
 تالهحل چک رای ًوًَِ

 1393/03/04: هَرخ          9309970222300299: دادًاهِ شوارُ

 تدٍیرای 

 تِ صادرات تاًک ػْدُ 92/12/26- … شوارُ تِ تالهحل چک فمزُ یک صدٍر تز دایز. ر فزسًد. غ.ح آلای اتْام خصَص در

 هصدق فتَکپی ٍ. ع.الف آلای چک دارًدُ شکایت ٍ پزًٍدُ هحتَیات جاهغ تِ التفات تا ریال؛ هیلیَى پاًصد ٍ هیلیارد یک هثلؾ

 رؿن ػلی هتْن کِ ایي ٍ تْزاى 4 ًاحیِ دادسزای اس صادرُ کیفزخَاست ٍ ػلیِ هحال تاًک اس پزداخت ػدم گَاّیٌاهِ ٍ چک

 هَجَد لزائي ٍ اهارات سایز تِ تَجِ تا ٍ است ًٌوَدُ هؼوَل دفاػی ٍ ًشدُ حاظز دادگاُ در تاًکی آدرس تِ لاًًَی اتالؽ ٍصف

 تِ حکن چک صدٍر لاًَى 22 ٍ 7 ٍ 3 هَاد تا هَظَع اًطثاق تا ٍ است هسلن ٍ ثاتت دادگاُ ًظز تِ اًتساتی تشُ پزًٍدُ در

 رای. گزدد هی اػالم ٍ صادر چک دستِ دریافت اس سالِ دٍ هحزٍهیت ٍ تؼشیزی حثس سال دٍ تحول تِ الیِ هشار هحکَهیت

 لاتل لاًَى در همزر رٍس 20 فزجِ در سپس ٍ دادگاُ ایي در ٍاخَاّی لاتل اتالؽ اس پس رٍس دُ هْلت ظزف ٍ ؿیاتی صادرُ

 .است تْزاى استاى تجدیدًظز هحاکن در تجدیدًظز

 رای

-92-866 شوارُ دادًاهِ-2 ٍ 92/5/26 هَرخ 92-712-1 شوارُ دادًاهِ تِ ًسثت. ر فزسًد. غ.ح آلای ٍاخَاّی خصَص در

 سال دٍ تحول تِ ریال هیلیَى پاًصد ٍ هیلیارد یک هثلؾ تِ … شوارُ تِ تالهحل چک صدٍر اتْام تِ آى هَجة تِ کِ 92/6/31

 اس سالِ دٍ هحزٍهیت ٍ تؼشیزی حثس سال دٍ تحول تِ ریال هیلیارد دُ هثلؾ تِ 4433019 ٍ است شدُ هحکَم تؼشیزی حثس

 رسوی کارشٌاساى اس ٍاصلِ ًظزیِ ٍ هتْن دفاػیات ٍ پزًٍدُ هحتَیات تِ ػٌایت تا است؛ شدُ هحکَم چک دستِ دریافت

 هحال ّای تاًک در هٌدرج اهعای ًوًَِ تا را هتْن اهعای ظاّزی تشاتِ کارشٌاساى کِ ایي اس ًظز صزف کِ ایي ٍ دادگستزی

 هحال تاًک در اهعاء ّویي تا دیگزی ّای چک ٍ تَدُ هتْن تِ هزتَغ چک دستِ کِ ایي تِ ًظز الَصف هغ. ًوَدًد تایید ػلیِ

 در یا ٍ دادُ شکات تِ هتْن را ّا چک کِ است ایي اس حاکی اهز پزًٍدُ در لَیِ اهارات ٍ لزائي کِ ایي ٍ است شدُ ٍصَل ػلیِ

 ػٌِ هثثَت حاظز شکات تِ ّا چک ایي صدٍر اس هتْن آگاّی ٍ ػلن ٍالغ در ٍ است داشتِ حعَر شکات تِ چک اًتمال سهاى

 ٍ اهارات سایز تِ تَجِ تا ٍ شَد الٍصَل کِ ًواید تٌظین را چک طَری ًثاید چک کٌٌدُ صادر لاًَى طثك کِ ایي ٍ تاشد هی

 ارائِ دادگاُ تِ ًواید ایجاب را ٍاخَاستِ ّای دادًاهِ ًمط هَجثات کِ دالیلی ٍاخَاُ ًاحیِ اس کِ ایي ٍ پزًٍدُ در هَجَد لزائي

 ّای چک صدٍر تاتت الیِ هشار هحکَهیت تِ حکن جزم تؼدد لاػدُ اػوال تا ٍ الیِ هشار ٍاخَاّی رد ظوي دادگاُ است ًشدُ

 ٍ صادر چک دستِ دریافت اس سالِ دٍ هحزٍهیت ٍ لثلی تاسداشت ایام احتساب تا تؼشیزی حثس سال دٍ تحول تِ الذکز فَق

 .است تْزاى استاى تجدیدًظز هحاکن در ًظز تجدید لاتل لاًَى در همزر رٍس 20 فزجِ در صادرُ رای. گزدد هی اػالم



 رای

 92/2/24 هَرخ 920997216790174 شوارُ دادًاهِ اس. ر فزسًد. غ.ح آلای اس ٍکالت تِ. م.ر آلای ٍ. ر.م آلای تجدیدًظزخَاّی

 ٍاخَاّی همام در کِ تْزاى جشایی ػوَهی دادگاُ 1106 شؼثِ اس صادرُ 92/2/25 هَرخ 9209972167901777 اصالحی دادًاهِ ٍ

 شوارُ تالهحل چک صدٍر جْت تِ 92/6/31 هَرخ 866-92 ؿیاتی دادًاهِ ٍ 92/5/26 هَرخ 1-712-92 شوارُ ؿیاتی دادًاهِ اس

 ریال هیلیارد دُ هثلؾ تِ 443019 شوارُ چک ٍ تؼشیزی حثس سال دٍ تحول تِ ریال هیلیَى پاًصد ٍ هیلیارد یک هثلؾ تِ 726392

 دادًاهِ طی سپس ٍ است گزدیدُ هحکَم چک دستِ دریافت اس سالِ دٍ هحزٍهیت ٍ تؼشیزی حثس سال دٍ تحول تِ

 یک جزم تؼدد لاػدُ اػوال تا ٍاخَاّی دادًاهِ اس اصالحی رای تا هشتَر ؿیاتی دادًاهِ اس ٍاخَاّی همام در کِ تجدیدًظزخَاستِ

 پزًٍدُ هحتَیات تِ تَجِ تا کِ است گزدیدُ اتزام ٍ تایید ػیٌاً چک دستِ داشتي اس هوٌَػیت سال دٍ ٍ حثس سال دٍ هحکَهیت

 دادًاهِ اساس تِ کِ هَثزی ٍ هَجِ اػتزاض ٍ ایزاد چَى 90/11/27 هَرخ 27132 ًاهِ ٍکالت ٍ تدٍی دادگاُ استدالل ٍ

 هحتَیات سایز ٍ تدٍی دادگاُ در هؼوَلِ ّای رسیدگی تِ تَجِ تا ٍ است ًیاهدُ ػول تِ ساسد ٍارد ای خدشِ تجدیدًظزخَاستِ

 فتَکپی کِ ّای ًاهِ ٍکالت دالیل تِ ًاهثزدُ فزسًد ٍسیلِ تِ چک صدٍر جْت اس. غ.ح آلای کاهل اطالع تَدى هحزس ٍ پزًٍدُ

 هی صادر ًحَی تِ را ّا چک حساب صاحة کِ رسد هی ًظز تِ هَاردی اس خَد ایي کِ تاشد هی هَجَد پزًٍدُ در ّا آى ّای

 جْت اس چِ ٍ هاّیتی جْت اس چِ ػٌِ هؼتزض دادًاهِ تٌاتزایي. گزدد ّا آى در شدُ لید ٍجَُ پزداخت اس هاًغ کِ است کزدُ

 ٍ ػوَهی ّای دادگاُ دادرسی آییي لاًَى اس 257 هادُ اس الف تٌد تِ هستٌداً لذا است، گزدیدُ صادر لاًًَی هَاسیي هطاتك شکلی

 لطؼی صادرُ رای. گزدد هی تایید ًتیجتاً تجدیدًظزخَاستِ دادًاهِ تجدیدًظزخَاّی تماظای رد ظوي کیفزی اهَر در اًمالب

 .است

 

 

                       


