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«بخشنامه»
جهت اطالع مديران عامل محترم بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي پستبانک ،موسسات اعتباري
غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال ميشود
باسالم؛
احتراماً ،همانگونه که استحضار دارند؛ وفق تبصره نخست ماده ( )21مکرر اصالحیه قانون صدور چک مصوب ساا
 ،1397در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائهشده پس از پایان اسفندماه سا  1399صادر میشوند ،تسویه
چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بار اساا
استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد ،احکام قانون صدور چک شامل

چک مزبور نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند .بر ایا اساا

 ،عباار

نبوده" ،در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر ،داللت بر ای دارد که هیچ یک از احکام و امتیازا

"مشامو ایا قاانون

قانون مزبور از جمله صادور

گواهی عدم پرداخت ،در ارتباط با چکهای ثبتنشده موضوعیت ندارد .با توجه به مراتب مذکور ،بدیهی است در صورتی
که صادرکننده به هر دلیلی از ثبت مراتب صدور چک در سامانه صیاد استنکاف نماید ،برگه چک به عنوان سند حااکی از
طلب محسوب شده و ذینفع میتواند از طریق اقامه دعوا در مراجع قضایی صالح به طرفیت صادرکننده یا ایادی ماقبل،
حقوق خود را استیفاء نماید.
اکنون با عنایت به مشکال ایجاد شده برای برخی اشخاص دارنده یا ذینفع چک که اقدام به أخذ چک از صادرکننده
یا انتقا دهنده چک بدون ثبت مراتب در سامانه صیاد نموده و از طرفی امکان دسترسی به صاادرکننده یاا انتقا دهناده
چک نیز بنا به دالیل مختلف میسر نمیباشد ،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا امکان ارایه گواهی یا اعالمیه با عناوانی
همچون "اعالمیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد" از سوی بانک به دارنده چک حسب درخواست وی و یا در پاسخ به
استعالمهای صور

گرفته از سوی مراجع قضایی ،شبه قضایی یا ثبتی ،بدون درج «کد رهگیاری» و در قالاب و شاکلی

متمایز از گواهینامههای مرسوم عدم پرداخت چک که صرفاً مؤید و متضم عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل الزام
قانونی پیشگفته باشد ،حاوی مت زیر در اعالمیه فراهم گردد:
«به موجب ماده ( )21مکرر قانون صدور چک ،صدور چکهای صیادی مستلزم ثبت هویت دارنده ،مبلغ و تاریخ مندرج
در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده (یا انتقال دهنده) بوده و به موجب تبصره ( )1این مناده در
صورتیکه مالکیت آنها (مشخصات مزبور) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد ،مشمول ای قانون نبوده و لذا نه تنها بانکها
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مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بلکه هیچیک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صندور گنواهی
عدم پرداخت ،در ارتباط با چکهای ثبتنشده موضوعیت ندارد.
ای اعالمیه به درخواست ذینفع چک (حسب مفاد برگه چک) از بانک محالٌعلیه جهت ارائنه بنه مراجنع قینایی،
شبهقیایی و ثبتی (و یا در پاسخ به استعالم مراجع مزبور) صادر شده و صرفاً بر عدم ثبت برگه چک از سوی صادرکننده
(یا انتقالدهنده) در سامانه صیاد داللت دارد و به هیچ عنوان از اعتبار قانونی «گواهی عدم پرداخت چک» و احکام و
مزایای مترتب برآن برخوردار نمیباشد».

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قیاد تساریع و باا لحاام مفااد بخشانامه شاماره  96/1491۵3ماور
 1396/۵/16به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حس اجرای آن نظاار
دقیق به عمل آید/5674417/.فد

مديريتکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي
حميدرضا غنيآبادي
3215-02

الهام چيتسازان
3816
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