
  

 

 

 

 نویسی برای وصول وجه چک جایگزین پشت وکالت        

نویسی چک در وجه حامل را ممنوع کرده است قانون اصالح قانون صدور چک، صدور و پشت

 .اما بانک مرکزی وصول وجه چک توسط وکیل شخص حقیقی را ممکن اعالم کرده است

  ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۷اسفند  ۱۲ •
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؛ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی

توانند از میها، درباره حیطه شمول اشخاصی که در پاسخ به سؤال کمیسیون هماهنگی حقوقی بانک

 :نماینده یا وکیل برای وصول وجه چک تضمینی استفاده کنند، چنین پاسخ داده است

یک مفهوم حقوقی است که برمبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی « نمایندگی»طور که مستحضرند همان

نیز اشاره شده است، با گونه که در نامه آن اداره کند و همانحقوقی به نام شخص دیگر و به حساب او می

این مدیریت کل، نمایندگی مورد  1397/9/11مورخ  97/318175بخشنامه شماره  7توجه به اطالق بند 

ویژه با توجه به تعریف و انواع آن در نظام حقوقی کشور )قانونی، قضایی و قراردادی( در مورد اشاره به

ان قانونی یا قضایی محجورین حسب مورد یابد، بر این اساس نمایندگاشخاص حقیقی نیز مصداق می

وکالت از موکل خود علیه یا صغیر تحت قیمومت خویش و همچنین وکالی اشخاص بهنیابت از مولیبه

نفع یا دارنده اصلی( با ارائه مستندات الزم از جمله مدارک مثبت سمت و ثبت کامل مشخصات ایشان )ذی

 .بخشنامه اخیرالذکر خواهند بود 7وفق بند توسط بانک، قادر به ارایه و وصول وجه چک 

دارد: در مورد مکرر قانون اصالح قانون صدور چک مقرر می 21به گزارش تسنیم تبصره یک ماده 

شوند، تسویه چک صرفاً در شدن این قانون صادر میاالجراءهایی که پس از گذشت دو سال از الزمچک

مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس  سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ

که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی

مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند، در این موارد صدور و 

 اخبار حقوقی 
 منبع :خبرگزاری تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/


نویسی چک مل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک در وجه حاپشت

 .خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است

نویسی آن ممنوع شده است اما طبق پاسخی که بانک مرکزی به طبق این تبصره وصول وجه چک با پشت

ها داده و نمایندگی را درباره اشخاص حقیقی نیز صادق دانسته است، از قوقی بانککمیسیون هماهنگی ح

رسد که نظر مینویسی کرد، بدین ترتیب بهتوان وکالت را جایگزین پشتاین پس برای وصول چک می

 .نویسی چک در قانون جدید بالاثر شودممنوعیت پشت

  

Andishelawins   کانال تلگرام 

 فقط با تلفن ثابت –بدون نیاز به گرفتن کد  9092305570مشاوره تلفنی 

  20:30الی  16:30روزهای زوج  26200321تلفن مشاوره حضوری 

آدرس موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه :خیابان نلسون ماندال )جردن (شمال به جنوب نرسیده به اسفندیار 

  16طبقه پنجم واحد  54کوچه رحیمی پالک 
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