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157) صفحه 1382(قانون تجارت الکترونیکی مصوب  -1    

 آدرس
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه

68ماده  1 ریال 50,000,000  ریال 250,000,000   

69ماده  2  
تا  10,000,000
ریال 50,000,000  

ریال 200,000,000تا  50,000,000  

70ماده  3  
تا  20,000,000

ریال 100,000,000  
ریال 250,000,000تا  100,000,000  

73ماده  4 ریال 50,000,000  ریال 150,000,000   

74ماده  5 ریال 50,000,000  ریال 150,000,000   

75ماده  6 ریال 50,000,000  ریال 250,000,000   

76ماده  7  
تا  20,000,000

ریال 100,000,000  
ریال 250,000,000تا  100,000,000  

 

دد.  آن الحاق می گر با اصالحات و الحاقات بعدي 1355/ 4/ 16قانون صدور چک مصوب  -2 
)163(صفحه   

 
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه

قانون اصالح قانون صدور چکآدرس  29/01/1400مصوب    

17 
) اصالح می 6ماده (

:شود  
و مدت «هاي عبارت
حداکثر «و » اعتبار

بانکها مکلفند براي ارائه دسته چک به  -6ماده 
صدور  مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه



مدت اعتبار چک از 
زمان دریافت 

چک سه سال دسته
هایی که است و چک

ها تاریخ مندرج در آن
پس از مدت اعتبار 
باشد، مشمول این 

» شوند.قانون نمی
 .شودحذف می

چک (صیاد) نزد بانک یکپارچه الکترونیکی دسته 
مرکزي اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از 
صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه 

سنجی الکترونیکی بانکی و نبود  نظام هویت
ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت 

موضوع گزارش اعتباري از سامانه ملی اعتبارسنجی 
قانون تسهیل اعطاي تسهیالت و کاهش ) «5ماده (

هزینه هاي طرح و تسریع در اجراي طرحهاي 
تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها 

بندي اعتباري از یا رتبه » 1386/ 4/ 5مصوب 
قانون بازار ) «1) ماده (21مؤسسات موضوع بند (

 اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب

اقدام نموده و متناسب با نتایج » 1384/ 9/ 1 
دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و 
به هر برگه چک شناسه یکتا ختصاص می 
دهد.ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته 
چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در 
برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق 

سال پس از  ست که ظرف مدت یکدستورالعملی ا
شدن این قانون توسط بانک مرکزي  االجراء الزم

تهیه می شود و به تصویب شوراي پول و اعتبار می 
 .رسد

32 

ماده ) 1تبصره (
به شرح زیر ) 21(

 :اصالح می گردد
 

در مورد «عبارت 
هایی که پس از چک

گذشت دو سال از 
االجرا شدن این الزم
در «به عبارت » قانون

هایی مورد برگه چک
هاي چککه از دسته

ارائه شده پس از پایان 
اسفندماه سال 

اصالح و » 1399

بانک مرکزي مکلف است با تجمیع  - 1تبصره 
هاي عدم پرداخت و آراي  اطالعات گواهینامه

خود، قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه 
امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباري 
را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین 

هاي عدم پرداخت را  امکان استعالم گواهینامه
براي مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی 
عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است 
امکان دسترسی برخط بانک مرکزي به احکام 

به و گی، اعسار از پرداخت محکومٌ ورشکست



هایی که چک«جمله 
ها قبل تاریخ صدور آن

از زمان مذکور باشد 
تابع قانون زمان صدور 

به جمله » د.باشمی
هایی صادر شده چک«

هایی که چکاز دسته
تاریخ ارائه آن 

ها قبل از چکدسته
زمان مذکور در این 
تبصره باشد، تابع 
قانون زمان ارائه 

ست و  چکدسته
ها بدون نیاز به بانک

ها در ثبت آن چک
سامانه صیاد نسبت به 
پرداخت وجه چک 

کنند. در اقدام می
هاي کلیه برگه

هاي ارائه چکدسته
شده پس از تاریخ 

الذکر باید عبارت فوق
نویسی (صدور و پشت

چک بدون درج در 
سامانه صیاد فاقد 
اعتبار است.) درج 

اصالح » شود.
 .شودمی

همچنین آراي قطعی صادر شده درباره چکهاي 
این ) 14برگشتی و دعاوي مطروحه طبق ماده (

قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از 
هاي مالی فراهم  طریق سامانه سجل محکومیت

 .نماید

 

40 

عنوان یک ماده به
به قانون، ) 24ماده (

زیر الحاق و به شرح 
) 24شماره ماده (

 

چک تضمین شده تابع احکام ذیل  – 24ماده 
 است:

شده توسط هاي تضمینصدور و تحویل چک -
ها به مشتري، صرفًا از طریق سامانه صدور بانک



) 25فعلی به (
شوداصالح می : 

پذیر چک (صیاد) امکانیکپارچه الکترونیکی دسته
درخواست توسط و مستلزم تکمیل برگه (فرم) 

متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدي بانکی، 
حساب گیرنده روي درج مشخصات هویتی و شماره

چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعالمی 
توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز 
ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه 

، باشد. سامانه مذکور به هر برگه چکصیاد می
دهد و بانک مرکزي شناسه یکتا اختصاص می

موظف است امکان استعالم اطالعات چک 
 .شده را براي گیرنده (ذینفع) فراهم نمایدتضمین

شده توسط بانک پرداخت مبلغ چک تضمین -2
حساب گیرنده (ذینفع) که صرفاً در وجه و به شماره

شده درج گردیده مشخصات وي روي چک تضمین
باشد و ظهر نویسی براي یر میپذاست، امکان

 .شده فاقد اعتبار استانتقال چک تضمین

شده به درخواست متقاضی ابطال چک تضمین -3
یا وکیل یا نماینده قانونی وي با ارائه اصل چک 

حساب متقاضی، بدون نیاز جهت واریز وجه چک به
به ظهر نویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه 

بانک صادرکننده پس از صدور آن توسط 
پذیر است. همچنین پرداخت چک امکان

شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تضمین
تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل 

شویی برگه (فرم)هاي مربوط به مبارزه با پول
توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه 

انک صادرکننده شویی ببانک به واحد مبارزه با پول
 .باشدمی

شده، هرگاه در صورت مفقودي چک تضمین -4
متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک 
صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضاي 



 

 

 242صفحه   هیرو وحدت يارآ

 یو انقالب در امور مدن یعموم يهادادگاه یدادرس نییقانون آ 9ماده  -1

 کشور یعال وانید یعموم أتیه 1/7/1399ـ  796شماره  هیرو وحدت ي: رأج

مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم يهادادگاه یدادرس نییقانون آ 9مطابق قسمت دوم ماده  نکهیبه ا نظر
 نیدر زمان صدور آن است و ا يمجر نیو فرجام تابع قوان دنظریاعتراض، تجد تیقابل ثیآراء صادره از ح 1379

 نیاست و به هم يجار زین يفریحقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور ک کنندهنیاز قواعد تضم یکیحکم که 
مربوط  نیقوان يفور يبر اجرا یمبن 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده » الف«سبب حکم مندرج در بند 

 یبا توجه به درجه مجازات قانون يفریدادگاه ک يچنانچه رأ ن،یمنصرف از قاعده مذکور است. بنابرا ت،یبه صالح
کشور  یعال وانیدر د ، قابل فرجام1392مصوب  يفریک یدادرس نییقانون آ 428جرم در زمان صدور، مطابق ماده 

 ستمیشعبه ب ياساس رأ نیندارد. بر ا يفرجام رأ تیدر قابل يریتأث دیموجب قانون جدباشد، کاهش مجازات به 
داده  صیتشخ یقانون و حیصح یعموم أتیآراء ه تینظر انطباق دارد به اکثر نیکه با ا يکشور تا حد یعال وانید

شده و برگه (فرم) اعالم مفقودي چک تضمین
تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام 

ک درخواست نموده و نسخه المثنی آن را از بان
کنند، بانک مکلف است عالوه بر احراز هویت 
متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعالم 
صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده 
(ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی 
بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، 
نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطالعات 

 .ج در سامانه صیاد اقدام کندمندر

شده یا استفاده از در صورت جعل چک تضمین -د
شده مجعول، مرتکب عالوه بر چک تضمین

هاي قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت مجازات
شده محروم دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین

 .شودمی



در موارد مشابه  ،يبا اصالحات بعد 1392مصوب  يفریک یدادرس نییقانون آ 471طبق ماده  يرأ نی. اشودیم
 .االتباع استالزم رآنیو غ ییمراجع اعم از قضا ریها و ساکشور و دادگاه یعال وانیشعب د يبرا

  هاي عمومی و انقالب در امور مدنیآیین دادرسی دادگاه قانون 368ماده  -2

 14/5/1399ـ793رویه شماره  رأي وحدت

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت

قرارهاي  هاي عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه 368نظر به اینکه بند (ب) ماده 
خواهی دانسته مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام

ار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوي اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان است و با عنایت به اینکه قر
خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام

دیوان عالی کشور که  شعبه سوم 5/12/1392ـ  0357خواهی است؛ بنابراین رأي شماره تبع حکم نیز قابل فرجام
خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بر این اساس فرجام

شود. این رأي طبق ماده مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می
شور با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی ک1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفري 471

 .االتّباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمو دادگاه

 1392قانون مجازات مصوب  435ماده  -3

 10/4/1399ـ790رویه شماره  ج: رأي وحدت

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت

و با لحاظ موازین فقهی،  1392المی مصوب قانون مجازات اس 487و  475، 474، 435قانونگذار به شرح مواد 
در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده 

المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وي، باشد، پرداخت دیه از بیت
ال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، المپرداخت دیه از بیت

المال است و رأي در مواردي که مرتکب صدمه عمدي مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت
این نظر انطباق دارد  دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدي که با 24شعبه  23/12/1396مورخ  1365شماره 

قانون آیین دادرسی  471شود. این رأي طبق ماده به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می
ها و سایر مراجع با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، دادگاه 1392کیفري مصوب 

 .االتباع استاعم از قضایی و غیر آن الزم
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 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  598ماده  -4

 15/7/1399ـ  798ویه شماره ر ج) رأي وحدت

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت

مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  598مطابق ماده     
حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. 

پردازند، هاي خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزي، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میکارکنان بانک
الذکر هستند. بر این شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوقیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میاز مصاد

دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدي که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و  14اساس، رأي شعبه 
با اصالحات بعدي  1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 471شود. این رأي طبق ماده قانونی تشخیص داده می

 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمدر موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور، دادگاه

 کشور عالی عمومی دیوان هیأت

 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  667ماده  -5

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت 15/7/1399ـ  799رویه شماره  ج) رأي وحدت

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و 
قانون مجازات اسالمی مصوب  214و ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  667دادگاه در اجراي ماده 

ارقان را بر همین حدود مسئولیت هر یک از س 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19و ماده  1392
کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوي اساس مشخص می

مورد پذیرش قانونگذار قرار  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  533و  453،526مسئولیت که از جمله در مواد 
ه طور مساوي است. بر این اساس، رأي شعبه بیست و هفتم گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه ب

شود. دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می
با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471این رأي طبق ماده 

 کشور عالی عمومی دیوان هیأت .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزمعالی کشور، دادگاه دیوان
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