضرر و تقصیر و رابطه سببیت الزم است. ای

ان دعوی کسایر ار تبصره، صرفاً بیانگر تقصیر است و لذا

 خسارت نیز باید به آن افزوده شود؛ برای مثال ممکن است

یل فردی که دارنده چک پرداخت نشدنی است از بانک را به دل

ودن ام به مسدود نممکرر اقد 5اینکه در راستای بند ب ماده 

ه کننده اقدام بهای صادرکننده ننموده و متعاقباً صادرحساب

ی یگران نموده و در حال حاضر مالانتقال موجودی خود به د

در  برای استیفای طلب او وجود ندارد، مطالبه خسارت نماید.

 جوداین مورد، ارکان تقصیر و ورود خسارت و رابطه سببیت مو

و صدور حکم بر محکومیت بانک و یا مؤسسه خاطی به 

گذار اما پرداخت خسارت ممکن است. با این حال، قانون

از خسارات وارده بر اشخاص ثالث  مشخص نکرده که منظور

ون قان 2چیست؟ مشابه این اشکال در تبصره الحاقی به ماده 

 گذار را به تصویب مادهصدور چک وجود داشت که قانون

ن خطای ـواحده تفسیری در این خصوص مجبور کرد. ای

 گذاری در این نوبت نیز تکرار شده است.قانون

 

 ایرادات صدور چک موردی . 5-6-6

 را به« چک موردی»گذار الحاقی، قانون 6ماده  2ر تبصره د

بینی کرده است. در چک پیش منظور کاهش تقاضای دسته

این خصوص باید گفت که دریافت چک موردی که سابقاً هم 

ه ایران عدر نظام بانکی وجود داشته، با فرهنگ عمومی جام

هماهنگ نیست و از این جهت امکان توفیق و گسترش آن 

داده « نفعان معینذی»ید است. از سویی چک موردی به بع

نامشخص است و باید « نفع معینذی»شود که مفهوم می

منتظر رفع ابهام توسط بانک مرکزی بود. همچنین مبلغ قابل 

درج و مدت اعتبار چک در قانون مشخص نشده است و دارای 

رود. ابهام است. رفع این ابهامات نیز از بانک مرکزی انتظار می

از سوی دیگر به موجب تبصره چنانچه متقاضی چک موردی 

تا زمان پرداخت مشمول  دارای موجودی کافی نباشد،

مکرر خواهد  5های مندرج در بندهای الف تا و ماده محدودیت

چک، صدور چک و استفاده از چک  بود و حق دریافت دسته

موردی را نخواهد داشت. ابهام این حکم در خصوص مبدأ 

ها از تاریخ ها و محرومیتزمانی آن است. آیا محدودیت

شود یا از تاریخ تحویل چک به برگشت چک شروع می

تاریخ برگشت چک باشد، باید گفت که  متقاضی؟ اگر منظور،

مکرر مقرر  5این حکم جدیدی نیست و سابقاً عیناً در ماده 

شده بود و اگر منظور، تاریخ تحویل چک به متقاضی است که 

ظاهر ماده نیز مؤید این برداشت است، باید گفت عمالً کسی 

سراغ چک موردی نخواهد رفت زیرا شخص با دریافت چک 

ها و موردی تا زمان سررسید آن، مشمول محدودیت

شود. ها شده و عماًل امور مالی وی دچار اخالل میمحرومیت

بنابراین رغبتی به چک موردی وجود نخواهد داشت و نقض 

اهد شد. این نتیجه در تعارض صریح با هدفی است غرض خو

 در متن تبصره به آن تصریح کرده است. گذار صراحتاً که قانون

 

 مرور زمان جدید برای چک. 5-6-7

سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح 

اثر از چک است که وی حقوقی یا کیفری، موجب رفع سوءدع

رور زمان جدید برای چک است. بینی یک ماین امر پیش

بینی وارد است آن است که در ماده پیش ایرادی که به این بند

شده که اگر دارنده برای وصول طلب به دوایر اجرای اسناد 

االجراء مراجعه نماید و وصول طلب خود را از آن رسمی الزم

مرجع پیگیری نماید، آیا این اقدام قاطع این مرور زمان هست 
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ای به مطالبه طلب از دوایر اجرای ظاهر ماده، اشارهیا خیر؟ 

اسناد رسمی ندارد و این ایرادی مهم در خصوص این بند 

است. در این مورد، باید غفلت مقنن را با عمومات جبران نمود 

و به این بود که مطالبه در اجرای ثبت هم قاطع مرور زمان 

ن صدور قانو 11ایراد دوم این است که به موجب ماده  است.

چک مهلت شکایت کیفری شش ماه از تاریخ واخواست چک 

ساله برای شکایت بینی مهلت سهاست؛ با این وصف، پیش

کیفری در این بند امری عبث خواهد بود، چرا که بعد از شش 

 ماه دارنده حق شکایت کیفری را نخواهد داشت.

 

ضمانت اجرای دارای آثار نامطلوب اقتصادی . 5-6-8

 کننده چکعلیه صادر

اجراهای مقرر  مقام تعدیل ضمانت مکرر در 5تبصره یک ماده 

مکرر، در صورت غیرقابل  5است. در واقع به موجب ماده 

های زیادی برای صادرکننده محدودیت پرداخت بودن چک،

مواردی  ها درشود اما اعمال این محدودیتچک اعمال می

جاد کند. در ممکن است آثار نامطلوب اقتصادی بر جامعه ای

واقع باید توجه داشت که پرداخت نشدن چک و تعهدات مالی 

بالضروره و همیشه معلول ناشایستگی و عدم لیاقت صادرکننده 

ویژه در شرایط اقتصادی حاکم بر  ای بهنیست. در هر جامعه

های مالی جامعه ایران، اتفاقات و مسائلی بروز و در فعالیت

کند که معلول عدم درایت یجاد میهای اقتصادی اختالل ابنگاه

های های ناروای برخی قدرتبرخی مدیران داخلی یا ظلم

خارجی است و صادرکننده چک در آن نقشی نداشته و حتی 

ها بینی هم نبوده است. حال اعمال محدودیتبرایش قابل پیش

تواند باعث وقفه فعالیت بنگاه اقتصادی و بر صادرکننده می

بر اشتغال برخی افراد و حتی اختالل در نظام  بالتبع، اثر منفی

گذار هوشمندانه از تعلیق اقتصادی شود. به همین منظور قانون

ها سخن گفته است و چون تشخیص آن اعمال محدودیت

بسته به مورد باید به عمل آید، آن را به عهده شورای تأمین 

 نامه آن را با در نظراستان قرار داده است و پیشنهاد آیین

گرفتن معیارهایی مثل میزان تولید، صادرات و تعداد افراد 

شاغل به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 

به تصویب  6/6/98نامه در تاریخ قرار داده است. این آیین

هیأت دولت رسید لیکن شرایط برخورداری از این ارفاق بسیار 

ونه به موجب ماده عنوان نم گیرانه تعیین شده است. بهسخت

تواند کارگر باشد می 100بنگاهی که دارای حداقل  هنامآیین 2

های اقتصادی با حالی که بنگاه مند شود. دراز این ارفاق بهره

نفر هم شایسته برخورداری از این  100تعداد کارگر کمتر از 

کارگر به  80اعتبار هستند. فرض کنید یک بنگاه اقتصادی با 

های مشمول محدودیتناخواسته اقتصادی، دلیل مشکالت 

ها، نشدنی گردد. در اثر این محدودیت ناشی از چک پرداخت

و امثال آن را از  LCامکان تأمین نقدینگی و امکان افتتاح 

کارگر  80بالتبع دست داده و بالتبع فعالیت آن مختل گردد و 

واضح است موارد متعددی از این قبیل پدید کار شوند. پربی

خواهد آمد که هم مشکالت اشتغال ایجاد کرده و هم اقتصاد 

رسد کند. بنابراین به نظر میشهر یا استان را دچار اختالل می

مکرر را  5ماده  1هیأت دولت باید شرایط اعمال تبصره 

 تسهیل و به تشخیص شورای تأمین استان اعتماد کند.

وز مریای ادر نهایت اینکه صدور اسناد تجاری الکترونیک در دن

ناپذیر است و الجرم باید زمینه اجرای آن را امری اجتناب

انون ق 7در ماده  1382گذار در سال فراهم کرد. البته قانون

و  الجمله اعتبارات را به رسمیت شناختهتجارت الکترونیکی فی

 ردهکبه امضای الکترونیک، تمام اعتبار امضای سنتی را اعطا 

های الزم تمان زمان دولت زیرساخرفت از هاست. انتظار می

شدن صدور اسناد تجاری الترونیک را فراهم جهت عملیاتی

ین وانکند و به موازات آن، نظام تقنینی نیز نسبت به تدوین ق

. مربوطه اقدام کند که متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفت

ترین اقدام تقنینی در این خصوص، قانون اصالح شاید مهم

 ک اخیرالتصویب باشد که با الحاق یک تبصرهقانون صدور چ

به ماده یک قانون صدور چک، ضمن شناسایی صریح چک 

بانک مرکزی را مکلف به تدارک الزامات در قالب الترونیک، 

هایی کرده است. البته هنوز بستر امضای صدور دستورالعمل

هایی شدن صدور چنین چکدیجیتال فراهم نیامده و عملیاتی

 مان است.نیازمند ز
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 گیرینتیجه. 6

وجود عواملی همچون نهادهای کارآمد پولی، مالی و یک 

ی سیستم نظارتی کارآمد که قواعد معامالت اقتصادی و تجار

جاد ای ورا رقم زند، برای داشتن رشد تولید ملی باال و پایدار 

اصالح قانون صدور »رونق در اقتصاد ضروری است. قانون 

ه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ماد 11مشتمل بر « چک

مجلس شورای اسالمی تصویب شده بود،  1397آبان ماه  13

ی بولمفاد قانون اصالح قانون صدور چک توانسته تا حد قابل ق

ی یابمشکالت کارکردی این سند تجاری را در اقتصاد ایران ارز

انی هایی ارائه دهد که بیشتر از اینکه جنبه درمحلکرده و راه

جنبه پیشگیرانه مناسبی برای صدور چک به  ،ه باشندداشت

بینی کند و اثر آن بر تجارت و خصوص چک برگشتی پیش

و  اقتصاد داخلی ایجاد امنیت و اعتماد در فضای کسب و کار

ن یرااتقویت آنها خواهد بود. وجود این قانون در نظام حقوقی 

ن امری الزم و ضروری بوده زیرا چک در تجارت داخلی ایرا

ن آشک اگر قوانین ت که بیهای زیادی اسدارای آثار و قابلیت

وند نش سالم و بدون ایراد باشد و در اجرا نیز با مشکلی مواجه

د ود زیرا ایجابه راحتی خواهد توانست باعث رونق تجارت ش

کننده با حسن محدودیت برای صادرکننده چک حتى صادر

لبه کار کنند و غنیت باعث خواهد شد تجار با ترس و احتیاط 

ترس آنها بر امورات شرکت سبب خواهد شد چرخ اقتصاد و 

 تجارت با سرعت کمتری ولی اطمینان بیشتری بچرخد.

پیام( به رسمیت در قانون جدید چک الکترونیکی )داده

رد االجرا بودن مقررات و قوانین چک در موشناخته شده و الزم

. ه قرار گرفته استدر این قانون مورد توج های الکترونیکچک

که چک سند تجاری محسوب شود و به عبارتی برای این

 مشمول قانون صدور چک قرار بگیرد حتماً الزم نیست برگه

کاغذی به انضمام تاریخ و امضای صادرکننده آن باشد و 

توان بر اساس قواعد حاکم بر تجارت الکترونیک چنین می

ر داقدامات الزم سندی را تعریف کرد. البته مقرر شده است 

های الزم های الکترونیکی و صدور دستورالعملخصوص چک

توسط بانک مرکزی ظرف مدت یک سال انجام شود و جای 

امیدواری دارد که برخی خألهای قانون تجارت الکترونیک 

 راجع به اسناد الکترونیک با این اقدامات مرتفع شود.

ان چک در اصالحات اخیر ابزار پرداخت جدیدی تحت عنو

بینی موردی با آثار مشابه چک به عنوان سند تجاری پیش

شخاصی که دسته چک اشده است تا امکان برداشت از حساب 

نفعان معین فراهم شود. چک موردی موجب ندارند برای ذی

شود تمایل افراد برای گرفتن دسته چک کنترل شود و می

شود صرفاً به متقاضیانی تحویل داده خواهد شد که اثبات 

دسته چک ندارند. همچنین نیازی به انجام عملیات 

 بندی متقاضی نیز ندارد.اعتبارسنجی و رتبه

طبق اصالحات جدید، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع 

های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم اطالعات، گواهینامه

درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط 

ر و پرداخت چک اعتباری را به سوابق صدو ها و مؤسساتبانک

ی های عدم پرداخت را براو همچنین امکان استعالم گواهینامه

. مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند

قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک 

به و مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم

های برگشتی و ی قطعی صادرشده درباره چکهمچنین آرا

ل قانون را از طریق سامانه سج 14دعاوی مطروحه طبق ماده 

های مالی )تأسیس جدیدی است که قوه قضائیه محکومیت

 برای محکومین مالی در نظر گرفته است( فراهم کند.

های است. ی محدودیتاالبته قانون اصالحی جدید چک دار

های صادرکننده در اب و انسداد حسابجلوگیری از افتتاح حس

 نـه ایـسات اعتباری از جملؤسـها و مکـام بانـتم

ساعت از ثبت غیرقابل  24هاست. پس از گذشت دودیتـمح

پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک 

اند از افتتاح ها و مؤسسات اعتباری مکلفمرکزی کلیه بانک

ارت بانکی جدید برای صاحب حساب هرگونه حساب و صدور ک

های ها و کارتخودداری کرده و همچنین وجوه کلیه حساب

ه بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده را مسدود کنند. ب

 نامه و یاعالوه پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی، صدور ضمانت

اثر از چک برای ش اعتبار اسنادی تا زمان رفع سوءگشای

 است.صاحب حساب ممنوع 

بندی اعتباری به طریق اند متناسب با نتایج رتبهها مکلفبانک

بینی شده در قانون سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه پیش
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و به هر برگه چک شناسه و مدت اعتبار اختصاص دهند. 

بانه در خصوص دریافت دسته چک های متقلتوسل به شیوه

سهیل دریافت آن متناسب با اوضاع مالی و اعتباری و یا تغیر

انگاری شده و عالوه بر محرومیت از حقوق توسط دیگری جرم

اجتماعی، جزای نقدی نیز در صورت ارتکاب آن در نظر گرفته 

در مجموع قانون جدید نسبت به اصالحات قبلی  شده است.

قانون چک از پویایی و انطباق بهتری با شرایط واقعی جامعه 

که مورد  ارد ابهام این قانونرود موبرخوردار است و امید می

های اجرایی آن با ذکر نامهدر قالب آیین بررسی قرار گرفتند،

 .نفعان قرار گیردجزئیات شفاف شده و مورد استفاده ذی

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 دگانسهم نویسن .8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Checks as a means of cash payment, of course, 

in many cases as a tool for promising payments, is very popular with 

individuals, so it is used in many transactions, whether commercial or 

non-commercial and based on this, it is logical that more than any other 

issue, it has been considered by the legislator and, of course, it has been 

tested and made many mistakes. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Results: The new law provides banks with various obligations in relation 

to checks. In order to fulfill these obligations, there are gaps such as 

ambiguity in removing the effects of checks, ambiguity in the concept of 

damages to third parties. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: The new law has more dynamism and better adaptation to 

the real conditions of the society than the previous amendments to the 

check law, and there is a capacity for the gaps in this law to be clarified in 

the form of its executive regulations with details, and to be used by 

stakeholders. 
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