الزامات قانونی چ کهای جدید
قانــون اصــاح قانــون صــدور چــک بــا هــدف حمایــت از دریافــت کننــدگان چــک و بــه حداقــل
رســیدن صــدور چــک بالمحــل در ســال  ۱۳۹۷توســط مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب
رســید و از ابتــدای ســال  ۱۴۰۰الزم االجراســت .در ایــن قانــون ،صــدور دســته چــک بـرای افـراد
ســخت گیرانــه تــر شــده و بــر رونــد آن نظــارت ویــژه وجــود دارد .از ســوی دیگـر ،ایــن قانــون،
صادرکننــدگان چــک بالمحــل را از بســیاری از خدمــات بانک ــی محــروم م ــی کنــد.
همچنیــن تــاش شــده رویــه مناســبی ب ـرای وصــول طلــب دریافــت کننــدگان چــک ایجــاد
شــود .رویــه رســیدگی قضای ــی نیــز بــه مراتــب کوتــاه تــر شــده اســت.
در این کتابچه با الزامات قانونی چک های جدید آشنا می شوید:

مالک نهایی چک (آخرین ذینفع)
در تاریخ سررسید آن ،م یتواند
با مراجعه به شعبه هر کدام

از بانکهای کشور ،مبلغ چک

را وصول کند .به این ترتیب

بانک موظف خواهد بود پس
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براس ــاس قان ــون جدی ــد ،تم ــام صادرکننــدگان ،انتقالدهنــدگان و ذینفع ــان چــک ،بای ــد موارد

زیــر را رعایــت کنند:

•ثبــت صــدور (توســط صادرکننــدگان چــک) ،تاییــد دریافــت (توســط دریافــت کننــدگان چــک) و انتقــال چکهــای
جدیــد بایــد در ســامانه صیــاد انجام شــود.
•صــدور چــک جدیــد و ثبــت آن در ســامانه صیــاد بـرای کســانی کــه چــک برگشــتی رف ــع ســوءاثر نشــده دارند،
ممنوع اســت.
•چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست.
•پشتنویس ــی چکهــای طــرح جدیــد ممنــوع اســت و ثبــت انتقــال در ســامانه صیــاد ،جایگزیــن پشــت نویس ــی
شــده است.
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نحـوه وصـول چکهای ثبتشده در سـامانه صـیاد
مالــک نهایــی چــک (آخریــن ذینفــع) در تاریــخ
سررســید آن ،م یتوانــد بــا مراجعــه بــه شــعبه هــر
کــدام از بانکهــای کشــور ،مبلــغ چــک را وصــول
کنــد .بــه ایــن ترتیــب بانــک موظــف خواهــد بــود
پــس از انجــام اســتعالمهای الزم از ســامانه صیــاد،
نســبت بــه مالکیــت شــخص ذینفــع (شــخصی
کــه وجــه چــک بــه حســاب او واریــز خواهــد شــد)
اطمینــان حاصــل کــرده و اقدامهــای الزم را انجــام
دهــد.

در صــورت کســری حســاب صادرکننــده (شــخصی
کــه چــک در ابتــدا متعلــق بــه او بــوده اســت)
دارنــده چــک م یتوانــد مبلــغ موجــود در حســاب
جــاری صادرکننــده را طلــب کــرده و همچنیــن
خواهــان پرداخــت مبلــغ کســری چــک از محــل
مبالــغ موجــود در ســاير حســابهاي انفــرادي
ريال ــي صاحــب حســاب در همــان بانــک (بــه ترتیــب
اعالمــی توســط بانــک مرکــزی) شــود.
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نحـوه برگشت زدن چک و دالیل آن
در موارد زیر ،چک برگشت می خورد:
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•کافــی نبــودن موجــودی حســابجاری و عــدم امــکان تامیــن وجــه چــک از محــل ســایر حســابهای
صادرکننــده آن در همــان بانــک
•منطبــق نبــودن امضــای منــدرج در چــک بــا نمونــه امضــای معرف یشــده توســط مشــتری یــا وکیل/نماینــده
قانون ــی او
•تشخیص اختالف در مندرجات برگه چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
•صــدور دســتور عــدم پرداخــت توســط صادرکننــده یــا ذینف ــع یــا قائممقــام قانون ــی آنهــا ،در چارچــوب
مــاده ( )14قانــون
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• بســته بــودن حســابجاری یــا انســداد تمــام موجــودی یــا بخشــی از آن (بهموجــب قانــون ،دســتور مرجــع
قضای ــی یــا مشــتری) و عــدم امــکان تامیــن وجــه چــک از محــل ســایر حســابهای صادرکننــده آن در همــان
بانــک بهگون ـهای کــه امــکان پرداخــت وجــه چــک بهطــور کامــل میســر نباشــد.
•قلمخوردگی در متن چک (در صورت نبود ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلمخوردگی)
• منطبق نبودن مندرجات برگ چک با اطالعات ثبتشده در سامانه صیاد
• سایر موارد بهموجب قوانین و مقررات موضوعه
در صــورت تحقــق مــوارد یادشــده ،بانــک مکلــف
اســت بــه درخواســت دارنــده چــک ،فــورا غیرقابــل
پرداخــت بــودن آن را در ســامانه یکپارچــه بانــک
مرکــزی ثبــت کنــد و بــا دریافــت کــد رهگیــری و
درج آن در گواهینامــه عــدم پرداخــت ،علــت یــا
علــل آن را صریحــ ًا قیــد و بــا امضــاء و مهــر بــه
متقاضــی (دارنــده چــک) تحویــل دهــد.
در گواهینامــه عــدم پرداخــت بایــد «هویــت» و
«نشــانی کامــل» صادرکننــده و دارنــده چــک« ،کــد
رهگیــری» دریافــت شــده از ســامانه یکپارچــه بانــک
مرکــزی« ،مهــر بانــک» و «شــخص حقوقــی» و
وضعیــت مطابقــت یــا عــدم تطبیــق امضــای چــک و
نمونــه امضــای موجــود در بانــک درجشــده باشــد؛
در غیــر ایــن صــورت در مراجــع قضای ــی و ثبت ــی بــه
آن رســیدگی نم یشــود.
دارنــده چــک برگشــتی م یتوانــد بــا در دســت

داشــتن «گواهــی عــدم پرداخــت» بــه دفاتــر
خدمــات الکترونیــک قضای ــی قــوه قضاییــه مراجعــه
و صــدور اجراییــه از دادگاه صالــح را درخواســت
کنــد.
برایــن اســاس ،دادگاه بــا بررس ــی متــن چــک و احراز
ســه شــرط آمــده در مــاده ( )23قانــون صــدور
چــک ( 1-وصــول وجــه آن منــوط بــه تحقق شــرطي
نشــده باشــد؛  2-در متــن چــك قيــد نشــده باشــد
كــه چــك بابــت تضميــن انجــام معاملــه يــا تعهــدي
اســت و 3-گواهــي عــدم پرداخــت بــه دلیــل
موضــوع مــاده  14صــادر نشــده باشــد .بــه ایــن
معنــا کــه صادرکننــده یــا ذینف ــع چــک اعــام نکــرده
باشــند کــه چــک مفقــود ،ســرقت یــا جعلشــده
اســت یــا اینکــه از طریــق کالهبــرداری ،خیانــتدر
امانــت یــا جرائــم دیگــر بــه دســت نیامــده باشــد)
اجراییــه را صــادر م یکنــد.
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از تاریــخ ابــاغ اجراییــه ۱۰ ،روز بــه صادرکننــده چــک برگشــتی مهلــت داده م یشــود کــه مطالبــات خــود را پرداخت
کنــد یــا بــا موافقــت دارنــده چــک ترتیب ــی بـرای پرداخــت آن تعییــن کــرده یــا مال ــی را معرف ــی کنــد ،در غیــر ایــن
صــورت بــه درخواســت دارنــده چــک ،مطابــق قانــون «نحــوه اجـرای محکومیتهــای مال ــی» اقــدام م یشــود.

نحـوه رفع سـوء اثر چک
طب ــق قان ــون جدی ــد چــک ،در هــر ی ــک از مــوارد زی ـر ،بانــک مکلــف اســت مراتــب را در س ــامانه

یکپارچــه بانــک مرکــزی اع ــام کنــد تــا ف ــورا و ب هص ــورت برخــط از چــک رف ــع ســوءاثر ش ــود:
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الــف  -واریــز کســری مبلــغ چــک بــه حســابجــاری نــزد بانــک و ارائــه درخواســت مســدودی کــه در ایــن صــورت
بانــک مکلــف اســت ضمــن مســدود کــردن مبلــغ یادشــده تــا زمــان مراجعــه دارنــده چــک و حداکثــر به مــدت یک
ســال ،ظــرف مــدت ســه روز واریــز مبلــغ را بــه شــیوهای اطمینانبخــش و قابــل اســتناد بــه اطــاع دارنــده چــک
برساند.
ب  -ارائه الشه چک به بانک
ج  -ارائــه رضایتنامــه رســمی (تنظیمشــده در دفاتــر اســناد رســمی از دارنــده چــک یــا نامــه رســمی از شــخص
حقوق ــی دولت ــی یــا عموم ــی غیردولت ــی دارنــده چــک) بــه بانک
د -ارائــه نامــه رســمی از مرجــع قضای ــی یــا ثبت ــی صالــح مبن ــی بــر اتمــام عملیــات اجرای ــی در خصــوص چــک بــه
با نک
ه -ارائه حکم قضایی مبنی بر نداشتن تعهد صاحب حساب در خصوص چک ،به بانک
ه ســال از تاریــخ صــدور گواه ــی عــدم پرداخــت مشــروط بــه اینکــه در خصــوص چــک
و -ســپری شــدن مــدت سـ 
موردنظــر دعـوای حقوق ــی یــا کیفــری در دادگاههــا و مراجــع قضای ــی طــرح نشــده باشــد.
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محدودیتهای دارندگان چک برگشتی
در قان ــون جدی ــد چــک ،بع ــد از ثب ــت غیرقاب ــل پرداخــت بــودن ی ــا کســری مبلــغ چــک در س ــامانه
یکپارچــه بانــک مرکــزی ،ایــن س ــامانه مراتــب را ب هص ــورت آنالیــن ب ــه تم ــام بانکه ــا و موسس ــات

اعتب ــاری اطــاع میدهــد .پ ــس از گذشــت  24س ــاعت ،تم ــام بانکه ــا و موسس ــات اعتب ــاری مکلفاند
تــا زمان ــی کــه از چــک برگشــتی رف ــع ســوءاثر نشــده اســت ،محدودی تهــای زیــر را نس ــبت ب ــه

صاحــب حس ــاب و امضاکننــده چــک برگشــتی اعم ــال کننــد:

الــف -عــدم امــکان افتتــاح هرگونــه حســاب و صــدور کارتبانک ــی جدیــد؛ حت ــی صــدور المثنی /تمدیــد تاریــخ اعتبار
کارت /کارت اعتبــاری و تســهیالت خرد
ب -مســدود شــدن وجــوه تمــام
حســابها و کارتهــای بانکــی و هــر
مبلــغ متعلــق بــه صادرکننــده کــه
تحــت هــر عن ـوان نــزد بانکهــا یــا
موسســات اعتبــاری موجــود اســت
بــه میــزان کســری مبلــغ چــک و
بــه ترتیــب اعالم ــی از ســوی بانــک
مرکــزی
ج -عــدم پرداخــت هرگونه تســهیالت
بانک ــی یا صــدور ضمانتنامههــای ارزی
یــا ریالی
د -عــدم گشــایش اعتبــار اســنادی
ارزی یــا ریالــی
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مـوارد منع اعطای دسـتهچک به اشـخاص
اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است:
•اشخاصورشکسته
•اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شده اند را ندارند.
•کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند.
•وکیل/نماینــده صادرکننــده (امضاکننــده) چــک برگشــتی (رف ــع ســوءاثر نشــده) از طرف اشــخاص صاحب حســاب
در چارچــوب قانون
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•اشــخاصی کــه بنــا بــه رأی قطع ــی مراجــع قضای ــی حســب مفــاد قوانیــن مربــوط از جملــه م ـوارد مقــرر در
قانــون ،بــه محرومیــت از داشــتن دســتهچک محکــوم شــدهاند؛
•اشــخاصی کــه حســابجاری آنهــا بــه دالیــل قانون ــی یــا حســب تصمیــم مرجــع قضای ــی مســدود شــده
و برداشــت از آن ممنــوع اســت؛ بهاســتثنای مــواردی کــه تنهــا بخشــی از موجــودی حســابجاری مشــتری
مســدود شــده و برداشــت مابق ــی موجــودی امکانپذیــر اســت.
• اشــخاص ورشکســته ،اشــخاص ناتـوان از پرداخــت بده ــی یــا دارای چــک برگشــتی رف ــع ســوءاثر نشــده کــه بــه
وکالــت یــا نمایندگ ــی از طــرف صاحــب حســاب اع ــم از شــخص حقیق ــی یــا حقوق ــی اقـدام بــه اخــذ دســتهچک
م یکننــد؛
•شــخصی کــه کمتــر از هشــتاد درصــد مجمــوع تعـداد برگهــای آخریــن دســتهچک اعطای ــی بــه او ،بــه بانــک
ارائــه یــا تعییــن تکلیف شــده باشــد.
•مشتریانی که الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب جاری را نپذیرد.

