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 چک صذٍس هبًَى 

 :69793835 هصَة 

 شذُ دایش کشَس داخل دس ایشاى هَاًیي عجن کِ ّبیی ثبًک ػْذُ صبدس چکْبی - 5 هبدُ 

 ٍ است االخشا الصم اسٌبد حکن دس کشَس اص خبسج دس آًْب شؼت ّوچٌیي شًَذ هی یب

 ػلت ثِ آى ٍخِ اص هسوتی یب توبم دسیبكت ػذم ٍ ثبًک ثِ هشاخؼِ صَست دس چک داسًذُ

 تَاًذ هی گشدد پشداخت ػذم ٍ چک ثشگشت ثِ هٌتْی کِ دیگشی ػلت ّش ثِ یب ٍ هحل ًجَدى

 سا آى ثبهیوبًذُ یب چک ٍخِ سسوی اسٌبد اخشای ثِ هشثَط ّبی ًبهِ آییي ٍ هَاًیي عجن

 گَاّیٌبهِ ٍ چک ػیي ثبیذ چک داسًذُ اخشائیِ صذٍس ثشای3 ًوبیذ ٍصَل صبدسکٌٌذُ اص

 تسلین هحل اسٌبد ثجت اخشای ثِ سا 8 هبدُ دس هٌذسج گَاّیٌبهِ یب ٍ 7 هبدُ دس هزکَس

 .ًوبیذ

 اهضبی ًوًَِ ثب چک اهضبی هغبثوت کِ کٌذ هی صبدس اخشا دستَس صَستی دس ثجت اخشاء 

 .ثبشذ شذُ گَاّی ثبًک عشف اص ثبًک دس صبدسکٌٌذُ

 ًَیسی پشت اٍ ًبم ثِ یب گشدیذُ صبدس اٍ ٍخِ دس چک کِ کسی اص است اػن چک داسًذُ 

 .آًبى هبًًَی هوبم هبئن یب( حبهل ٍخِ دس چکْبی هَسد دس ) چک حبهل یب شذُ

 هحل ػلیِ هحبل ثبًک دس چک هجلؾ هؼبدل صذٍس تبسیخ دس ثبیذ چک صبدسکٌٌذُ - 6 هبدُ 

 ثِ کِ سا ٍخْی اص هسوتی یب توبم ًجبیذ ٍ ثبشذ داشتِ( استلبدُ هبثل اػتجبس یب ًوذ)

 چک ٍخِ پشداخت ػذم دستَس یب ًوبیذ خبسج ثبًک اص صَستی ثِ کشدُ صبدس چک آى اػتجبس

 ػذم هجیل اص ػللی ثِ ثبًک کِ ًوبیذ تٌظین صَستی ثِ سا چک ًجبیذ ًیض ٍ دّذ ثِ سا



 اص آى اهثبل ٍ چک هٌذسخبت دس اختالف یب چک هتي دس خَسدگی هلن یب اهضبء هغبثوت

 .ًوبیذ خَدداسی چک ٍخِ پشداخت

 ًخَاّذ اثش تشتیت ششط آى ثِ ثبًک ثبشذ شذُ رکش پشداخت ثشای ششعی چک هتي دس ّشگبُ 

 .داد

 هکلق ثبًک ًگشدد پشداخت 6 هبدُ دس هٌذسج ػلل اص ػلتی ثِ چک ٍخِ ّشگبُ - 7 هبدُ 

 ثبشذ شذُ رکش آى دس صبدسکٌٌذُ کبهل ًشبًیٍ  َّیت ٍ چک هشخصبت کِ هخصَصی ثشگ دس است

 چک داسًذُ ثِ ٍ ًوَدُ هْش ٍ اهضبء سا آى ٍ هیذ صشیحبً سا پشداخت ػذم ػلل یب ػلت

 .ًوبیذ تسلین

 دس ) ثبًک دس هَخَد اهضبء ًوًَِ ثب صبدسکٌٌذُ اهضبء هغبثوت ثبیذ هضثَس ثشگ دس 

 .شَد تصذین ثبًک عشف اص آى هغبثوت ػذم یب ٍ( ثبًکذاسی ػشف حذٍد

 آخشیي ثِ سا ثشگ ایي دٍم ًسخِ كَساً چک صبدسکٌٌذُ اعالع هٌظَس ثِ است هکلق ثبًک 

 .داسد اسسبل است هَخَد ثبًک دس کِ حسبة صبحت ًشبًی

 .گشدد هیذ ًیض چک داسًذُ کبهل ًشبًی ٍ خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ثبیذ هضثَس ثشگ دس 

 ثِ ثبشذ چک هجلؾ اص کوتش ثبًک ًضد چک صبدسکٌٌذُ حسبة هَخَدی کِ صَستی دس - 8 هبدُ 

 ٍ ثپشداصد چک داسًذُ ثِ سا حسبة دس هَخَدی هجلؾ است هکلق ثبًک چک داسًذُ توبضبی

 هشتول ًبهِ گَاّی ثبًک ثِ آى تسلین ٍ چک پشت دس شذُ دسیبكت هجلؾ هیذ ثب چک داسًذُ

 ثِ ًسجت هضثَس چک3 ًوبیذ هی دسیبكت ثبًک اص شذ پشداخت کِ هجلـی ٍ چک هشخصبت ثش

 داسًذُ ثشای هَسد ایي دس ثبًک گَاّیٌبهِ ٍ هحسَة هحل ثی ًگشدیذُ پشداخت کِ هجلـی

 .ثَد خَاّذ چک اصل خبًشیي چک



 حسبة صبحت ثشای سا هجل هبدُ دس هزکَس اػالهیِ است هکلق ثبًک ًیض هبدُ ایي هَسد دس 

 .ًوبیذ اسسبل

 هیذ سا حسبة صبحت خبًَادگی ًبم ٍ ًبم چک ثشگ ّش سٍی دس هکللٌذ ثبًکْب - 9 هبدُ 

 .ًوبیٌذ

 دٍ تب هبُ شش اص ای خٌحِ حجس ثِ گشدد 6هبدُ دس هٌذسج تخلق هشتکت کس ّش - : هبدُ 

 کسش چْبسم یک یب چک ٍخِ توبم چْبسم یک هؼبدل ًوذی خضای پشداخت ثِ هَسد حست ٍ سبل

 .شذ خَاّذ هحکَم چک اسائِ ٌّگبم هَخَدی

 ػلت ثِ ٍ شذُ صبدس کشَس خبسج دس ٍاهغ ثبًکْبی ػْذُ ایشاى دس کِ چکْبیی - ; هبدُ 

 هبًَى ایي هوشسات هشوَل کیلشی لحبػ اص ثبشذ ًشذُ پشداخت هَخَدی کسش یب هحل ًجَدى

 صبدسکٌٌذُ ثِ سسوی کٌٌذُ اظْبسًبهِ عی چک ٍخِ پشداخت ػذم ایٌکِ ثش هششٍط ثَد خَاّذ

 .ثبشذ شذُ اثالؽ

 ثِ ًوذاً سا چک ٍخِ کیلشی شکبیت تبسیخ اص هجل چک صبدسکٌٌذُ کِ صَستی دس - > هبدُ 

 یب ثبشذ، دادُ آى پشداخت ثشای تشتیجی خصَصی شبکی هَاكوت ثب یب پشداختِ آى داسًذُ

 .ًیست کیلشی تؼویت هبثل ًوبیذ كشاّن ػلیِ هحبل ثبًک دس سا آى پشداخت هَخجبت

 ًوبیذ هسذٍد سا صبدسکٌٌذُ حسبة چک ٍخِ هیضاى تب است هکلق هزکَس ثبًک اخیش هَسد دس 

 .پشداصد ثِ سا آى ٍخِ چک تسلین ٍ داسًذُ هشاخؼِ هحض ثِ ٍ

 ًوبیذ چک کشدى صبدس ثِ هجبدست خَد ثبًکی حسبة ثَدى ثستِ ثِ ػلن ثب کس ّش - = هبدُ 

 .ثَد خَاّذ هحل ثی چک صذٍس حکن دس ٍی ػول

 دس ٍ ًیست تؼویت هبثل چک داسًذُ شکبیت ثذٍى هبًَى ایي دس هزکَس خشائن - 51 هبدُ 



 ًکٌذ هشاخؼِ ثبًک ثِ آى ٍصَل ثشای چک صذٍس تبسیخ اص هبُ شش تب چک داسًذُ کِ صَستی

 کیلشی شکبیت حن دیگش ًٌوبیذ شکبیت پشداخت ػذم گَاّی صذٍس تبسیخ اص هبُ شش ظشف یب

 .داشت ًخَاّذ

 اسائِ ثبًک ثِ سا چک ثبس اٍلیي ثشای کِ است شخصی هبدُ ایي دس چک داسًذُ اص هٌظَس 

 کشدُ هشاخؼِ ثبًک ثِ چک ٍخِ ٍصَل ثشای ثبس اٍلیي کسی چِ ایٌکِ تشخیص ثشای است دادُ

 ثب چک پشت دس سا اٍ دهین ٍ کبهل َّیت چک داسًذُ هشاخؼِ هحض ثِ هکللٌذ ثبًکْب است

 .ًوبیٌذ هیذ تبسیخ رکش

 داشت ًخَاّذ کیلشی شکبیت حن گشدیذُ هٌتول ٍی ثِ ثبًک اص ثشگشت اص پس چک کِ کسی 

 .ثبشذ هْشی اًتوبل آًکِ هگش

 ٍ کٌذ ٍصَل خَد عشف اص ًوبیٌذگی ثِ دیگشی شخص ٍسیلِ ثِ سا چک داسًذُ کِ صَستی دس 

 سا خَد ًشبًی ٍ َّیت ثبیذ ثبشذ، هحلَػ چک ثَدى هحل ثی صَست دس اٍ کیلشی شکبیت حن

 اػالهیِ ثبًک صَست ایي دس ٍ ًوبیذ هیذ چک ظْش دس هزکَس شخص ًوبیٌذگی تصشیح ثب

 هحلَػ اٍ کیلشی شکبیت حن ٍ کٌذ هی صبدس چک صبحت ًبم ثِ سا 8ٍ 7 هبدُ دس هزکَس

 .ثَد خَاّذ

 سا خَد حوَم یب دّذ اًتوبل دیگشی ثِ سا چک شبکی کیلشی شکبیت اص ثؼذ ّشگبُ - تجصشُ 

 .شذ خَاّذ هَهَف کیلشی تؼویت ًوبیذ ٍاگزاس دیگشی ثِ ًحَ ّش ثِ چک ثِ ًسجت

 ٍ چک ٍخِ هتْن ایٌکِ یب ٍ ًوبیذ گزشت شبکی هغؼی حکن صذٍس اص هجل ّشگبُ - 55 هبدُ 

 ٍ چک ٍخِ پشداخت هَخجبت یب کٌذ، پشداخت آى داسًذُ ثِ ًوذاً سا تأدیِ تأخیش خسبسات

 كشاّن سا( ثبًک ثِ چک اسائِ تبسیخ اص سبل دس دٍاصدُ صذی هشاس اص ) هزکَس خسبسات



 تؼویت هَهَكی هشاس سسیذگی هشخغ ًوبیذ تَدیغ ثجت اخشاء یب دادگستشی صٌذٍم دس یب کٌذ

 .کشد خَاّذ صبدس

 ثِ ًسجت دادگبُ آى کِ ًیست آى اص هبًغ کیلشی دادگبُ دس تؼویت هَهَكی هشاس صذٍس 

 .کٌذ صبدس حکن ٍ سسیذگی هغبلجِ هَسد خسبسات سبیش

 كَم تشتیت ثِ ػلیِ هحکَم ایٌکِ یب ٍ کٌذ گزشت شبکی هغؼی حکن صذٍس اص پس ّشگبُ 

 كشاّن سا حکن دس هٌذسج خسبسات سبیش ٍ تأدیِ تأخیش خسبست ٍ چک ٍخِ پشداخت هَخجبت

 سَم یک هؼبدل هجلـی پشداخت ثِ هلضم كوظ ػلیِ هحکَم ٍ شَد هی هَهَف حکن اخشای ًوبیذ

 .شذ خَاّذ ٍصَل دٍلت ًلغ ثِ دادستبى دستَس ثِ کِ ثَد خَاّذ حکن دس هوشس ًوذی خضای

 .ًیست کیلشی تؼویت هبثل هبًَى ایي ًظش اص چک صبدسکٌٌذُ صیش هَاسد دس - 56 هبدُ 

 .ثبشذ شذُ دادُ اهضبء سلیذ چک شَد ثبثت کِ صَستی دس - 5

 .ثبشذ شذُ ششعی تحوین ثِ هٌَط آى ٍخِ ٍصَل چک هتي دس ّشگبُ - 6

 .است تؼْذی یب هؼبهلِ اًدبم تضویي ثبثت چک کِ ثبشذ شذُ هیذ چک هتي دس ّشگبُ - 7

 یب ثَدُ ششعی تحوین ثِ هٌَط آى ٍخِ ٍصَل کِ شَد ثبثت چک هتي دس هیذ ثذٍى ّشگبُ - 8

 .است تؼْذی یب هؼبهلِ اًدبم تضویي ثبثت چک

 هوذم چک صذٍس ٍاهؼی تبسیخ یب ٍ شذُ صبدس تبسیخ ثذٍى چک شَد ثبثت کِ صَستی دس - 9

 .ثبشذ چک هتي دس هٌذسج تبسیخ ثش

 .ًیست ادػب هثجت تٌْبیی ثِ شَْد شْبدت هبدُ ایي هَسد دس 

 تصشیح ثب آًْب هبًًَی هوبم هبئن یب ریٌلغ یب چک صبدسکٌٌذُ کِ صَستی دس - 57 هبدُ 

 اهبًت دس خیبًت یب کالّجشداسی عشین اص یب ٍ شذُ خؼل یب سشهت یب هلوَد چک ایٌکِ ثِ



 ثبًک ثذّذ ثبًک ثِ سا چک ٍخِ پشداخت ػذم دستَس کتجبً گشدیذُ تحصیل دیگشی خشائن یب

 اسائِ صَست دس ٍ کشد خَاّذ خَدداسی آى ٍخِ پشداخت اص دٌّذُ دستَس َّیت احشاص اص پس

 .ًوبیذ هی تسلین ٍ صبدس شذُ اػالم ػلت رکش ثب سا پشداخت ػذم گَاّی ثبًک چک

 خالف ّشگبُ کٌذ شکبیت دادُ پشداخت ػذم دستَس کِ کسی ػلیِ تَاًذ هی چک داسًذُ 

 دس هوشس هدبصات ثش ػالٍُ دٌّذُ دستَس گشدد ثبثت شذُ پشداخت ػذم هَخت کِ ادػبیی

 ًیض ٍ شبکی هؼٌَی خسبست ػٌَاى ثِ چک ٍخِ چْبسم یک پشداخت ثِ هبًَى ایي : هبدُ

 چک اسائِ تبسیخ اص سبل دس دٍاصدُ صذی هشاس اص( هغبلجِ صَست دس ) تأدیِ تأخیش خسبست

 .شذ خَاّذ هحکَم ثبًک ثِ

 یب شذُ ظْشًَیسی یب صبدس اٍ ًبم ثِ چک کِ است کسی هبدُ ایي هَسد دس ریٌلغ - تجصشُ 

 .(گشدیذُ ٍاگزاس اٍ ثِ حبهل ٍخِ دس چک یب ) ثبشذ گشدیذُ ٍاگزاس اٍ ثِ چک

 تؼییي تب سا چک ٍخِ است هکلق ثبًک دّذ هی پشداخت ػذم دستَس ریٌلغ کِ هَسدی دس 

 .ًوبیذ ًگْذاسی هسذٍدی حسبة دس دٌّذُ دستَس اًصشاف یب سسیذگی هشخغ دس آى تکلیق

 هشخغ کیلشی دادگبُ دس سا خَد صیبى ٍ ضشس ٍ چک ٍخِ تَاًذ هی چک داسًذُ - 58 هبدُ 

 .ًوبیذ هغبلجِ سسیذگی

 ٍ دادسشا دس چک ثِ هشثَط حوَهی ٍ خضایی دػبٍی ٍ شکبیبت کلیِ ثِ سسیذگی - 59 هبدُ 

 .آهذ خَاّذ ػول ثِ ًَثت اص خبسج ٍ كَسی دادسسی، خبتوِ تب دادگبُ

 شکبیت اص شبکی اًصشاف ٍ آى ٍخِ پشداخت دلیل صبدسکٌٌذُ دست دس چک ٍخَد - :5 هبدُ 

 .گشدد ثبثت اهش ایي خالف ایٌکِ هگش است

 هکلق سسیذگی هشخغ ثبشذ ًشذُ تأهیي هبًًَی عشین ثِ چک ٍخِ کِ صَستی دس - ;5 هبدُ 



 (ثبشذ هؼتجش ًْبیی تکلیق تؼییي تب کِ ) ثبًکی ًبهِ ضوبًت یب ًوذی الضوبى ٍخِ است

 ّشگب3ُ ًوبیذ اخز هتْن اص شذُ ٍاهغ شکبیت هَسد کِ آى اص هسوتی یب چک ٍخِ هؼبدل

 ثِ هسئَلیت هیضاى ًجَدى هؼلَم هجلؾ تَاًذ هی تؼویت هشخغ ثبشذ هتؼذد چک صبدسکٌٌذگبى

 .ًوبیذ توسین تسبٍی عَس

 ثبًکی ًبهِ ضوبًت یب الضوبى ٍخِ چک هجلؾ توبم هؼبدل هتْویي اص یکی کِ صَستی دس 

 .شذ خَاّذ اخز هتٌبست تأهیي هتْویي ثویِ اص ثبشذ دادُ

 ادػبی صحت ثش هَخْی هشائي ٍ دالئل کِ صهبًی تب 57 ٍ 56 هَاد دس هزکَس هَاسد دس 

 .کشد خَاّذ اخز سا كَم تأهیي سسیذگی هشخغ ًیبهذُ دست ثِ چک صبدسکٌٌذُ

 دس سسیذگی هشخغ ًوبیذ هْلت دسخَاست چک ٍخِ پشداخت ثشای هتْن کِ صَستی دس ّوچٌیي 

 ایي دس3 دّذ هْلت اٍ ثِ هبُ یک تب دیگش هٌبست تأهیي اخز ثب تَاًذ هی اهتضبء صَست

 تجذیل الضوبى ٍخِ ثِ هضثَس تأهیي ًپشداصد سا چک ٍخِ هوشس هْلت ظشف هتْن اگش صَست

 .شذ خَاّذ

 شذُ تَدیغ هبدُ ایي دس هزکَس ًبهِ ضوبًت یب الضوبى ٍخِ کِ صَستی دس - 5 تجصشُ 

 اص خصَصی هذػی صیبى ٍ ضشس صَست ایي دس3 ًیست خبیض هتْن اهَال اص خَاستِ تأهیي ثبشذ

 .شَد پشداخت ثبیذ ًبهِ ضوبًت یب الضوبى ٍخِ هحل

 هیذ سا شبکی َّیت ٍ چک هشخصبت هتْن احضبس ثشگ دس است هکلق سسیذگی هشخغ - 6 تجصشُ 

 پٌح تکشاس ثبیذ هتْن حضَس ثشای هوشس هَػذ احضبسیِ اثالؽ تبسیخ ثیي كبصلِ ٍ ًوبیذ

 ًوبیذ ػول > هبدُ دس هزکَس تشتیت ثِ هزکَس هَػذ اص هجل هتْن کِ صَستی دس ثبشذ سٍص

 .شذ خَاّذ هَهَف اٍ کیلشی تؼویت



 شخصی اص اػن حسبة صبحت عشف اص ًوبیٌذگی یب ٍکبلت ثِ چک کِ صَستی دس - >5 هبدُ 

 ٍخِ پشداخت هسئَل هتضبهٌبً حسبة صبحتٍ  چک صبدسکٌٌذُ ثبشذ، شذُ صبدس حوَهی یب حویوی

 ثِ شَد هی صبدس دٍ ّش ػلیِ تضبهي اسبس ثش صیبى ٍ ضشس حکن ٍ اخشاییِ ٍ ثَدُ چک

 ایٌکِ هگش داشت خَاّذ کیلشی هسئَلیت هبًَى ایي هوشسات عجن چک کٌٌذُ اهضبء ػالٍُ

 است اٍ ثؼذی ًوبیٌذُ یب ٍکیل یب حسبة صبحت ػول ثِ هستٌذ پشداخت ػذم کِ ًوبیذ ثبثت

 .ثَد خَاّذ هسئَل کیلشی ًظش اص شذُ پشداخت ػذم هَخت کِ کسی صَست ایي دس کِ

 هَت ثِ کوبکبى هشثَط هوشسات ٍ هَاًیي عجن چک ًَیسبى پشت هذًی هسئَلیت - =5 هبدُ 

 .است ثبهی خَد

 یک اص ثیش سبل سِ ظشف کِ سا اشخبصی خبسی حسبثْبی کلیِ هکللٌذ ثبًکْب - 61 هبدُ 

 تب ٍ ثستِ ثبشذ شذُ کیلشخَاست صذٍس ثِ هٌتْی آًْب تؼویت ٍ کشدُ صبدس هحل ثی چک ثبس

 .ًٌوبیذ ثبص دیگشی خبسی حسبة آًْب ًبم ثِ سبل پٌح

 پَلی هبًَى 88 هبدُ دس هوشس اًتظبهی هدبصات ثِ ًٌوبیذ ػول كَم تکلیق ثِ ثبًکی ّش 

 .شذ خَاّذ هحکَم کشَس ثبًکی ٍ

 هضثَس ثبًک ٍ دٌّذ اعالع هشکضی ثبًک ثِ سا کیلشخَاست صذٍس هکللٌذ ًیض دادسشاّب 

 حسبة ًجبیذ ٍ ثستِ حسبثشبى ثبیذ هبًَى ایي سػبیت ثب کِ سا کسبًی هشخصبت است هکلق

 .ًوبیذ اػالم ثبًکْب توبم ثِ ثخشٌبهِ ضوي شَد ثبص ثشایشبى خبسی

 ثِ سا هشاتت اٍ توبضبی ثِ دادسشا شَد تجشئِ دادگبُ هغؼی حکن ثِ هتْن کِ صَستی دس 

 سا ٍی خبسی حسبة اكتتبح ثَدى اشکبل ثذٍى هشکضی ثبًک تب داد خَاّذ اعالع هشکضی ثبًک

 .دّذ اعالع ثبًکْب سبیش ثِ ثخشٌبهِ صذٍس ضوي



 هحبل ثبًک دس هتْن ًشبًی آخشیي ًشَد حبصل دستشسی هتْن ثِ کِ صَستی دس - 65 هبدُ 

 آیذ هی ػول ثِ هضثَس ًشبًی ثِ اثالؿی گًَِ ّش ٍ است هحسَة اٍ هبًًَی اهبهتگبُ ػلیِ

 ًشبًی کیلشی دادسسی ًبهِ آییي هبًَى 56 هبدُ تجصشُ دس هوشس تشتیت ثِ هتْن آًکِ هگش

 .ثبشذ کشدُ تؼییي دیگشی

 هحلی چٌیي یب ًشَد شٌبختِ شذُ تؼییي ًشبًی یب ثبًکی ًشبًی ثِ هَسد حست هتْن ّشگبُ 

 ثذٍى سسیذگی ٍ شَد هی تلوی اٍسام اثالؽ هٌضلِ ثِ هأهَس گَاّی ثبشذ ًذاشتِ ٍخَد

 .یبكت خَاّذ اداهِ هغجَػبت ٍسیلِ هتْن احضبس لضٍم

 .شَد هی ًسخ 5788 هبُ خشداد هصَة چک صذٍس هبًَى - 66 هبدُ 

 دس هلی شَسای هدلس تصَیت اص پس تجصشُ چْبس ٍ هبدُ دٍ ٍ ثیست ثش هشتول كَم هبًَى 

 دٍ شبًضدّن شٌجِ چْبس سٍص الؼبدُ كَم خلسِ دس 6979 هبُ تیش > شٌجِ سِ سٍص خلسِ

 .سسیذ سٌب هدلس تصَیت ثِ شبٌّشبّی پٌح ٍ سی ٍ پبًصذ ٍ ّضاس

 

 

 .ثگیشیذ توبس دادگستشی ٍکیل ثْتشیي ثب تَاًیذ هی خَد پشًٍذُ ثب ساثغِ دس هتخصص ٍکیل ثِ ًیبص صَست دس

 ّبی داًشگبُ هغشح اسبتیذ ٍ کشَس حبضش حبل ٍکال تشیي هدشة اص هتشکل پبسس آكشیي صلح حوَهی هَسسِ

 .ثبشٌذ هی شوب کٌبس دس کشَس
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