
روش های متعددی وجود دارد که یکی از راهکار های قانونی آن، اعالم رضایت  رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی برای

استعالم ممنوع الخروجی چک برگشتی از طریق سامانه ثبت  .شخص شاکی و یا متوقف شدن روند عملیات اجرایی می باشد

صورت میگیرد که به این صورت شما می توانید قبل از اقدام به خروج از کشور استعالم  exitban.ssaa.ir من به نشانی

خود را بگیرید. برای آشنایی با ممنوع الخروجی چک بی محل و راهکارهای رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی به 

 .رت قانونی در ادامه همراه ما باشیدصو

  

  انواع ممنوع الخروجی

 : دسته ممنوع الخروجی داریم 4به طور کلی 

  انواع ممنوع الخروجی

 علل قضایی

 علل کیفری

 علل مالیاتی

 علل مربوط به مشکالت در سازمان دارای

  

 20در قدم اول باید علت ممنوع الخروجی خود را آگاه شوید و زمانی که حکم ممنوع الخروجی صادر می گردد به مدت 

ماه نیز حکم ممنوع الخروجی شما اعتبار دارد و پس از آن باید  6روز زمان اعتراض بر حکم خود را دارید و به مدت 

 .دادگاه مجدد درخواست آن را صادر نماید



 

 دالیل ممنوع الخروج شدن چیست ؟

 :دالیل زیاد و مختلفی برای ممنوع الخروجی وجود دارد که ما به مهم ترین دالیل آن میپردازیم

 دالیل ممنوع الخروج شدن

 محکومانی که هنوز دوران محکومیتشان تمام نشده و یا فراری هستند

 بدهکارات بانکی و مالیاتی

 .بانوانی که اجازه همسر برای خروج از کشور را ندارند

 سوء شهرت هستند افرادی که دارای

 سال 18سربازان مشمول و افراد زیر 

  

 .کلیک کنیدراهنمای ثبت چک در سامانه صیاد برای اطالع از�� 

  

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af/
https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af/


 استعالم ممنوع الخروجی چک برگشتی

میتوانید با وارد کردن  exitban.ssaa.ir برای استعالم ممنوع الخروجی بودن تنها با مراجعه به سامانه ثبت من به نشانی

 .اطالعات شخصی خود نظیر نام، نام خانودگی، نام پدر و شماره ملی، وضعیت استعالم خود را بگیرید

شد و تمامی پرونده های دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت این سامانه متعلق به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می با

 :در آن ثبت می گردد.برای استعالم مراحل زیر را طی نمایید

 .بشویدexitban.ssaa.ir  ابتدا وارد سامانه به نشانی�� 

 .را بزنید سپس اطالعات خواسته شده را وارد نمایید و دکمه ارسال ��

  

 

  

پس از وارد کردن تمامی اطالعات، پیامی برای شما نمایش می دهد که وضعیت ممنوع الخروجی شما مشخص می  ��

 .شود

  

http://exitban.ssaa.ir/
http://exitban.ssaa.ir/


 رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی

  .زمانی که علت ممنوع الخروجی چک بی محل باشد، رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی راحت تر است

🅾️   اگر مشکل ممنوع الخروجی به خاطر مسائل مالی مانند نپرداختن مهریه باشد، شخص می تواند حکم اعسار بگیرد

است که شما توانایی پرداخت مهریه ندارید و  و برای رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی اقدام نماید.حکم اعسار به این معنا

 .این باعث تقسیط مهریه می شود و همچنین شما می توانید از کشور خارج شوید

🅾️ یکی دیگر از مراحل رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی، پرداخت کردن تمام وجه به طلبکار است و یا برای رفع

انکی معتبر و یا قرار وثیقه یا اخذ حکم شورای عالی مالیات مبنی ممنوع الخروجی چک برگشتی، می توانید یک تضمین ب

 .بر ورشکستگی قرار دهید

  

🅾️ روش سوم برای رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی، گرفتن رضایت از فرد شاکی است که اداره کل حقوقی قوه

، فرد دارنده چک می تواند قضائیه در این زمینه اعالم کرده است که اگر فردی ممنوع الخروجی چک بی محل باشد

درخواست ابطال اجرائیه و متوقف کردن عملیات اجرایی نماید و با این حکم ممنوع الخروجی صادر کننده چک لغو خواهد 

 .شد

  �� اطالعیه ��

 عخروج آنها از کشور به تشخیص دادگاه باعث ضرر به منافع ملی باشد هم توسط دادگاه ممنو  افرادی که به هر دلیلی با

 .الخروج خواهند شد

  

 :به طور کلی اقدامات رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی به روش های زیر است

 رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی

 رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی از طریق دادگاه حقوقی و دادن درخواست مطالبه و یا شکواییه

 ت صدور اجراییه، که مورد برای چک های صیادی می باشدرفع ممنوع الخروجی چک برگشتی از طریق دادگستری و درخواس

 رفع ممنوع الخروجی چک از اداره ثبت



 

 عدم امکان شکایت کیفری چک

 : شکایت کیفری از چک وجود ندارد، این موارد شامل در مواردی امکان

 دار باشد اگر چک مدت ️

 .اگر بتواند ثابت کمد چک برای ضمانت صادر شده است ️

 .اگر صادر کننده چک اثبات کند، چک سفید امضا صادر شده است ️

 .هرگاه شرط وصول چک، تحقق یک شرط باشد ️

 .اگر چک صادر شده برای معامالت خالف و نامشروع صادر شده باشد ️

  �� اطالعیه ��

در صورت شکایت کیفری از صادرکننده چک، برای اون حبس و جزای نقدی در نظر گرفته می شود و برای دریافت وجه 

 .چک برگشتی باید از روش مطالبه وجه چک به شیوه حقوقی اقدام نماید



 رگشتیمواد قانونی در چک ب

 :موارد قانونی بسیاری در مورد چک برگشتی وجود دارد که ما به برخی از این موارد میپردازیم

 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۸۸ماده  ��

اگر متهم مالی چک برگشتی، در بازپرسی و یا صدور قرار حاضر نشود، بازپرس می تواند دستور منع خروج او را از 

ماه است و قابل تمدید نیز می باشد ولی اگر حضور پیدا کند و یا مدت زمان اعتبار آن  6ر آن کشور صادر کند که مدت اعتبا

 .منقضی شود، این دستور منتفی می شود و رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی صورت می گیرد

 قانون صدور چک ۳ماده  ��

و نباید بخشی از پول را خارج نماید و نباید  فرد صادر کننده چک باید در زمان مقرر تمامی مبلغ را در بانک داشته باشد

 . چک را به گونه ای صادر نماید که تطابق امضا و یا قلم خوردگی داشته باشد

 قانون صدور چک ۷ماده  ��

 .چك كمتر از ده میلیون لاير باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد  اگر مبلغ️⚪

 .یون لاير باشد به حکم شش ماه تا یك سال حبس محكوم می شوداگر مبلغ چك ده میلیونتا پنجاه میل️⚪

  لاير بیشتر باشد به حبس از یك تا دو سال و ممنوعیت داشتن چک تا دو سال محكوم می شود  اگر چك از پنجاه میلیون️⚪

  

 قانون صدور چک ۹ماده  ��

ماید و موافقت شاکی را داشته باشد دیگر قابل اگر دارنده چک قبل از شکایت مبلغ را به صورت نقدی به دارنده پرداخت ن

 .تعقیب كیفري نیست

 قانون صدور چک ۱۰ماده  ��

 7محل بوده و به مجازات ماده اگر فرد بداند که حساب خود بسته است و چک صادر نماید، حکم این کار صدور چك بي

 .توضیح داده شده محکوم می شود

 قانون صدور چک ۱۱ماده ��

دارنده چک تا مدت شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه ننماید و شکایت نکند، دیگر اجازه  اگر فرد شاکی و

 .قابل تعقیب نخواهند بود  شکایت نخواهد داشت و در این قانون بدون شکایت دارنده چک، جرائم

 قانون صدور چک ۱۳ماده  ��



 :یفری نمی باشدبر اساس این قانون در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب ک

 .در صورتیكه صادر کننده چک بتواند ثابت کند که چك سفید امضاء داده است ️⚪

 .اگر در زمان نوشتن چک، متنی به عنوان وصل چک منوط بر تحقق شرطی باشد ️⚪

 .اگر دارنده چک نوشته باشد که برای ضمانت و یا تعهدی چک را صادر کرده است️⚪

 .اگر بتواند ثابت کند که چک تاریخ نداشته است️⚪

 .کلیک کنید استعالم چک صیادی برای اطالع از�� 

  

 :نکات حقوقی ممنوع الخروجی چک برگشتی

به جز سامانه ثبت من که در باالی مقاله توضیح داده شده است، می توانید با در دست داشتم کارت ملی به اداه  ️⚖

 .مطمئن شوید گذرنامه رفته و از ممنوع الخروج نبودن خود

  

 .مدت زمان معتبر بودن ممنوع الخروجی چک برگشتی، شش ماه است و قابل تمدید می باشد ️⚖

  

قانون اجرای محکومیت ممنوع الخروجی چک برگشتی، تااجرای رای و یا اثبات اعسار و یا  23 با توجه به ماده️⚖

 .پرداخت وثیقه این حکم پابرجا است

  

ماه در طول سال را داشته باشد،  6حکم ممنوع الخروجی چک برگشتی دارد ، قصد سفر برای مدت   اگر فردی که️⚖

 .یا وثیقه ملکی امکان پذیر می باشد

  

  

  �� اطالعیه ��

علیه اجازه درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم

 .دهدخروج از کشور را می

https://mashwerat.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%86%da%a9-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://mashwerat.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%86%da%a9-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c/


  

 
  الخروجی چک برگشتیاخبار پیرامون رفع ممنوع 

 مشکل مسدودی حساب صادرکنندگان چک برگشتی رفع می شود ��

ها شامل عدم هایی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد این محدودیت، محدودیتبا اصالح قانون جدید چک

 .شدند بانکی تسهیالت افتتاح حساب و کارت بانکی جدید تا عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای

 در تیرماه آمار چک برگشتی چقدر بود؟ ��

دهد که در تیرماه سال جاری بیش از ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان میتازه

و  ۶.۴ه ترتیب مبلغ ب هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و ۳۳۲میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر  ۶.۳

 .نسبت به ماه قبل کاهش دارد درصد ۳

 خالصه مطلب

روش های متعددی وجود دارد که با توجه به قوانین چک برگشتی ، ما بهترین و  رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی برای

ع الخروجی چک بی قانونی ترین روش های را در این مقاله برای شما عزیزان بیان کرده ایم. اگر پس از مطالعه مقاله ممنو

 .پرسش داشتید می توانید از طریق همین مقاله برای ما کامنت بگذارید و در اولین فرصت پاسخ خود را دریافت نمایید  محل

  



 .کلیک کنید  برای دریافت پی دی اف مقاله رفع ممنوع الخروجی چک برگشتی

 


