
 حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

قانون  ) 123سوم ( در اجراي اصل یکصد و بیست و  4/1399/ 21 مورخ  41509/ 56133عطف به نامه شماره  
با عنوان الیحه یک فوریتی الحاق یک تبصره   اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون اصالح قانون صدور چک که

و اصالحات بعدي آن به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شده بود، با   1355 قانون صدور چک مصوب )  14( مادهبه 
 .ابالغ می شود  و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست  1/1400/ 29 علنی روز یکشنبه مورخ  جلسه تصویب در
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 28/2/1400  20962شماره

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  -وزارت امور اقتصادي و دارایی 

قانون اصالح قانون  « ی جمهوري اسالمی ایران به پیوست در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساس 
فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شوراي   صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم

مورخ   208/14028به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره  18/2/1400 اسالمی تصویب و در تاریخ
 .مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد   27/2/1400

 حسن روحانی -رئیس جمهور 

 

 

 1400متن قانون اصالح قانون صدور چک مصوب 

 

هاي «و مدت  ارت بعدي عب با اصالحات و الحاقات 4/1355/ 16 قانون صدور چک مصوب ) 6( مادهدر  -1 ماده 
ی که تاریخ مندرج در  یهاچک چک سه سال است و  اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته 

 .مشمول این قانون نمی شوند.» حذف می شود  آنها پس از مدت اعتبار باشد،



 

سال از الزم  گذشت دو   ی که پس ازیهاچک مکرر) قانون، عبارت «در مورد 21(  ماده) 1در تبصره ( -2 ماده 
ارائه شده پس از پایان   يهاچک که از دسته  ییهاچک االجراء شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه 

ی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان  یهاچک «  اصالح و جمله» 1399اسفندماه سال 
قبل از زمان   هاچک  ه تاریخ ارائه آن دستهی کیهاچکصادرشده از دسته   يهاچکمی باشد.» به جمله «  صدور

در   هاچک بدون نیاز به ثبت آن  هابانکاست و  چک مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته
ارائه شده پس از   يهاچکچک اقدام می کنند. در کلیه برگه هاي دسته  سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه 

اعتبار است.) درج   صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد الذکر باید عبارت (  تاریخ فوق 
 .شود.» اصالح می شود

 

اصالح  ) 25فعلی به () 24( مادهو شماره به قانون، به شرح زیر الحاق ) 24( مادهبه عنوان   مادهیک  -3ماده 
 :شودمی 

 

 :چک تضمین شده تابع احکام ذیل است -24ماده 

 

سامانه صدور یکپارچه   به مشتري، صرفاً از طریق هابانک تضمین شده توسط   يهاچک صدور و تحویل  -1
برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه   الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل

مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روي چک تضمین شده براساس   بانک در حضور متصدي بانکی، درج 
مذکور در    ز ثبت علت درخواست صدور چکاعالمی توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نی دستورالعمل

اختصاص می دهد و بانک مرکزي موظف   سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا
 .نفع) فراهم نماید را براي گیرنده (ذی است امکان استعالم اطالعات چک تضمین شده

 

نفع) که مشخصات  گیرنده (ذی و به شماره حسابپرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه   -2
می باشد و ظهرنویسی براي انتقال چک تضمین شده    وي روي چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر

 .می باشد و ظهرنویسی براي انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است درج گردیده است، امکان پذیر



 

ارائه اصل چک جهت واریز   متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وي باابطال چک تضمین شده به درخواست  -3
نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط  گیرنده (ذی وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی 

  نفع) با ارائه اصل چک پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی بانک صادرکننده امکان
چک پس از مهلت مقرر در این   ا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطالتنها ت

) و گزارش  ذینفعمبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (  (فرم هاي) مربوط به بند منوط به تکمیل برگه
 .واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می باشد   شعبه بانک به

 

بانک صادرکننده مراجعه و   ) هر دو بهذینفعصورت مفقودي چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده ( در -4
تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک    نسبت به تکمیل و امضاي برگه (فرم) اعالم مفقودي چک

  ت عالوه بر احراز هویت المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف اس  شده اقدام نموده و نسخه مفقود 
) از سامانه نظام  ذینفعگیرنده ( ) نسبت به استعالم صحت مشخصات هویتی متقاضی و ذینفعمتقاضی و گیرنده (

پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق   هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و
 .در سامانه صیاد اقدام کند  با اطالعات مندرج 

 

هاي  عالوه بر مجازات  در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب  - 5
 .گرفتن چک تضمین شده محروم می شود   قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از

 

یکهزار و چهارصد   فروردین ماه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مادهقانون فوق مشتمل بر سه  
 .به تأیید شوراي نگهبان رسید  18/2/1400 مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ
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